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الإفتتاحية

حروب إقتصادية
اأن البحث عن  اإقت�ضادية م�ؤملة وقا�ضية، وبات وا�ضحًا  رت احلروب العاملية من حروب ع�ضكرية فتاكة اإىل حروب 

ّ
تط�

مكمن الق�ة مل يعد يف الرت�ضانات الع�ضكرية الن�وية وغري الن�وية، بل حيث تك�ن م�ضادر الإقت�ضاد التي تتفرع من خاللها 

احلروب التي قد تك�ن اأ�ضد فتكًا؛ لأنها تتعلق باقت�ضادات دول وحماولت تركيع حك�مات لإرغامها على قب�ل قرار قا�س، 

قد ل تقبله حتى يف حال تعر�ضها حلرب ع�ضكرية منكرة كاحلرب الدولية على �ض�رية اأو احلرب الإقت�ضادية على رو�ضيا.

وما يحدث مع رو�ضيا حاليًا ه� من�ذج �ضارخ للحروب الإقت�ضادية احلديثة، التي تق�دها ال�ليات املتحدة بالتعاون مع 

دول الحتاد الأوروبي واخلليج العربي، وميكن حتديد احلرب التي تتعر�س لها رو�ضيا بعن�انني اإقت�ضاديني يف اآن واحد:

 الأوىل، هي حرب �رضب اأ�ضعار النفط الذي تعر�ضت له رو�ضيا من قبل دول اخلليج وبطلب اأمريكي، رغم ان دول اخلليج 

خ�رضت هي اأي�ضًا ع�رضات املليارات من الدولرات من جراء هذا الت�جه.

الثانية، هي حرب العق�بات الإقت�ضادية الغربية �ضد رو�ضيا رغم اأن الأخرية ردت على هذه احلرب مبثلها واأدت اإىل خ�ضارة 

اأوروبا و�رضكاتها لأ�ض�اق رو�ضيا.

وهناك بند ثالث يتلخ�س بحرب العمالت، هذه احلرب التي تدور رحاها ب�ضكل خفي وغري معلن بني العديد من الدول 

وامل�ؤ�ض�ضات املالية الكربى وكما يق�ل بع�س اخلرباء هي حرب خطرة رمبا �ضت�ضهم يف الق�ضاء على الأ�ض�اق املالية يف 

العامل ب�ضبب تاأثرياتها ال�ضلبية التي قد ت�ضهم يف تغري ميزان الق�ى الإقت�ضادية العاملية، وقد حاول الغرب ا�ضتخدام هذه 

احلرب ل�رضب العملة ال�طنية الرو�ضية من طريق ا�ضتخدام ال�ضيا�ضة النقدية والتدخل يف اأ�ض�اق تبادل العمالت، ليعد ذلك 

�ضكل من اأ�ضكال احلروب الإقت�ضادية الباردة من اأجل حتقيق هدف حمدد.

يف اآب 2014 يرد القي�رض الرو�ضي ال�ضفعة ويحظر ا�ضترياد امل�اد الغذائية من ال�ليات املتحدة والحتاد الأوروبي. �ض�ق 

امل�اد الغذائية الرو�ضية التي تعتمد بثالثني اإىل اأربعني يف املائة على ال�اردات، وهكذا خ�رض املزارع�ن يف اأوروبا م��ضم 

زراعاتهم.

ويف ما يتعلق مب�ضاألة العق�بات، يق�ل الرئي�س ب�تني: هي لي�ضت جمرد رد فعل ع�ضبي من ال�ليات املتحدة اأو حلفائها 

على م�قفنا ب�ضاأن الأحداث يف اأوكرانيا، اأو ما ي�ضمى ربيع القرم. اأنا متاأكد ل� اأن �ضيئًا من هذا مل يحدث، لكان�ا قد اخرتع�ا 

�ضببًا اآخر لحت�اء الق�ة املتنامية لرو�ضيا.

ومل�اجهة حروب كهذه على الدول كرو�ضيا اأن تتمتع بعدد من املميزات، وهي:

1 ـ  ق�ة ميزان املدف�عات داخل الدولة وقدرته على عدم التاأثر بال�ضدمات اخلارجية اأو امت�ضا�س تلك ال�ضدمات.

2 ـ  ق�ة العملة ال�طنية جتاه العمالت الأجنبية وما تتمتع به هذه العملة من تاريخ وقيمة بني العمالت الأخرى، وذلك من 

خالل اأنظمة اأ�ضعار ال�رضف التي تخ�ضع لآليات ال�ض�ق.

على  قادر  فائ�س  اإيجاد  على  والقدرة  الداخلية  الحتياجات  �ضد  على  وقدرته  الدولة  داخل  الإنتاجي  اجلهاز  ق�ة  ـ    3

املناف�ضة عند الت�ضدير.

4 ـ  مرونة اجلهاز الإنتاجي يف اإنتاج ال�ضلعة املختلفة.

الدولة  اإمكانات  الداخلية مت�افقة مع  ال�ض�ق  تك�ن  وات�ضاقه وتن�عه بحيث  الدولة  الداخلية يف  ال�ض�ق  5 -  كرب حجم 

الإنتاجية.



�لعدد 150 كانون �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L4

العــالــم فــي �شهــر

عديدٌة هي القراءات التي تناولت مفه�م الهجرة، يف و�ضف ملا 

يالقيه املغرتب من �ضع�بات يف م�اجهة عامل جديد. هذا العامل 

واأمل وماآ�س تعك�ضه فكرة  تناق�ضات ونزاعات  بكل ما فيه من 

اخلارج  اإىل  الهروب  لنا  ت�ض�ر  التي  الهجرة«،  زمن  يف  »احلب 

حيث احلكايات عن احلرب وامل�ت وال�ضداقة املقت�لة والأمل.

اأكرث  من  التهريب  �ضبكات  طريق  من  تتم  التي  الي�م  هجرة 

تعي�ضها  التي  ال�ضطرابات  وليدة  وهي  ماآ�ضاوية،  الهجرات 

منطقة امل�رضق العربي، ولذلك دللت اآنية واأخرى بعيدة املدى، 

ما اأعطى املاأ�ضاة ال�ض�رية والعراقية بعداً ك�نيًا جديداً، بعد اأن 

كانت اأزمة اإن�ضانية خانقة. 

اأن يخت�رض امل�ضاعر امل�ضاحبة  كن 
مُ

ال�ضياق ل �ضيء مي ويف هذا 

وحده،  تركيا.  �ض�اطئ  اأحد  على  الغريق  ال�ض�ري  الطفل  ل�ض�رة 

ا على �ضاطئ ب�دروم، بعد غرق مهاجرين �ض�ريني معه اإثر 
ّ
مرمي

حتطم قاربهم. 

ال�ض�ري  ال�ضباب  هجرة  اأ�ضباب  اإجمال  ميكن  العم�م  وعلى 

والعراقي اإىل عدة ع�امل اأ�ضا�ضية وهي:

ال�ض�ري�ن  الالجئ�ن  ي�اجهها  التي  وال�ضع�بات  امل�ضاكل  1ـ 
والعراقي�ن يف دول اجل�ار ل�ض�رية والعراق،هي التي تدفعهم اإىل 

املخاطرة بحياتهم واأم�الهم عرب اللج�ء اإىل طرق غري م�رضوعة 

للهجرة اإىل اأوروبا، وت�ؤدي يف كثري من الأحيان اإىل مقتل العديد 

منهم.

الإقت�ضادية  وال�ضيا�ضات  القمعية  ال�ضيا�ضية  ال�ضغ�طات  2ـ 
، وعدم الإهتمام  العربية املتعاقبة  عة من قبل احلك�مات 

ّ
املتب

بال�ضباب.

ال�ضبابية  الطاقات  ل�ضتيعاب  كافية  عمٍل  فر�س  وج�د  عدم  3ـ 
وحما�ضهم للعمل والإنتاج.

رين ال�ض�ريني والعراقيني من ال�ض�اطئ 
ّ
اإن هذا ال�ضخ الكبري للمهج

اأردوغان،  الرئي�س الرتكي رجب طيب  الرتكية، �ضعى من خالله 

اىل ال�ضتغالل من اأجل حتقيق بع�س اأهدافه، خ�ض��ضا تلك التي 

تتعلق مبلف احلرب على �ض�رية، ي�ضاف اإليها اأزمة املهاجرين 

التي تعد الي�م من اأهم واأخطر امللفات بالن�ضبة اإىل دول الحتاد 

اأكرب هجرة طارئة  التعامل مع  اأجل  التي تكافح من  الأوروبي، 

ي�ضهدها الحتاد منذ عق�د، وه� ما اجرب دول الحتاد الأوربي 

الذي  اأردوغان،  مع  احل�ار  باب  لفتح  اخلرباء  بع�س  وبح�ضب 

اأوروبا،  اإىل  املهاجرين  تدفق  اأزمة  من  ال�ضتفادة  على  عمل 

باعتبارها ورقة �ضغط مهمة على الغرب لتلبية مطالبه ال�ضابقة، 

ومنها اإن�ضاء منطقة عازلة يف �ضمال �ض�رية وغريها من امللفات 

واملطالب الأخرى، وخ�ض��ضا اأن تركيا التي يت�اجد فيها اأكرث 

من ملي�ين لجئ �ض�ري، وت�اجه جملة من امل�ضكالت والتحديات 

الأمنية والإقت�ضادية، قد حذرت الحتاد الأوروبي من وج�د 3 

ماليني لجئ، ميكن اأن يفروا من احلرب يف �ض�رية.

لي�ضت  العازلة  املنطقة  اأجل  من  ال�ضغط  اإىل  اأردوغان  �ضعي  اإن 

ال�رقة ال�حيدة التي قامر بها اأردوغان م�ضتغاًل حاجة اأوروبا له 

يف هذه اللحظة. ولكن اأردوغان يدرك اأن من ال�ضعب عليه اقناع 

اأكرث من هذا العدد ب�ضبب اتفاقية  ـ بل هي  �ضبع وع�رضين دولة 

�ضينغن – على طريق م�ضرتك يف ق�ضية �ضائكة مثل ق�ضية تدفق 

الالجئني. 

لالحتاد  اخلارجية  احلدود  على  ج�ضيمة  م�ضاكل  بالفعل  هناك 

الأوروبي، حيث ل يت�فر يف كثري من الأحيان مكان اإقامة لئق 

له  لجئ  ملي�ن  من  لأكرث  املانيا  اأب�اب  فتح  اأن  اإل  لالجئني، 

دللته يف هذه املرحلة، وتركيا هنا لي�ضت بعيدة عن م�ضاعدة 

عديدة  لأ�ضباب  الالجئني،  احت�ضان  يف  مريكل  واأجنيال  برلني 

ولعل اأهمها النتخابات الت�رضيعية الرتكية التي ح�ضلت )..........( 

حك�مة  بتاأليف  له  ت�ضمح  باأغلبية  اأردوغان  حزب  فيها  وجنح 

الذي  الرتكي  ال�ض�ت  اإىل  بحاجة  كان  اأردوغان  اأن  وخ�ض��ضًا 

اأملانيا يف ا�ضتقبال هذه  اأملانيا. ولكن ما فائدة  ي�ضكل ق�ة يف 

الهجرة؟

حتت عن�ان: ما �رض احت�ضان مريكل لالجئني ال�ض�ريني؟ اأو�ضح 

اإذا جتاوزنا دافع  حممد الطاهر يف م�قع قناة »رو�ضيا الي�م«: 

التعاطف الإن�ضاين مع الالجئني ال�ض�ريني، ي�ضري خرباء يف هذا 

ال�ضدد اإىل �ضبب يرونه رئي�ضا يف ا�ضتجابة برلني للتعاطف الكبري 

لدى الأملان جتاه الالجئني ال�ض�ريني، يتمثل يف حماولة �ضخ 

رحلة الجنوب إلى الشمال...
تحدي الهجرة

بقلــم وسـام سعــد
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مل  مزمنة،  �ضيخ�خة  حالة  من  يعاين  جمتمع  يف  جديدة  دماء 

تفلح معها اإجراءات احلك�مة يف احلد منها بت�ضجيع زيادة الن�ضل 

اأوروبا  يف  اإقت�ضاد  اأق�ى  اأملانيا  ومتلك  ال�لدات.  معدل  ورفع 

ون�ضبة البطالة فيها هي الأقل بعد النم�ضا ول�ك�ضمب�رغ وه�لندا. 

وقد انخف�ضت الن�ضبة يف العام احلايل اإىل 2.77 ملي�ن، ومع ذلك 

اإىل  ال�ضن�ات املقبلة  البالد بحاجة يف  اأن  اأملانية  تق�ل تقارير 

العاملة للمحافظة على  الأيدي  1.5 ملي�ن ون�ضف امللي�ن من 
وترية اإقت�ضادها املرتفعة.

والالفت اأن املانيا ل ت�ضتعمل �ضفة »لجئ« يف معامالتها، بل 

يعد هذا النعت ن�عا من التمييز وجرمية يعاقب عليها القان�ن، 

�ضار اإىل 
مُ
ن�س عليها يف ال�ثائق التي متنح له�ؤلء، الذين ي

مُ
ول ي

�ضبب  حتديد  وي�ضعب  الدولية«.  »احلماية  ب�ضفة  يتمتع�ن  اأنهم 

وميكن  ال�ض�ريني،  الالجئني  اأمام  اأب�ابها  اأملانيا  لفتح  معني 

الق�ل اإن ظروفا متن�عة اجتمعت لتدفع برلني يف هذا الجتاه. 

جديدة،  واعدة  حياة  لالجئني  اخلط�ة  هذه  تعطي  ما،  وبقدر 

ت�ضاعد يف ال�قت ذاته هذا البلد على م�اجهة عدة م�ضكالت من 

م�جة  من  ال�ضتفادة  خالل  من  اجلديدة  الفا�ضية  ظاهرة  بينها 

جتاه  الأملاين  العام  الراأي  عنها   
ّ

عرب التي  الكبرية  التعاطف 

املتع�ضبة  الجتاهات  هذه  مثل  ملحا�رضة  ال�ض�ريني  الالجئني 

لتفادي  الدمي�غرايف  وال�ضلبية، ناهيك طبعا عن معاجلة اخللل 

تبعاته امل�ضتقبلية اخلطرية.

وهناك ع�امل تركية رئي�ضية ثالثة وراء هذه الت�ضهيالت:

بدول  مقارنة  تركيا  اإىل  ال�ض�ريني  الالجئني  اأعداد  ارتفاع  1ـ 
اجل�ار الأخرى.

اإن�ضانية لال�ضتثمار  اأزمة الالجئني وحت�يلها اإىل ورقة  اإثارة  2ـ 
ال�ضيا�ضي.

3ـ حماولة اإقناع الحتاد الأوروبي وال�ليات املتحدة باأن احلل 
املتاح الآن مل�ضكلة الالجئني ال�ض�ريني يكمن يف اإن�ضاء منطقة 

اآمنة �ضمايل �ض�رية ت�ضكل ملجاأ لهم، لكن الغرب يحاول حتا�ضي 

هذا احلل خ�فا من اأن ت�ضتغله تركيا لتح�يل املنطقة الآمنة اإىل 

و«الن�رضة«  »داع�س«  كـ  املت�ضددين  لف�ضائل  ع�ضكرية  منطقة 

مدع�مة من تركيا، يك�ن هدفها الأ�ضا�ضي حماربة حزب الحتاد 

وهذان  ال�ض�رية،  احلك�مة  وق�ات   )PYD( الكردي  الدميقراطي 

تركيز  يف  الغربية  الت�جهات  مع  الي�م  ي�ضتقيمان  ل  هدفان 

احلرب على اإرهاب »داع�س« واأخ�اته.

ل �ضك اأن وع�داً بالنعيم تلقاها املهاجرون قبل بدئهم برحالت 

امل�ت، لكنها بداأت بالتك�رض على اأم�اج البحار التي عربوها ومل 

اأم  اإىل وجهتهم الأخرية �ض�اء كان� جمربين  تنتِه بعد و�ض�لهم 

اأحرارا يف اختيارهم، فتح�ل كثريون منهم عن اأمانيهم وبات�ا 

ياأمل�ن بالع�دة من حيث اأت�ا... بالع�دة اإىل �ض�رية والعراق.
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ترتيب النفوذ الدولي
يتاأرجح  كــان  للغاز  العاملي  الرتتيب 

واأذربيجيان  تركمان�ضتان  و  رو�ضيا  بني 

ــر.. وبــاتــت  ــط ـــــران و ق ــا واإي وجــ�رجــي

الدرا�ضات تتحدث عن ترتيب جديد يقره 

واقع املخزون ال�ضرتاتيجي اجلديد حيث:

 اأوًل، رو�ضيا: )يف ح��س غرب �ضيبرييا: 

قدم  تريلي�ن   643 بـ  ر 
ّ
قد

مُ
ي باحتياطي 

مكعب( 

قدم  تريلي�ن   426( اخلايل  الربع  ثانيًا، 

مكعب(.

�رضق  �ضمال  الكبري  ــ�ار  غ حقل  ثالثًا، 

ال�ضع�دية )227 تريلي�ن قدم مكعب(. 

 345 الأبي�س املت��ضط  البحر  رابعًا، غاز 

الغازات  من  برميل  مليار  تريلي�ن5.9+ 

النفط  من  برميل  مليار   +1.7 ال�ضائلة 

وجّل ذلك يف �ض�رية.

يف  رى 
مُ
ي ما  اأن  عن  الدرا�ضات  وتتحدث   

واأن  �ض�رية  يف  مركزه  املت��ضط  البحر 

 400 يحقق  مبا  ــارة«  »ق حقل  اكت�ضاف 

األف مرت مكعب ي�ميًا قد ح�ضم اأمر واقع 

هل سيكون الحوض السوري مفتاح الطاقة المقبل إلى العالم؟
 بوتين يقبض على روح العصر: 

خطوط الغاز للسيطرة على أوروبا

بقلم فارس سعد

يحتاج �حلديث عن حروب �لغاز �لعاملية �إىل �لكثري من �لتحليالت �إال 

�أنه مل يكن ��ستهد�ف �ل�رصق �الأو�سط بهذ� �حلجم من �ل�رص�ع ببعيد مع 

بدء �سعف وتر�جع �لنفوذ �الأمريكي يف مو�جهة قوى �ساعدة كرو�سيا 

و�ل�سني، بعدما كان يتحرك يف مناطق �لطاقة عرب عقود عدة مكنتهم 

منازعات  بال  �لدويل  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  على  �ل�سيطرة  ومن  �لنمو  من 

كبرية.  وهنا بد�أ �ل�رص�ع �لرو�سي – �الأمريكي يتجلى يف �أبرز عنا�رصه، 

والأن  و�لغاز(.  )�لنفط  �لطاقة  مكامن  باجتاه  �لرو�س  خالل حترك  من 

عملت  كثري�ً  �لنفط  قطاعات  �ملناف�سة يف  ال حتتمل  �لدولية  �لق�سمة 

مو�سكو على �ل�سعي �إىل ما ي�سبه »�سمان« �لغاز يف مناطق �إنتاجها 

روح  على  قب�ست  لذلك  وهي  و��سع  نطاق  على  وت�سويقها  نقلها  �أو 

نقل  وال  �ل�سخري  �لغاز  �كت�ساف  ال  يعو�س  ولن  و�سناعاتها  �أوروبا 

�لغاز �ل�سعودي و�لقطري عرب �لبحر بهدف مو�جهة �ل�سخ �لرو�سي يف 

�رص�يني �أوروبا �ل�سناعية.

 ولهذ� فاإن �ل�سيطرة على مناطق �الحتياطي )�لغازي( يف �لعامل �ستكون 

بالن�سبة للقوى �لقدمية و�حلديثة �أ�سا�س �ل�رص�ع �لدويل يف جتلياته 

�الإقليمية �لر�هنة.

الحدث
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ثراء �ض�رية بالطاقة و�ض�ًل اإىل اإعطائها 

حق�ل  ــزام  ح ورابــعــًا  الأوىل..  املرتبة 

)حزام  العربي  اخلليج  امتداد  على  الغاز 

العراق)212  اإىل  اإيـــران  من  زاغــرو�ــس( 

تريلي�ن قدم مكعب(.

مناطق تموضع خارطة الغاز 
-1 م�رضوع ناب�ك�

حني ر�ضم ب�تني ا�ضرتاتيجية �رضكة »غاز 

نطاق  يف  لتتحرك   ،1995 عام  بــروم« 

فاأذربيجان  رو�ضيا  من  الغاز  ــ�د  وج

)للت�ض�يق(  فـــاإيـــران  فرتكمان�ضتان 

الأو�ــضــط  الــ�ــرضق  منطقة  اإىل  ــ�ًل  و�ــض

امل�ؤكد  من  وكــان  املت��ضط...  والبحر 

وال�ضيل  ال�ضمايل  ال�ضيل  م�رضوعي  اأن 

ال�ضتحقاق  و�ضام  �ضيك�نان  اجلن�بي 

التاريخي على �ضدر فالدميري ب�تني من 

العاملي  امل�رضح  اإىل  رو�ضيا  ع�دة  اأجل 

ومن اأجل اإحكام ال�ضيطرة على الإقت�ضاد 

الأوروبي الذي �ضيعتمد لعق�د على الغاز 

بالت�ازي  اأو  النفط  من  بدياًل  الرو�ضي 

معه، وهنا كان على وا�ضنطن اأن ت�ضارع 

اإىل ت�ضميم م�رضوعها امل�ازي »ناب�ك�« 

ق�ضمة  على  الرو�ضي  امل�رضوع  ليناف�س 

دولية، والتي على اأ�ضا�ضها �ضتتحدد اآفاق 

القرن �ضيا�ضيًا وا�ضرتاتيجيًا.

الــغــاز نراها  ــة خلــارطــة  ــي اأول ــراءة  ــق ب

التالية من حيث  املناطق  تتم��ضع يف 

مناطق  اإىل  ال��ض�ل  على  والقدرة  الكم 

ال�ضتهالك: 

-1 امل�رضوع الأمريكي ناب�ك�: ومركزه 

وحميطه  الأ�ض�د  والبحر  ال��ضطى  اآ�ضيا 

فيما م�قعه املخِزّن ه� )تركيا( وم�ضاره 

منها اإىل بلغاريا فرومانيا ثم هنغاريا 

فالت�ضيك وكرواتيا و�ضل�فينيا فاإيطاليا. 

وكان من املقرر اأن مير بالي�نان اإل اأنه 

مت غ�س الطرف عن هذا كرمى لرتكيا.

 �ضممت ناب�ك� لنقل الغاز من تركيا اإىل 

النم�ضا عرب 3900 كم ولتمرير 31 مليار 

�ضن�يًا  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت 

وقزوين  الأو�ــضــط(  )ال�رضق  منطقة  من 

اللهاث  ولعل  ــا.  اأوروب يف  الأ�ض�اق  اإىل 

وراء  )النات�ي(  الفرن�ضي   – الأمريكي 

املت��ضط  �رضق  منطقة  يف  الأم�ر  ح�ضم 

يف  يكمن  ولــبــنــان  �ــضــ�ريــة  وحتـــديـــداً 

وم�الية  هادئة  اأو�ضاع  تاأمني  �رضورة 

اللبناين وال�ض�ري  الغاز  ل�ضتثمار ونقل 

اإما  اأجــل  من  ال�رضاع  حمــ�ر  ه�  الــذي 

اأو  ناب�ك�  بغاز  الحتياطي  هذا  اإحلاق 

اجلن�بي،  ال�ضيل  وبالتايل  بــروم  بغاز 

عقد  بت�قيع  دم�ضق  عليه  ردت  ما  وه� 

عرب  �ض�رية  اإىل  اإيران  من  الغاز  لتمرير 

العراق.

وراء  الأثــر  ال�ضائع  الرئي�س  اللهاث  اإن 

بعد حلم ناب�ك� عن اأن يك�ن 
مُ
غاز اإيران ي

ذا قيمة واقعية. وهذا اأحد اأ�رضار ال�رضاع 

التحدي عرب  زادت يف  التي  اإيــران  على 

اختيار العراق و�ض�رية م�ضاراً لغازها اأو 

جلزء اأ�ضا�ضي منه على الأقل.

