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الإفتتاحية

»صناعتك هويتك«
يعاين القطاع ال�صناعي اللبناين، كما غريه من القطاعات الإقت�صادية الأخرى، �صعوبات متنوعة وحتديات عديدة تقف حائال 

اأمام تطوره على قدر طموحات العاملني فيه، ول �صيما امل�صتثمرين منهم الذين يخاطرون بروؤو�س اأموالهم يف م�صاريع ل ميكن 

توقع نتائجها.

 كما اأن املوؤ�ص�صات ال�صناعية رغم اأنها تتلقى اهتمامًا كبرياً ومتابعة حثيثة ومتوا�صلة من قبل وزارة ال�صناعة، اإل اأنها حتتاج 

اإىل املزيد من الدعم من قبل احلكومة، ب�صبب املناف�صة غري املتكافئة التي تواجهها من قبل منتجات الدول املجاورة داخل 

الأ�صواق العربية، حيث اإن هذه الدول تقدم ت�صهيالت كبرية يف املجال املذكور للموؤ�ص�صات العاملة على اأر�صها.

وميكن اخت�صار التحديات التي تواجهها ال�صناعة اللبنانية بالتايل:

- اإرتفاع كلفة الإنتاج واليد العاملة الوطنية.

- غياب اأي نوع من احلماية حيال اإغراق الأ�صواق املحلية بالب�صائع واملنتجات.

- غياب خطة ر�صمية وا�صحة لدى الدولة، بالإ�صافة اإىل عوائق ت�رشيعية وقانونية.

- عدم تطبيق مبداأ املعاملة باملثل يف ما يتعلق بالإتفاقات التجارية مع الدول، منها بلدان �صديقة و�صعت عوائق تقنية غري 

�رشيبية على ال�صترياد.

- تراجع القدرة ال�رشائية لدى �رشيحة كبرية من اللبنانيني، ما يجعل بع�س املنتجات الأجنبية، وب�صبب تدين ا�صعارها ورغم 

تدين جودتها، مناف�صة حقيقية للب�صاعة اللبنانية.

- اإرتفاع كلفة الت�صدير عرب املرافئ اللبنانية ول �صيما مرفاأ بريوت واملطار.

من  عدد  يف  الحتكار  ممار�صة  ا�صتمرار  نتيجة  وبالت�صدير،  بال�صناعة  املرتبطة  واخلدمات  املدخالت  اأ�صعار  يف  اإرتفاع   -

املجالت واأ�صواق ال�صلع واخلدمات، مثل خدمات املرفاأ واملوا�صالت والكهرباء واملياه.

ويف �صوء هذه التحديات، يحتاج ا�صتنها�س ال�صناعة اللبنانية اإىل تطبيق عدد من الإجراءات والتوجهات، ويف مقدمتها العمل 

على حماية الإنتاج الوطني مبا يتالءم مع �رشوط املناف�صة املتكافئة و�رشوط منظمة التجارة العاملية، وا�صتغالل بنود اتفاقات 

منظمة التجارة العاملية التي ت�صمح للدول بهوام�س من احلرية يف دعم العمليات الإنتاجية يف القطاعات ال�صعيفة، لكن من دون 

اأن يوؤدي اإىل ت�صوهات كبرية يف الأ�صواق.

ولكن قبل كل �صيء يحتاج القطاع ال�صناعي اإىل رفع �صعار »�صناعتك هويتك« وتطبيقه بهدف حتفيز املواطنني على ا�صتهالك 

ف امل�صتهلك اللبناين يف مرحلة مقبلة اإىل امل�صانع اللبنانية 
ّ
ال�صناعة اللبنانية وتف�صيلها على ال�صناعات الأجنبية. كما تعر

واملنتجات اللبنانية لتوعية املواطنني حول جودة �صناعاتهم. وهذه اأوىل اخلطوات ملواجهة ال�صلل العام يف البلد الذي ق�صى 

على الأخ�رش وهو يف طريقه للتهام ما تبقى من يبا�س، وواقع ق�صية الدين العام يف ت�صاعده املرعب والبنى التحتية املتجهة 

اإىل مزيد من الهرتاء والتاآكل.

واحلياتية  والإجتماعية  الإقت�صادية  حتى  الأمور  من  اأيًا  ي�صتثن  مل  التي  الت�صيي�س  حالت  ملواجهة  اخلطوات  اأوىل  اأنها  كما 

ى اإىل تهديد الإقت�صاد الوطني ب�صكل غري م�صبوق. ّ
ال�رشورية، وهذا الذي اأد

ل �صك اأن النه�صة ال�صاملة للقطاع تتطلب توفري عنا�رش الإنتاج باأ�صعار مقبولة، لل�صناعات وم�صتلزماتها وجمالت التو�صيب 

والت�صويق والت�صدير. كما يحتاج القطاع اإىل مزيد من الت�صهيالت يف احل�صول على التمويل امل�رشيف بتكاليف منا�صبة اإقت�صاديًا، 

على اأن تغطي هذه الت�صهيالت متطلبات املوؤ�ص�صات على اختالف اأحجامها، من ريادية ومتو�صطة و�صغرية. 

مه 
ّ
د الإقت�صادي، وهي �صلم الرقي والرتقاء الذي يعتمده املجتمع لتقد

ّ
اإن ال�صناعة هي عنوان احلداثة واملحرك الأ�صا�صي للتجد

ره وازدهاره، ولي�س  �صعار »�صناعتك هويتك« اإل حافزاً للبنانيني لدعم �صناعتهم يف لبنان ويف مناطق انت�صارهم يف 
ّ
وتطو

العامل.
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العــالــم فــي �شهــر

الأ�صواق  يف  �صدمة  ال�صيني  لليوان  املفاجئ  اخلف�س  �صّكل 

ذلك  باأن  ال�صعب(  )بنك  املركزي  البنك  تربيرات  رغم  العاملية 

ياأتي كو�صيلة لتحقيق الإ�صالح يف ال�صوق، وقال البنك يف بيان 

يوجد  ل  واملحلي،  الدويل  الإقت�صادي  الو�صع  اإىل  »بالنظر  له: 

حاليا اأ�صا�س لالجتاه نحو تخفي�س دائم لقيمة اليوان«، غري اأن 

ال�صينية  ال�صادرات  لزيادة  خطوة  باأنه  ذلك  ف�رشوا  املراقبني 

املفاجئ  النخفا�س  هذا  اأن  لفتًا  وكان  الطويل،  املدى  على 

لليوان قابله طلب متزايد على الذهب!؟

هذا  اأن  الإلكرتوين  موقعه  على  بيان  يف  املركزي  البنك  وذكر 

التغيري يف متو�صط �صعر اليوان هو تعديل غري متكرر يعك�س حال 

اإىل  حتتاج  »ال�صوق  اأن  واأ�صاف  الفعلي.  العملة  وو�صع  ال�صوق 

املتو�صط...  ال�صعر  تغيري  بعد  اأو�صاعها  ّل 
تعد لكي  الوقت  بع�س 

ا�صتقرار  على  ويعمل  ال�صوق  كثب  عن  �صرياقب  املركزي  والبنك 

توقعات ال�صوق«.

العملة، فاإن  العديد من جتار  التي ت�صيطر على  ورغم املخاوف 

تدعمها  ال�صينية  النقدية  ال�صلطات  تطمينات  اإن  يقولون  خرباء 

3 ترليونات كافية  التي تفوق  ال�صني املركزي  احتياطات بنك 

لإعادة ال�صتقرار لليوان. 

وت�صغط ال�صني منذ فرتة طويلة لإدراج اليوان �صمن هذا ال�صلة 

و�صط  ال�صرتليني.  واجلنيه  والني  واليورو  الدولر  جانب  اإىل 

خماوف من حدوث حرب عمالت.

جتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن هناك عالقة مبا�رشة بني تخفي�س العملة 

وحتقيق النمو الإقت�صادي، خ�صو�صًا اأن تخفي�س اليوان �صوف 

يوؤدي بدوره اإىل زيادة الطلب على الب�صائع ال�صينية وبالتايل 

اإىل زيادة ال�صادرات، وهذا بدوره يوؤدي اإىل منو اإقت�صادي على 

املدى الطويل وتاأثري اإيجابي على الدول الأ�صيوية املجاورة.

املركزي  البنك  يف  الإقت�صاديني  اأهم  وهو  جون،  ما  وي�صري 

ال�صيني، اإىل توقعات بنمو الإقت�صاد ال�صيني مبعدل 7 باملئة اإذا 

اإ�صتمر الإقت�صاد على هذا النحو. كما اأ�صار اإىل اأن البنك املركزي 

يف  �صديدة  تقلبات  ح�صول  حال  يف  اإل  تدخالت  باأي  يقوم  لن 

ال�صوق ال�صينية والتي توؤثر بدورها على قيمة العملة ال�صينية، 

وعلى تزعزع الإقت�صاد الدويل كما اأعرب عن ذلك البنك املركزي 

الأملاين.

يكون  لأن  يهدف  الذي  التحرك  اإن  الدويل  النقد  �صندوق  وقال 

اأنه خطوة مو�صع  ال�صوق »يبدو  اأكرث توجها نحو  ال�رشف  �صعر 

�صعر  مرونة  »زيادة  بيان:  يف  »ال�صندوق«  واأ�صاف  ترحيب«. 

قوى  ملنح  م�صاعيها  اإطار  يف  لل�صني  مهما  �صيئا  يعد  ال�رشف 

ال�صوق دورا حا�صما يف الإقت�صاد والندماج ب�رشعة يف الأ�صواق 

املالية العاملية«. وتابع: »نعتقد اأن ال�صني قادرة، ويجب عليها، 

ال يف غ�صون فرتة 
ّ
حتقيق نظام لتعومي �صعر ال�رشف ب�صكل فع

متتد من عامني اإىل ثالثة اأعوام«.

ومع ذلك، قال »ال�صندوق«، اإن هذا القرار لن يوؤثر على اعتباراته 

يف ما يتعلق ب�صعي بكني لإدراج اليوان يف �صلة »حقوق ال�صحب 

اخلا�صة« ل�صندوق النقد الدويل، وهي العمالت التي ت�صتخدمها 

الدول الأع�صاء يف ال�صندوق يف املدفوعات يف ما بينها، اأو يف 

التعامل بينها وبني ال�صندوق.

وت�صري النتائج البحثية للعديد من الأبحاث العابرة للحدود اإىل 

يرجع  ما،  دولة  عملة  �رشف  �صعر  يف  كبري  تراجع  حدوث  اأن 

اأ�صا�صا اإىل و�صع اإقت�صاد الدولة بعينها. وعادة ت�صهد الدول التي 

الدين  ن�صبة  واإرتفاع  الدائمة،  امل�صاريع  يف  عجز  اإىل  تتعر�س 

صدمة يوان التنين...
هل هي حرب عمالت جديدة؟

بقلــم وسـام سعــد
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اإحتياطي  م�صتوى  وانخفا�س  الإجمايل،  الناجت  يف  اخلارجي 

والركود  الدين  م�صتوى  واإرتفاع  املايل  والعجز  الأجنبي  النقد 

امل�صاكل،  من  وغريها  الت�صخم  م�صتوى  واإرتفاع  الإقت�صادي 

اأزمات يف �صعر ال�رشف.

بداأت  التي  املخاوف  بع�س  اجلديدة  اليوان  حركة  اأوجدت  لقد 

مع  الأموال  لروؤو�س  كبرية  هجرة  حدوث  اإمكانية  حول  حتوم 

�رشوع ال�صني يف حترير روؤو�س الأموال تدريجيا، ماقد يوؤدي اإىل 

تراجع �صعر �رشف اليوان. لكن، يف احلقيقة، فاإن حترير روؤو�س 

الأموال ب�صكل تدريجي ميكنه اأن يرفع من م�صتوى حرية وليونة 

على  املالية  املوارد  اإدارة  يف  ال�صينية  ال�صوق  يف  امل�صاركني 

امل�صتوى الدويل، 

جانب  اإىل 

املزيد  متكني 

الأجهزة  من 

وامل�صتثمرين 

من  ال�صينيني 

الإ�صتثمار 

اخلارج،  يف 

جهة  من  لكن 

قد  اأخرى، 

حترير  يعني 

روؤو�س الأموال 

الإجتاهني  يف 

زيادة 

الإ�صتثمارات 

يف  الأجنبية 

ال�صني. مثال، ترتنح ن�صبة الأرباح يف العديد من الدول الأوروبية 

امل�صتدانة على حافة ال�صفر، يف حني تبلغ ن�صبة الفائدة بدون 

)مثال   %  3.2 قرابة  ال�صينية  املالية  الأوراق  �صوق  يف  خماطر 

5 �صنوات(، وترتاوح ن�صبة  �صعر فائدة ال�صندات احلكومية خالل 

الفائدة على ال�صندات املالية و�صندات ال�رشكات �صعيفة م�صتوى 

تتمتع  ال�صينية  ال�صوق  مايجعل   ،% و4.5   %  3.5 بني  املخاطر 

بجاذبية كبرية جتاه امل�صتثمرين الأوروبيني.

ال�صني  حافظت  حال  يف  اإنه  القول  ميكن  تقدم،  ما  �صوء  على 

الأجنبية  الأ�صواق  على  الإنفتاح  خطوات  بني  جيد  تن�صيق  على 

وخمتلف الإجراءات، �صيكون من ال�صهل التحكم يف خماطر حركة 

ال�رشف  �صعر  ، جتنيب 
ّ
ثم للحدود، ومن  العابرة  الأموال  روؤو�س 

من التعر�س اإىل �صدمة.

تخفي�س  من  الناجتة  ال�صدمة  موجات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

على  �صداها  لها  كان  مفاجئ  ب�صكل  ال�صيني  اليوان  قيمة 

اإقت�صاديات عدد من الدول الأفريقية؛ حيث اأدت اإىل تراجع قيمة 

عمالتها، وتنامي القلق من اأن يفقد اأكرب �رشيك جتاري �صهيته 

لكل �صيء يف القارة ال�صمراء بداية من الوقود وحتى النبيذ، وفق 

تقرير ن�رشته �صحيفة »وول �صرتيت جورنال« الأمريكية.

اأن الطلب ال�صيني على النفط  واأو�صحت ال�صحيفة يف تقريرها 

الأنغويل والنحا�س الزامبي والذهب اجلنوب اأفريقي عّزز التجارة 

ال�صمراء  والقارة  )ال�صني(  الأ�صيوي  الإقت�صادي  العمالق  بني 

باملوارد  الغنية 

اأدى  اخلام؛ ما 

اإىل  بالتايل 

النمو  ت�صارع 

الدول  هذه  يف 

الأفريقية 

الثالث، 

ترك  لكنه 

اإقت�صادياتها 

يف مهب رياح 

حتولت  اأية 

جتريها 

على  بكني 

�صيا�صاتها.

حزيران  ويف 

قال  املا�صي، 

»البنك الأفريقي للتنمية« اإن قيمة التجارة الأفريقية مع ال�صني 

بلغت يف عام 2013 نحو 211 مليار دولر، وهو رقم يزيد بنحو 

مثلي قيمة جتارة القارة ال�صمراء مع الوليات املتحدة.

واأفادت �صحيفة »وول �صرتيت جورنال« يف تقريرها اأن تراجع 

قيمة اليوان ال�صيني، حاليا، اأثار تخوفات لدى وزارات اخلزانة 

قلق  اإىل  اإ�صافة  لل�صني،  ال�رشائية  القوة  تراجع  اأفريقيا من  يف 

تتوقعه  باأكرث مما  العامل  اإقت�صاد يف  اأكرب  ثاين  يتباطاأ  اأن  من 

الأرقام الر�صمية.

يذكر اأن اإقت�صاد ال�صني كان قد �صجل خالل العام املا�صي منوا 

مبعدل 4،7 % من اإجمايل الناجت املحلي وهو اأقل معدل منو له 

منذ 24 عاما.
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مداميك رئيسة لنظام متعدد األقطاب يحل مكان »وحيد القرن«
 قمتا »بريكس« و»شنغهاي«: 

اإلقتصاد مكانًا لأللعاب الجيوسياسية

فارس سعد

ال تخفى على اأحد االأهمية الق�سوى التي متثلها اأورا�سيا يف التفكري اال�سرتاتيجي للقوى العظمى، فهذه 

املنطقة كانت، وال تزال، حمط نظريات جيو�سيا�سية، بدءا من ماكندر ونظريته »قلب االأر�ض«، مرورا 

ب�سبيكمان ونظرية »االأطراف«، و�سوال لدوغال�ض هريد، ونظرية »املباراة الكربى اجلديدة«، ونهاية 

بزبيجنيو بريجين�سكي الذي �سماها »رقعة ال�سطرجن« التي يقع ال�رصاع عليها، والتي يتوجب على 

االأمريكي  القرن  ا�ستمرار م�رصوع  اأرادت  اإن هي  عليها،  لل�سيطرة  اأورا�سي  متحد  اأي  وا�سنطن  هزمية 

اجلديد.

الدوليتني لكل من منظمتي بريك�ض و�سنغهاي للتعاون يف  القمتني  ال تزال ترددات ما متخ�ض عن 

اأوفا، عا�سمة جمهورية با�سكورتو�ستان الرو�سية، يف الفرتة املمتدة ما بني 8 و 10 متوز 2015، تالقي 

الكثري من القراءات ملا �سدر عنهما من قرارات ذات اأبعاد اإقت�سادية و�سيا�سية مهمة. وال�سوؤال الذي 

يطرحه املراقبون يف ال�سوؤون الدولية هو: هل جنحت قمتا »بريك�ض« و»�سنغهاي« يف و�سع املداميك 

الرئي�سة لنظام عاملي جديد متعدد االأقطاب، يحل مكان النظام احلايل »وحيد القرن« )كما ي�سمى( 

الذي تهمني عليه الواليات املتحدة؟
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وجاء انعقاد القمتني و�صط م�صهد دويل يطبعه انت�صار بوؤر للنزاعات 

وال�رشاعات امل�صلحة، مع تنامي خطر الإرهاب، ولعل ذلك هو ما 

تقت�رش  ل  واأبعادهما  املوؤمترين  ح�صيلة  جلرد  حماولة  اأي  يجعل 

لتحليل  تتعداها  واإمنا  اخلتاميني،  بيانيهما  بنود  اأهم  تبيان  على 

تاأثريهما فى م�صار العالقات الدولية، ومدى انعكا�صهما على جتربة 

وال�صني يف  الأورا�صية، ووزن كل من رو�صيا  املنطقة  التكامل يف 

حميطيها الإقليمي والدويل.

الهند،  الربازيل،  ال�صني،  )رو�صيا،  بريك�س  دول  بني  التعاون  ويعد 

جنوب اأفريقيا( اأحد اأهم امل�صارات املحورية يف ال�صيا�صة اخلارجية 

لتلك الدول، بهدف ك�رش الهيمنة الغربية على امل�صهد الدويل، وهو 

على  ق��رارات  تبنى  ال��ذي  للموؤمتر،  اخلتامي  البيان  يف  جتلى  ما 

امل�صتويني الإقت�صادي وال�صيا�صي.

ثالثة  على  بريك�س  ق��رارات  انق�صمت  الإقت�صادي،  امل�صتوى  فعلى 

اأ�صعدة:

2020 مع  الإقت�صادي حتى عام  للتعاون  ا�صرتاتيجية  تبني  اأول،   

خلق 50 م�رشوعا ا�صتثماريا يف دول املجموعة. 

وال�صعي خللق  العاملية،  املالية  املوؤ�ص�صات  لإ�صالح  الدعوة  ثانيا، 

الت�صيي�س  لتجنب  بريك�س  بدول  الئتماين خا�صة  للت�صنيف  وكالة 

لل�رشكات  اخلارجي   بالإقرا�س  م�صتقبلي  اإ���رشار  اأي  ولتفادي 

الهيمنة  ل�صيا�صة  املعار�صة  ال��دول  يف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

الأمريكية.

التي  ال�صاد�صة  الدورة  الثالث، فيتعلق بتفعيل قرارات  ال�صعيد  اأما   

2014، وذلك  16 متوز  15 و  عقدت يف فورتاليزا وبرازيليا ما بني 

التنمية  »بريك�س«، وبنك  لدول  نقدية  احتياطيات  باإن�صاء �صندوق 

�صيا�صة  لتن�صيق  كقاعدة  دولر،  مليار   200 اإج��م��ايل  براأ�صمال 

يف  وحا�صما  مهما  دورا  املجموعة  دول  واأداء  الكلي،  الإقت�صاد 

الإقت�صاد العاملي، وهو ما �صيتم تفعيله بتمويل بنك التنمية لأول 

م�رشوع يف ني�صان 2016.

 اإن انطالق عمل كل من بنك التنمية و�صندوق الحتياطيات بديل 

واقعي للمنظومة الإقت�صادية الغربية املتحكمة بالإقت�صاد العاملي 

اأن دعوة رو�صيا  الدويل. كما  النقد  الدويل و�صندوق  البنك  بوا�صطة 

وال�صني لكل من الربازيل والهند وجنوب اأفريقيا لت�صوية املعامالت 

التجارية ما بني دول املجموعة بالعمالت الوطنية خطوة اأخرى يف 

طريق اإرجاع العامل للتعاطي بقاعدة الذهب بدل الدولر، خ�صو�صا 

اأن م�صرتيات رو�صيا من الذهب يف ال�صنوات ال�صبع الأخرية تنامت 

بوترية مت�صارعة، حيث بلغ حجم خمزون الذهب يف الحتياطيات 

 1 الرو�صي، يف  املركزي  بيانات امل�رشف  الرو�صية، ح�صب  الدولية 

ني�صان 2015  1238 طنا، وهو ما يراه اخلبري ال�صرتاتيجي »دمييرتي 

كالي�صينكو« ا�صرتاتيجية لفتح نافذة الذهب من جديد.

اإن اأهم ما يجب التوقف عنده، خالل هذا املوؤمتر، والبنود التي خرج 

الإجمايل  الناجت  من   27% التي متثل  املجموعة  اأن هذه  هو  بها، 

 4 العاملي، ويقدر جمموع احتياطيها من النقد الأجنبي باأكرث من 

من   42% ب�  �صكانها  عدد  يقدر  والتي  اأمريكي،  دولر  تريليونات  

تاأثري  لها  واأ�صبح  الدويل،  النظام  توازنا يف  ، خلقت  العامل  �صكان 

مبا�رش فى املنظومة الإقت�صادية وال�صيا�صية العاملية.

مهما  دورا  ن�صاأتها  منذ  للتعاون  �صنغهاي  منظمة  اأدت  هنا،  ومن 

يف املنطقة الأورا�صية، من طريق حل امل�صاكل احلدودية بني دول 

خلق  مع  للحدود،  العابرة  واجلرمية  الإره��اب  وحماربة  املنظمة، 

مناخ اإيجابي بني اأع�صائها للتعاون يف �صتى املجالت ال�صيا�صية، 

والأمنية،  والثقافية،  والجتماعية،  والتكنولوجية،  والإقت�صادية، 
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بناء  الأمريكية،  الهيمنة  وجه  يف  للوقوف  اجلهود  توحيد  بهدف 

وال�صني،  رو�صيا  خ�صو�صا  املنطقة،  لدول  الدقيق  الفهم  على 

التكتالت  خارج  �صعوبة  من  اأمريكا  مواجهة  ت�صكله  ملا 

الإقليمية.

تطورا  اأوف���ا،  قمة  خ��الل  املنظمة،  ه��ذه  وعرفت 

الهند  لت�صمل  ع�صويتها  بتو�صيع  مهما،  بنيويا 

الأع�صاء  جانب  اإىل  كع�صوين  وباك�صتان 

اأوزبك�صتان،  رو�صيا،  )ال�صني،  ال�صابقني 

كازخ�صتان، قريغيز�صتان، طاجيك�صتان(.

للتعاون  ا�صرتاتيجية  املنظمة  تبنت  كما 

لغاية 2025، مع اإعالنها عن خمطط اإن�صاء 

على  امل�����رشوع��ات  لتمويل  دويل  مركز 

اأ�صا�س رابطة بنوك املنظمة، وهذا التحول 

املنظمة،  عمل  يف  والوظيفي  البنيوي 

نووية  قوى  اأرب��ع  ع�صويتها  ي�صغل  والتي 

يربز  باك�صتان(،  الهند،  ال�صني،  )رو�صيا، 

وتاأثري  نفوذ  ذو  للقوة  جديد  كمركز  دوره��ا 

اأورا�صيا  يف  وخ�صو�صا  الدولية،  ال�صيا�صة  يف 

قمة  خ��الل  بوتني-  فالدمري  الرئي�س  اأك��د  التي 

اأوفا - اأنها »لي�صت رقعة �صطرجن، ول مكانا لالألعاب 

جتاه  القوى  يف  ت��وازن  خلق  بهدف  اجليو�صيا�صية«، 

املنطقة،  يف  م�صاحلها  حلماية  اأطل�صية،   - الأورو  املنظومة 

قطبية،  ثنائية  اإىل  اله�صة  الأحادية  من  للتحول  الطريق  ومتهيد 

يكون فيها القطب املعار�س ل�صيا�صة الهيمنة الأمريكية حمطة اأوىل 

للو�صول اإىل تعدد الأقطاب.

ملو�صكو  �صانحة  فر�صة  اأوفا  يف  و�صنغهاي  بريك�س  قمتا  و�صكلت 

ا�صتطاع بوتني حتقيق  التكاملية، حيث  للم�صي قدما يف جتربتها 

ثالثة مكا�صب مهمة: 

الإقت�صادي  الغربية على الحتاد  العقوبات  التخفيف من حدة   �  1
اإجمايل ناجته  من   %  83 الرو�صي  الأورا�صي الذي ميثل الإقت�صاد 

واحل��زام  الأورا���ص��ي،  الحت��اد  جهود  توحيد  اإق��رار  بفعل   املحلي، 

الإقت�صادي »طريق احلرير«، بعد اأن تدار�صت كل من مو�صكو وبكني 

يف 8 متوز 2015، م�رشوع دمج طريق احلرير يف الحتاد الإقت�صادي 

يف  البّناء  للتعاون  وم�صاريع  اآليات  حول  التباحث  مع  الأورا�صي، 

اإطار امل�رشوعني التكامليني.

الذي  اللقاء  عقب  اأع�صائه،  بني  الداخلية  اخلالفات  تذويب    �  2  

دعم  على  مو�صكو  القمتني، حيث عملت  على هام�س  زعماءه  جمع 

»�رشيك  و  »مراقب«،  واأرمينيا ملنحهما �صفتي  بيالرو�صيا  من  كل 

يف احلوار« يف منظمة �صنغهاي، مع جتديد التن�صيق والتعاون مع 

كل من كازاخ�صتان وقريغيز�صتان بح�صبانهما ع�صوين يف منظمة 

�صنغهاي.

يف  امل��رتددة  ال�صابقة  ال�صوفيتية  للجمهوريات  الطريق  تعبيد   �  3
عالقة  حت�صن  بفعل  الأورا���ص��ي،  الإقت�صادي  لالحتاد  الن�صمام 

يف  كع�صوين  وطاجيك�صتان  اأوزبك�صتان  خ�صو�صا  بها،  مو�صكو 

منظمة �صنغهاي، والأقرب من �صمن دول اآ�صيا الو�صطى لالإن�صمام 

اإىل الحتاد، واأذربيجان التي تلقت دعما من رو�صيا ملنحها �صفة 

اخلالفات  من  بالرغم  �صنغهاي،  منظمة  داخ��ل  احل��وار  يف  �رشيك 

اجليو�صيا�صية املتمثلة يف دعم مو�صكو لأرمينيا يف ملف »ناجورين 

� كاراباخ«، وهي ر�صالة وا�صحة املعامل لكل من مولدافيا وجورجيا 

باأن الرباغماتية اإحدى �صمات ال�صرتاتيجية الرو�صية، واأن الوقت قد 

حان لو�صع خالفاتها مع مو�صكو جانبا على غرار اأذربيجان.

»الدولة  ا�صرتاتيجية  هي  لرو�صيا  الراهنة  ال�صرتاتيجية  احلالة  اإن 

الكربى« بدياًل ل�صرتاتيجية »الدولة العظمى« ال�صابقة، وهذا الو�صع 

كانت  اأن  بعد  لرو�صيا،  واملو�صوعي  احلقيقي  الو�صع  هو  اجلديد 

اإىل  كونية«  »ا�صرتاتيجية  من  حتولت  قد  ال�صابقة  الرو�صية  الروؤية 

»ا�صرتاتيجية اإقليمية« والفارق كبري بني الروؤيتني، وهذا هو التغيري 

الرو�صية، وهو حتول مل ينبعث  القيادة  الذي عملت عليه  اجلوهري 

هكذا على نحو مفاجئ، واإمنا اأتى انعكا�صًا ل�صنوات من العمل واجلهد 

واخلطط املدرو�صة لقيادة نا�صجة، فعودة رو�صيا اإىل ال�رشق الأو�صط 

جتري على اأ�ص�س و�رشاكات وم�صاحات خمتلفة متامًا عن ال�صابق.

بارقة  ت�صكالن  للتعاون  �صنغهاي  ومنظمة  بريك�س  جمموعة  اإن 

اأمل يف الت�صحيح الهيكلي للنظام العاملي اجلديد واأ�صبحت الدول 

ال�صغرية منها والكبرية تت�صابق لالن�صمام اإىل هذا التحالف الدويل 

تعاين  التي  الب�رشية  م�صتقبل  يف   
رِّ

اخلري اجلانب  ميثل  الذي  اجلديد 

الويالت واحلروب اليوم.

الأطل�صي  التمّدد  وجه  يف  جديد  حلف  هو  هذا  باأن  �صك  دون  ومن 

العامل عن نف�صه، كما  اأنه دفاع قلب  – الأوروب��ي( كما  )الأمريكي 

الأقوى  البحرية  الدولة  هجوم  اأمام  اجليوبوليتيك،  علماء  ي�صفه 

)لعبة  كتابه  يف  بريجن�صكي  يقول  كما  املتحدة  الوليات  واأعني 

ال�صطرجن الكربى(.
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وكانت الأرقام قد دّلت على تراجع كبري 

يف حجم ال�صادرات خالل الأ�صهر الأوىل 

ما  احل���دود  اإق��ف��ال  عملية  اأعقبت  التي 

اأقر  حيث  احلكومة،  من  حتركا  ا�صتدعى 

جمل�س الوزراء بناء على درا�صات تقدمت 

ال�صتثمار  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  بها 

على  باملوافقة  يق�صي   مر�صوما  )ايدال( 

 21 بقيمة  خزينة  �صلفة  »اي��دال«  اإعطاء 

مليار لرية لدعم كلفة ال�صادرات الزراعية 

وال�صناعية اإىل الدول العربية ملدة �صبعة 

وفقًا  �صهريًا  الدعم  يدفع  اأن  على  اأ�صهر 

لآلية ت�صعها ايدال مع وزير الزراعة.

البحرية  ال�����ص��ادرات  دع��م  اإق���رار  ات�صم 

باأهمية كبرية، فوفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة 

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

يف لبنان نبيل عيتاين« كانت ال�صادرات 

اللبنانية، على مر الزمن، تعتمد على النقل 

الربي للو�صول اإىل الأ�صواق التقليدية ول 

�صيما اأ�صواق دول اخلليج والأردن. ووفقًا 

الربية  احل��دود  تتمثل  لبنان،  جلغرافية 

املحتلة،  وفل�صطني  �صورية  مع  باحلدود 

ال�صورية  احل���دود  اإق��ف��ال  م��ع  وبالتايل 

مع  التوا�صل  اأ�صبح  اأمامها  الأردن��ي��ة 

فاأ�صيبت  ممكن،  غري  الرب  عرب  الأ�صواق 

ال�صادرات بنك�صة متثلت برتاجع حجمها، 

العتماد  ���رشورة  على  ال�صوء  �صلط  ما 

اإىل الأ�صواق،  اآخر للو�صول  على خط نقل 

اإما عرب البحر اأو اجلو«.

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  عيتاين  واأعلن 

يف  تراجع  ظهور  »مع  اأنه  والإقت�صاد«  

ال�صادرات، كان ل بد من اإيجاد حل عرب 

الإنتاجية  القطاعات  لدعم  الدولة  تدّخل 

خالل  م��ن  �صناعية  اأم  كانت  زراع��ي��ة 

النقل  امل�صاهمة معها يف جزء من كلفة 

املنتج  و�صول  ت�صمن  تدابري  اتخاذ  عرب 

ل  حتى  اخلارجية  الأ�صواق  اإىل  اللبناين 

تكون  قد  اليها  عودته  ان  اذ  يخ�رشها، 

�صعبة للغاية«.

اإىل  بدرا�صات  تقدمت  »اي��دال  اأن  واأعلن 

اأقر مر�صوم  جمل�س الوزراء، ويف �صوئها 

يق�صي باملوافقة على اإعطاء ايدال �صلفة 

فرق  لدعم  لرية  مليار   21 بقيمة  خزينة 

»هدفنا الحفاظ على اسواق الصادرات وتأمين انسيابيتها«
عيتاني: حريصون على سالمة منتجاتنا

ب�رصبة  و�سورية  االأردن  بني  احلدودي  ن�سيب  معرب  اإغالق  اأنذر 

ان�سياب  اأمام  عائقًا  �سكل  حيث  اللبناين  لالإقت�ساد  قا�سية 

دول  يف  �سيما  وال  التقليدية  اأ�سواقها  اإىل  اللبنانية  ال�سادرات 

اخلليج واالأردن والعراق، فتعالت االأ�سوات املطالبة بالتدخالت 

ال�رصيعة لدعم القطاعات االإقت�سادية لتتمكن من جماراة االأحداث 

يف املنطقة.
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 7 العربية ملدة  الدول  اإىل  الت�صدير  كلفة 

اأن الأهداف الأ�صا�صية  اإىل  اأ�صهر«. واأ�صار 

لهذا امل�رشوع هي احلفاظ على الأ�صواق، 

حلماية  اللبناين  املنتج  ان�صيابية  تاأمني 

من  املنتجة  وال�����رشك��ات  املوؤ�ص�صات 

خ�صائر قد تتعر�س لها جراء عدم ت�صدير 

املنتج  م�صداقية  وتكري�س  انتاجها، 

ر اللبناين يف الأ�صواق اخلارجية 
ّ
وامل�صد

مع �رشكائه التجاريني. 

الخيار األفضل
تكلفة  »ارتفاع  اأن  اإىل  عيتاين  اأ�صار  واإذ 

النقل  اعتماد  خيار  جعل  اجل��وي  النقل 

تخ�رش  ل   كي  الأف�صل  اخليار  البحري 

التناف�صية«.  ميزاتها  اللبنانية  الب�صائع 

قال: »بناء عليه، و�صعنا اآلية تنفيذ حتت 

ا�صم »اجل�رش البحري لل�صادرات«، تعتمد 

النقل،  �رشكات  اأ�صا�صية:  حماور   3 على 

زراعيا  كان  اإن  ر 
ّ
امل�صد املنتج  طبيعة 

املنتج  هذا  مراقبة  وعملية  �صناعيا،  اأو 

اإن  اإذ  لبنانية،  هوية  ذو  انه  من  للتاأكد 

اللبنانية  املنتجات  ي�صتهدف  الربنامج 

وبالتايل هناك عمليات مراقبة بدءاً من 

اىل  الب�صائع  وو�صول  النتاج،  عمليات 

لبنان  يف  املعتمدة  املرافئ  يف  البواخر 

ومن ثم اإىل املرافئ املق�صودة«.

يف  الدولة  م�صاهمة  ن�صبة  اأن  اإىل  واأ�صار 

الزراعية  للمنتجات  البحري  الت�صدير 

�صبعة«  اأ�صل  من  »الإثنان  وال�صناعية  

بني  الكلفة  لفارق  درا���ص��ة  نتيجة  اأت��ت 

النقل البحري والنقل الربي. ويف رد على 

�صوؤال حول اإذا ما كانت ال�صلفة املمنوحة 

تكفي ملدة 7 اأ�صهر، قال عيتاين: »الدرا�صة 

ال�صادرات  حجم  العتبار  بعني  اأخ��ذت 

ال�صاحنات  وع��دد  ال�صابقة  الأع���وام  يف 

ال�صناعيني  عمل  وكيفية  امل�صتخدمة، 

ال�صادرات  حجم  لتحديد  وامل��زارع��ني 

اإىل احلاويات وال�صاحنات  الذي �صيذهب 

يعني  ال�صلفة  كفاية  عدم  فاإن  وبالتايل 

وهذا  ال�صادرات  ارتفاع  هو  واح��داً  اأم��راً 

اأمر جيد«.

سالمة المنتجات
اإع���داد  »خ���الل  اأن���ه  اإىل  عيتاين  ول��ف��ت 

تبنّي  البحري،  النقل  ح��ول  ال��درا���ص��ات 

ال�صادرات  لنتقال  طريقتني  هناك  اأن 

التي  احل��اوي��ات  عرب  اإم��ا  اأ�صواقها،  اإىل 

الزراعية  اأو  ال�صناعية  الب�صائع  تنقل 

اأو عرب ما يعرف  التي حتتاج اإىل تربيد، 

ب��ال��رورو وه��ي ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي تنقل 

املرافئ  اأح��د  اإىل  �صائقها  مع  ال�صاحنة 

املق�صودة«.

واأو�صح اأنه »بالن�صبة للنقل عرب احلاويات 

مل تواجه اي م�صكلة، فكلفتها غري عالية 

ول تختلف كثرياً عن كلفة النقل الربي«. 

واأ�صار اإىل اأن » تكلفة النقل عرب عبارات 

roro مرتفعة جداً، والفارق بني تكلفتها 
وتكلفة النقل الربي كبري«.

واأعلن اأن »هذه ال�صادرات تنطلق من اأحد 

اأو  طرابل�س  اأو  بريوت  اللبنانية،  املرافئ 

اإمكانية  هناك  كانت  اإذا  �صور  اأو  �صيدا 

ال�صعودية  يف  �صبا  مرفاأ  اإىل  وتذهب 

عرب  اأو  ال�صوي�س  قناة  عرب  مبا�رشة  اإم��ا 

احلكومة  �صمحت  اإن  امل�رشية  الأرا�صي 

عرب  ال�����ص��اح��ن��ات  مت���ر  اأن  امل�����رشي��ة 

اأرا�صيها«.

واأ�صار اإىل اأن »الدعم �صيكون مبا�رشة اإىل 

�صاحنة  كل  عن  البحري  النقل  �رشكات 

)ثالثة ماليني و250 األف لرية( على منت 

ال�صفينة بعد تو�صيلها اإىل مرفاأ �صبا عرب 

اإذا  اأما  »روروباك�س«،  و�صيلة  ا�صتعمال 

كانت »رورو« ف�صيكون الدعم 2.5 مليون 

�صعيد،  بور  ميناء  عرب  كانت  واإذا  لرية، 

فم�صاريف كل خط مليوين لرية، و�صتقوم 

البحري بح�صم هذا املبلغ  النقل  �رشكات 

ر عند عودة ال�صفينة«. اأما عن 
ّ
على امل�صد

ف�»تقوم  والبحري  الربي  النقل  �رشكات 

املوؤ�ص�صة باإعتماد املوؤهلة منها يف نقل 

لهذه  تقومي  عملية  اإجراء  بعد  املنتجات 

خا�صة  حم��ددة  معايري  وف��ق  ال�رشكات 

امل�صتخدمة«.  وال�صفن  الناقلة  بال�رشكة 

اأنه ي�صرتط على ال�رشكة  واأو�صح عيتاين 

اإفال�صها،  معلنة  وغري  لبنانية  تكون  اأن 

ال�صفينة  اأما  مالية،  م�صاكل  لديها  ولي�س 

معني،  ت�صنيف  لديها  يكون  اأن  فيجب 

اأ�صوداً،  ولي�س  رمادي  اأو  اأبي�س  وعلمها 

واأن يكون لديها تقدميات معينة ل�صمان 

النقل،  وزارة  قبل  من  ال�صالمة  ���رشوط 

 « اأن  واأو�صح  تاأمني«.  بولي�صة  ولديها 

�صالمة  ل��رتاق��ب  و�صعت  املعايري  ه��ذه 

انطالقًا  وال�صيارات،  وال�صائقني  املنتج 

على  احلفاظ  على  الكبري  احلر�س  من 

املنتجات امل�صدرة«.

توزيع الدعم
توزيع  كيفية  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

الدعم، اعترب عيتاين اأن »ايدال متلك جتربة 

ر مع و�صيلة 
ّ
اآلية ربط امل�صد وا�صعة يف  

 AGRI برنامج  يف  لعملها  نظراً  النقل 

PLUS لدعم ال�صادرات الزراعية«. وقال: 
�صناعي  او  زراع���ي  ر 

ّ
م�صد ك��ل  »على 

او  لالآلية  انت�صابه  لت�صجيل  بطلب  م 
ّ
التقد

فيبّلغ  »اي��دال«،  و�صعته  الذي  الربنامج 

الت�صدير  يريد  عندما  املراقبة  �رشكات 

لل�رشوط  �صحنته  مطابقة  م��ن  لتتاأكد 

املطلوبة لت�صتكمل اآلية العمل«.

اأق��ر  ال���وزراء  »جمل�س  اأن  اإىل  لفت  واإذ 

�صيء  وكل  الآلية  اأقرت  وايدال  املر�صوم 

الأم��وال  حتويل  بانتظار  جاهزاً  اأ�صبح 

يوم«، متنى  اأول  بداية  الإعالن عن  ليتم 

عيتاين »حتويل الأموال امل�صتحقة باأ�رشع 

وقت ممكن للبدء بالتنفيذ مبا�رشة«.

ارتفاع تكلفة النقل الجوي 

جعل خيار اعتماد النقل 

البحري الخيار األفضل 

إليصال الصادرات اللبنانية 

إلى أسواقها دون خسارة 

ميزاتها التنافسية

على كل مصّدر زراعي 

او صناعي التقّدم بطلب 

لتسجيل انتسابه للبرنامج 

الذي وضعته »ايدال«، 

فيبّلغ شركات المراقبة 

عندما يريد التصدير 

لتتأكد من مطابقة 

شحنته للشروط المطلوبة 

لتستكمل آلية العمل«
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ن�شاطات �شناعية

زار وفد من جمعية ال�صناعيني اللبنانيني 

فادي  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  برئا�صة 

النفايات  ومعاجلة  ف��رز  معمل  اجلميل 

املنزلية ال�صلبة يف �صيدا، يف اإطار تاأكيد 

كركيزة  لبنان  يف  التدوير  قطاع  اأهمية 

اأ�صا�صية يف ال�صناعة اللبنانية.

من  ال�صتفادة  بطريقة  اجلميل  واأ���ص��اد 

النفايات يف املعمل، وقال: »نحن اليوم 

يف زيارة لأهم م�صنع يف قطاع التدوير 

والتخل�س من النفايات لنوؤكد اأهمية هذا 

القطاع ومت�صكنا بدوره ال�صا�صي يف قلب 

ال�صناعة الوطنية«.

النفايات  اأزم��ة  ا�صتمرار  »مع  واأ�صاف: 

ويف ظ��ل غ��ي��اب احل��ل��ول ل��ه��ذه الأزم���ة 

احلل  اعتمدمت  اأنكم  نرى  ال�صاعة،  حتى 

الأن�صب واملثايل للتخل�س من املخلفات 

ما  التقنيات،  باأحدث  منها  وال�صتفادة 

من  للتخل�س  عدة  حلول  هناك  اأن  يوؤكد 

من  عدة  قطاعات  وا�صتفادة  النفايات 

لنا  �صبق  اأنه  اإىل  ولفت  املخلفات.  هذه 

اأن طالبنا احلكومة بحل متكامل مل�صكلة 

خريطة  بو�صع  طالبنا  كما  النفايات، 

النفايات  طريق ملعاجلة طارئة لكميات 

التي تتكد�س على الطرقات. ونحن نوؤكد 

املمكنة  احللول  على  احلي  املثال  اأنكم 

اإىل  ن�صعى  لذا  النفايات،  من  للتخل�س 

ونحيي  جتربتكم.  من  والتعلم  الإف��ادة 

اجلهود التي تبذلونها يف �صبيل املحافظة 

عرب  امل�صانع  من  عدد  ا�صتمرارية  على 

تقدميكم املواد الأولية التي حتتاجها«.

زنتوت
مالكة    IBC ل�رشكة  العام  املدير  ن 

ّ
وثم

زي��ارة  زن��ت��وت  نبيل  املعمل  وم�صغلة 

الوفد اإىل امل�صنع لالطالع عن كثب على 

الطريقة التي يعمل فيها. 

حرق  يجوز  »ل  اأن��ه  على  زنتوت  د 
ّ
و�صد

امل��واد  ول  للتدوير  ال�صاحلة  امل���واد 

لكثري  اأولية  مواد  ت�صكل  فهي  الع�صوية 

منها  ال�صتفادة  وميكن  ال�صناعات  من 

احلرق  وطريقة  القطاعات.  من  كثري  يف 

املعتمدة يف كل بلدان العامل تكون حلرق 

البقايا ولي�س املواد الع�صوية«.

نحرق  ل  �صيدا  معمل  يف  »نحن  وق��ال: 

�صيئًا ول حتى البقايا لأننا ن�صتفيد منها 

لتوليد الطاقة«. واأو�صح: »ل يهمنا جتميع 

الكرتون  مثل  للتدوير  ال�صاحلة  البقايا 

خمت�صة  معامل  هناك  لأن  والبال�صتيك، 

بذلك، بقدر ما نعمل على معاجلة املواد 

والوقود  ال��غ��از،  ل�صتخراج  الع�صوية، 

البديلة والكهرباء منها«.

واآمل بنقل هذه التجربة اإىل بقية املناطق 

يف لبنان، خ�صو�صًا واأن ل املطامر ول 

احلرق هما احلل الأمثل مل�صكلة النفايات 

التجربة  لبنان هذه  اأن خا�س  �صبق  وقد 

اأن  اإىل  زنتوت  ولفت  الناعمة.  مطمر  يف 

النفايات  القدرة ال�صتيعابية ملعمل فرز 

يف �صيدا تبلغ حاليًا نحو 250  طنًا، اإل 

اأن املعمل قادر على ا�صتيعاب 500 طن.  

جولة للصناعيين في معمل فرز النفايات في صيدا
الجمّيل: حلول عدة لالستفادة من النفايات

ال�صبابية  �صمن برنامج دعم املبادرات 

املجتمع  خ��دم��ة  لق�صم  ل��ب��ن��ان   يف 

اإطالق  جرى  غروب«،  »اليمن  ملجموعة 

واجلمعيات  املجموعة  بني  ما  تعاون 

لدعم  واجل��وار  �صيدا  مدينة  يف  الأهلية 

�صناعة وتطوير طائرة بدون طيار، هي 

الأوىل من نوعها يف لبنان، تعمل على 

الإنقاذ البحري على �صاطئ مدينة �صيدا 

ز الطائرة بعدة مميزات 
ّ
والطائرة. وتتمي

اأبرزها التحكم عن بعد، �رشعتها، قدرتها 

للغريق  م��ط��اط��ي  دولب  رم���ي  ع��ل��ى 

بانتظار ح�صور فريق الإنقاذ.

ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ����ص���ار 

ق�صم  اأن  اليمن  حممد  غ��روب«   »اليمن 

لدعم  املجموعة هو  املجتمع يف  خدمة 

املبادرات ال�صبابية واملوؤ�ص�صات الأهلية 

والتعاون  ال�رشاكة  لتكري�س  لبنان،  يف 

الأهلي  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  بني 

باملجتمع  النهو�س  ل�رشورة  واأي�صًا 

اللبناين عامة ومدينة �صيدا خا�صة يف 

ظل هذه الأزمة الإقت�صادية التي يعاين 

منها لبنان.

»اليمن غروب« تدعم تطوير طائرة لإلنقاذ البحري

الجميل متوسطًا الوفد المرافق
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ن���ظ���م م���������رشوع »ت��ن��م��ي��ة 

ال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة يف 

الوكالة  من  ل 
ّ
املمو لبنان«، 

الدولية،  للتنمية  الأمريكية 

موؤمتراً �صحافيًا يف اجلامعة 

ت�صليط  اأج��ل  م��ن  اللبنانية، 

اإنتاج  ال�صوء على التطور يف 

ل��ب��ن��ان، وذل���ك  ال��ع�����ص��ل يف 

الأم��ريك��ي  ال�صفري  بح�صور 

ال��زراع��ة  ووزي���ر  هيل  ديفيد 

اأك�����رم ���ص��ه��ي��ب، وع����دد من 

النحالني.

شهيب
األقاها  ولفت �صهيب يف كلمٍة 

اإىل اأنه »على الرغم من اأولوية 

قطاع اإنتاج الع�صل يف لبنان، 

معوقات  تطويره  دون  ف��اإن 

م���رده���ا خم��اط��ر ج��وه��ري��ة 

معدل  ت��دين  يف  فعلها  تفعل 

املناخ  تغري  وه��ي:  الإن��ت��اج، 

امل�صاحات  وت��دين  والتلوث 

اخل�رشاء التي ت�صكل املراعي 

والأم��را���س  للنحل  الأف�صل 

وموت النحل كظاهرة عاملية 

اإىل  ��ه��ًا 
ّ
م��ن��ب ل��ب��ن��ان«،  ويف 

موؤ�رش  النحل  »انقرا�س  اأن 

لنقرا�س الب�رش«. 

هيل
من جهته، راأى هيل اأن »قطاع 

الأعمال الزراعية هو من اأهم 

اللبناين،  الإقت�صاد  قطاعات 

على  احلفاظ  يف  الريفية  املجتمعات  م�صاعدة  هو  هدفنا  واأن 

م�صدر م�صمون وثابت للدخل، واإتاحة الفر�صة ملربي النحل من 

على  اللبنانية  ال�صلطات  مع  نعمل  كما  مريح.  عي�س  ك�صب  اأجل 

ت�صاعفت  وقد  الع�صل.  اإنتاج  جودة  حتكم  التي  الأنظمة  و�صع 

ي النحل بن�صبة 14 %«.
ّ
�صادرات الع�صل وازداد عدد مرب

قضماني
اأّن  ق�صماين  ح�صني  ال�صيخ«  جبل  »ع�صل  عام  مدير  اأكد  بدوره، 

ر�صمية،  الأمريكية، جهود  الوكالة  اإىل جهود  اإ�صافًة  »املطلوب 

فلدى مربي النحل مطالب كثرية، 

الوقت  يف  اأب��رزه��ا  يكون  رمب��ا 

ال��ذي نفع  ال��دواء  احل��ايل تاأمني 

يف مكافحة مر�س الفاروا، وعدم 

القبول باقرتاح ديوان املحا�صبة 

حول دواء اآخر، ل يتمتع باجلودة 

مكافحة  يف  نف�صها  وال��ف��ائ��دة 

ه���ذا امل���ر����س«. ك��م��ا اأم���ل من 

جلعل  »تعمل  اأن  الزراعة  وزارة 

التي  امللكات  تاأ�صيل  م��راك��ز 

الأمريكية،  الوكالة  افتتحتها 

مراكز دائمة ل موؤقتة تنتهي مع 

لأهميتها  امل�رشوع، نظراً  انتهاء 

بالن�صبة للقطاع ولدعم املربني«.

وجتدر الإ�صارة، اإىل اأن م�رشوع »تنمية القطاعات الإنتاجية يف 

لبنان« الذي انطلق منذ ثالثة اأعوام �صاهم يف ازدياد عدد مربي 

اإىل منت�صف   2011 العام  14 يف املئة من نهاية  النحل بن�صبة 

2015 )من 5546 اإىل 6340 نحاًل(، وزاد عدد خاليا النحل 41 يف 
املئة 2011-2015 )من 194520 اإىل 274390(، اإىل جانب زيادة 

اإنتاج الع�صل بن�صبة 35 يف املئة 2011-2015 )من 1360 طنًا اإىل 

1920 طنًا(. كما زادت قيمة الع�صل املنتجة بن�صبة 42 يف املئة 
2011-2015 )من 27 اإىل 38 مليون دول ( .

»تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنان« يسلّط الضوء على التطور في إنتاج العسل 
عدد مربي النحل يرتفع 14 %

د. جورج الفرن، د. ندين الشمالي، شهيب، هيل وحسين قضماني

هيل وشهيب يتسلمان هدية من انتاج عسل جبل الشيخ
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ن��دوة  ال�صناعية  ال��ب��ح��وث  معهد  نظم 

ح�صني  ال�صناعة  وزيري  وح�صور  برعاية 

احلاج ح�صن والبيئة حممد امل�صنوق حول 

كفاءة  لتطبيق   Med Test II م�����رشوع 

موؤ�ص�صات  يف  الأنظف  والإنتاج  امل��وارد 

املركز  ينفذه  وال��ذي  الغذائية  ال�صناعية 

مع  بالتعاون  الأنظف  لالإنتاج  اللبناين 

ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة 

الأوروبي.  الإحتاد  من  واملمول   UNIDO
ملعهد  العام  املدير  ال��ن��دوة  يف  و���ص��ارك 

الفرن،  ب�صام  الدكتور  ال�صناعية  البحوث 

الأ�صتاذ  ال�صناعة  ل��وزارة  العام  واملدير 

ال�  الإقليمي ملنظمة  داين جدعون، املمثل 

UNIDO كري�صتيانو با�صيني نائب رئي�س 
ن�����رشاوي،  ج��ورج  ال�صناعيني  جمعية 

الأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  رئي�س 

امل��وارد  لكفاءة  العربية  ال���دول  وممثل 

املتحدة  الأمم  ل��دى  الأن��ظ��ف  والإن��ت��اج 

بعثة  عن  وممثلون  يعقوب  علي  الدكتور 

ومنظمة  لبنان  يف  الأوروب����ي  الإحت���اد 

اليونيدو ووزارتي ال�صناعة والبيئة ومعهد 

املقايي�س  وموؤ�ص�صة  ال�صناعية  البحوث 

وال�صناعة  التجارة  وغرفة  واملوا�صفات 

والزراعة يف بريوت وجبل لبنان وم�رشف 

لبنان  و�صناعيون وخرباء.

يعقوب
األقاها  كلمة  يف  يعقوب  الدكتور  و�صّدد 

الإنتاجية  القطاعات  اأداء  »حت�صن  على 

كفاءة  ل�صمان  املركز  معها  عمل  التي 

وقال:  فيها«.   الأنظف  والإنتاج  امل��وارد 

»اإن هذا امل�صهد اجلامع يف معهد البحوث 

ال�صناعية كان حا�رشاً يف حزيران 2004 

عن  الإع��الن  عند  عامًا   11 من  اأك��رث  منذ 

الأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  تاأ�صي�س 

يف  ال��وزراء  جمل�س  اأق��ره  مر�صوم  مبوجب 

البيئة  وزي��ر  اآن���ذاك  جمع  وال���ذي   2002
ال�صناعة  ووزي���ر  بويز  ف��ار���س  الأ���ص��ت��اذ 

امل��ه��ن��د���س ال��ي��ا���س ���ص��ك��اف ومم��ث��ل ال 

اليوم  ونحن  بابويل  جيو�صبي   UNIDO
تاأكيد،  بل  امل�صهد  تكرار  �صدد  يف  ل�صنا 

يف  �صيبقى  املركز  اأن  هو  واملوؤكد  املوؤكد 

خدمة ال�صناعيني لأنه يوؤمن بدور القطاع 

كما  القدرات  بناء  يف  واأهميته  الإنتاجي 

بناء  اأج��ل  من  وطنية  حاجة  �صيبقى  اأن��ه 

ال�صناعي  القطاعني  ب��ني  متني  ج�رش 

والبيئي والقطاعني العام واخلا�س«.

وف��راً  يحقق  »املركز  اأن  يعقوب  وك�صف 

�صنويًا بقيمة 4 ماليني دولر يف ال�صناعة 

ال�صدارة  يف  الآن  اأ�صبح  وق��د  اللبنانية 

خالل  من  وه��ذا  العربية  ال��دول  اإقليم  يف 

لكفاءة  العاملية  ال�صبكة  يف  له  متثيله 

امل���وارد والإن��ت��اج الأن��ظ��ف ل��دى منظمة 

الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية وبرنامج 

يطلق  الآن  هو  وها  للبيئة.  املتحدة  الأمم 

به  ف��از  ال���ذي    Med Test II م�����رشوع  

مبوجب مناق�صة مفتوحة اأطلقتها منظمة 

الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية والإحتاد 

الأوروبي«.

البيئة  وزيري  يعقوب على  ذلك متنى  اإىل 

املركز  ب��دور  منهم  واإمي��ان��ا  وال�صناعة 

اللبناين لالإنتاج الأنظف اإ�صتكمال ال�صعار 

�صناعتو  حب  لبنان  بتحب  ي�صبح:«  لكي 

وبتحب �صناعتو حب بيئتو«. 

الفرّن
من  اأن »عدداً  اإىل  الفرن   من جهته، لفت 

تدريجيا  التاآلف  من  متكن  ال�صناعيني 

للن�صاط  احلتمية  الوقائية  التدابري  مع 

ى 
ّ
اأد ال��ذي  الأم��ر  النموذجي،  ال�صناعي 

من  وربحيتهم  مكت�صباتهم  زي��ادة  اإىل 

وتر�صيد  الإن��ت��اج،  كلفة  تخفي�س  خالل 

والكهرباء  الأول��ي��ة  امل���واد  ا���ص��ت��خ��دام 

ال�صلبي،  البيئي  الأثر  وتقلي�س  والفيول، 

الت�صنيع  تكنولوجيا  وتطبيق  واعتماد 

امل�صرتيات  ن�صبة  وارت��ف��اع  احل��دي��ث، 

تطبق  التي  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  يف 

اإىل  لفت  واإذ  الأنظف«.  الإنتاج  مفاهيم 

م�صتع�صية  مب�صكلة  لي�صت  النفايات  »اأن 

ينطلق  التي  »القاعدة  قال:  لها«،  حل  ل 

للحفاظ  حر�صهم  هي  ال�صناعيون  منها 

حت�صني  خالل  من  الطبيعية  املوارد  على 

يف  تطبيقها  وميكن  الت�صنيع،  ك��ف��اءة 

اإىل  ال�صعي  خ��الل  من  وذل��ك  منزل،  كل 

النفايات  ن�صبة  تخفي�س  على  التدرب 

اإىل  و���ص��ول  امل�صدر  م��ن  ب��دءا  وف��رزه��ا 

اأو  التدوير  باإعادة  �صواء  املعاجلة،  مركز 

املعاين،  من  مبعنى  باحلرق  اأو  بالطمر 

خروجها  وقبل  النفايات  تكون  اأن  يجب 

ومعباأة  ومرتبة  نظيفة  منزل،  اأي  من 

بال�صكل ال�صحيح. واأ�صبح على املواطنني 

من  النفايات  مع  يتعاملوا  اأن  اليوم  منذ 

منطلقات وقائية وبيئية للحد من اآثارها 

وامل��ي��اه  ال��ه��واء  ث 
ّ
ت��ل��و ومل��ن��ع  ال�صلبية 

الإعالم  اأن دور و�صائل  والرتبة«. واعترب 

وهي  ال�صعبة،  املرحلة  هذه  يف  حموري 

بهذا  الرت�صيدية  الربامج  باإعداد  مطالبة 

اخل�صو�س، وباأل تكتفي بت�صوير الأزمة. 

اأمامه وهي على و�صك  فامل�صاهد الب�صعة 

 باب كل لبناين، وهو ل يحتاج اإىل 
ّ
اأن ت�صد

روؤيتها عرب الأثري«.

الحاج حسن ينّوه بدور ونجاح المركز اللبناني لإلنتاج األنظف
الفرّن: مفاهيم اإلنتاج األنظف رفعت من أرباح الصناعيين 

يحقق المركز اللبناني لإلنتاج 

األنظف وفرًا سنويًا بقيمة 

4 ماليين دوالر في الصناعة 

اللبنانية

ن�شاطات �شناعية

الوزيران المشنوق والحاج حسن الدكتور علي يعقوب الدكتور بسام الفرن
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المشنوق 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  »اأن  امل�صنوق  وراأى 

الأ�صواق  يف  اللبنانية  ال�صناعة  تواجهها 

كبري  حتد  اأم��ام  ت�صعنا  اليوم  العاملية 

ملوؤ�ص�صاتنا  التناف�صية  ال��ق��درة  لتعزيز 

الن�صبة  ت�صكل  والتي  واملتو�صطة  ال�صغرية 

ال�صناعة  توجه  اأن  كما  لبنان.  يف  الأكرب 

والإنتاج  الإ�صتهالك  مبداأ  نحو  العاملية 

حتقيق  على  العمل  يفر�س  امل�����ص��ت��دام 

ال�صناعي  القطاع  يف  امل�صتدامة  التنمية 

املواد  اإ�صتهالك  على  يعتمد  الذي  اللبناين 

انبعاثات  اإن��ت��اج  اإىل  وي���وؤدي  الطبيعية 

وملوثات للبيئة املحيطة«.

الحاج حسن
وحتدث احلاج ح�صن منوها باجلهود التي 

على  ال�صناعية  البحوث  معهد  يبذلها 

�صعيد تنظيم وا�صت�صافة ورعاية ن�صاطات 

والتنمية  ال�صناعة  بتطوير  متعلقة 

ب���الإدارة  ن��وه  كما  البيئية،  امل�صتدامة 

الأنظف  لالإنتاج  اللبناين  للمركز  الر�صيدة 

له  ملا  يعقوب  علي  الدكتور  راأ�صه  وعلى 

ال�صناعيني  م�صاعدة  يف  طويلة  باع  من 

علمي  ط��اب��ع  ذات  عمل  ور����س  وتنظيم 

ومتح�رشو راق.

ي�صغل  اليوم  ندوتنا  مو�صوع  اإن  وق��ال:« 

بال العامل الذي ت�صارعت فيه وترية النمو 

وال�صناعة منذ اأكرث من مائتي عام الأمر 

الذي اأدى اإىل �صغط كبري واإ�صتنزاف ملوارد 

خملفات  اإىل  وب��ال��ت��ايل  الأر����س  كوكب 

خ�صو�صا  تنتج  و�صخمة  كبرية  وملوثات 

لبنان  يف  ونحن  ال�صناعية  ال���دول  م��ن 

معنيون ك�صناعيني باأن تت�صارع خطواتنا 

باجتاه املزيد من الإنتاج الأنظف مل�صلحة 

الذي  الأمر  واملواطن  والبيئة  ال�صناعيني 

ينعك�س خف�صا يف كلفة الإنتاج وتخفيفا 

لالأثار البيئية املرتتبة عن ال�صناعة«.

اإىل  واملواطنني  امل�صوؤولني  »جميع  ودعا 

جرائم  ارتكاب  وعدم  م�صوؤولياتهم  حتمل 

بيئية مقابل اأي تق�صري �صيا�صي«. وعر�س 

التي  لبنان  يف  النفايات  ملف  »م�صكلة 

بداأت منذ التلزمي الأول لها يف الت�صعينيات 

من  رافقها  م��ا  م��ع  املا�صي  ال��ق��رن  م��ن 

على  �صيا�صي  واإ���رشار  متمادية  ح�رشية 

املجال  يف  الإف�صاح  دون  احل�رشية  هذه 

توخيا  وذل��ك  املناق�صات  اإج���راء  اأم���ام 

للمحا�ص�صة واملنافع«. 

ال�صفري  مع  ح�صن  احلاج  ح�صني  الدكتور  ال�صناعة  وزير  بحث 

التي  ال�صعوبات  يف  العامري  علي  الدكتور  لبنان  يف  العراقي 

على  �صواء  ال��ع��راق،  اإىل  اللبنانيون  رون 
ّ
امل�صد منها  يعاين 

ال�صناعي والزراعي والدوائي والغذائي. وح�رش  الإنتاج  �صعيد 

رئي�س  جدعون،  داين  ال�صناعة  ل��وزارة  العام  املدير  الجتماع 

رئي�س  ل، 
ّ
اجلمي فادي  الدكتور  اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية 

نقابة ال�صناعات الغذائية املهند�س منري الب�صاط، رئي�س نقابة 

خليل،  نعيم  لبنان  يف  والفاكهة  اخل�صار  وم�صتوردي  ري 
ّ
م�صد

ع املزارعني يف البقاع ابراهيم تر�صي�صي، وممثلون عن 
ّ
رئي�س جتم

م�صانع الدواء يف لبنان، وكبار املوظفني يف وزارة ال�صناعة.

العالقات  تعزيز  اإىل  تطرق  البحث  اأن  اإىل  العامري  واأ�صار 

اإىل  اللبنانية  ال�صادرات  دخول  ت�صهيل  واإمكانية  البلدين  بني 

م�صاركة  اإمكانية  على  التفاق  جرى  اأنه  اإىل  ولفت  العراق، 

ال�رشكات اللبنانية يف معر�س بغداد الدويل بعد انقطاع لفرتة 

طويلة ب�صبب الظروف. 

الحاج حسن
من جهته، اأعلن احلاج ح�صن اأن البحث تناول ال�صاأن الإقت�صادي 

امل�صتويني  على  والزيارات  التبادل  وتعزيز  العالقات  وتطوير 

ال�صناعية  القطاعات  م�صاركة  واأهمية  والإقت�صادي،  الر�صمي 

املقبل.  الثاين  ت�رشين  يف  الدويل  بغداد  معر�س  يف  اللبنانية 

دعوة  ووج��ه  العراق  لزيارة  كرمية  دع��وة  تلقى  اأن��ه  وك�صف 

لوزيري ال�صناعة وال�صحة. واأو�صح اأنه �صيكون هناك اجتماع 

للجنة الإقت�صادية امل�صرتكة، وك�صف اأن ال�صياحة العراقية يف 

�صت عن الكثري من القطاعات الأخرى. 
ّ
لبنان مهمة جداً، وعو

د على اأن »هناك عالقات متنامية ومت�صاعدة بني البلدين، 
ّ
و�صد

وهذا الأمر طبيعي بني �صعبينا العربيني اللذين يت�صاركان قيمًا 

وثقافات م�صرتكة«. 

تذليل التصدير الصناعي والزراعي اللبناني إلى العراق

جانب من الحضورمصافحة بين المشنوق ويعقوب

العامري والحاج حسن يتحدثان في مؤتمر صحافي عقب اللقاء
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رع���ى وزي����ر ال�����ص��ن��اع��ة ال��دك��ت��ور 

»�صنع  معر�س  ح�صن  احلاج  ح�صني 

غرفة  افتتحته  ال���ذي  ال��ب��ق��اع«  يف 

يف  وال��زراع��ة  وال�صناعة  التجارة 

من  اأك��رث  مب�صاركة  والبقاع،  زحلة 

البقاع  يف  �صناعية  موؤ�ص�صة   45
الغذائية  ال�صناعات  باإنتاج  ترتبط 

وال�صناعات املتو�صطة.

و�����ص����ّك����ل امل���ع���ر����س 

ن��وع��ه  م���ن  الأول  وه���و 

البقاعية  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 

لعر�س  م�صاحة  ك��اف��ة، 

ال�صناعية  الإن��ت��اج��ات 

و�صفها  التي  البقاعية 

احل�����اج ح�����ص��ن ب���اأج���ود 

ال�صناعات يف لبنان ويف 

الدول املجاورة.

الحاج حسن
اإىل  ح�صن  احل��اج  واأ���ص��ار 

اأن »م�صكلة �صناعة لبنان 

والدليل  جودتها  يف  ولي�س  كلفتها  يف 

الرغم  على  ال�صناعية  �صادراتنا  اأن 

الفرتة  يف  ازدادت  العالية  كلفتها  من 

اأ�صواقًا  املا�صية، لكنها ل تقدر اأن تفتح 

الداخل،  يف  نف�صها  عن  تدافع  واأن  اأكرث 

وال�صبب يعود اإىل الكلفة التي تتاألف من 

يف  الطاقة  كلفة  واأبرزها  عدة  عنا�رش 

لبنان وهي اأعلى كلفة يف العامل وكذلك 

الوقود، بينما الدول العربية املناف�صة لنا 

متلك وقودا وطاقة اأقل كلفة بعدة مرات 

عن اأ�صعارنا، وحتى الأر�س عندنا باتت 

يف  اأبدا  تنخف�س  لن  كلفة  ،وهذه  غالية 

ال�صنوات املقبلة«.

لل�صناعة  الوحيد  »البديل  اأن  على  د 
ّ
و�صد

اأ�صوة مبا  الدعم واحلماية،  يف لبنان هو 

وعلى  العامل  كل  يف  ومتوفر  معمول  هو 

راأ�صهم اأمريكا والحتاد الأوروبي والدول 

العربية الذين يدعمون ال�صناعة والزراعة 

باأ�صكال عدة بدءا من الدعم املبا�رش اإىل 

دعم راأ�س املال اإىل دعم الطاقة اإىل دعم 

الدول تعتمد احلماية  ال�صادرات وبع�س 

باأ�صكالها كافة من العلنية ب�صكل وا�صح 

اإىل امل�صترتة«.

وزارة  يف  اعتمدت  »اأن��ا  وق��ال: 

ولكن  واحلماية  الدعم  الزراعة، 

ل  وقت  يف  اأتيت  ال�صناعة  يف 

بالدعم  ال��دول��ة  مالية  ت�صمح 

�صاعتمد احلماية بطرق  ولكنني 

حماية  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ج���دي���دة 

ال�صناعي  القطاع  واإنقاذ 

عن  معلنا  ل��ب��ن��ان«  يف 

»خطوات مقبلة لل����وزارة 

تتعلق بتوقيف امل�ص����انع 

غ���ري امل��رخ�����������������ص��ة اأي���ا 

اأو  لبنانيًا  �صاحبها  كان 

غريه«.

كلمات
لرئي�س  ك��ل��م��ة  وك���ان���ت 

بلدية زحلة جوزف دياب 

املعلوف اأ�صار خاللها اإىل 

اأن »هدف املعر�س تعريف 

وامل�صتهلكني  اللبنانيني 

البقاعية  ال�صناعات  وجودة  نوعية  اإىل 

على خمتلف اأنواعها«.

ب�����دوره اأ����ص���ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س غ��رف��ة 

اأن  اإىل  التيني  منري  وال�صناعة  التجارة 

املنتجات  �صي�صكل ج�رشا بني  »املعر�س 

وال�صتفادة  واملحلية  العربية  والأ�صواق 

الإغ��رتاب��ي��ة م��ن زائرين  ال��ط��اق��ات  م��ن 

للمعر�س«.

عبداهلل  ال�صناعي  تكرمي  مّت  وخ��ت��ام��ًا 

اأجنحة  على  ج��ول��ة  ك��ان��ت  ث��م  �صاهر 

املعر�س.

خمس وأربعون مؤسسة صناعية تشارك في »صنع في البقاع« 
الحاج حسن: خطوات لدعم وحماية الصناعة

ن�شاطات �شناعية

التيني ذياب

قص شريط المعرض

الحاج حسن

الحاج حسن في العرضالسيد عبداهلل ضاهر يتسلم درعًا تكريميًا
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Le Brazil

Green Essence

جانب من احلضور

Panda Plast

Oubari Industry & Trading

Med Trade

Delta Trading

Tanmia

Chateau Khoury

Hobeika Freres

الحاج حسن في جناح سنتر جديتا

Daher International Food

Center Jdita

Panda Plast

Chateau Ksara

Skaf Farm

Le pain Magic
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ن�شاطات �شناعية

قام رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني الدكتور فادي اجلميل 

بجولة تفقدية للم�صانع وال�صناعيني يف منطقة زحلة البقاعية، 

وم�صاندتهم  ال�صناعيني،  او�صاع  على  الط��الع  بهدف  وذل��ك 

التي مير بها  وت�صجيعهم على ال�صمود لتمرير املرحلة ال�صعبة 

القطاع جراء التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا ل �صيما 

بعد اقفال املعابر الربية يف وجه الت�صدير ال�صناعي ما انعك�س 

تراجعًا يف حجم ال�صادرات ال�صناعية.

وتاأتي زيارة اجلميل يف اإطار اجلهد الذي يبذله لزيادة التوا�صل 

والتن�صيق مع القاعدة ال�صناعية والت�صاور معها  وال�صتماع اىل 

مطالبها ومقرتحاتها، لت�صكيل راأي عام �صناعي �صاغط لتحقيق 

مطالب القطاع التي ت�صمن حمايته وتطوره وازدهاره.

رافق اجلميل يف اجلولة، نائب رئي�س اجلمعية جورج ن�رشاوي، 

مي�صال  الدارة،  جمل�س  من  واع�صاء  �رشي،  خليل  العام  الأمني 

املدير  عطايا،  وعدنان  حمفوظ  ب�صام  ن�رش،  ابي  نقول  �صاهر، 

�صمعان.  و�صيم  العميد  اجلمعية  �رش  وامني  العويني  �صعد  العام 

وكان يف ا�صتقباله رئي�س جمعية �صناعيي البقاع ع�صو جمل�س 

الدارة انطوان �صليبا.

»جونيت«  وم�صنع  للمخالت  م�صعالين  معمل  اجلولة  و�صملت 

Ethel لل�صوكول، ومعمل البان واجبان �صنرت  للع�صري، م�صنع 

لقاء  اجلولة  وت�صمنت  دور«.  غران  »غاردينيا  وم�صنع  جديتا 

التجارة وال�صناعة  البقاعيني يف غرفة  مو�صعا مع ال�صناعيني 

والزراعة يف زحلة والبقاع.

ويف نهاية اجلولة امليدانية، دعا اجلميل ال�صناعيني اىل عدم 

»ما  اأن  خ�صو�صًا  الن�صال  يف  وال�صتمرار  للياأ�س  ال�صت�صالم 

ي�صكل  اللبنانية  امل�صانع  على  جولتنا  خالل  اليوم  راأيناه 

مدعاة فخر لنا«. واأكد اننا نراهن على ال�صناعي لأنه م�رشوع 

بها  منر  نزال  ول  مررنا  التي  ال�صعاب  كل  فرغم  دائم.  جناح 

نحو  وتتو�صعون  والبداعات  الخرى  تلو  النجاحات  ت�صجلون 

بلدان العامل اأجمع«. 

في غرفة زحلة
ثم انتقل اجلميل والوفد املرافق اىل غرفة زحلة، حيث كان لقاء 

رئي�س  برئا�صة  والبقاع  زحلة  �صناعيي  مع  وجامعًا  مو�صعًا 

ابرز  عن  اجلميل  خالله  حتدث  جري�صاتي،  ادمون  زحلة  غرفة 

واملطالب  ال�صناعيني  جمعية  بها  تقوم  التي  والربامج  اخلطط 

املطروحة.  املتكاملة  واحللول  امل�صوؤولني  مع  تتابعها  التي 

ازمة  وهي:  �صعبة  باأزمات  الخرية  املرحلة  يف  مررنا  وقال: 

معرب  اقفال  الغذاء،  و�صالمة  اأخ�رش(  وخط  اأحمر  )خط  املرفاأ 

ن�صيب، وكان اآخرها م�صاكل النفايات. لكن رغم كل ذلك حتاول 

اجلمعية م�صاعدة ال�صناعيني على جتاوز هذه الزمات وتخفيف 

اآثارها قدر امل�صتطاع. اىل جانب هذه امل�صاكل، تعمل اجلمعية 

بالتعاون مع وزارة ال�صناعة وعلى راأ�صها الوزير ح�صني احلاج 

ح�صن م�صكوراً على مكافحة الغراق يف قطاعات عدة ل �صيما 

»اننا  اىل  م�صريا  اخل��ام،  واجللد  واحلديد  والملينيوم  ال�صيب�س 

ن�صعى الآن اىل اقرار دعم الراأ�صمال الت�صغيلي للت�صدير، وقانون 

دمج امل�صانع«.  

ولفت اىل ان من املطالب التي حتققت ودخلت حيز التنفيذ اقرار 

قانون اعفاء 50 يف املئة على �رشيبة الرباح على ال�صادرات. 

ثم عر�س اجلميل خطط اجلمعية التي تتمثل باإطالق روؤية انقاذية 

متكاملة �صمن منظومة اقت�صادية-اجتماعية �صاملة تهدف اىل 

متكني القت�صاد اللبناين ككل من التقدم والنمو والزدهار. 

جال على مصانع البقاع وعقد لقاء صناعي موسع في غرفة زحلة
 الجميل: نعمل لتشكيل رأي عام صناعي 

ضاغط لتحقيق مطالب القطاع

جانب من اللقاء في غرفة زحلة

جميل  والوفد المرافق في سنتر جديتا

صورة تذكارية
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احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير  برعاية 

ح�صن، افتتحت يف مركز املعار�س الدويل 

املعر�س  فعاليات  بريوت  يف  »بيال« 

وم�صتلزماتها  لالألب�صة  �صي 
ّ

التخ�ص

 100 من  اأكرث  مب�صاركة  مود«  »�صرييا 

بالألب�صة  �صة 
رِّ

متخ�ص �صورية  �رشكة 

والن�صيج.

رابطة  تنظمه  الذي  املعر�س   
ّ
و�صم

والن�صيج  لالألب�صة  ال�صوريني  امل�صدرين 

بالتعاون مع احتاد امل�صدرين ال�صوريني 

ال�صادرات  وترويج  تنمية  وهيئة 

اأجنحة  وحلب  دم�صق  �صناعة  وغرفتي 

والقطنية  والرجالية  الن�صائية  لاللب�صة 

الأطفال  األب�صة  اإىل  اإ�صافة  والريا�صية، 

والرتيكو  واجلوارب  ال�رشقية  واملطرزات 

و�رشكات ال�صحن وامل�صارف.

ح�صن:  احلاج  اأكد  الفتتاح  كلمة  ويف 

جانب  واإىل  �صورية  جانب  اإىل  الوقوف 

ال�صتقرار  لها  توؤمن  التي  �صناعتها 

الن�صبي.

الأحداث  كّل  من  الرغم  »على  واأ�صاف: 

وال�صغوط  �صورية  يف  ح�صلت  التي 

وال�صيا�صية  والأمنية  الإقت�صادية 

ال�صناعيون  زال  ما  واحلظر  والعقوبات 

واأن  ي�صمدوا  اأن  ي�صتطيعون  ال�صوريون 

ي�صدروا«.

ال�صوريني  ال�صناعيني  »اأّن  اإىل  واأ�صار 

�صينت�رشون كجزء من �صورية و�صينت�رش 

كما  قوية  �صورية  و�صتعود  الإقت�صاد 

ول  عام  دين  لديها  يكن  مل  حيث  كانت 

مديونية خارجية«.

ال�صوريني  امل�صدرين  احتاد  رئي�س  وقال 

حممد ال�صواح، من جانبه: »اإّن هذا املعر�س 

هو ر�صالة للعامل اأجمع باأّن �صورية دولة 

موؤ�ص�صات وقادرة على الإنتاج والت�صدير 

املجالت«،  كّل  يف  التطورات  ومواكبة 

لفتًا اإىل »اأّن هذه الفعالية تاأتي يف اإطار 

قيام الحتاد بدوره الأ�صا�صي يف الرتويج 

الت�صهيالت  وتقدمي  ال�صورية  لل�صادرات 

للم�صدرين وامل�صتوردين لتحقيق الهدف 

يدعم  مبا  العقود  بتوقيع  املعر�س  من 

الإقت�صاد  ويعزرِّز  ال�صورية  ال�صناعة 

الوطني«.

وريفها  دم�صق  �صناعة  غرفة  رئي�س  اأما 

»اأّن  بدوره:  اأو�صح  فقد  الدب�س  �صامر 

اأّن  جديدة  مرة  يثبت  املعر�س  هذا 

الدائمة  املنارة  و�صتبقى  كانت  �صورية 

لل�صناعة على الرغم من كّل ما تتعر�س 

اإىل »اأّن  له من اعتداءات واإرهاب«، لفتًا 

اأّن  توؤكد  للعار�صني  الوا�صعة  امل�صاركة 

ال�صناعة ال�صورية دائمًا متفوقة ومواكبة 

لكّل التطورات على ال�صعد كافة«.

مازن  امل�صدرين  احتاد   
ّ
�رش اأمني  واأ�صار 

حمور، اإىل »اأّن هذا املعر�س واملعار�س 

ال�صورية  ال�صناعة  اأّن  توؤكد  الأخرى 

ح�صورها  اأثبتت  واأنها  بخري  زالت  ما 

واملنتج  امل�صدر  جناح  بف�صل  املتميز 

املثابرة  على  القدرة  لديه  الذي  ال�صوري 

داخل  امل�صتهلك  اإىل  للو�صول  والجتهاد 

�صورية وخارجها«.

واأ�صار �صياء عاتكة رئي�س ق�صم الت�صويق 

يف بنك ال�صام »اأّن م�صاركة البنك يف هذه 

يف  تاأتي  املهمة  الإقت�صادية  الفعالية 

املنتجني  دعم  يف  البنك  م�صوؤولية  اإطار 

خمتلف  يف  ال�صوريني  وامل�صدرين 

 يد العون لأي ن�صاط 
ّ
اخت�صا�صاتهم ومد

يخدم الإقت�صاد الوطني حيث يقدم البنك 

اخلدمات  من  جمموعة  الفعالية  خالل 

تخدم  التي  امل�رشفية  والت�صهيالت 

املواد  ا�صترياد  متويل  يف  امل�صدرين 

بالإنتاج  يتعلق  ما  كّل  ومتويل  الأولية 

وتطويره«.

على   
ّ
امتد الذي  املعر�س  اختتم  وقد 

واأقيم  مربع،  مرت   3000 نحو  م�صاحة 

لل�صناعات  معر�س  فعالياته  �صمن 

ومعر�س  الت�صكيلية  والفنون  اجللدية 

للزهور ونباتات الزينة.

املعار�س  من  مود«  »�صرييا  ويعترب 

ال�صوري  املنتج  ت�صويق  يف  الناجحة 

وال�صناعات  الأزياء  �صناعة  جمال  يف 

الن�صيجية وم�صتلزمات الإنتاج والأقم�صة 

اإبرام  طريق  من  ذلك  دعم  يف  وي�صهم 

م�صاركيه  ويدعم  اخلارجية  العقود 

املعار�س  يف  امل�صاركات  طريق  من 

مهم  بجزء  معهم  وامل�صاهمة  اخلارجية 

من تكلفتها.

من  وفداً  التقى  قد  ح�صن  احلاج  وكان 

اإياد  ال�صوريني برئا�صة  احتاد امل�صدرين 

الوطني  اللقاء  رئي�س  ح�صور  يف  حممد، 

بلوق  لبنان جهاد  الزراعية يف  للهيئات 

التعاون  يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى 

الثنائي مبجال الت�صدير وال�صناعة.

افتتح معرض »سيريا مود« بمشاركة أكثر من 100 شركة 
 الحاج حسن: انتصار الصناعيين السوريين 

جزء من انتصار سورية

ن�شاطات �شناعية
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من �شهر اإلى �شهر

وال�رشكة  بيب�صيكو  �رشكة  اأعلنت 

امل�صاهمة  للتجارة  اللبنانية  الع�رشية 

املعدنية  املياه  اإطالق  عن   )SMLC(

قبل  من  اأكوافينا،  املعباأة  الطبيعية 

�صانعي بيب�صي، يف ال�صوق اللبنانية يف 

موؤمتر �صحايف ، يف فندق فور �صيزونز.

يف  مرة  لأول  »اأكوافينا«  قدمت  و 

 ،1994 عام  يف  املتحدة  الوليات 

الدولية،  الأ�صواق  يف  رائجة  واأ�صبحت 

الرقم  التجارية  العالمة  لت�صبح �رشيعا 

واحدا يف املياه املعباأة يف دول اخلليج.

نبع  من  لبنان  اأكوافينا  ت�صتخرج 

الواقعة  الرمي  قاع  قرية  يف  الربدوين 

�صنني،  جبل  من  ال�رشقي  ال�صفح  على 

�صعة  زجاجات  يف  متوفرة  و�صتكون 

اأكوافينا  د 
ّ
تزو كما  ليرت.  و2   1.5  ،0.5

امل�صتهلكني بزجاجة مياه خفيفة الوزن 

التدوير،  لإعادة  قابلة  املئة  يف  و100 

قليل  غذائي  لنظام  منا�صبة  وهي 

ال�صوديوم.

عساف
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن  للمنا�صبة، 

ع�صاف  وليد   SMLC ل�  العام  واملدير 

عملتا   SMLC و  بيب�صيكو  �رشكة   « اأن 

ال�صوق  يف  اأكوافينا  لإطالق  بيد  يدا 

يف  نرتدد  مل  »نحن  وقال:  اللبنانية. 

لبنان،  يف  املعباأة  املياه  �صوق  دخول 

العديد  بوجود  قوية  املناف�صة  حيث 

لديها  التي  التجارية  العالمات  من 

نحن  وح�صور.  قوية  �صمعة  تاريخ، 

على ثقة كبرية باأننا و�رشكة بيب�صيكو 

املعدنية  املياه  نخبة  بتعبئة  �صنقوم 

يف  فعلنا  »كما  واأ�صاف:  الطبيعية«. 

معتمدين  املا�صية،  ال�60  ال�صنوات 

التي  املتطورة  والتقنيات  اخلربة  على 

اأكوافينا  �صتقدم  بيب�صيكو،  تقدمها 

الطبيعية  املعدنية  املياه  معايري 

املمتازة يف ال�صوق اللبنانية، وبالتايل 

املحلية  واملمار�صات  ال�صوق  �صتمّكن 

املعايري  اإىل  والو�صول  قدما  للم�صي 

الدولية«.

سالم
�رشكة  يف  المتياز  مديرة  بدورها 

»يعرف  قالت  �صامل،  جمانة  بيب�صيكو 

وها  املعدنية،  مياهه  جودة  لبنان  عن 

اجلديدة  ال�صوق  هذه  ندخل  اأخريا  نحن 

بحما�صة كبرية وباأ�صعار مناف�صة جدا«. 

ب�رشاكتها  بيب�صيكو  »تفخر  وتابعت: 

وهذه  عاما،   60 من  لأكرث   SMLC مع 

ال�رشاكة، كما هي احلال دائما، �صت�صمن 

ملعايري  وفقا  اأكوافينا  اإنتاج  يتم  اأن 

التي تتبع توجيهات تنظيمية  بيب�صيكو 

�صارمة متعلقة بال�صحة وال�صالمة«.

العالمة التجارية رقم واحد في المياه المعبأة تبدأ رحلتها في لبنان
بيبسيكو و SMLC تطلقان »أكوافينا«

من اليسار: شادي الخوري، جومانة سالم، الشيخ وليد عساف، مارك ضو

من اليسار: السيدة عساف، جومانة سالم، الشيخ وليد عساف، مايا ميناوي سعادة، رلى عمار

الشيخ وليد عساف متوسطًا عائلته
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 – بريوت  جتار  جمعية  »موؤ�رش  اأ�صار 
اإ�صتمرار  اإىل  التجزئة«  لتجارة  بنك 

َ
فرن�ص

�ل 
ّ
لي�صج� املعي�صة  غالء  موؤ�رش  تراجع 

�صلبية،  ن�صبًا  التوايل  على  الثالث  للف�صل 

للنتائج  وفقًا   - املوؤ�رش  هذا  �ل 
ّ
�صج حيث 

ما   %   3.37  - �صهريًا،  املركزي  الإح�صاء  اإدارة  تعلنها  التى 

اأو   ،2015 ل�صنة  الثاين  والف�صل   2014 ل�صنة  الثاين  الف�صل  بني 

�ل 
ّ
و�صج� ال�صابقة،  ال�صنة  من  نف�صه  الف�صل  مع  باملقارنة  لف�صل 

– 1.12  % ما بني الف�صلني الأول والثاين ل�صنة 2015. واأ�صارت 
اإ�صتمرار الركود  اإىل   2015 الثاين ل�صنة  �عة للف�صل 

ّ
الأرقام املجم�

بلغ  جداً  طفيف  حقيقي  اإرتفاع  ت�صجيل  من  بالرغم  الإقت�صادي 

حدود 2  % باملقارنة مع م�صتويات مبيعات الف�صل الثاين ل�صنة 

2014 )باإ�صتثناء قطاع الوقود(.

بن�صبة  �صنويًا  حت�صنًا  لبنان  �صجل 
اإىل  الفنادق  اإ�صغال  معدل  يف   %  45،1
 ،2015 العام  من  متوز  خالل   %  56،30
يف  ملمو�صة  �صنوية  زيادة  مع  توازيًا 

الإيرادات املحققة عن كل غرفة متوافرة 

101،20 دولر،  اإىل   %  57،8 يف فنادق العا�صمة بلغت ن�صبتها 

 179،73 % يف معدل التعرفة اليومية اإىل   8،8 وارتفاعًا بن�صبة 

بنك  عن  ال�صادرة  الأ�صبوعية  الن�رشة  بح�صب  وذلك  دولراً، 

الأخري.  غلوبال«  »�س.ت.ر  تقرير  عن  نقاًل  اللبناين  الإعتماد 

منطقة  يف  الفنادق  اإ�صغال  معدل  ارتفع  اأو�صع،  �صعيد  وعلى 

ال�رشق الأو�صط واأفريقيا بن�صبة 12،1 % على �صعيد �صنوي اإىل 

55،1 % يف متوز 2015.

اأظهرت ميزانية م�رشف لبنان حت�صنًا 
بقيمة 111،30 مليون دولر يف املوجودات 

الثاين  الن�صف  خالل  الأجنبية  بالعملة 

38،59 مليار دولر يف  اإىل   2015 اآب  من 

اآب.  منت�صف  يف  ملياراً   34،48 مقابل 

نت ميزانية م�رشف لبنان ارتفاعًا يف قيمة احتياطات 
ّ
توازيًا، بي

لبنان من الذهب ب�136،95 مليون دولر خالل الن�صف الثاين من 

دولر..  مليار   10،44 اإىل   2015 اآب 

فارتفعت  �صنوي،  �صعيد  على  اأما 

لدى  الأجنبية  بالعملة  الحتياطات 

م�رشف لبنان بن�صبة 1،41 % مقارنة 

نهاية  عليه  كانت  الذي  بامل�صتوى 

حينها  والبالغ  ال�صابق  العام  من  اآب 

38،05 مليار دولر.

موجز اقتصادي

ستاندرد أند بورز« تخفض النظرة 

المستقبلية للبنان إلى »سلبية«
الت�صنيف  وكالة  عّدلت 

بورز«  اأند  »�صتاندرد  الدولية 

امل�صتقبلية  نظرتها   )S&P(

اإىل  »م�صتقرة«  من  للبنان 

حافظت  حني  يف   ، »�صلبية« 

الطويل  الت�صنيف  على 

للديون  الأمد  والق�صري 

ال�صيادية بالعمالت املحلية والأجنبية عند B- وB بالتتايل.

ووفق التقرير الإقت�صادي الأ�صبوعي لبنك الإعتماد اللبناين ، عزت 

»التوترات  اىل  للبنان،  امل�صتقبلية  نظرتها  قرارها خف�س  الوكالة 

ال�صيا�صية القائمة حاليًا يف البالد واملنطقة وتداعياتها املحتملة 

على النمو الإقت�صادي اللبناين يف خالل الأعوام الثالثة املقبلة«.

ويف التفا�صيل، ذكرت الوكالة »الفراغ الرئا�صي امل�صتمر منذ �صهر 

انتهت  الذي  النواب  ملجل�س  والتمديد  احلكومة  و�صلل   2014 اأيار 

املوازنة  اإقرار  عدم  اىل  اإ�صافة   ،  2013 حزيران  يف  �صالحيته 

 من ال�صبابية على 
ّ
اأ�صا�صية يف خلق جو 2005 كعوامل  منذ العام 

ال�صاحة ال�صيا�صية والقت�صادية يف البالد«.

ويف هذا الطار، توقعت »�صتاندرد اأند بورز« اأن ي�صهد لبنان ن�صاطًا 

ما  يف  »وخ�صو�صًا  املقبلة  القليلة  الأعوام  يف  �صعيفًا  اقت�صاديًا 

ال�صتثمار  وحركة  اخلا�س  القطاع  قبل  من  بالإ�صتهالك  يخت�س 

واخلدمات  وال�صياحة  املبا�رشة(  الجنبية  ال�صتثمارات  فيها  )مبا 

املالية واحلركة التجارية«. اإل اأن الوكالة ارتقبت اأن ي�صجل لبنان 

بني  املمتدة  الفرتة  خالل  يف   3% بن�صبة  معتدًل  اقت�صاديًا  منواً 

العامني 2015 و2018 مدعومًا بارتفاع الإّدخار نتيجة انخفا�س 

لبنان  م�رشف  اأطلقها  التي  التحفيزية  وباحلزمة  النفط  ا�صعار 

والبالغة قيمتها مليار د.اأ.

توازيًا، اأ�صار التقرير اىل »العباء الكبرية التي تخلفها التحويالت 

اىل �رشكة كهرباء لبنان وخدمة الدين على املالية العامة للبالد، 

املحلي  الناجت  من  العام  العجز  ن�صبة  ت�صل  باأن  توقعات  مع 

العام من  الدين  ون�صبة   2015 العام  يف   10% نحو  اإىل  الجمايل 

الناجت املحلي الجمايل اىل 137،5% ».

اىل  ال�صوريني  لالجئني  امل�صتمر  التدفق  اأن  الوكالة  ذكرت  كذلك 

)م�صجلني(  مليون  ال�1،1  عددهم  ناهز  والذين  اللبنانية  الرا�صي 

العامة  املالية  على  اإ�صافيًا  �صغط  م�صدر  ي�صّكل   2015 اآب  لغاية 

والبنى التحتية يف لبنان.