اإل  خيار  من  لناب�ك�  يع�د  ل  وهكذا 

الأذربيجاين  �ضاهدنيز  حقل  اإمـــدادات 

اليتيم  �ضبه  امل�ضدر  اإل  تك�ن  لن  والتي 

البداية  منذ  متعرث  اأنــه  يبدو  مل�رضوع 

وجناحات  �ضفقات  ت�ضارع  خالل  من 

من  ناب�ك�  م�ضادر  �ــرضاء  يف  م��ضك� 

تغريات  اإحـــراز  يف  وال�ضع�بة  ناحية 

و�رضق  ــران  اإي من  كل  يف  جي��ضيا�ضية 

وقت  ولــبــنــان(يف  )�ــضــ�ريــة  املت��ضط 

ت�ضارع فيه تركيا اإىل حجز ح�ضتها يف 

ت�قيعها  جلهة  �ض�اء  ناب�ك�  م�رضوع 

عقداً مع اأذربيجان ل�رضاء �ضتة مليارات 

مرت مكعب من الغاز عام 2017 اأو جلهة 

ال�ضعي اإىل و�ضع اليد على �ض�رية ولبنان 

لنيل  اأو  الإيراين  النفط  لعرقلة مرور  اإما 

اللبنانية  الــغــازيــة  الـــرثوة  مــن  ح�ضة 

يبدو  معًا.فيما  لكليهما  اأو  ال�ض�رية  اأو 

يف  مقعد  حجز  على  �ضاريًا  ال�ضباق 

النظام الدويل اجلديد عرب الغاز واأ�ضياء 

الع�ضكرية  اخلــدمــات  مــن  متتد  اأخـــرى 

ال�ضغرية اإىل القبب ال�ضرتاتيجية للدرع 

ال�ضاروخية.

كان  ناب�ك�  مــ�ــرضوع  اأن  املــفــرو�ــس 

املــ�ــرضوعــني  ي�ضابق  اأن  ــرر  ــق امل ــن  م

قد  التقنية  الأو�ضاع  اأن  اإل  الرو�ضيني 

اأن  بعد   2017 عام  اإىل  امل�رضوع  اأخرت 

ال�ضباق  ما جعل   2014 عام  مقرراً  كان 

هذه  يف  رو�ــضــيــا  مل�ضلحة  حم�ض�مًا 

البحث عن  املرحلة بالذات ما ي�ضتدعي 

مناطق دعم رديفة لكل من امل�رضوعني 

وتتمثل يف:

ال�ليات  ت�رض  الــذي  الإيــراين  الغاز   *

لغاز  رديــفــًا  يــكــ�ن  اأن  على  املتحدة 

ناب�ك� ليمر يف خط م�از لغاز ج�رجيا 

)واإن اأمكن اأذربيجان( اإىل نقطة التجمع 

يف اأر�رضوم )Erzurum( يف تركيا.

»�ض�رية  املت��ضط  �رضق  منطقة  غاز   

ولبنان وفل�ضطني املحتلة«.

اخلايل  الربع  من  املقبل  الغاز  خط   

ال�ضع�دي الذي ل طريق له اإل �ض�رية.

له  طريق  ل  الذي  القطري  الغاز  خط   

والــذي  اأي�ضًا  �ض�رية  اإل  اأوروبـــا  نح� 

املناف�ضة  عتلة  لأنــه  مــروره  منع  يجب 

ع�رض  على  رو�ضيا  ل�ضيطرة  الأمريكية 

الغاز.

ووقعت  اإيــران  اتخذته  الــذي  وبالقرار 

اإىل  العراق  عرب  الغاز  لنقل  اتفاقياته 

ت�ضبح   2011 ــ�ز  مت �ضهر  يف  �ض�رية 

التجميع  منطقة  بـــ�ؤرة  هــي  �ــضــ�ريــة 

الحتياطي  مــع  بالت�ضافر  ــاج  ــت والإن

اللبناين وه� ف�ضاء ا�ضرتاتيجي – طاقي 

اإىل  اإيران  من  جغرافيًا  مرة  لأول  فتح 
مُ
ي

العراق اإىل �ض�رية فلبنان. وه� ما كان 

من املمن�عات غريامل�ضم�ح بها ل�ضنني 

حجم  يف�رض  ــذي  ال الأمــر  خلت؛  ط�يلة 

هذه  يف  ولبنان  �ض�رية  على  ال�رضاع 
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الحدث

على  العاملية  احلرب  واأهداف  املرحلة، 

�ض�رية.

اأن  يف خ�ضم هذا ال�رضاع �ضعرت تركيا 

م�ضاريع متديد اأنابيب �ضت�ضيع طاملا اأن 

م�رضوع ناب�ك� متاأخر وم�رضوعا ال�ضيل 

ي�ضتبعدانها  اجلن�بي  وال�ضيل  ال�ضمايل 

بعيداً  بات  قد  املت��ضط  �رضق  غاز  فيما 

من نف�ذ ناب�ك� وبالتايل تركيا.

السيل الشمالي... والجنوبي
خــطــني  عـــلـــى  ــ�  ــك ــض ــ�� م ــت  ــل ــم ع 2ـ 
لقرن  التاأ�ضي�س  الأول،  ا�ضرتاتيجيني: 

يق�م  )�ضنغهاي(  �ضيني   – رو�ــضــي 

لكتلة  الإقت�ضادي  النم�  اأ�ضا�س  على 

على  وال�ضيطرة  ناحية  من  �ضنغهاي 

وبناء  اأخــرى،  ناحية  من  الغاز  منابع 

عليه فقد اأ�ض�ضت مل�رضوعني اأولهما ه� 

م�رضوع ال�ضيل اجلن�بي.. وثانيهما ه� 

م�رضوع ال�ضيل ال�ضمايل وذلك مل�اجهة 

غاز  لقتنا�س  الأمــريكــي  املــ�ــرضوع 

عرب  اأذربيجان؛  وغــاز  الأ�ــضــ�د  البحر 

م�رضوع ناب�ك�.

ال�ضمايل  �ضقيه  يف  الرو�ضي  امل�رضوع 

عرب  الطريق  يقطع  ــذي  وال واجلن�بي 

التايل:

رو�ضيا  وينتقل من  ال�ضمايل:  ال�ضيل  اآ- 

اإىل  فاينربغ  ومن  مبا�رضة  اأملانيا  اإىل 

�ضا�ضنيتز عرب بحر البلطيق دون املرور 

ال�ضغط  خفف  مــا  وهــ�  ببيالرو�ضيا 

الأمريكي عليها.

رو�ضيا  من  ومير  اجلن�بي:  ال�ضيل  ب - 

اإىل البحر الأ�ض�د فبلغاريا ويتفرع اإىل 

الي�نان فجن�ب اإيطاليا واإىل هنغاريا 

فالنم�ضا.

غاز  ت�ضّغل  �ضبق،  مــا  كــل  �ضياق  يف 

وذلك  النم�ضا  يف  للغاز  من�ضاآت  بروم 

اجلرماين.  ال�ضرتاتيجي  املحيط  يف 

بريطانيا  يف  من�ضاآت  ت�ؤجر  اأنها  كما 

التخزين  من�ضاآت  اأن  اإل  وفــرنــ�ــضــا. 

حمــ�راً  �ضتك�ن  النم�ضا  يف  املتزايدة 

لر�ضم اخلارطة الطاقية لأوروبا يف جزء 

هام اإذ اإنها �ضتزود الأ�ض�اق ال�ضل�فينية 

والهنغارية  والكرواتية  وال�ضل�فاكية 

الأملــانــيــة  مــن  وبع�ضًا  والإيــطــالــيــة 

 حديثًا يدعى 
َّ
اأمُِعد بالت�ضافر مع خمزن 

)كاترينا( تق�م �رضكة غاز بروم ببنائه 

اإىل  الغاز  لت�ريد  اأملانيا  بال�رضاكة مع 

مراكز اأوروبا الغربية.

م�رضوع  بروم  غاز  �رضكة  اأقامت  وقد 

�رضبيا  مع  م�ضرتكًا  تخزين  من�ضاأة 

والهر�ضك  الب��ضنة  اإىل  الغاز  لت�ضدير 

�رضبيا  عن  ف�ضاًل  النم�ضا  من  وجــزء 

جلدوى  درا�ضات  اأجريت  وقد  نف�ضها. 

التخزين  م�ضاريع  من  لعدد  اإقت�ضادية 

املماثلة يف جمه�رية الت�ضيك ورومانيا 

و�ضل�فاكيا  وبــريــطــانــيــا  وبلجيكا 

وبهذا  فرن�ضا.  وحتى  والي�نان  وتركيا 

لـ  كمزود  م�قعها  م��ضك�  �ضتح�ضن 

للغاز  اأوروبـــا  احتياجات  من   41%
عالقات  يف  ج�هريًا  تغيرياً  يعني  ما 

القريب  املديني  على  بالغرب  ال�رضق 

من   80% �ضتزود  كما  اأوًل،  واملت��ضط 

البعيد  املدى  على  اأوروبــا  احتياجات 

للنف�ذ  تراجعًا  يعني  ما  وه�  ثانيًا. 

اأحد  يف  له  اأ 
َّ
هي

مُ
ي �ضدامًا  اأو  الأمريكي 

ج�انبه بالت�ضافر مع اعتبارات الدرع 

عاملي  نظام  لتاأ�ضي�س  ال�ضاروخية 

)الغاز( يف �ضلب ع�امل  جديد �ضيك�ن 

ت�ضكيله. 

ال�ضمايل  ال�ضيل  م�رضوعا  خفف  لقد 

ال�ضيا�ضة  ــة  ــي ــم اأه مـــن  واجلــنــ�بــي 

اإىل  ترتاجع  اأنها  بدا  التي  الأمريكية 

ره الكامنة  اخللف فيما ترتاجع اآثار الكمُ

ورو�ضيا  ال��ضطى  اأوروبـــا  دول  بــني 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اأن  رغم 

حاليًا،  للرتاجع  م�ضتعدة  اأنها  يبدو  ل 

 2011 الأول  ت�رضين  اأعلنت يف  اإنها  اإذ 

الطاقة  �ضيا�ضات  متمثل يف  عن حت�ل 

ب�ضبب اكت�ضاف مناجم الغاز ال�ضخري 

يف اأوروبا لتقليل العتماد على رو�ضيا 

اأن هذا ل  الأو�ضط. ولكن يبدو  وال�رضق 

يزال اأماًل بعيد املنال اأو املدى.

اجلــديــر بــالــذكــر، وبــعــد �ــضــنــ�ات على 

ال�ليات  يف  ال�ضخري  الغاز  اأكت�ضاف 

الإقت�ضادية  التقارير  اأن  املتحدة، 

مت  و2013   2011 عام  خالل  اأنه  ت�ؤكد 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اكت�ضاف 

و�ضاعفت  ال�ضخري  النفط  من  املزيد 

حيث  العامل،  يف  مرات   10 بـ  خمزونه 

 345 اإىل  32 مليار برميل وو�ضل  كان 

نفط  اإنتاج  يعادل  وه�  برميل  مليار 

اإنتاج  مبقدار  �ضنة   31 لـ  الأوبــك  دول 

كبري  تغيري  هــذا  تاأكيد  وبكل  الــيــ�م، 

خالل 24 �ضهراً.

ولكن وبح�ضب الربف�ض�ر روبرت اأيري�س 

والتقنية  الطاقة  اقت�ضاديات  خبري 

جامعة  يف  التعدين   عل�م  واأ�ــضــتــاذ 

»ف�رب�س«  يف  الأمريكية  بن�ضلفانيا 

الطرح  يف  كبرية  مبالغات  هناك  فاإن 

اإنــتــاج النفط  الإعــالمــي لــدى تــنــاول 

والغاز ال�ضخري يف ال�ليات املتحدة 

من  اأكــرث  الدعاية  منحى  اتخذ  ــذي  ال

و�ضف ال�اقع.

الدور الصيني
يف  ال�ضيني   – الرو�ضي  التعاون  ي�ضكل 

لل�رضاكة  امل�جهة  الق�ة  الطاقة  جمال 

اخلــرباء  ــراه  ي ما  وهــ�  ال�ضرتاتيجية، 

رائزاً يقف وراء الفيت� امل�ضرتك مل�ضلحة 

�ض�رية يف جمل�س الأمن.

ه�  الــطــاقــة  جمــال  يف  الــتــعــاون  اإن 

»ذروة« ت�رضيع ال�رضاكة بني العمالقني 

باأف�ضليات  الغاز  اإمداد  يتعدى  والأمر 

عرب  ت�زيعه  يف  امل�ضاركة  اإىل  لل�ضني 

اجلــديــدة«  واملن�ضاآت  الأ�ــضــ�ل  »بيع 
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على  امل�ضرتكة  ال�ضيطرة  وحمـــاولت 

ت�زيع  ل�ضبكات  التنفيذية  الإدارات 

الغاز حيث تقدم م��ضك� حاليًا عر�ضًا 

الغاز  اإمـــدادات  اأ�ضعار  يف  باملرونة 

اإىل  بالدخ�ل  لها  ي�ضمح  اأن  �رضيطة 

الأ�ض�اق ال�ضينية املحلية لأن الأرباح 

ولــهــذا  ال�ضيني.  ــل  ــداخ ال يف  تكمن 

الرو�س  اخلـــرباء  اأن  على  الإتــفــاق  مت 

وال�ضينيني ي�ضتطيع�ن العمل �ض�ية يف 

الجتاهات التالية:

تن�ضيق ا�ضرتاتيجيات الطاقة يف البلدين 

والتنب�ؤ ور�ضم ال�ضيناري�هات امل�ضتقبلية 

وفاعلية  لل�ض�ق  التحتية  البنية  وتنمية 

الطاقة وم�ضادر الطاقة البديلة.

الطاقة  التعاون يف  وهنالك ف�ضاًل عن 

يف  تتمثل  اأخرى  ا�ضرتاتيجية  م�ضالح 

ال�ضيني   – الرو�ضي  امل�ضرتك  الت�ض�ر 

يف خماطر امل�رضوع الأمريكي امل�ضمى 

وا�ضنطن  اأن  ذلك  ال�ضاروخية  بالدرع 

ت�رضك اليابان وك�ريا اجلن�بية يف ذلك 

امل�رضوع. كما تتقاطع خماوف م��ضك� 

لإعـــادة  وا�ضنطن  حتــرك  مــن  وبــكــني 

اإحياء ا�ضرتاتيجية اآ�ضيا ال��ضطى املدع� 

نف�ضه  الت�جه  وهــ�  احلــريــر«  »طــريــق 

الذي  الكبري  ال��ضطى  اآ�ضيا  مل�رضوع 

النف�ذ  لدحر  الأب  ب��س  ج�رج  طرحه 

ال��ضطى  اآ�ضيا  يف  وال�ضيني  الرو�ضي 

امل�قف يف  تركيا حل�ضم  بالتعاون مع 

النف�ذ  وترتيب   2014 عام  اأفغان�ضتان 

)النات�ي( هناك. وهنا كان على ب�تني 

اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الغرب  غــزو  يحبط  اأن 

ال��ضطى  لآ�ضيا  الرو�ضي  اخللفي  للرواق 

يف ات�ضاع الف�ضاء الإقت�ضادي الرو�ضي 

وبيالرو�ضيا  كازاخ�ضتان  مع  امل�ضرتك 

اإىل  بالن�ضبة  بــكــني  ــع  م بــالــتــعــاون 

كازاخ�ضتان.

الدويل  ال�رضاع  لآليات  ال�ض�رة  هذه 

جانب  روؤيــة  اأمــام  املجال  يف  تف�ضح 

العاملي  الــنــظــام  ت�ضكيل  عملية  مــن 

اجلديد على اأر�ضية ال�رضاع على النف�ذ 

وعلى  حمـــ�ره(  )و�ــضــ�ريــة  الع�ضكري 

الع�رض...  روح  على  »القب�س«  اأر�ضية 

الطاقة وعلى راأ�ضها الغاز.

الحوض السوري
اإن معرفة ال�رض الكامن يف الغاز ال�ض�ري 

الدائرة  احلــرب  حجم  اجلميع  �ضيفهم 

على �ض�رية والدور القطري ـ ال�ضع�دي 

ميلك  �ض�رية  ميلك  من  لأن  ذلــك،  يف 

ومفتاح  اآ�ضيا  وب�ابة  الأو�ضط  ال�رضق 

بيرتو�ضيا )ح�ضب كاترين الثانية( واأول 

والأهم  ال�ضني(،  )ح�ضب  احلرير  طريق 

الغاز  اإىل  عربها  الــدخــ�ل  ميلك  مــن 

ميلك العامل خ�ض��ضًا اأن القرن املقبل 

اتفاقًا  الغاز. وبت�قيع دم�ضق  ه� قرن 

لتمرير الغاز الإيراين عرب العراق اإليها 

ومن ثم للبحر املت��ضط يك�ن الف�ضاء 

والف�ضاء  انفتح  قــد  اجلي��ضيا�ضي 

 )الغازي( قد اأغلق على م�رضوع ناب�ك�.

وال�ضع�دي  القطري  الغاز  انتقال  اإن 

املرور  ي�ضت�جب  املت��ضط  البحر  اإىل 

عرب �ض�رية كما اأن اختيار اإيران طريق 

العراق ثم �ض�رية فالبحر املت��ضط لنقل 

الأمريكي  بامل�رضوع  اأطــاح  قد  الغاز 

م�رضوعي  وثبت  جهة،  من  )ناب�ك�( 

الرو�ضيني  واجلن�بي  ال�ضمايل  ال�ضيل 

مع ما ي�ضاف لهما من ا�ضتثمارات يف 

ح�ضاب  على  كاأول�ية  املت��ضط  �رضق 

الأمريكيني والغرب من جهة ثانية. 

هذا  اإن  تــقــ�ل  املــتــ�افــرة  املعل�مات 

العامل  يف  الأثرى  ه�  ال�ض�ري  احل��س 

اأن  وا�ضنطن  معهد  ي�ؤكد  حيث  بالغاز 

واأن  الأغــنــى  الــدولــة  �ضتك�ن  �ض�رية 

�ضي�ضتعر  وقرب�س  تركيا  بني  ال�رضاع 

ــرة على حتمل  ــق اأن قـــدرة  لــعــدم  نــظــراً 

خ�ضارتها لغاز ناب�ك�، رغم اأن م��ضك� 

وقعت يف 2011/12/28 مع اأنقرة عقد 

اتفاقية لتمرير جزء من ال�ضيل اجلن�بي 

عرب اأرا�ضيها، وقد �رضف النظر عنه من 

ل�ضغ�طات  تعر�ضت  بعدما  تركيا  قبل 

اأمريكية كبرية.
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ن�شاطات �شناعية

الأمم  منظمة  دعــ�ة  ح�ضن  احلــاج  ح�ضني  ال�ضناعة  وزيــر  ى 
ّ
لب

اإيطاليا  يف  ميالن�  اإىل  »ي�نيدو«  ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة 

للم�ضاركة يف امل�ؤمتر العاملي الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة 

اخلارجية الإيطالية والتعاون الدويل ومنظمة »ل �ضالم من دون 

دول  يف  الإقت�ضادي  املراأة  دور  »متكني  ح�ل  الدولية،  عدالة« 

منطقة ال�رضق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

اأي�ضًا  فيها  ث 
ّ
الإفتتاح حتد واألقى احلاج ح�ضن كلمة يف جل�ضة 

وزيرة  مراعي،  �ضمرية  الت�ن�ضية  املــراأة  �ض�ؤون  وزيــرة  من  كل 

اخلارجية الإيطالية ال�ضابقة وم�ؤ�ض�ضة منظمة »ل �ضالم من دون 

مكتب  ورئي�س  �س 
ّ
املف� الإيطايل  وال�زير  ب�نين�،  اإميا  عدالة« 

كانتيني،  جيامباول�  اخلارجية  وزارة  يف  الإيطايل  التعاون 

ومدير ق�ضم الأعمال وال�ضتثمار والتكن�ل�جيا يف ي�نيدو حممد 

المني �ضاوي.

ومتكني  تعزيز  اإىل  العربي  العامل  حاجة  على  كلمته  يف  واأكــد 

جميع  على  خ�ض��ضًا  واللبنانية  عم�مًا  العربية  املراأة  قدرات 

على  وت�ضجيعها  الإقت�ضادي  ال�ضعيد  على  �ضيما  ول  الأ�ضعدة 

املبادرة واإقامة امل�ضاريع اخلا�ضة بها لت�ضاهم بذلك يف مكافحة 

ولأ�رضتها  لها  املعي�ضي  امل�ضت�ى  ورفع  والأمية  والفقر  البطالة 

وخ�ض��ضًا يف الأرياف.

الأ�ض�اق  يف  الإنتاج  لت�رضيف  ال�ضبل  ت�فري  »اأهمية  اإىل  واأ�ضار 

يجري  الذي  الكبري  التناف�س  ظل  يف  والدولية  والإقليمية  املحلية 

الدول  اإقت�ضاديات  يف  الكبري  ال�ضعف  واأمام  الأ�ض�اق  �ضعيد  على 

العربية«، وقال: »من هنا اأجد اأن م��ض�ع التدريب ونقل اخلربات 

والتكن�ل�جيا الذي نت�ضارك به مع منظمة »ي�نيدو« ومنظمة التعاون 

الإيطايل ه� اأمر مهم جداً ينبغي تط�يره وتط�ير �ضبكات الت�ا�ضل 

بني �ضيدات الأعمال يف منطقتنا ومع �ضيدات الأعمال يف اإيطاليا 

واأوروبا عم�مًا. وينبغي اأي�ضًا اأن ندرك اأنه ل تنمية حقيقية ل�اقع 

املراأة مبعزل عن الإقت�ضاد الكلي للدول واملجتمعات وال�ضيا�ضات 

الإقت�ضادية املحلية والإقليمية والدولية. ما يعني �رضورة التفاق 

العاملية  الإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  يف  والتكاف�ؤ  العدالة  اأهمية  على 

ول�اقع  لالإقت�ضاد  حقيقي  تط�ير  اأجل  من  واملحلية  والإقليمية 

واجلهات  الإيطالية  بامل�ضاعدات  املنا�ضبة  هذه  يف  واأن�ه  املراأة. 

والتم�يل  الدعم  عرب  �ض�اء  للبنان،  »ي�نيدو«  ومنظمة  املانحة 

املبا�رض اأو التدريب والتجهيز باملعدات واخلربات واإعطاء الأف�ضلية 

للت�ضدير والت�ض�يق. علينا اأي�ضًا اأن ن�ضجع التعاونيات والتجمعات 

اأن معظم  والت�ض�يق، خ�ض��ضًا  والإنتاج  البتكار  ت�ضهيل  اأجل  من 

امل�ؤ�ض�ضات يف لبنان �ضغرية ومت��ضطة، ف�ضاًل عن ت�فري التم�يل 

بف�ائد خمف�ضة اأو مدع�مة«.

كانتيني
وبعد امل�ؤمتر، عقد احلاج ح�ضن �ضل�ضلة لقاءات ثنائية مع ال�زراء 

وكبار امل�ض�ؤولني احلك�ميني الإيطاليني امل�ضاركني يف امل�ؤمتر. 

م�ضاريع  كانتيني  �س 
ّ
املف� ال�زير  مع  عمل  جل�ضة  يف  وناق�س 

الدعم  تاأمني  واإمكان  الإيطالية،  واحلك�مة  لبنان  بني  التعاون 

مت�يل  اأو  قرو�س  اإطار  يف  جديدة  وبرامج  مل�ضاريع  الإيطايل 

ط�يل الأجل اأو م�ضاعدات فنية وتقنية وتبادل للخربات.

الحاج حسن في مؤتمر دولي في ميالنو: 
لتمكين قدرات المرأة العربية إقتصاديًا

الوزير الحاج حسن خالل مشاركته في المؤتمر
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امل�ضاركني  تخريج  حفل  اأقيم 

اخلا�ضة  التدريب  دورات  يف 

الدائم   
ّ
املقر يف  الأعمال  لرواد 

وال�ضناعة  الــتــجــارة  لــغــرف 

والزراعة للبالد العربية »مبنى 

لالإقت�ضاد  الق�ضار  عــدنــان 

نظمها  ـــي  ـــت وال ـــي«،  ـــرب ـــع ال

ـــداع  الإب »مــركــز  واحت�ضنها 

وريـــــادة الأعــــمــــال« الــتــابــع 

»ي�نيدو«  منظمة  مع  بالتعاون  العربية،  للغرف  العام  لالإحتاد 

على مدى الأ�ضهر املا�ضية.