اأما على �صعيد اأكرث اإيجابية، فاأ�صادت وكالة الت�صنيف ب�«التدفق 

امل�صتدام للودائع اىل لبنان المر الذي ي�صاهم يف متويل الحتياجات 

املالية للدولة«، م�صرية اىل ان »ودائع القطاع امل�رشيف منت بن�صبة 

2014، مع توقعات اأن حتافظ على ن�صبة منو  العام  %6 يف خالل 
مب�صتوى  الوكالة  اأ�صادت  كما   ،«  2015 العام  خالل  يف  مماثلة 

يغطي  والذي  لبنان  م�رشف  لدى  الجنبية  بالعملة  الإحتياطات 

نحو %80 من الكتلة النقدية بالعملة الوطنية، اإ�صافة اإىل معدلت 

الفائدة امل�صجعة مقارنة بتلك ال�صائدة يف الوليات املتحدة.



�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L24

برنامج  عن  �صحايف  موؤمتر  يف  اعلن 

2015 لالحتفال باليوم العاملي لل�صالم 
ينظم  والذي  العامل،  انحاء  خمتلف  يف 

وعقد  تواليًا  الثالثة،  لل�صنة  لبنان  يف 

يف فندق »لو غراي« يف رعاية وزيري 

والثقافة  فرعون  مي�صال  ال�صياحة 

رميون عريجي، يف ح�صور العميد ح�صن 

لالأعمال  اللبناين  املركز  ممثال  فقيه 

ادارة  املتعلقة باللغام، رئي�س جمل�س 

واملهجر«  لبنان  ل�»بنك  العام  املدير 

الدارة  جمل�س  رئي�س  اأزهري،  �صعد 

املدير العام ل�رشكة �صعد وطراد مي�صال 

اند  ايفانت�س  »بي  �رشكة  ومدير  طراد، 

بي. اأر«.

املركز  ت�صمية  املوؤمتر  خالل  واعلن 

باللغام  املتعلقة  لالعمال  اللبناين 

 »2015 اللبنانية  ال�صالم  »جمعية 

حماية  يف  وعطاءاته  جلهوده  تكرميًا 

اللغام«،  خطر  من  واملواطنني  الوطن 

و�صور  املركز  عن  وثائقي  عر�س  مع 

عن نزع اللغام يف لبنان.

ويركز احتفال ال�صنة 2015 الذي �صتنظم 

»اأهمية  على  املقبل  الول  ت�رشين  يف 

ال�صالم بالن�صبة اىل لبنان الذي يحرتم 

واحل�صارات«،  الثقافات  اي�صا خمتلف 

مع برنامج يلقي ال�صوء على املو�صيقى 

العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  والرق�س 

ويختتم بالدبكة اللبنانية.

عريجي
والقى عريجي كلمة قال فيها: »الكالم 

على ال�صالم له �صحر ووقع يف نفو�صنا 

اأهوال  عرفنا  وقد  لبنان،  يف  هنا 

ال�صف،  ومع  طويلة.  �صنوات  احلرب 

الرباكني  ان  اذ  فال�صالم ل يزال �صعبًا 

تاللنا،  على  واحيانا  حولنا  م�صتعلة 

ما يدفعنا اىل احلذر واليقظة والميان 

ب�رشورة ر�س ال�صفوف حماية للوحدة 

الوطنية«.

فرعون
اما فرعون فقال »ان يوم ال�صالم يتم�صك 

حت�صني  اىل  يوؤدي  لأنه  اللبناين  به 

لبنان وحت�صني �صورته،  ال�صتقرار يف 

اخلطوة  هذه  ن�صجع  فنحن  وبالتايل 

مع  تتناق�س  ل  والتي  املبادرة  وهذه 

امل�صكالت  جتاوز  اىل  وال�صعي  احلوار 

احلياتية والدميوقراطية والمنية.

ازهري
»مع  فيها:  قال  كلمة  ازهري  والقى 

العاملي  لليوم  ال�صنوية  الذكرى  حلول 

نحن  ننظر   ،2015/9/21 يف  لل�صالم 

ب�صوق  اليوم  هذا  اىل  لبنان  يف  هنا 

وال�صتقرار  والمان  ال�صالم  عل  ومتن 

يعم  امل�صتدام  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

عينه،  الوقت  يف  ولكننا،  بلدنا.  ربوع 

بها  نقوم  التي  بالجنازات  نعتز 

القول  اأبالغ  ول  املجالت،  هذه  يف 

بها  يقوم  التي  الن�صاطات  انبلها  ان 

املتعلقة  لالعمال  اللبناين  املركز 

عاتقه  على  اخذ  والذي  الألغام،  بنزع 

تنظيف كل اللغام ونزعها مع القنابل 

العنقودية يف املناطق اللبنانية كافة، 

وجعلها من جديد ار�صا خ�صبة للحياة 

والتطور والزدهار. ويف احلقيقة لي�س 

الجنازات  بعد كل هذه  امل�صتغرب  من 

بالرت�صيح  وباعتزاز  يحظى  ان  للمركز 

 ،2015 لل�صالم  اوىل  لبنانية  كموؤ�ص�صة 

فهنيئا له وللجي�س ولكل اللبنانيني«.

 فرعون وعريجي يعلنان عن برنامج 
اليوم العالمي للسالم في لبنان

من �شهر اإلى �شهر

األزهري متحدثًا
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دعا الى االنخراط في العمل بجدية واحتراف تليقان بالمهنة
الياس حنا رئيسًا لنقابـة وسطـاء التأميـن 

عقدت نقاب�ة و�صط�اء التاأمي�ن ف�ي لبن�ان جمعيتها العمومية 

يف مقر النقابة الكائن يف �صن الفيل بح�صور مندوبي وزارة 

�صتة  لع�صوية  التكميلية  النتخابات  لجراء  وذلك  العمل 

اأع�صاء ملجل�س النقابة.

فاز يف النتخابات كل من: �صرييل عازار، هاين الب�صتاين، 

ايليا احلداد، ندمي احلاج، �صيلفيا اخلوري احلاج، بول كبو�س 

لولية كاملة مدتها اأربع �صنوات.

ثم التاأم جمل�س النقابة لنتخاب هيئة املكتب، واأتت النتائج 

بورجيلي  �صليم  رئي�صا،  حنا  اليا�س  التايل:  ال�صكل  على 

اأمينا  اأمينا لل�رش، ندمي احلاج  نائبا للرئي�س، �صرييل عازار 

لل�صندوق، انطوان عبيد امينًا للعالقات العامة، ايليا احلداد 

امينًا لل�صوؤون املهنية، �صيلفيا اخلوري احلاج امينًة ل�صوؤون 

العالم والن�رش والتوثيق، اع�صاء: ايلي زياده، ع�صام احلتي، 

بول كبو�س، هاين الب�صتاين وطالل الن�صي.

بالع�صاء  حنا  اليا�س  الرئي�س  رحب  اجلل�صة  ختام  يف 

بجدية  النقابة  عمل  يف  لالنخراط  اياهم  داعيا  املنتخبني 

واحرتاف تليقان مبهنة و�صاطة التاأمني ملا لها من اأهمية 

ال�صعيد القت�صادي واملايل يف لبنان،  اأ�صا�صي على  ودور 

بها  قام  التي  اجلهود  على  ال�صابق  املجل�س  حنا  �صكر  كما 

طيلة فرتة وليته.

من اليمين: سليم يارد، ايلي زيادة، عصام حتيمصافحة بين الياس حنا والنقيب السابق عصام حتي

صورة تذكارية للمجلس الجديد
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صورة تذكارية للمكرمين

علي وندى العبداهلل جويس جمال

فارس سعد، جورج نصراوي، ندى السردوك

مارون وفيوليت بلعة، نعيم وروزيت عويني

آالن نصراوي

حسين وهال قضماني

جورج نصراوي، جمانة ومالك سالمة

صورة تذكارية

جورج نصراوي

نازريت صابونجيان ومحمد صالح

عدنان عطايا، جورج نصراوي، الفونس ذيب، فادي الجميل، خليل 
شري، نازريت صابونجيان

محمد صالح، ومدير عام وزارة الزراعة الياس لحود

»الربيع«  �صوناكو...  �رشكة  اأقامت 

الربعني،  تاأ�صي�صها  ذكرى  ملنا�صبة 

من  كبري  عدد  ح�رشه  ع�صاء  حفل 

عون  مي�صال  اجلرنال  �صم  املدعوين 

ممّثاًل بالنائب الدكتور ناجي غاريو�س، 

بالدكتور  ممّثاًل  جعجع  �صمري  كتور 
ّ
الد

يدة 
ّ
زياد معلوف، قائم مقام جبيل ال�ص

اط 
ّ
د زياد حو

ّ
جنوى �صويدان فرح، ال�صي

رئي�س  جبيل،  ات 
ّ
بلدي ع 

ّ
جتم رئي�س 

فادي  الدكتور  ناعيني 
ّ

ال�ص ة 
ّ
جمعي

�صيدا  جتارة  غرفة  ورئي�س  ل 
ّ
اجلمي

د حممد �صالح.
ّ
ال�صي

ال�رّشكة  وكالء  بع�س  ح�رش   كما 

العديد  اإىل  اإ�صافة  واخلليج،  كندا  من 

وموّظفي  وامل�صارف  ناعيني 
ّ

ال�ص من 

ال�رّشكة والإعالميني. 

 عن تاأ�صي�س 
ّ
تخّلل الع�صاء عر�س وثائقي

التي  عوبات 
ّ

وال�ص  1975 �صنة  ال�رشكة 

ن�رشاوي  جورج  املوؤ�ص�س  واجهها 

وكيفية مواجهته لها وحّثه على تطوير 

ة. 
ّ
ال�رّشكة والو�صول بها اإىل العاملي

»سوناكو« تحتفل بذكرى تأسيسها األربعين
آالن نصراوي: نتطلع إلى العيد المئوي

من �شهر اإلى �شهر
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ايلي وفادية نوير، بيار كترا، جورج نصراوي، كوك وصوفي 
سركسيان، ليلى نصراوي

باسل وصوفي الخطيب

الجميّل يسلّم نصراوي درعًا تكريمية

جورج نصراوي متوسطًا عائلته

جورج نصراوي وعقيلته

جورج نصراوي وعقيلته، و محمد صالح

نازريت صابونجيان، فادي الجميل، محمد صالح، جويس جمال، فارس سعد باسل وصوفي الخطيب، فارس سعد، مارون وفيوليت بلعة

انطوان وايدال صليبا

قطاع قالب حلوى بالمناسبة

عاهد  كلمة  ن�رشاوي  اآلن  واألقى 

واأخوته خاللها والدهم جورج ن�رشاوي 

على العمل يداً واحدة يف �صبيل ن�رشة 

مت�صلحني  ال�رشكة،  وازدهار  وعزة 

املجيد،  وتاريخه  ومعرفته  بخربته 

املئوي«.  العيد  اإىل  بال�رشكة  لي�صلوا 

وقال: »نعمل على جعل �رشكة �صوناكو 

الأعا�صري  تطالها  ل  �صناعية،  قلعة 

مهما  والرياح  العوا�صف  تهزها  ول 

�صوناكو  �رشكة  يكفي  وجالت.  �صالت 

اأن جورج ن�رشاوي هو موؤ�ص�صها  فخراً 

واأننا نكرمه اليوم يف عيدها الأربعني. 

عا�س  �صوناكو،  �رشكة  عا�صت  ع�صتم، 

اأرزات  اأرزة دائمة من  جورج ن�رشاوي 

لبنان«.

�رشكة  ملوؤ�ص�س  كلمة  وكانت 

فيها  ب 
ّ

رح ن�رشاوي  جورج  �صوناكو 

ليلى  فيها زوجته  و�صكر  باحلا�رشين، 

ورالف  اآلن  �صمري،  واأولدة  ن�رشاوي 

على تنظيم احلفل والتح�صري له.

ة جلورج 
ّ
و�صهد احلفل تقدمي درع تكرميي

لل�رشكة  املبذولة   جلهوده  ن�رشاوي  

طوال ال�صنوات الأربعني املا�صية، كما 

جرى تكرمي عدد من موظفي ال�رشكة.
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من �شهر اإلى �شهر

ع�صاء  وعائلته  الرفاعي  كمال  اأقام 

قرويا تكرميًا لرئي�س جمعية ال�صناعيني 

يف  اجلميل  فادي  الدكتور  اللبنانيني 

)بطلون(  بحمدون  يف  ال�صيفي  منزلهم 

ويف  الطرفني،  اأ�صدقاء  فيه  ،�صارك 

اليا�س  الأ�صتاذ  ال�صابق  الوزير  متهم 
ّ
مقد

عون،  اإليا�س  املحررين  نقيب  حنا، 

هناء  ال�صيدة  املغربي  الطريان  رئي�صة 

اليابان  �صفارة  عن  وممثلة  فرحي، 

ال�صفراء وال�صخ�صيات ورجال  وعدد من 

الأعمال وال�صناعيني.

وتخّلل احلفل كلمة لل�صيد كمال الرفاعي 

اأ�صار خاللها اإىل �رشورة دعم ال�صناعة 

اللبنانية يف ظل ما تتعر�س له املنطقة 

جمعية  رئي�س   
ّ
ورد �صعبة.  ظروف  من 

ال�صناعيني الدكتور فادي اجلميل بكلمة 

اأ�صاد فيها بجهود ال�صناعيني اللبنانيني 

ومواقفهم يف هذه الظروف ال�صعبة التي 

متر بها ال�صناعة اللبنانية، واعترب اأن كل 

لبنان  ليبقى  يكافح  �صناعي هو مغوار 

ومطاًل  ال�صناعية  البلدان  مقدمة  يف 

على ال�رشق والغرب يف اإنتاجه ما يوؤدي 

ورفع  اللبنانيني،  العمال  احت�صان  اإىل 

الدخل الوطني.

الرفاعي يكّرم الجمّيل

كمال الرفاعي يرحب بالمكرم د. فادي الجميل وعقيلته

علي طليس وعقيلته، وكمال الرفاعي

كمال الرفاعي وممثلة الطيران المغربي هناء فرحي

كريمة النقيب ومحمد بعلبكي ونجلها يحيطه محمد بركات ونقيب المحررين الياس عون

علي عساف، كمال الرفاعي ونقيب المحررين الياس عون

محمد علي الزعتري، كال الرفاعي، حسن ياسين، زياد بكداش
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والوزير  اخلن�صا  �صعيد  ال�صيد  الغبريي  بلدية  رئي�س  وح�صور  برعاية 

ال�صابق علي قان�صو.

�صوارع  ا�صاء  �صخم  جتاري  حدث  مع  موعد  على  اللبنانيون  كان 

مدينة بريوت. فقد مت اإفتتاح جممع جتاري يف منطقة الغبريي جربان 

مول و�صط زحمة زوار وحمبني كبرية ودعم كبري من فعاليات املنطقة 

ول�صيما رئي�س بلدية الغبريي ال�صيد اأبو �صعيد اخلن�صا الذي اإعترب اأن 

مول خ�صو�صًا يف  اإدارة جربان  من  الإفتتاح هو خطوة جريئة  هذا 

ظل الأجواء الراهنة يف لبنان، وقد راأى اأن اإفتتاح رجل مغرتب لهكذا 

م�رشوع اإقت�صادي فاعل هو عمل �صجاع وجيد ومقدام.

عزام  ال�صيد  اللبناين  الأعمال  رجل  التجاري،  املجمع  موؤ�ص�س  اأما 

القرار  اإتخذ  للبنان  الدولية  املقاطعة  رغم  اأنه  اأ�صار  فبدوره  �صبيتي، 

فر�س  يوجد  واأن  البلد  اإقت�صاد  ينمي  جممعًا  نبني  واأن  نواجه  باأن 

الإجناز هو  اأن من  �صاعد على هذا  اأ�رش على  املنطقة وقد  عمل يف 

العائلة  اأبو �صعيد اخلن�صا  ال�صيد  الغبريي  طبعًا م�صاهمة رئي�س بلدية 

والأ�صحاب الذين كانوا دائمًا داعمني رغم كل ال�صعوبات.

�صل�صلة  ي�صمل  حيث  املنطقة  هذه  يف  الأول  املجمع  هو  مول  جربان 

ال�صوق  تدخل  اإيطاليا  جتارية  عالمة   30 من  واأكرث  جتارية  حمالت 

 Rifle، UPIM، مثل  الأذواق  خمتلف  وتراعي  مرة،  لأول  اللبناين 

Carrera كما ي�صمل هايرب ماركت وما يزيد عن 10 مطاعم واأكرب �صالة 
مالهي داخلية لالأولد.

ومبنا�صبة الإفتتاح، مت ق�س ال�رشيط و�صط ح�صد كبري كما اأنه مت تقدمي 

برامج ترفيهية هادفة للرتحيب بكافة الزوار.

جبران مول... أقربلك
السبيتي: ينّمي اقتصاد البلد

قص شريط االفتتاح

صورة تذكارية

قطع قالب حلوى بالمناسبة

من اجواء االفتتاح
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من �شهر اإلى �شهر

 Cappello  
يفوز بـ»الجائزة البالتينية للجودة«

ب�»اجلائزة   Cappello �صوكول  فاز 

عالمة  واأف�صل  للجودة  البالتينية 

 The Platinum Technology( »جتارية

 ،)Award for Quality & Best Trade
�صوكول  حمالت  موؤ�ص�صة  واعتربت 

دروي�س  خليل  ندى  ال�صيدة   Cappello
�صتعطي  اجلائزة  هذه  ان 

حافزاً   Cappello �صوكول 

من  واملزيد  للتقدم  قويًا 

عامل  يف  ز 
ّ
والتمي العطاء 

�صناعة ال�صوكول.

امانينا،  »حتققت  وقالت: 

متيزاً   Cappello وحقق 

الالمعة  ال�صماء  بني  كبرياً 

ال�صوكول، بجمعه  يف �صناعة 

يف  والناقة  الرائع  الطعم 

التغليف فنا�صب خمتلف الأذواق«.

من  مزيد  نحو  »ما�صون  وا�صافت: 

ال�صوكول  �صناعة  يف  والبداع  البتكار 

اروع  تقدمي  �صنوا�صل  وتغليفه. 

التي  التغليف  ا�صاليب  يف  البتكارات 

اده�صت زبائننا واعطتنا ميزة يف عامل 

النيق  التغليف  فاإقرتان  �صناعتنا، 

يف  اللذيذة  والنكهة  العالية  باجلودة 

جناحنا،  �صبب  كان  ال�صوكول  �صناعة 

هذا  اعتماد  يف  م�صتمرون  ونحن 

ال�صلوب«.

الثاني عشر والرابع عشر من تشرين الثاني.. 
الموعد المنتظر!

و14ت�رشين   12 بني  اأيام  ثالثة  خالل  البيال،  ع 
ّ
جمم ل 

ّ
�صيتحو

الثاين، اإىل نقطة لقاء الطهاة واخلرباء الذين اأتوا لكي يت�صاركوا مع 

هم للمهنة و�صغفهم بها يف مهرجان الطبخ ومعر�س 
ّ
اجلمهور حب

يف  يندرجان  واللذان  ق 
ّ
التذو اأ�صبوع  خالل  املنظمان  ال�صوكول 

اإطار مبادرة من توقيع هو�صبيتاليتي �صريفي�زس التي تهدف اإىل 

الرتويج لبريوت، كعا�صمة للذوق يف ال�رشق الأو�صط.

الذي  النجاح املتزايد  الطبخ وعلى �صوء  بات برنامج مهرجان 

تعلم  حول  عمل  ور�س  عدة  ويت�صمن  بالأن�صطة  ا 
ً
غني يح�صده 

الطهو مع جمموعة من اأ�صهر الطهاة، خرباء اآداب املائدة واآداب 

الطبخ  مهرجان  يت�صمن  وامل�رشوبات.  النبيذ  وخرباء  العي�س 

جمموعة من اأحدث اأواين الطاولة وجتهيزات املطابخ بالإ�صافة 

اإىل اجلمعيات وال�رشكات واحلرفيني. 

 عا�صق 
ّ

ت بالن�صبة اإىل اأي
ّ
كما بات معر�س ال�صوكول موعًدا ل يفو

�صة لل�صوكول، 
ّ
لل�صوكول. ميتد املعر�س على م�صاحة 1000م2 مكر

قّدم جمموعة 
ُ
ذلك املنتج ال�صحري وال�صاحر يف اآن واحد، والذي ي

الأن�صطة  من  جمموعة  احلدث  هذا  ي�صمل  النكهات.و  من  ة 
ّ
غني

ا للو�صفات اللذيذة وال�صتعرا�صات واللقاءات. 
ً
املتعّددة وتقدمي

التنفيذية  املديرة  �صالمة،  دمو�س  جومانا  ال�صيدة  وقالت 

لهو�صبيتاليتي �صريفي�زس، »�صنة بعد �صنة، ن�صعر بحما�صة كبرية 

ملا توفره هذه الن�صاطات الثالث من اإمكانات وملا متثله لكل 

فرد يف لبنان، من كبار و�صغار. ويف خ�صم املرحلة ال�صعبة 

النا�س حول �صغف  اأن نوحد  التي متر فيها منطقتنا، ي�صعدنا 

م�صرتك: هو حبنا امل�صرتك للطعام  وحبنا امل�صرتك لأر�صنا . 

وفيما اأجوب على اأروقة املعر�س، اأرى ذاك احلب على وجوه 

ل�صتك�صاف  احلا�رشين  يجمع  الذي  الفرح  ذاك  هو  الزوار، 

خرباتهم.  مل�صاركة  املتحم�صني  والعار�صني  جديدة  اأطباق 

بانتظام  العمل  ملوا�صلة  يدفعنا  الذي  ال�صبب  ا 
ً
حتديد هو  هذا 

اأكرث فاأكرث. ز 
ّ
اأجل التمي باذلني كل اجلهود �صنة بعد �صنة من 

ا بكل 
ً
التح�صريات جارية لكي يكون املعر�س هذا العام مبهر

ما للكلمة من معنى«.

السيدة ندى خليل درويش تتسلم الجائزة



Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175 
www.wilcopm.com

Halal 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

wilco 21x28cm Eng.pdf   1   3/21/13   11:48 AM



�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L32

املختربات  تاأ�ص�صت  فقد  للعمري،  ووفقًا 

بالتعاون  طرابل�س،  غرفة  من  بتمويل 

الوكالة  من  املمول  اأ�صايل  م�رشوع  مع 

الأمريكية للتنمية الدولية«.

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  العمري  واأ�صار 

والإقت�صاد« اإىل اأن »خمتربات الغرفة و�صعت 

املختربات  مل�رشوع  ا�صتالمها  فور  خطة 

اأي  بخم�صة«  »خم�صة  اإ�صم  عليها  اأطلقت 

واأعلن  �صنوات«.  خم�س  يف  اأهداف  خم�صة 

البنية  و�صع  ت�صمنت  الأهداف  هذه  اأن 

ز، وهي اختيار فريق عمل 
ّ
التحتية ب�صكل ممي

اعتماد  التعاون،  وروح  باملناقبية  يتمتع 

تو�صيع  املعنية،  الوزارات  لدى  املختربات 

بحيث  الإ�صتدامة  عرب  املختربات  خدمات 

ل نف�صها من خالل ر�صوم اخلدمات التي 
ّ
متو

العتماد  تقدمها، وح�صول املختربات على 

الدويل من هيئة العتماد الأمريكي«.

بني  الأهداف  هذه  تنفيذ  اأن  واعترب 

حموريًا  دوراً  اأعطى  و2013   2008 عامي 

قبل  من  اعتمادها  �صيما  ول  للمختربات، 

ومراقبته،  الغذاء  ب�صالمة  املعنية  الوزارات 

اإذ جرى اعتمادها عام 2009 من قبل وزارة 

العليا، ويف عام  الإقت�صاد وهيئة اجلمارك 

عام  ويف  ال�صحة،  وزارة  قبل  من   2011
2012 من قبل وزارة الزراعة«. ولفت اإىل اأن 
»العتماد الوطني للمختربات �صكل بالن�صبة 

م�صوؤولية  اإليها  اأوكل  حيث  نوعية  نقلة  لها 

فح�س جميع ال�صادرات والواردات التي يتم 

تداولها عرب منطقة ال�صمال.

خطة جديدة
تنفيذ  من  النتهاء  مع  اأنه  العمري  وك�صف 

خمتربات  و�صعت  الأوىل،  اخلم�صية  اخلطة 

خم�صة  تت�صمن  ثانية  خم�صية  خطة  الغرفة 

تو�صيع  ت�صمل  جديدة  تو�صعية  اأهداف 

م�صاحتها  تو�صيع  عرب  املختربات  خدمات 

اإىل 500 مرت مربع، واإ�صتحداث خمترب جديد 

بفح�س  يعنى  الذي   DNA�ال خمترب  وهو 

حالل،  ملنتجات  اخلنزير  �صحم  متبقيات 

وخمترب لفح�س متبقيات املبيدات للخ�صار 

�صمنها  من  املعايرة  وخمترب  والفواكه، 

مختبرات مركز مراقبة الجودة في غرفة طرابلس.. دور إقتصادي فاعل
العمري: ماضون في التوّسع 

اجلودة يف  مراقبة  مركز  مدير خمتربات  و�سف  هكذا  كبري«  »حتٍد 

اإن�ساء املختربات  غرفة طرابل�ض وال�سمال د. خالد العمري م�رصوع 

اإذ  الذي بداأ عام 2006 وانتهى بت�سليم امل�رصوع للغرفة عام 2008، 

ا�سا�سية  اأهدافًا  اأمامها  وا�سعة  العدم  من  املختربات  هذه  انطلقت 

متثلت بخطة خم�سية جنحت يف تنفيذها لتتمكن بذلك من اأداء دور 

فاعل على ال�سعيد االإقت�سادي يف ال�سمال ولبنان على حد �سواء«.

من �شهر اإلى �شهر
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وبجميع  الذهب  مبحال  )خا�س  امليازين 

ميازين(،  معايرة  حتتاج  التي  املختربات 

امل�صادات  متبقيات  لفح�س  وخمترب 

احليوية يف منتجات الع�صل.

ويف حني اأعلن اأن »هذه املختربات اجلديدة، 

�صتعطي دعمًا كبرياً لل�صادرات اإذ ت�صّهل عمل 

املطلوبة  ال�رشوط  با�صتيفائهم  امل�صدرين 

حاجة  من   ٪  80 من  اأكرث  تغطيتها  عرب 

اأو�صح  املخربية،  للفحو�صات  امل�صدرين 

اأن الغرفة ت�صع خططها لتطوير املختربات 

الغرفة  فاليوم  ال�صوق،  حاجات  درا�صة  بعد 

جيداً  وتدرك  امل�صدرين  مع  توا�صل  على 

ما  املعرفة  حق  تعرف  وبالتايل  معاناتهم 

هم بحاجة اإليه«.

دور أكاديمي
الغرفة  خمتربات  دور  اأن  العمري  وك�صف 

الفحو�صات  تقدمي  على  فقط  يقت�رش  ل 

املخربية، بل يتعداه اإىل �صق اأكادميي. وقال: 

عن�رش  اإىل  بحاجة  املخربية  »الفحو�صات 

ال�صبب  ولهذا  العلمي،  اجلانب  يغطي  بحثي 

اجلامعات  كل  على  املختربات  انفتحت 

الوطنية وعلى راأ�صها كليتي ال�صحة والعلوم 

العايل  واملعهد  اللبنانية  اجلامعة  يف 

)مركز  والتكنولوجيا  للبحوث  للدكتوراه 

العليا،  ال�صهادات  طالب  فت�صتقطب  العزم(. 

حيث يتم انتقاء مو�صوع م�صرتك بالتعاون 

واخلروج  عليه  العمل  ويتم  اجلامعة،  مع 

بنتائج ترتجم اإىل واقع اإيجابي«.

هذا  عند  يقف  ل  املختربات  »دور  واأ�صاف: 

احلد، بل يتعداه اإىل تاأمني فر�س عمل حيث 

يتم تر�صيح اأحد الطالب ليكون �صمن فريق 

العمل يف املخترب اأو يف جمالت ال�صناعات 

بعد  اللبنانية  املوؤ�ص�صات  �صمن  الغذائية 

اإدارته  وح�صن  مناقبيته  من  التاأكد  يتم  اأن 

للبحث العلمي«.

دورات تدريبية
واأ�صار العمري اإىل اأن الدورات التدريبية يف 

املخترب تق�صم اإىل 3 حماور: خمتربات تقوم 

واملنطقة  مبا�رشة،  خمربية  بفحو�صات 

ال�صناعية التجريبية التي تقدم دعمًا كبرياً 

وال�صمالية  عام  ب�صكل  اللبنانية  لل�صناعة 

ب�صكل خا�س حيث يقوم ال�صناعي بتجربة 

اإنتاجه يف املخترب قبل امل�صنع، ليتم تدارك 

اأي م�صكلة يف الإنتاج ومعاجلتها، والدورات 

متار�س  التي  الغذاء  �صالمة  على  التدريبية 

منذ 7 او 8 �صنوات.

بقيم  تتمتع  املختربات  اأن  على  و�صّدد 

املختربات  باقي  عن  زها 
ّ
متي م�صافة 

اإجناز  يف  ال�رشعة  واأبرزها  لبنان،  يف 

الفحو�صات املخربية حيث كانت خمتربات 

بداأت  التي  املختربات   اأوىل  من  طرابل�س 

جداً.  متقدمة  باأجهزة  �صاعة  ال�24  فح�س 

اأيام  بعملها  »املختربات  اأن  اإىل  واأ�صار 

من  انطالقًا  الر�صمية  والأعياد  الآحاد 

اإميانها اأن عمل املخترب ل ميكن اأن يتوقف 

مادام عمل امل�صدرين م�صتمراً. ولفت اإىل اأن 

البيع،  بعد  ما  ا�صت�صارات  تقدم  املختربات 

فاأي زبون يقوم بفحو�صات خمربية ملواد 

ت�صاهم  م�صكلة،  هناك  اأن  ويتبني  غذائية 

الغرفة يف معاجلة هذه امل�صكلة عرب طرح 

احللول الإ�صت�صارية«.
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�شـنـاعــات 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،

مؤسسة عيد بالست، الفتى كو، ومؤسسة البرجي.

طموحه و�صغفه الكبري بال�صناعة الوطنية، دفعاه لتاأ�صي�س �رشكة 

 ،2012 اليا�س عام  البال�صتيكية يف قب  عيد بال�صت لل�صناعات 

اإذ يوؤمن ال�صيد جورج مي�صال �صتيوي باأهمية القطاع ال�صناعي 

وفعاليته يف الإقت�صاد الوطني جلهة زيادة املداخيل واحلد من 

الفقر، خلق فر�س عمل وتقلي�س ن�صب البطالة وخف�س معدلت 

الهجرة.

اإذ  واثقة،  البال�صتيكية  ال�صناعة  عامل  يف  �صتيوي  خطوة  اأتت 

اأقفا�س  لإنتاج  واأف�صلها  اخلطوط  باأحدث  زاً 
ّ
جمه م�صنعًا  اأن�صاأ 

مبطابقته  ز 
ّ
يتمي والفواكه(  باخل�صار  )اخلا�صة  البال�صتيك 

ومقايي�س  معايري  اعتماد  عرب  والبيئية  ال�صحية  املوا�صفات 

ال�صوق الأوروبية امل�صرتكة.

اإىل وجود  واأ�صار �صتيوي يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« 

حتديات كثرية تواجه ال�صناعيني يف لبنان واأبرزها البريوقراطية 

الإدارية التي تعر�س ال�صناعيني ل�صعوبات كثرية لدى �صعيهم 

لال�صتح�صال على تراخي�س اأو اأوراق من الوزارات املعنية. ولفت 

اإىل اأن »القطاع ال�صناعي برمته يعاين من ارتفاع تكلفة الطافة 

يف م�صانعه، اإذ تدفعه امل�صاكل املعيقة التي يعاين منها قطاع 

اأخرى لتوليدها، ما  اإىل ال�صتعانة مب�صادر  الكهرباء يف لبنان 

ده نفقات اإ�صافية ترفع من تكاليف الإنتاج وت�صعق قدرات 
ّ
يكب

وال�صيا�صي  الأمني  ال�صتقرار  عدم  اأن  واعترب  التناف�صية.  املنتج 

الذي ي�صهده لبنان وما له من انعكا�صات على الإقت�صاد الوطني 

يحمل معاناة اإ�صافية لل�صناعيني.

اإىل دعم القطاع ال�صناعي وال�صناعيني  ودعا �صتيوي احلكومة 

اللبنانية من  املنتجات  تتمكن  لكي  املنطقة،  بباقي دول  اأ�صوة 

القطاع  تنمية  يف  ي�صاهم  ما  اخلارجية  الأ�صواق  يف  املناف�صة 

ال�صناعي اإىل حد كبري.

ال�صناعي  اإن  اإذ  بامل�صتقبل،  تفاوؤله  عن  معربًا  �صتيوي  وختم 

على  بذكائه وحنكته  وقادر  وب�صناعته،  بوطنه  موؤمن  اللبناين 

النهو�س بها وحتقيق جناحات كبرية. 

عيد بالست... الحداثة في الصناعة البالستيكية
شتيوي: لدعم القطاع الصناعي 
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مواد  ل�صناعة  كو«  »الفتى  �رشكة  تعمل 

ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  من  كواحدة  التنظيف 

اخلدمات  كل  توفري  من  لتتمكن  �صغرية 

للم�صت�صفيات  واحد  وقت  يف  والتعهدات 

�صناعتها  تطوير  من  واملنازل،  واملطاعم 

والهتمام باجلودة والنوعية 

وعن ال�رشكة وعملية انتاجها حتدث  مع ال�صيد 

موؤ�ص�صة  ومدير  �صاحب  الفتى،  الدين  �صالح 

عن  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  اىل  كو«  »الفتى 

انطالق ال�رشكة منذ ثالثني عامًا يف منطقة حارة حريك، بهدف 

تغطية حاجة ال�صوق اللبنانية اإىل كل اأنواع مواد التنظيف، ومن 

ثم ت�صويقها يف البالد العربية.  ولكن قبل ذلك عملنا على توفري 

وتوفري  الياء،  اإىل  الألف  من  جتهيزه  اأي  للم�صنع  مايلزم  كل 

اخلربة العمالية. 

وعن كيفية ت�صويق الإنتاج وعما اإذا كانوا يواجهون مناف�صة يف 

الأ�صواق؟ قال ال�صيد �صالح، اإن جودة اإنتاجنا امل�صنع من اأجود 

اخلارجي  الإنتاج  من  امل�صتورد  ت�صاهي  الأولية،  املواد  اأنواع 

الأ�صواق.  يف  معروفة  مباركات  املو�صومة 

ولذلك يوؤكد عدم وجود مناف�س له على �صعيد 

لأن  يخ�صاها  ل  هو  بل  اللبنانية،  ال�صوق 

اأ�صعاره مدرو�صة ويف متناول جميع زبائننا، 

واملنازل،  واملطاعم  امل�صايف  �صعيد  على 

وكل من ي�صتعمل مواد التنظيف. 

احلديثة  بالآلت  وتزويده  املعمل  تطور  وعن 

هو  الدائم  موؤ�ص�صتنا  طموح  اأن  �صالح  اأكد  

مقومات  الطموح  ولهذا  والتحديث،  التاو�صع 

الإنتاج. ووجود  الت�صنيع، ويف زيادة  العاملة يف  تبداأ باخلربات 

حافز قوي لدينا باأننا ن�صتطيع اأن نكون البديل للخربات العربية 

 
ً
والإقليمية. وكل ذلك يحتاج بطبيعة احلال اإىل تطوير امل�صنع �صواء

يف  عدد العمال اأو يف ا�صترياد اآلت جديدة وحديثة  لتلبية طلبات 

الزبائن والأ�صواق، اللبنانية والعربية، وتاليف النق�س فيها.

�صعار  تطبيق  يف  جنح  املميز  انتاجنا  »اأن  �صالح:  اأخرياً  واأكد 

على  امل�صتهلك،  ثقة  يك�صب  اأن  وا�صتطاع  لبنان«  يف  »�صنع 

ال�صعيدين الداخلي واخلارجي«.

»الفتى كو« لصناعة مواد التنظيف: شعارنا »صنع في لبنان«

التجارية  الربجي  موؤ�ص�صة  تبواأت 

عاما،  ع�رشين  مدى  على  وال�صناعية، 

مركزاً مهمًا بني املوؤ�ص�صات وال�رشكات 

املولدات  بتجميع  املتخ�ص�صة  الكربى 

ال�رشكات  وجتهيز  لبنان  يف  والكوامت 

يلبي  مبا  واملباين  واملوؤ�ص�صات 

حاجاتها من الطاقة الكهربائية.

على  اليوم  الربجي«  »موؤ�ص�صة  وت�صري 

العام  مديرها  اأ�صار  اإذ  التطور  طريق 

اأن   اإىل  الربجي  �صليمان  ح�صن  ال�صيد 

لإدخال  خطة  �صمن  تعمل  »املوؤ�ص�صة 

مثل:  املولدات  من  جديدة  ماركات 

لي�صرت.  كمنز،  كاتربلر،  فولفو،  بركنز، 

اإىل التو�صع يف �صناعة الكوامت  اإ�صافة 

وتركيب الهنغارات احلديدية واملكاتب 

للحماية  لوحات  وجتهيز  اجلاهزة 

واملراقبة وعقود �صيانة«.

تقدم  »املوؤ�ص�صة  اأن  الربجي  وك�صف 

لزبائنها  ال�صيانة  خدمات  اليوم 

حاجاتهم  تلبية  بهدف  �صاعة   24\24
وتعزيز  الظروف  من  ظرف  اأي  يف 

العالقات الوطيدة معهم«.

عامًا   20 منذ  »املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  واأ�صار 

متعددة  جناحات  حتقق  اليوم  وحتى 

وت�صهد جولت متعددة من التطوير على 

الرغم من التحديات الكثرية التي تواجه 

عملها ول �صيما عدم ال�صتقرار الأمني 

وال�صيا�صي«.

مؤسسة البرجي .. 20 عامًا من النجاح 
البرجي: نقدم خدمات الصيانة 24\24
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ويف  غروب«  »اأفنان  يف  عمله  بني  ما 

الذي  عجمي  حديث  ع 
ّ
تنو بريطانيا 

اللبناين  القت�صاد  هواج�س  يف  غا�س 

ا�صتثناء،  دون  كافة  قطاعاته  ومعاناة 

بني  ما  عمله  جمالت  تعدد  ان  اذ 

الزراعة وال�صناعة والتجارة جعله على 

اللبنانيني،  متا�س مع معاناة املنتجني 

مزارعني كانوا ام �صناعيني«.

القطاعات  »واقع  ان  عجمي  واعترب 

الرتاجع  بعد  �صيما  ل  موؤمل  القت�صادية 

الذي ت�صهده جراء عدم ال�صتقرار الأمني 

من  دعم  اي  غياب  ظل  يف  وال�صيا�صي 

»ال�رشوري  من  انه  وراأى  الدولة«، 

والنهو�س  التحديات  امام  ال�صمود 

لبنان  افراغ  ميكن  ل  اذ  ال�صقطات  بعد 

ال�رشكات  ابواب  واقفال  طاقاته،  من 

ورفع  ال�رش  مداخيل  احلد من  وبالتايل 

معدلت البطالة وم�صتويات الهجرة«.

معلقًا  يبقى  »المل  ان  عجمي  وا�صار 

يتخًل  مل  الذي  اللبناين  الإغرتاب  على 

امواله  ب�صخ  وم�صتمر  يومًا،  وطنه  عن 

التحويالت  عرب  اقت�صاده  �رشايني  يف 

التي ير�صلها«. وقال: »على الدولة ايالء 

�صيما  اكرب، ل  اهمية  مو�صوع الغرتاب 

فاللبنانيون  الإ�صتثمارية.  الناحية  من 

املنت�رشون يف كل اأ�صقاع العامل ميلكون 

حنينًا لوطنهم واعتقد انهم على ا�صتعداد 

على  ا�صتثمارية  م�صاريع  لتنفيذ  كامل 

ت�صجيع  طريق  الدولة  �صلكت  اذا  ار�صه 

الإ�صتثمار  واحلد من الف�صاد امل�صت�رشي 

والذي  اللبناين  النظام  زوايا  معظم  يف 

تو�صيع  او  تاأ�صي�س  امام  عائقًا  ي�صّكل 

م�صاريع ا�صتثمارية مهمة«.

التي  الكبرية  النجاحات  على  اثنى  واذ 

اأ�صف  اللبنانيون،  املغرتبون  يحققها 

تاأتي  الباهرة  النجاحات  هذه  لكون 

م�صتوى  على  ولي�س  فردية  ب�صورة 

عجمي  ودعا  �رشكات«.   اأو  موؤ�ص�صات 

الت�صامن  اىل  الدول  كل  يف  املغرتبني 

مع بع�صهم البع�س لت�صكيل لوبي وقوة 

وقال:  الدول،  تلك  يف  هائلة  اقت�صادية 

لالأمم  موؤمتر  يف  م�صاركتنا  »خالل 

لنو�صل  عاليًا  ال�صوت  رفعنا  املتحدة 

دعا المغتربين الى التضامن لتشكيل قوة اقتصادية هائلة 
عجمي: للصمود أمام التحديات

»ال منلك خياراً اآخراً غري التفاوؤل، فممنوع علينا كلبنانيني ادارة ظهرنا 

لوطننا  واإقفال �رصكاتنا، علينا باملواجهة« هكذا رد رئي�ض جمل�ض 

اأفنان غروب حممد عجمي على �سوؤال »ال�سناعة واالإقت�ساد«  اإدارة 

حول تفاوؤله مب�ستقبل ال�رصكة ليعك�ض اميان عميق للبناين بوطنه.

من  انطالقًا  فهو  التحدي،  وروح  بال�سجاعة  عجمي  يتمّيز  �سك  دون 

مت�سكه بوطنه يرف�ض اال�ست�سالم للواقع مهما كان �سعبًا وقا�سيًا، وال 

الركام ومتابعتها عملها  ي�سكل نهو�سه بـ«اأفنان غروب« من حتت 

بعد ا�ستهداف مبانيها مبا�رصة يف حرب متوز 2006 اال خري دليل 

على ذلك.

مقابلةمن �شهر اإلى �شهر
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مغرتب  كل  يقلق  الذي  املغرتبني  وجع 

تخلي  راأ�صة  وعلى  الغرتاب،  بالد  يف 

الدولة اللبنانية عنهم يف بالد الغرتاب 

للجهات  �صوتنا  ي�صل  ان  امل  وكلنا 

الهتمام  املغرتبني  تويل  واأن  املعنية 

الالزم«.

وا�صاف: »عملنا يف بريطانيا جعلنا ندرك 

والإمكانيات  املغرتب  ال�صباب  اهمية 

التي ميلكها، اذ حققنا جناحًا كبرياً يف 

واملقاولت  العقارات  جمال  يف  عملنا 

 Chapter Nine ل�رشكتني  امتالكنا  عرب 

قراءاتنا  نتيجة   .Movic Pavement و 

للم�صتقبل  وا�صت�رشافنا  املنطقة  لو�صع 

عام  الربيطانية  ال�صوق  اىل  هنا 
ّ

توج

حمل  اذ  حليفنا  النجاح  وكان   ،  2006
عام  العاملي  القت�صادي  النهيار 

تراجع  بفعل  لعملنا  ايجابيات   2008
الفوائد  وتخفي�س  الإ�صرتليني  اجلنيه 

وانخفا�س ا�صعار العقارات«.

فوضى في »تكرير المياه«
ويف اطار حديثه عن عمل »افنان غروب 

وافنان  افنان،  مياه  �رشكة  ت�صم  التي 

»ان  عجمي  اكد  بريل«،   وغرين  اغريا، 

قطاع تكرير وتعبئة املياه املعدنية يف 

اليوم،  كبرية  فو�صى  من  يعاين  لبنان 

ففي حني يبلغ عدد ال�رشكات املرخ�صة 

�رشكة،   39 اللبنانية  الدولة  قبل  من 

العاملة  لل�رشكات  ر 
ّ
املقد الرقم  يتخطى 

يف القطاع هذ الرقم بفارق كبري«. واعترب 

ان »املواطن اللبناين يعلم جيداً ان املاء 

لذلك  الن�صان،  ج�صم  يف  بالء  كل  �صبب 

يتجه دائمّا لإختيار الف�صل منها. وهذا 

ما �صاهم يف �صمود »افنان غروب« يف 

وجه امل�صاربات التي ي�صهدها القطاع، 

اذ ان مت�صكها باجلودة وال�صعر املدرو�س 

ال�صحيحة  اخليارات  خانة  يف  و�صعها 

لدى امل�صتهلك«.

نحو  تتجه  غروب  »افنان  ان  واعلن 

�صيا�صة تو�صعية يف �صناعة البال�صتيك 

بالأحجام  املياه  عبوات  لت�صنيع 

والع�رشة  ال�صتة  التي تعمل عليها وهي 

والت�صعة ع�رشة ليرتاً. واو�صح ان »افنان 

بهدف  الطريق  هذا  �صت�صلك  غروب 

البال�صتيك  قارورات  �رشاء  من  احلد 

املنتج،  تكلفة  لتخفي�س  اخلارج  من 

والكمية  اجلودة  على  واحل�صول 

املطلوبة يف الوقت املحدد«.

واقع »الزراعة« مؤلم
واعترب عجمي ان واقع القطاع الزراعي 

وزارة  موازنة  ان  اذ  »موؤمل«   لبنان  يف 

موازنة  من  ال�1%  تتجاوز  ل  الزراعة 

معاجلة  تكلفة  تقارب  وتكاد  الدولة 

لبنان«.  يف  الرئا�صية  الق�صور  حدائق 

اللبناين  الزراعي  النتاج  »جودة  وقال: 

الزراعي �صامداً  القطاع  التي تبقي  هي 

غياب  ظل  ويف  اخلارجية.  ال�صواق  يف 

امام  الدعم والرقابة والتوعية، ل يبقى 

اجلهود  من  املزيد  بدل  ال  املزارعني 

يف  الت�صدير  ب�صعوبات  ت�صطدم  التي 

وارتفاع  الربية،  احلدود  اقفال  ظل 

واحد  اآن  يف  والت�صدير  النتاج  كلفة 

لالإنتاج  التناف�صية  القدرات  ي�صعف  ما 

اللبناين اىل حد كبري«. 

ال�صتهالك  معدلت  »ارتفاع  واعترب 

الأخريتني  ال�صنتني  خالل  كبري  ب�صكل 

حمتمة  كارثة  الزراعي  القطاع  جّنب 

كان �صيواجهها مع اقفال احلدود الربية 

بني �صورية والردن والذي يعيق و�صول 

انتاجه اىل ال�صواق اخلارجية«.