للغرف  العام  لالإحتاد  الفخري  الرئي�س  اأ�ضار  الإطار،  هذا  ويف   

 بها 
ّ
التي مير الظروف  اأنه »يف ظل  اإىل  الق�ضار  العربية عدنان 

العامل العربي، ياأتي حفل تخريج امل�ضاركني يف دورات التدريب 

الأج�اء  اأمل و�ضط  الي�م، مبثابة ف�ضحة  الأعمال  لرواد  اخلا�ضة 

دة بالغي�م«.
ّ
العربية امللب

ولفت اإىل »اأننا يف الحتاد العام للغرف العربية لدينا رغبة 

اد الأعمال، واإن �رضاكتنا مع منظمة 
ّ
وحر�س كبري على دعم رو

يف  الأعمال«  وريادة  الإبداع  لـ«مركز  واحت�ضاننا  »ي�نيدو« 

اأننا  على  برهان  خري  ه�  العربي،  الإقت�ضادي  ال�رضح  هذا 

والإبتكار«،  الريادة  يف  »الإ�ضتثمار  دعائم  برت�ضيخ  معني�ن 

 احلاجة اإىل دعم الطاقات الإبداعية، 
ّ

حيث ال�طن العربي باأم�س

وخلق فر�س العمل، مبا ي�ضاهم يف ن�رض ال�عي مبزايا العمل 

اخلا�س والتن�ضيق والرتويج للمبادرات وامل�رضوعات ال�ضغرية 

واملت��ضطة، وخلق الفر�س املربحة واملبتكرة، وتنمية العن�رض 

الب�رضي الذي يزخر به عاملنا العربي.

حسين
 كذلك كانت كلمة لرئي�س مكتب منظمة »ي�نيدو ITPO ها�ضم ح�ضني 

العام  لالإحتاد  الفخري  الرئي�س  ي�ؤديه  الذي  بـ«الدور  خاللها  ه 
ّ
ن�

اد 
ّ
الق�ضار، على �ضعيد دعم املبتكرين ورو العربية عدنان  للغرف 

ميّثل  »الق�ضار  اأن  اإىل  م�ضرياً  العربي«،  والعامل  لبنان  يف  الأعمال 

من�ذجًا يحتذى يف عامل الإقت�ضاد والأعمال يف العامل العربي«.

المعّلم
املعّلم مبجم�عة  لبنان حممد  احِلرفيني يف  نقيب  م 

ّ
تقد بدوره   

اأن  معترباً  اللبنانية،  احِلرف  حماية  �ضبيل  يف  املقرتحات  من 

»التجارة احلرة من دون معاجلة الإ�ضترياد الإغراقي مبثابة خطاأ 

اد 
ّ
كبري يجب جتاوزه وتفاديه«، م�ؤكداً »اأهمية حماية اأعمال الرو

»وج�ب  اإىل  م�ضرياً  تزويرها«،  ومنع  القر�ضنة  من  لبنان  يف 

تكري�س 13 ت�رضين الثاين كي�م للِحريف اللبناين«.

اتحاد الغرف العربية يخّرج مشاركين في دورات ريادة األعمال

تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى األسواق السورية

اأجرى وزير ال�ضناعة الدكت�ر ح�ضني احلاج ح�ضن �ضل�ضلة ات�ضالت 

بالتن�ضيق مع الأمني العام للمجل�س الأعلى ال�ض�ري – اللبناين 

ن�رضي اخل�ري مع كّل من وزيري الإقت�ضاد والتجارة اخلارجية 

والإ�ضالح  الزراعة  ووزير  اجلزائري  همام  املهند�س  ال�ض�رية 

الزراعي ال�ض�ري املهند�س اأحمد القادري، عر�س معهما م�ضاألة 

ت�ضهيل ان�ضياب ال�ضلع الت�ضديرية ال�ضناعية والزراعية اللبنانية 

اجلانب  ب 
ّ

ورح اإيجابية،  املحادثات  اأج�اء  وكانت  �ض�ريا.  اإىل 

ال�ض�ري بكّل ما ي�ؤدي اإىل تعزيز العالقات التجارية بني البلدين. 

ونتيجة هذه املحادثات وما مّت الت�افق ب�ضاأنه، قام وفد م�ضرتك 

ع مزارعي البقاع، 
ّ
ع مزارعي اجلن�ب، وجتم

ّ
 ممثلني عن جتم

ّ
�ضم

العالقات  ومدير  لبنان  يف  واخل�ضار  الفاكهة  ري 
ّ
م�ضد ونقابة 

العامة يف املجل�س الأعلى ال�ض�ري -  اللبناين ال�ضيد اأحمد احلاج 

اجتماعات  عقدوا  حيث  ال�ض�رية  العا�ضمة  اإىل  بزيارة  ح�ضن 

ومع  ال�ض�ريني  والزراعة  الإقت�ضاد  وزيري  من  كّل  مع  مكثفة 

ع�ض� القيادة القطرية يف حزب البعث ورئي�س مكتب الفالحني 

تخفيف  اللبناين  ال�فد  وطــرح  ال�ضفيع.  النا�رض  عبد  الدكت�ر 

الإجراءات الآيلة اإىل ت�ضهيل ت�ضدير املنتجات اللبنانية ول �ضيما 

امل�ز والبطاطا اإىل الأ�ض�اق ال�ض�رية.

اللبنانيني  بامل�ضدرين  اإ�ضمية  لئحة  اإيــداع  على  الت�افق  ومّت 

وخالل  ال�ضترياد،  مب��ض�ع  املكلفني  ال�ض�ريني  وامل�ضت�ردين 

تكليف  ومّت  تاريخه.  من  الأ�ضب�عني  تتعدى  ل  ق�ضرية  فرتة 

معاون وزير الإقت�ضاد ال�ض�ري الدكت�ر عبدال�ضالم علي وممثل 

بالتعاون  الق�ضية،  هذه  مبتابعة  اجلن�ب  مزارعي  جتمع  عن 

والتن�ضيق مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى ال�ض�ري – اللبناين.

لت�ضهيل  ــراءات  الإج كل  بت�ضهيل  ال�ض�ري  الزراعة  وزير  ووعد 

وت�رضين  الأول  ت�رضين  �ضهري  خالل  اللبنانية  البطاطا  دخ�ل 

الثاين. و�ضكر ال�فد اللبناين جتاوب احلك�مة ال�ض�رية مع مطالب 

املنتجني واملزارعني اللبنانيني.

صورة تذكارية للمتخّرجين
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ن�شاطات �شناعية

ح�ضن  احلاج  ح�ضني  ال�ضناعة  وزير  قام 

املتابع�ن  و�ضفها  العراق  اإىل  بزيارة 

التي  لالإيجابيات  نظراً  جداً  بالناجحة 

اأظهرتها اللقاءات التي عقدت خاللها.

اللبناين  والــ�فــد  ح�ضن  احلــاج  و�ــضــارك 

الإفتتاح  يف  ــارة  ــزي ال ــالل  خ املــرافــق 

الــذي  الـــدويل  بــغــداد  ملعر�س  الر�ضمي 

الــ�زراء  رئي�س  وح�ض�ر  برعاية  جرى 

ال�فد   
ّ
و�ضم العبادي.  حيدر  العراقي 

اللبناين رئي�س جمعية ال�ضناعيني فادي 

املقايي�س  م�ؤ�ض�ضة  عام  مدير  اجلميل، 

درغــام  لينا  املهند�ضة  واملــ�ا�ــضــفــات 

واملدير الإداري واملايل يف معهد البح�ث 

رئي�س  ونائب  كف�ري  �ضليم  ال�ضناعية 

ن�رضاوي  ــ�رج  ج ال�ضناعيني  جمعية 

ورئي�س جتمع �ضناعيي ال�ضاحية اأ�ضامة 

ال�ضناعات  اأ�ضحاب  نقيب  حلباوي، 

الغذائية منري الب�ضاط، ع�ض� جمل�س اإدارة 

الدكا�س، رئي�س جمل�س  �ض�قي  اجلمعية  

العراقيني   – اللبنانيني  الأعمال  رجال 

نقابة  ورئي�س  ن�ض�يل،  الـــ�دود  عبد 

كبري  وعدد  تر�ضي�ضي  ابراهيم  الفالحني 

احلاج  ال�زير  افتتح  ثم  ال�ضناعيني.  من 

ح�ضن اجلناح اللبناين يف املعر�س.   

ولقد حجز ال�ضناعي�ن اللبناني�ن جناحًا 

ط�ل  بعد  عًا 
ّ
مرب مــرتاً  ت�ضع�ن  م�ضاحته 

بغداد  معر�س  يف  امل�ضاركة  عن  غياب 

الدويل. وتت�ّزع امل�ؤ�ض�ضات العار�ضة بني 

والكابالت  والدوائية  الغذائية  ال�ضناعات 

واأجهزة  ال�ضناعية  والآلت  الكهربائية 

الإنارة.

إجتماع موّسع
زيارته  ا�ضتهل  قد  ح�ضن  احلــاج  وكــان 

العراق باإجتماع ثنائي مع  اإىل  الر�ضمية 

حيدر  الدكت�ر  العراقي  الــ�زراء  رئي�س 

بح�ض�ر  ع 
ّ
م��ض اجتماع  تاله  العبادي، 

حممد  الدكت�ر  العراقي  ال�ضناعة  وزير 

ال�ضفارة  يف  بالأعمال  والقائم  الدراجي 

اللبنانية يف بغداد وليد الغ�ضيني ورئي�س 

الدكت�ر  اللبنانيني  ال�ضناعيني  جمعية 

ل.
ّ
فادي اجلمي

الإجتماع  خالل  ح�ضن  احلاج  واأو�ضح 

اأن تط�ير العالقات الثنائية بني لبنان 

التبادل   من خالل ت�ضهيل 
ّ
والعراق يتم

ال�ض�ق  باجتاه  اللبنانية  وال�ضادرات 

لدى  العراقية، ومن خالل وج�د رغبة 

بال�ضتثمار  اللبنانيني  الأعمال  رجال 

عمل  ت�ضهيل  عــن  ف�ضاًل  الــعــراق،  يف 

اأ�ضاًل  امل�ج�دين  اللبنانيني  واأن�ضطة 

يف العراق وهم م�ضتثمرون يف م�ضاريع 

دة.
ّ
�ضناعية وجتارية و�ضياحية متعد

ع العبادي على ال�ضتثمار 
ّ
من جهته، �ضج

الت�ضهيالت  كل  بتقدمي  واعداً  العراق،  يف 

بح�ض�ل  متنياته  عن  معربًا  للبنانيني، 

و�ضناعي  اإقت�ضادي  وتفاعل  تكامل 

لبنان  ــني  ب اأكـــرب  وتـــبـــاديل  وجتــــاري 

والعراق، م�جهًا حتية اإعجاب اإىل رجال 

الأعمال اللبنانيني املبدعني يف قطاعات 

عديدة.

الدراجي
وحتدث ال�زير الدراجي عن » امليزات التي 

يتمتع بها رجل الأعمال اللبناين واأولها 

وال�رضعة  الإدارة  وح�ضن  والإقدام  اجلراأة 

يف اتخاذ القرارات.« وقال: »اإذا كان اأي 

اأعمال يفكر كثرياً قبل املجيء اإىل  رجل 

العراق لال�ضتثمار، فاإن اللبناين يفكر مرة 

ما  اإن  اإلينا.  وياأتي  قراره  وياأخذ  واحدة 

يهمنا اأي�ضًا يف العراق ه� ال�ضتفادة من 

ي�ضمن  الذي  اللبناين  امل�رضيف  القطاع 

مب�ا�ضفات  والعمل  الأمــ�ال  نقل  حرية 

�ضبيهة بامل�ضارف العاملية.«

معوقات التبادل
مع  اجتماعني  ح�ضن  ــاج  احل عقد  كما 

حممد  الدكت�ر  ال�ضناعة  وزيــر  من  كــّل 

اجي ووزير العمل والتجارة املهند�س 
ّ
الدر

على  الرتكيز  ــرى  وج الــ�ــضــ�داين.  حممد 

خمتلف  على  التعاون  تفعيل  �ــرضورة 

امل�ضاركة  ع�دة  مع  خ�ض��ضًا  الأ�ضعدة 

لأول  الدويل  بغداد  اللبنانية يف معر�س 

مشاركة لبنانية رسمية وصناعية واسعة في معرض بغداد الدولي
الحاج حسن: إلعادة العمل بـ »االعتراف بشهادات المطابقة«

الجمّيل: متمّسكون بأفضل العالقات

الحاج حسن مجتمعًا إلى وزير العمل والتجارة العراقي
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ة منذ العام 2003.
ّ
مر

وطرح احلاج ح�ضن جمم�عة من املع�قات 

ومن  التبادل  حجم  تكبري  تعرت�س  التي 

ر�ض�م  وفــر�ــس  الإعـــمـــار،  ر�ــضــم  بينها 

ت�ضجيل  وعــدم  الأ�ضمنت،  على  جمركية 

اإىل  داعــيــًا  اللبنانية،  الأدويـــة  م�ضانع 

اإعادة العمل باتفاقية الإعرتاف املتبادل 

ب�ضهادات املطابقة، ول �ضيما اأن ال�ضناعة 

اللبنانية تتميز باجل�دة وامل�ا�ضفات. 

تفعيل العالقات
العمل  اللبناين مع وزير  ال�فد  كما بحث 

ال�ض�داين  حممد  املهند�س  والــتــجــارة 

م�ضاألة تفعيل العالقات واإزالة املع�قات 

ع�ائق  وجـــ�د  ــدم  ع ظــل  يف  �ضيما  ول 

الإجراءات  بع�س  واإمنا  مانعة،  قان�نية 

العملية التي حتتاج اإىل معاجلات اإدارية 

واإجرائية وميدانية.

العراق مفت�حة  اأب�اب  اأن  ال�ض�داين  واأكد 

عــاود  ــعــراق  ال واأن  اللبنانيني،  ـــام  اأم

خمتلف  يف  متخ�ض�ضة  معار�س  تنظيم 

املحافظات، داعيًا اإىل امل�ضاركة فيها.

زيادة التصدير
الر�ضمية  زيــارتــه  ح�ضن  ــاج  احل اإختتم 

مع  اجتماعات  �ضل�ضلة  بعقد  العراق  اإىل 

وزيــر  والتقى  الــعــراقــيــني.  املــ�ــضــ�ؤولــني 

اجلميلي،  علي  �ضلمان  الدكت�ر  التخطيط 

اأن  اإىل  اللقاء  خالل  ح�ضن  احلاج  واأ�ضار 

»لبنان يتطلع اإىل تكبري حجم اقت�ضادنا 

عرب زيادة ت�ضدير منتجاتنا اإىل اخلارج، 

اإىل  نتطلع  كما  الــعــراق،  اإىل  �ضيما  ول 

امل�ضاهمة يف تط�ير القطاعني ال�ضناعي 

والزراعي يف العراق«.

ق احلاج ح�ضن اإىل م��ض�ع التقيي�س 
ّ
وتطر

وج�د  عن  كا�ضفًا  الن�عية،  وال�ضيطرة 

اتفاقية ح�ل الإعرتاف املتبادل ب�ضهادات 

بها  معم�ًل  كان  البلدين  بني  املطابقة 

اجلانب  دها 
ّ
جم ولكن   2002 العام  منذ 

  SBS العراقي العام 2009، وكلف �رضكتي

ال�ضهادات عن مطابقة  باإعطاء   Veritasو

ال�ضحنة للم�ا�ضفات. 

يعتمده  الإجــراء  هذا  اأن  وقال:»�ضحيح 

العراق مع كل الدول التي ي�ضت�رد منها، 

لكن يف احلقيقة نطالب باإ�ضتثناء لبنان 

من هذا التدبري وجتديد العمل بالإتفاقية 

القدمية بعد اإجراء التعديالت التي يراها 

اجلانب العراقي منا�ضبة له«.

الجمّيل
ال�ضناعيني  جمعية  رئي�س  وو�ــضــف 

بني  العالقات  ل 
ّ
اجلمي ــادي  ف الدكت�ر 

دة جداً، يف ظّل وج�د �ضعي 
ّ
البلدين باجلي

الإقت�ضادية  بالعالقات  لالرتقاء  دائم 

بني  امل�ضرتكة  امل�ضلحة  �ضمان  فيه  ملا 

لبنان والعراق.

ورّكــــز عــلــى قــــدرات الــقــطــاع اخلــا�ــس 

ـــادرات الــقــطــاع  ــى مـــب ــبــنــاين، وعــل الــل

وجناحاته  التحديد  وجه  على  ال�ضناعي 

مثل  تطلبًا  الأكــرث  البلدان  يف  املحققة 

الـــ�ليـــات املــتــحــدة واأوروبــــــا وكــنــدا 

واأ�ضرتاليا ورو�ضيا.

اإىل  اللبنانية  وقال: »اإن دخ�ل الب�ضائع 

هذه الأ�ض�اق اأك�ضبنا خربات اإ�ضافية من 

وج�د  عدم  على  برهانًا  و�ضكل  ناحية، 

امل�ا�ضفات  يف  ول  الن�عية  يف  م�ضكلة 

يف ال�ضناعة اللبنانية من ناحية اأخرى. 

هذا  على  م�ضكلة  ل  اأن  نــ�ؤكــد  ونــحــن 

ال�ضعيد يف ال�ض�ق العراقية التي تربطنا 

ال�ثيقة  واملعرفة  العالقات  اأف�ضل  بها 

بها،  متم�ضك�ن  نحن  والتي  والتاريخية، 

مع ت�جهنا اإىل زيادة التبادل.«

الوزير الحاج حسن يتسلّم من وزير الصناعة لوحة تذكارية

الوزيرالحاج حسن في إفتتاح معرض بغداد الدولي
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ن�شاطات �شناعية

ال�ضمايل  املــن  �ضناعيي  ع 
ّ
جتم اأقـــام 

ال�ضناعة  وزير  برعاية  ال�ضن�ي،  ع�ضاءه 

ح�ضني احلاج ح�ضن وح�ض�ره، ومب�ضاركة 

حكيم،  األن  والتجارة  القت�ضاد  وزيــر 

النائبان  القزي،  �ضجعان  العمل  وزيــر 

خميرب،  وغ�ضان  بقرادونيان  هــاغــ�ب 

داين  ال�ضناعة  لــــ�زارة  الــعــام  املــديــر 

القت�ضاد  ل�زارة  العام  املدير  جدع�ن، 

جمعية  رئي�س  عبا�س،  عليا  والتجارة 

احتاد  رئي�س  ل، 
ّ
اجلمي فادي  ال�ضناعيني 

�ــرضاف،  جــاك  املت��ضط  اأعــمــال  رجــال 

ال�ضناعية  البح�ث  ملعهد  العام  املدير 

اجلــ�دة«  »برنامج  مدير  الــفــرّن،  ب�ضام 

العام  العمايل  الحتاد  رئي�س  و، 
ّ
بر علي 

واإعالميني. و�ضناعيني  غ�ضن،   غ�ضان 

العايل  املعهد  فــرع  ن�ضاط  عر�س  بعد 

يف  والقــتــ�ــضــاديــة  التطبيقية  للعل�م 

ع �ضناعيي املن 
ّ
بكفيا، األقى رئي�س جتم

نًا 
ّ
ال�ضمايل �ضارل مللر كلمة ترحيبية، مثم

لل�ضناعة  الداعمة  ح�ضن  احلاج  م�اقف 

القطاع  بحاجة  اميــانــه  مــن  انــطــالقــًا 

ورعايتها  الدولة  حماية  اإىل  النتاجي 

اأ�ض�ة مبا تق�م به �ضائر بلدان العامل.

املــبــا�ــرض  ــم  ــدع ال اأن  طــاملــا   « ــــال:  وق

بظروف   
ّ
متر لبنان  مثل  دولة  يف  �ضعب 

نــ�ؤمــن  اأن  يبقى  �ضعبة،  اقــتــ�ــضــاديــة 

ال�اعدة.«  النتاجية  للقطاعات  احلماية 

وعلى الرغم من اعتباره اتفاقية التجارة 

اأكد  جديد«،  ب�جه  »ا�ضتعماراً  العاملية 

دولــة  لكل  �رضعيًا  حــقــًا  »اأعــطــت  اأنــهــا 

باّتخاذ ما تراه منا�ضبًا لها من اجراءات 

وقائية حلماية اأمنها الجتماعي.«   

الجمّيل
ل يف كلمته خم�ضة 

ّ
من جهته، عدد اجلمي

فاعلية  على  وت�ؤثر  اأثــرت  كربى  ملفات 

النتاج يف القطاع ال�ضناعي، وهي: ر�ض�م 

املرفاأ املرتفعة، �ضالمة الغذاء، م�ضكالت 

 الت�ضدير، اإقفال املعابر الربية، والنفايات.

يتحلى  الــتــي  ــزات  املــي »اإن  واأ�ـــضـــاف: 

�ضاعدته  ــي  ــت ال هــي  الــ�ــضــنــاعــي  بــهــا 

ـــعـــاب«. ـــ�ـــض ـــى تـــخـــطـــي هــــــذه ال  عـــل

د على اأن النتاج ال�ضناعي اللبناين 
ّ
و�ضد

تطلبًا،  الأكرث  والأ�ض�اق  الدول  اإىل  ي�ضل 

اإىل  ازديـــاد  يف  الــ�ــضــادرات  اأن  وعــلــى 

الوروبــيــة. والـــدول  املتحدة   الــ�ليــات 

ب�ضكل  تعمل  »اجلــمــعــيــة  اأن  واأو�ـــضـــح 

اللبنانية  للمنتجات  الرتويج  على  مت�اٍز 

العالية«. واملــ�ا�ــضــفــات  اجلـــ�دة   ذات 

ما  املتالحقة،  الزمات  كل  »رغم  وقال: 

و2%   1.5 بني  يرتاوح  من�اً  ل 
ّ
ن�ضج زلنا 

وبالتاأكيد لي�س على امل�ضت�ى الذي نطمح 

انت�ضارنا  خــالل  من  ن�ضعى  لكننا  اإليه 

عنا الفاعل يف دول املنطقة والعامل 
ّ
وت��ض

الق�ي  املــ�ــرضيف  قطاعنا  خــالل  ومــن 

من  اأكرث  حاليًا  تبلغ  التي  وامل�ج�دات 

القت�ضاد  تدعيم  اإىل  دولر،  مليار   182
ن�ضبة  واإىل رفع  الرتاجع،  ال�طني ووقف 

الناجت  يف  ال�ضناعي  القطاع  م�ضاهمة 

الحاج حسن في عشاء تجمّع صناعيي المتن الشمالي: 
الصناعة تمكنت من المنافسة رغم التحديات القاسية

الجمّيل: النمو بين 1.5 و 2% 

الوزير حسين الحاج حسن

طوني حّداد متحدثًا

فادي الجمّيل متحدثًا

شارل مللر متحدثًا
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جمّيل ومللر يسلمان درعًا تقديرية للوزير الحاج حسن

جاك صراف، الوزير سجعان قزي، هاني ومشلين أبوجودة

دوري راضي، وليد خنيصر، طوني ومنى الحاج

اإلعالميون من اليمين: فارس سعد، بيار سعد، أنطوان فرح وعقيلته 
جوزيف متني، وشارل مللر وقوفًا

خليل شّري، عدنان عطايا، زينة عطايا، رنا شّري

بسام محفوظ، شوقي بكداش، إبراهيم مالح، زياد بكداش

سيلفا ونازاريت صابونجيان، جويس جّمال

عادل وناديا إسكندر

الوزير آالن حكيم، وليد خنيصر، الوزير حسين الحاج حسن، 
دوري راضي، فادي الجمّيل

مللر، الوزير حكيم، الوزير الحاج حسن، الوزير القزي، والجمّيل وقوفًا للنشيد الوطني

ــا  ــن واردات تخفيف  خــالل  مــن  املحلي 

وزيادة �ضادراتنا«.