زيت الزيتون
القطاع  مع  عملها  اطار  يف  انه  واعلن 

الزراعي، ت�صم »افنان غروب« مع�رشة 

ا�صم  حتت  تعمل  الزيتون  زيت  لع�رش 

تعد   )Green Pearl( اخل�رشاء  اللوؤلوؤة 

من اف�صل املعا�رش املوجودة يف لبنان 

 ،ISO�وفقّا لوزارة ال�صحة اللبنانية وال

القدمي  والطراز  احلداثة  جلمعها  نظراً 

هذا  يف  عجمي  واو�صح  واحد.  اآن  يف 

الطار اىل انه رغم ان »املع�رشة تتمتع 

تزال  ل  احلداثة،  من  عالية  مب�صتويات 

تعنى بالع�رش على احلجارة للمحافظة 

على النكهة املحببة يف زيت الزيتون«.

يف  »العمل  ان  اىل  ا�صار  حني  ويف 

يف  مو�صمي  الزيتون  زيت  مع�رشة 

الزراعة  ووزارة  »احلكومة  دعا  لبنان«، 

اىل توجيه املزارعني نحو اعتماد �صتول 

يف  مرة  من  اكرث  تثمر  التي  الزيتون 

العام  كما يف ا�صبانيا واليونان ودول 

متقدمة اخرى«.

مشروب الطاقة
»افنان  طموح  ان  اىل  عجمي  ولفت 

وتعمل  جداً،  كبري  التو�صع  يف  غروب« 

طاقة  م�رشوب  ت�صويق  على  حاليًا 

)Royce Energy Drink(. و�صدد على ان 

ز با�صتبدال 
ّ
م�رشوب الطاقة اجلديد يتمي

بع�س العنا�رش ال�صارة ب�صحة الن�صان 

الن�صان.  جل�صم  �رشورية  بفيتامينات 

 Royce Energy(   ويف حني ا�صار اىل ان

ج�صم  حاجة  من   70% يغطي   Drink
انه �صيكون  اعلن  للفيتامينات،  الإن�صان 

يف  اللبنانية  الأ�صواق  كافة  يف  موجود 

غ�صون �صنة«.

تعتبر معصرة اللؤلؤة 
 )Green Pearl( الخضراء

من افضل المعاصر 
الموجودة في لبنان وفقاّ 

 لوزارة الصحة اللبنانية 
والـISO، نظرًا لجمعها 

 الحداثة والطراز القديم 
في آن واحد

االمل يبقى معلقًا على 
اإلغتراب اللبناني الذي 

لم يتخًل عن وطنه يومًا، 
ومستمر بضخ امواله في 

شرايين اقتصاده عبر 
التحويالت التي يرسلها

طموح »افنان غروب« في 
التوسع كبير جدًا، وتعمل 

حاليًا على تسويق مشروب 
 Royce Energy( طاقة

Drink( يتميز باستبدال 
بعض العناصر الضارة 

 بصحة االنسان 
بفيتامينات ضرورية
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ويف عام 1989 بداأت امل�صرية مبوؤ�ص�صة 

�رشكة  عام  مدير  اأن�صاأها  �صغرية 

جماع�س  جورج  تاك�س«  »كمفورت 

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  اأ�صار  الذي 

»كمفورت  جناح  اأن  اإىل  والإقت�صاد« 

يف  �صاهم  انطالقتها  منذ  تاك�س« 

ورد  م�صنعها.  وتطوير  عملها  تو�صيع 

ال�صيا�صة  اإىل  النجاح  هذا  جماع�س 

التي اتبعتها ال�رشكة يف عملها والتي 

اجلودة  بني  التوفيق  على  حر�صت 

فتمكنت من  املنا�صب،  وال�صعر  العالية 

طرح منتجات تتمتع مبيزات تناف�صية 

امل�صتهلكني  لدى  ا�صتح�صانًا  لقت 

مرادفًا  تاك�س  كمفورت  ا�صم  فاأ�صبح 

زبائنها  ثقة  اأك�صبها  ما  للجودة 

ا�صتمراريتها  �صمن  وبالتايل  وولئهم 

وتو�صعها«.

باإنتاجنا  امل�صتهلكني  »ثقة  وقال: 

يف  قدمًا  للم�صي  لنا  دافعًا  �صكل 

عملنا عرب التو�صع والتطور، ففي حني 

امل�صاحة  جلهة  تو�صيعًا  امل�صنع  �صهد 

وتطويراً وحتديثًا جلهة الآلت، �صهدت 

خطوط الإنتاج تو�صعًا كبرياً. فكمفورت 

تاك�س التي بداأت انطالقتها ب�صناعة 3 

اأ�صناف، تقدم اليوم ما يقارب ال�صتني 

كبرية  ن�صبة  وتغطي  لزبائنها  �صنفًا 

من حاجة ال�صوق اللبنانية«.

واأ�صاف: » نحر�س دائمًا على متابعة 

كل تطور يطراأ على عامل �صناعتنا عرب 

زيارة املعار�س اخلارجية، فنطلع على 

مواكبتنا  لن�صتقدمها.  الآلت  اأحدث 

هذه للحداثة �صاهمت يف تقوية قدراتنا 

اإن الآلت احلديثة ترفع  اإذ  التناف�صية، 

كلفة  نخفي�س  يف  وت�صاهم  الإنتاجية 

الإنتاج وتقدمي اإنتاج عايل اجلودة«.

القوانين والتشريعات
الإنتاج  اأن »مناف�صة  واعترب جماع�س 

قطاع  يف  املحلي  لالإنتاج  امل�صتورد 

املقبول،  حدها  يف  تزال  ل  اخلياطة 

ففي غالبية الأحيان يعاين ال�صناعيون 

من ارتفاع كلفة الطاقة، وهذا اأمر غري 

ل  كونه  اخلياطة  قطاع  يف  موجود 

اأن  حاجة للطاقة املكثفة«. واأ�صار اإىل 

»ما يرفع كلفة الإنتاج هو ارتفاع كلفة 

اليد العاملة مقارنة مع الدول الأخرى 

الإنتاج  يجعل  ب�صكل  لي�س  ولكن 

اللبناين يخ�رش قدراته التناف�صية«.

اأكرب  اهتمام  اإيالء  الدولة  على  ومتنى 

القطاع  اأن  �صيما  ول  اخلياطة  لقطاع 

اأنه قطاع حيوي  اأثبت  ال�صناعي ككل 

امل�صي  اللبناين  الإقت�صاد  ي�صتطيع  ل 

اإىل  احلكومة  ودعا  دونه.  من  قدمًا 

والقوانني،  بالت�رشيعات  النظر  اإعادة 

وتكري�س الإمناء املتوازن والالمركزية 

واعترب  القطاعات.  هذه  تعزيز  بهدف 

القطاعات  كل  ت�رشيح  املفيد  من  اأنه 

اأماكن  لكت�صاف  حدة  على  ودرا�صتها 

اخللل فيها ومعاجلتها.

بين التفاؤل والتشاؤم
تفاوؤله  عن  �صوؤال  حول  رد  ويف 

مب�صتقبل القطاع، قال جماع�س: » اأنا 

اأي�صًا.  مت�صائمًا  ول�صت  متفائاًل  ل�صت 

ولكنه  م�صتقبل  له  ال�صناعي  القطاع 

ال�صوء  ي�صلط  ما  رعاية.  اإىل  يحتاج 

على مبادرات فعلية على الدولة القيام 

وال�صبعينات،  ال�صيتينات  ففي  بها. 

كان لبنان يحوي م�صانع ن�صيج تقدم 

اأقفلت  اأنها  اإل  اجلودة،  عايل  اإنتاجًا 

نتيجة غياب الدعم«.

واأ�صاف: »غياب القوانني ودورها يف 

ا�صا�صيًا  �صببًا  كان  ال�صناعة  حماية 

فوجود  امل�صانع،  تلك  اإقفال  يف 

الدعم  ويوؤمن  امل�صانع  يحمي  قانون 

غري  املناف�صات  من  ويحميها  لها 

خارطة  و�صع  على  قادر  امل�رشوعة، 

تغيب  غيابه  مع  ولكن  لها  طريق 

نحو  امل�صانع  وتتجه  اخلارطة  هذه 

الإندثار«.

يطلبون  ل  »ال�صناعيون  وتابع: 

اإيالء  هو  يريدونه  ما  كل  امل�صتحيل، 

الهتمام للقطاع ودعمه للحفاظ على 

الإقت�صاد  واحليوي يف  الريادي  دوره 

ول  باملثل  املعاملة  مبداأ  فر�س  عرب 

اإن  اإذ  العربية  الدول  �صيما على �صعيد 

ذلك من �صاأنه حماية الإنتاج اللبناين 

عرب تقوية ميزاته التناف�صية«. 

»كمفورت تاكس« .. 26 عامًا من التطور والتوسع
مجاعص: للحفاظ على دور »الصناعة« الريادي

مواكبة »كمفورت تاكس« 
للحداثة ساهمت في تقوية 

قدراتها التنافسية، إذ 
إن اآلالت الحديثة ترفع 
اإلنتاجية وتساهم في 
نخفيض كلفة اإلنتاج 

وتقديم إنتاج عالي الجودة«

طريق  تاك�ض  كمفورت  �سلكت 

قطاع  يف  والتو�سع  التطور 

من  اأكرث  مدى  على  اخلياطة 

ربع قرن، رافقها فيها منتجاتها 

العالية اجلودة وم�سنعها الذي 

ميزته احلداثة على مر ال�سنوات 

حتى اأ�سبح اليوم يقدم اإنتاجًا 

وجود  فر�ض  عاملية  بجودة 

يف  بقوة  تاك�ض«  »كمفورت 

ال�سوق اللبنانية.
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بافتتاح فرعه اجلديد  اإحتفل بنك بريوت 

يف بعبدا يف ح�صور رئي�س جمل�س الإدارة 

املدير العام للم�رشف �صليم �صفري، وعدد 

ورئي�س  وال�صابقني،  احلاليني  النواب  من 

جرمانو�س  الأب  الأنطونية  اجلامعة 

وفاعليات  بلديات  وروؤ�صاء  جرمانو�س، 

امل�رشف  مديري  من  وح�صد  املنطقة، 

واأهايل بعبدا واجلوار.

فقال:  للمنا�صبة،  كلمة  �صفري  واألقى 

نفتخر بافتتاح فرعنا اجلديد هنا، ليكون 

نعترب  التي  للر�صالة  احلقيقية  الرتجمة 

موؤمتنون  اأَننا  بريوت«  »بنك  يف  نحن 

ب 
ّ
عليها، يف خدمة هذا الوطن و�صعبه الطي

والأجيال املقبلة. 

 الرهبنة الأنطونية 
ّ

واإذ �صكر احل�صور، خ�س

اجلامعة  رئي�س  ب�صخ�س  املارونية 

الأنطونية اإ�صافًة اإىل رئي�س مدر�صة »�صيدة 

من  واأكد  باتور،  �رشبل  الأب  اجلمهور« 

ا�صرتاتيجية  بنك بريوت  »التزام  خاللهما 

تعليمًا  و�صبابنا،  طالبنا  دعم  يف  عمله 

توظيف  من  لتمكينهم  ودعمًا،  وتوجيهًا 

قدراتهم يف وطن اآبائهم واأَجدادهم«.

من   
ً
نداء �صفري  ه 

ّ
وج كلمته،  ختام  ويف 

ال�صيا�صي  ال�صتقرار   
ّ
»يعم باأن  بعبدا 

وطننا، من هنا، حيث راأ�س اجلمهورية«.

على  جهته،  من  د 
ّ
ف�صد جرمانو�س  اأما 

»متانة الأوا�رش بني اجلامعة وامل�رشف 

والتي  املوؤ�ص�صتني  بني  ال�صداقة  وعلى 

افتتاح  عرب  وحقيقيًة  عميقًة  ُترجمت 

بعبدا«،  يف  بريوت  لبنك  اجلديد  الفرع 

اأن »بنك بريوت يت�صف مبزايا  اعترب  واإذ 

امل�صارف  اأكرث  من  اأنه  اأبرزها  فريدة 

الإن�صاين«، هناأ   وتعاماًل يف املجال 
ً
غنى

واجلامعة  اجلديد،  بالفرع  بريوت  »بنك 

الأنطونية باجلرية مع امل�رشف«.

بافتتاحه فرعه اجلديد يف بعبدا، يوؤكد بنك 

زبائنه  خدمة  على  الدائم  حر�صه  بريوت 

حيثما تواجدوا، مقدمًا لهم خربة م�رشفية 

واحتياجاتهم،  تتالءم  وخدمات  مميزة 

على  التو�صعية  ا�صرتاتيجيته  متابعًا 

خمتلف الأرا�صي اللبنانية«.

بنك بيروت يفتتح فرعًا جديدًا في بعبدا
صفيـر: ليعّم االستقرار السياسي وطننا

العربية  والبالد  بريوت  بنك  اأعلن 

يف  فرعه  انتقال  عن   )  BBAC(

ليما�صول- قرب�س اإىل مقر جديد اأكرب 

واأكرث حداثة خا�س بامل�رشف، وذلك 

القائمة  امل�رشف  ا�صرتاتيجية  �صمن 

على تطوير اخلدمات، وتو�صيع �صبكة 

متميزة  مواقع  واختيار  الفروع، 

تلبية  بهدف  للعمالء،  مالءمة  واأكرث 

املتجددة  امل�رشفية  متطلباتهم 

النحو  على  وخلدمتهم  واملتنامية، 

الأمثل.

جديد  مبنى  اإىل  الفرع  نقل  وقد 

بهدف  ا 
ً
ات�صاع اأكرث  م�صاحة  يغطي  وفريد  ع�رشي  بت�صميم 

العمالء يف  اأكرب من  تو�صيع اخلدمات واملنتجات خلدمة عدد 

اخلدمة  م�صتويات  اأرقى  ووفق  واخل�صو�صية  الراحة  من  جو 

ال�صخ�صية. ومت تزويده بكل التجهيزات احلديثة وذلك انعكا�صًا 

خلطة التطوير التي ينفذها امل�رشف والتي تهدف اإىل ال�صتمرار 

بالرتقاء بالفروع ملنح العمالء جتربة م�رشفية اأكرث متيزاً.

ال�صيخ   BBACل العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 

غ�صان ع�صاف اأهمية ا�صتمرار ا�صتثمار امل�رشف يف الإقت�صاد 

اإعادة  اإليه  ترمز  ما  وهو  القرب�صي 

بهذه  اجلديد  الرئي�صي  الفرع  افتتاح 

تواجدنا  »اإن  وقال:  الع�رشية.  احللة 

يف قرب�س ميتد اإىل اأكرث من 25 �صنة 

ال�صعبة  احلالية  ال�صنني  اأن  ونرى 

والإقت�صادية  املالية  الأزمة  مع 

عن  القرب�صي  الإقت�صاد  تثني  لن 

التعايف، خا�صة مع ا�صتمرار احلركة 

امل�صتمر  التطور  وكذلك  ال�صياحية، 

لناحية النفط والغاز.« 

وتابع ال�صيخ ع�صاف:« ويف ما يعنينا 

نحن مبا�رشة كم�رشف لبناين، نرى 

اأن قرب�س هي ذات موقع خا�س بالن�صبة لل�رشكات اللبنانية 

وخا�صة للمغرتبني اللبنانيني الذين يبحثون دومًا عن الأمان 

ال�صواطئ  اإىل  اأوروبا  يف  نقطة  كاأقرب  قرب�س  تقدمه  الذي 

»اأولينا اهتمامًا خا�صًا بتو�صيع وتطوير  اللبنانية.« واأ�صاف: 

هذه  تكون  اأن  راغبني  قرب�س  يف  مل�رشفنا  الرئي�صي  املقر 

اخلطوة انطالقة جديدة واعدة، ولنثبت اأن تتطلعنا يف قرب�س 

على  لأعمالنا  امل�صتمر  بالتقدم  والأمل  امل�صتقبل،  نحو  هو 

اجلزيرة ومل�صتقبلها الإقت�صادي.«

إنطالقة جديدة لـBBAC  في قبرص

صفير يلقي كلمته
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من  بل  الكماليات  من  اليوم  تعد  مل  التاأمني  منتجات  اأن  مبا 

مع  �رشاكة  اتفاقية  الفرن�صي  اللبناين  البنك  عقد  ال�رشوريات، 

جمموعة  لإعداد   Allianz SNA للتاأمني  �صنا  األيانز  �رشكة 

الة 
ّ
عة من برامج التاأمني التي ت�صمن للزبائن التغطية الفع

ّ
متنو

عند احلاجة.

تعوي�س  »برنامج  مثل  جديدة  تاأمني  حلول  اإدخال  ومع 

املكتب  تاأمني  و«برنامج  املنزل«،  تاأمني  و«برنامج  املدخول« 

و/اأو املتجر«، و«برنامج تاأمني و�صائل الدفع املالية« و«برنامج 

تاأمني ال�صفر«، اأ�صبح باإمكان الزبون جتّنب اخل�صائر املالية عند 

يف  ا 
ً
�صاري عمله  واإبقاء  وممتلكاته،  م�صكنه  وحماية  ال�صت�صفاء 

 
ّ

لأي �صه 
ّ
تعر لدى  تعوي�س  �صمان  اإىل  اإ�صافة  كافة،  الظروف 

ة احتيال اأو ال�صتفادة من تغطية يف اخلارج، كل ذلك ابتداء 
ّ
عملي

من 2 دولر اأمريكي يف ال�صهر فقط.

يف  ليزا  مطعم  يف  عقد  موؤمتر  يف  ال�رشاكة  هذه  عن  اأُعلن  وقد 

لل�رشق  تنفيذي  )رئي�س  عي�صى  اأنطوان  د 
ّ
ال�صي بح�صور  الأ�رشفية 

ا 
ّ
ري دة 

ّ
وال�صي �صنا(  اليانز  �رشكة  يف  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 

ممثّلني  جانب  اإىل  الفرن�صي(  اللبناين  البنك  عام  )مدير  روفايل 

عن الفريقني.

ح اأنطوان عي�صى قائاًل: » اإّن القيم املوؤ�ص�صية 
ّ
وخالل املوؤمتر، �رش

والتوا�صل  والهتمام،  امل�صوؤولية،  هي   Allianz ملجموعة 

والمتياز، وقد وجدنا يف البنك اللبناين الفرن�صي ال�رشيك الذي 

د فعاًل هذه القيم.«
ّ
يج�ص

ا روفايل اأن »�رشاكة البنك اللبناين الفرن�صي 
ّ
من جهتها، اأعلنت ري

مع Allianz SNA لها دور رئي�صي يف الإقت�صاد الوطني، تدفعه 

اإىل زبائنه، وتعّزز رفاهية املجتمع  اأف�صل اخلدمات  اإىل تقدمي 

التزامه جتاه  تعزيز  بالتايل  للم�رشف  فتتيح  فيه،  نعي�س  الذي 

ال�صريفة امل�صتدامة«.

 Allianz SNA البنك اللبناني الفرنسي و 
يطلقان برامج تأمين جديدة

كّل  كما  تقوم، 

 The«جمّلة عام، 

Bankers«الربيطانية، 
الأمور  يف  �صة 

ّ
املتخ�ص

ة، 
ّ
والإقت�صادي املالية 

حول  لئحة  باإ�صدار 

يف  م�رشف  األف  اأف�صل 

ال�رشيحة  بح�صب  العامل 

املال  لراأ�س  الأوىل 

.Tier1Capital(
دخلت  العام،  هذا 

بقوة  العربية  امل�صارف 

مّتوز  �صهر  يف  ادرة 
ّ

ال�ص لئحتها  حوت  حيث  الالئحة.  على 

ة هي، 
ّ
ا منها 9 م�صارف لبناني

ًّ
املا�صي على 83 م�رشفًا عربي

»بيبلو�س«،  واملهجر«،  »لبنان  عودة«،  بنك  الرتتيب،  بح�صب 

»�صو�صيتيه  املتو�صط«،  »البحر  بريوت«،  »بنك  »فرن�صبنك«، 

جرنال«، »اللبناين الفرن�صي«، و«العتماد اللبناين«.

الأول  املركز  املّتحدة  العربية  الإمارات  دولة  واحتلت 

بالن�صبة لعدد امل�صارف 

الالئحة  على  املدرجة 

تلتها  م�رشفا(،   19(

)12 م�رشفا(،  ال�صعودية 

وقطر  لبنان  وثالثًا 

)9 م�صارف(.  والبحرين 

العربية  اململكة  اأّن  اإل 

املركز  احتّلت  ال�صعودية 

امل�صارف  بني  الأول 

الأهلي  )البنك  العربية 

قطر  تلتها  التجاري(، 

القطري(،  الوطني  )البنك 

جبي(
ّ
املركز الثالث احتّلته ال�صعودية مع م�رشفها )بنك الر

املرتبتني  احتاللها  خالل  من  الالئحة،  ني 
ّ

ال�ص رت 
ّ
وت�صد

ة يف املرتبة 
ّ
الأوىل والّثانية، تلتها الوليات املّتحدة الأمريكي

ابع. وقد بداأ 
ّ
ابع وال�ص

ّ
ني لتحتّل املركزين الر

ّ
الّثالثة. لتعود ال�ص

رتها. 
ّ
ني لهذه الالئحة يف العام 2013 عندما ت�صد

ّ
اكت�صاح ال�ص

لني.
ّ
رها يف العام 2014 باملركزين الأو

ّ
لتعود وتت�صد

9 مصارف لبنانية بين أكبر ألف عالميًا
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م�شارف

الطاقة  وزير  معايل  وح�صور  برعاية 

ويف  نظريان،  ارتيور  الأ�صتاذ  واملياه 

ال�صاد�س  بريوت  منتدى  انعقاد  اإطار 

�صبية،   – رويال  لو  فندق  يف  للطاقة 

العام  مبديره  ممثال  فرن�صبنك  وّقع 

 IPT الأ�صتاذ ندمي الق�صار، مع �رشكة  

عي�صى،  طوين  الدكتور  برئي�صها  ممثلة 

و�رشكة فونيك�س الطاقة ممثلة برئي�س 

الأ�صتاذ  اإندفكو  �رشكة  اإدارة  جمل�س 

تق�صي  تفاهم،  مذكرة  اأفرام،  نعمة 

تكنولوجيات  تركيب  عملية  باإنطالق 

 IPT حمطات  يف  املتجددة  الطاقة 

وحتويلها بالتايل اإىل حمطات خ�رشاء 

وم�صتدامة. 

وقبيل التوقيع على املذكرة ومتهيدا له، 

عقد فرن�صبنك حلقة خا�صة حتت عنوان 

م�رشوعات  متويل  يف  امل�صارف  »دور 

ومعاجلة  ملناق�صة  لبنان«  يف  الطاقة 

والعاملية،  املحلية  ال�صتدامة  ق�صايا 

القطاعات  عن  ممثلني  وبح�صور 

الإقت�صادية وامل�رشفية.

انعقاد  اأهمية  على  الق�صار  د 
ّ
و�صد

منتدى بريوت للطاقة يف هذه الظروف 

حتديات  العامل  يواجه  حيث  بالذات، 

الدول  الكثري من  بيئية �صخمة، دفعت 

عن  للبحث  النفطية  وغري  النفطية 

للبنان  اأن  اإىل  م�صريا  البديلة،  الطاقة 

الطاقات  من  لال�صتفادة  غنية  موارد 

ال�صم�صية  الطاقة  مثل  املتجددة، 

وغريها. واأ�صاف الق�صار اأن فرن�صبنك 

الطاقة  م�صاريع  متويل  عن  يتوانى  ل 

قطاعات  تغطي  التي  امل�صتدامة 

الإقت�صاد كافة.

توقيع  اأن  اإىل  عي�صى  اأ�صار  جهته،  من 

�صبكة  حتويل  اإىل  يهدف  املذكرة  هذه 

حمطات ال�رشكة اإىل حمطات م�صتدامة 

م�صار  ور�صم  للبيئة،  و�صديقة  خ�رشاء 

تنفيذي لهذه املبادىء.

هذه  اأهمية  اإىل  اأفرام  لفت  بدوره 

الطاقة  اإىل  ت�صري  التي  املبادرة 

النفايات،  اأجواء  من  بعيدا  الإيجابية 

معتربا اأن تقنيات الطاقة املتجددة هي 

التي يجب تبنيها  الذكية  القرارات  من 

من قبل ال�رشكات«.

املبادرة  بهذه  نظريان  اأ�صاد  اأخريا، 

التنمية  عنا�رش  من  عليه  تنطوي  وما 

الإيجابية، م�صجعا هذا التعاون املثمر 

الذي يحفز القطاع اخلا�س للدخول اإىل 

تكنولوجيات  يف  الالمركزي  الإنتاج 

النجاح  متمنيا  دة، 
ّ
املتجد الطاقة 

ومتعهدا  املوؤمتر،  لأعمال  والتوفيق 

اإجناح  �صبيل  يف  الطاقات  كل  ببذل 

امل�صاريع التي من �صاأنها حتقيق النمو 

الإقت�صادي للبنان وتطويره على مدى 

ال�صنوات املقبلة.

للمنتدى يف  بنك 
َ
فرن�ص رعاية  اأتت  وقد 

اإطار �صيا�صة امل�رشف الرامية اإىل دعم 

ال�صتثمار يف جمالت الطاقة، وكجزء 

اأثبت  والتي  املتتالية  مبادراته  من 

فيها التزامه مب�صوؤولية الأعمال البيئية 

مبعناها  والجتماعية  والطاقوية 

الإقت�صادي الوا�صع.

فرنَسبنك يوقع على مذكرة تفاهم لتحويل 
محطات IPT  إلى محطات خضراء ومستدامة

القصار افرام نظريان

عيسى

التوقيع على مذكرة التفاهم
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بو  اليا�س  الأ�صتاذ  العايل  الرتبية والتعليم  برعاية معايل وزير 

�صعب، نّظم بنك لبنان واملهجر حفاًل تكرمييًا لأول 100 متفوق 

يف ال�صهادة الثانوية العامة للعام 2015 يف ق�رش الأون�صكو – 

بريوت. 

بنك  عام  مدير  ادارة  جمل�س  رئي�س  ب 
ّ

رح متهيدية،  كلمة  ويف 

التكرميي  احلفل  يف  باحل�صور   ، اأزهري،  �صعد  واملهجر  لبنان 

»الذي اأ�صبح موعداً مهمًا يف برنامج عمل امل�رشف يف جمالت 

اأزهري  وهّناأ  والن�صانية.«  والجتماعية  الرتبوية  امل�صوؤولية 

ومثنيًا  النجاح  من  املزيد  لهم  متمنيًا  تاألقهم  على  املتفوقني 

للعلم  وحا�صنة  خالقة  »بيئة  تقدمي  يف  اأهاليهم  ف�صل  على 

ال�صعبة  الظروف  الطيب، خ�صو�صًا يف هذه  وال�صلوك  واملعرفة 

»لكي  ق 
ّ
التفو على  املواظبة  اإىل  التالمذة  ودعا  نعي�صها.«  التي 

ة على م�صتقبل هذا البلد وعلى تعزيز روح 
ّ

يرتكوا ب�صماتهم اخلري

املواطنة والتطور فيه.« 

شكرون
 األقى ال�صيد غ�صان �صكرون كلمة معايل الوزير الأ�صتاذ اليا�س 

ّ
 ثم

الأ�صتاذ  من  »الدعوة  بهذه  �رشوره  عن  اأعرب  حيث  �صعب،  بو 

بتكرمي  التوايل  على  اخلام�صة  ولل�صنة  لالحتفال  اأزهري  �صعد 

�صمن  وذلك  العامة،  الثانوية  �صهادة  يف  املتفوقني  التالمذة 

جمانية  خدمة  توفري  يتبنى  برنامج  وهو  �صباب  بلوم  برنامج 

لل�صباب ميكنها اأن تغري م�صتقبلهم من خالل الفر�س والإمكانات 

اإياهم  داعيًا  التالمذة  �صكرون  ال�صيد  هّناأ   
ّ
ثم اأمامهم.«  املتاحة 

اإىل »العمل مبثابرة وجهد ليكونوا 

املجتمعية  اخلدمة  م�صتوى  على 

التي اأ�صبحت اأ�صا�صية يف حياتهم 

بهذا  يتابعوا  ولكي  املدر�صية، 

التوجه يف حياتهم اجلامعية.«

»بلوم �صباب«

ويف خالل احلفل، مّت التعريف عن 

برنامج »بلوم �صباب« الذي اأُطلق 

عترب 
ُ
ي والذي   ،2010 العام  يف 

ياأخذها  التي  املبادرات   
ّ
اأهم من 

عاتقه  على  واملهجر  لبنان  بنك 

يف  اللبناين  ال�صباب  مل�صاعدة 

يف  اأف�صل  توجيه  على  احل�صول 

مل�صتقبلهم  التخطيط    
ّ

يخ�س ما 

العمل  فر�س  تاأمني  وحتى 

اخلدمات  من  �صل�صلة  خالل  من 

م 
َّ
م

َ
�ص

ُ
والإر�صادات. هذا الربنامج م

الن�صائح والتوجيهات  م لهم 
ّ
لطالب املدار�س واجلامعات، فيقد

من  غريها  عن  ف�صاًل  املهنية،  والجتاهات  التخ�ص�صات  يف 

الكثري  الربنامج  وي�صمل  الوظيفي.  مب�صارهم  املتعّلقة  اخلدمات 

من الأن�صطة امليدانية.

ة، فاز بها كّل 
ّ
 ومّت خالل احلفل  التكرميي �صحب على منح جامعي

اأبو �صاهر، حممد خّطار، حممد  اأحمد  اأبو حمدان،  من  يا�صمني 

التي  واجلوائز  املنح  قيمة  اأّن  علمًا  �صكر،  وم�صطفى  حمادي، 

وّزعت على املتفوقني لهذه ال�صنة قد ارتفعت اإىل 200،000 دولر 

اأمريكي.

بنك لبنان والمهجر يوّزع منح وجوائز بقيمة 200 الف دوالر
 سعد األزهري: الرأس المال البشري ثروة حقيقية 

البّد من تطويرها

غسان شكرونسعد أزهري

صورة تذكارية 
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Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
15يـ

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

�شنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�شناعــة و�القت�شــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
البقاع

ال�سمال
 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �شنع يف لبنان

�شناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�شناعات �لغذ�ئية

�ل�شناعات �لكيميائية و�لبال�شتيكية

�شناعة �جللود و�مل�شنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�شنوعات �خل�شبية

�شناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�شناعة �لغزل و�لن�شيج و�اللب�شة

�شناعة �ملجوهر�ت

�شناعة و�شائل �لنقل

�مل�شنوعات �ملعدنية ماعد� و�شائل �لنقل

�شناعة �ملفرو�شات

�شناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�شناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
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ن�شاطات اقت�شادية

1 - التجارة الخارجية 

قيمة  وبلغت  دوالر   مليون  و494  مليار   20 نحو   2014 عام  اللبنانية  امل�ستوردات  قيمة  بلغت 

ال�سادرات 3 مليارات و313 مليون دوالر، فيكون بذلك العجز يف امليزان التجاري نحو 17 مليار و 

292 مليون دوالر باإرتفاع ن�سبته 3 % مقارنة بالعام 2012 حني بلغ العجز يف امليزان التجاري 
17 مليار و 181 مليون دوالر.

قيمة  انخف�ست  كما   ،%  3.5 بن�سبة    2013 بالعام  مقارنة   2014 عام  امل�ستوردات  قيمة  اإنخف�ست 

ال�سادرات بن�سبة 15.8 % وعليه اإنخف�ست ن�سبة تغطية ال�سادارات للم�ستوردات اىل 16.2 % عام 2014 

عن 18.5 % عام 2013.

ت�صدرت ال�صعودية املرتبة الوىل على 

اللبنانية  ال�صادرات  اأ�صواق  اأهم  لئحة 

 %  11 بن�صبة  وا�صتاأثرت   ،2014 عام 

من اإجمايل ال�صادرات، تلتها الإمارات 

بن�صبة 10 % اأفريقيا اجلنوبية بن�صبة 9 

%، و�صوريا بن�صبة   8 %، العراق بن�صبة 
اخلم�صة  الدول  هذه  وا�صتوردت   %  7
اجمايل  من   %  45 ن�صبته  ما  جمتمعة 

ال�صادرات.

تلتها   %  12 بن�صبة   2014 عام  اللبناين  ال�صترياد  م�صادر  لئحة  ال�صني  ت�صدرت 

منهم.  لكل   %  6 بن�صبة  املتحدة  والوليات  واملانيا  وفرن�صا   %  8 بن�صبة  اإيطاليا 

وا�صتورد لبنان من هذه الدول اخلم�صة 38 % من اإجمايل امل�صتوردات اللبنانية.

أوالً.. اقتصاد لبناني
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الدولية،  املجموعات  م�صتوى  على 

 %  52.4 بن�صبة  العربية  الدول  ا�صتاأثرت 

اللبنانية  ال�صادرات   قيمة  اإجمايل  من 

عام 2014، تالها الدول الفريقية بن�صبة 

19.6 %، ثم دول الحتاد الوروبي بن�صبة 
11.1 % فالدول الآ�صيوية بن�صبة 8.9 %.

 

دول  ا�صتاثرت  امل�صتوردات  حيث  ومن 

من   %  42.4 بن�صبة  الوروبي  الحتاد 

اللبنانية عام  اإجمايل قيمة امل�صتوردات 

بن�صبة  ال�صيوية  الدول  تالها   ،2014
 %  10.8 بن�صبة  العربية  فالدول   ،25.3

فدول امريكا ال�صمالية بن�صبة 6.1 %.

اإجمايل  من   %  23 بنحو  النفطية  امل�صتقات  قيمة  ا�صتاثرت 

امل�صتوردات اللبنانية عام 2014، تلتها قيمة ال�صيارات والدراجات 

بن�صبة 7 %، والدوات الآلية بن�صبة 6 % ومنجات ال�صيدلة بن�صبة 6 

% واملجوهرات بن�صبة 5 %.

املجوهرات  كانت   2014 عام  لبنان   �صدرها  التي  ال�صلع  اهم 

الأدوات  اللبنانية،  ال�صادرات  اأجمايل  من   %  16 بن�صبة 

البال�صتيك   ،%  7 بن�صبة  الكهربائية  الآلت   ،%  7 بن�صبة  الآلية 

وم�صنوعاته بن�صبة 4 % وحم�رشات خ�صار وفواكه بن�صبة 4 %.

شركة غدار شركة بالستيبون
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ن�شاطات اقت�شادية

2 - مؤشر أسعار االستهالك

أ - إداراة االحصاء المركزي

�صجل موؤ�رش اأ�صعار ال�صتهالك يف نهاية عام 2014 مقارنة بنهاية العام 2013 اإنخفا�صًا ن�صبته 0.71 % وكانت اداراة الح�صاء 

املركزي قد قامت بتحديث التثقيالت عام 2013 بناء على درا�صة ميزانية الأ�رشة وبتو�صيع ال�صلة ال�صتهالكية وجمع ال�صعار 

من كل لبنان.

جيالتي كورتينا شركة صدقة للمعجنات والحلويات
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وفق اآخر اإح�صاءات امل�صح ال�صناعي الذي قامت به وزارة ال�صناعة، 

قدر النتاج ال�صناعي بنحو 6.8 مليار دولر والقيمة امل�صافة بنحو 

2.6 مليار دولر.
فيكون بذلك ن�صبة القيمة امل�صافة اىل النتاج ال�صناعي نحو 38 % 

ومتو�صط اإنتاج العامل الواحد �صنويًا حوايل 82.1 األف دولر.

غلب على املوؤ�ص�صلت ال�صناعية طابع املوؤ�ص�صات البالغة ال�صغر التي 

ت�صتخدم اأقل من 10 عمال، فبلغت ن�صبتها 51.6 % من اإجمايل عدد 

العاملني  وعدد  املوؤ�ص�صات، 

فيها 16.6 %. ون�صبة املوؤ�ص�صات 

التي ت�صتخدم ما بني  ال�صغرية 

 41.3 نحو  عاماًل   50 ال   10
باملئة.   %  38.1 ت�صتخدم   %
املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  ون�صبة 

التي ت�صتخدم ما بني 50 اىل 99 

عاماًل نحو 4.1 % ت�صتخدم 13.5 % من اليد العاملة.

لناحية  ال�صدارة  وامل�رشوبات  الغذائية  املنتجات  �صناعة  تبواأت 

 %  25.7 % والنتاج   24.9( العاملة  %( واليد   18.2( عدد املوؤ�ص�صات 

والقيمة امل�صافة 26.9 %(.

فيما ا�صتاأثرت خم�صة �صناعات رئي�صية من �صمنها �صناعة املنتجات 

67.3 % من عدد املوؤ�ص�صات و 62.7 % من  الغذائية وامل

اليد العاملة و 65.6 % من النتاج و 67.3 % من القيمة امل�صافة.

ثانيًا.. أهم االنشطة االقتصادية وفق تراتبية الصادرات

البحوث  موؤ�ص�صة  ح�صب  ال�صتهالك  ا�صعار  موؤ�رش  �صجل 

 2013 الول  كانون  يف   %  2.04 ن�صبته  اإرتفاعًا  وال�صت�صارات 

مقارنة بكانون الول 2012.

يرتكز هذا املوؤ�رش على ت�صعة فئات تختلف تثقيالتها ح�صب النفاق 

ال�رشي و�صهدت 6 فئات من اأ�صل 9 يف املوؤ�رش انخفا�صًا وهي:

فئة اللب�صة والحذية انخف�صت بن�صبة 8.94 %

فئة ال�صكن انخف�صت بن�صبة 5.86 %

فئة النقل والت�صالت انخف�صت بن�صبة 3.98 %

فئة العناية الطبية انخف�صت بن�صبة 3.19 % 

فئة املاأكولت وامل�رشوبات انخف�صت بن�صبة 3.03 %

فئة ال�صلع ال�صتهالكية املعمرة انخف�صت بن�صبة 0.35 %

باملقابل �صهدت فئتني من املوؤ�رش اإرتفاعاأ وهي:

فئة التعليم ارتفعت بن�صبة 8.58 %

غريها من ال�صلع واخلدمات ارتفعت بن�صبة 0.11 %

فئة الرتفيه حافظت على ثباتها

ب -مؤشر مؤسسة البحوث واالستشارات

امل�سدر: غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان / واجلمارك اللبنانية
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La Roche Chocolate معمل �شوكوال الرو�ش

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

هاتف: 230667 3 - 540667 1 961 - فاك�س: 541667 1 961

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

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

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

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

www.matador-chocolate.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 2525٨0 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�شناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 2525٨0 )1(  961 - فاك�س : 2525٨0 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

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

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

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

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

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

drinkaliya.com drinkaliya.com

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

M.: +961 (0)3 021028
info@drinkaliya.com
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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



Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : 6٨06٨0 )1( 961  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 6٨5090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �شركة �شدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�س - بريوت لبنان - تلفون: 01/542542-27٨24٨ 961  

فاك�س: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 8١٢٠8٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: ٨27204 7٨ - ٨50921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست
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Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

املركز الرئي�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: 740662 7 961

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 740606 7 961

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: 059999 70 961

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: 5090٨0 3 961

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 03 705277 1 961

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



مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�شروان - جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : 925965 )9( 961 - 643502 )3( 961 - فاك�س: 925361 )9( 961

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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Oussayma Ghrawi s.a.l

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

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

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon
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الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : 111٨9٨ - هاتف : 222696 )7( 961  - تلفاك�س: 220425 )7( 961

بريوت - هاتف : 654329 )1( 961  -  تلفاك�س : 654330 )1( 961

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�شــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �شنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

�شنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 545500 )٨( 961 - ٨1511 )٨( 961

فاك�س : ٨15333 )٨( 961 - �س.ب: 354 - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com
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email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 648136

باإدارة ال�شيد حمزة
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215٨٨٨ 3 961 

فاك�س : 600346 5 961 - �س.ب : 14/5445 بريوت

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

 معامل الفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا
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 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952٨3٨ )6( 961 - فاك�س:  952٨2٨ )6(  961

خليوي : 303٨62 )3( 961  - �س.ب : 12 - اميون - لبنان
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢ )٧( ٩٦١4٥٢٠ 

 خليوي:

  ٧١١١١ )٣( ٩٦١8  

 فاك�س :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

Tayouneh, Old Saida Road 
Tel: 961 1 383675   
       961 3 152015
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املركز التجاري لل�شرق االأو�شط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : ٥١4٥٠٢ )8( ٩٦١  

4١٠4١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٥١4٥٠4 )8( ٩٦١ -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�ش�شة انطوان اللقي�ش 

ل�شناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. 1.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 43357٨ )5( 961  

خليوي: 75357٨ )3( 961

�س.ب.: 7354/ 11 انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: ٣8٠٢٦٩ )٠٧( - ٣8١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥8 )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�شركة نتكو للأدوات ال�شحية �ش.م.م

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

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

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

961 )5( 436115/114 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 961 )1(557523 

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

 �شركة ايكو للتجارة وال�شناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

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

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : 926٨30)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاك�س : 279314 )1( 961  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com

 داريا - ك�سروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  ٢٣١٥4٢ )٩( ٩٦١  - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com
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Keserwan - Zouk Mosbeh - Christ Le Roi Str.-Chamichian Bldg.
Tel : 961 9 219360 -212314 - Fax: 961 9 219361
P.O.Box : 11-8544 Riad El Solh -1107 2270 Beirut
E-mail : info@leonindustries.net      -     Website : www.leonindustries.net

موؤ�ش�شة بل�شتيك راما

Plastic Rama Est.
�شناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�شولوفان

 را�شيا الوادي - �شهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : 233692 )3( 961 - تلفاك�س : 561111 )٨( 961

www.plasticrama.com - plastic.rama@hotmail.com

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074

Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine
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�شركة �شتيم لل�شناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب، النبطية، كفور، 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

MF �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

70

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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�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�س :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

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

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�سن - نادي الغولف - �سنرت بون مار�سيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

 خليوي:

١٥١٥ ٣ ٩٦١84 

 امل�سنع:

٢٢ ٧ ٩٦١4٩٩٥ 
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Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

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

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

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 9٨0267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

Beauty Home امل�سرفية - خلف بن معتوق قرب كالريي

E-mail: nouman-66@hotmail.com  01/278107 - 03/881191

نعمان نا�شر الدين

ETS.Nouman Naser El-Dine
معدات �سناعية - ماكنات جنارة م�ستعملة جميع اأنواع اخلر�سوات - �سيانة عامة



Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

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

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

موؤ�ش�شة حممد طرابل�شي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 7٨٨11٨ )1( - 7٨٨079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com
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موؤ�ش�شة االإ�شكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨5٨152 )71( 961

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

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

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

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

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com
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موؤ�ش�شة ب�شام حممد �شربي كّنو للتجارة وال�شناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٠ ٣ ٩٦١8٠٩٦١ 

٩ ٧٠ ٩٦١4٢٢4٥ 

٦٥٦٩٣١ ٧١ ٩٦١ 

٢٩٣٥٠٢ ٧١ ٩٦١

٩٦١ 8 ٥١٣١٥٥

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

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(2٨٨344 : خلوي

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ست�سفى قلب ي�سوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ ٩٥٠8٦٦ ٥ ٩٦١ - ٢٧8٠٥٠ ٣ ٩٦١ - ٢٣١4٩8 ٩ ٩٦١ - فاك�س: ٩٥٢8٦٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب: ١٦٦ احلازمية

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

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

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

Aluminium - Glass

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

New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - 100 مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961
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اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: 223040 9 961 

جديدة غزير - تلفون: 925391 9 961

اأربيل - عنكاوه - تلفون: 4600٨6 7700 00964

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

 لبنان ال�شمايل - طرابل�س  

�شارع بور �شعيد - بناية ال�شركة

 هاتف: 613079 6 - 22٨464 3 961  

فاك�س: 6141٨9 6 961  �س.ب: 2537 طرابل�س

E-mail: ahmadhaydar.8m.com   -   wwwgallery-haydar.com
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Shreif Bros Factoryمعمل �شريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: 379465 ٨ 961 - 96955٨ 3 961

Toilet Paper - Tissues
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موؤ�ش�شة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:56494٨ 76 961

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:467455 76 961

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

  العنــوان : بريوت - �شاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: 01/٨09454 - خليوي : 03/2٨4690 - فاك�س: ٨10454/01

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

Plastiban �شركة بل�شتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا
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ر�شالة الإمارات

وجت��ارة  �صناعة  لغرفة  تقرير  ح��ّذر 

�صناعة  ت��واج��ه  حت��دي��ات  م��ن  دب���ي 

املن�صوجات يف الإمارات.

املن�صوجات  �صناعة  اأن  التقرير،  واأّكد 

الإمارات تتعر�س ملناف�صة �صديدة  يف 

ال�صني  مثل:  اأخرى،  م�صنعة  دول  من 

والهند وتايالند، م�صرياً اإىل اأن �رشكات 

ق��ادرة  غري  املحلية  الن�صيج  ت�صنيع 

يف  الت�صنيع  تكاليف  م�صاهاة  على 

هذه الدول.

وك�صف اأن وفرة املواد اخلام املطلوبة 

لإن��ت��اج امل��ن�����ص��وج��ات، اإ���ص��اف��ة اإىل 

مقارنة  العمالة  تكاليف  انخفا�س 

م��ق��دراً  حت��دي��ًا  ت�صكل  ب����الإم����ارات، 

يف  املن�صوجات  ت�صنيع  قطاع  اأم��ام 

الإمارات، لفتًا اإىل اأن ال�صغوط الدولية 

املتعلقة بفر�س عقوبات جتارية على 

�رشكاء جتاريني، مثل اإيران، قد توؤدي 

جتارية  اإيرادات  الإمارات  خ�صارة  اإىل 

مقدرة.

واأو�صح اأن ارتفاع تكاليف املعي�صة يف 

الإمارات قد يوؤدي اإىل خف�س الإنفاق 

على املن�صوجات واملالب�س، يف اأعقاب 

قيدت  التي  العاملية،  املالية  الأزم��ة 

الذي  الئتمان  من  الإق��را���س  جهات 

يتوافر ل�صناعة املن�صوجات املحلية.

مميزات حملية

واحدة  تعد  الإم��ارات  اإن  التقرير  قال 

يف  ال��ب��ارزة  العاملية  الأ���ص��واق  م��ن 

مثل  الن�صيجية،  امل��ن��ت��ج��ات  جم���ال 

وغريها،  والألياف  والأقم�صة  املالب�س 

جتارية  عالمات  وجود  اأن  اإىل  م�صرياً 

من  جعل  املحلية  ال�صوق  يف  فاخرة 

ل�رشكات  رئي�صة  وج��ه��ة  الإم�����ارات 

املالب�س واملن�صوجات من اأنحاء العامل 

املختلفة.

توفر  الإم�����ارات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 

م��ن�����ص��اآت ع��ال��ي��ة اجل������ودة ل��ت��ج��ار 

املحتملة،  امل��ن�����ص��وج��ات  و���رشك��ات 

الكبرية  اللوج�صتية  الت�صهيالت  مثل 

املوؤ�ص�صات  اإىل  اإ�صافة  وامل�صتودعات، 

وجود  اأن  اإىل  لفتًا  املتقدمة،  املالية 

من  والكثري  الأجانب  من  متزايد  عدد 

اإىل  الإم��ارات،  يف  العاملية  ال�رشكات 

جانب ال�صيا�صات امل�صجعة واملبادرات 

احلكومية يف ما يتعلق بتطوير البنية 

التحتية والإعفاءات ال�رشيبية، كل ذلك 

املن�صوجات  �صناعة  ترويج  يف  �صاعد 

يف الإمارات.

التجارية  املناطق  تطوير  باأن  واأف��اد 

ال�رشيبي  الإع��ف��اء  ف��وائ��د  م��ع  احل��رة 

يف  اأ�صهم  الإيجارات  قيمة  وانخفا�س 

الو�صول  ميزة  ال�رشكات  ه��ذه  منح 

ب�صهولة اإىل املوانئ واملطارات، اأخرياً، 

يف  ال�صكان  ع��دد  تنامي  اأن  م��وؤك��داً 

ميكن  الذي  الدخل  وارتفاع  الإم��ارات 

املن�صوجات  �صناعة  من  جعل  اإنفاقه 

جمزيًا،  اأم���راً  ال��دول��ة  يف  وامل��الب�����س 

رئي�صة  �صوقًا  الإم���ارات  اأ�صبحت  اإذ 

للمن�صوجات.

احتمال  اإىل  بالنظر  اإنه  التقرير  وقال 

ا�صتمرار تلك الأو�صاع، فاإن منو قطاع 

ميكن  الدولة  يف  املن�صوجات  �صناعة 

التجارية  ال�رشكات  اإن  اإذ  يتاأثر،  اأن 

اأو  املوجودة  كانت  �صواء  وال�صناعية، 

الراغبة يف دخول ال�صوق �صتعاين ندرة 

راأ�س املال املطلوب لال�صتثمار يف هذا 

يف  ذلك  يوؤدي  اأن  من  حمذراً  املجال، 

�صناعة  نطاق  انخفا�س  اإىل  املقابل 

املن�صوجات يف الإمارات م�صتقباًل.

صناعة المنسوجات
موقعًا  املن�صوجات  �صناعة  وحتتل 

مهمًا يف اإقت�صاد الإمارات ب�صكل عام، 

م�صاهمتها  ب�صبب  دبي،  يف  خ�صو�صًا 

املقدرة يف الإنتاج ال�صناعي الكلي.

املن�صوجات  �صناعة  اإن  التقرير  وقال 

يف الإمارات تعد واحدة من اأهم فروع 

القطاعات ال�صناعية، وواحدة من بني 

اأكرب املجالت التي توفر الوظائف يف 

القطاع ال�صناعي.

املن�صوجات  اإيرادات �صناعة  اأن  وذكر 

مليار  نحو  13.2  بلغت  الإم��ارات  يف 

عام  يف  دره��م(  مليار   48.5 ( دولر 

�صجلت  الإي��رادات  اأن  اإىل  لفتًا   ،2011 

منواً �صنويًا تراكميًا بن�صبة  ٪9.9 خالل 

الفرتة بني عامي  2006 و 2011.

العاملية  املالية  الأزم���ة  اأن  وك�صف 

اإىل  اأدى  ما  الإي����رادات،  ه��ذه  قّل�صت 

العاملة يف  ال�رشكات  اأرباح  انخفا�س 

اإي��رادات  »تراجع  اإىل  م�صرياً  القطاع، 

عام  2009،  يف  بن�صبة  12.8٪  القطاع 

اإذ بلغت  10.9 مليارات دولر ) 40 مليار 

درهم( بعد اأن كانت  12.5 مليار دولر 

الشركات المحلية غير قادرة على مضاهاة المنافسة العالمية
»غرفة دبي« تحديات تواجـه صناعة المنسوجات
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دره��م(  مليار   45.9 (

وذكر  ع��ام  2008.  يف 

اإي����رادات  اأن  التقرير 

التجاريني  ال�����رشك��اء 

ل����الإم����ارات ت���اأث���رت 

اأن  اإىل  ن��ظ��راً  اأي�����ص��ًا، 

العديد من امل�صنوعات 

ال��ن�����ص��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 

ت�����ص��دره��ا الإم����ارات 

كمدخالت  ت�صتخدم 

�����ص����ن����اع����ات  يف 

قبل  من  املن�صوجات 

�����رشك����اء جت���اري���ني 

منبهًا  ل���الإم���ارات،  رئي�صني 

املن�صوجات  �صناعة  اأن  اإىل 

ت�صتعيد  ب��داأت  الإم���ارات  يف 

الأزم��ة  اأع��ق��اب  يف  عافيتها 

ال��ع��امل��ي��ة، و���ص��ط حت��دي��ات 

اإقت�صادية عاملية ماثلة.

النمو السنوي
مركز  م��ن  بيانات  وبح�صب 

اإنتاج  ف��اإن  لالإح�صاء،  دب��ي 

دبي  يف  املن�صوجات  �صناعة 

ر بنحو  383.5 مليون دولر 
ّ
قد

ع��ام  2007،  يف  دره���م(  مليار   1.4 (

تراكمي  �صنوي  من��و  مبعدل  وارت��ف��ع 

دولر  مليون  اإىل  448.2  ق��دره  4٪ 

ع��ام  2011،  يف  دره��م(  مليار   1.64 (

لعام  2012  بالن�صبة  اأن��ه  اإىل  لفتًا 

ف�صاعداً، ا�صتمرت �صناعة املن�صوجات 

يف دبي يف النمو، واإن كان مب�صتويات 

من  القوية  املناف�صة  ب�صبب  بطيئة 

يف  املن�صوجات  ت�صنيع  �رشكات  قبل 

جنوب �رشق اآ�صيا، خ�صو�صًا من حيث 

واأ�صار  الإن��ت��اج.  تكاليف  انخفا�س 

ذلك،  من  الرغم  على  اأن��ه  اإىل  التقرير 

لدبي،  ال�صرتاتيجي  املوقع  �صاعد  فقد 

املتقدمة،  التحتية  البنية  اإىل  اإ�صافة 

وتنامي عدد ال�صكان حمليًا، يف توفري 

اأر�صية �صلبة لزدهار �رشكات الن�صيج 

املحلية والعاملية.

وتفيد بيانات املركز الوطني لالإح�صاء 

يف الإمارات باأن الدولة ا�صتوردت يف 

عام  2011 معظم الن�صيج وم�صنوعاته 

من ال�صني، اإذ قدرت قيمته بنحو  2.2 

قيمة  اأن  اإىل  لفتًا  دولر،  مليارين 

بلغت  الهند  من  امل�صتوردة  املنتجات 

مليارات   3.2 ( دولر  مليون   874.7 

بنحو  146.2  اليابان  تليها  دره��م(، 

ثم  درهم(،  مليون   537 ( دولر  مليون 

مليوين  بواقع  102  املتحدة  الوليات 

واأملانيا  دره��م(،  مليون   375 ( دولر 

بقيمة  55.8 مليون دولر) 205 ماليني 

درهم( خالل العام نف�صه. وعزا التقرير 

�صناعة  كلفة  اأن  حقيقة  اإىل  ذل��ك 

مثل  دول  يف  منخف�صة  املن�صوجات 

املدخالت  وفرة  ب�صبب  والهند،  ال�صني 

تكاليف  وقلة  تكاليفها  وانخفا�س 

العمالة.

واردات اإلمارات
بني  الفرتة  خالل  اأنه  التقرير  وك�صف 

حجم  �صجل  و 2011،  ع��ام��ي  2006 

املن�صوجات  م��ن  الإم����ارات  واردات 

�صنوي  مب��ع��دل  من���واً  وم�صنوعاتها 

قيمة  بلغت  كما  قدره  6.9٪،  تراكمي 

مليارات  اأرب��ع��ة  نحو  ال����واردات  تلك 

عام  يف  دره��م(  مليار   14.7 ( دولر 

اإىل  وارتفعت   ،2006 

دولر  م��ل��ي��ارات   5.6 

دره��م(  مليار   20.5 (

العام  وهو  يف  2011، 

رت الإمارات 
ّ
الذي �صد

فيه معظم من�صوجاتها 

الوليات املتحدة،  اإىل 

بقيمة  57.1  وذل����ك 

 209.7 ( دولر  مليون 

كما  دره���م(،  ماليني 

�صادرات  قيمة  بلغت 

الن�صيجية  املنتجات 

ال�����ص��ني  15.3  اإىل 

مليون   56.2 ( دولر  مليون 

بنحو  اأملانيا  تليها  دره��م(، 

 43.7 ( دولر  مليون   11.9 

بواقع  فالهند  درهم(،  مليون 

 43.3 ( دولر  مليون   11.8 

اإيران  واأخ��رياً  دره��م(،  مليون 

بنحو  5.8 ماليني دولر ) 21.3 

مليون درهم( يف العام نف�صه.

عام  يف  اأن���ه  التقرير  وذك���ر 

اإع���ادة  معظم  اجت��ه   ،2011 

�صادرات الإمارات من الن�صيج 

اإيران، وذلك  وم�صنوعاته اإىل 

 3.4 ( دولر  مليون  بقيمة  922.9 

مليارات درهم(، كما بلغت قيمة اإعادة 

اإىل  املنتجات  تلك  م��ن  ال�����ص��ادرات 

) 146 مليون  الهند  39.9 مليون دولر 

ب��واق��ع  10.3  ال�صني  تليها  دره���م(، 

ماليني دولر ) 37.8 مليون درهم(، ثم 

اأملانيا بنحو  6.6 ماليني دولر ) 24.2 

املتحدة  فالوليات  دره���م(،  مليون 

ب� 4.1 ماليني دولر ) 15 مليون درهم( 

يف العام نف�صه، م�صرياً اإىل اأنه يف عام 

 2006 بلغت قيمة اإعادة ال�صادرات من 

امل�صنوعات الن�صيجية نحو  2.2 مليار 

ويف  دره��م(،  مليارات  )ثمانية  دولر 

دولر  ملياري  اإىل  2.7  ارتفعت   2011 

) 9.9 مليارات درهم(.

واأو�صح اأن الكلفة لتزال قليلة بالن�صبة 

اأو  اإر�صال  عند  الأوروب��ي��ة  ال��دول  اإىل 

عرب  واآ�صيا  اإفريقيا  من  ب�صائع  تلقي 

مبا�رشة  بالتعامل  مقارنة  الإم��ارات، 

هذا  ويلقي  وامل�صادر،  الوجهات  مع 

اجلغرايف  املوقع  على  ال�صوء  التوجه 

ال�صرتاتيجي الذي تتميز به الإمارات.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

املدمر  ال�رشاع  من  �صنوات  بعد 

والعقوبات الدولية، والإقت�صاد ال�صوري 

مير بحال من الفو�صى. ومع ذلك، خالًفا 

والحتاد  املتحدة  الوليات  لتوقعات 

الأوروبي، جنت امل�صارف ال�صورية اإىل 

حد كبري من تلك العا�صفة.

يف بحثي الأخري حول الإف�صاحات التي 

قدمتها امل�صارف اخلا�صة املدرجة يف 

البور�صة اأحقق يف اأ�صباب هذا ال�صمود. 

ال�صورية  البنوك  اأّن  من  الرغم  على 

الإقت�صادي  النكما�س  من  وعانت  قوية  �رشبة  بالفعل  تلقت  قد 

والعقوبات الدولية، ومن غياب ال�صتثمارات العامة واخلا�صة؛ لكّن 

البنوك ال�صتة اململوكة للدولة مل توقف عملياتها امل�رشفية.

للبنوك  فروع   - اخلا�صة  امل�صارف  من   14 ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

العربية  واململكة  وقطر،  والأردن،  لبنان،  يف  العربية  الإقليمية 

على  و�صتبقى  بالبقاء،  قررت   - والبحرين  والكويت،  ال�صعودية، 

الأرجح يف البالد لفرتة طويلة. 

لت تلك البنوك الدمار املادي لفروعها ومكاتبها يف املدن 
ّ
لقد حتم

التي تعاين من العنف وال�رشقة من ِقبل ع�صابات وميلي�صيات.

فهم هذه املرونة يعيدنا اإىل التغيريات اجلذرية يف القطاع امل�رشيف 

يف البالد يف العقد الذي �صبق الأزمة عام 2011. قرار احلكومة بتحرير 

الأ�صد  ب�صار  الرئي�س  ت�صلم  بعدما   2003 عام  يف  امل�رشيف  القطاع 

ال�صلطة اأنهى من الناحية الفنية احتكار الدولة للنظام املايل الذي 

يعود تاريخه اإىل تاأميم امل�صارف اخلا�صة يف �صوريا يف �صتينيات 

ا 
ً
القرن املا�صي. كانت هذه اللحظة الفا�صلة لالإقت�صاد ال�صوري جزء

من خطة احلكومة للتحرك نحو اإقت�صاد ال�صوق الجتماعي.

ليربالية  اإقت�صادية  �صيا�صات  انتهاج  التغيري  الدولة من  كان هدف 

جديدة، والتخلي عن ال�صيا�صات الإ�صرتاكية يف ع�رش ما بعد ال�صعبوية 

 .2009 عام  يف  املالية  لالأوراق  دم�صق  �صوق  اإن�صاء  مع  ذروته  بلغ 

وقد ارتفع عدد ال�رشكات املدرجة يف البور�صة منذ ذلك احلني، حتى 

ا 23 �رشكة تغطي قطاعات مثل و�صائل 
ً
بعد عام 2011، وت�صم حالي

النقل، وو�صائل الإعالم، وال�صناعة، والزراعة، واخلدمات امل�رشفية 

يف  والعاملة  املدرجة  اخلا�صة  امل�صارف  هيمنت  كما  والتاأمني. 

البالد على قيمة ال�رشف واأن�صطة التبادل يف البور�صة.

وجود  على  الق�صاء  هو  املايل  النظام  اإ�صالح  من  الهدف  يكن  مل 

مملوكة  بنوك  �صتة  هناك  اأن  حني  ويف  البالد.  يف  العامة  البنوك 

للدولة، لكّن امل�رشف التجاري ال�صوري ل يزال الأكرب يف البالد من 

 7 اإىل  البنك  راأ�س مال  الأ�صول والعمليات واخلدمات، وي�صل  حيث 

مليارات لرية �صورية - اأي ما يقرب من 1.55 مليار دولر يف قيمة 

ما قبل ال�رشاع التي و�صلت اإىل 45 لرية �صورية/ الدولر الأمريكي- 

وهو بذلك يتجاوز القيمة املجمعة من راأ�س املال للم�صارف اخلا�صة 

يف �صوريا. ويعود ذلك اإىل حد كبري اإىل مركزية املعامالت والودائع 

واحتكار  البنك،  يف  احلكومية  املالية 

مليزانية  ال�صوري  التجاري  البنك 

واإيرادات الدولة ال�صورية.

اأعاد النظام امل�رشيف ال�صوري اخلا�س 

ال�صوق  توزيع ح�صة  اأن�صئ حديًثا  الذي 

مع  العامة  امل�صارف  من  الحتكارية 

مع  اخلا�س،  القطاع  من  املقر�صني 

احلفاظ على درجة من احلماية لتحافظ 

احتكار  على  للدولة  اململوكة  البنوك 

اخلدمات امل�رشفية. وكان هذا الإجراء 

ا مما يطلق عليه رميوند هينبو�س »الطريق الو�صط« الذي ي�صمح 
ً
جزء

بتو�صع القطاع اخلا�س يف حني اإ�صالح ظاهري لل�رشكات اململوكة 

للدولة.

جذبت البنوك اخلا�صة املزدهرة رجال الأعمال من اأ�صحاب النفوذ 

وكبار  ال�صابقني  ال�صيا�صيني  من  العديد  ذلك  يف  مبا  ال�صيا�صي، 

املوؤ�ص�صات  من  للم�صتثمرين  الطبيعيني  وال�رشكاء  الدولة،  م�صوؤويل 

الأجنبية التي ُطلب منها ملكية �صورية بن�صبة 49 % للح�صول على 

ا عن البنك 
ً
رخ�صة العمل حتى عام 2010. ولحظ تقرير �صدر موؤخر

الدويل ملكية مت�صابكة الهياكل وا�صتثمارات ت�صاركية بني �رشكات 

التي  لالإف�صاحات  �صامل  ا�صتعرا�س  خالل  ومن  م�رش.  يف  �صديقة 

قدمتها امل�صارف اخلا�صة املدرجة يف �صوق دم�صق لالأوراق املالية 

ت�صري اإىل وجود اجتاه مماثل، حيث ميتلك بع�س من رجال الأعمال 

ا من الأ�صهم اإىل جانب كونهم اأع�صاء 
ً
ال�صوريني البارزين، عدًدا كبري

يف جمال�س الإدارة يف العديد من البنوك. وكما يظهر البحث، هناك ما 

ل يقل عن 23 من امل�صتثمرين الذين جتاوزت اأ�صهم املليكة اخلا�صة 

اإجمايل،  ب�صكل  �صهم  مليون   36 من  اأكرث  ومع  �صهم.  مليون  بهم 

ال�صاملة  الأ�صهم  من  الأقل  على   %  4.5 ي�صكلون  الأفراد  هوؤلء  فاإّن 

للم�صارف اخلا�صة و11 % من ملكية الأ�صهم الكلية للم�صتثمرين.

الوليات  فر�صت  ال�صوري،  النظام  اإىل ح�صار  الرامية  يف جهودهم 

امل�صوؤولني  من  ع�رشات  على  عقوبات  الأوروبي  والحتاد  املتحدة 

حملة  من  منهم  وبع�س  الأعمال،  ورجال  وال�صيا�صيني،  الأمنيني 

وكان  اخلا�صة.  امل�صارف  لهذه  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الأ�صهم 

الأعمال  بني  الوثيقة  العالقات  قطع  هو  العقوبات  هذه  من  الهدف 

اإىل  ال�صيا�صة  هذه  ف�صلت  ذلك،  ومع  البالد.  يف  وال�صيا�صة  التجارية 

حد كبري. معظم رجال الأعمال لديهم ا�صتثمارات كبرية داخل البالد 

تفوق اأ�صولهم وم�صاحلهم التجارية يف اخلارج. كما اأدت عالقتهم 

ب�صكل كبري يف  الإ�صهام  اإىل  ال�صيا�صية احلاكمة  النخبة  الوثيقة مع 

بقاء الدولة ال�صورية قوية.

اأكرث من اأربع �صنوات من العقوبات ال�صارمة مل توؤِد اإىل تخلي كتلة 

حرجة من رجال الأعمال عن النظام ال�صوري. ويف حني اأّن البع�س 

ر ت�صفية من هذه البنوك، لكّن البع�س الآخر زادوا ا�صتثماراتهم 
ّ
قر

على الرغم من املخاطر الت�صغيلية والأمنية. 

تقرير »واشنطن بوست«:
لماذا لم تنهار البنوك السورية في ظل الحرب؟
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ر�شالة العراق

اأملح امل�صوؤول عن برنامج التطوير ال�صناعي يف العراق اخلبري 

خارجية  خطة  وجود  اإىل  اأنطون  جميل  با�صم  الإقت�صادي 

بالتعاون مع الداخل ل�رشب القطاع ال�صناعي يف البلد واإبقائه 

متخلفا �صناعيا وم�صتهلكا للب�صائع العربية والعاملية موؤكدا اأن 

م�صنع البرتوكيمياويات الذي اأهمل طوال �صنوات بفعل خارجي 

فيما  ال�صتهداف،  ذلك  اأولويات  داخلي كان من �صمن  وتهاون 

اأكد ان ت�صغيل امل�صنع �صيجنب البلد العتماد على ت�صدير النفط 

كم�صدر رئي�س من موارد الدولة.

بداأ متزامنا  البرتوكيمياويات  اإن�صاء م�رشوع   « اإن  اأنطون  وقال 

مع امل�رشوع الذي اأن�صاأته اململكة العربية ال�صعودية قبل �صنوات 

طويلة«، مبينا اأن »م�صنع الأخرية ي�صدر املواد اإىل خمتلف دول 

اأوروبا والعامل ويدر اأرباحا طائلة تناف�س اأرباح النفط يف حني 

اأن امل�صنع العراقي توقف عن العمل كل تلك ال�صنوات«.

الأخرى  وامل�صاريع  امل�رشوع  هذا  »توقف  اأن  اأنطون  واأ�صاف 

العراقي  الإقت�صاد  �رشب  اإىل  تهدف  خارجية  اأياٍد  وراءه  تقف 

ليقبع يف دوامة الأزمات املالية ويبقى معتمدا على دول اجلوار 

متهما �صيا�صيني متنفذين وجتارا ذوي �صلة و�صفهم باملتطفلني 

اأرباحا  ليجنوا  ال�صناعي  التطور  عجلة  اإيقاف  يف  بال�صهام 

طائلة من توريد الب�صائع اإىل العراق« م�صريا اإىل اأن »اأكرث من 80 

مليار دولر �صنويا ت�رشف على ا�صترياد الب�صائع ال�صتهالكية« 

فيما اأكد اأن الناجت ال�صناعي العراقي ل يعادل �صوى 1،5 باملائة 

من حاجة البلد.

منتجات البرتوكيمياويات ت�صاعف واردات النفط �صت مرات

املالية  وعائداته  البرتوكيمياوات  م�رشوع  ت�صغيل  اآلية  وعن 

البرتوكيمياويات  م�صنع  »منتجات  اإن  الإقت�صادي  اخلبري  قال 

اأن»�صعر  مو�صحًا  النفط  �صعر  اأ�صعاف  �صتة  اىل  خم�صة  تعادل 

اأن  املمكن  من  دولرا   50 ب�  حاليا  يباع  الذي  النفط  برميل 

املنتجات  �صمن  دخل  لو  ما  يف  دولر   300 من  اأكرث  يجني 

اأن تلك املنتجات  البرتوكيمياوية ول �صيما 

تدخل يف معظم ال�صناعات العاملية احلديثة 

عنها  ال�صتغناء  ميكن  ل  اأ�صا�صية  كمواد 

العراق ي�صدر نفطه   « اأن  اإىل  اإطالقًا« م�صريا 

باأ�صعار  البرتوكيمياوات  منتجات  وي�صرتي 

املنتجات  »تلك  اأن  اإىل  لفتا  م�صاعفة 

املتمثلة باملجيبات واحلبيبات والبولي�صني 

اأكرث من  اإىل  الطن منها  �صعر  وغريها ي�صل 

لو  ما  يف  للعراق  ميكن  كان  دولر   2000
ال�صتفادة  البرتوكيمياويات  م�رشوع  �صغل 

منه يف م�صاعفة وارداته ول �صيما اأن نقاوة 

العراق ت�صل  التي كانت تنتج يف  احلبيبات 

اإىل 99 % وهي الن�صبة الأعلى يف العامل«.

نحرق 725 مليون قدم3 من الغاز �صنويا ون�صتورده من اخلارج

ويف م�صكلة ذات �صلة اأكد انطون اأن »م�صنع البرتوكيمياويات 

يحتاج اإىل الغاز اأي�صا بجانب النفط ومل تعمل الدولة على اإن�صاء 

اآلية لت�صفيته وكب�صه ومن ثم ا�صتثماره، يف حني قامت عالوة 

على  ت�صغيلها  يف  تعتمد  كهربائية  حمطات  باإن�صاء  ذلك  على 

الغاز« مبينا اأن »الدولة ت�صتورده من اخلارج مباليني الدولرات 

يف حني اأن 725 مليون قدم3 من الغاز �صنويا حترق يف الف�صاء 

يف  فو�صى  »هناك  واأ�صاف  و�صفه«  حد  على   
ً
هباء وتذهب 

�صناعيا«  لتطويره  البلد  يحتاجها  التي  الأولويات  مع  التعامل 

موؤكداً اأن »الأمر ل يخلو من موؤامرة خارجية وداخلية تهدف اإىل 

�رشب ال�صناعة الوطنية لإ�صعال الأزمات ول�صيما اأن ال�صتقرار 

م�صاكل  معظم  على  الق�صاء  اإىل  بالنتيجة  �صيوؤدي  الإقت�صادي 

البلد الجتماعية وال�صيا�صية«.

ولفت اخلبري اإىل اأن تعطيل ت�رشيع قانون النفط والغاز وقانون 

�رشكة النفط الوطنية وقانون امل�صايف وال�صتثمار النفطي حمل 

الدولة العراقية تكاليف تثقل خزينتها« مبينا اأن »العراق ي�صتورد 

من املنتجات النفطية فقط ما قيمته 5 مليارات دولر �صنويا«.

واأبدى انطون ا�صتغرابه من تعطيل تلك القوانني ول�صيما قانون 

كربيات  �صتناف�س  اأنها  عنها  قال  التي  الوطنية  النفط  �رشكة 

»كل  اأن  اىل  م�صريا  قانونها،  اأقر  لو  فيما  العاملية  ال�رشكات 

عمليات ا�صترياد الغاز ل حتمل غطاء قانونيا يف ظل عدم ت�رشيع 

قانون النفط والغاز عالوة على حرمان العراق من ال�صتثمارات 

قانون  ت�رشيع  عدم  ب�صبب  وارداته  وتدعيم  العاملية  النفطية 

امل�صايف وال�صتثمار النفطي«.

وختم امل�صوؤول عن ملف تطوير ال�صناعة يف العراق با�صم جميل 

اأنطون اأن »العراق ميتلك كل مقومات النهو�س الإقت�صادي ول 

التطوير  يف  الداخلة  الأ�صا�صية  املوارد  بجميع  يحفل  اأنه  �صيما 

ال�صناعي ف�صال عن املوارد الب�رشية الهائلة«.

 القطاع الصناعي ضحية مؤامرة 
إلبقاء العراق بلداً مستهلكًا
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ال�صناعة  وزير  دعا 

�صاحب  حممد  واملعادن 

الدراجي، اإىل اإن�صاء م�صاريع 

لل�صلع  جديدة  �صناعية 

ودعم  البلد  يحتاجها  التي 

وفيما  اخلا�س،  القطاع 

ال�صناعة  تعزيز  على  حث 

ا�صترياد  من  واحلد  املحلية 

بتقدمي  طالب  الب�صائع، 

اأف�صل اخلدمات لل�صناعيني 

ا�صترياد  من  احلد  اأجل  من 

الب�صائع. 

لوزارة  الإعالمي  للمركز  بيان  وقال 

زيارة  ال�صناعة واملعادن على هام�س 

املديرية  اإىل  الدراجي  حممد  الوزير 

»من  اإن  ال�صناعية  للتنمية  العامة 

على  ال�صناعيني  حتفيز  ال�رشوري 

مع  جديدة  �صناعية  م�صاريع  اإن�صاء 

التي  لل�صلع  الأولوية  اإعطاء  مراعاة 

بني  التن�صيق  خالل  من  البلد  يحتاجها 

اإىل  يهدف  مبا  وال�صناعيني  املديرية 

تفعيل وتطوير هذا القطاع وو�صع اخلطط 

اخلا�س«.  القطاع  لدعم  ال�صرتاتيجية 

واأ�صاف الدراجي اأن »اأهمية دور التنمية 

ال�صناعي  القطاع  دعم  يف  ال�صناعية 

بالواقع  النهو�س  اأجل  من  اخلا�س 

ال�صبل  للبلد وتهيئة  ال�صناعي 

ال�صناعيني«،  بدعم  الكفيلة 

القطاع  »تطوير  اإىل  داعيًا 

اإن�صاء  خالل  من  ال�صناعي 

ذات  ال�صناعية  امل�صاريع 

يف  املتطورة  التكنولوجيا 

ال�صناعة  لتعزيز  العراق 

ا�صترياد  من  واحلد  املحلية 

اأ�صعفت  التي  الب�صائع 

اإقت�صاد البلد من طريق اإخراج 

العملة ال�صعبة خارج البلد«. 

املديرية  موظفي  الدراجي  وطالب 

اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  »�رشورة  ب� 

الإجراءات  وتب�صيط  لل�صناعيني 

اخلا�صة بتحفيز ال�صناعيني على اإن�صاء 

النمو  ن�صبة  لرفع  ال�صناعية  امل�صاريع 

الأيدي  وت�صغيل  البلد  يف  الإقت�صادي 

العاملة«.

الدراجي يدعو إلنشاء مشاريع صناعية لدعم القطاع الخاص

العراقية  التجارة  وزارة  اأعلنت 

يف  ال�رشكات  ت�صجيل  دائرة  اأن 

الوزارة اأجنزت معامالت تاأ�صي�س 

مكتبًا  و)27(  وطنية  �رشكة   )82(

متوز  �صهر  خالل  اأجنبية  ل�رشكة 

اإ�صدار  اأكدت  فيما  املا�صي، 

ال�رشكات  عقود  بتعديل  قرارات 

ودمج  الراأ�صمال  زيادة  بني  ما 

ح�صابات واإلغاء اأخرى.

ت�صجيل  دائرة  عام  مدير  وقالت 

ال�رشكات يف الوزارة فريال اأكرم 

»دائرتها  اإن  بيان،  يف  اهلل  عبد 

اأ�صدرت قرارات عدة تتعلق بتعديل عقود 

ال�رشكات توزعت مابني زيادة الراأ�صمال 

ودمج ح�صابات �رشكة وت�صفية ح�صابات 

مكتب   27 »ت�صجيل  اإىل  م�صريًة  �رشكة«، 

ثمانية  وت�صجيل  اأجنبية  �رشكة  متثيل 

اأفرع ل�رشكة اأجنبية وتوثيق 208 �رشكات 

م�صجلة وتاأ�صري املحا�رش واإحالة )208( 

ملخالفتها  العديل  املحقق  اإىل  �رشكات 

ال�صوابط والتعليمات«.

قامت  »الدائرة  اأن  اهلل،  عبد  واأ�صافت 

لل�رشكات  اخلتامية  احل�صابات  بدرا�صة 

�رشكة   )997( عددها  البالغ  الوطنية 

 21 ح�صابات  »دمج  اإىل  لفتًة  وطنية«، 

�رشكة   )32( راأ�صمال  وزيادة  �رشكة 

وت�صفية ح�صابات )10( �رشكات وتعديل 

35 �رشكة ودرا�صة ح�صابات مكاتب  عقد 

 )43( ل�  الأجنبية  ال�رشكات  وفروع 

�رشكة«.

قامت  »دائرتها  اأن  اهلل،  عبد  وتابعت 

الجتماعات  حما�رش  بت�صديق 

امل�صجلة  لل�رشكات  التاأ�صي�صية 

ولغاية   7/1 من  املدة  خالل 

عددها  والبالغ   2015/7/31
)82( حم�رشاً اإ�صافة اإىل ت�صديق 

.)42(

وكانت وزارة التجارة قد اأعلنت، 

متوز  من  )ال�صابع  الثالثاء  يوم 

2015(، عن ت�صجيل 1173 �رشكة 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل 

اأن  اأكدت  وفيما   ،2015 احلايل 

املدة  خالل  �صجل  عما  يقل  ذلك 

عزت   ،2014 العام  من  ذاتها 

والأزمة  الأمنية  الظروف  اإىل  الرتاجع 

الإقت�صادية.

رت 
ّ
قر العراقية  احلكومة  اأن  يذكر 

اإعفاء   )2013 متوز  من  )الع�رشين  يف 

ال�رشكات ال�صتثمارية املحلية والأجنبية 

خم�س  ملدة  واجلمارك  الر�صوم  من 

�صنوات، يف خطوة تهدف اإىل تعزيز النمو 

الإقت�صادي، وجذب ال�رشكات لال�صتثمار 

يف البالد، على اأن تتم درا�صة متديد قرار 

الإعفاء ملدة ع�رش �صنوات اإ�صافية.

»التجارة«: 82 شركة وطنية جديدة تدخل سوق العمل
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اقت�شاد عربي

اجلديد  ال�صوي�س  قناة  م�رشوع  يعترب 

حوله  يلتف  جديداً  قوميًا  م�رشوعًا 

ال�صعب امل�رشى. فمنذ بناء وت�صييد ال�صد 

العاىل مل يظهر اإىل العلن م�رشوع قومى 

الهدف  ويوحد  امل�رشية  ال�صواعد  يجمع 

ويقوى العزمية والإرادة، فما اأ�صبه اليوم 

الراحل  الزعيم  اأقدم  فعندما  بالبارحة 

ال�رشح  بناء  على  النا�رش  عبد  جمال 

قوى  عادته  فقد  العايل(  )ال�صد  العايل 

احتدت ملنعه من بناء جمد م�رش ل جمداً 

فلقد  ومعلوم،  وا�صح  والهدف  �صخ�صيًا 

�صده  املتحدة  والقوى  الظروف  حتدى 

كي ي�صع مل�رش قدمًا على طريق التقدم، 

من  وبالرغم  نف�صها  الدرب  وعلى  والآن 

اخلفية  الأيادى  عبث  اأمام  م�رش  �صمود 

لزعزعة ا�صتقاللها فت�صري م�رش مب�رشوع 

امل�صتقبلي  اخلري  اآفاق  نحو  جديد  قومي 

لأبناء هذه الأر�س املحرو�صة.

العامل  قادة  من  كثيف  ح�صور  و�صط 

وقع  مو�صوف،  قطري   � تركي  وبغياب 

الرئي�س امل�رشي عبد الفتاح ال�صي�صي يف 6 

اآب وثيقة الت�صغيل الفعلي للقناة التي تاأمل 

م�رش يف اأن ت�صهم يف حت�صني القت�صاد.

كلمة  املنا�صبة  لهذه  ال�صي�صي  األقى 

القناة  اآفاق ت�صغيل هذه  حتدث فيها عن 

وال�صعب  الإقت�صاد  على  وعائداتها 

امل�رشيني، كما �صكر فيها كل من �صاهم 

الوطني  اإجناح هذا امل�رشوع  وعمل على 

الذي اأجنز يف فرتة قيا�صية.

وو�صف ال�صي�صي تو�صيع القناة باأنه »اأول 

وامل�رشيون  خطوة  الألف  من  خطوة 

مطالبون بال�صري لقطعها«.

واأثناء اإلقاء ال�صي�صي لكلمته على املن�صة 

اأمام  الرئي�صية لالإحتفال بافتتاح القناة 

اأول �صفينة  الزعماء عربت  عدد كبري من 

يف قناة ال�صوي�س اجلديدة، وكانت �صفينة 

اأخرى تبحر يف الجتاه املقابل يف القناة 

الأ�صلية.

وقناة ال�صوي�س التي افتتحت عام 1869 

تربط  �صنوات  ا�صتمرت ع�رش  اأ�صغال  بعد 

وهي  واملتو�صط  الأحمر  البحرين  بني 

للتجارة  الرئي�صية  املالحة  طرق  من 

العاملية ول �صيما لنقل النفط، وم�صدرا 

بالن�صبة  الأجنبية  للعمالت  مهما 

عجلة  حتريك  اإىل  ال�صاعية  لل�صلطات 

 2011 ثورة  منذ  تدهور  الذي  الإقت�صاد 

التي اأطاحت ح�صني مبارك.

رؤية استراتيجية
قدم الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي يف كلمته 

ا�صرتاتيجية  روؤية   )2015 اأغ�صط�س   5(

العمالق  امل�رشوع  هذا  لتنفيذ  متكاملة 

تبدت مالحمها يف:

1� حتديد مدى زمنى لإجناز امل�رشوع
2� مراعاة اعتبارات الأمن القومى

يف  املجتمعية  ال�رشاكة  مبداأ  تفعيل   �3
عملية التد�صني وفى الكتتاب ال�صعبى

4� م�رشوع م�صتقبلى وا�صح الأهداف
وتاأكيداً لهذه الثوابت الرا�صخة، تقرر عمل 

املخت�صة  امل�رشية  الوطنية  ال�رشكات 

من  مبا�رش  اإ�رشاف  حتت  بامل�رشوع 

اأ�صا�صي  مببداأ  التزامًا  امل�صلحة  القوات 

بحفر  اخلا�صة  امل�رشوعات  اأن  وهو 

القناة وملكيتها هي للم�رشيني فقط، اأما 

م�رشوع التنمية فيتم طرحه طبقا لقانون 

ال�صتثمار.

نبذة عن القناة الجديدة
ال�صوي�س  قناة  بناء  اأعمال  تكلفة  بلغت 

السيسي يفتتح أول مشروعاته القومية وسط احتفاالت أسطورية
قناة السويس... صنبور التجارة العالمية
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�صهر  من  ال�5  يف  انطلقت  التي  اجلديدة 

دولر،  مليارات   8 نحو   2014 عام  اآب 

وفق تقديرات للحكومة امل�رشية، وتاأمل 

لقناة  اجلديد  الفرع  ي�صاهم  اأن  م�رش يف 

ال�صنوية  اإيراداتها  زيادة  يف  ال�صوي�س 

 13.2 اإىل  دولر  مليارات   5.3 مبعدل 

مليار �صنويا بحلول عام 2023.

 35 اجلديدة  ال�صوي�س  قناة  طول  يبلغ 

للقناة  فرع  عن  عبارة  وهي  كيلومرتا، 

اإىل  بنائها  تاريخ  يعود  التي  الأ�صلية 

الفرع اجلديد باملوازاة  145 عاما، ومير 
 190 التي يبلغ طولها  ال�صوي�س  مع قناة 

للتجارة  هاما  حمورا  وت�صكل  كيلومرتا 

 17100 نحو  عربتها  حيث  العاملية، 

الأرقام  وفق   ،2014 عام  خالل  �صفينة 

الر�صمية للهيئة املديرة للقناة.

واعترب رئي�س هيئة قناة ال�صوي�س مهاب 

للقناة  اجلديد  امل�رشوع  اأن  ممفي�س، 

عند  ال�صفن  انتظار  زحمة  �صيخفف 

عبورها القناة اإىل 3 �صاعات، بدل من 11 

ال�صفن  عدد  زيادة  على  يعمل  ما  �صاعة، 

�صفينة  عبور97  مرجحا  للقناة  العابرة 

يوميا عام 2023، بدل من 49 �صفينة تعرب 

القناة حاليا.

وزير  �صلمان،  اأ�رشف  توقع  بينما 

اإيرادات  ترتفع  اأن  امل�رشي،  ال�صتثمار 

القناة اإىل 10 مليارات جنيه �صنويا، حيث 

من  املتوقعة  الإ�صافية  الإيرادات  تقدر 

وراء تنفيذ م�رشوع تو�صيع قناة ال�صوي�س 

�صنويا، ت�صاف  بنحو4.7 مليارات دولر 

على نحو 5 مليارات دولر، هي الإيرادات 

مرجحا   ،2014 عام  عن  للقناة  املقدرة 

ذلك  من  اأكرث  اإىل  العوائد  هذه  ترتفع  اأن 

املرتبطة  امل�صاريع  اكتملت  حال  يف 

بامل�رشوع.

3 حقائق 
1 - املمول الرئي�سي

اعتمد متويل م�رشوع حفر التفريعة على 

ون، 
ّ
�صهادات ا�صتثمار اكتتب فيها امل�رشي

بفئة 10، 100، و 1000 جنيه، وا�صتهدفت 

الالزم  التمويل  توفري  ال�صهادات  هذه 

والأنفاق  والطرق  احلفر  اأعمال  لتنفيذ 

املرتبطة  العملية  وكذللك  بامل�رشوع، 

بتنمية حمور اإقليم قناة ال�صوي�س.

2 - حمور تنمية اإقليم قناة ال�سوي�ض
عن  اجلديدة  التفريعة  م�رشوع  يختلف 

م�رشوع تنمية اإقليم حمور قناة ال�صوي�س 

املالحي  املمر  حتويل  اإىل  يهدف  والذي 

يعتمد  متكامل  عاملي  اأعمال  مركز  اإىل 

اإ�صالح  من  البحري  النقل  خدمات  على 

القطر  وخدمات  بالوقود،  ومتوين  �صفن، 

ال�صفن،  ونظافة  ودهان،  والإنقاذ، 

اإىل  بالإ�صافة  وتفريغ،  �صحن  وخدمات 

وجممعات  جديدة،  �صناعية  جممعات 

لوجي�صتية،  ومراكز  والتغليف،  للتعبئة 

القناة،  مدخلي  على  حمورية  وموانئ 

ويرى الكثري من اخلرباء اأن هذا امل�رشوع 

كانت له الأولوية يف التنفيذ بدًل من حفر 

ع يف 
ّ
التفريعة اجلديدة للقناة، لأنه �صي�رش

مرتبط  ووجوده  الإقت�صاد،   
ّ
منو لت 

ّ
معد

بزيادة عدد ال�صفن.

3 - اإتفاقية البنود املجهولة
هو م�رشوع يت�صمن توقيع اتفاقية بني 

مري�صيك  و�رشكة  امل�رشية  احلكومة 

البحري  للنقل  �رشكة  اأكرب  العاملية 

التفاق  لي�صمل  العامل،  يف  التجاري 

حفر قناة جديدة جانبية لل�صفن موازية 

كيلو   9.5 بطول  بور�صعيد  �رشق  مليناء 

ميناء  اإىل  ال�صفن  دخول  لت�صهيل  مرت، 

ال�صفن  تكد�س  ومنع  بور�صعيد  �رشق 

من  والآتية  ال�صوي�س  قناة  اإىل  املتجهة 

البحر املتو�صط.

عليها  ا�صتمل  التي  البنود  وت�صمنت 

 ،2007 يف  توقيعه  مت  الذي   »5 »ملحق 

املمنوح  المتياز  حق  فرتة  زيادة 

لل�رشكة من 35 �صنة كما كان ين�س العقد 

ال�رشكة  واإعفاء  �صنة،   49 اإىل  الأ�صلي، 

من ر�صوم التداول التي تدفعها للحكومة 

)املقدرة  تداولها  يتم  حاوية  كل  على 

ا 
ً
17 عام 3 دولرات(، وذلك ملدة  بنحو 

لتوقيع  التايل  العام   ،2008 من  تبداأ 

اإيجار  ال�رشكة كذلك من  اإعفاء  امللحق، 

امل�رشوع،  من  الثانية  املرحلة  اأر�س 

األف مرت مربع، ما   600 واملقدرة بنحو 

ملدة  امل�رشوع،  م�صاحة  ن�صف  يوازي 

ا، وهي امل�صاألة التي يراها  17 �صنة اأي�صً
للجانب  جمحف  اتفاق  اأنها  م�صوؤولون 

امل�رشي.



�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L94

اقت�شاد عربي

العراق يسّدد تسعة مليارات دوالر 
لشركات النفط

�صّددت  بالده  اأن  املهدي،  عبد  عادل  العراقي  النفط  وزير  اأكد 

ل�رشكات النفط الأجنبية ت�صعة مليارات دولر متاأخرات باقية 

مراحل،  على   2015 متاأخرات  �صتدفع  واأنها   ،2014 عام  عن 

و�صي�صتمر الأمر اإىل بداية العام املقبل.

باأن  املا�صي،  مار�س/اآذار  العراقي �رشح، يف  امل�صوؤول  وكان 

دولر،  مليار  ع�رشين  من  باأكرث  النفط  ل�رشكات  مدينة  بالده 

وهي م�صتحقات مقابل ما حققته تلك ال�رشكات من اإنتاج عام 

2013 ومت ترحيلها اإىل العام اجلاري، وي�صاف اإليها م�صتحقات 
اإنتاج 2015.

واأ�صار الوزير اآنذاك اإىل اأن �صداد م�صتحقات تلك ال�رشكات �صيتم 

اإ�صدار  طريق  وعن  جهة،  من  املوازنة  خم�ص�صات  طريق  عن 

�صندات حكومية من جهة اأخرى.

واأ�صاف عبد املهدي، يف مقال ن�رش ب�صحيفة عراقية اليوم، اأن 

وزارته تدر�س مع �رشكات النفط الأجنبية �صبل خف�س تكاليف 

اإنتاج النفط وربطها باأ�صعار اخلام عامليا.

العاملية مثل »بي. بي« و�صل واإك�صون موبيل  ال�رشكات  وتعمل 

عقود  مبوجب  اجلنوبية  النفطية  احلقول  يف  اأويل  ولوك  واإيني 

خدمة حت�صل بها على ر�صوم ثابتة بالدولر مقابل ما حتققه 

ل�صداد  ال�رشورية  اخل��ام  كميات  اأن  ه��ذا  ويعني  اإن��ت��اج،  من 

م�صتحقات ال�رشكات قد ت�صاعفت تقريبا يف ظل تراجع اأ�صعار 

النفط منذ �صيف العام املا�صي.

الأجنبية  النفط  ب�رشكات  العراق  يربط  ال��ذي  النظام  وفر�س 

اإيرادات  تقل�صت  اإذ  للبالد،  املايل  الو�صع  على  هائلة  �صغوطا 

ال�صعوبات  من  وفاقم  اخلام،  اأ�صعار  هبوط  بفعل  كثريا  النفط 

نتيجة  الع�صكري  الإنفاق  ارتفاع  بغداد  تواجهها  التي  املالية 

احلرب امل�صتمرة �صد تنظيم الدولة الإ�صالمية الذي ي�صيطر على 

ثلث م�صاحة البالد.

من جانب اآخر، ذكر عبد املهدي اأن �صادرات النفط من حقول اجلنوب 

وهي   ،2015 نهاية  حتى  يوميا  برميل  مليون   2.750 �صتتجاوز 

جنوب  نفط  �صادرات  وكانت  احلالية.  باملوازنة  املقدرة  الكميات 

بلغ  قيا�صي  م�صتوى  اإىل  املا�صي  يوليو/متوز  يف  ارتفعت  العراق 

3.064 ماليني برميل يوميا باملتو�صط من 3.02 مليون يف يونيو/ 
حزيران بعد قرار بغداد تق�صيم اخلام اإىل �صنفني هما الب�رشة اخلفيف 

والب�رشة الثقيل لتقليل امل�صاكل املتعلقة بجودة الإنتاج.

إجراءات 
الإج��راءات  كل  املغرب  اتخذ 

ل�صمان تزويد ال�صوق الوطنية 

باملنتجات النفطية، وا�صرتداد 

ك��ام��ل ح��ق��وق��ه، يف اأع��ق��اب 

اإي���ق���اف ���رشك��ة »ل���ص��ام��ري« 

لتكرير النفط اإنتاجها. 