الحاج حسن
واألقى ال�زير احلاج ح�ضن كلمة قال فيها: 

ين 
ّ

»مهما عملنا يف م�اقعنا نبقى مق�رض

يف اأداء املهام املطل�بة منا لأ�ضباب عديدة، 

للقيام  الأكيدة  الرغم من حماولتنا  على 

بالدور الفعال ملعاجلة امل�ضائل وامللفات 

 
ّ
اجل� هذا  ظل  يف  املطروحة،  والق�ضايا 

م على بلدنا ومنطقتنا«.
ّ
 املت�ضّنج الذي يخي

التفا�ضلية  امليزات  ح�ضن  احلاج  د 
ّ
عد  

ّ
ثم

الراأ�ضمال  بينها  ومن  اللبنانية  لل�ضناعة 

وامل�ج�دات  املايل  والراأ�ضمال  الب�رضي، 

اجلغرايف  لبنان  وم�قع  امل�ضارف  يف 

التي  الق�ية  التجارية  والعالقات  ز، 
ّ
املمي

ن�ضجها ال�ضناعي�ن، واإ�ضم لبنان التجاري 

يف  ومميزة  فارقة  عالمة  اأ�ضبح  ــذي  ال
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ن�شاطات �شناعية

كوكو وشاكيه سالخنيان

الحاج حسن والجمّيل يتوسطان تجّمع صناعيي المتنسمير عون، بديعة توما، غسان وآليس غصن

النائبان غسان مخبر وأغوب بقرادونيان

جورج شرباتي، داني عبود، فاتح بكداش، نبيل الجمّيل

بسام الفرن وبرنار تنوري

غارو سالخانيان وعقيلته

فرنسوا رزق، إنطوان بارود، الوزير حسين الحاج حسن، فادي الجمّيل، 
طوني حّداد، شارل مللر، ومدير عام وزارة الصناعة داني جدعون

نيكوال وروزانا سالخانيان

والــتــجــارة. وال�ضناعة  ــال  ــم الأع ــامل   ع

التي  والجــــراءات  التدابري  عر�س  كما 

بالتعاون  ال�ضناعة  وزارة  بها  تق�م 

احلك�مية  والدارات  ــــــ�زارات  ال مــع 

»بــاإعــداد  ال�ضناعيني  مطالبًا  الأخـــرى، 

اإفادتهم  مبــدى  تتعلق  جــدوى  درا�ــضــات 

مل�ضلحتهم«. مــ�ؤخــراً  ت 
ّ
ــر اأق ق�انني   من 

تق�م  التي  الإح�ضاءات  »بح�ضب  وقــال: 

اأن  الأرقـــام  تبنّي  ال�ضناعة،  وزارة  بها 

العام  خــالل  الت�ضدير  يف  النخفا�س 

مقارنة  الـ2%  حدود  يف  �ضيك�ن  احلايل 

ــل الــظــروف  بــالــعــام املــا�ــضــي بــرغــم ك

اأن  على  دلــيــل  اأكـــرب  وهـــذا  ال�ضاغطة. 

املناف�ضة  من  متكنت  اللبنانية  ال�ضناعة 

وعلى  قــا�ــضــيــة.  وحتــديــات  ـــروف  ظ يف 

ال�ضتمرار  على  ت�ضاعدها  اأن  ــة  ــدول ال

النظر  اإعـــادة  خــالل  مــن  وذلــك  والنم�، 

املجحفة  الثنائية  التفاقات  ومراجعة 

يف حق القطاع ال�ضناعي. هناك اتفاقات 

اللبنانية«. ال�ضناعة   م�قعة �ضد م�ضلحة 

لكننا  طبيعي.  ظــرف  يف  »ل�ضنا  وختم: 

لل�ضغ�ط  نخ�ضع  ولـــن  ن�ضت�ضلم  ــن  ل

كـــالأرز  فنحن  ال�ضعبة.  لــلــظــروف  ول 

ـــذر«. ـــج ـــت  الـــ�ـــضـــامـــخ والــــرا�ــــضــــخ وامل

درعًا  ح�ضن  احلــاج  ومللر  ل 
ّ
اجلمي ومنح 

املن  �ضناعيي  ع 
ّ
جتم با�ضم  تقديرية 

ال�ضمايل. 
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التحديات،  من  اأق�ى  الطم�ح  لأن 

مها 
ّ
تقد م�ضرية  »�ض�تك«  �رضكة  تتابع 

عها بالرغم من الظروف ال�ضاغطة 
ّ
وت��ض

لبنان  بها  مير  التي  وال�ضتثنائية 

واملنطقة. ويف هذا الإطار، جرى افتتاح 

اأوت��ضرتاد  على  لـ«�ض�تك«  جديٍد  فرٍع 

ال�ض�ف  ج�رض  بعد  مرت   800( الدام�ر 

باجتاه بريوت(، برعاية وزير ال�ضناعية 

ح�ضني احلاج ح�ضن وح�ض�ر ممثل وزير 

الأ�ضد،  ج�زيف  نظريان  اأرت�ر  الطاقة 

الدام�ر  بلدية  رئي�س  ع�ن،  اإيلي  النائب 

�ضناعية  و�ضخ�ضيات  غفري  �ضارل 

وزراعية وفاعليات. 

ضو
»�ض�تك«  �رضكة  مدير  األقى  وللمنا�ضبة، 

فيها  اأ�ضار  كلمة  �ض�  و�ضام  املهند�س 

اإىل اأن »التفاوؤل مّكن �ض�تك من تخّطي 

ال�ضناعي وجمال  التحديات يف املجال 

»ال�رضكة  اأن  اإىل  ولفت  الأعمال«،  ريادة 

ت�ضلقت �ضلم النجاح درجة درجة، حمققة 

اإجنازات حملية وعاملية، حا�ضدة ج�ائز 

 2013 عام  ت�ضنيفها  جرى  حيث  عديدة 

جمال  يف  �رضكة   30 اأوائل  بني  من 

حلل�لها  جائزة  ونالت  الأعمال  ريادة 

الأوىل يف جمالها  الع�رض  ال�رضكات  بني 

عقد  من  ال�رضكة  على  القيم�ن  ومتّكن 

لقاء مع وزيرة الإقت�ضاد الأمريكية«.

ال�رضكة  جناحات  اأهمية   « �ض�:  وقال 

تظهر يف انعكا�س هذا النجاح على البيئة 

اأن  ي�ضعدين  الإطار  هذا  ويف  واملجتمع، 

اأذكر خم�ضة اإجنازات متكنت ال�رضكة من 

حتقيقها:

فر�س  من  عدداً  »�ض�تك«  قدمت  اأوًل: 

 20 معي�ضة  تاأمني  من  ومتكنت  العمل، 

يف  تثابر  »�ض�تك«  تزال  ول  عائلة. 

من  املزيد  تقدمي  اأمل  على  املجال  هذا 

الفر�س.

اأكرث من  ثانيًا: قامت »�ض�تك« بتدريب 

الطاقة  قطاع  يف  يعمل�ن  �ضخ�ضًا   30
املتجددة يف لبنان.

من  لأكرث  الدعم  »�ض�تك«  مت 
ّ
قد ثالثًا: 

ج لطاّلب اجلامعات.
ّ
50 م�رضوع تخر

رابعًا: متّكنت »�ض�تك« من رفع م�ضت�ى 

من  تقريبًا  عائلة   2000 عند  الرفاهية 

معدلت  على  ال�ضغط  ترفع  اأن  دون 

مهم  جد  اأمر  وهذا  الطاقة.  ا�ضتهالك 

الإهتمام  اإَنّ  اإذ  البيئي،  ال�ضعيد  على 

من�ضب دائمًا على رفع م�ضت�ى الرفاهية 

والتخفيف من الإ�ضتهالك.

 15 خالل  »�ض�تك«  اإ�ضتطاعت  خام�ضًا: 

عامًا تخفي�س ما يعادل 30 ملي�ن كلغ 

من ثاين اأوك�ضيد الكرب�ن، ما يعترب رقمًا 

مرتفعًا وم�ؤثراً يف املجال البيئي.

الحاج حسن
معربا  ح�ضن  احلاج  ال�زير  حتدث  ثم 

الدام�ر  بلدة  يف  ل�ج�ده  �رضوره  عن 

التي  تك«  »�ض�  م�ؤ�ض�ضة  ويف  العريقة 

تعنى بالطاقة البديلة والنظيفة والبيئية 

اأهمية  م�ؤكدا  الزراعية«،  وبالق�ضايا 

ا�ضتخدام الطاقة البديلة ك��ضيلة ملعاجلة 

كلفة  خف�س  جلهة  معا  ملف  من  اأكرث 

وال�ضناعيني  املزارعني  على  الإنتاج 

اأو  ال�ضم�ضية  الطاقة  ن�ضتخدم  عندما 

اله�ائية اأو املائية، ويف بع�س الأحيان 

 - املائية  بالطاقة  البع�س  ي�ضميها 

ن�ضتخدمها  اأن  نعرف  مل  احلرارية،والتي 

فرٌع جديٌد لـ»ضوتك« في الدامور
الحاج حسن: إلستخدام »الطاقة الشمسية« في خفض كلفة اإلنتاج

وسام ضو: متفائلون رغم التحديات

األسد متحدثًامدير شركة ضوتك المهندس وسام ضوالوزير الحاج حسن

الفرع الجديد

ن�شاطات �شناعية
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الطاقة  عندنا  ولكن  لبنان،  يف  بعد 

ال�ضم�ضية ب�ضكل اأ�ضا�ضي، والطاقة اله�ائية 

نخفف  اأن  ن�ضطيع  حيث  ما،  حد  اإىل 

وال�ضناعي،  الزراعي  الإنتاج  كلفة  من 

�ضاهمت يف  للزراعة  وزيرا  فعندما كنت 

الكثري من امل�ضاريع لإجناحها كي ندّخل 

الكهربائي  التيار  بني  م�ضرتكة  بطريقة 

تيار  وبني  لبنان  كهرباء  م�ؤ�ض�ضة  من 

الطاقة  تيار  اأو  اخلا�س  الكهرباء  م�لد 

ال�ضم�ضية اأو اله�ائية«.

نحن  البيئة،  م��ض�ع  يف   »: اأ�ضاف 

بلدا  لبنان  كان  واإن  بالبيئة  معني�ن 

وال�ضني  كاأمريكا  ولي�س  �ضغريا، 

الحتاد  اأو  ال�ض�فياتي  والحتاد 

املطاف  نهاية  يف  ولكن  الأوروبي، 

اأن  ن�ضتطيع  م�ضت�انا  قدر  على  نحن 

ون�ضاهم  الغازات  انبعاثات  من  نخف�س 

اأوك�ضيد  يف حماية البيئة، وحتديدا ثاين 

الكرب�ن وبقية الغازات من خالل خف�س 

ا�ضتخدام الطاقة على امل�ضتقات النفطية.

اأ�ضا�ضي  وه�  الثالث  :»امل��ض�ع  وقال 

يف  م�ضتقلني  نك�ن  اأن  وه�  عملنا،  يف 

لنا  حتقق  ال�ضم�ضية  فالطاقة  الطاقة، 

وهي  ط�يل  زمني  مدى  على  ا�ضتقاللية 

غري  �ضيانتها  فاإن  وبالتايل  خفيفة، 

عندنا  م�ج�دة  تك�ن  وهي  �ضعبة، 

الكهرباء  كم�لد  الطاقة  لإنتاج  كم�ضدر 

واأف�ضل منه.

م�ج�د  النمط  هذا  ت�ضجيع  وختم:»اإن 

خالل  من  اللبنانية  الدولة  م�ضاريع  يف 

يف  امل�ج�دة  املدع�مة  القرو�س 

م�رضف لبنان والتي ت�ضل اإىل �ضفر يف 

بالتق�ضيط على  د 
ّ
ت�ضد فائدة، وهي  املئة 

الكثريين  اأن  العلم  مع  ط�يلة،  فرتات 

هذا  يف  اإقت�ضادية  بدرا�ضات  قام�ا 

ب�ضكل  ي�فرون  اأنهم  لهم  املجال، وتبني 

كبري ويحقق�ن اإجنازا اإقت�ضاديا، م�ضددا 

يف  املبادرات  هذه  مثل  ت�ضجيع  على 

هذه  »اأن  اإىل  لفتا  اخلا�س،  القطاع 

فر�ضة كبرية اأمامنا لن�ضاهم يف خف�س 

البيئة  على  واحلفاظ  الإنتاج  كلفة 

والطبيعة اللبنانية«، م�ضريا اإىل اأن لبنان 

هذا  يف  واقت�ضادية  بيئية  م�ضاكل  لديه 

املجال.«

األسد
اأرت�ر  الطاقة  وزير  ممثل  اأكد  بدوره، 

قص شريط االفتتاح

مدير شركة ضوتك المهندس وسام ضو والوزير حسين الحاج حسن

من اليمين المحامي بشير عون، المهندس وسام ضو، فارس سعد والنائب ايلي عون
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نظريان ج�زيف الأ�ضد يف كلمة األقاها 

ا�ضتمرارية دعم وزارة الطاقة املبا�رض 

وكفاءة  دة 
ّ
املتجد الطاقة  لقطاع 

»�ض�تك«  �رضكة  تعترب  التي  الطاقة، 

قطاع  اأن  اإىل  واأ�ضار  ركائزه.  اإحدى 

ت�ضاعديًا  ينم�  كان  دة 
ّ
املتجد الطاقة 

مير  التي  الظروف  كل  من  بالرغم 

احلل�ل  كانت  »اإذا  وقال:  لبنان.  فيها 

املركزية مبعنى بناء حمّطات مركزية 

الطاقة  م�ضادر  خالل  من  كربى 

النهائي  بال�ضكل  تتبل�ر  مل  دة 
ّ
املتجد

اخلا�س  القطاع  مبادرات  فاإن  بعد، 

اأثبتت  جتاه تركيب حمطات لمركزية 

اإمكانية  ظل  يف  وجناعتها  جناحها 

ربط الإنتاج على �ضبكة كهرباء لبنان 

من خالل تعرفة التعداد ال�ضايف«.

واأ�ضاء الأ�ضد على اأهم املحاور التي يتم 

ت�ضّكل �ضمان  والتي  العمل عليها حاليًا 

م�ضت�ى  اإىل  وارتقاءه  القطاع  هذا  ر 
ّ
تط�

املزمنة  لالأزمات  الإ�ضرتاتيجية  احلل�ل 

كالآتي:

اخلطة  اللبنانية  احلك�مة  ت 
ّ
اأقر اأوًل: 

دة 
ّ
ال�طنية لكفاءة الطاقة والطاقة املتجد

من  العديد  بتنفيذ  �ضمح  ما   2011 عام 

املخ�ض�ضة.  املحاور  وفق  امل�ضاريع 

ويجري حاليًا تي�ميها لالأع�ام املمتدة 

العنان  واإطالق   ،2020 حتى   2016 من 

مل�ضاريع اإ�ضافية.

للطاقة  ال�طنية  اخلطة  اإجناز  ثانيًا: 

 2016 من  املمتدة  لالأع�ام  املتجددة 

جميع  مع  ومناق�ضتها   2020 حتى 

ال�رضكاء تباعًا.

ل حقل �ضم�ضي من�ذجي يف 
ّ
ثالثًا: بناء اأو

لبنان مبرحلة اأوىل بقدرة واحد ميغاوات 

منزل  لألف  الكهرباء  �ضت�ؤمن  والتي 

على  عمليًا  ربطه  مت  قد  والذي  تقريبًا، 

خمطط  اإىل  و�ض�ًل  لبنان  كهرباء  �ضبكة 

بناء 10 ميغاوات تباعًا.

رابعًا: بدء الأعمال التنفيذية لبناء حمطة 

مبن�ضاآت  ميغاوات  واحد  بقدرة  �ضم�ضية 

النفط يف الزهراين.

اإنتاج  مناق�ضة  نتائج  اإجناز  خام�ضًا: 

 100 اإىل   60 بقدرة  الرياح  من  الطاقة 

اخلا�س  القطاع  اإ�رضاك  عرب  ميغاوات 

للبت  ال�زراء  جمل�س  يف  حاليًا  وامللف 

النهائي.

عم�د   3000 من  اأكرث  تركيب  �ضاد�ضًا: 

يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  على  تعمل  اإنارة 

اآليات  وفق  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

تعزيز دور ومبادرات البلديات.

 3 ت�زيع  م�رضوع  جناح  بعد  �ضابعًا: 

ملي�ن  على  للطاقة  م�ّفرة  ملبة  ماليني 

على  حاليًا  العمل  يتم  لبناين،  منزل 

ت�جيه ال�ض�ق نح� ملبات الـLED الأكرث 

ت�فرياً والأكرث �ضمانة.

ة للم�اطنني 
ّ

ثامنًا: ت�فري قرو�س مي�رض

مع  بالتن�ضيق  باملئة  �ضفر  بفائدة 

م�رضف لبنان وتق�ضيط ملدة 5 �ضن�ات 

ل�رضاء  بتقدمي قر�س  يق�م  لكل م�اطن 

منحة  اإىل  بالإ�ضافة  �ضم�ضي  �ضّخان 

ال�رضاء  مّت  اإذا  دولر   200 بقيمة  مالية 

من �رضكات م�ؤهلة لدى املركز اللبناين 

حلفظ الطاقة ما يتيح دعم 7500 قر�س 

الطاقة  األ�اح  تك�ن  اأن  هدف  لتحقيق 

اأكرث   2020 ال�ضم�ضية املركبة يف العام 

من ملي�ن مرت مربع.

م�رضف  مع  البّناء  التعاون  تا�ضعًا: 

ال�طنية  الآلية  ا�ضتدامة  لتاأمني  لبنان 

الطاقة  كفاءة  م�رضوعات  لتم�يل 

اخل�رضاء  والأبنية  املتجددة  والطاقة 

 500 الآن  حتى  ال�ضتثمار  فاق  بحيث 

اأكرث من  اإىل دخ�ل  ى 
ّ
واأد ملي�ن دولر 

ال�ض�ق وخلق  اإىل  60 �رضكة متخ�ض�ضة 
املبا�رضة  اجلديدة  العمل  فر�س  اآلف 

وغري املبا�رضة.

ح�ضن  احلاج  ال�زير  ق�س  اخلتام  ويف 

اأق�ضام  على  وجال  الإفتتاح  �رضيط 

ال�رضكة.

المهندس وسام ضو متوسطًا السيدة باميال ابراهيم والمهندس مارك شمعون
 من اليمين: أحمد الموسوي، النائب ايلي عون، الوزير الحاج حسن، المهندس وسام ضو،  

السيد فريد رحمة

ن�شاطات �شناعية
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مقابلة

ة. 
ّ
املبادرات ويجعالنها اأكرث جدي

نمو أعمال الحاضنة
الأعمال  حا�ضنة  اأنَّ  حامدي  وك�ضف   

ــ�رت حــ�ل 
ّ
18 مــ�ــرضوعــًا متــح ــّذت  ــف ن

وامل�ضاريع  للمن�ضاآت  الدعم  تقدمي  كيفية 

متكني  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضغر  املتناهية 

اأعمال  تنم�  اأن  وت�ّقع  اإقت�ضاديًا.  املراأة 

مبعدل  املقبلة  ال�ضن�ات  خالل  احلا�ضنة 

زت 
ّ
ثالثة اأ�ضعاف اإذ اإَنّ هذه الأعمال متي

من�  مب�ضت�يات  الأخــرية  ال�ضن�ات  خالل 

وا�ضحة وثابتة.

من  اأكرث  مع  احلا�ضنة  تعامل  اأنَّ  واعترب 

2500 �ضخ�س اأ�ض�ض�ا لأعمالها يظهر حجم 
عملها.  يف  متار�ضه  الذي  الكبري  الإنفتاح 

ولفت اإىل وج�د العديد من ق�ض�س النجاح 

حا�ضنة  مــع  عملهم  بـــداأوا  لأ�ضخا�س 

ع�رضات  ت�ضم  ل�رضكات  واأ�ض�ض�ا  الأعمال 

امل�ظفني وت�ضجل جناحات لي�س فقط على 

�ضعيد لبنان اإمّنا يف اخلارج اأي�ضًا.

حاضنة أعمال غرفة طرابلس والشمال.. األفضل في لبنان منذ 2009
حامدي: قدراتنا كبيرة ونجاحاتنا كثيرة

هي ق�سة جناح مل�ساريع �الإحتاد �الأوروبي يف لبنان، ومثال يحتذى به لناحية جودة خدماتها �ملقّدمة، 

�إنها حا�سنة �أعمال غرفة طر�بل�س و�ل�سمال �لتي �أب�رصت �لنور عام 2006 مبا�رصة بعد حرب متوز، وعملت 

على مدى 9 �أعو�م بنجاح كبري مقدمًة خدماتها �إىل ما يقارب 2500 رجل و�سيدة �أعمال ومن�ساأة �إقت�سادية.

وتقّدم �حلا�سنة خدمات على م�ستوى عاٍل من �الأهمية وتتعلّق باحل�سول على �لتمويل، وولوج �الأ�سو�ق 

�ل�سمال،  �الأعمال يف كل منطقة  �إ�ست�سار�ت  �الأعمال،  �الإجر�ء�ت و�لتدريب على  �لعربية و�لعاملّية، ت�سهيل 

عرب  �أخ���رى  �أ�سا�سية  وخ��دم��ات 

�لدوليني  �ل�رصكاء  مع  �لت�سبيك 

جّمانية  �سبه  وخدمات  و�لعرب، 

مقرّها  د�خل  �الأعمال  عرب ح�سانة 

على  منه  ج��زء  يف  يحتوي  �ل��ذي 

للر�غبني  تقّدم  وط��اوالت  مكاتب 

باإطالق �أعمالهم. 

د مدير حا�ضنة اأعمال غرفة طرابل�س 
ّ
�ضد

مع  حديٍث  يف  حامدي  فــ�از  وال�ضمال 

دور  اأهمية  على  والإقت�ضاد«  »ال�ضناعة 

ل�رضائح  احلا�ضنة يف ظل وج�د حقيقي 

ف اإىل تلّقي 
ّ
وا�ضعة يف عمر ال�ضباب تتله

كل اأن�اع الدعم مل�ضاريعهم الفاعلة التي 

لتحقيق  احل�افز  الكثري من  لديهم  ك 
ّ
حتر

طم�حاتهم يف بل�رة اأفكارهم وترجمتها 

اإىل واقع فعلي قائم.

وك�ضف اأن معظم طالبي خدمات احلا�ضنة 

م لهم مكاتب 
ّ
قد هم من عن�رض ال�ضباب، تمُ

ليبا�رضوا منها عملهم مب�ضاعدة احلا�ضنة 

اأن  واأعلن  مها. 
ّ
تقد التي  اخلدمات  عرب 

اإىل  ينق�ضم�ن  احلا�ضنة  خدمات  طالبي 

ة ويت�ضم 
ّ
ز مببادرة جدي

ّ
ق�ضمني: ق�ضم يتمي

معّقدة  باأعمال  يق�م  اإذ  عالية  مبهنية 

اإىل  لي�ضل  اإمتامها  يف  خرباء  وي�ضاعده 

اإقت�ضاديًا  طابعًا  حتمل  التي  اأهــدافــه 

اآخر   وق�ضم  ــداع،  والإب الإبتكار  زها 
ّ
وميي

لهم  عمل  لتاأ�ضي�س  ه�ا 
ّ

ت�ج �ضبابا  ي�ضم 

ب�ضبب غياب فر�س العمل. وه�ؤلء حتمل 

مبادراتهم طابعا اإقت�ضاديا واإجتماعيا، 

وت�ليها احلا�ضنة اإهتمامًا كبرياً اإنطالقا 

من قناعتها اأنَّ ق�ضاوة الظروف وارتفاع 

ــدلت الــفــقــر يــرفــعــان مــعــدل هــذه  ــع م
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خطة  وجــ�د  حــ�ل  ــ�ؤال  �ــض على  رٍد  ويف 

نة تعمل وفقها احلا�ضنة، رّد حامدي: 
ّ
معي

»التخطيط الإ�ضرتاتيجي للدولة بداأ يف عام 

2013 حيث متَّ و�ضع خطط للقطاع الزراعي 
تعمل  خا�س  كقطاع  واحلا�ضنة  والبيئي. 