هبوط
ط��غ��ى ال��ل��ون الأح���م���ر على 

العربية  البور�صات  غالبية 

منخف�صة  تداولتها  لتنهي 

ب��ن�����ص��ب��ة م���ت���ق���ارب���ة، م��ع 

الناجتة  ال�صغوط  ا�صتمرار 

تباطوؤ  م��ن  امل��خ��اوف  م��ن 

الإقت�صاد ال�صيني. 

ارتفاع
قال رئي�س الديوان اجلزائري 

حم�صول  اإن  بلعبدي  حممد 

اأربعة  بلغ  بالده من احلبوب 

ماليني طن يف مو�صم ح�صاد 

 %   14.3 بزيادة  اأي   ،2015
ال�صابق حني بلغ  عن املو�صم 

حجم الإنتاج 3.4 ماليني.

تقرير
ل�صندوق  حديث  تقرير  اأظهر 

اأداء  ع���ن  ال������دويل  ال��ن��ق��د 

اأن  ال�����ص��ع��ودي  الإق��ت�����ص��اد 

مرحلة ال�صتقرار والتقدم يف 

الإقت�صادية  امل��وؤ���رشات  كل 

انتهت،  قد  البلد  لهذا  الكلية 

وت��وق��ع ح���دوث ت��راج��ع يف 

العامني احلايل واملقبل.

فشل
وخ��رباء  �صيا�صيون  يعتقد 

ن�صبة  ارت��ف��اع  اأن  اإقت�صاد 

فئة  العمل بني  العاطلني من 

ف�صل  دليل  اجلزائري  ال�صباب 

كلفت  حكومية  �صيا�صات 

اأموال طائلة من دون حتقيق 

نتائج اإيجابية.

وهم
الر�صمية  اجل��ه��ات  ات��خ��ذت 

حازمة  اإج���راءات  الكويت  يف 

تقوم  التي  ال�رشكات  ملواجهة 

م�صتغلة  وهمية  بتعيينات 

اخلا�صة  احلكومية  ال�����رشوط 

ب��ت��ح��دي��د ن�����ص��ب��ة امل��وظ��ف��ني 

املواطنني يف القطاع اخلا�س.

ضريبة
ال�رشيحة  ح��د  م�����رش  رف��ع��ت 

الدخل  �رشيبة  م��ن  املعفاة 

مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

دولرات   2807 من  واخلا�س 

كما  دولرا،   1723 اإىل 

���ص��ت��خ��ف�����س احل����د الأق�����ص��ى 

اإىل   %  25 من  الدخل  ل�رشيبة 

.% 22

سلبية
عدلت وكالة فيت�س للت�صنيف 

امل�صتقبلية  النظرة  الإئتماين، 

من  �صلبية  اإىل  لل�صعودية 

م�صتقرة، واأبقت على ت�صنيفها 

)اإي��ه  ال��درج��ة  عند  الإئتماين 

اإيه( ما يرجح حدوث �صدمات 

مالية مزدوجة. 

توقعات
الفل�صطينية  احلكومة  توقعت 

البلد  �صادرات  حجم  يزيد  اأن 

نحو اململكة العربية ال�صعودية 

يف اأعقاب �صدور قرار �صعودي 

الفل�صطينية  املنتجات  يعفي 

من الر�صوم اجلمركية.

انخفاض
متابعة  جلنة  رئي�س  توقع 

وزارة  وكيل  الوقود،  اأ�صعار 

الدكتور  الإم��ارات��ي،  الطاقة 

له  تغريدة  يف  النيادي  مطر 

اإنخفا�س  تويرت  موقع  عرب 

ال�صهر  ه��ذا  ال��وق��ود  اأ���ص��ع��ار 

)�صبتمرب/ اأيلول(. 

ارتفاع
اأكد وزير ال�صناعة والتجارة، 

اأن  ال��زي��اين  زاي��د  البحريني 

ال�صتعداد  اأمت  على  ال���وزارة 
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إنكماش الصناعات التحويلية أضعف النمو 
في مصر

اإن  اإيكونوميك�س لالأبحاث الربيطانية  قالت موؤ�ص�صة كابيتال 

الفرتة الأخرية  اإقت�صاد م�رش يف  الذي اعرتى  ال�صعف  معظم 

يف  اإنتاجها  انكم�س  التي  التحويلية  ال�صناعات  يف  تركز 

حزيران املا�صي بنحو 30 % على اأ�صا�س �صنوي.

واأو�صحت املوؤ�ص�صة يف تقرير لها اأن بياناتها للنمو يف م�رش 

ت�صري اإىل تراجعه من 4.3 % يف الربع الأخري من 2014، اإىل 2 

اأن ينمو  العام اجلاري. وتتوقع م�رش  الثاين من  الربع  % يف 
اإقت�صادها يف العام املايل 2016/2015 بن�صبة 5 %.

وال�صناعات التحويلية هي �صناعات يتم فيها حتويل املواد 

ال�صناعات  ومنها  و�صيطة،  اأو  نهائية  منتجات  اإىل  اخل��ام 

الغذائية، وامل�رشوبات والغزل والن�صيج واملواد الكيميائية.

التحويلية  ال�صناعات  اإنكما�س  البحثية  املوؤ�ص�صة  واأرجعت 

يف م�رش اإىل �صببني: اأولهما اأن الإجراءات التي اتخذها البنك 

املركزي امل�رشي للق�صاء على ال�صوق ال�صوداء للدولر عرقلت 

على  للح�صول  القطاع  هذا  يف  ال�رشكات  قدرة  يبدو  ما  على 

املكونات الو�صيطة من اخلارج.

�صعوبة  وج��دت  ال�رشكات  اأن  يف  ال��ث��اين  ال�صبب  ويتجلى 

لتلبية  الطبيعي  الغاز  من  كافية  كميات  على  احل�صول  يف 

احتياجاتها من الطاقة.

ر للطاقة 
ّ
�صد

ُ
وحتولت م�رش يف ال�صنوات القليلة املا�صية من م

اإىل م�صتورد لها، وحاولت ال�صلطات معاجلة نق�س الطاقة عرب 

الطبيعي  الغاز  ا�صترياد  �صفقات  من  جمموعة  على  التوقيع 

امل�صال هذا العام، وال�صماح للقطاع اخلا�س با�صترياد الغاز.

القيود  اأن  اإىل  تقريرها  يف  اإيكونوميك�س  كابيتال  واأ�صارت 

الن�صاط  �صلبا على  توؤثر  ال�رشف �صتظل  املفرو�صة على �صوق 

الإقت�صادي اإىل حني ي�صتجيب البنك املركزي لل�صغوط الرامية 

ال�صناعات  اإنتاج  على  ال�صغوط  اإن  قالت  لكنها  رفعها،  اإىل 

التحويلية والناجمة عن نق�س اإمدادات الغاز قد تخف عندما 

توؤتي اإ�صالحات احلكومة يف قطاع الطاقة ثمارها.

جعلت  التي  ال�صغوط  تنح�رش  اأن  البحثية  املوؤ�ص�صة  وتوقعت 

منو الإقت�صاد امل�رشي يعرف تراجعا حادا فاق التوقعات يف 

اإىل وجود موؤ�رشات مبدئية على  ذلك  املقبلة، وعزت  الأرباع 

الدعم  اإىل م�رش، ف�صال عن  الأجانب يعودون  اأن امل�صتثمرين 

الذي �صتقدمه التفريعة اجلديدة لقناة ال�صوي�س لالإقت�صاد ككل.

ال��وزراء  جمل�س  ق��رار  لتنفيذ 

امل��ت��ع��ل��ق ب��رف��ع ال��دع��م عن 

اللحوم، اعتباراً من الأول من 

�صبتمرب/ اأيلول.

وديعة
وزارة  يف  الدولة  وزي��ر  ق��ال 

الوطني  والإقت�صاد  املالية 

املركزي  البنك  اإن  ال�صودانية 

بقيمة  وديعة  ت�صلم  ال�صوداين 

اململكة  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة يف 

ال�صهرين املا�صي واحلايل.

تقشف
اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ال��ت��واف��ق 

يف  الفل�صطينية،  ال��وط��ن��ي 

عن  الأ�صبوعي،  اجتماعها 

و�صع خطة »للتق�صف وخف�س 

ا�صتهالك  وتر�صيد  النفقات 

ملواجهة  ال��ع��ام��ة«  امل���وارد 

ا�صتمرار الأزمة املالية. 

اغالق
قال م�صدر يف �رشكة �صامري، 

النفط  م�صفاة  متتلك  التي 

الوحيدة يف املغرب، اإن قرار 

البرتول  وتكرير  اإنتاج  وقف 

الذي اتخذته ال�رشكة الأ�صبوع 

ال�رشكة  واإن  موؤقت،  املا�صي 

�صتعود اإىل ن�صاطها الطبيعي.

هبوط
الدولر  اأ�صعار �رشف  ارتفعت 

ب�صورة  اليمني  الريال  مقابل 

م��ف��اج��ئ��ة خ����الل ال��ي��وم��ني 

 ،%  9 بلغت  بن�صبة  املا�صيني 

وذلك يف املحافظات ال�صمالية 

مزيدا  املراقبون  يخ�صى  حيث 

من التدهور الإقت�صادي. 

تحميل
اإنه  ليبيون،  م�صوؤولون  قال 

م��ن امل��ق��رر حت��م��ي��ل ث��الث 

ناقالت بنحو مليوين برميل 

النفط اخلام يف مينائي  من 

ب�رشق  وال��ربي��ق��ة  احل��ري��ق��ة 

ليبيا هذا الأ�صبوع. 

أعلى
اإنتاجها  مان 

ُ
ع �صلطنة  رفعت 

قيا�صي،  م�صتوى  اإىل  النفطي 

من  برميل   992700 ليناهز 

اأعلى  وهو  واملكثفات،  اخلام 

م�صتوى على الإطالق منذ عام 

2002، وفق بيانات ر�صمية. 

تخصيص
ق��ال��ت ح��ك��وم��ة ك��رد���ص��ت��ان 

جزءا  �صتخ�ص�س  اإنها  العراق، 

النفط  مبيعات  اإي����رادات  م��ن 

الأجنبية  لل�رشكات  املبا�رشة 

�صبتمرب  م��ن  ب���دءا  امل��ن��ت��ج��ة 

امل��ق��ب��ل، وذل����ك يف حم��اول��ة 

ل��ط��م��اأن��ة ���رشك��ات ال��ن��ف��ط يف 

املنطقة. 

خفض
دعم  خف�س  الكويت  تعتزم 

ال�صلع واخلدمات بن�صبة 38 % 

اجلديدة  العامة  املوازنة  يف 

ظل  يف  ب��امل��وازن��ة  مقارنة 

ال��دول��ة  اإي����رادات  انخفا�س 

نتيجة هبوط اأ�صعار النفط يف 

الأ�صواق العاملية. 

ترخيص
امل���ع���ادن  وزارة  وق���ع���ت 

�صيباين  �رشكة  مع  ال�صودانية، 

للتنقيب  امتياز  عقد  الرو�صية 

ب�رشق  مواقع  يف  الذهب  عن 

بح�صور  وذلك  البالد،  و�صمال 

من  وعدد  الب�صري  عمر  الرئي�س 

امل�صوؤولني 

استثمار
امل�صتثمرين  م��ن  ع��دد  يقوم 

اخل��ل��ي��ج��ي��ني ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات 

وياأتي  البو�صنة.  يف  هامة 

التنمية  بنك  مقدمتهم  يف 

الإ����ص���الم���ي وم�������رشف اأب���و 

دبي  وبنك  الإ���ص��الم��ي  ظبي 

الإ�صالمي، اإ�صافة اإىل �رشكات 

وم�صتثمرين خليجيني اآخرين.
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اقت�شاد دولي

�صاحات  ت�صيئ  ال�صموع  �صتبقى 

العديد  يف  ال�رشق  قطارات  حمطات 

وقفة  يف  الأوروبية  العوا�صم  من 

للتنديد  املئات  بها  قام  ت�صامنية، 

لها  يتعر�س  التي  ال�صيئة  باملعاملة 

الالجئون خالل رحلتهم للو�صول اإىل 

الإلدورادو الأوروبي. 

ما حدث يف البحار و�صاحنات املوت 

لو�صفها.  كلمات  توجد  ل  بل  ع. 
ّ
مرو

ا حدث 
ّ
هناك الكثري من امل�صوؤولني عم

الأيام،  مرور  مع  القائمة  و�صتطول 

ن�صتخل�س  اأن  يجب  النهاية  ولكن يف 

املتو�صط  البحر   
ّ
اأن املاأ�صاة  هذه  من 

و�صاحنات املوت لي�س املكان الوحيد 

الذي ي�صهد غرق ال�صفن وموت الآلف، 

ولكن اأي�صا يف البعد الإن�صاين املخاطر 

نف�صها التي تهدد هوؤلء. 

التي  عة 
ّ
املرو ال�صور  اأن  ال�صاهد 

خالل  الأنباء  وكالت  تداولتها 

غرق  ملاأ�صاة  املا�صية  الأ�صابيع 

الرتكية  ال�صواحل  قبالة  الالجئني 

واملجرية  والليبية  واليونانية 

يف  الع�رشات  واختناق  والإيطالية 

احلافالت اأدت اإىل الإ�رشاع يف فر�س 

قوانني  لت�صديد  �صيا�صية  اإجراءات 

املهاجرين  ملنع  واأمنية  الهجرة، 

من  بدل  ثمن،  باأي  احلدود  عبور  من 

�صمول  اأكرث  ا�صرتاتيجية  يف  البحث 

املجر  اإعالن  ذلك  ومثال  لالأزمة. 

اأن  معتربة  قانونا   13 ت�صديد  عزمها 

»�صيا�صات الحتاد الأوروبي التي قال 

باأنها  املهاجرين  تدفق  ت�صجع  اإنها 

»غري م�صوؤولة«.

مثل  اأوروبية  دول  اأن  الالفت  ومن 

ق�صية  اأن  تعترب  اأ�صبحت  اأملانيا 

الأمنية  الأبعاد  جتاوزت  الهجرة 

والإقت�صادية على اأهميتها، واأ�صبحت 

اإىل  اأدى  ما  هوية«  »م�صاألة  ت�صكل 

امل�صبوقة  غري  العن�رشية  الهجمات 

�صد املهاجرين يف الق�صم الغربي من 

ت�صاعد  للجم  حماولة  ويف  البالد. 

املهاجرين،  �صد  والعنف  التطرف 

جاوك  يواآخيم  الأملاين  الرئي�س  دعا 

مل�صطلح  جديد  تعريف  اإىل  الأملان 

اأن  »اأعتقد  وقال  والقومية.  الأمة 

اإىل  الهجرة  فر�س  حول  النقا�س 

اأملانيا �صيزداد زخما عندما يتخل�س 

ال�صورة  من  املواطنني  من  اأكرب  عدد 

حتى  الأمة  عن  لديهم  تكونت  التي 

الآن، والتي تبدو متجان�صة متاما وكل 

اأم،  كلغة  الأملانية  يتحدثون  اأبنائها 

ويدينون بامل�صيحية يف الأغلب الأعم 

ويكون لون ب�رشتهم اأبي�س«.

ا�صرتاتيجية  غياب  ا�صتمرار  ومع 

دة ملعاجلة هذه املاأ�صاة، 
ّ

اأوروبية موح

الأوروبية  احلكومات  بع�س  �صتعمل 

ا�صتغالل ماأ�صاة الهجرة لتحقيق  على 

�صتغلب  فيما  انتخابية،  مكا�صب 

تلقائيا  والع�صكرية  الأمنية  الطبيعة 

ال�رشعية،  غري  الهجرة  مكافحة  على 

من  �صمني  قرار  ظل  يف  خا�صة 

عن  النظر  بغ�س  الدويل  املجتمع 

بحق  اجل�صيمة  احلقوقية  النتهاكات 

نظاميني  غري  يكونون  قد  مهاجرين 

اإىل  بالنظر  �رشعيون  اأغلبهم  لكن 

املناطق التي هربوا منها.

الإعالم  اإليه  ي�رش  مل  الذي  اجلديد 

على  اأ�صواءه  ي�صلط  وهو  العاملي، 

وتدفقاتهم  املهاجرين  ق�صية 

الأوروبية  الدول  اأن  املتزايدة، 

وا�صتخدام  التدخل  فكرة  جديًا  تبحث 

غري  الهجرة  عمليات  ملواجهة  القوة 

احلملة  ت�صبح  وبالتايل،  ال�رشعية. 

متهيد  عملية  اجلارية  الإعالمية 

الإجراءات  يتقبل  لكي  العام،  للراأي 

لي�س  هنا،  اإىل  املحتملة.  الأوروبية 

قوة أوروبية مشتركة لتتبع 
شبكات تهريب البشر وتفكيكها

وقائع موت معلن 
في البحار... 
والشاحنات
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يف الأمر ما يقلق، ت�صل�صل منطقي يتم 

يف كل احلالت، عندما تريد الدولة اأو 

الدول اتخاذ اإجراءات مهمة، �صواء يف 

التعامل مع �صعوبها ومواطنيها، اأو مع 

مواطني دول اأخرى و�صعوبها. لكن، لو 

توقف الأمر عند ذلك، لرتكزت الأنباء 

زيادة  ب�صاأن  يوميًا  علينا  تلح  التي 

اأعداد املهاجرين ب�صكل ي�صعف قدرة 

اأو،  ا�صتيعابهم.  على  امل�صتقبلة  الدول 

ب�صلوكيات  املرتبطة  ال�صلبيات  مثاًل، 

املهاجرين، اأو �صعوبة اندماجهم مع 

ذلك  غري  اإىل  الأوروبية،  املجتمعات 

لعمليات  امل�صاحبة  التداعيات  من 

غري  خ�صو�صًا.  ال�رشعية  غري  الهجرة 

تركيز  هو  اأ�صابيع  منذ  يحدث  ما  اأن 

له  يتعر�س  ما  على  اإعالمي  واإحلاح 

اأثناء  يف  م�صكالت  من  املهاجرون 

يهدد  ما  خ�صو�صًا  الت�صلل،  عمليات 

حياتهم.

وميكن ب�صهولة مالحظة اقت�صار نوعية 

ولغة الأخبار املتداولة يف هذا ال�صاأن 

»اختناق«  اأو  اأو »غرق«  على »م�رشع« 

املهاجرين  من  متفاوتة  اأعداد 

القادمني من ليبيا و�صورية خ�صو�صًا. 

عند  يخلق  والتكرار  الإحلاح  ذلك 

ارتباطًا �رشطيًا بني عمليات  املتلقي 

ال�صورة  خالف  على  واملوت.  الهجرة 

ارتباط  حول  املتواترة  الذهنية 

الهجرة، �رشعية اأو غري �رشعية، بحياة 

بحكم  لكن،  طموح.  وم�صتقبل  جديدة 

الدول  يف  للغاية  ال�صيئة  الأو�صاع 

فكرة  متثل  ل  للمهاجرين،  امل�صدرة 

باملوت  ال�رشعية  غري  الهجرة  اقرتان 

فزاعة  بال�رشورة  ت�صلح  ول  رادعًا، 

تدفع من يفكر يف الهجرة اإىل الرتاجع. 

ارتباط  هو  منطقية  الأكرث  في�صبح 

تلك احلملة الإعالمية با�صتعداد بع�س 

الدول الأوروبية لتخاذ اإجراءات اأكرث 

ما  وهو  املهاجرين.  جتاه  �رشامة 

يومني،  قبل  بالفعل  اإرها�صاته  بداأت 

واأملانيا  واإيطاليا  �صوي�رشا  باإعالن 

لتتبع �صبكات  ت�صكيل »قوة م�صرتكة«، 

القوة  الب�رش وتفكيكها. وبداأت  تهريب 

اجلديدة عملها بالفعل مع بداية اأيلول. 

با�صم  املتحدثة  اأعلنته  ملا  ووفقًا 

فاإن  �صوي�رشا،  يف  الحتادية  ال�رشطة 

اخلطوة كانت حمل بحث وحت�صري من 

الدول الثالث يف الأ�صهر املا�صية.

تدخل الهجرة اإىل اأوروبا مرحلة جديدة 

لي�س  ثالثية  قوة  وت�صكيل  خمتلفة، 

ت�صمل  قد  اأخرى،  خطوات  بداية  �صوى 

ما دعت اإليه دول اأوروبية قبل ب�صعة 

اأ�صهر، طالبت مبعاجلة ق�صية الهجرة 

قوة  وتكوين  بالقوة،  ال�رشعية  غري 

يف  املهاجرين  زوارق  لر�صد  بحرية 

عر�س البحر واإعادتهم اإىل بلدانهم. ما 

اأغفله الإعالم الغربي اأن ثمة تناق�صًا 

للقوة  ا�صتخدام  بني  �صارخًا  اأوروبيًا 

املوت  من  هاربني  على  وا�صتئ�صاد 

والدمار يف بلدانهم، يف مقابل تغافل 

وقوى  حكومات  جتاه  خمز  و�صمت 

حملية واإقليمية هي املت�صببة يف ذلك 

الدمار.

هم  أرواح  وتـــجـــار  ســمــاســرة 
عبر  التهريب  يمتهنون  الذين 
يبالون  ال  وهــم  الموت  مراكب 
من  الزائد  بالعدد  التضحية  في 
الركاب في عرض البحر في حال 
وتؤكد  للخطر،  المركب  تعّرض 
األنباء، أنه غالبا ما يتم التضحية 
الرحلة كون القوانين في  بقائد 
بلدان أوروبا كافة تقضي بحبس 
قائد الرحلة من ثالثة أعوام، إلى 
من  الرغم  وعلى  أعــوام  خمسة 
رحــالت  تسير  يوميًا  يتم  ــك،  ذل
من  الموت،  قوارب  عبر  الموت، 

طريق تجار الموت
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اقت�شاد دولي

شركات ألمانية متهمة بقضايا 
فساد في اليونان

الأملانية  وراينميتال  ودامي��ل��ر  �صيمن�س  �رشكات  تواجه 

اليوناين،  الق�صاء  فيها  �صينظر  دعاوى  يف  ف�صاد  اتهامات 

وتعد تلك ال�رشكات ركائز يف القطاع ال�صناعي الأملاين.

يف  �صابقا  م�صوؤول   19 ملقا�صاة  ت��اري��خ  بعد  يحدد  ومل 

اأكرب  اإحدى  اأن تكون  اأنه يتوقع  اإل  �رشكة �صيمن�س للهند�صة، 

املحاكمات املالية يف اليونان منذ عقود.

ويتابع اأكرث من �صتني �صخ�صا يف ملف ف�صاد و�صفته منظمة 

اأكرب ف�صيحة تخ�س �رشكات  كورب وات�صن الأمريكية باأنها 

يف اليونان منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية.

وتتهم �صيمن�س بدفع ر�صى للعديد من امل�صوؤولني اليونانيني 

لنيل اإحدى اأكرب ربحية يف البالد وهي �صفقة حتديث �صبكة 

القرن  ت�صعينيات  اآخ��ر  يف  نالتها  والتي  املحمول  الهاتف 

املا�صي، ووفق م�صادر ق�صائية يونانية فاإن مقدار الر�صى 

التي دفعتها �صيمن�س تقارب 78 مليون دولر.

منظمة  �صنويا  ت�صدره  -الذي  الف�صاد  اإدراك  موؤ�رش  وح�صب 

هو  اليونان  يف  احلكومي  القطاع  فاإن  الدولية-  ال�صفافية 

اأحد اأكرث القطاعات ف�صادا يف الحتاد الأوروبي، ويف العام 

2011 ك�صف حتقيق برملاين يوناين اأن خزينة الدولة خ�رشت 
ملياري يورو )2.2 مليار دولر( من جراء ت�صخم م�صاريف 

�صفقات اأبرمتها احلكومة.

العام  اأمر بفتح حتقيق يف بداية  اأن  اليوناين  و�صبق للق�صاء 

ل�صناعة  داميلر  �رشكة  دف��ع  يف  ال�صتباه  ب�صاأن  اجل��اري 

ال�صيارات الأملانية ر�صوة لنيل �صفقة لبيع �صيارات ع�صكرية 

بقيمة مئة مليون يورو )113 مليون دولر(.

وكانت حمكمة اأملانية قد غرمت �رشكة راينميتال لل�صناعة 

37 مليون دولر يف ق�صية  2012 بنحو  العام  الع�صكرية يف 

للطائرات  م�صادة  �صواريخ  منظومة  بيع  ب�صفقة  ر�صوة 

لليونان بقيمة 150 مليون يورو )169 مليون دولر(.

يذكر اأن اليونان التي تعاين من اأزمة مديونية وهي بحاجة 

اإىل حزمة اإنقاذ ثالثة تبلغ قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو، 

مبوجب التفاق الذي تو�صلت اإليه اأثينا، موؤخرا، مع الحتاد 

الأوروبي، والبنك املركزي الأوروبي، و�صندوق النقد الدويل 

تقلبات
التنفيذية  امل���دي���رة  ق��ال��ت 

ل��� ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

كري�صتني لغارد اإن التقلبات 

املالية  الأ�صواق  يف  الأخرية 

اأن  ال��ع��امل��ي��ة ت��ظ��ه��ر ك��ي��ف 

تنت�رش  اأن  ميكن  امل��خ��اط��ر 

ب�رشعة من اقت�صاد اإىل اآخر

نمو
منوا  اإيطاليا  اقت�صاد  حقق 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف 

اجلاري بن�صبة 0.3 %، ليكون 

منذ  رب��ع��ي  من��و  اأول  ب��ذل��ك 

انحدرت  بعدما  �صنوات  ثالث 

تلك  طيلة  الركود  نحو  البالد 

ال�صنوات.

عقوبات
اإن  اأمريكيون  م�صوؤولون  قال 

يف  تفكر  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأف��راد  على  عقوبات  فر�س 

و�صينية  رو�صية  و���رشك��ات 

اإلكرتونية  هجمات  ب�صبب 

على اأهداف جتارية اأمريكية.

تراجع
باأكرث  النفط  اأ���ص��ع��ار  زادت 

ببيانات  مدفوعة   %  8 م��ن 

النفطي  الإن��ت��اج  تراجع  عن 

الأم��ريك��ي وق��ل��ق اأوب���ك من 

اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط امل��ت��دن��ي��ة، 

مع  للتحدث  وا���ص��ت��ع��داده��ا 

بهذا  الآخ���ري���ن  امل��ن��ت��ج��ني 

ال�صاأن.

خطوات
الرئي�س  اإن  مو�صكو  ق��ال��ت 

نظريه  مع  �صيبحث  الرو�صي 

حتقيق  ���ص��ب��ل  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 

النفط  اأ�صعار  يف  ال�صتقرار 

مقال  ذك��ر  فيما  العاملية، 

ملنظمة اأوبك اأن الأخرية قلقة 

من تراجع اأ�صعار اخلام.

استثمار
امل�رشية  اإيغاز  �رشكة  قالت 

�صت�صتثمر  اإي��ن��ي  ���رشك��ة  اإن 

يف  دولر  م��ل��ي��ارات  �صبعة 

اجلديد  الطبيعي  الغاز  ك�صف 

وذكرت  املتو�صط،  البحر  يف 

بيع  على  منفتحة  اأنها  اإيني 

ح�صة يف احلقل.

تأخير
هناك اأ�صباب قوية رمبا تدفع 

الحت��ادي  الحتياطي  بنك 

رفع  تاأجيل  اإىل  الأم��ريك��ي 

على  والإبقاء  الفائدة  اأ�صعار 

التو�صعية  النقدية  ال�صيا�صة 

يف الف�صول املقبلة.

خط
ت��خ��ط��ط رو���ص��ي��ا وال�����ص��ني 

ترليون   1 اأكرث من  ل�صتثمار 

مليار   15 ي��ع��ادل  م��ا  روب��ل 

�صكك  خ��ط  ب��ن��اء  يف  دولر، 

عالية  ل��ل��ق��ط��ارات  ح��دي��دي��ة 

مو�صكو  مدينتي  بني  ال�رشعة 

وقازان الرو�صيتني.

إجراءات
ات��ف��ق ال��رئ��ي�����ص��ان ال��رو���ص��ي 

والفنزويلي  بوتني  فالدميري 

على  م������ادورو  ن��ي��ك��ول���س 

لتعزيز  م�صرتكة  اإج����راءات 

الأ���ص��واق  يف  النفط  اأ���ص��ع��ار 

ب�صكل  تراجعها  بعد  العاملية 

العام  منت�صف  منذ  ملحوظ 

املا�صي.

سلبي
ع���دل���ت وك���ال���ة »ف��ي��ت�����س« 

النظرة  الئتماين  للت�صنيف 

بنوك  لأرب��ع��ة  امل�صتقبلية 

من  �صلبية  اإىل  ���ص��ع��ودي��ة 

م�����ص��ت��ق��رة، وه����ي م�����رشف 

الأه��ل��ي  والبنك  ال��راج��ح��ي، 

الريا�س،  وبنك  ال��ت��ج��اري، 

وجمموعة »�صامبا« املالية.

تراجع
الإح�����ص��اءات  مكتب  ك�صف 

عن  )يورو�صتات(،  الأوروب��ي 
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عقوبات أميركية على روسيا والصين
اإن الوليات املتحدة تفكر يف فر�س  اأمريكيون  قال م�صوؤولون 

هجمات  ب�صبب  و�صينية  رو�صية  و�رشكات  اأفراد  على  عقوبات 

اإلكرتونية على اأهداف جتارية اأمريكية.

ب�صاأن فر�س  بعد  نهائي  قرار  يتخذ  اأنه مل  امل�صوؤولون  واأو�صح 

العقوبات التي قد تزيد العالقات مع رو�صيا توترا، كما اأنها األقت 

�صي جني  ال�صيني  الرئي�س  بها  التي قام  الزيارة  بظاللها على 

بينغ للوليات املتحدة )اأيلول(.

وذكرت �صحيفة وا�صنطن بو�صت اأن اإدارة الرئي�س باراك اأوباما 

الأ�صابيع  خالل  �صينية  اأه��داف  على  عقوبات  فر�س  يف  تفكر 

القليلة املقبلة، واأفادت اأن اأفرادا و�رشكات من دول اأخرى ميكن 

اأن ت�صتهدف، لكنها مل ت�رش اإىل رو�صيا.

�صينيني  واأفراد  كيانات  �صد  التحرك  باأن  امل�صوؤولون  ح 
ّ
و�رش

قبل زيارة �صي ممكن، لكنه غري مرجح ب�صبب التوتر الذي ميكن 

اأن يحدثه خالل الزيارة.

ت�صو هاي  وا�صنطن  ال�صينية يف  ال�صفارة  با�صم  املتحدث  وقال 

الأم��ن  ب�صدة  تدعم  ال�صينية  احلكومة  »اإن  بيان  يف  ت�صوان، 

الهجمات  اأ�صكال  ك��ل  وتكافح  بقوة  وتعار�س  الإل��ك��رتوين 

الإلكرتونية، مبا يتفق مع القانون«. واأ�صاف اأن »التكهنات التي 

ل اأ�صا�س لها واملبالغة والتهامات، ل تفيد يف حل امل�صكلة«.

الإلكرتونية  الهجمات  من  لعدد  الأمريكية  احلكومة  وتعر�صت 

ا�صتهدف  القليلة املا�صية، منها هجوم  الأ�صهر  املحرجة خالل 

مكتب اإدارة �صوؤون املوظفني يف البيت الأبي�س الأمر الذي فتح 

الأمريكية  احلكومة  موظفي  عن  ثمينة  بيانات  لإتاحة  الباب 

للمخابرات الأجنبية.

الهجوم،  وراء  ال�صني  اأن  يف  الأمريكيون  امل�صوؤولون  وي�صتبه 

لكن بكني نفت اأي ت�صلل لقاعدة البيانات الأمريكية، وقالت اإنها 

اأي�صا �صحية لهجمات اإلكرتونية.

وقال اأحد امل�صوؤولني اإن العقوبات التي تبحثها وا�صنطن حاليا 

لن ت�صتهدف القرا�صنة امل�صتبه با�صتهدافهم البيانات احلكومية، 

اإلكرتونية  اأجنبية م�صوؤولة عن هجمات  بل مواطنني و�رشكات 

على م�رشوعات جتارية.

تتخذه  تنفيذي  اإج��راء  اأول  ف�صتكون  اخلطوة  هذه  اتخذت  واإذا 

اأبريل/ني�صان  يف  اأمرا  اأوباما  وقع  اأن  منذ  الأمريكية  الإدارة 

اأنظمة  باخرتاق  املتهمني  الأجانب  املت�صللني  على  حملة  ل�صن 

احلا�صوب الأمريكية.

تراجع معدل البطالة مبنطقة 

 10.9 اإىل  دولة(،   19( اليورو 

%، يف متوز 2015، انخفا�صًا 
من 11.1 % يف ال�صهر ال�صابق 

نف�س  يف   % و11.6  ع��ل��ي��ه 

ال�صهر من 2014. 

اتفاقية
الفنزويلي  الرئي�س  ك�صف 

نيكول�س مادورو اأنه �صيزور 

لتوقيع  وف��ي��ت��ن��ام  ال�����ص��ني 

واأخرى  اقت�صادية  اتفاقيات 

ت��واج��ه  ح��ني  يف  للتمويل، 

تلبية  يف  �صعوبة  فنزويال 

احتياجاتها مع هبوط اأ�صعار 

النفط بالأ�صواق العاملية. 

مخاوف
ق��ف��زت م��وؤ���رشات الأ���ص��واق 

ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ان��ح�����ص��ار 

من  امل�صتثمرين  خم���اوف 

القت�صاد  تباطوؤ  تداعيات 

رفع  ا�صتبعاد  عقب  ال�صيني 

اأي��ل��ول،  يف  ال��ف��ائ��دة  ن�صبة 

البور�صات  ارت��ف��اع  وج��اء 

اأي����ام منذ  ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د 

الهبوط احلاد. 

مكافأة
ل�  التنفيذي  الرئي�س  ح�صل 

تيم كوك على  الأمريكية  اآبل 

عبارة  ال�رشكة  من  مكافاأة 

األ��ف��ا م��ن وح��دات   560 ع��ن 

الأ�صهم املقيدة، تقدر قيمتها 

وفقا  دولر  مليون   58 بنحو 

املالية  الأوراق  لوثائق جلنة 

والبور�صات الأمريكية. 

تسديد
الربيطانية  �صل  �رشكة  قالت 

اإنها �صت�صدد ديونا  الهولندية 

ل�رشكة  دولر  ملياري  بقيمة 

عند  الوطنية  الإيرانية  النفط 

طهران،  على  العقوبات  رفع 

النفط  عمالق  �صيدر�س  كما 

الطاقة  قطاع  يف  ال�صتثمار 

الإيراين. 

ديون
مليار   23 ال��دائ��ن��ون  ق���دم 

اليونان، من حزمة  اإىل  يورو 

البالغة  ال��ث��ال��ث��ة  الن���ق���اذ 

مليار   86 الجمالية  قيمتها 

الذي  التفاق  مبوجب  يورو، 

تو�صلت اليه اأثينا، موؤخرا.

فوز
فازت �رشكة »ليماك« الرتكية 

م�رشوع  بعطاء  لالإن�صاءات 

اإن�صاء �صالة م�صافرين جديدة 

يف مطار الكويت الدويل. واأفاد 

املناق�صات  جلنة  اأن  بيان 

على  ���ص��ادق��ت  امل���رك���زي���ة، 

ب�  قيمته  يقدر  ال��ذي  العطاء، 

4.34 مليار دولر. 

توقعات
ق����ال م��دي��ر ع����ام ال�����رشك��ة 

للبرتوكيمياء  ال��ت��ج��اري��ة 

�رشيفي  م��ه��دي  الإي��ران��ي��ة 

ب����الده  اأن  ن��ي��ك��ن��ف�����س  

ت��ت��وق��ع زي����ادة ���ص��ادرات��ه��ا 

يناهز  مبا  البرتوكيميائية 

العام  نهاية  بحلول  ب��ع 
ُ
ال��ر

رف���ع  ب���ع���د  وذل������ك   2016
العقوبات الدولية عنها.

خروج
اك����دت ق��رب���س ال��ت��ي ت��اأث��ر 

اقت�صادها ب�صكل كبري ب�صبب 

 ،2013 ربيع  يف  مالية  ازمة 

الركود  ف��رتة  م��ن  خروجها 

منوا  و�صجلت  الق��ت�����ص��ادي 

التوايل  على  الثاين  للف�صل 

وفقا لرقام ر�صمية.

عقد 
الإيرانية  الأنباء  نقلت وكالة 

قطاع  يف  رفيع  م�صوؤول  عن 

الطريان قوله اإن اإيران تخطط 

�صنويا  90 طائرة  ل�رشاء نحو 

من بوينغ وايربا�س لتحديث 

املتقادم  طائراتها  اأ�صطول 

الغربية  العقوبات  رفع  فور 

عليها.



فر�ص عمل

  فرص عمل 
إيران 

الغذائية  للمنتجات  �صوليكو  جمموعة  تعد 

ل�صناعة  ال�رشكات   اأكرث  من  اليرانية 

منطقة  ويف  اإيران  يف  الغذائية  املنتجات 

اأربعة  يف  ال�رشكة  تعمل  الأو�صط.  ال�رشق 

حليب،   ( الألبان  وهي  رئي�صية،  جمالت 

ومنتجات  األخ...(  لبنة،  ق�صطة،  زبدة،  لنب، 

نقانق،  همربغر،    ( امل�صنعة  اللحوم 

مرتديال، برو�صتد، وجبات جاهزة، األخ...(

وترغب املجموعة يف ت�صدير منجاتها اىل 

لبنان. 

لالت�صال:

Solico Group
Export section ح�صني مري ح�صيني

TEL:00989128369937
Email:h.mirhosseini@rasatop

Website:www.solico.ir

باكستان
اإنتاج  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

لالت�صال:

Falcon textiles
35/Tel:00922132442534

Te/ldirect:00922132430027
Fax:00922132442537

Email:info@falcontextiles.com.pk  or
falcontex@cyber.net.pk

website:www.falcontextiles.com.pk

تركيا
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  تركية  �رشكة 

باملرامل  اخلا�صة  املعدات  وت�صدير 

اأي�صًا  اإ�صتخدامها   واملمكن  والك�صارات 

يف ت�صهيل عمليات البناء وور�س العمال، 

ال�صوق  يف  منتجاتها  ت�صويق  عن  تبحث 

اللبنانية.

لالإت�صال:

Boratas
Tel:00902328538595

Website.wwwboratas.com.tr

�رشكة تركية متتلك حقوق توزيع  دواء 
م�صاد لنزيف الدم يعطي  مفعوًل اأكيداً يف 

ثوان، تتطلع اأىل دخول ال�صوق اللبنانية من 

خالل اإقامة �رشكات  مع جتار وم�صتوردين 

حمليني.

لالإت�صال:

ECE LTd
Tel: 00905354308439

Email:pinar@ecekalite.com
Website:www.ankaferd.com

تشيكوسلوفاكيا
بيوجلية  منتجات  تنتج  ت�صكية  �رشكة 

ت�صتخدم يف حماية املزروعات والنبتات يف 

املزارع التقليدية والع�صوية، درءاً للمخاطر 

المرا�س  من  الزراعية  املحا�صيل  عن 

جمال  يف  ال�رشكة  تن�صط  كما  واجلراثيم. 

البيولوجية  املنتجات  والتطوير  الأبحاث 

ولديها خربة طويلة يف التعاون والتن�صيق 

عملها.  نطاق  �صمن  دولية  منظمات  مع 

وم�صتوردين  وكالء  عن  ال�رشكة  وتبحث 

و�رشاكات اعمال يف لبنان.

لالت�صال:

Biopreparaty spol.s.r.o
Tel:00420608208649

Website:www.biopreparaty.ez

�رشكة ت�صيكية تعترب اأحد اأكرب املوزعني 
�صوقها  يف  اخللوية  الهواتف  لجهزة 

م�صمى  حتت  منتجاتها  وت�صنع  املحلية، 

وهي   ،ALIGATOR التجارية   العالمة 

عالمة جتارية موجودة منذ ع�رشين عامًا. 

مع  عالقاتها  توطيد  عن  ال�رشكة  وتبحث 

جتار لبنانيني.

روسيا
ت�صميم  يف  متخ�ص�صة  رو�صية  �رشكة 

وت�صنيع اأجهزة المن والنذار وال�صت�صعار 

عالقاتها  توطيد  اىل  ت�صعى  اخلارجية، 

ووكالء  وم�صتوردين  �رشكاء  مع  التجارية 

وموزعني يف ال�صوق املحلية.

لالت�صال:

ZAO Okhrannaya Technika
Tel:0078412655316

Email:marina@forteza-eu.com
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Website:www.forteza.eu.com

رومانيا
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  رومانية  �رشكة 

م�صخات يف قطاعات مرتبطة بالكيماويات 

والورق  والطاقة  واملياه  والبرتكيماويات 

اإقامة  اىل  ت�صعى  و�صواها  ال�صفن  وبناء 

عالقات جتارية يف ال�صوق اللبنانية.

لالت�صال:

AVERSA Manufacturing s.r.l
Email:aversa@aversa.ro  or ofertare@

aversa.ro
Website:www.aversa.ro

رومانيا 
فر�س جتارية وا�صتثمارية

اللبنانني  امل�صدرين  اأمام  رومانيا  ت�صع  

منتجات  ي�صمل  اليها، مبا  الت�صدير  فر�صة 

الأ�صمدة  اأبرزها  متعددة،  قطاعات  يف 

املخ�ص�صة  والرتبة  امل�صنعة  الكيماوية 

الناجمة  والنفايات  والطالء  للحدائق 

والكهربائية  اللكرتونية  جتهيزات  عن 

واخل�صب  للتو�صيب  امل�صنع  والبال�صتيك 

ال�صعر  ت�صاقط  منع  وم�صتح�رشات  امل�صنع 

اللكرتونية  واللواح  والثاث  والدوية 

يف  خدمات  اىل  بال�صافة  ال�صناعية، 

وحلقات  واملرافئ  التجزئة  جمالت 

اأجل  من  ال�صت�صارية  واخلدمات  التدريب 

تطوير املبيعات والت�صويق.

لالت�صال:

 FRD center market Entry Services
 Roman

Tel:0040214111459
Email:Europa@frdcenter.ro

Website:www.market-entry.ro

عن موطئ قدم لها يف ال�صوق اللبنانية.

لالت�صال:

Symax lift ) china(co.ltd
Tel:00862168873777

Email:Jasmine@symax lift .com
Website:www.symaxlift.com

مصر
�صناعة  يف  متخ�ص�صة  م�رشية  �رشكة   

ومواد  الن�صيج  مل�صانع  الكيماويات 

مل�صانع  �صباغة  ومواد  الورق  ل�صناعة 

ت�صدير  عن  تبحث  واجللود،  املنظفات 

منتجاتها اىل ال�صوق اللبنانية.

لالت�صال:

جمموعة اإبراهيم ح�صن لل�صناعة والتجارة

هاتف:0020224722328

فاك�س:0020224722988

بريد الكرتوين

IbrahimhassanGroup@hotmail.com
موقع الكرتوين:

www.dribrahimhassangroup.wix.com

الهند
جمالت  يف  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة 

الدولية،  والتجارة  والت�صدير  ال�صترياد 

ال�رشكة يف مومباي ودبي وهونغ  تتمركز 

الزراعية  ال�صلع  جتارة  يف  وتن�صط  كونغ 

والذرة  والقمح  وال�صكر  الرز  مثل  الغذائية 

واخل�صار  املتنوعة  والزيت  وال�صويا 

عالقات  لإقامة  يف  ترغب  وهي  الطازجة، 

جتارية مع م�صتوردين وم�صدرين لبنانني.

لالت�صال:

.Comexworld Commodities Co
Website:www.comexworld>in  or

www.comexglobal.net 

سلوفاكيا
تطوير  يف  متخ�ص�صة  �صلوفاكية  �رشكة 

وت�صنيع وتوزيع منتجات مرتبطة بخدمات 

بتوزيع  مهتمة  وهي  العري�س.  النطاق 

البعيد  املدى  على  بيانات  جتميع  اأنظمة 

ملرافق متعددة مثل املياه والطاقة والغاز 

من  البيانات  هذه  جتميع  وميكن  وغريها. 

الهواتف  او  الويب  عرب  تطبيقات  خالل 

اخللوية او تطبيقات من طرف ثالث.

وتبحث ال�رشكة عن �رشكاء لتوزيع اأنظمتها 

يف لبنان.

لالت�صال:

Zadako s.r.o
Tel:00421264531086
Fax:00421264531084

Email:zadako@zadako.com
Webpage;www.zadako.com

الصين
�صناعة  يف  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة 

مولدات الديزيل تبحث عن ت�صدير اإنتاجها 

اىل ال�صوق املحلية.

لالت�صال:

.David& Partners GENERATOR ltd
Ray tehan

Tel:008618918005196

ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة 
واملما�صي  وال�صالمل  امل�صاعد  وانتاج 

الكهربائية تتبع �رشكة 

وهي      )Symax lift ) holding co .ltd
�رشكة كندية عامة مدرجة. ت�صنع ال�رشكة 

لال�صخا�س  املخ�ص�صة  امل�صاعد  حتديداً 

وال�صالمل  وامل�صت�صفيات  واملنازل 

وت�صوق  الكهربائية.  واملما�صي  الكهربائية 

منتجاتها يف اأكرث من 50 بلداً وهي تبحث 
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معار�ص وموؤتمرات

أرمينيا/بريقان
للماأكولت  خم�ص�س  معر�س 

وامل�رشوبات 

)logs  من تنظيم لوغ�س(

االردن / عمان 
للماأكولت  خم�ص�س  معر�س 

وامل�رشوبات 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �رشفي�صيز(

من -11 12 ت�رشين الثاين 2015.

االمارات / ابو ظبي
الكهرباء  معر�س  خم�ص�س مل�صتلزمات 

واملياه

)من تنظيم بني ويل(

من 4-6 ت�رشين الول 2015.

معرض دريم 
بريوت / البيال 

)من تنظيم بروموفري(

من 23-26 اأيلول 2015.

معرض بيروت للعقار
 بريوت /هيلتون بريوت حبتور غراند هوتيل

)من تنظيم بروموتيم(

من 28-30 اأيلول 2015.

معرض ميزو اندكو
بريوت/ البيال

)من تنظيم بروموفري(

من 5-8 ت�رشين الول 2015.

معرض الطبخ
بريوت / البيال

)من تنظيم هو�صبيتالتي �صريفي�صيز(

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
االمارات/ ابو ظبي

معر�س خم�ص�س لحدث التكنولوجيا

)من تنظيم مركز دبي التجاري( 

من 18-22 اأيلول 2015 

المانيا / فرنكفورت 
معر�س خم�ص�س لل�صيارات الفخمة

 fair bund   من تنظيم فرند اوتوموبيل(

)Automobile
من 17-27 ايلول 2015.

إيطاليا/ ميالنو
للمالب�س  خم�ص�س  معر�س 

والك�ص�صوارات

)من تنظيم اأ�صو �صريفي�زس(

 ES4 Services

من 12-14 ت�رشين اأول 2015.

معرض فرص االعمال في لبنان
بريوت/ فندق فيني�صيا

)من تنظيم �رشكة املعلوماتية املهنية �س.م.ل(

من 14-15 ت�رشين الول2015.

المؤتمر المصرفي العربي السنوي
بريوت / فندق فيني�صيا

)من تنظيم احتاد امل�صارف العربية(

من 19-20 ت�رشين الول 2015.

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
بريوت / فندق فيني�صيا

ي�صت�صيف املوؤمتر ندوات جانبية ملنظمات اإقليمية ودولية

عاملة يف جمالت النتاج وال�صتهالك ال�صتدام واملياه والتنمية

)من تنظيم املنتدى العربي للبيئة والتنمية(

من 16-17 ت�رشين الثاين 2015.

??????

السعودية / الرياض
التجهيزات  لحدث  خم�ص�س  معر�س 

�صناعيني  ويجمع  واخلدمات  الزراعية 

ووكالء وموزعني.

)من تنظيم اي اأف بي(

 من -11 14 ت�رشين الول 2015.

العراق / اربيل 
التكنولوجيا  لحدث  خم�ص�س  معر�س 

امل�صتخدمة يف اأدوات البناء

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 11-14 ت�رشين الول 2015.
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العنوان: جبل لبنان - ال�سوف - دير القمر - طريق بيت الدين  - بناية طوين جميل نهرا

هاتف: ٥١١8٣4 ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠8٣4 ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com



التصدير البحري...
بديل »نصيب« والشحن الجوي

احل�سار الربي لل�سادرات اللبنانية بعد اإغالق معرب ن�سيب احلدودي بني �سوريا واالأردن دفع لبنان اإىل 

اعتماد و�سيلة النقل البحري من اأجل فتح منافذ جديدة لتجارته للحفاظ على هذه االأ�سواق احليوية 

للم�سّدرين اللبنانيني، وال �سيما ا�سواق اخلليج العربي، رغم تكلفته العالية.

ال يختلف اثنان على الدور الذي توؤديه نقاط العبور احلدودية الربية امل�سرتكة بني لبنان و�سوريا 

وبالتايل مع الدول العربية. وت�سري االأرقام اإىل اأن عدد ال�ساحنات التي كانت تعرب اأيام ال�سلم ذهابًا 

واإيابًا يرتاوح بني 400 و500 �ساحنة يوميًا، حمّملة باملواد ال�سناعية والزراعية. 

وكان معرب ن�سيب قد �سكل يف العامني ال�سابقني املمر الربي الوحيد املفتوح اأمام ال�سادرات الزراعية 

اللبنانية بعد اإغالق معرب درعا عام 2013، اإذ بلغت ال�سادرات اللبنانّية اإىل دول اخلليج يف عام 2014 

عرب الربّ اأكرث من 430 مليون دوالر اأمريكي بح�سب اإح�ساءات املوقع الر�سمي للجمارك اللبنانّية. وهو 

ما ُي�سّكل نحو 13 باملئة من ال�سادرات اللبنانّية.

اللبنانية  ال�سادرات  اأن  اأظهر  قد   2015 عام  بداية  يف  »عودة«  بنك  اأ�سدره  اإقت�سادي  تقرير  وكان 

ا�ستمرت يف االنخفا�ض منذ ت�ساعد االأزمات ال�سيا�سية يف لبنان واملنطقة حيث �سجلت يف عام 2014 

تراجعًا بلغت ن�سبته 15.8 % مقارنة بال�سنة ال�سابقة.

و�سي�ساعف تاأخر احلكومة اللبنانية يف ح�سم مو�سوع دعم ال�سادرات اللبنانية عرب تغطية جزء من 

كلفة النقل البحري، التي تتجاوز كلفة النقل الربي، من معاناة املزارعني اللبنانيني الذين يخ�سون من 

خ�سارة االأ�سواق اخلليجية مل�سلحة منتجات البلدان العربية املجاورة كم�رص واالأردن.

ال�سناعية  ال�سادرات  بع�ض  نقل  اأن  زخور،  اإيلي  بريوت،  يف  للمالحة  الدولية  الغرفة  رئي�ض  ويرى 

والزراعية اللبنانية بحرا كان وما يزال قائما بوا�سطة امل�ستوعبات العادية اأو املربدة اإىل مرافئ دول 

بحراً،  �سحنها  ب�سبب  االإ�سافية  الكلفة  تغطية  قادر على  ال�سادرات  لتلك  العايل  الثمن  الأن  اخلليج، 

ي�ساف اإىل اأنه بديل »ال�سحن من طريق اجلو الذي ت�سكل تكلفته اأ�سعافًا عدة لتكلفة ال�سحن بحراً«.

اإيرادات كبرية  ولكن للخّط البحري م�سكلتان؛ امل�سكلة االأوىل متعلقة مب�سار العّبارة الذي ال يحقق 

عودة  كيفية  على  الثانية  امل�سكلة  تنطوي  فيما  اأ�سبوعية،  بوترية  ثابت  خّط  اإىل  لتحويله  تغري 

ال�ساحنات من دون حتميل امل�سدرين اأو اأ�سحاب ال�ساحنات اأي اأعباء جديدة، اإذ اإن ال�ساحنات املربّدة 

املنقولة بوا�سطة العّبارة �سواء ذهبت اإىل ميناء �سبا يف ال�سعودية اأو ميناء بور�سعيد يف م�رص، عليها 

اإفراغ حمولتها والعودة اإىل لبنان برّاً اأو بوا�سطة العّبارة اأي�سًا، لكن العودة براً دونها �سعوبات ملالكي 

ال�ساحنة، فيما العودة بوا�سطة العّبارة �ستكون اأمراً مكلفًا على ال�ساحنة، و�سيكون مكلفًا على العبارة 

اإذا مل تنقل حمولة يف خّط العودة اإن هذا اخلّط البحري يحتاج اإىل تنظيم فقط، الأن م�سار العّبارة 

يجب اأن يكون بريوت - �سبا )ال�سعودية( - بور�سعيد )م�رص( - بريوت. وبالتايل يجب ر�سم طرق 

عودة ال�ساحنات من اخلليج اإىل م�رص �سواء يف بور�سعيد اأو اأي ميناء اآخر هناك لتاأمني عودتهم 

عرب العّبارة لكن الوكالء البحريني متخوفون من اأن يكون اخلّط البحري هو خط موؤقت ولي�ض 

خّطًا ثابتًا.

احلاويات.  بوا�سطة  البحري  الت�سدير  اإىل  الربّي  الت�سدير  من  انتقل  امل�سّدرين  بع�ض 

هذه الفئة مل تزد كلفتها كثرياً نظراً اإىل اأن »املعّدل الو�سطي لكلفة النقل بوا�سطة 

اأعّدتها  التي  الدرا�سة  بح�سب  دوالراً«   3650 يبلغ  اخلليج  دول  اإىل  احلاويات 

على  عر�سها  مت  والتي  »اإيدال«  اال�ستثمارات  لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة 

جمل�ض الوزراء الذي وافق يف متوز املا�سي على دعم ت�سدير املنتجات 

الزراعية وال�سناعية بحرا.

االأوىل يف  اإىل الئحة املرافئ املائة  ان�سم  اأن مرفاأ بريوت  ويذكر 

العامل التي تتعامل مع اأكرث من مليون حاوية منطية �سنويًا، 

وذلك للعام اخلام�ض على التوايل.
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نسب النمو في مرافئ لبنان من األعلى في العالم

قطاع النقل البحري .. دور محوري
واأ�صا�صيًا  هامًا  دوراً  النقل  قطاع  يوؤدي 

التنمية  اأ�صا�س  فهو  ال�صعوب،  نه�صة  يف 

النمو  وركيزة  والجتماعية  الإقت�صادية 

من  النقل  خدمات  تعد  اإذ  الإقت�صادي، 

للتنمية  املراحل املختلفة  اأهم متطلبات 

يف البلدان.

ن�صاطًا  النقل  يعد  الذي  الوقت  ففي 

يوفر  كونه  ذاته  بحد  قائمًا  اقت�صاديًا 

العديد من فر�س ال�صتثمار والعمل، يعد 

للن�صاط  الأ�صا�صي  ال�رشيان  كذلك  النقل 

ومكونًا  والجتماعي  الغقت�صادي 

كما  ال�صتثمار،  قرارات  يف  اأ�صا�صيا 

ال�رشيك  يكن  مل  اإن  رئي�صيًا  رافداً  ميثل 

العديد  وتنمية  تطوير  يف  الأ�صا�صي 

)التجارة،  الإقت�صادية  القطاعات  من 

ا�صتغالل  الزراعة،  ال�صياحة،  ال�صناعة، 

الرثوات املعدنية...الخ(. وذلك من خالل 

دوره املتمثل يف تاأمني النقل والنتقال 

بني  الو�صل  وحلقة  والأفراد  للب�صائع 

وال�صترياد  وال�صتهالك  الإنتاج  مراكز 

والت�صدير.

دوراً  النقل  قطاع  يوؤدي  لبنان،  ويف 

مهمًا على ال�صعيد الغقت�صادي نظراً ملا 

ز به لبنان من �صفات البلد التجاري 
ّ
يتمي

اإىل موقعه اجلغرايف على  بامتياز ن�صبة 

و�صعف  العاملية  التجارية  اخلريطة 

الآونة  ويف  والزراعة.  ال�صناعة  قطاعي 

مهمًا  دوراً  النقل  قطاع  يوؤدي  الأخرية، 

الإقت�صاد  حماية  يف  وا�صرتاتيجيًا 

�صادراته  تهدد  كارثة  من  الوطني 

اخلارجية، اإذ اأ�صحى قطاع النقل البحري 

هو »اخليار الوحيد« اأمام لبنان لت�صويق 

اإغالق معرب »ن�صيب« بني  منتجاته بعد 

�صورية والأردن، من اجلانبني، اإثر اأحداث 

من  فهروبًا  املعرب،  يعرفها  التي  العنف 

بعد  اللبنانية  لل�صادرات  الربي  احل�صار 

احلدود  على  التجارية  املنافذ  اإغالق 

الربية اجته اللبنانيون اإىل اللجوء للبحر 

من اأجل فتح منافذ جديدة لتجارتها ول 

جاء  اإذ  العربي،  اخلليج  دول  اإىل  �صيما 

اإقت�صادية  �رشبة  مبثابة  املعرب  اإغالق 

اإىل  لبنان  �صادرات  من   13% حلواىل 

املعرب بات  اإغالق  ا�صتمرار  اخلليج. ومع 

البحري املكلف حاًل  النقل  اعتماد خيار 

وحيداً للحفاظ على هذه الأ�صواق احليوية 

رين اللبنانيني.
ّ
للم�صد

باهتمام  البحري  النقل  قطاع  ويحظى 

خا�س من املعنيني نظراً لدوره الأ�صا�صي 

وزيادة  الإقت�صادية  الدورة  تعزيز  يف 

حجم التجارة البينية بني الدول العربية«.

يف  الدولية  التطورات  لبنان  ويواكب 

ميدان النقل البحري، فاإ�صافة اإىل العمل 

�صيما  ول  مرافئة  تطوير  على  امل�صتمر 

معظم  اإىل  لبنان  ينت�صب  بريوت،  مرفاأ 

من  اإنطالقا  الدولية  البحرية  التفاقات 

مميز  ملوقع  امتالكه  اأن  را�صخة  قناعة 

على اخلريطة الدولية ميكنه من اأداء دور 

�صلة الو�صل بني ال�رشق والغرب«.

قطاع  يف  جبارة  خطوات  لبنان  خطا 

بريوت  مرفاأ  حتول  اإذ  البحري،  النقل 

مركز  اإىل  اليوم  وحتى   2006 العام  منذ 

تدخل  ل  بحيث  عاملي،  ومرفاأ  حموري 

للبنان  احليوي حاويات  املرفاأ  هذا  عرب 

فقط بل اأ�صبح حمطة تنقل عربه اإىل باقي 

ما  وهي  وتركيا  ك�صورية  اجلوار  دول 

تعرف ب�»حركة امل�صافنة« التي اأ�صبحت 

ت�صكل ن�صبة 45 يف املئة من حركة مرفاأ 

بريوت.

ا�صرتاتيجيًا  موقعًا  بريوت  مرفاأ  ي�صغل 

املتو�صط، حيث  البحر  �صاحل  على  مميزاً 

الثالث  القارات  بني  التقاء  مركز  ي�صكل 

اأهم  من  ويعترب  واأفريقيا.  واآ�صيا  اأوروبا 

البحري  املنفذ  وهو  املنطقة،  مرافئ 

العربية.  الدول  من  كبري  لعدد  الرئي�س 

بني  هامة  جتارية  حمطة  �صكل  وقد 

الأولية  للمواد  املنتجة  العربية  الدول 

والطاقة، والدول الغربية ال�صناعية. كما 

سجلت حركة الحاويات المصدرة عبر مرفأ بيروت رقمًا قياسيًا 

في شهر حزيران المنصرم هو األكبر حتى تاريخه. فقد بلغ 

مجموعها 9920 حاوية نمطية مقابل 5481 حاوية للشهر ذاته 

من العام الماضي، أي بارتفاع كبير قدره 4439 حاوية نمطية 

ونسبته 81 %
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يعترب مرفاأ ترانزيت لدول عدة منذ اأقدم 

لعبور  ممراً  منه  جعل  ما  وهذا  الع�صور. 

ال�رشق  بني  التجارية  ال�صفن  اأ�صاطيل 

والغرب.

طبعت  عدة  حقبات  بريوت  مرفاأ  عاي�س 

ففي  تطويره.  وخطط  ون�صاطه  عمله 

 1887 عام  حزيران  من  ع�رش  التا�صع 

�صدر فرمان عثماين منح مبوجبه امتياز 

اإن�صاء مرفاأ اإىل �رشكة عثمانية حتت ا�صم 

»�رشكة مرفاأ واأر�صفة وحوا�صل بريوت«. 

اإدارة  موافقة  المتياز  هذا  وتبعت 

جميع  ال�رشكة  هذه  منح  على  اجلمارك 

احلقوق احل�رشية املتعلقة بتخزين ونقل 

الب�صائع املارة عربها. وبعد النتهاء من 

الأ�صغال البحرية جرى الفتتاح الر�صمي 

للمرفاأ يف نهاية عام 1894 حيث امتدت 

حتى  ال�صامية  راأ�س  من  اآنذاك  اأحوا�صه 

راأ�س املدور .

 يف الع�رشين من اأيار عام 1925 اكت�صبت 

»�رشكة مرفاأ واأر�صفة وحوا�صل بريوت« 

اجلن�صية الفرن�صية. ويف الثالث ع�رش من 

ني�صان عام 1960 جرى ا�صرتداد المتياز 

املمنوح لل�رشكة الفرن�صية واأعطي ل�رشكة 

لبنانية حتت اأ�صم »�رشكة اإدارة وا�صتثمار 

تو�صعة  على  عملت  والتي  بريوت«  مرفاأ 

 3 واملول   14 الر�صيف  باإن�صاء  املرفاأ 

وزيادة طول مك�رش املوج .

 يف نهاية عام 1990 انتهت مدة المتياز 

مرفاأ  وا�صتثمار  اإدارة  ل«�رشكة  املمنوح 

بريوت« وعهدت احلكومة اإىل جلنة موؤقتة 

لإدارة مرفاأ بريوت عرفت با�صم »اللجنة 

املوؤقتة لإدارة وا�صتثمار مرفاأ بريوت«.

اإيجابيتان  نقطتان   2007 عام  و�صجلت 

جملة  فبح�صب  بريوت.  مرفاأ  مل�صلحة 

 »Container Management Magazine«

مرافئ  اأربعة  )مع  بريوت  مرفاأ  اأ�صبح 

مرافئ  اأكرب  لئحة  على  مدرجًا  اأخرى( 

اإفتتاح  جرى  كما  العامل.  يف  احلاويات 

مرفاأ  يف  احلرة  اللوج�صتية  املنطقة 

كربى  من  جمموعة  ت�صم  وهي  بريوت، 

النقل  خدمات  تتعاطى  التي  ال�رشكات 

اإن�صاء  من  الغاية  وكانت  والتخزين. 

بريوت  مرفاأ  جعل  اللوج�صتية  املنطقة 

الأو�صط  لل�رشق  رئي�صية  توزيع  حمطة 

ونقطة جذب لل�رشكات العاملية من خالل 

و�رشيعة،  حديثة  ونقل  تخزين  خدمات 

املثلثة  التجارة  وت�صجيع  اإحياء  وكذلك 

التي  واإىل وعرب بريوت  »الرتانزيت« من 

كانت عرب التاريخ بوابة العبور التجارية 

البحر  بحو�س  املحيطة  الثالث  للقارات 

املتو�صط. 

 ومما ل �صك فيه اأن اإن�صاء املنطقة احلرة 

حدثًا  اعترب  بريوت  مرفاأ  يف  اللوج�صتية 

هامًا يف تاريخ املرفاأ، ا�صتجاب حلاجة 

اإقت�صادية اأعربت عنها جهات عديدة يف 

قطاع النقل يف لبنان. 

اجلدير ذكره اأن مرفاأ بريوت يتعامل مع 

عدد  ويقدر  عاملي،  مرفاأ   300 من  اأكرث 

�صفينة   3100 ب�  فيه  تر�صو  التي  ال�صفن 

الواردة  الب�صائع  حركة  ومتثل  �صنويًا. 

الب�صائع  من  باملئة   70 من  اأكرث  عربه 

عائداته  ت�صكل  كما  لبنان،  تدخل  التي 

جممل  من  باملئة   77 حواىل  اجلمركية 

واملراكز  واملطار  املرافىء  العائدات يف 

احلدودية الربية.

حديث  معلوماتي  نظام  كاأف�صل  الذهبية  اجلائزة  على  موؤخراً  بريوت  مرفاأ  حاز 

للمرافئ، التي متنحها املنظمة العاملية للمرافئ واملوانئ خالل موؤمترها ال�صنوي 

الذي انعقد يف هامبورغ- اأملانيا.

وكان مرفاأ بريوت قد اأعلن اأنه �صارك، وهو ع�صو اأ�صا�صي يف املنظمة، يف موؤمتر 

للعام  امل�صابقة  موا�صيع  حتديد  مت  وعندها   ،2014 العام  يف  اأ�صرتاليا  يف  �صيدين 

2015 بثالثة، وتناف�س عليها عدد من املرافئ على ال�صكل التايل:
-نظام تكنولوجيا املعلوماتIT Award عدد املرافئ: 13.

-نظام الت�صالت Port Communications Award عدد املرافئ: 8.

-نظام البيئة Port Environment Award عدد املرافئ: 7.

واختار املرفاأ اأن يدخل املناف�صة عن نظام تكنولوجيا املعلومات )IT(، وقد تقدم 

مبلف كامل ي�صف فيه اإجنازاته يف جمال املعلوماتية التي ترافقت مع اإجنازاته 

العمالنية والتي اأدت اإىل م�صاعفة حركته ثالث مرات يف مدة مل تتجاوز اخلم�س 

اأكرث من مليون حاوية  اإىل  األف   400 )ارتفع عدد احلاويات املتداولة من  �صنوات 

منطية(، كما و�صع اأمام زبائنه نظاما معلوماتيا حديثا ا�صتبدل فيه كل العمليات 

اليدوية بعمليات اآلية جتري من خالل موقعه على الإنرتنت، ودون عناء احل�صور 

اإىل �صباك الإدارة.

ال�صنوات  بخالل  تطويره  مت  قد  املعلوماتي  املرفاأ  نظام  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

القليلة املا�صية بالتعاون مع �رشكة INPLAN الأملانية املتخ�ص�صة يف الاأظمة 

املرفئية، وهي التي اأ�صافت خربتها يف هذا املجال اإىل اجلهود التي قام بها فريق 

عمل الإدارة، لكي ي�صل املرفاأ اإىل امل�صتوى الذي ا�صتحق عليه هذا الإجناز.

 950 بح�صور  املوؤمتر  خالل  هامبورغ،  يف  الذهبية  اجلائزة  املرفاأ  ممثلو  وت�صلم 

اإىل  الف�صية قد ذهبت  اأن اجلائزة  اإىل  الإ�صارة  العامل كافة، مع  بلدان  مندوبا من 

مرفاأ  اإىل  الربونزية  واجلائزة   ،)Portic Barcelona( اإ�صبانيا  يف  بر�صلونة  مرفاأ 

)JadeWeserPort( يف اأملانيا.

 مرفأ بيروت يفوز بجائزة عالمية 

ألفضل نظام معلوماتي

سّجلت حركة الحاويات في مرافئ لبنان نمّوًا مضطردًا بلغت 

نسبته %26.51 في العام 2013 لتتخّطى عتبة الـ111  مليون 

حاوية، محّققًا لبنان بذلك أعلى نسبة إرتفاٍع في المنطقة ومن 

أعلى نسب النمّو في العالم
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مقابلة

»ال�صناعة  واعترب زخور يف حديث مع 

التي  اجليدة  »الأرق��ام  اأن  والإقت�صاد« 

يحققها مرفاأ بريوت، واإن تراجعت قليال 

يف الن�صف الأول من العام احلايل، عما 

العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  عليه  كانت 

من  متكن  امل��رف��اأ  اأن  ت��وؤك��د  املا�صي، 

مع  والتكيف  الأزم���ات  ه��ذه  ا�صتيعاب 

احلد  ظل  يف  ال�صورية،  احلرب  تداعيات 

املخيم  الأمني  ال�صتقرار  من  الأدن��ى 

على البالد«. 

يكن  مل  ال���ذي  »امل��رف��اأ  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

يتداول اأكرث من 300 األف حاوية منطية 

�صنويا، قبل ا�صتحداث حمطة احلاويات 

ا�صتطاع   ،2004 العام  يف  وا�صتخدامها 

اأن يحقق رقما قيا�صيا جديدا يف العام 

1.210 ماليني  اأكرث من  2014، بتداوله 
اأن  حاوية منطيةمرفاأ بريوت«. وك�صف 

اإىل  ين�صم  اأن  ا�صتطاع  ب��ريوت  »مرفاأ 

العامل  يف  الأوىل  املئة  املرافئ  لئحة 

التي تتعامل مع اأكرث من مليون حاوية 

منطية �صنويا، وذلك للعام اخلام�س على 

التوايل«.

المحافظة على األمن 
واإذ راأى اأن التحديات التي تواجه قطاع 

بريوت  ومرفاأ  اللبناين  البحري  النقل 

املحافظة  على  الدولة  بقدرة  »تتمثل 

ولو  البلد  يف  الأم��ن��ي  ال�صتقرار  على 

الأو�صاع  »تدهور  قال:  الأدن��ى،  بحده 

النقل  قطاع  على  �صلبا  حتما  �صيوؤثر 

خا�صة،  ب��ريوت  ومرفاأ  عامة  البحري 

الإقت�صادية.  القطاعات  بباقي  اأ�صوة 

فتدهور الأو�صاع الأمنية �صيدفع التجار 

 الأحزمة وتقلي�س م�صتورداتهم، 
ّ
اإىل �صد

ب�صورة  النقل  حركة  تراجع  يعني  ما 

عامة«.

النقل البديل
الإنتكا�صة  ح��ول  ���ص��وؤال  على  رد  ويف 

الربي  النقل  قطاع  لها  �س 
ّ
تعر التي 

ال��دول  يف  ال�صطرابات  ا�صتمرار  مع 

اأ�صبح  كما   « زخ���ور:  ق��ال  العربية، 

معروفا باأن ا�صتمرار احلرب يف �صوريا 

على  ال�صيطرة  من  امل�صلحني  ومتكن 

بكل  �صوريا  تربط  التي  الربية  املعابر 

العربي،  واخلليج  والأردن  العراق  من 

يا اإىل اإقفال هذه املعابر التي تعترب 
ّ
اأد

اللبنانية  لل�صادرات  الإل��زام��ي  املمر 

�صيما  ول  العربي  والعمق  العراق  اإىل 

دول اخلليج.وت�صري الأرقام اإىل اأن عدد 

ال�صاحنات، التي كانت متر بهذه املعابر 

ذهابا واإيابا قبل اإقفالها، كان يرتاوح 

ما بني 400 و 500 �صاحنة يوميا، واأن 

ال�صادرات  من  طن  األف   800 من  اأكرث 

كانت  والزراعية  ال�صناعية  اللبنانية 

اإىل  ال�صورية  الأرا���ص��ي  عرب  ب��را  تنقل 

الدول العربية«.

واأ�صاف: »اإن هذا الإقفال املفاجئ لتلك 

املعابر الربية دفع امل�صدرين اللبنانيني 

اإىل البحث عن البديل. ومل يكن اأمامهم 

بوا�صطة  البحري  النقل  �صوى  من خيار 

محطة الحاويات أنقذت الصادرات اللبنانية من كارثة محتمة
زخور:مرفأ بيروت طائر يغرد خارج السرب

ال�رصب«  خارج  يغرّد  »طائر 

الغرفة  رئي�ض  و�سف  هكذا 

بريوت  يف  للمالحة  الدولية 

الذي  بريوت  مرفاأ  زخور  اإيلي 

بحركته  جيدة  نتائج  ي�سجل 

املرفئية  ووارداته  االإجمالية 

�سكوى  ترتفع خالله  يف وقت 

االإقت�سادية  القطاعات  معظم 

ن�ساطها  تراجع  لبنان من  يف 

كبرية  ب�سورة  واإيراداتها 

ال�سيا�سية  االأزمات  ب�سبب 

وا�ستمرار  لبنان  يف  واالأمنية 

احلرب امل�ستعلة.

 ارتفع التصدير بالحاويات 

 إلى 9500 حاوية نمطية 

في تموز الماضي
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ارات 
ّ
العب اأو  للحاويات  الناقلة  البواخر 

الناقلة لل�صاحنات املحملة بال�صادرات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. وف��وج��ئ ال��ك��ث��ريون من 

احلل  اأن  وم�صدرين  معنيني  م�صوؤولني 

ال��ربي  النقل  م��ن  وال��ب��دي��ل  الأف�����ص��ل 

احلديثة  احلاويات  حمطة  عرب  موجود 

ب���ريوت. فهذه  م��رف��اأ  وامل��ت��ط��ورة يف 

اأه��م  ا�صتقطاب  م��ن  متكنت  املحطة 

للتعامل مع  العاملية  البحرية  اخلطوط 

املرافئ  مبعظم  ربطه  وبالتايل  املرفاأ، 

يف  امل��راف��ئ  بينها  وم���ن  ال��ع��امل��ي��ة، 

ال�صناعيون  فاندفع  العربية.  البلدان 

�صادراتهم  �صحن  اإىل  وامل���زارع���ون 

احل���اوي���ات �صمن  ب��واخ��ر  ب��وا���ص��ط��ة 

فارتفع  املربدة،  اأو  العادية  احلاويات 

بب�صائع  امل�����ص��درة  احل��اوي��ات  ع��دد 

 2500 من  تدريجية  ب�صورة  لبنانية 

اأن و�صل يف  اإىل  �صهريا  حاوية منطية 

 9500 اأكرث من  اإىل  �صهر متوز املا�صي 

الإح�����ص��اءات  وبينت  منطية.  ح��اوي��ة 

احلاويات  من  باملئة   45 من  اأك��رث  اأن 

حمملة  مربدة  حاويات  هي  رة 
ّ
امل�صد

باملنتجات الزراعية اللبنانية«.

بوا�صطة  ال�صحن  جهة  من  »اأما  وتابع: 

تعقيدا  اأك��رث  فهو   )Ro/Ro( ارات 
ّ
العب

واأكرب كلفة وبحاجة اإىل اأكرث من عملية 

هناك  لي�س  اأن��ه  كما  وتفريغ.  حتميل 

العبارات  بوا�صطة  بحرية  خطوط  من 

تربط مرفاأ بريوت ب�صورة منتظمة مع 

وبالرغم  العربية.  ال��دول  يف  املرافئ 

اللبنانية لأكرث  من تخ�صي�س احلكومة 

ال�صادرات  لدعم  ل��رية  مليار   21 م��ن 

ارات(، 
ّ
)العب بواخر  بوا�صطة  الزراعية 

م�صتمرون  وال�صناعيني  املزارعني  فاإن 

بواخر  بوا�صطة  ���ص��ادرات��ه��م  ب�صحن 

احلاويات«.

تجاوز الكارثة
واأ�صار زخور اإىل اأنه »بالرغم من تراجع 

الأول  الن�صف  يف  اللبنانية  ال�صادرات 

يف  عليه  كانت  عما  احل��ايل  العام  من 

املا�صي، متكن  العام  الفرتة عينها من 

جتاوز  من  وامل��زارع��ون  ال�صناعيون 

ويف  تنتظرهم«.  كانت  حمتمة  كارثة 

اأن »حمطة احلاويات يف  اإىل  حني لفت 

مرفاأ بريوت اأمنت لهم �صحن �صادراتهم 

معظم  اإىل  احل��اوي��ات  بواخر  بوا�صطة 

باملحافطة  وبالتايل  العربية،  البلدان 

الأ�صواق  يف  وح�صتهم  زبائنهم  على 

العربية، اأعلن اأن »ال�صحن من طريق اجلو 

�صهد ن�صاطا متوا�صعا بعد اإقفال املعابر 

بالن�صاط  مقارنته  ميكن  ول  ال��ربي��ة، 

بوا�صطة  ال�صحن  ي�صجله  ال��ذي  الكبري 

جوا  ال�صحن  فتكلفة  احلاويات،  بواخر 

تبلغ اأ�صعافا عدة لتكلفة ال�صحن بحرا«.

اخلطوات  اأب��رز  عن  حديثه  اإط��ار  ويف 

لدعم  احلكومة  تتخذها  اأن  يجب  التي 

من  ليتمكن  وتاأهيله  النقل  ق��ط��اع 

ال�صعيد  على  منه  املطلوب  الدور  اأداء 

كان   « اأن��ه  زخ��ور  اأعلن  الإقت�صادي، 

ب��ريوت  م��رف��اأ  ي�صهد  اأن  املتوقع  م��ن 

يف  املبا�رشة   2013 العام  نهاية  يف 

جهة  من  جديد  تو�صيع  م�رشوع  تنفيذ 

الرابع وبناء   الغرب، عرب ردم احلو�س 

ر�صيف جديد مكانه قادر على التعامل 

 )conventional( التقليدية  ال�صفن  مع 

وك�صف  م��ع��ا«.  للحاويات  والناقلة 

اأن  بعد  الثاين  هو  امل�رشوع  »ه��ذا  اأن 

من  الأول  التو�صيع  م�رشوع  تنفيذ  مت 

الر�صيف  تطويل  ع��رب  ال�����رشق،  جهة 

احلاويات  16 يف حمطة  رقم  املركزي 

حتى جمرى نهر بريوت. وقد مت اإجناز 

با�صتخدامه  وال��ب��دء   امل�����رشوع  ه��ذا 

اإىل  اأدى  ما   ،2013 العام  نهاية  يف 

اإي��ج��اد ح��ل لأزم����ة الزدح�����ام التي 

احلاويات«.  حمطة  منها  تعاين  كانت 

الذي  اجلديد  التو�صيع  »م�رشوع  وقال: 

لقي  تنفيذه  تنوي  املرفاأ  اإدارة  كانت 

دفع  ما  ع��دة،  جهات  من  اعرتا�صات 

امل�رشوع  هذا  عر�س  اإىل  املرفاأ  اإدارة 

لالطالع  اللبناين  اجلي�س  قيادة  على 

قيادة  فراأت  ومالحظاتها.  راأيها  على 

اجلي�س بعد در�صها للمو�صوع باأن ردم 

احلو�س الرابع �صيوؤدي اإىل خف�س عدد 

وبالتايل  املرفاأ،  يف  العاملة  الأر�صفة 

التابعة  احلربية  ال�صفن  تلبي�س  عرقلة 

للدول ال�صديقة التي تزور املرفاأ، ويف 

طليعتها ال�صفن احلربية التابعة لقوات 

ال�)Unifil( العاملة يف اجلنوب اللبناين. 

اللبنانية  البحرية  ال��ق��وات  اأن  كما 

�صتت�صلم �صفنا حربية جديدة من �صمن 

ردم  ف��اإن  وبالتايل  ال�صعودية،  الهبة 

ال�صتيعابية  والقدرة  الرابع  احلو�س 

مرفاأ  يف  الأول  للحو�س  امل��ح��دودة 

بريوت والذي تر�صو على ر�صيفه حاليا 

�صي�صكالن  اللبنانية،  احلربية  ال�صفن 

ق��درة  ب��ع��دم  تتمثل  ك��ب��رية  م�صكلة 

على  الرابع  احلو�س  ردم  بعد  املرفاأ 

ا�صتيعاب حركة ال�صفن احلربية احلالية 

واجلديدة. لذلك، وبناء على مالحظات 

اإدارة  ط��وت  اللبناين،  اجلي�س  قيادة 

الرابع،  احلو�س  ردم  م�رشوع  املرفاأ 

ياأخذ  جديد،  تو�صيع  م�رشوع  وقدمت 

اجلي�س  قيادة  مالحظات  العتبار  يف 

اللبناين، على اأن ترتك لهذه القيادة اأخذ 

القرار املنا�صب ب�صاأنه«.

التو�صيع  م�صاريع  »اأن  على  د 
ّ
و���ص��د

والتطوير والتحديث يجب اأن تتوا�صل يف 

مرفاأ بريوت ليظل قادرا على املناف�صة 

اأداء دوره املحوري يف  وال�صتمرار يف 

ف�رشكتان بحريتان عامليتان  املنطقة. 

احلاويات  حمطة  تعتمدان  م�صهورتان 

حاليا كمركز رئي�صي لعمليات امل�صافنة 

نحو مرافئ البلدان املجاورة«. ولفت اإىل 

اأن »�رشكات مالحية عاملية اأخرى كانت 

لعمليات  املرفاأ  باعتماد  اأي�صا  ترغب 

اإدارة املرفاأ مل تتجاوب  امل�صافنة، لكن 

ال�صتيعابية  ال��ق��درة  لأن  رغبتها  مع 

احلالية للمرفاأ غري قادرة على ا�صتيعاب 

امل�صافنة، وخوفا من  املزيد من حركة 

د اأزمة الزدحام«.
ّ
جتد

واأعرب زخور عن تفاوؤله مب�صتقبل قطاع 

املحافظة  ب�رشط  لكن  لبنان،  يف  النقل 

الأمني  ال�صتقرار  من  الأدنى  احلد  على 

وج��دد  ب��ه.  البلد  ينعم  ي��زال  م��ا  ال��ذي 

وامل�صوؤولني  ال�صيا�صيني  كل  اإىل  دعوته 

واأ���ص��ح��اب ال��رب��ط واحل����ل  ل��الإت��ف��اق 

الناجعة  احل��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  والإ�����رشاع 

من  وذل��ك  منها،  نعاين  التي  لالأزمات 

اأجل تر�صيخ دعائم الأمن وال�صتقرار يف 

البلد قبل خراب الب�رشة.

مشاريع التوسيع والتطوير 

والتحديث يجب أن تتواصل 

في مرفأ بيروت ليظل قادرا 

على المنافسة واالستمرار 

 في أداء دوره المحوري 

في المنطقة
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ويتمثل التزام ال�رشكة باإبقاء ا�صمها رائداً 

يف قطاع النقل عرب �صعيها لتبني اأفكاراً 

التي  احلديثة  التقنيات  وت�صجيع  جديدة 

ال�رشكة  تطوير  يف  امل�صاعدة  �صاأنها  من 

الب�رشية. وينطلق �صعي  وتنمية مواردها 

نقليات اجلزائري هذا من قناعة القيمني 

على ال�رشكة بقطاع النقل، اإذ اعترب مدير 

«النقل  اأن  بوار�صي  ف��وؤاد  ال�رشكة  ع��ام 

ارتباطًا  ترتبط  التي  القطاعات  اأهم  من 

واإذ  العاملية«.  التجارة  بحركة  مبا�رشاً 

هو  ف��ع��ال  نقل  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  «اأن  راأى 

الجتماعية  التنمية  ع��وام��ل  اأه��م  م��ن 

«جميع   اأن  اإىل  اأ�صار  والإقت�صادية«،  

لتنظيم  خا�صًا  اهتمامًا  ت��ويل  ال���دول 

الربية  و�صائطه  للنقل يف خمتلف  �صامل 

والبحرية واجلوية«. ولفت اإىل اأن «اجلهود 

التي بذلت لتطوير قطاع النقل يف لبنان 

منظومة  تاأمني  اإىل  ت��وؤِد  مل  وتو�صيعه، 

متكاملة تخدمه بال�صكل املطلوب« .

مواجهة التحديات
التحديات  اأب���رز  اأن  ب��وار���ص��ي  واع��ت��رب 

النقل  قطاع  يواجهها  والتي  امل�صتجدة 

الربية  احلدود  باإقفال  تتمثل  لبنان  يف 

الت�صدير  ب�صائع  وجه  يف  �صوريا  عرب 

عن  البحث  ا�صتوجب  م��ا  وال��رتان��زي��ت 

بدائل اأخرى عن طري����ق ال�صحن البحري 

وبوقت  اأع��ل��ى  بكلفة  امن��ا  اجل���وي  اأو 

عدم  «بهدف  اأن��ه  واأو�صح  م�صاعف«.  

وخا�صة  اللبناني�ة  ال�صادرات  فقدان 

اخلليج  اأ�صواقها يف دول  الزراعية منها 

ت�صدير  اإىل  امل�صدرون  اجت��ه  العربي، 

منتجاتهم عن طريق البحر رغم التكلفة 

حول  القائم  اجل��دل  ظل  ويف  املرتفعة 

قبل  م��ن  اللبنانية  ال�����ص��ادرات  دع��م 

احلكومة لتغطية جزء من تكلفة نقل هذه 

املنتجات«. 

وراأى اأن «هناك عدة خطوات يجب على 

النقل  قطاع  لتفعيل  اتخاذها  احلكومة 

يف لبنان خا�صة واأن القدرات التناف�صية 

متكافئة  غ��ري  زال��ت  م��ا  القطاع  لهذا 

واأب��رزه��ا:  اخ���رى،  ال���دول  م��ع  مقارنة 

تطبيق الإتفاقيات والتو�صيات العربية 

النقل  بت�صهيل  اخلا�صة  والعاملية  منها 

اجلمركية  الإجراءات  تب�صيط  والتجارة، 

و�صائل  وحتديث  والإداري���ة،  واملالية 

الربية،  وخا�صة  حجمها  وزيادة  النقل 

اإعتماد اتفاقيات النقل املتعلقة ب�صبكة 

ال��ط��رق ال��دول��ي��ة وال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة 

البحري،  النقل  جم��ال  ف��ي  والتعاون 

لتنفيذ  الالزمة  املالية  املوارد  وتوفري 

م�صاريع البنى التحتية للنقل« .

مستقبل القطاع
واإذ اأعرب بوار�صي عن تفاوؤله مب�صتقبل 

فقط  تتوقف  ل  «الأم��ور  قال:  القطاع، 

الو�صع  الأفعال.   واإمنا  التمنيات  على 

وهو  مطمئن  غري  زال  ما  املنطقة  يف 

ما اأثر �صلبًا يف قطاع النقل يف لبنان، 

تطوير  على  وال�صهر  املثابرة  ولكن 

يجعلنا  الذي  هو  وتفعيله  القطاع  هذا 

القطاع  لهذا  واعد  مب�صتقبل  متفائلني 

اإعمار  اإع���ادة  ب��دء  يف  خا�صة  ودوره 

���ص��وري��ا.«  وختم ق��ائ��اًل: «ف��ال جت��ارة 

حملية اأو اأقليمية اأو دولية من دون نقل 

متطور وفعال.«

نقليات الجزائري .. قصة نجاح انطلقت من بيروت نحو العالم
بوارشي: لتبسيط اإلجراءات الجمركية

عرب تعاملها مع �رصكات ذات �سهرة وا�سعة، 

كل  يف  اأوفياء  وزبائن  متفانني،  وعمالء 

اجلزائري  نقليات  ت�ستكمل  العامل،  اأنحاء 

م�سريتها الطويلة من التقدم والنجاح.

عام 1945، ومع تاأ�سي�ض اأبو عزة اجلزائري 

بريوت  يف  اجلمركي  للتخلي�ض  مكتبًا 

كانت االنطالقة التي تخطت حدود لبنان 

اإىل  فو�سلت  االأو�سط،  ال�رصق  ومنطقة 

جميع اأنحاء العامل، مت�سلحة بروؤية ترنو 

تقدمي  خالل  من  ال�سدارة  على  للحفاظ 

الربي  النقل  بني  جتمع  �ساملة  خدمات 

خدمات  اإىل  باالإ�سافة  واجلوي  والبحري 

اأف�سل  تقدمي  �سمان  مع  اأخرى  لوج�ستية 

نوعية باأ�سعار مدرو�سة.
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مقابلة

واأ�صار نائب رئي�س نقابة و�صطاء النقل يف 

عامر   GTS اإدارة  جمل�س  ورئي�س  لبنان 

احليثيات  من  »بالرغم  اأنه  اإىل  القي�صي 

العمل يف قطاع  بها  ز 
ّ
يتمي التي  الكثرية 

النقل ول �صيما يف مرفاأ بريوت، مل ت�صلك 

بل  ل  عملها  يف  امللتوية  الطرق   GTS
يف  اأ�صا�صية  مبادئ  على  دائمًا  حافظت 

عملها واأبرزها ال�صتقامة، ما مّكنها من 

على  وال�صتمرار  زبائنها  على  احلفاظ 

ة املناف�صة 
ّ
مدى ع�رشات ال�صنوات رغم حد

ز بها القطاع«.
ّ
التي يتمي

مواكبة التطورات
»ال�صناعة  مع  حديث  يف  القي�صي  واأ�صف 

والإقت�صاد« لعدم مواكبة لبنان التطورات 

يف قطاع النقل البحري ما اأدى اإىل تراجع 

»كان  وقال:  املنطقة،  يف  الريادي  دوره 

العربية  املرافئ  اأوائ��ل  من  بريوت  مرفاأ 

وكان  ح��رة،  منطقة  فيها  اأن�صئت  التي 

والغرب،  ال�رشق  بني  الو�صل  �صلة  لبنان 

ت�صع  مل  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  اأن  اإل 

فخ�رش  ال��دور،  هذا  على  للحفاظ  اخلطط 

لبنان مكانته كخزان لل�رشق الأو�صط«.

واأ���ص��اف: »ب��ني احل��ني والآخ���ر، ن�صمع 

اأنها  اإل  املرفاأ  يف  �صتنفذ  م�صاريع  عن 

لالأ�صف ل تب�رش النور. ويف عهد الرئي�س 

ال�صهيد رفيق احلريري، ح�صلت خطوات 

�صيما  ول  املرفاأ  يف  جبارة  تطويرية 

اأنه  اإل  على �صعيد التخلي�س اجلمركي، 

مع رحيله توقف هذا التوجه«.

التخطيط والتطوير
دم  �صخ  اإىل  »احلكومة  القي�صي  ودع��ا 

اأ�صحاب  واإعتماد  موؤ�ص�صاتها  يف  جديد 

اخت�صا�س يف العمل من �صاأنهم امل�صي 

تاأخذ بعني  قدمًا بالقطاع وو�صع خطط 

العتبار اإمكانيات لبنان يف هذا املجال 

والتطور العاملي«.

د على اأن »غياب التخطيط والتطوير، 
ّ
و�صد

دها 
ّ
ويكب ال�رشكات  اإنتاجية  يخف�س 

نفقات كثرية ول �صيما نتيجة ا�صتخدامها 

لعدد كبري من اليد العاملة، ما جعل مكانة 

لبنان ترتاجع مل�صلحة دول اأخرى«.

القطاع  العاملة يف  اأن »ال�رشكات  واعترب 

ت�صم كفاءات وخربات كبرية ، ولكن عدم 

ر يف البلد ككل يعيق تطورها«. واإذ 
ّ
التطو

البلد ويف  اأن »هذه م�صكلة عامة يف  راأى 

»اللبناين  اأن  على  د 
ّ
�صد القطاعات«،  كل 

على  وقادر  ون�صيط،  وقوي  وطموح  ذكي 

على  ح�صل  اإن  باهرة  جناحات  حتقيق 

الدعم الكايف«.

دور النقابات
النقابات  دور  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

القطاع،  تطوير  على  ال�صوء  ت�صليط  يف 

تعنى  نقابات   3 »هناك  القي�صي:  ق��ال 

خمل�صي  نقابة  وه��ي:  القطاع  ب�صوؤون 

ونقابة  النقل،  و�صطاء  نقابة  الب�صائع، 

تبذل  النقابات  وهذه  البحريني.  الوكالء 

�صوتها  اأن  اإل  للتح�صني،  كبرية  جهوداً 

ولالأ�صف غري م�صموع وجهودها ت�صطدم 

اخت�صا�صيني  لغياب  ن��ظ��راً  مبعوقات 

�صليعني ب�صوؤون القطاع وهواج�صه. ففي 

ق يف الأفكار واخلطط 
ّ
حني ل يجري التعم

املطروحة، نعاين من ترهل الدولة وغياب 

الفاعلية وال�رشعة يف اتخاذ القرارات«.

بتنمية  ترغب  ة 
ّ
ع��د »دوًل  اأن  اإىل  ولفت 

تنمية  بهدف  لها  ر 
ّ
ت�صد التي  البلدان 

هذا  يف  واأ�صار  الإنتاجية«.  قطاعاتها 

الأوروب��ي  اأنه لدى الحت��اد  اإىل  الإط��ار، 

رفع  بهدف  بريوت  مرفاأ  لتو�صيع  خطة 

�صادرات دوله اإىل لبنان، اإل اأن الحتاد 

ن�صف  اأن  لإدراك��ه  خططه  على  يتحفظ 

زواري��ب  يف  �صت�صيع  للبنان  الهبات 

»وم��ن  اأن��ه  واع��ت��رب  الف�صاد.  ومتاهات 

ت�صت�صعر  اللبنانية  الدولة  بداأت  �صك  دون 

اخلطر وترى اأنها اإذا مل تقم برتتيب البيت 

الف�صاد  �صيت  ونزع  وحت�صينه  الداخلي 

عنها، �صتخ�رش الدعم الدويل«.

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  القي�صي  واأع���رب 

القطاع، وقال: »ما دام هناك لبناين قوي، 

اأ�صخا�س  هناك  موجوداً.  التفاوؤل  يبقى 

نعم  النقل،  قطاع  حت�صني  على  يعملون 

هناك عراقيل، لكن اللبناين �صبور وقوي 

ول ي�صت�صلم. وهذا مبعث تفاوؤيل، فاإذا مل 

يتقدم القطاع فرباأيي اإن اجلهود احلثيثة 

للم�صي به قدمًا �صتحميه من اأي تراجع«.