عرب  املظّلة  هــذه  �ضمن  التخطيط  على 

الت�ضبيك على هذه اخلطط، وت�ضع امل�ضاريع 

بحيث  اإ�ضرتاتيجي  اإطار  يف  تنّفذها  التي 

تتم  نة 
ّ
معي ون�ضاطات  اأهــدافــا  يت�ضمن 

متابعتها ب�ضكٍل دقيق«.

يك�ن  اأن  املمكن  غــري  »مــن  ــاف:  ــض واأ�

يف  يــدور  ا 
ّ
عم م�ضتقّلة  خطة  للحا�ضنة 

بني  احلـــ�ار  زيـــادة  هدفنا  نحن  البلد، 

اأن  �ضيما  ول  والــدولــة  اخلا�س  القطاع 

خالل  مــن  يــاأتــ�ن  الدوليني  املانحني 

الدولة اللبنانية وم�ؤ�ض�ضاتها«.

التواصل مع المبادرين
واأو�ضح اأن الغرفة تت�ا�ضل مع املبادرين 

برنامج  اإىل  اإ�ضافة  طرابل�س،  غرفة  عرب 

ل من الإحتــاد الأوروبــي يعمل 
ّ
عمل مم�

املبادرين  وجذب  الت�ا�ضل  تعزيز  على 

اجلامعات  زيـــارة  تت�ضمن  اآلــيــات  عــرب 

والبلديات، والإطالع على ل�ائح باأ�ضماء 

طرابل�س  غرفة  من  الأعــمــال   اأ�ضحاب 

بهدف متابعة الأعمال امل�ج�دة وتقدمي 

ــدعــم لــهــا و�ــضــمــان تــطــ�رهــا �ضمن  ال

ا�ضرتاتيجية معينة.

و�ضدد على اأن قدرة احلا�ضنة على خدمة 

واملن�ضاآت  ــال  ــم الأع و�ــضــيــدات  رجـــال 

فريق  ت�ضم  اإذ  جــداً،  كبرية  الإقت�ضادية 

عمل يتاأّلف من 14 خبريا حّقق جناحات 

كبرية على مدى 9 �ضن�ات، يف ظل وج�د 

برامج مانحني دوليني وم�ؤ�ض�ضات دولية 

ياأتي الإحتاد الأوروبي يف طليعتها. 

ــات كــثــرية يف  ــاح وقــــال: »حــّقــقــنــا جن

م�ضمار دعم وت�ضجيع وتط�ير امل�ؤ�ض�ضات 

املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملت��ضطة، 

اأهمية  احلا�ضنة  دور  على  اأ�ضفى  ما 

الديناميكي  الطابع  �ضه 
ّ
كر اإذ  كبرية 

واحلي�ي الذي يّت�ضم به اأداء فريق العمل 

الإداري والتقني.« 

الكثري  م 
ّ
نــقــد اأن  »ن�ضتطيع  ــاف:  ــض واأ�

ماًل  ــ�ّزع  ن ل  نحن  طبعًا  لالأ�ضخا�س، 

الطريق  اىل  نر�ضدهم  بــل  النهاية  يف 

الأعمال. وعندما يك�ن�ن  ال�ضحيحة يف 

�ن تك�ن طريق النجاح مفت�حة 
ّ
هم جدي

اأمامهم ب�ج�د خدمات احلا�ضنة وبرامج 

مت�يل مثل كفالت و�ضناديق ال�ضتثمار 

و�ضناديق  ال�ضغر  املتناهية  والقرو�س 

اإىل  اإ�ضافة  وال�طنية  املحلية  الإ�ضتثمار 

منح من قبل مانحني دوليني«.

 2500 بلغ عدد الجهات التي قّدمت 
حاضنة األعمال لها خدماتها ما يظهر حجم 

اإلنفتاح الكبير الذي تمارسه في عملها

تعتمد حاضنة األعمال من قبل 
الشراكة األورومتوسطّية كمثال عن 

الممارسات الجيدة لناحية جودة الخدمات 

والعمليات منذ عام 2011
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مقال

عن  لبنان  ز 
ّ
يتمي �ــضــيء،  كــل  يف  كما 

م�قعه  اإىل  فاإ�ضافة  ــدول.  ال من  غريه 

ومناخه  ز 
ّ
املمي الإ�ضرتاتيجي  اجلغرايف 

املعتدل وخ�ض��ضيات حياته ال�ضيا�ضية 

قة، اأ�ضيفت اإىل لبنان نقطة �ض�داء 
ّ
امل�ض�

مللف  م�اجهته  عرب  زه 
ّ
متي �ضجل  يف 

اإّلأ  ي�مًا  منه  ي�ضّنع  مل  الذي  النفايات 

يف لبنان وفقط يف لبنان!!     

ي له
ّ
ملف منهك يجب الت�ضد

ملف على كل لبناين يحمل ه�ية لبنانية 

وحفر يف اإميانه ب�طنه واإقت�ضاده �ضعار 

»�ضنع يف لبنان« اأن يقطع كل يد تعمل 

لتعطيل هذا امللف.

ملف النفايات

ــرد ملف  يعد جم الـــذي مل  املــلــف  ــذا  ه

بل  ل  امل�ض�ؤولني،  اأيدي  بني  ورق  على 

على  ويـــ�ّزع«  »ي�ضّنع  قطاعا  اأ�ضبح 

لي�س  وطبعًا  اللبنانية  املناطق  جميع 

هذه  فمقابل  جمــاين،  �ضيء  من  هنالك 

اأن  يجب  فــاتــ�رة  هناك  »ال�ضناعة« 

لروائح  ي�ميًا  يتعر�س  مــن  يدفعها 

حياتنا  تهدد  باتت  اأو�ضاخ  عن  ت�ضدر 

واإقت�ضادنا.

هذا امللف الذي بقي تائهًا عدة اأ�ضهر يف 

اأي  دون  من  حل�ٍل  عن  البحث  امات 
ّ
دو

جدوى، يهدد م�ضرينا وم�ضتقبل اأولدنا 

على جميع الأ�ضعدة. 

وكما كل لبناين نت�ضاءل دائمًا، اإىل متى؟

ج�اب �ض�ؤالنا هذا بني اأيدي من اأمّناهم 

اأولدنــــا  وم�ضتقبل  م�ضتقبلنا  عــلــى 

فاأ�ضبحت  وتراثنا،  واأر�ضنا  وبلدنا 

طرقاتنا ومداخل بي�تنا مزبلة التاريخ 

كما  م�ضتقبلنا،  خِجل 
مُ
�ضي ما  واحلا�رض 

خجل حا�رضنا من ما�ضينا.

فه�  كــثــرياً،  حا�رضنا  ي�ضبه  ما�ضينا 

عبارة عن م�ضل�ضل ط�يل ي�ا�ضل حلقاته 

حيث  ال�اقع  منطق  من  بعيداً  ال�ضابقة، 

يف  بــجــدارة  اأدوارهــــم  يلعب�ن  اأبطاله 

ال�ج�ه مالئكة ويف الغياب �ضياطني، اإىل 

رج�ع.  دون  من  اخلراب  اإىل  و�ضل�ا  اأن  

ــ�ؤدي  ي الــذي  امل�ضاهد  كــالــعــادة  وهنا 

ال�ضا�ضة  وراء  من  بالتعليق  احلكيم  دور 

ون�ضي اأنه  املخرج بحد ذاته الذي يكتب 

كامل  عليه  وتلقى  ويخرجها  الن�ض��س 

م�ض�ؤولية ما ي�ضنع وما يف�ضل يف حتقيقه.

اللبناين  �ضيبقى  متى  اإىل  بعد؟!  ومــاذا 

يعي�س ويحلم بغد اأف�ضل؟

على  ي�ضري  اللبناين  ــزال  ي ومــا  غــد  اأي 

اأن  يخ�ضى  عما  غافاًل  نف�ضها  الطريق 

واأحفاده  اأولده  نظرة  من  خ�فًا  يــراه 

  على 
ّ
له، فين�ضى ما ينتظره اإذا ما اأ�رض

امل�ضي قدمًا يف م�ضل�ضل »الف�ضل الذريع«.

اللبناين  �ضينظر  متى  دائــمــًا.  نت�ضاءل 

وحبه  لكيانه  ــاء  وف نظرة  نف�ضه  اإىل 

�ضيدرك  متى  و�ضعبه،  واأر�ــضــه  ل�طنه 

امل�ض�ؤولية  راية  ويحمل  ته، 
ّ
ه�ي قيمة 

م�ضريه  يــكــ�ن  ل  حتى  واملحا�ضبة 

احلريق بنار اإهماله.

اخلطاأ  عن  مع�ض�م  اإن�ضان  من  لي�س 

باخلطاأ  نكمل  اأن  امل�ضني  مــن  ولكن 

ره، فملف النفايات كغريه 
ّ
نف�ضه اأو نكر

اأن يبقى من دون مالحقة  من املمكن 

امللفات  مــن  كغريه  و�ضريمى  ــة 
ّ
جــدي

احلمالت  واأوراق  الإدارات  ج�ارير  يف 

الداعمة.

به،  اإ�ضتهرنا  الـــذي  الــنــفــايــات  ملف 

ومهما  بالدنا  اأبــد  اإىل  معنا  �ضنحمله 

�ضناعاتنا،  بج�دة  واأفتخرنا  �ضّنعنا 

»املقيت«  النفايات  ملف  �ضيبقى  فهل 

مندرجا حتت �ضعار »�ضنع يف لبنان«؟

ال�ض�داء  ب�ضجالتنا  نخجل  اأن  علينا  هل 

وطننا  بحق  امل�ضينة  جرائمنا  ب�ضبب 

يحن  اأمل  ـــا؟  اأولدن وم�ضتقبل  واأنف�ضنا 

التي  الغيب�بة  تلك  من  لن�ضح�  ال�قت 

خ�ضار  مــن  تــاأكــل  ط�يلة  �ضنني  ــت  دام

على  وترمينا  واأيــامــنــا  عمرنا  جمال 

مفرتق طرق اليبا�س حيث ل ماء تروينا 

ينا 
ّ
ول غذاء ي�ضبعنا ول لبا�س يك�ض� تعر

و�رضف  وح�ضارتنا  بالدنا  كرامة  من 

اأر�ضنا؟!

جديد  بلبنان  ــدو   ــغ ن اأن  ـــل  اأم عــلــى 

وب�ضناعة نفتخر بها ول نكرر اأخطاءنا 

الرديئة، وعفا اهلل عما م�ضى.

مسلسل »الفشل الذريع«
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من �شهر اإلى �شهر

لبنان  بنك  جمم�عة  ع�ض�  للتاأمني،  »اآروب«  �رضكة  اأعلنت 

ة »اآل�...حياتي«، 
ّ
واملهجر، عن اإطالق اأحدث اإبتكاراتها التاأميني

ة الأوىل يف 
ّ
ًا باإطالقها  للمر

ّ
وهي خدمة تتفرد »اآروب« ح�رضي

اخللي�ي  و�رضكتي  م�بايلز«  »اإن  �رضكة  مع  بالّتعاون  لبنان  

»األفا« و«تات�س«.

واأو�ضحت »اآروب« يف بيان اأّن »اآل�...حياتي« ه� عقد �ضمان من 

عرف 
مُ
فئة برامج ال »ميكرو« تاأمني )Micro-Insurance( اأو ما ي

يف  اغبني 
ّ
للر »اآروب«  فيه  ه 

ّ
تت�ج غر، 

ّ
ال�ض املتناهي  بالتاأمني 

ة على احلياة يف حال ال�فاة بقيمة 
ّ
احل�ض�ل على تغطية تاأميني

اأو  مر�س  ناجمة عن  اأكانت  �ض�اء  ة، 
ّ
لبناني لرية  خم�ضة ماليني 

، وبتكلفة تنا�ضب ذوي  ة والإرهاب 
ّ
ال�ضلبي اأو احلرب  عن حادث 

اأو   SMSال خالل  من  اخلدمة  هذه  وتت�افر  املحدودة.  املداخيل 

اإليها متاح حلاملي  ة الق�ضرية فقط، والإنت�ضاب 
ّ
الّن�ضي �ضائل 

ّ
الر

ترتاوح  الذين  �ضلفًا  املدف�عة  كما  الّثابتة  اخللي�ية  اخلط�ط 

اأن  �رضط  اتهم، 
ّ
جن�ضي كانت  ًا 

ّ
اأي عامًا،   و60   18 بني  اأعمارهم 

ة يف لبنان. 
ّ
يك�ن�ا مقيمني ب�ض�رة دائمة و�رضعي

ة الإ�ضرتاك �ضهلة جداً ول تتطّلب تعبئة 
ّ
زت ال�رّضكة اأّن عملي

َ
واأبر

اأي طلب اأو من�ذج لدى »اآروب«. فيكفي طلب الإنت�ضاب اإىل »اآل�...

قم 
ّ
ة عرب الهاتف اخللي�ي، على الر

ّ
حياتي« بر�ضالة SMS جماني

باعي 1319، من خالل اإر�ضال الرقم 1  لالإ�ضرتاك ال�ّضهري، اأو 
ّ
الر

الرقم 2 لالأ�ضب�عي، اأو الرقم 3 للي�مي، يليها اإر�ضال املعل�مات 

 اإر�ضال رقم �ضهادة 
ّ
ال�ّضخ�ضية للم�ضم�ن وللم�ضتفيد. وعندها، يتم

الإنت�ضاب عرب اخللي�ي لتاأكيد الإ�ضرتاك ويت�ضّلم امل�ضم�ن بعدها 

�رضكة  بختم  واملمه�رة  امل�ّقعة  الأ�ضلية  الإنت�ضاب  �ضهادة 

»اآروب« للتاأمني.

اأمريكية  التاأمني ه� ثالثة دولرات  باأن ق�ضط  »اآروب«  واأفادت 

اأمريكي  دولر   0.1 اأو  اأ�ضب�عيًا،  اأمريكي  دولر   0.7 اأو  �ضهريًا، 

»اآل�... برنامج  اأّن  اإىل  ال�رضكة  واأ�ضارت  الأعمار.  لكاّفة  ي�ميًا 

تعديل  اإليه  املنت�ضب  باإمكان  اإذ  عالية،  مبرونة  يّت�ضم  حياتي« 

وترية الدفع اأو ا�ضتبدال امل�ضتفيد من التع�ي�ضات اأو حتى اإلغاء 

انية على 
ّ
ة جم

ّ
اأي وقت، وذلك باإر�ضال ر�ضالة ن�ضي اإنت�ضابه يف 

�س لذلك.
ّ

الرقم 1319 املخ�ض

ائم 
ّ
الد »حر�ضها  من  نابعة  اجلديدة  خدمتها  ان  اآروب  واكدت 

�رضائح  وجلميع  الّلبنانية  �ق 
ّ
لل�ض والأحدث  الأف�ضل  تقدمي  على 

اجلميع  مبتناول  احلياة  على  الّتاأمني  ي�ضبح  بحيث  املجتمع، 

وبطريقة �ضهلة ومرنة ومالئمة جداً«.

األول من نوعه في لبنان والشرق األوسط
»آروب« تطلق »آلو...حياتي«:

برنامج »ميكرو« تأمين عبر الهاتف الخليوي

من اليمين: شربل ليطاني، نديم خاطر، جيلبيرت نجار، فاتح بكداش، ومارون كّساب
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وّقع وزير البيئة حممد امل�ضن�ق مع 
�ضالمة  ريا�س  لبنان  م�رضف  حاكم 

اتفاق تعاون بني »املركزي« وال�زارة، 

تناول دعم امل�رضف املركزي للقطاع 

البيئي من خالل منحه ت�ضليفات بف�ائد 

اأم�ال  للبيئة، من �ضمنها  م�ضاريع �ضديقة  لتم�يل  خمف�ضة 

القر�س املمن�ح من البنك الدويل والهادف اإىل الإ�ضتثمار يف 

 .LEPAP ث البيئي يف لبنان
ّ
م�ضاريع متعلقة مبكافحة التل�

وال�ضناعيني  الأعمال  رجال  من  عدد  الت�قيع  حفل  وح�رض 

ل، وم�ض�ؤول�ن 
ّ
مهم رئي�س جمعية ال�ضناعيني فادي اجلمي

ّ
تقد

ث 
ّ
التل� مكافحة  م�رضوع  مدير  بينهم  من  البيئة  وزارة  يف 

البيئي مروان رزق اهلل.

�ضالم  متام  احلك�مة  رئي�س  اغتنم 
اأن  لالإعالن  مالية،  اقت�ضادية  منا�ضبة 

ب�اجباتها،  �ضتق�م  التنفيذية  »ال�ضلطة 

داهمة  ة 
ّ
الداخلي ال�ضتحقاقات  لأن 

ٌة وخطرية.. 
ّ
َة حقيقي

ّ
 اخلارجي

َ
واملخاطر

تتعلق  التي  ة 
ّ
ال�رضوري القرارات  من  ط�يلٌة  لئحٌة  فهناك 

 حتتل 
ٌ

بامل�ضلحة العامة وب�ض�ؤون امل�اطنني، وبينها قرارات

ّني خطة معاجلة النفايات وتطبيِقها«، 
َ
اأول�ية ق�ض�ى مثل تب

ة اإىل الت�ا�ضع، 
ّ
م�ضدداً على اأن »الق�ى ال�ضيا�ضية جميعًا مدع�

العمل احلك�مي  بت�ضيري  ي�ضمح  والت�افِق على ما  والت�ا�ضل، 

ِة 
ّ
ال�ضيا�ضي الت�ض�يِة  انتظار  يف  اللبنانيني..  م�ضالح  وخدمة 

 رئي�س للجمه�رية 
مُ

الكربى التي ي�ضكل مدَخَلها حتمًا، انتخاب

اللبنانية«.

لل�ضمان  ال�طني  ال�ضندوق  حاز 
ــع »وحـــدة  الجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون م

والتجارة،  القت�ضاد  وزارة  اجل�دة« يف 

العاملية   2008-ISO 9001ضهادة� على 

يتعلق  ما  يف  الف�ري  الدفع  خدمات  تاأمني  عمل  م�ضلك  عن 

الدفن  نفقات  وتع�ي�س  امل�ضت�ضفى،  خارج  الطبية  بالعناية 

مكتب  يف  والأم�مة  املر�س  �ضمان  لفرع  اخلا�ضعني  لالأفراد 

برج حم�د النم�ذجي، بعدما خ�ضع 

 TUV �ــرضكــة  قــبــل  ــن  م للتدقيق 

Hellas – )TUV NORD( بتاريخ 2 
و3 ت�رضين الول 2015، الذي جاءت 

نتيجته اإيجابية تفيد باأن ال�ضندوق 

حاز  الجتماعي  لل�ضمان  ال�طني 

.2008-ISO 9001 على �ضهادة

موجز اقتصادي

اخـــتـــري الــطــبــيــب 

ــبــنــاين غــابــي  ــل ال

 top مـــعـــ��ـــس 

 ،doctor 2015
الطب  جمـــال  يف 

الن�ضائي والت�ليد، 

املركز  يف  حّل  اإذ 

بني  مـــن  الأول 

طبيب  ــــف  األ  12
يــــعــــمــــلــــ�ن يف 

اخت�ضا�ضا   40
تف�ق  حيث  طبيا، 

اجلــــراحــــات  يف 

ب�ا�ضطة  املتقدمة 

الن�ضائي والت�ليد، ح�ضب ا�ضتطالع  الروب�ت يف جمال الطب 

لختيار  الأمريكية،   Washingtonian جملة  ن�رضته  للراأي 

اأف�ضل الأطباء للعام 2015. 

�ضمال  يف  زغرتا  ق�ضاء  م�اليد  من  مع��س،  غابي  الدكت�ر 

عام  الطب  كلية  ـ  اللبنانية  اجلامعة  مــن  تخرج  لبنان، 

 georges washingtonاأ�ضتاذ يف جامعة 2012، وه� م�ضاعد 
  university school of medecine & health  science
الروب�تية، وه� دكت�ر حما�رض   وجراح متف�ق يف اجلراحة 

يف الدورات ال�طنية للجراحني يف ميدان اجلراحة الروب�تية 

واملنظار.

بداأ غابي مع��س رحلة الطب منذ 19 عاما وتخرج من اجلامعة 

اللبنانية، يف الطب العام، وبداأ اخت�ضا�ضه يف جامعة البلمند، 

يف  در�س  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  اىل  انتقل  ثم 

جامعة ج�رج وا�ضنطن، اجلراحة املتقدمة ب�ا�ضطة املناظري 

والروب�ت، وه� الي�م طبيب حما�رض م�ضاعد يف كلية الطب 

يف ج�رج وا�ضنطن.

جراحة الروبوتات
واأجرى مع��س عددا من العمليات اجلراحية املتقدمة ب�ا�ضطة 

العمليات  من  بدقتها  اأف�ضل  “اإنها  يرى  والتي  الــروبــ�ت، 

الذي  املري�س  على  اإيجابي  اأثر  ولها  التقليدية،  اجلراحية 

والأمل  ا 
ً
�ضغري يك�ن  اجلرح  لأّن  اأ�رضع  ب�ضكل  ن�ضاطه  يعاود 

عنى باأمرا�س 
مُ
اأقل، كذلك تت�ضاءل حالت النزيف، ومبا اأّنه ي

الن�ضاء ي�ضري اإىل اأّن الروب�ت يحافظ على جمال املراأة وعدم 

ه مكان اجلراحة.
ّ
ت�ض�

ل من �ضريين �ضمري 
ّ
�س متاأه

ّ
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأَنّ غابي مع�

م.
ّ
مق�

من بين 12 ألف من اختصاصات مختلفة
اللبناني غابي معوض أفضل 

طبيب لعام 2015
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من �شهر اإلى �شهر

بزفافه  عبداخلالق  رائد  اإحتفل  وال�رضور،  الغبطة  من  ج�  يف 

من  حا�ضد  لفيف  و�ضط  بيال،  يف  املغربي  مايا  الآن�ضة  على 

وزير  تقدمهم   والجتماعية  ال�ضيا�ضية  والفاعليات  ال�ضخ�ضيات 

الداخلية والبلديات نهاد امل�ضن�ق، رئي�س احلزب ال�ض�ري الق�مي 

ال�ضابق لرئي�س جمل�س  اأ�ضعد حردان، والنائب  النائب  الإجتماعي 

الن�اب ايلي الفرزيل.

والإقت�ضاد«   »ال�ضناعة  اأ�رضة  تتقدم  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  ولهذه 

بالهناء  مليئة  حياة  لهما  وتتمنى  العرو�ضني،  اإىل  التهاين  باأحر 

وال�ضعادة والفرح الدائم ...

رائد عبد الخالق ومايا المغربي

إلى القفص الذهبي مع األهل واألصدقاء

الفرزلي يهنئ العروسين

 العروسان ووالد العريس 
الوزير السابق محمود عبد الخالق

األستاذ علي نسر و عقيلته

من اليمين: والد العريس الوزير السابق محمود عبدالخالق، الوزير نهاد المشنوق، العروسان ووالد العروس

 رئيس الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
النائب أسعد حردان 

القاضي نديم عبد الملك وعقيلته مع خال العريس العميد مالك عبد الخالق
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األستاذ خالد الجوهري وعقيلته شقيقة العروس زينة المغربي

العروس مع جد العريس عزات عبد الخاتق ووالد العريس الوزير السابق محمود عبد الخالق

العريس والسيد سهيل فياض وزوجته شقيقة العريس زينة عبد الخالق

العروسان يتوسطان عائلة العروس

فارس سعد و عقيلته

رئيس دائرة أمن عام مرفأ بيروت المقدم نجم األحمدية يقدم التهاني للعروسين

العميد أنور يحيا مقدمًا التهاني

العروسان يتوّسطان عائلة العريس
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دب��ضي،  ت�فيق  ال�ضمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  اإلتقى 

برو، مدير  الدكت�ر علي  ال�ضمايل،  ولبنان  رئي�س غرفة طرابل�س 

ماري  ترافقه  والتجارة،  الإقت�ضاد  وزارة  لدى  اجل�دة،  برنامج 

اجل�دة  برامج  مرتكزات  يف  واخلبري  واملدرب  خليل،  تريز 

التعاون  ح�ل  التن�ضيقي،  اللقاء  متح�ر  حيث  �ضيت�ضيني،  جين� 

الإقت�ضاد  وزارة  و  ال�ضمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  بني  ال�ثيق 

والرتتيبات  اجل�دة،  برنامج  تطبيقات  م�ضمار  يف  والتجارة، 

امل�ضرتكة املتعلقة بالي�م التدريبي الط�يل الذي �ضهدته الغرفة 

و�ضارك فيه عدد من امل�ضدرين واملزارعني واأ�ضحاب م�ؤ�ض�ضات 

فيها. والعاملني  ومدرائها  واملطاعم  الغذائية،   ال�ضناعات 

ال�ضمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  »جه�زية  دب��ضي  واأكد 

وكل  والتجارة،  الإقت�ضاد  وزارة  مع  املطلق  للتعاون  الدائمة 

التي يعمل ويف  �ضلة امل�ضاريع والربامج  ال�زارات املعنية، عرب 

الأعمال،  جمتمع  نطاق  على  تطبيقها  على  ال�رضاكة  من  ج� 

الأ�ضا�ضي  الع�ضب  ي�ضكل  الذي  اجل�دة،  برنامج  خا�س  وب�ضكل 

للم�ضتهلك  والغذائية  ال�ضحية  ال�ضالمة  لت�فري  الإر�ضادي 

بامل�ا�ضفات  املرتبطة  املعايري  اإحرتام  وبالتايل  اللبناين، 

الإن�ضان  �ضحة  »اأن  اإعتبار  على  املنتج،  جهة  من  واملطابقة 

اأ�ضا�ضي«. اإهتمام  وم�ضدر  اأول�يات  هي  غذائه   و�ضالمة 

وت�جه الي�م التدريبي الذي حتدث فيه مط�ًل اخلبري �ضيت�ضيني 

امل�ؤ�ض�ضات  وكل  الغذاء  ومنتجي  واملزارعني  »امل�ضدرين  اإىل 

التجارية  والأعمال  الأغذية  جمالت  يف  واملعنية  املخت�ضة 

الزراعية«.

منذ  بالنظافة  »الإلتزام  على  �رضوحاته  خالل  �ضيت�ضيني  و�ضدد 

املمار�ضات  على  واحلث  الإنتاج،  مل�ضت�ى  الإبتدائية  املرحلة 

يف  الرئي�ضية  واملخاطر  الثغرات  عن  والك�ضف  اجليدة،  الزراعية 

الإنتاج الزراعي«.

يوم تدريبي طويل على تطبيقات برنامج الجودة
دبوسي: لتوفير السالمة الصحية والغذائية 

دبّوسي يتوّسط المشاركين في اليوم التدريبي

 وفد اقتصادي لبناني يشارك 

في ملتقيات مصر الدولية »للخدمات اللوجستية«
دب��ضي،  ت�فيق  ال�ضمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  اإعترب 

اأن �ضل�ضلة الجتماعات التي عقدها ال�فد الإقت�ضادي اللبناين 

مع كبار امل�ض�ؤولني امل�رضيني املعنيني بامللف القت�ضادي، 

للخدمات  الدويل  م�رض  ملتقى  من  كل  يف  امل�ضاركة  وكذلك 

الطاقة  ح�ل  – افريقي«  الورو  التعاون  الل�ج�ضتية،و«ملتقى 

يف  �ضكلت  الثاين«  اللبناين  امل�رضي-  الأعمال  و«ملتقـى 

نقا�س  اأمام  املجال  ف�ضحت  منا�ضبات،  املتعددة،  حماورها 

متعدد اجل�انب ح�ل العالقات اللبنانية امل�رضية من خمتلف 

وتر�ضيخ  العالقات  تلك  تط�ير  و�ضبل  الإقت�ضادية  جمالتها 

اللقاء  اأتاحت فر�ضة  البلدين كما  الثنائي بني  التعاون  دعائم 

يف  امل�ضاركة  العربية  القت�ضادية  الفاعليات  من  عدد  مع 

امللتقى.

ملتقى مصر
وكان ال�فد الذي �ضم حممد �ضقري رئي�س احتاد الغرف اللبنانية 

وغرفة بريوت وجبل لبنان، النائب ال�ضابق �ضليم دياب، رئي�ضة 

ال�ضابقة  ال�زيرة  طرابل�س  يف  اخلا�ضة  القت�ضادية  املنطقة 

ريا احل�ضن، رئي�س غرفة �ضيدا واجلن�ب حممد �ضالح، رئي�س 

رئي�س  عربيد،  �ضارل  المتياز  لرتاخي�س  اللبنانية  اجلمعية 

مكمل،  ه�ضام  امل�رضيني   - اللبنانيني  العمال  رجال  جمعية 

ورجلي العمال برنارد تن�ري وباتريك نحا�س، قد عقد لقاءات 

قبيل،حيث  امل�رضي طارق  والتجارة  ال�ضناعة  وزير  مع  عمل 

اللبنانيني  امل�ضتثمرين  ت�اجه  التي  املع�قات  »بع�س  عر�ضت 

اأمام  اإزالة كل العراقيل من  اإزالتها، وكذلك  يف م�رضو�رضورة 

ان�ضياب املنتجات اللبنانية اىل ال�ض�اق امل�رضية«،

كما �ضارك ال�فد الإقت�ضادي اللبناين يف »ملتقى م�رض للخدمات 

الإقت�ضادية  املنطقة  هيئة  لرئي�ضة  كانت  الل�ج�ضتية«،حيث 

اخلا�ضة ريا احل�ضن كلمة خالل اجلل�ضة الثانية للملتقى اأ�ضارت 

مقاربته  يجب  الل�ج�ضتية  اخلدمات  م��ض�ع  »ان  اىل   فيها 

والتم�يل  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  هما  زاويتني،  من 

حم�را  يك�ن  ان  من  بلداننا  من  اي  وليتمكن  لكليهما.  املتاح 

القطاعني  بني  امل�ضاريع  يف  التكامل  فان  عامليا،  ل�ج�ضتيا 

العام واخلا�س امر ا�ضا�ضي. ولعل جتربة املنطقة القت�ضادية 

احلرة الكربى بني بلداننا هي خري دليل على ذلك«.

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

لالإنتاج  اللبناين  املركز  مدير  تراأ�س 

لكفاءة  العربية  الدول  وممثل  الأنظف 

الأمم  لدى  الأنظف  والإنتاج  امل�ارد 

املتحدة الدكت�ر علي  يعق�ب جل�ضة عمل 

 Med م�رضوع  و�رضكاء  ال�ضناعيني  مع 

Test II  لتطبيق كفاءة امل�ارد والإنتاج 
الأنظف.

الجلسة
يعق�ب  جانب  اإىل  اجلل�ضة  يف  وحتدث 

وتنمية  التجاري  امللحق  ال�ضيدة  من  كل 

الإحتاد  بعثة  لدى  اخلا�س  القطاع 

ك��ض�ل  فريجيني  لبنان  يف  الأوروبي 

الأمم  منظمة  عن  �ضربا  ندى  والدكت�رة 

املتحدة للتنمية ال�ضناعية ورئي�س نقابة 

ال�ضناعات الغذائية املهند�س منري ب�ضاط 

ومن�ضق امل�رضوع الدكت�ر حممد حيدر.

عن  وثائقي  عر�س  اجلل�ضة  خالل  ومت 

لالإنتاج  اللبناين  املركز  واإجنازات  دور 

�رضحا  يعق�ب  عر�س  ثم  ومن  الأنظف، 

امل�ارد  كفاءة  واآلية  مفه�م  عن  مف�ضال 

املحا�رضون  و�رضح  الأنظف.  والإنتاج 

�ضياق امل�رضوع  واأهمية قطاع ال�ضناعات 

الغذائية يف لبنان، وا�ضتكملت اجلل�ضة من 

اختيار  لعملية  تف�ضيلية  مناق�ضة  خالل 

للم�ضاركة  الثماين  ال�ضناعية  امل�ؤ�ض�ضات 

تاأكيد  خاللها  مت  والتي  امل�رضوع  يف 

من  كال  ت�ضمل  �ضفافة  اختيار  عملية 

البقاع وبريوت و جبل لبنان.

يعقوب
ا�ضتخدام  اأهمية  يعق�ب  اأكد  جهته،  من 

مبادىء كفاءة امل�ارد والإنتاج الأنظف 

بهدف  ال�ضناعية  امل�ؤ�ض�ضات  داخل 

ا�ضتخدام  وتر�ضيد  الإنتاج  كلفة  تخفي�س 

والفي�ل  والكهرباء  الأولية  امل�اد 

واعتماد  ال�ضلبي  البيئي  الأثر  وتقلي�س 

احلديث  الت�ضنيع  تكن�ل�جيا  وتطبيق 

ما ي�ضاهم يف زيادة ت�ضدير املنت�جات 

اللبنانية.

اإىل ذلك اأو�ضح يعق�ب اأن عدد امل�ؤ�ض�ضات 

ت�زيع  و�ضيتم   ،26 ه�  الي�م  امل�ضاركة 

اإىل  واعادتها  مللئها  مف�ضلة  ا�ضتمارة 

خالل  الأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز 

من  م�ؤ�ض�ضة   15 اختيار  ليتم  اأ�ضب�عني 

الأمم  و�ضعتها  معايري  على   
ً
بناء بينها 

جمم�عة  قبل  من  لزيارتها  املتحدة 

اأثرها  على  وليتم  املركز  يف  اخلرباء 

خالل  مل�ضاعدتها  م�ؤ�ض�ضات   8 اختيار 

امل�ارد  كفاءة  تطبيق  يف  كامل  عام 

والإنتاج الأنظف.

يف  املركز  اأهمية  يعق�ب  وتناول  هذا 

ال�ضناعة  بني  فعال  عب�ر  ج�رض  بناء 

والبيئة خالل الإفتتاح يف معهد البح�ث 

وح�ض�ر  برعاية  مت  الذي  ال�ضناعية 

اأ�ضحاب املعايل وزير ال�ضناعة الدكت�ر 

ح�ضني احلاج ح�ضن ووزير البيئة الأ�ضتاذ 

اي�ضا  فيه  تكلم  والذي  امل�ضن�ق  حممد 

ال�ضناعية  البح�ث  معهد  عام  مدير 

الإقليمي  واملمثل  الفرّن  ب�ضام  الدكت�ر 

ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�ضناعية 

الدكت�ر كري�ضتيان� با�ضيني.

»Med Test« ترأس جلسة عمل مع الصناعيين وشركاء 

  يعقوب:سنبقى جسر العبور الفعال بين الصناعة والبيئة

 »فينيفست« بنسخته الثامنة: 
عالمة فارقة تطبع ذاكرتنا

اإخرتاقًا  حمدثًا  الباهر،  بالنجاح  فينيف�ضت  مهرجان  تكّلل  الت�ايل،  على  الثامنة  للمرة 

ًا لزراعة الكروم و�ضناعة النبيذ يف هذه املنطقة امل�ضم�ضة.
ّ
ن�عي

من  الثامنة  الن�ضخة  كانت  لقد  احل�ض�ر،  عدد  حيث  من   %  18 بن�ضبة  زيادة  لًة 
ّ
م�ضج

فقد  ذاكرتنا.  يف  مطب�عًا  �ضيبقى  واإمتياز  فارقة  Vinifestعالمة  فينيف�ضت   مهرجان 

 �ضاخب من امل��ضيقى والفرح.
ّ
ق بج�

ّ
ترافقت اللقاءات املهنية وعمليات التذو

ليعي�ض�ا  اخليل  �ضباق  ميدان  �ضن�بر  اأ�ضجار  بني  الزائرين  اآلف  يتهافت  عام،  كّل  يف 

وواجهة  معر�ضًا،  ال�قت  نف�س  ي�ضّكل يف  الذي  املنطقة  الإ�ضتثنائي يف هذه  اللقاء  هذا 

 كبري اأي�ضًا. ففي ختام الربنامج 
ّ
جميلة لعر�س وت�ض�يق النبيذ اللبناين، وحدث م��ضيقي

ز لهذا العام، اأ�ضعل نادي املندل�ن Mandaloun الليلي الأج�اء واأطرب جمه�ره من 
ّ
املمي

ال�ضباب اليافع.

.BSL BANK بالإ�ضرتاك مع Eventions  وجتدر الإ�ضارة، اإىل اأن هذا احلدث تنظمه �رضكة

يعقوب مترئسًا جلسة العمل
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زار وفد من جمل�س الدارة اجلديد جلمعية 

ال�ضداقة اللبنانية - الك�رية برئا�ضة وليد 

وليد  حبيب،  انط�ان  وع�ض�ية:  ر�ضامني 

طالل  ظباط،  وديع  زين�ن،  حنا  زريق، 

الك�ري  ال�ضفري  �ضقر،  ج�زف   ، ال�ضامي 

�ض�ي ج�نغ ايل يف مبنى ال�ضفارة اجلديد 

يف الريزة.

وكانت منا�ضبة لتبادل التهاين مبنا�ضبة 

انتخاب املجل�س اجلديد للجمعية وانتقال 

ال�ضفارة اىل مقرها اجلديد، وتبادل الآراء 

يف خ�ض��س تعزيز العالقات اللبنانية - 

الك�رية.

مجلس جديد لجمعية الصداقة اللبنانية الكورية

حديقة  بافتتاح  �ضانيه  بلدة  اإحتفلت 

اأب�  نبيه  للممّثل  تقديراً  �ضانيه  اأخ�ت 

احل�ضن الذي اأ�ضبح اإ�ضم »اأخ�ت �ضانيه« 

معظم  يف  اختاره  اأن  بعد  له  مرادفًا 

التي  وامل�رضحية  التلفزي�نية  اأعماله 

حققت جناحًا باهراً اآنذاك.

�ضانيه  م�ضاريع  جلنة  لرئي�س  ووفقًا 

من  اأكرث  مرور  »بعد  املنى،  اأبي  هاين 

على  اإلهام  نزل  غيابه  على  عامًا   180
�ضانيه  اأخ�ت  م 

ّ
ليكر البلدي  املجل�س 

تقديراً ملا قام به يف ذلك الزمان ورغبة 

اإىل  واأ�ضار  واأفكاره«.  اإ�ضمه  تخليد  يف 

اإنه »مت �رضاء اأر�س لبناء حديقة با�ضم 

ال�ضنة  يف  الإتفاق  ومت  �ضانيه،  اأخ�ت 

ورئي�ضه  البلدي  املجل�س  مع  املا�ضية 

الدكت�ر اأمني اأبي املنى وجلنة م�ضاريع 

�ضانيه يف جمعية اأندية اللي�نز الدولية 

لتنفيذ  التعاون  على   351 منطقة  يف 

هذه احلديقة«.

وقال: »بع�ن اهلل، �ضتك�ن هذه احلديقة 

معلمًا مميزاً يف اجلبل. ومن الآن اأ�ضبح 

هذا املكان يف و�ضط البلدة مق�ضداً ملن 

واجلل��س  تذكارية  �ض�رة  باأخذ  يرغب 

لالإ�ضرتخاء  قليلة  لدقائق  املقاعد  على 

املنح�تة  الل�حة  اإىل  والنظر  والتاأمل 

ة 
ّ

املعرب احلديقة  و�ضط  يف  امل��ض�عة 

اإىل  اأخ�ت �ضانيه بجر املياه  عن فكرة 

ق�رض بيت الدين«. 

إفتتاح حديقة أخوت شانيه
السفير الكوري وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد

قص الشريط

حديقة أخوت شانية



 ت�سميم �أروع �الإك�س�سو�ر�ت �لن�سائية 

)�سنع يدوي(

PINK & BLUE 



اإبتكارات اليا�س بدر
�سناعة االآالت املعدنية لع�سر املوا�سم الزراعية

منقل خاروف ستنلس ستيل

مكنة عصر البندورة، فصل العصير عن الشوائب

منخل كشك

كركة عرق منزلية

محماص بزورات

كركة عرق وسط

ماكينة زعتر وسماق

ماما مونة )عصر بندورة – 
فليفلة – عنب – رمان – توت 
شامي . تقطيع البندورة – 

فليفلة – تفاح – سفرجل . 
طحن زعتر و سماق )تفصل 

الشوائب عن البودرة والعصير( 

مطحنة بهارات

قطاعة خضار

كركة ماء زهر وماء ورد

مطحنة كشك

مكبس باذنجان

عصارة فاكهة

نشافة كشك

البقاع - قب الياس - جانب الصليب األحمر - هاتف: 395193 03 961 - 976796 71 961

منخل برغل
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

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

منتوجات اخلير، باتيسيري لوليتا، وغاليري غامن سنتر .

منت�جات  �رضكة  اأب�رضت   ،2009 عام 

يف  الن�ر  الغذائية  لل�ضناعات  اخلري 

من  طريقًا  لت�ضلك  البقاع  يف  ق�رضنبا 

فمع  املت�ا�ضلني.  ر 
ّ
والتط� ع 

ّ
الت��ض

خطط  وتط�ير  احلديثة  املكننة  اإدخال 

مروحة  عت 
ّ
ت��ض امل�ضنع،  يف  الإنتاج 

والتي  ال�رضكة  تقدمها  التي  املنتجات 

تك�ضب  جعلتها  عالية  بج�دة  ز 
ّ
تتمي

ة 
ّ
املحلي الأ�ض�اق  يف  امل�ضتهلكني  ثقة 

واخلارجية على حٍد �ض�اء.

الديراين  رباب  ال�رضكة  واأ�ضارت مديرة 

حاليًا  »امل�ضنع  اأن  اإىل  جهاد(  )اأم 

من  اأ�ضناف  ع�رضة  من  اأكرث  ينتج 

لقت  التي  اخل�ضار  وخملالت  كبي�س 

منذ  امل�ضتهلكني  من  كبرياً  ا�ضتح�ضانًا 

دت على اأن 
ّ
طرحها يف الأ�ض�اق«، و�ضد

»اإنتاج »منت�جات اخلري« ه�  ز 
ّ
ما ميي

وال�ضناعة  الزراعة  الدمج بني عمليتي 

األفها  من  الإنتاج  عمليات  ومتابعة 

املنتج  بزراعة  تق�م  حيث  يائها  اإىل 

والإعتناء به وقطفه ومن ثم ت�ضنيعه«.

 
ّ

اخلري »منت�جات  اأن  اإىل  اأ�ضارت  واإذ 

الأ�ض�اق  يف  اإنتاجها  من  ا 
ً
جزء ت�ّزع 

الأخر  اجلزء  بت�ضدير  وتق�م  املحلية 

اعتربت  واأجنبية«،  عربية  اأ�ض�اٍق  اإىل 

التحديات  اأبرز  من  الإ�ضتقرار  عدم  اأن 

التي ت�اجه ال�ضناعة اللبنانية. وقالت: 

الإ�ضتقرار  عدم  تاأثري  اإىل  »اإ�ضافة 

يف  الإ�ضتهالك  معدلت  على  ال�ضلبي 

ب مع�قات 
ّ
ة، فاإنه ي�ضب

ّ
الأ�ض�اق املحلي

الت�ضدير  عمليات  اأمام  تقف  اأ�ضا�ضية 

ن�ضيب  معرب  اإقفال  عد 
مُ
ي ول  وت�ضّلها 

ت�ضيب  التي  النك�ضات  عن  مثاًل  اإّل 

ال�ضناعة ب�ضبب حالت عدم الإ�ضتقرار 

الأمني وال�ضيا�ضي يف لبنان واملنطقة«.

ولفتت اإىل اأنَّ ارتفاع فات�رة الكهرباء 

وتكلفة اليد العاملة وغياب دعم الدولة 

قدراتها  اللبنانية  املنتجات  يفقد 

اخلارجية  الأ�ض�اق  يف  التناف�ضية 

تلك  يف  انت�ضارها  من  يحد  وبالتايل 

ال�ضناعي  القطاع  من�  ومن  الأ�ض�اق 

ب�ضكٍل عام.

منتوجات الخير.. الريادة في الصناعة الغذائية
الديراني: عدم اإلستقرار أبرز التحديات
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 يقدم باتي�رضي ل�ليتا جديداً يف �ضناعة ق�الب احلل�ى ، يف اإطار 

عرب  احلل�يات،  �ضناعة  يف  والإبداع  البتكار  م�ضرية  ا�ضتكمال 

والتط�ر.  التجّدد  وم�اكبة  والأبحاث  الإطالع  يف  جه�ده  متابعة 

اأن  �رضت�ين  و�ضام  ل�ليتا  باتي�رضي  مدير  اأعلن  الإطار،  هذا  ويف 

النجاح  �س 
ّ
لتكر زبائنها  اإىل  الأف�ضل  تقدمي  يف  م�ضتمرة  »ل�ليتا« 

الذي حققته يف عامل �ضناعة احلل�يات«. وقال: »ا�ضتطاع باتي�رضي 

لبنان  يف  الزبائن  من  جداً  كبرية  �رضيحة  اإىل  ال��ض�ل  ل�ليتا 

اأظهرته  الذي  والإبتكار  الفن  بف�ضل  واخلارج 

يف �ضناعتها ول �ضيما �ضناعة ق�الب احلل�ى  

ت��ضلت  ما  باأحدث  الدائم  الهتمام  بف�ضل 

وجم�ضمات  اأ�ضكال  واعتماد  ال�ضناعة  هذه  اإليه 

خمتلفة ت�ضفي رونقًا وجماًل على املنتج«.

تجّدد وتطّور
احلل�يات  »�ضناعة  اأن  على  �رضت�ين  و�ضّدد 

ر 
ّ
وتط� جتّدد  يف  تبقى  التي  ال�ضناعات  من 

دائمًا على متابعة  العمل  يتم  ولهذا  م�ضتمرين، 

الآليات  كل  ومتابعة  فيها،  الإبتكارات  اآخر 

تقدمي  يف  ت�ضاهم  التي  احلديثة  وال��ضائل 

الأف�ضل«.

وقال: »يرافق اهتمامنا باجلمالية حر�س كبري 

اأعلى م�ضت�يات اجل�دة عرب اعتماد  على تقدمي 

اأف�ضل امل�اد الأولية من طحني و�ضكر و�ض�ك�ل 

وزبدة ..«.

وتابع: »يقّدم باتي�رضي ل�ليتا خمتلف اأن�اع احلل�يات من عربية 

باإ�ضتمرار  العمل  فريق  ويعمل  و�ض�ك�ل.  كات�،  ب�ظة،  واإفرجنية، 

على مراقبة معايري اجل�دة والنظافة وال�ضالمة الغذائية«.

يف  للبقاء  ل�ليتا«  »باتي�رضي  ي�ضعى  تاأ�ضي�ضه،  »منذ  واأ�ضاف: 

الطليعة عرب �ضل�ك طريق احلداثة والإبتكار، اإذ ي�ضم م�ضنعه اآلت 

اإنتاج ذي ج�دة عالية ومظهر جميل ما  حديثة ت�ضاهم يف تقدمي 

اختلفت  امل�ضتهلكني مهما  اإر�ضاء  واإ�ضتمراريته عرب  زه 
ّ
ي�ضمن متي

وتن�عت اأذواقهم«.

فقرة متلفزة
ز الذي اأظهره 

ّ
واأعلن �رضت�ين اأنه » نظراً ل�ضغفه وحبه ل�ضناعته والتمي

فيها، يقدم حاليًا فقرة اأ�ضب�عية متلفزة يف برنامج »ببريوت« الذي 

يعر�س على قناة ال�ضبكة اللبنانية لالإر�ضال LBCI، يعر�س خاللها 

كيفية �ضنع اأ�ضكال متن�عة من ق�الب احلل�ى باأ�ضل�ب فني ».

وراأى اأن هذه الفقرة »تتيح له الت�ا�ضل مع حمبي �ضناعة احلل�يات 

النكهات  حيث  من  ال�ضناعة  هذه  يف  جديد  كل  يتابع�ن  الذين 

والأ�ضكال فينقل لهم خربته يف هذا املجال«.

وك�ضف اأن »باتي�رضي ل�ليتا« يت�ا�ضل ب�ضكٍل دائم اأي�ضًا مع حمبي 

�ضناعة احلل�يات عرب امل�ضاركة يف املعار�س التي تتمّتع بطابٍع 

اإنتاجه الذي يظهر تاأّلقه و�ضعيه الدائم نح�  عاملي، حيث يعر�س 

تقدمي الأف�ضل ب�ضكٍل كبري. 

غياب الدعم
ولفت �رضت�ين اإىل اأن حتدياٍت كثرية ت�اجهها �ضناعة احلل�يات يف 

لبنان واأبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج. وقال: » نعاين كما ال�ضناعي�ن 

فانقطاع  واملياه.  الطاقة  تكلفة  ارتفاع  من  كافة  اللبناني�ن 

الكهرباء واملياه م�ضكلتان ي�ميتان ن�ضطر اإىل 

معاجلتهما عرب تاأمينهما من م�ضادر اأخرى ما 

اإنتاجنا ويفقدنا بع�س ميزاتنا  يرفع من كلفة 

التناف�ضية«.

ومتنى على الدولة »دعم ال�ضناعة، فال�ضناعي 

الأوىل  املراتب  ويحتل  ومبتكر  مبدع  اللبناين 

اأين ما حل، اإّل اأَنّ ما ينق�ضه ه� الدعم الذي من 

والتط�ر  التقدم  على  اأكرب  قدرة  اإعطاءه  �ضاأنه 

واخلارجية  الداخلية  الأ�ض�اق  يف  واملناف�ضة 

على ال�ض�اء.

ويف رد على �ض�ؤال ح�ل تفاوؤله مب�ضتقبل عمل 

 « �رضت�ين:  قال   ،2016 عام  ل�ليتا  باتي�رضي 

يف  الدائم  رفيقنا  والأمل  التفاوؤل  كان  لطاملا 

لإ�ضتمرارنا  اأ�ضا�ضيًا  �ضببًا  كان  وهذا  عملنا، 

وجناحنا، ولهذا اإن �ضعينا نح� الأف�ضل �ضيبقى 

قائمًا يف عام 2016 ويف كل الأع�ام«.

لوليتا .. عنوان التمّيز
شرتوني: مستمرون في تقديم األفضل
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رفيقًا  و�لتو�ّسع«  »�لتطّور  �سّكل 

د�ئمًا ل�«غالريي غامن �سنرت« على 

مدى �أكرث من ن�سف قرن، ففي عام 

1960 بد�أت رحلة غالريي غامن �سنرت 

ليعاي�س  �ملفرو�سات  �سناعة  يف 

حمّطات كثرية من �لنجاح و�لتقّدم 

رغم �لظروف �لقا�سية �لتي و�جهها 

عدم  وحاالت  �حلرب  ب�سبب  عمله 

وما  لبنان  �سهدها  �لتي  �الإ�ستقر�ر 

ز�ل ي�سهدها حتى �الآن.

واأ�ضار �ضاحب غالريي غامن �ضنرت رمزي 

�ضهده  الذي  ع 
ّ
والت��ض ر 

ّ
التط� اأنَّ  اإىل  غامن 

ال�ضعد،  كل  �ضمل  �ضنرت  غامن  غالريي 

اإىل زيادة  فروعها  حيث عمدت امل�ؤ�ض�ضة 

عرب  كبري  ب�ضكٍل  اإنتاجها  ج�دة  وتط�ير 

والإطالع  م�ضتمر  ب�ضكٍل  املعار�س  زيارة 

على كل جديد يف �ضناعة املفرو�ضات.

طيلة  امل�ؤ�ض�ضة  اإ�ضتمرارية  غامن  واأرجع 

التي  العمل  لآلية  ال�ضن�ات  ع�رضات 

اإنتاج  تقدمي  على  تق�م  والتي  اعتمدتها 

ما  البيع  بعد  ما  وخدمات  عالية  بج�دة 

واحلفاظ  الزبائن  ثقة  ك�ضب  يف  �ضاهم 

عليها. وقال: »خربتنا الكبرية متكننا من 

�ضبط معايري اجل�دة يف �ضناعتنا، فنحن 

نتابع كل التفا�ضيل وكل مراحل الت�ضنيع 

متينًا  اإنتاجًا  نقّدم  لذلك  دقيق.  ب�ضكٍل 

ميكننا من الإ�ضتمرار يف ال�ض�ق«.

حتديات  ن�اجه  �ضك  دون  »من  واأ�ضاف: 

ال�ضناعي  بالقطاع  اإمياننا  لكن  كثرية، 

عليها.  وننت�رض  ن�اجهها  جعلنا  وبلبنان 

هناك حتديات متعّلقة بتاأمني اليد العاملة، 

القدرات  تقّل�س  التي  اجلمركية  وبالر�ض�م 

التحّدي  اإىل  اإ�ضافة  لالإنتاج  التناف�ضية 

لبنان  يف  الإ�ضتقرار  غياب  وه�  الأ�ضا�ضي 

ب�ضكل  الإنتاج  على  الطلب  ي�ضعف  والذي 

اح الأجانب و�ضعف 
ّ
كبري نتيجة غياب ال�ض�

القدرات ال�رضائية للبنانيني املقيمني«.

دعم الصناعة
القطاع  »دعم  الدولة  على  غامن  ومتّنى 

الإقت�ضاد  يف  ة 
ّ
املهم ملكانته  ال�ضناعي 

التي  الإ�ضتقرار  عدم  فحال  اللبناين، 

كثرية  �ضلبية  تداعيات  لها  البلد  ي�ضهدها 

وا�ضتمرار هذا الت�ضّنج ياأخد الإقت�ضاد نح� 

م�ضت�ى خطري جداً«.

�ضنرت يعمل  » غالريي غامن  اأن  واإذ ك�ضف 

حاليًا على تعزيز ح�ض�ره يف لبنان وفقًا 

اأن خطط   « اأعلن  ع عديدة«، 
ّ
ت��ض مل�ضاريع 

مت�قفة  الت��ضعية  �ضنرت  غامن  غالريي 

الداخلية  ال�ضاحة  على  انفراٍج   باإنتظار 

اللبنانية ويف املنطقة ككل، اإذ اإنَّ الأحداث 

الدائرة يف املنطقة وحتديداً يف �ض�رية لها 

تاأثريات �ضلبية كثرية على لبنان«.

منافسة قوية
ب�ضكل  اللبناين  الإقت�ضاد  »اأّن  غامن  وراأى 

خا�س  ب�ضكٍل  ال�ضناعي  والقطاع  عام 

دخل مرحلة اخلطر يف ظل ا�ضتمرار الفراغ 

الرئا�ضي وتعطيل العمل احلك�مي وغياب 

الت�رضيع«. واإذ اأ�ضار اإىل »اإقفال وبيع عدد 

من امل�ضانع«، �ضدد »على اأنَّ اجله�د الي�م 

النجاحات  م�ضت�ى  على  للحفاظ  من�ضبة 

ا�ضتقرار  على  فاحلفاظ  حتقيقها،  مت  التي 

التي  العمل  فر�س  وبقاء  امل�ؤ�ض�ضات 

 مهم«.
ٌ
تطرحها يف هذا ال��ضع اأمر

واأ�ضار اإىل وج�د مناف�ضة ق�ية يف ال�ض�ق 

اإَن  اإذ  والآخر،  احلني  بني  حّدتها  تخف 

قد  ومعرفة  خربة  تتطّلب  الإ�ضتمرارية 

م�ضت�ردي  �ضيما  ول  البع�س  ميلكها  ل 

املفرو�ضات، كما اأن خدمة الزبائن لها دور 

كبري يف ك�ضب ثقة الزب�ن واحلفاظ عليه«.

بحيث  القطاع،  تنظيم  �رضورة  اإىل  ولفت 

من  حتد  امل�ضانع  على  �رضوط  تفر�س 

ب ال�رضيبي والتحايل على القان�ن. 
ّ
التهر

الإ�ضتثمارات  ت�جيه  �رضورة  على  و�ضّدد 

تخمة  من  تعاين  ل  معينة  قطاعات  نح� 

من  احلد  ذلك  �ضاأن  من  اإذ  امل�ضانع 

املناف�ضة غري امل�رضوعة واإندثار امل�ضانع.

ويف رّد على �ض�ؤاٍل ح�ل تفاوؤله مب�ضتقبل 

عمل غالريي غامن �ضنرت وقطاع ال�ضناعة 

العي�س  اأ�ضيق  »ما  غامن:  قال  عام،  ب�ضكٍل 

متفائل�ن،  دائمًا  نحن  الأمل«  ف�ضحة  ل�ل 

�ضعبة  اأوقات  اللبناين  ال�ضعب  على  ت 
ّ
مر

فقط  واملطل�ب  تخّطيها.  من  متّكن  جداً 

ت�ّفرا  ما  اإذا  اللذان  وال�ضالم،  الأمن 

حتقيق  على  قادر  اللبناين  فال�ضناعي 

اإجنازات كثرية«.

غاليري غانم سنتر .. أكثر من نصف قرن من النجاح والتقّدم
غانم: إقتصاد لبنان دخل مرحلة الخطر

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

ويف  غروب«  »اأفنان  يف  عمله  بني  ما 

الذي  عجمي  حديث  ع 
ّ
تن� بريطانيا 

اللبناين  القت�ضاد  ه�اج�س  يف  غا�س 

ا�ضتثناء،  دون  كافة  قطاعاته  ومعاناة 

بني  ما  عمله  جمالت  تعدد  ان  اذ 

الزراعة وال�ضناعة والتجارة جعله على 

اللبنانيني،  متا�س مع معاناة املنتجني 

مزارعني كان�ا ام �ضناعيني«.

القطاعات  »واقع  ان  عجمي  واعترب 

الرتاجع  بعد  �ضيما  ل  م�ؤمل  القت�ضادية 

الذي ت�ضهده جراء عدم ال�ضتقرار الأمني 

من  دعم  اي  غياب  ظل  يف  وال�ضيا�ضي 

»ال�رضوري  من  انه  وراأى  الدولة«، 

والنه��س  التحديات  امام  ال�ضم�د 

لبنان  افراغ  ميكن  ل  اذ  ال�ضقطات  بعد 

ال�رضكات  اب�اب  واقفال  طاقاته،  من 

ورفع  ال�رض  مداخيل  احلد من  وبالتايل 

معدلت البطالة وم�ضت�يات الهجرة«.

معلقًا  يبقى  »المل  ان  عجمي  وا�ضار 

يتخًل  مل  الذي  اللبناين  الإغرتاب  على 

ام�اله  ب�ضخ  وم�ضتمر  ي�مًا،  وطنه  عن 

التح�يالت  عرب  اقت�ضاده  �رضايني  يف 

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

�ضيما  اكرب، ل  اهمية  م��ض�ع الغرتاب 

فاللبناني�ن  الإ�ضتثمارية.  الناحية  من 

املنت�رضون يف كل اأ�ضقاع العامل ميلك�ن 

حنينًا ل�طنهم واعتقد انهم على ا�ضتعداد 

على  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  لتنفيذ  كامل 

ت�ضجيع  طريق  الدولة  �ضلكت  اذا  ار�ضه 

الإ�ضتثمار  واحلد من الف�ضاد امل�ضت�رضي 

والذي  اللبناين  النظام  زوايا  معظم  يف 

ت��ضيع  او  تاأ�ضي�س  امام  عائقًا  ي�ضّكل 

م�ضاريع ا�ضتثمارية مهمة«.

التي  الكبرية  النجاحات  على  اثنى  واذ 

اأ�ضف  اللبناني�ن،  املغرتب�ن  يحققها 

تاأتي  الباهرة  النجاحات  هذه  لك�ن 

م�ضت�ى  على  ولي�س  فردية  ب�ض�رة 

عجمي  ودعا  �رضكات«.   اأو  م�ؤ�ض�ضات 

الت�ضامن  اىل  الدول  كل  يف  املغرتبني 

مع بع�ضهم البع�س لت�ضكيل ل�بي وق�ة 

وقال:  الدول،  تلك  يف  هائلة  اقت�ضادية 

لالأمم  م�ؤمتر  يف  م�ضاركتنا  »خالل 

لن��ضل  عاليًا  ال�ض�ت  رفعنا  املتحدة 

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

»ال منلك خيار�ً �آخر�ً غري �لتفاوؤل، فممنوع علينا كلبنانيني �د�رة ظهرنا 

لوطننا  و�إقفال �رصكاتنا، علينا باملو�جهة« هكذ� رد رئي�س جمل�س 

�أفنان غروب حممد عجمي على �سوؤ�ل »�ل�سناعة و�الإقت�ساد«  �إد�رة 

حول تفاوؤله مب�ستقبل �ل�رصكة ليعك�س �ميان عميق للبناين بوطنه.

من  �نطالقًا  فهو  �لتحدي،  وروح  بال�سجاعة  عجمي  يتمّيز  �سك  دون 

مت�سكه بوطنه يرف�س �ال�ست�سالم للو�قع مهما كان �سعبًا وقا�سيًا، وال 

�لركام ومتابعتها عملها  ي�سكل نهو�سه ب�«�أفنان غروب« من حتت 

بعد ��ستهد�ف مبانيها مبا�رصة يف حرب متوز 2006 �ال خري دليل 

على ذلك.
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مغرتب  كل  يقلق  الذي  املغرتبني  وجع 

تخلي  راأ�ضة  وعلى  الغرتاب،  بالد  يف 

الدولة اللبنانية عنهم يف بالد الغرتاب 

للجهات  �ض�تنا  ي�ضل  ان  امل  وكلنا 

الهتمام  املغرتبني  ت�يل  واأن  املعنية 

الالزم«.

وا�ضاف: »عملنا يف بريطانيا جعلنا ندرك 

والإمكانيات  املغرتب  ال�ضباب  اهمية 

التي ميلكها، اذ حققنا جناحًا كبرياً يف 

واملقاولت  العقارات  جمال  يف  عملنا 

 Chapter Nine ل�رضكتني  امتالكنا  عرب 

قراءاتنا  نتيجة   .Movic Pavement و 

للم�ضتقبل  وا�ضت�رضافنا  املنطقة  ل��ضع 

عام  الربيطانية  ال�ض�ق  اىل  هنا 
ّ

ت�ج

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

تراجع  بفعل  لعملنا  ايجابيات   2008
الف�ائد  وتخفي�س  الإ�ضرتليني  اجلنيه 

وانخفا�س ا�ضعار العقارات«.

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

وافنان  افنان،  مياه  �رضكة  ت�ضم  التي 

»ان  عجمي  اكد  بريل«،   وغرين  اغريا، 

قطاع تكرير وتعبئة املياه املعدنية يف 

الي�م،  كبرية  ف��ضى  من  يعاين  لبنان 

ففي حني يبلغ عدد ال�رضكات املرخ�ضة 

�رضكة،   39 اللبنانية  الدولة  قبل  من 

العاملة  لل�رضكات  ر 
ّ
املقد الرقم  يتخطى 

يف القطاع هذ الرقم بفارق كبري«. واعترب 

ان »امل�اطن اللبناين يعلم جيداً ان املاء 

لذلك  الن�ضان،  ج�ضم  يف  بالء  كل  �ضبب 

يتجه دائمّا لإختيار الف�ضل منها. وهذا 

ما �ضاهم يف �ضم�د »افنان غروب« يف 

وجه امل�ضاربات التي ي�ضهدها القطاع، 

اذ ان مت�ضكها باجل�دة وال�ضعر املدرو�س 

ال�ضحيحة  اخليارات  خانة  يف  و�ضعها 

لدى امل�ضتهلك«.

نح�  تتجه  غروب  »افنان  ان  واعلن 

�ضيا�ضة ت��ضعية يف �ضناعة البال�ضتيك 

بالأحجام  املياه  عب�ات  لت�ضنيع 

والع�رضة  ال�ضتة  التي تعمل عليها وهي 

والت�ضعة ع�رضة ليرتاً. واو�ضح ان »افنان 

بهدف  الطريق  هذا  �ضت�ضلك  غروب 

البال�ضتيك  قارورات  �رضاء  من  احلد 

املنتج،  تكلفة  لتخفي�س  اخلارج  من 

والكمية  اجل�دة  على  واحل�ض�ل 

املطل�بة يف ال�قت املحدد«.

واقع »الزراعة« مؤلم
واعترب عجمي ان واقع القطاع الزراعي 

وزارة  م�ازنة  ان  اذ  »م�ؤمل«   لبنان  يف 

م�ازنة  من  الـ1%  تتجاوز  ل  الزراعة 

معاجلة  تكلفة  تقارب  وتكاد  الدولة 

لبنان«.  يف  الرئا�ضية  الق�ض�ر  حدائق 

اللبناين  الزراعي  النتاج  »ج�دة  وقال: 

الزراعي �ضامداً  القطاع  التي تبقي  هي 

غياب  ظل  ويف  اخلارجية.  ال�ض�اق  يف 

امام  الدعم والرقابة والت�عية، ل يبقى 

اجله�د  من  املزيد  بدل  ال  املزارعني 

يف  الت�ضدير  ب�ضع�بات  ت�ضطدم  التي 

وارتفاع  الربية،  احلدود  اقفال  ظل 

واحد  اآن  يف  والت�ضدير  النتاج  كلفة 

لالإنتاج  التناف�ضية  القدرات  ي�ضعف  ما 

اللبناين اىل حد كبري«. 

ال�ضتهالك  معدلت  »ارتفاع  واعترب 

الأخريتني  ال�ضنتني  خالل  كبري  ب�ضكل 

حمتمة  كارثة  الزراعي  القطاع  جّنب 

كان �ضي�اجهها مع اقفال احلدود الربية 

بني �ض�رية والردن والذي يعيق و�ض�ل 

انتاجه اىل ال�ض�اق اخلارجية«.

زيت الزيتون
القطاع  مع  عملها  اطار  يف  انه  واعلن 

الزراعي، ت�ضم »افنان غروب« مع�رضة 

ا�ضم  حتت  تعمل  الزيت�ن  زيت  لع�رض 

تعد   )Green Pearl( اخل�رضاء  الل�ؤل�ؤة 

من اف�ضل املعا�رض امل�ج�دة يف لبنان 

 ،ISOوفقّا ل�زارة ال�ضحة اللبنانية والـ

القدمي  والطراز  احلداثة  جلمعها  نظراً 

هذا  يف  عجمي  واو�ضح  واحد.  اآن  يف 

الطار اىل انه رغم ان »املع�رضة تتمتع 

تزال  ل  احلداثة،  من  عالية  مب�ضت�يات 

تعنى بالع�رض على احلجارة للمحافظة 

على النكهة املحببة يف زيت الزيت�ن«.

يف  »العمل  ان  اىل  ا�ضار  حني  ويف 

يف  م��ضمي  الزيت�ن  زيت  مع�رضة 

الزراعة  ووزارة  »احلك�مة  دعا  لبنان«، 

اىل ت�جيه املزارعني نح� اعتماد �ضت�ل 

يف  مرة  من  اكرث  تثمر  التي  الزيت�ن 

العام  كما يف ا�ضبانيا والي�نان ودول 

متقدمة اخرى«.

مشروب الطاقة
»افنان  طم�ح  ان  اىل  عجمي  ولفت 

وتعمل  جداً،  كبري  الت��ضع  يف  غروب« 

طاقة  م�رضوب  ت�ض�يق  على  حاليًا 

)Royce Energy Drink(. و�ضدد على ان 

ز با�ضتبدال 
ّ
م�رضوب الطاقة اجلديد يتمي

بع�س العنا�رض ال�ضارة ب�ضحة الن�ضان 

الن�ضان.  جل�ضم  �رضورية  بفيتامينات 

 Royce Energy(   ويف حني ا�ضار اىل ان

ج�ضم  حاجة  من   70% يغطي   Drink
انه �ضيك�ن  اعلن  للفيتامينات،  الإن�ضان 

يف  اللبنانية  الأ�ض�اق  كافة  يف  م�ج�د 

غ�ض�ن �ضنة«.

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







�لعدد 150 كانون �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

م�شارف

فرعه  باإفتتاح   )BBAC( العربية  والبالد  بريوت  بنك  اإحتفل 

باإمكانيات  امل�رضف  من  اإميانًا  احلازمية،  منطقة  يف  اجلديد 

املناطق  بني  اأ�ضا�ضية  و�ضل  كنقطة  ودورها  ال�ا�ضعة  املنطقة 

ال�ضيخ  العام  املدير  الإدارة -  رئي�س جمل�س  اللبنانية، بح�ض�ر 

والإجتماعية  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من  وح�ضد  اف، 
ّ
ع�ض غ�ضان 

والإعالمية. 

ال�ضام  طريق  على  الإ�ضرتاتيجي  مب�قعه  اجلديد  الفرع  ز 
ّ
يتمي

الدولية يف منطقة احلازمية احلي�ية وت�ضميمه املتط�ر، اإ�ضافة 

اإىل التجهيزات التي تهدف اإىل خدمة عمالء امل�رضف من الأفراد 

�ضاملة  تقدمي خدمات  الأكمل من خالل  ال�ضكل  وال�رضكات على 

وتقنيات متط�رة.

اف كلمة، قال فيها: »فرعنا اجلديد هذا م�ؤهل 
ّ
واألقى ال�ضيخ ع�ض

ولقد خ�ض�ضنا  لبنان.  الأق�ى بني فروعنا كافة يف  ليك�ن من 

اإنطالقة الفرع  امل�ضاحة، وفريق العمل، والدعم املطل�ب لتك�ن 

�رضيعة وناجحة«.

     BBAC فروع  عدد  ي�ضبح  احلازمية  فرع  »بافتتاح  واأ�ضاف: 

يف  ت�اجد  نقاط  اأو  فروع   5 اإىل  بالإ�ضافة  لبنان  يف  فرعًا   39
اخلارج. واإننا ن�ؤكد حر�ضنا على م�ا�ضلة تط�ير وت��ضيع �ضبكة 

فروعنا حمليا واإقليميا، اإلتزامًا منا بالإهتمام بالعمالء وبتقدمي 

اأف�ضل اخلدمات واملنتجات امل�رضفية.«

�ضبكة  ت��ضيع  اإىل  دائمًا  ي�ضعى   BBAC اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

ب�ضكل  وللم�ضاهمة  الزبائن،  على  واجلهد  ال�قت  لت�فري  فروعه 

فاعل يف تقدمي اخلدمات الالزمة �ضمن جميع املناطق اللبنانية، 

م�ؤّكدا �ضعاره: »الإهتمام بالفعل«.

BBAC   يحتفل بإفتتاح فرعه الـ 39 في الحازمية
عّساف: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات

فرع BBAC الجديد في الحازمية

كارل ناكوزي، طارق بالل، رانيا خليل، وفادي يونان

الشيخ غسان عساف ومدير الفرع فؤاد شّيا مع رئيس وأعضاء بلدية الحازمية

فارس سعد ، وليد وغسان عساف

عّساف يلقي كلمته
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قطع قالب الحلوى بالمناسبة

السيدة صباح خاتونيان، غسان وتوفيق عساف

طارق بالل، أنطوان عيسى، غسان عساف، ورائد لبكي

طارق بالل، رانيا خليل، وعماد قائدبيه

توفيق غسان عساف مع فريق إدارة فرع اإلستقالل في بنك BBAC وفارس سعد. ويبدو من اليمين 
السي مخيبر، فارس سعد، مدير فرع االستقالل بادرو عمار، توفيق غسان عساف، وكارال زيدان

أمين تيماني، غسان عساف، وائل شهّيب، توفيق أبي فراج، وسليم شميط

د. جوسي صابر، فادي يونان، وشانتال حمصي

توفيق باسيل، جوزيف خوري، غسان عساف، منير زخم، فؤاد شيا، وجورج جّبور



�لعدد 150 كانون �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L56

م�شارف

برعاية  فرن�ضبنك،  جمم�عة  اأقامت 

 ، وح�ض�ر وزير ال�ضياحة مي�ضال فرع�ن 

الق�ضار  وعادل  عدنان  بال�ضيدين  ممثلة 

:»ال�ضياحة  بعن�ان  �ضحافيا  م�ؤمترا 

بح�ض�ر  وذلك  لبنان«،  يف  ال�ضينية 

ال�ضيني  الأ�ضتاذ جيانغ جيانغ،  ال�ضفري 

الهيئات  وقيادات  البلديات،  وروؤ�ضاء 

القت�ضادية اللبنانية، واأ�ضحاب الفنادق 

يف  ال�ضياحة  قطاع  وممثلي  واملطاعم، 

لبنان، اإ�ضافة اإىل ال�فد الآتي من ال�ضني 

اأكرب  من  يتك�ن  والذي  لبنان  لزيارة 

الرائدة،  ال�ضينية   ال�ضياحية  ال�رضكات 

وح�ضد من اأهل ال�ضحافة والإعالم.  

وا�ضت�ضافة  تنظيم  امل�ؤمتر  تناول  وقد 

ال�رضكات  لأكرب  فرن�ضبنك  جمم�عة 

يف  كاملة  ج�لة  اإىل  ال�ضينية  ال�ضياحية 

لبنان من 11 اإىل 18 ت�رضين الأول 2015، 

 Sun Holiday ال�ضياحة  �رضكة  نظمتها 

 Xinhua كما وي�ضارك يف احلدث .Tours
ال�ضينية  ال�رضكة   ،News Agency
يف  بدورها  �ضتت�ىل  والتي  الإعالمية 

ال�ضني تغطية احلدث عرب و�ضائل الإعالم 

ال�ضينية.

القصار
عدنان  الرئي�س  اأكد  ترحيبية  كلمة  ويف 

خ�ض��ضية  من  وانطالقا  »اأنه  الق�ضار 

مبعامل  ومتيزه  �ضياحي  كبلد  لبنان 

عريقة  وح�ضارة  وتاريخية  ثقافية 

وجهات  اأهم  من  واحدا  يك�ن  اأن  تخ�له 

لل�ضياح عامة وال�ضينيني خا�ضة،  ال�ضفر 

اأردنا اأن ن�ضتثمر يف عالقاتنا التاريخية 

و�ضداقاتنا ال�ثيقة مع الأخ�ة ال�ضينيني 

ال�ضياحة  وقطاع  وم�ضاحله  لبنان  لدعم 

يف  الأهم  ال�ضياح  وا�ضتقطاب  حتديدا 

العامل، وهم ال�ضيني�ن.« 

واأ�ضار الق�ضار اإىل مدى املكانة العاملية 

حيث  من  �ض�اء  ال�ضينيني،  لل�ضياح 

كلمته  يف  مت�جها  اأهميتهم،  اأم  عددهم 

التي  الزيارة  هذه  بت�قيت  للم�ضككني 

وعدم  ال�ضيا�ضي  ال�ضتع�ضاء  مع  تتزامن 

»باأن  الرا�ضخة  قناعته  م�ؤكدا  ال�ضتقرار، 

ال�ضبيل  ه�  الإيجابي  بامل�قف  التم�ضك 

للتغلب على الأزمات وامل�ضاعب وحتقيق 

النجاح.«

جيانغ
لبنان  يف  ال�ضني  �ضفري  �ضعادة  بدوره، 

ال�ضيد جيانغ جيانغ، كانت له كلمة، �ضكر 

امل�ؤمتر،  لهذا  املنّظمة  اجلهات  كل  فيها 

»فرن�ضبنك«  جمم�عة  بال�ضكر  ا 
ّ

خا�ض

على  ار 
ّ

الق�ض وعادل  عدنان  ب�ضخ�س 

�ضبيل  يف  بها  قاما  التي  اجله�د  جميع 

لبنان  بني  التعاون  وتعزيز  تق�ية 

عن  معرباً  ة، 
ّ
ال�ضعبي ال�ضني  ة 

ّ
وجمه�ري

بالبلد  وو�ضفه  بلبنان  ال�ضديد  اإعجابه 

على  الآمال  يعلق  اإنه  وقال  اجلميل، 

وكالت ال�ضفر ال�ضينية باأن تبداأ بدورها 

الرائع  البلد  لهذا  الرتويج  العمل على  يف 

ال�ضينيني  ال�ضياح  وت�ضجيع عمالئها من 

لل�ضفر اإليه.

فرعون
�رضورة  »على  فرع�ن  د 

ّ
�ضد جهته،  من 

مع  ال�ضياحية  العالقات  تن�ضيط  اإعادة 

بني  الأخ�ية  للعالقات  نظرا  ال�ضني 

ت�ضكل  ال�ضينية  ال�ضياحة  وك�ن  البلدين 

واأّكد  العامل«،  يف  ال�ضياحة  من   10%
ة 

ّ
مهتم لبنان،  يف  ال�ضياحة  »وزارة  اأّن 

اح ال�ضينيني م�طئ 
ّ
ا باأن يك�ن لل�ضي

ّ
جد

ب 
ّ

قدم يف لبنان، ومن هذا املنطلق »نرح

ال�ضينية  وال�ضفر  ال�ضياحة  ب�رضكات 

التعاون  ويعنينا كثريا  بيننا،  املت�اجدة 

امل�ضرتكة«.  باملنفعة  يع�د  مبا  معها 

باملبادرة  ا 
ّ
جد فخ�رون  »نحن  وقال: 

عدنان  الرئي�س  معايل  بها  قام  التي 

ال�ضياحة  وكالت  دع�ته  عرب  ار، 
ّ

الق�ض

ة 
ّ
ال�ضعبي ال�ضني  ة 

ّ
جمه�ري يف  وال�ضفر 

لبنان،  يف  ال�ضياحة  واقع  لكت�ضاف 

ميّثل�ن  الذين  ال�ضينيني  اح 
ّ
ال�ضي وجذب 

ة.« 
ّ
10 يف املئة من حجم ال�ضياحة العاملي

بال�ضيدين  ال�ضديد  اإعجابه  عن   
ّ

وعرب

عدنان وعادل الق�ضار اللذين وجد فيهما 

التامة  واجله�زية  الأمينة  »الأيادي 

العالقات  تط�ير  على  الكف�ءة  واملقدرة 

وتفعيلها  وتنظيمها  ال�ضينية  اللبنانية 

ختام  ويف  ال�ضياحي.«  ال�ضعيد  على 

كلمته، هناأ فرع�ن الأخ�ين الق�ضار على 

»املجه�د الإ�ضتثنائي الذي بذله من اأجل 

جناح هذا امل�رضوع خالل فرتة قيا�ضية.«  

»فرنسبنك« تستضيف أكبر الشركات السياحية الصينية
القصار: لدعم لبنان ومصالحه

من اليمين: عادل قصار، السفير جيانغ جيانغ، الوزير فرعون، وعدنان القصار

صورة تذكارية للوفد الصيني والمتحدثين في المؤتمر
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اخلدمات  من  �ضل�ضلة  »فرن�ضبنك«  لـ  املركزية  الدارة  قدمت 

يف  واملحامني  املهند�ضني  نقابتي  اىل  املتط�رة  امل�رضفية 

خا�ضة  جديدة  ائتمانية  بطاقة  لالأوىل  فقدمت  طرابل�س، 

يقدم  تعاون  بروت�ك�ل  الثانية  مع  ووقعت  باملهند�ضني، 

ت�ضهيالت م�رضفية للمحامني.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها املدير العام لـ »فرن�ضبنك« 

ندمي الق�ضار لطرابل�س يرافقه الأمني العام نبيل الق�ضار، واملدير 

الإقليمي  واملدير  احلاج،  فيليب  الفروع  ومدير  امل�ضاعد  العام 

يف ال�ضمال نزيه ال�ضعراين. و عقد اجتماع يف نقابة املهند�ضني 

ال�ضابقني ج�زيف  النقيب ماري��س بعيني، والنقيبني  مب�ضاركة 

ندمي  العام  املدير  اأعلن خالله  الدين،  علم  املنعم  وعبد  اإ�ضحاق 

بعيني  ه 
ّ
ون� للمهند�ضني.  جديدة  ائتمان  بطاقة  اإطالق  الق�ضار 

بالعالقة التاريخية التي تربط نقابة املهند�ضني و »فرن�ضبنك«.

ال�ثيقة  العالقة  هذه  من  انطالقا  وقال:  ار 
ّ

الق�ض حتدث  ثم 

واملتميزة تاأتي مبادرتنا الي�م كرافد اأ�ضا�ضي يف جه�د م�رضفنا 

الرامية اإىل م�اكبة زبائننا وا�ضتباق حاجاتهم وتر�ضيخ وتط�ير 

املهند�ضني  نقابة  املهند�س يف  الإ�ضرتاتيجية مبجتمع  �رضاكتنا 

بطرابل�س على وجه اخل�ض��س.

الديك  ملى  الئتمان  بطاقات  ق�ضم  مديرة  لفتت  جهتها،  من 

تت�ضمن  الئتمان  بطاقة  يف  الذكية  ال�رضيحة  اأن  اىل  النتباه 

النقابة، مبا فيها  كل املعل�مات عن املهند�ضني، بالتعاون مع 

املعل�مات ال�ضخ�ضية والهند�ضية، وهذا الربنامج يطلق لأول مرة 

يف لبنان.

املحامني  نقابة  اىل  املرافق  وال�فد  الق�ضار  انتقل  ذلك  بعد 

النقيب فهد املقدم حيث جرى ت�قيع  ا�ضتقبالهم  حيث كان يف 

النقباء  من  عدد  بح�ض�ر  اأقيم  احتفال  تعاون خالل  بروت�ك�ل 

ال�ضابقني وح�ضد من املحامني.

ت�ضهيالت  على  املحامني  ح�ض�ل  اىل  الربوت�ك�ل  ويهدف 

ال�ضكنية  والقرو�س  الئتمان  وبطاقات  الإيداعات  �ضعيد  على 

»فرن�ضبنك«  تقدمي  واىل  اأقل،  وبفائدة  وال�ضخ�ضية  واملكتبية 

خدمة الر�ضائل الق�ضرية للنقابة، وزيادة الفائدة على الإيداعات، 

»فرن�ضبنك«  قيام  عن  ف�ضال  الئتمان،  بطاقات  على  وتخفيفها 

برتكيب اآلة �ضحب اأم�ال يف مقر النقابة، وتخ�ضي�س م�ظف من 

قبله لدفع الر�ض�م املالية للمحامني يف دوائر املالية.

اأن الربوت�ك�ل �ضيك�ن فاحتة خري ل�ضنة ق�ضائية  وراأى املقدم 

حتفل بالإجنازات والتقدميات للزمالء املحامني.

..وتقدم بطاقة ائتمان للمهندسين 
وبروتوكول مع المحامين

اإفتتاح  مبنا�ضبة  واأفريقيا   الأو�ضط  ال�رضق  بنك  اإدارة  اإحتفلت 

فرع جديد للم�رضف يف منطقة و�ضط بريوت التجاري، ميناء 

»The Bay Tower.« احل�ضن، �ضارع اأحمد �ض�قي، مبنى

جمل�س  رئي�س  حجيج،  علي  ال�ضيد  بح�ض�ر  الإفتتاح  حفل  مت   

اإدارة امل�رضف، و املدراء العامني للم�رضف ال�ضادة نبيه حداد 

اأع�ضاء  من  العديد  ح�ض�ر  اإىل  بالإ�ضافة  ي��ضف،  وعدنان  

جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني.

امل�رضف  لزيارة  املحلية  الإعالم  و�ضائل  جميع  دعيت   

املجهزة  ملكاتبه  الداخلي  الت�ضميم  اأناقة  و  حداثة  واكت�ضاف 

جمل�س  رئي�س  واأ�ضار  امل�رضفية.  والأجهزة   التقنيات  باأحدث 

اإدارة امل�رضف ال�ضيد علي حجيج » ان فرع بنك ال�رضق الأو�ضط 

واأفريقيا اجلديد يف و�ضط املدينة يقدم جمم�عة متكاملة من 

الفرع  هذا  ت�ضميم   َّ ومت  امل�رضفية«.  واخلدمات  املنتجات 

اجلديد لتقدمي اخلدمات امل�رضفية املتن�عة و ال�رضيعة  للزبائن 

الفرع خدمة  يقدم هذا  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  العادة،  كما جرت 

ال�رضاف الآيل.« 

واأفريقيا يف خدمة  الأو�ضط  ال�رضق  بنك  اأنَّ  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

اأنحاء  جميع  يف  منت�رضاً   ،  1991 العام  منذ  اللبناين  املجتمع 

 MEAB لبنان عرب 20 فرعًا. وميثل هذا الفرع اجلديد و�ض�ل

اإىل القلب الناب�س للعا�ضمة وامكانية خدمة زبائنه يف منطقة 

و�ضط بريوت.

فرع جديد لـMEAB في وسط بيروت

حجيج متوسطًا فريق عمل فرع المصرف الجديد

مدير عام »فرنسبنك« نديم القصار ونقيب المهندسين ماريوس البعيني
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الدويل  م�ؤمتره  لبنان  م�رضف  ينظم 

النا�ضئة  ال�رضكات  ح�ل  الثاين  ال�ضن�ي 

لبنان  م�رضف  بـ »م�ؤمتر  املعروف 

 BDL   »2015 الأعمال  لت�رضيع 

اخلمي�س  ي 
َ
ي�م  Accelerate 2015

املقبل  الأول  كان�ن  و11   10 واجلمعة 

يف الـ »ف�روم دو بريوت«.

البيئية  »النظم  ح�ل  امل�ؤمتر  ويتمح�ر 

وه�  النا�ضئة«،  لل�رضكات  امل�ضتجدة 

رجال  من  ا 
ً
عدد ي�ضتقطب  م��ض�ع 

وال�رضكات  وامل�ضتثمرين  الأعمال 

الداعمة من اأهم النظم البيئية امل�ضتجدة 

العامل.  ح�ل  النا�ضئة  لل�رضكات 

لبنان  م�رضف  م�ؤمتر  وي�ضت�ضيف 

اآلف  ثالثة   2015 الأعمال  لت�رضيع 

عار�س  و100  ث 
ّ
متحد و100  م�ضارك 

العامل  اأنحاء  من  نا�ضئة  �رضكة  و100 

ومباراتني  تني 
ّ

من�ض ن 
ّ
ويت�ضم كافة. 

ل�ر�س  وم�ضاحتني  النا�ضئة  لل�رضكات 

 كلها على م�ضاحة اإجمالية 
ّ
العمل، متتد

ت�ضل اإىل 6000م2.

�ضيتم  تني 
ّ

من�ض امل�ؤمتر  ن 
ّ
يت�ضم كذلك 

تخ�ضي�س واحدة منها حللقات النقا�س 

غري  والأحاديث  الأ�ضا�ضية  واملداخالت 

الر�ضمية، لتك�ن بذلك م�ضاحة ت�ضمح ملئة 

اأكرث من  الآتني من  ثني 
ّ
اأهم املتحد من 

30 دولة مب�ضاركة خرباتهم. اأما املن�ضة 
�س ملداخالت ال�رضكات 

ّ
الثانية ف�ضتخ�ض

م�ؤمتر  م�ضابقتي  �ضمن  وذلك  النا�ضئة، 

الأعمال2015:  لت�رضيع  لبنان  م�رضف 

 Earlyو  Idea Stage Competition
.Stage Competition

يف  �ضارك�ا  الذين  ثني 
ّ
املتحد اأهم  ومن 

قد العام الفائت األك�ضندر 
مُ
امل�ؤمتر الذي ع

 ،Jaw Bone الع�ضيلي اأحد م�ؤ�ض�ضي �رضكة

ّنف يف املرتبة 33 لالأ�ضخا�س 
مُ

والذي �ض

»�ضيليك�ن  منطقة  يف  ا 
ً
تاأثري الأكرث 

فايل« جن�ب »�ضان فران�ضي�ضك�«. كذلك 

�ضي 
ّ
م�ؤ�ض اأحد  رزق  رمزي  فيه  �ضارك 

مل�ضاركة  الجتماعية   EyeEm �ضبكة 

 Instagram لتطبيق  وامل�ضابهة  ر 
َ
ال�ض�

والتي جمعت الي�م مبلًغا ي�ضل اإىل 18 

وحاز  ال�ضتثمارات.  من  دولر  ملي�ن 

مع  التعامل  فر�ضة  على  امل�ضارك�ن 

دولية  �رضاكات  خالل  من  املتحدثني 

الأخرية  هذه  خلقتها  عمل  وفر�س 

تلقائيًا.

لبنان  م�رضف  م�ؤمتر  وي�ضت�ضيف 

 100 من  اأكرث   2015 الأعمال  لت�رضيع 

اد هذا املجال من اأرجاء 
ّ
�ضخ�س من رو

ا 
ً

فر�ض ذلك  و�ضي�ضّكل  كافة،  العامل 

خيالية.

مؤتمـر مصرف لبنان لتسريع 
األعمال 2015

م�شارف

:UberBLOM

 األولى في العالم

اأعلنت �رضكة Uber وبنك لبنان واملهجر 

يف  ن�عها  من  الأوىل  البطاقة  عن 

فيزا   بطاقة  وهي   UberBLOM العامل 

التعبئة  لإعادة  قابلة  م�ضبقًا  مدف�عة 

.Uber رة ح�رضيًا  مل�ضتخدمي
ّ
ومط�

التي ميكن   ،UberBLOM تتيح بطاقة 

امل�قع  خالل  من  عليها  احل�ض�ل 

بنك  فروع  من  فرع  اأي  اأو  الإلكرتوين 

لبنان واملهجر اعتباراً من الي�م، فر�ضة 

ومريحة  اآمنة  بج�لت  ال�ضتمتاع 

وم�ث�قة يف بريوت اأو يف اأي من املدن 

ال330 حيث تت�اجدUber حاليًا. 

عام  مدير  واكيم،  �ضيبا�ضتيان  وقال 

لبنان  لبنك  �ضكره  يف  بريوت،   Uber
  Uber اإىل  الن�ضمام  على  واملهجر 

  UberBLOM اأّن  املنتج،  هذا  لتط�ير 

ل  الطلبات  من  للعديد  كا�ضتجابًة  اأتت 

ما من ال�ضباب والأهل الذين يريدون 
ّ
�ضي

وم�ث�قة  اآمنة  ت��ضيالت  تاأمني 

لأولدهم.

بطاقة  اطالق  »اإّن  واكيم:  واأ�ضاف 

UberBLOM  يف بريوت، وهي الأوىل 
على  اآخر  دليل  العامل،  يف  ن�عها  من 

لبريوت   Uber تقّدمها  التي  املكا�ضب 

املدينة  يف  تلقيناه  الذي  الدعم  وعلى 

من املجتمع اللبناين كافة.«

ال�رضكة املتخ�ض�ضة يف جمال   ،Uber«
تقدمي  تلتزم  والبتكار،  التكن�ل�جيا 

املدن  يف  للمجتمعات  الة 
ّ
فع خدمات 

التي تت�اجد فيها. وبريوت كانت واحدة 

عندما  احت�ضنتنا  التي  املدن  هذه  من 

الو�ضط   ال�رضق  يف  انت�ضارنا  عنا 
ّ
و�ض

لت�ضبح  من�نا  يف  دعمنا  يف  وا�ضتمرت 

ال�رضق  يف  الرائدة   Uber اأ�ض�اق  اإحدى 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.«

عام  مدير  عرقتنجي،  اليا�س  ال�ضيد  اأما 

»بنك  فقال:  واملهجر،  لبنان  بنك  يف 

لبنان واملهجر الرائد يف جمال التجزئة 

يف لبنان، حري�س على تقدمي ابتكارات 

مة. ونحن ن�ضكر Uber وفريق عملها 
ّ
قي

على  العاملية  فيزا  اإىل  بالإ�ضافة 

من  فريد  منتج  لتط�ير  فر�ضة  اعطائنا 

ن�عه على م�ضت�ى  عاملي.«

جانب من مؤتمر »مصرف لبنان لتسريع األعمال 2014«
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�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

�صناعة �جللود و�مل�صنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

�مل�صنوعات �ملعدنية ماعد� و�صائل �لنقل

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
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�شادرات �شناعية

بلغت قيمة �ل�سادر�ت �للبنانية خالل �لعام 2014،  3.31 مليار دوالر �أمريكي )د.�أ(، وبالعودة �ىل خم�س 

�سنو�ت �ملا�سية كانت قد بلغت قيمة �ل�سادر�ت 4.48 مليار )د.�أ( يف �لعام 2012. هذه �لزيادة يف �ل� 

2012 كانت ب�سبب �الإرتفاع يف �سادر�ت  �ملجوهر�ت و�لتي و�سلت �ىل 1.7 مليار د.�أ لذلك �إذ� ��ستثنيا 
�سادر�ت 2013 و�لتي بلغت 3.17 وهذ� يعني �أن جمموع �ل�سادر�ت �إرتفع بن�سبة  22.1 % يف �ل� 2010 

و�نخف�س 15،8 % يف �لعام 2014.

أهم الصادرات
تظهر  ال�ضادرات  اأهم  لئحة  اىل  وبالن�ضبة 

الأرقام املدرجة تراجع يف اأرقام ال�ضادرات 

خالل العام 2014 مقارنة باأعلى رقم �ضجل 

بني الأع�ام 2010 و 2013.

1- صــادرات المجوهــرات: انخف�ضــت 
مــن 1.7 مليــار د.اأ. يف العــام 2012 اىل 

542 ملي�ن د.اأ يف العام 2014.

واالالت:  المعــدات  صــادرات   -2
اإنخف�ضــت مــن 265 ملي�ن  د.اأ.  يف العام 

2010 اىل 223 ملي�ن د.اأ. يف العام 2014.

واألجهــزة  االالت  صــادرات   -3
الكهربائيــة: كذلــك انخف�ضــت من 276 
ملي�ن د.اأ. يف العام 2010 اىل 222 ملي�ن 

د.اأ. يف العام 2014.

البالســتيك  صــادرات   -4
ومصنوعاتــه: انخف�س مــن 137 ملي�ن 
د.اأ. يف العــام 2013 اىل 131 مليــ�ن د.اأ. 

يف العام 2014.

5- صــادرات النحاس ومصنوعاته: 
اإنخف�ــس من 191 مليــ�ن د.اأ. يف العام 

العــام  يف  د.اأ.  مليــ�ن   99 اىل   2013
.2014

والفــوالذ  الحديــد  صــادرات   -6
 248 مــن  انخف�ضــت  ومصنوعاتهــا: 
مليــ�ن د.اأ. يف العام 2011 اىل 99ملي�ن 

د.اأ. يف العام 2014. 

تطور الصادرات اللبنانية خالل الخمسة سنوات األخيرة

شركة كركي للصناعة والتجارة
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اأرقام  يف  اإرتفاعًا  التالية  البن�د  اأظهرت  املقابل  ويف 

ال�ضادرات خالل العام 2014.

1- صــادرات محضــرات الفواكــه والخضــار: ارتفعــت من 97 
ملي�ن د.اأ. يف العام 2012 اىل 128 ملي�ن د.اأ. يف العام 2014.

2- صــادرات المطبوعــات: ارتفعــت مــن 66 مليــ�ن د.اأ. يف 
العام 2011 اىل 125 ملي�ن د.اأ. يف العام 2014.

3- صادرات مواد التجميل والعطور: ارتفعت من 59 ملي�ن 
د.اأ. يف العام 2010 اىل 115 ملي�ن د.اأ. يف العام 2014.

4- صــادارات المشــروبات: ارتفعــت من 61 مليــ�ن د.اأ. يف 
العام 2010 اىل 102 ملي�ن د.اأ. يف العام 2014. 

داندي محمصة الحلبي

هنكل لبنان
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�شادرات �شناعية

H.S. Code20102011201220132014المنتجات

1.108.6741.492.2501.724.498769.722541.658�ملجوهر�ت71

364.975205.312216.839247.518223.376مر�جل و�آالت84

�الت و�أجهزة 85

ومعد�ت كهربائية

376.828313.827261.480259.026221.770

لد�ئن 39

وم�سنوعاتها/ 

بال�ستيك

110.735122.725136.095136.693130.593

حم�رص�ت ح�سار 20

وحم�رص�ت فو�كه

96.965118.472108.449115.956127.738

منتجات دور �لن�رص 49

و�ل�سحافة

98.30965.88789.76886.457124.524

زيوت عطرية، 33

حم�رص�ت عطور

�أو جتميل

58.70874.67384.768102.281115.071

م�رصوبات و�سو�ئل 22

كحولية وخل

61.09077.81679.973100.009101.795

102.613105.390161.160191.34699.688نحا�س وم�سنوعاته74

188.425247.529149.071162.38399.152حديد وفوالذ72

1.673.6881.441.5771.471.0611.764.5661.527.490غريها

4.252.8634.265.4584.483.1303.935.9573.312.855�ملجموع

%15٫8-%12٫2-%5.10%0.30%22.10�لتغري �ل�سنوي

�ملجموع بدون 

جموهر�ت

3.144.1892.773.2082.758.6323.166.6352.771.179

�لتغري �