 GTS..        عامًا من نجاح قوامه »االستقامة«
القيسي: لضخ دم جديد في مؤسسات الدولة

50

على مدى ن�سف قرن، مت�سكت 

اال�ســـتقامة  مببـــداأي   GTS

عملهـــا،  يف  وال�ســـفافية 

فاكت�ســـبت »�ســـيتًا ح�سنًا« 

كرّ�ـــض ا�ســـمها بـــني اأف�ســـل 

قطاع  العاملـــة يف  ال�رصكات 

النقل و�سمن ا�ستمراريتها رغم 

ح�سا�ســـية العمـــل يف جمال 

ال�سحن وتخلي�ض الب�سائع.



 ت�سميم اأروع االإك�س�سوارات الن�سائية 

)�سنع يدوي(

PINK & BLUE 
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 LOTUS Shipping وعلى مدى الأعوام املا�صية، حققت وكالت

 China Shipping Container Lines بوكالتها عن خط ،Agencies
للتحديات  �صته مواكبتها 

ّ
كخط �صيني كبري، جناحًا متوا�صاًل كر

ومتطلبات العمل.

»ال�صناعة  اليمن يف حديث مع  ال�رشكة مروان  واأ�صار مدير عام 

املالحية   CHINA SHIPPING »خطوط  اأن  اإىل  والإقت�صاد« 

ز بتطورها امل�صتمر وكفاءة خدماتها، ما ميكنها من اأداء دور 
ّ
تتمي

البحرية  خدماتها  ا�صبحت  اذ  الإقت�صادي  ال�صعيد  على  حيوي 

ت�صكل ج�رشاً ا�صافيًا بحريًا لل�صادرات اللبنانية من مرفاأ بريوت«.

النمطية  احلاويات  عدد  رفع  الربية  املعابر  اإقفال  اأن  واعترب 

فر�س  عنه  نتج  ما   ،%  50 بن�صبة  ب��ريوت  مرفاأ  من  امل�صدرة 

الة«.
ّ
و�صغوط ت�صتدعي حلوًل مهنية فع

حاجات  ملواكبة  الدائم   �صعيها  اإط��ار  يف  ال�رشكة   « اأن  وك�صف 

الت�صدير  خدمة  اللبناين  الإقت�صاد  خدمة  يف  و�صعت  ال�صوق، 

الذين  وامل�صدرين  والزراعيني  وال�صناعيني  التجار  اإىل  املوجه 

وتخ�صع  البحر  عرب  تنقل  مربدة  حاويات  اإىل  منتجاتهم  حتتاج 

تعزيز  اخلطوة  هذه  �صاأن  »من  اأن  وراأى  العاملية«.  للمقايي�س 

التناف�صية والتاأكيد على قدرات قطاع النقل البحري يف لبنان«.

واقع القطاع
واأ�صار اليمن اإىل وجود عدة حتديات يواجهها مرفاأ بريوت اإذ ي�صهد 

�صغطًا نتيجة ارتفاع احلركة ووجود اجراءات توؤدي يف معظمها 

املعنية  الدارات  »كل  اأن  واعترب  اوجه.  عدة  على  ارت��دادات  اإىل 

والنقابات واملتعاملني مع املرفاأ ينبغي ان يعملوا لت�صهيل العمل 

يف مرفاأ بريوت ودائمًا رفع درجات التن�صيق مع اإدارة وا�صتثمار 

د على اأن »هناك اموراً لوج�صتية ت�صغيلية داخل 
ّ
مرفاأ بريوت«، و�صد

املرفاأ ميكن لإعادة مقاربتها حت�صني فاعلية العمل وانتاجيته«.

واأعرب عن تفاوؤله مب�صتقبل قطاع النقل البحري يف لبنان، كونه 

من القطاعات املهمة على ال�صعيد الإقت�صادي وخ�صو�صًا جلهة 

ما ميكن ان يعد به امل�صتقبل من فر�س جديدة متعلقة بالتنمية 

العامة ا�صافة اىل قطاع النفط والغاز املوعود«. 

تخّصصية المرافىء
واإذ لفت اليمن اإىل اأن » الإميان مبركز لبنان يرفع من�صوب التفاوؤل 

لدى العاملني يف قطاع النقل البحري«، متنى على احلكومة تطوير 

لأدوارها  خ�صو�صية  اإعطاء  مع  ال�صاحلي  ال�رشيط  على  املرافىء 

امل�صلحة  يف  ي�صب  مبا  بينها  فيما  التكامل  من  نوعًا  لإنتاج 

غري  يكون  قد  املطلقة  التناف�صية  نحو  الجتاه   « وقال:  العامة«. 

على  بالتخطيط  املت�صلة  التكامل  �صيا�صة  مع  باملقارنة  مفيد 

حمدودة  وقدرات  م�صاحات  لديه  لبنان  فكون  الوطني.  امل�صتوى 

دة، ليتم 
ّ
جتعل من الأجدى تخ�صي�س بع�س املرافئ بقطاعات حمد

ال�صا�صية  املجالت  مرفاأ بريوت يف  تقوية  اأمام  املجال  اإف�صاح 

ز بها«.
ّ
التي يتمي

�صبقت  قد  النقل  قطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  اأن  راأى  حني  ويف 

والتزامها  اإمكانياتها  حيث  من  باأ�صواط  احلكومية  املواكبة 

موقع  يف  لبنان  حكومات  تكون  ان  متنى  الدولية،  باملعايري 

يزال  ل  اإذ  والقوانني،  الأنظمة  تر�صيق  م�صتوى  على  فاعلية  اأكرث 

لت قوانني 
ّ
يف لبنان قوانني تعود لع�رشات ال�صنوات، يف حني عد

التفاقيات  على  طراأ  الذي  التطور  مع  متا�صيًا  والنقل  التجارة 

العاملية املوقعة �صمن موؤ�ص�صات الأمم املتحدة املتخ�ص�صة.

LOTUS Shipping Agencies..       عامًا من جهود التطوير

مروان اليمن: على الحكومة تطوير المرافىء واألنظمة
16

وكاالت  و�سع  امل�ستمر«  التطور  نحو  »ال�سعي 

LOTUS Shipping Agencies يف مركز 
النقل  قطاع  يف  العاملة  ال�رصكات  بني  متقدم 

البحري يف لبنان واملنطقة، اإذ مّكنها جهد القيمني 

اأن تكون احدى ال�رصكات ال�سّباقة يف  عليها من 

جديدة  خدمات  طرح  اإىل  عمدت  حيث  جمالها، 

لتلبية حاجات زبائنها عرب ا�ست�رصاف امل�ستقبل 

وحتدياته و�سقل قدرات كادرها الب�رصي ليتمكن 

من مواكبة متطلباته.



حمرتفون يف جمال النقل البحري  

خدمات مبقايي�س عاملية من واإىل مرفاأ بريوت

Ghandour Building, Ahmad Shawki Street, Mina El Hosn, Beirut
Tel: 961 (1) 983083 - Fax: 961 (1) 983859 - info@lotusship.com

GENERAL AGENT IN LEBANON
www.cscl.com.cn
www.cnshipping.com

CHINA SHIPPING
Container Lines Co., Ltd.

IMPORT - WEEKLY SERVICES
·DIRECT FROM CHINA & FAR EAST
·DIRECT FROM PORT SAID
·EXPRESS FROM MIDDLE EAST
 

EXPORT - WEEKLY SERVICES
·DIRECT TO TURKEY / ROMANIA / UKRAINE
·DIRECT TO CHINA / FAR EAST
·EXPRESS TO MIDDLE EAST / INDIA / PAKISTAN
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�صي لين  ���رشك��ة  م��دي��ر ع��ام  واأ���ص��ار 

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  م 
ّ
مقو �صمري 

والإقت�صاد« اإىل اأن »ال�صفافية واخلدمة 

ال�رشيعة كانتا من اأبرز عوامل النجاح 

 SEALINE GROUP مّكنت   التي 

عالقات  وبناء  زبائنها  ثقة  ك�صب  من 

ا�صتمرارية  يف  �صاهمت  معهم  وطيدة 

مر  على  وتطورها  وتو�صعها  ال�رشكة 

النجاح  »اأن  على  د 
ّ
�صد واإذ  ال�صنوات«. 

ل�  رفيقًا  ال���دوام  على  و�صيبقى  ك��ان 

عملها«،  يف   SEALINE GROUP
 SEALINE »م�����ص��اري��ع  اأن  ك�����ص��ف 

بال�صتقرار  ره��ن  اجل��دي��دة   GROUP
الأمني وال�صيا�صي«.

عدم االستقرار
عدم  من  بالرغم  اأن��ه  اإىل  م 

ّ
مقو ولفت 

والرتاجع  وال�صيا�صي  الأمني  ال�صتقرار 

الإقت�صادي الذي ي�صهده لبنان، ل تزال 

ارتفاعًا  ت�صجل  ب��ريوت  مرفاأ  اأرق���ام 

م�صتمراً، حيث �صجلت حركة احلاويات 

عرب  اللبنانية  للب�صائع  امل�����ص��درة 

حتى  الأك��رب  هو  قيا�صيًا  رقمًا  املرفاأ 

اإذ  املا�صي  حزيران  �صهر  يف  تاريخه 

حاوية   9920 احلاويات  جمموع  بلغ 

من  نف�صه  لل�صهر   5481 مقابل  منطية 

ال�صترياد  �صجل  كما  املا�صي،  العام 

اأكرث  اإىل  و�صلت  اأي�صًا  قيا�صية  اأرقامًا 

من 32000 كونتايرن �صهريًا.

احلكومة  اتخذته  الذي  القرار  وو�صف 

اللبنانية بدعم النقل البحري لل�صادرات 

دعم  �صي�صاهم يف  اإذ  باجليد،  اللبنانية 

يف  وامل��زارع��ني  وال�صناعيني  التجار 

ت�صدير اإنتاجهم عرب البحر واملحافظة 

�صيما  ول  اخلارجية   اأ�صواقهم  على 

الأم��ر  احل��دودي��ة  املعابر  اإق��ف��ال  بعد 

اإىل  ال�����ص��ادرات  ان�صياب  اأع��اق  ال��ذي 

لهذا  اأن  وراأى  اخل��ارج��ي��ة.  الأ���ص��واق 

ال�صعيد  على  هامة  انعكا�صات  القرار 

الإقت�صادي اإذ اإنه يدعم ال�صحن البحري 

ي احلركة التجارية.
ّ
ويقو

ازدحام المرفأ
ا�صتمرار  اأن  اإىل  م 

ّ
مقو اأ�صار  حني  ويف 

منو حركة احلاويات يف املرفاأ �صيوؤدي 

حتمًا خالل ال�صنوات القليلة املقبلة اإىل 

د اأزمة ازدحام املرفاأ، اأعلن تاأييده 
ّ
جتد

بريوت  مرفاأ  يف  الرابع  احلو�س  لردم 

وتو�صيع حمطة احلاويات لأن م�صتقبل 

املرفاأ يتوقف على قدرة ا�صتيعاب اأكرب 

وا�صتقبال  احل��اوي��ات  من  ممكن  ع��دد 

وق����ال: »على  ال�����ص��خ��م��ة«،  ال��ب��واخ��ر 

ال�صعيد التقني، ل ندرك متامًا اإذا كان 

ل�صتقبال  عائقًا  ي�صكل  احلو�س  ردم 

اأو غريها، على  بواخر احلديد ال�صخمة 

اإدارة مرفاأ بريوت در�س امل�صاألة بجدية 

لتخاذ  التقني  ال�صعيد  على  �صيما  ول 

القرار املنا�صب ب�صاأن ردم هذا احلو�س 

وتو�صيع حمطة احلاويات ول �صيما اأن 

ا�صتيعاب  من  بريوت  مرفاأ  ميكن  ذلك 

عودة  مع  تنتظره  التي  اجليدة  احلركة 

الأمن وال�صتقرار اإىل �صوريا واملبا�رشة 

باإعادة اإعمارها«. 

اإىل  م حتويل مرفاأ بريوت 
ّ
د مقو

ّ
اأي كما 

املرفاأ  احتواء  كون  للحاويات،  حمطة 

البواخر  ت�صتقبل  للحاويات  ملحطة 

مقراً  ي�صبح  اأن  من  �صيمّكنه  ال�صخمة 

لإعادة الت�صدير واأحد اأهم املرافئ يف 

املنطقة.

ال��ت��ج��ار  ج��م��ي��ع  م 
ّ
م���ق���و ���ص��ك��ر  واإذ 

مع  يتعاملون  ال��ذي��ن  وال�صناعيني 

SEALINE GROUP وي�صعون ثقتهم 
يف  والأم��ان  ال�صالم  يعم  اأن  اأمل  بها، 

لبنان.

SEALINE GROUP..        عامًا من الشفافية والخدمة السريعة
مقّوم: مشاريعنا الجديدة رهن باالستقرار

36

تستأثر SEALINE GROUP بما 

يقارب 25 % من حركة مرفأ 

بيروت، حيث تقوم شهريًا 

بتفريغ ما يقارب 7000 

حاوية وتصدير حوالى 2000 

حاوية إلى جميع أنحاء العالم

عملت  عامًا،   36 مر  على 

يف   SEALINE GROUP

قطاع النقل البحري حمققة 

احتالل  من  مكنها  جناحًا 

مركز مرموق بني ال�رصكات 

لي�ض  القطاع  يف  العاملة 

فح�سب،  لبنان  �سعيد  على 

 SEALINE GROUP اإذ ت�سم 

مالحية  �رصكات  جمموعة 

لبنانية متثل اأكرب ال�رصكات 

مبا  وت�ستاأثر  العاملية، 

يقارب 25 % من حركة مرفاأ 

�سهريًا  تقوم  حيث  بريوت، 

 7000 يقارب  ما  بتفريغ 

حاوية وت�سدر حواىل 2000 

اأنحاء  جميع  اإىل  حاوية 

العامل.
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 FAST ل�  التنفيذي  ورد املدير 

ب��اويل  روب���ري   MONDIAL
م��ي��زة  اإىل  ال�����رشك��ة  »جن����اح 

اخلدمات التي تقدمها لزبائنها 

تختلف  التي  حاجاتهم  لتالئم 

وتتنوع وفقًا حلاجات ال�صوق«. 

يف  »للعمل  ان��ه  اىل  ا�صار  واذ 

راعتها  لبنان حيثيات �صعبة، 

ال�����رشك��ة وق���دم���ت خ��دم��ات 

مميزة لزبائنها جعلتها تك�صب 

وطيدة  عالقات  وتبني  ثقتهم 

د على اأن »م�صلحة 
ّ
معهم«، �صد

 Fast �صيا�صة  الزبون حتتل يف 

منذ   ،Mondial & Marine
الأولوية،  اليوم  وحتى  ن�صاأتها 

لها  و�صمح  زبائنها  طماأن  ما 

بال�صتمرار والتو�صع«.

 Fast Mondial اأن   وك�صف 

مر  على  عاي�صت   & Marine
مهمة  مراحل  طويلة  �صنوات 

اأن  فبعد  والتو�صع،  النطور  من 

ك�رشكة   1990 ع��ام  تاأ�ص�صت 

5 م��وظ��ف��ني،  ���ص��غ��رية ت�����ص��م 

الوىل  ال�رشكة  اليوم  اأ�صبحت 

نحو  انطلقت  كما  لبنان،  يف 

خا�صت  ان  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة 

مع  �رشاكتها  بتوقيع  غمارها 

�رشكة SDV الفرن�صية.

واقع القطاع
النقل  قطاع  ان  اعتبار  ب��اويل  رف�س  �صوؤال،  على  رد  ويف 

البحري ي�صهد ازدهاراً يف الوقت الراهن، واعترب اأن »احلركة 

القوية التي ي�صهدها القطاع تعود لكارثة حّلت باإقفال معرب 

ن�صيب، وحتتاج اإىل معاجلة«.

ولفت اإىل اأنه على الرغم من الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�صهده 

لبنان، فاإن قطاع النقل ينعم باأو�صاع جيدة نتيجة ارتفاع 

ال�صتهالك بعد النزوح ال�صوري اإىل لبنان ما رفع من كميات 

ي�صخها  التي  الأموال  اإىل  اإ�صافة  كبري،  ب�صكل  امل�صتوردات 

ك الإقت�صاد.
ّ
املغرتبون اللبنانيون والتي ت�صكل دينامو يحر

المنافسة
تختلف حدتها  القطاع،  ي�صهدها  »مناف�صة  اىل  باويل  وا�صار 

Fast Mondial & Marine .. ربع قرن من التوسع والتطور
روبير باولي: عدم االستقرار أبرز التحديات

 Fast Mondial م�سرية  والتو�سع«  »التطور  طبع 

قرن.  ربع  مدى  على  النقل  قطاع  Marine & يف 

فال�رصكة التي بداأت عملها يف قطاع النقل اجلوي 

قطاع  على  باالنفتاح  خدماتها  متّيز  لها  �سمح 

 Fast Mondial & �سجلت   حيث  البحري  النقل 

�رصاكة   بتوقيع  توجتها  كثرية  جناحات   Marine

مع �رصكة »SDV« الفرن�سية وهي �رصكة تابعة 

BOLLORE LOGISTICS، وتعترب من  ملجموعة   

اأف�سل 10 �رصكات عاملية تغطي �سبكتها ما يقارب 

الـ92 بلداً.



يف لبنان،  فالكثري من �صعوب العامل حتب لبنان. هذا نلم�صه 

من خالل تعاملنا مع �رشكات فرن�صية تعلن عن رغبتها بجعل 

ميلك  ولبنان  ون�صيط  ذكي  اللبناين  اإن  اإذ  لها،  مقراً  لبنان 

ما  ان  ال  املنطقة،  يف  التوزيع  مركز  ليكون  جيدة  مقومات 

ينق�صه ال�صتقرار على امل�صتويني الأمني وال�صيا�صي«.

من جمال اإىل اآخر«. وراأى اأن »هناك العديد من التحديات التي 

تواجه عمل ال�رشكة واأبرزها عدم ال�صتقرار، الذي يعيق و�صع 

خطط للنمو على املدى الطويل ويحّتم على ال�رشكة التعاطي 

مع املجريات ب�صكل اأقرب اإىل اليومي«.

الأحيان  من  كثري  يف  ي�صطدم  ال�رشكة  »عمل  اأن  اعترب  كما 

ال�رشيع  التطور  جت��اري  ل  التي  الإداري���ة  بالبريوقراطية 

وبالتايل تعيق �صري العمل«.

د على اأن هذه التحديات اأعاقت تقدم ال�رشكة والو�صول 
ّ
و�صد

عندما   « وق��ال:  كثرية.  اأحيان  يف  الكبرية  طموحاتها  اإىل 

اأن�صاأنا املنطقة احلرة كنا نطمح لن�صبح اأ�صا�س الرتانزيت يف 

املنطقة. ا�ص�صنا املنطقة احلرة يف املرفاأ وكنا نطمح لتاأ�صي�س 

منطقة حرة يف املطار«.

اأخذتها منه،  العامل  الرتانزيت، ودول  اأطلق  »لبنان  واأ�صاف: 

ملاذا ل ن�صتعيدها؟ ن�صتطيع النهو�س بهذا المر، ال ان ذلك 

مرهون بالإ�صتقرار الأمني الذي يحول دون جميء ال�رشكات 

الكبرية اإىل لبنان«.

وتابع: »براأيي جرعة قليلة من ال�صتقرار كافية ليعم الزدهار 

عايشت Fast Mondial & Marine على 

مر سنوات طويلة مراحل مهمة من التطور 

والتوسع، فبعد ان تأسست عام 1990 

كشركة صغيرة تضم 5 موظفين، أصبحت 

اليوم الشركة األولى في لبنان ، كما انطلقت 

نحو العالمية بعد ان خاضت غمارها بتوقيع 

شراكتها مع شركة SDV الفرنسية
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اإىل  اإ�صافة  اأنه  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف  واتيي  وراأت 

بالعمل  للم�صي  جهد  اي  يوما  يوفر  مل  الذي  الب�رشي  ال�رشكة  كادر 

 KUEHNE+NAGEL تقدمها   التي  اخلدمات  تنوع  �صكل  قدمًا، 

النقل  قطاع  يف  الرائدة  ال�رشكات  اأكرب  كاأحد  حتققه  الذي  والنجاح 

على �صعيد العامل معايري مهمة لنجاح ال�رشكة يف لبنان التي ت�صق 

طريق جناحها رغم كل ال�صعوبات والتحديات التي ي�صهدها الواقع 

الإقت�صادي فيه«.

واأ�صارت اإىل اأن KUEHNE+NAGEL  تعمل دائمًا على تقدمي اأرقى 

اخلدمات لزبائنها، كما جتهد دائمًا للتوا�صل مع زبائن جدد عرب ق�صم 

ز بها عمل 
ّ
املبيعات يف ال�رشكة، الذي يعرفهم اإىل املميزات التي يتمي

ال�رشكة جلهة مواكبته التطور حيث تقدم خدمات اإلكرتونية لزبائنها 

ال�رشكة،  لعمل  م�صافة  قيمة  ت�صكل  والتي  النقل  خدمات  جانب  اإىل 

كل  خالله  من  يتابع  اإلكرتوين  ح�صاب  خلق  الزبون  ي�صتطيع  حيث 

النقل  قطاع  يف  جديدة  خدمة  تقدم  كما  بعمله.  املتعلقة  التفا�صيل 

اجلوي، ي�صتطيع الزبون من خاللها ت�صيري عمله خالل 30 ثانية«.

منافسة
اإقفال املعابر الربية �صاهم يف تقوية العمل  واإذ اعتربت واتيي »اأن 

يف جمال النقل البحري«، راأت اأن »الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�صهده 

حركة  تراجعت  حيث  النقل  قطاع  موؤخراً  طاول  �صنوات  منذ  لبنان 

ال�رشائية  املواطنني  ق��درات  تراجع  بفعل  لبنان  داخل  اإىل  ال�صحن 

وانعكا�س هذا المر على ال�صتهالك«.

اأن  اع���ت���ربت  ح���ني  ويف 

العاملة  ال�����رشك��ات  ت��ع��دد 

من  جواً  ي�صفي  القطاع  يف 

على  �صددت  عليه،  املناف�صة 

  KUEHNE+NAGEL اأن 

اإذ  املناف�صة  ه��ذه  تخ�صى  ل 

متلك نقاط قوة كثرية جتعلها 

بنجاح.  معركتها  تخو�س 

التحديات  اأب��رز  اأن  واعتربت 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال�����رشك��ات 

حتد  والتي  ي�صهدها  التي  الفو�صى  حال  هي  القطاع  يف  العاملة 

من تقدم ال�رشكات العاملة فيه«. وقالت: » �رشكات النقل الكبرية 

ت�صعها  عمل  واآليات  بخطط  د 
ّ
للتقي ت�صطر  لبنان  يف  العاملة 

خارج  مقرها  الأح��ي��ان  معظم  يف  يكون  والتي  الأم  ال�رشكات 

لبنان. ويف حني تبذل جهداً كبرياً لتلبية زبائناها وتقدمي اأف�صل 

اخلدمات، يلجاأ البع�س اإىل افتتاح مكاتب وتقدمي ت�صهيالت مالية 

كبرية بهدف اجتذاب الزبائن«.

مستقبل القطاع
واأعربت واتيي عن ثقتها الكبرية مب�صتقبل ال�رشكة يف لبنان، اإذ اإنها 

ز بطموحها الدائم لدخول اأ�صواق جديدة، وهذا 
ّ
متّثل �رشكة عاملية تتمي

طبعًا �صيحمل تو�صعًا لإ�صمها املوجود حاليًا يف 100 بلد يف العامل.

اأن  وراأت  النقل،  قطاع  ي�صهده  الذي  املتوا�صل  التقدم  على  واأثنت 

القطاع �صامداً يف  اإبقاء  ال�رشكات كلها جمتمعة قادر على  جمهود 

وانعكا�صاتها  الأمنية  ال�صطرابات  عن  الناجتة  التحديات  كل  وجه 

الإقت�صادية.

ال�صيا�صي  ال��واق��ع  يف  ان��ف��راج��ًا  متمنية  حديثها  وات��ي��ي  وختمت 

وكفاءات  كثرية  ق��درات  ميلك  اللبناين  ال�صعب  اإن  اإذ  والإقت�صادي، 

عالية وقادر على اأن يربع يف جمالت عديدة اإن اأف�صح املجال اأمامه.

KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SAL..          عامًا  من النجاح والتقدم
Rana Nehme Watier: لوقف الفوضى في القطاع

125

قرن  من  اأكرث  مدى  على  عملت  اأن  بعد 

دخلت  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 

لبنان   KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SAL

عام 1999 لت�سيف اإىل �سجلها ق�سة جناح اأخرى 

ي�سطرها تاريخ ال�رصكة الطويل وخربتها الكبرية 

يف العمل يف قطاع النقل، اإ�سافة اإىل جهود كادر 

ال�رصكة الب�رصي يف مقرها يف لبنان، حيث تثني 

مديرة �رصكة  KUEHNE+NAGEL  يف لبنان رنا 

وعملهم  وقدراتهم  كفاءتهم  على  واتيي  نعمة 

الدوؤوب لتحقيق اأف�سل النتائج.

KUEHNE+NAGEL/ يتمّيز عمل

 KN-ITS SAL  بمواكبته التطور 

إذ تقدم خدمات إلكترونية 

 لزبائنها تشكل قيمة 

مضافة لعملها

Charles Helou Av., Sehnaoui Bldg. 5th floor 56
P.O.B: 17-5036, Lebanon / Beirut
Tel: 00961 1 442602 - 00961 1 580173/4 / Fax: 00961 1 443569
e-mail: knits@kuehne-nagel.com / Website: www.kn-portal.com

KN-ITS s.a.l.
Capital: 113 000 000 Fully Paid

C.R. 74592

Over our 120 year history, Kuehne + Nagel has evolved from
a traditional international freight forwarder to a leading global provider

of innovative and fully integrated supply chain solutions.
Today, the Kuehne + Nagel Group

has more than 1000 offices in over 100 countries, with over 63,000 employees.

We provide logistics services to virtually
all key industry sectors including:

Aerospace, Automotive, FMCG, High Tech, Industrials
Oil & Gas, Pharma & Healthcare, Retail.

Top 3 global contract logistics providerTop 3 global contract logistics provider

Number 1 global seafreight forwarderNumber 1 global seafreight forwarder Number 2 global air cargo forwarderNumber 2 global air cargo forwarder
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ل�«ال�صناعة  حديث  يف  عي�صى  و���ص��دد 

النقل  قطاع  »اأهمية  على  والإقت�صاد« 

حيوي  دور  من  به  يتمتع  ملا  البحري 

اخلارجية  الأ���ص��واق  على  احل��ف��اظ  يف 

لل�صادرات اللبنانية الزراعية وال�صناعية 

تلك  اإىل  الوحيد  منفذها  ا�صبح  اأن  بعد 

الأ�صواق«.

بريوت  مرفاأ  »اإي���الء  اإىل  ال��دول��ة  ودع��ا 

الهتمام الالزم والعمل على حت�صينه مبا 

�صعيد  على  ودوره  حجمه  مع  يتنا�صب 

الدولة  »على  اأن  واعترب  ككل«.  املنطقة 

و�صع خطط لتطويرالتجهيزات كافة  يف 

الذي  التطور  تلحق ركب  التي  مل  املرفاأ 

�صهدته املنطقة والعامل ككل، اإذ من �صاأن 

املرفاأ  يف  العمل  حت�صني  اخلطط  ه��ذه 

وبالتايل امل�صي قدمًا بالقطاع«.

جودة الخدمات
 Navi Trade اأن  عي�صى  واأو����ص���ح 

ال�صيارات  ل�صوق  كبرياً  اهتمامًا  تويل 

ل��ب��ن��ان،  يف  واجل���دي���دة  امل�صتعملة 

للخط  ح�����رشي  ك��وك��ي��ل  وحت���ر����س 

 Liberty Global Logistics الأمريكي

الزبائن  م��ع  ال��دائ��م  التوا�صل  على 

لهم بهدف ك�صب  اأف�صل خدمة  وتقدمي 

ثقتهم وولئهم، اإذ من �صاأن هذه الثقة 

وحجز   Navi Trade ا�صتمرارية  تعزيز 

العاملة  ال�رشكات  موقع مميز لها بني 

�صيا�صة  »ت��ق��وم  وق���ال:  جمالها.  يف 

Navi Trade على اإيالء خدمة الزبائن 
اهتمامًا كبرياً، انطالقًا من اإمياننا اأن 

كبري  حد  اإىل  مرتبطة  خدماتنا  جودة 

اجليدة  فخدماتنا  زبائننا،  بنجاح 

�صك  دون  امل�صتوى  والعالية  والدقيقة 

�صت�صكل معياراً مهمًا يف جناحهم«.

ال�صعر  اأن  مت��ام��ًا  »ن���درك  واأ����ص���اف: 

جذب  يف  ع��ام��اًل  يكون  ق��د  املنا�صب 

�صوء  اأن  يقني  على  لكننا  ال��زب��ائ��ن، 

لذلك  جهودنا.  بكل  يطيح  قد  اخلدمة 

لدورات  الب�رشي  ال�رشكة  كادر  نخ�صع 

التعاطي  يف  مهاراتهم  تعزز  تدريبية 

بكفاءة  اأعمالهم  وتي�صري  الزبائن  مع 

عالية و�رشعة قيا�صية«.

تأثيرات سلبية
التي  التحديات  »اأبرز  اأن  عي�صى  واعترب 

ال�صتقرار  عدم  هي  ال�رشكة  عمل  تواجه 

ال�صيا�صي والأمني ب�صكل عام الذي يحمل 

العمل  حجم  على  كثرية  �صلبية  تاأثريات 

تطاول  تداعيات  من  يحمله  ما  ب�صبب 

الإقت�صاد ككل«.

�صعي  »Navi trade يف  اأن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

عن   
ّ

ع��رب والتو�صع«،  التطور  نحو  دائ��م 

النقل  قطاع  مب�صتقبل  الكبري  تفاوؤله 

يف  ال�صطرابات  انتهاء  اإن  اإذ  البحري، 

وقت  يف  يكون  اأن  ناأمل  والذي  �صورية، 

اإيجابي كبري  انعكا�س  له  �صيكون  قريب، 

على الإقت�صاد اللبناين و�صيحمل ازدهاراً 

ال�رشكات  اأن  �صيما  ول  للبنان  ك��ب��رياً 

الطاقات  م��ن  الكثري  متلك  اللبنانية 

ما  الخت�صا�صات  واأ�صحاب  اجلبارة 

تو�صيع  يف  امل��ج��ال  اأم��ام��ه��ا  �صيف�صح 

الوقت  يف  الفر�س  وال��ت��ق��اط  اأعمالها 

املنا�صب.

Navi Trade .. وكيل Liberty Global Logistics الحصري

عيسى: إليالء مرفأ بيروت االهتمام الالزم

 اأب�رصت Navi trade النور عام 2013 كوكالة 

ال�سيارات  �سحن  جمال  يف  تعمل  بحرية 

على  م�سيا  عامان  واجلديدة.  امل�ستعملة 

تلك االنطالقة التي اأتت لتكر�ض م�سرية ما 

قطاع  يف  العمل  من  عقود  ثالثة  يقارب 

 Navi trade مدير  اأ�سار  اإذ  البحري،  النقل 

 Navi »تاأ�سي�ض  اأن  اإىل  عي�سى  حت�سني 

trade عام 2013 رغم كل اال�سطرابات التي 

نتيجة  اأتى  واملنطقة،  لبنان  ي�سهدها 

المتالكه  القطاع  باأهمية  عميق  الإميان 

اإمكانيات كبريه خربها وعاي�سها القيمون 

على ال�رصكة لعقود من الزمن«.

تخضع Navi Trade كادرها 

البشري لدورات تدريبية 

تعزز مهاراتهم في التعاطي 

مع الزبائن وتيسير أعمالهم 

بكفاءة عالية وسرعة قياسية 



Dora Highway  Dora Center Moucarri, 8th floor
Beirut – Lebanon P. O. Box:  90 – 473.
Tel: + 961 1 269601 - + 961 1 269602

Fax: + 961 1 269501
Email: info@navi-trade.co
Website: www.navi-trade.co

Navi – Trade Co. S.A.R.L. 

‘’Roro service’’ Bi monthly sailings from East 
coast U.S.A To Lebanon and all Arabian gulf
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الربي  للنقل  البديلة  املالئمة  الإ�صافية 

ودعمها  احلا�رش  الوقت  يف  املتوقف 

ماديًا وبكل الو�صائل كي ل تتكبد عملية 

والتي  الباهظة  التكاليف  وال�صحن  النقل 

والتاجر  الناقل  على  �صلبًا  تنعك�س  قد 

النقل  يعود  ريثما  وال�صوق  والب�صاعة 

الربي يزاول حركته ون�صاطه.

انتكاسة حادة
واعترب القاعي اأن اإغالق احلدود ال�صورية 

اللبنانية �صكل انتكا�صة حادة و�صلاًل تامًا 

يف قطاع النقل الربي انعك�س �صلبًا على 

القطاع  يف  �صيما  ول  الت�صدير  حركة 

حيث  اأي�صًا  الزراعي  والقطاع  ال�صناعي 

احل��دود  عرب  الت�صدير  عمليات  تعطلت 

البلدان  اإىل  ومنه  ال�صوري  الداخل  اإىل 

املجاورة وباملقابل تعطلت اأي�صًا حركة 

ومن  امل��ج��اورة  البلدان  من  ال�صترياد 

الداخل  اإىل  احلدود  عرب  ال�صوري  الداخل 

اللبناين. 

ويف حني راأى اأن هذا الواقع �صكل �صغطًا 

كبرياً على قطاعي النقل البحري واجلوي 

ا�صتحداث  اإىل  امل�����ص��وؤول��ني  دع��ا  م��ع��ًا، 

اخلطوط الالزمة جواً وبحراً لدعم و�صائل 

للنقل  البديلة  البحري و اجلوي  الت�صدير 

العمليات  هذه  باإجناز  والكفيلة  ال��ربي 

ت�صجيعًا  معقولة  وم��دة  مقبولة  بكلفة 

واملزارعني  خا�صًة  ال�صناعيني  لن�صاط 

الأ�صواق  يف  لألتزاماتهم  وتلبية  اأي�صًا 

و�صناعتهم  اإنتاجهم  ت�رشيف  حيت 

وا�صتمرار توفرها يف الأ�صواق اخلارجية 

وفق موا�صفاتها 

خطط عملية
النقل  اأهمية  ح��ول  �صوؤال  على  رد  ويف 

لبنان  »يت�صف  القاعي:  قال  لبنان،  يف 

اإىل  ن�صبة  بامتياز  ال��ت��ج��اري  بالبلد 

موقعه اجلغرايف على اخلريطة التجارية 

قطاعي  �صعف  اإىل  ون�صبة  اأوًل  العاملية 

ال�صناعة والزراعة ثانيًا ، �صف اإىل ذلك 

طبيعة ال�صعب اللبناين  وحبه للتجارة منذ 

يرتكز  اللبناين  الإقت�صاد  جعل  ما  القدم 

البديهي  من  واأ�صبح  اأوًل  التجارة  على 

رئي�صيًا  عن�رشاً  النقل  قطاع  ي�صكل  اأن 

داخليًا  الإقت�صادية  احلركة  تن�صيط  يف 

وخارجيًا. واإذ اأ�صار اإىل اأن »القطاع يتاأثر 

باأدنى التقلبات ال�صيا�صية وال�صطرابات 

الأمنية والتجاذبات التناف�صية التجارية 

جماورة  اإقليمية  اأو  حملية  كانت  �صواء 

�صلبًا  نتائجها  تنعك�س  حيث  عاملية  اأو 

وال��ظ��روف«.  التفاعالت  ره��ن  واإيجابًا 

عن  وامل�صوؤولني  »القيمني  اأن  وك�صف 

هذا القطاع يقفون باملر�صاد جتاه هذه 

امل�صتمر  �صعيهم  خ��الل  من  التحديات 

وجهودهم امل�صكورة وذلك لإيجاد اخلطط 

والأنظمة  املالئمة  والقوانني  العلمية 

الالزمة  الإلكرتونية  املمكننة  املتطورة 

والباحات  والآل��ي��ات  والعتاد  وال��ع��دة 

املتقدمة  العاملية  املرافىء  بباقي  اأ�صوة 

واملزدهرة.

مت�سلحًا بخربة 35 عامًا يف قطاع النقل، 

 Josemar Shipping عام  مدير  يغو�ض 

احلديث  يف  القاعي  يو�سف    Agency

ناقاًل  و�سجونه،  القطاع  واقع  عن 

تفاوؤله الكبري معرباً عن ثقته مب�ستقبله 

للقاعي  بالن�سبة  النقل  فقطاع  الزاهر. 

االإقت�ساد  وركن  احليوي  ال�رصيان  هو 

اللبناين وركيزته االأ�سا�سية، فبالرغم من 

كل النكبات االأمنية واالأزمات ال�سيا�سية 

لها  تعر�ض  التي  واخلارجية  الداخلية 

البلد ومازال يتعر�ض لها فقد ا�ستطاع قطاع النقل عامة والبحري خا�سًة 

وامل�سوؤولني  القيمني  جهود  ذلك  على  والدليل  االأزمات  هذه  ا�ستيعاب 

مع  للتكييف  جاهدة  وتعمل  عملت  التي  البحرية  الوكاالت  وجهود 

على  بالتغلب  والت�سبث  واخلارجية  الداخلية  وامل�ستجدات  االأو�ساع 

املنطقة  يف  اال�سرتاتيجي  لبنان  موقع  باهمية  منهم  اإميانًا  تداعياتها 

اأمالنا  قوة  يف�رص  ما  والغرب  ال�رصق  بني  املحوري  النقل  قطاع  ودور 

بقطاع النقل ويرتجم تفاوؤلنا به وارتكازنا عليه وثقتنا مب�ستقبله الزاهر.

إنجازات
 ال��ق��اع��ي ع��ن ت��ق��دي��ره لإجن���ازات 

ّ
وع���رب

مت  حيث  ب��ريوت  م��رف��اأ  يف  امل�صوؤولني 

التو�صل اإىل اعتماد التكنولوجيا واملكننة 

واجلمركية  املرفئية  الإدارات  معظم  يف 

ما قد انعك�س اإيجابًا على خدمات املرفاأ 

و�صري املعامالت وت�صهيل اأعمال الو�صطاء 

احلركة  ظ��ل  ويف  البحريني  وال��وك��الء 

التجارية البحرية النا�صطة وتوقف حركة 

وال��وزراء  احلكومة  ودع��ا  ال��ربي.  النقل 

على  امل�صوؤولني  م���وؤازرة  اإىل  املعنيني 

وت�صهيل  ودعمهم  البحري  النقل  قطاع 

وم�صاندتهم  حاجاتهم  وتلبية  مهماتهم 

دوراً  ي��وؤدي  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  لتقوية 

والت�صدير  ال�صترياد  حركة  يف  مزدوجًا 

والتجارة املثلثة. كما طلب من احلكومة 

ال�صعي مع القيمني على قطاع النقل ول 

اخلطوط  لإيجاد  واجلوي  البحري  �صيما 

Josemar Shipping Agency..       عامًا من النجاح
القاعي: لدعم وسائل التصدير البحري والجوي
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املتحدة الأمريكية اىل بريوت يف الجتاهني. 

قدمت  و�رشكاه  هيلد  هرني  ان  ك�صف  كما 

لزبائنها خدمة رورو جديدة عرب الدمج بني 

خطني ا�صا�صني من �صمال اوروبا اىل بريوت 

ل�صحن   )Line UECC( و   )Nordana Line(

اىل  وا�صار  وال�صاحنات.  الثقيلة  ال�صيارات 

�صعيها  اطار  و�رشكاه ويف  هيلد  ان »هرني 

وخدمتهم،  زبائنها  حاجات  لتلبية  الدائم 

تعمل على ان�صاء خدمة جديدة للم�صتوردين 

كيا  وت��ر  الأدري��ات��ي��ك��ي  البحر  م��راف��ئ  م��ن 

البحر  مرافئ  اىل  وللم�صدرين  بريوت،  اىل 

الأدرياتيكي، تركيا، وليبيا.

واأ�صار اإىل اأن  هرني هيلد و�رشكاه ت�صم فرع 

و�صيط نقل وتقدم خدمات �صحن متنوعة عرب 

عملها مع اأكرب ال�رشكات العاملية ك�

متخ�ص�صة  و�رشكات   »Yusen Logistics«

.»JF Hillebrand«�يف نقل امل�رشوبات ك

دورات تدريبية
و�رشكاه  هيلد  هرني  »تتميز  خوري:  وقال 

بزبائنها،  عالقتها  تطبع  التي  بال�صفافية 

فالتالعب اأو عدم الو�صوح اأمر نرف�صه ب�صكل 

اأن  �صك  التعاطي مع زبائننا. ول  قاطع يف 

ا�صتمرارية عمل ال�رشكة يف القطاع لأكرث من 

قرن ون�صف دليل وا�صح على �صوابية اآليات 

العمل التي تتبعها«.

تخ�صع  و���رشك��اه  هيلد  ه��رني  اأن  وك�صف 

موظفيها باإ�صتمرار لدورات تدريبية تبقيهم 

على اطالع بكل ما هو جديد لتقدمي خدمات 

تتوافق و�صهادة ال�ISO التي نالتها ال�رشكة 

التي  ال�����رشوط  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��ن��وات،  منذ 

يفر�صها النت�صاب اإىل الحتاد الدويل للنقل 

.IATA اجلوي

خبرة كبيرة
التي  التحديات  اأب��رز  اأن  خوري  واعترب 

ال�صتقرار  عدم  هي  ال�رشكة  عمل  تواجه 

بني  الثقة  ع��دم  م��ن  ج���واً  يبعث  ال���ذي 

اأف�صل  تقدمي  خ��وري  واأدرج  ال��زب��ائ��ن. 

اخلدمات للزبائن يف ظل حال الزدهار 

التحديات،  �صمن  القطاع  ي�صهدها  التي 

مرات  عدة  العمل  حجم  ت�صاعف  اإن  اإذ 

اخلدمات  اأف�صل  بتقدمي  ال�رشكة  ومت�صك 

لزبائنها يعد حتديًا �صتجتازه هرني هيلد 

و�رشكاه بنجاح دون اأدنى �صك«.  وقال: 

»خربتنا كبرية جداً، و�صتخولنا مواجهة 

ال�صغوط التي خلقها اإقفال املعرب الربي 

ل 
ّ
ونتحم بعملنا  موؤمنون  نحن  بنجاح. 

اإىل جانب زبائننا،  م�صوؤولياتنا و�صنقف 

يف  جت���اراً،  اأو  �صناعيني  اأو  زراع��ي��ني 

خمتلف الظروف«.

واإذ ا�صار اإىل اأن هرني هيلد و�رشكاه �صلكت 

طرطو�س  نحو  زم��ن  منذ  التو�صع  ط��ري��ق 

التي  ال�صطرابات  اأن  اإىل  لفت  والالذقية، 

�صلبية  تداعيات  تركت  �صورية  ت�صهدها 

» ل  اأن  واإذ ك�صف  العمل هناك.  كثرية على 

م�صاريع تو�صعية حاليًا لل�رشكة«، �صدد على 

ما  اإذا  التو�صع  طريق  ت�صلك  قد  »ال�رشكة  اأن 

راأت فر�صة منا�صبة«.

مب�صتقبل  الكبري  تفاوؤله  عن  خوري  واأعرب 

القطاعات  من  النقل  قطاع  اإن  اإذ  القطاع،  

ال�صعيد  ع��ل��ى  واحل���ي���وي���ة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

اأن »اللبناين ناجح  اإ�صافة اإىل  الإقت�صادي، 

وفريد يف عمله وطموحه كبري ول ميكن اأن 

العمل  دورة  اأن  يعني  ما  مكان،  يف  يقف 

�صتبقى م�صتمرة دون توقف«.

و�رصكاه  هيلد  هرني  اب�رصت 

معها  لتبداأ  عاما،   178 قبل  النور، 

النجاح  من  طويلة  رواية  ف�سول 

يف  واالأخالقية  ال�سفافية  قوامه 

الربيطاين  املوؤ�س�ض  مع  العمل. 

التي  امل�سرية  بداأت  هيلد  هرني 

القيمني  بجهود  م�ستمرة  تزال  ال 

يتم�سكون  الذين  ال�رصكة  على 

اجليدة  ال�سمعة  على  باملحافظة 

اكت�سبته  الذي  احل�سن  وال�سيت 

العقود،  ع�رصات  مر  على  ال�رصكة 

انطالقًا من قناعتهم اأنه ال�سبيل الوحيد الذي ميكن ال�رصكة من ك�سب 

اأي معركة تناف�سية وال�سمود يف وجه اأي م�ساربات اإن ح�سلت.

هنري هيلد وشركاه ش.م.ل.. 178 عامًا مضت وال تزال المسيرة مستمرة
خوري: متفائلون بمستقبل القطاع

 واأ�صار مدير عام هرني هيلد و�رشكاه �صامي 

خوري يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« 

اإىل اأن »هرني هيلد و�رشكاه ونتيجة اخلرية 

�صنوات  مر  على  عملها  يف  اكت�صبتها  التي 

الرائدة  ال�رشكات  من  اأ�صبحت  جداً،  طويلة 

تقدمي  باإ�صتطاعتها  حيث  النقل  جمال  يف 

زبائنها،  تعرت�س  قد  م�صكلة  لأي  حلول 

الكبرية ت�صتطيع متابعة عمليات  فبخربتها 

الياء باحرتاف كبري،  اإىل  الألف  ال�صحن من 

وهذا يطمئن زبائنها اإىل حد كبري ويحافظ 

على ولئهم لها«.

احتلت  و�رشكاه  هيلد  هرني  ان  ك�صف  واذ 

ال�صيارات  ا�صترياد  املرتبة الوىل يف جمال 

عام  من  الثاين  الن�صف  خ��الل  لبنان  اىل 

يف  ال�رشكة  تبقى  ان  خ��وري  توقع   ،2015
موقع ال�صدارة هذا خالل عام 2015 نتيجة 

يف  ال�����رشك��ة  عمل  ي�صهده  ال���ذي  ال�صغط 

لعملها  كنتيجة  ياأتي  وال��ذي  املجال  هذا 

 )NYK( كاي�صا  يو�صن  نيبون  �رشكة  مع 

 )Hyundai Glovis( غلوف�س  وهيونداي 

.)Nordana( ونوردانا

خلط  وكيل  و�رشكاه  هيلد  هرني  ان  واعلن 

نوردانا )Nordana Line( الذي يقدم خدمات 

للوليات  ال�رشقي  ال�صاطئ  م��ن  خمتلفة 
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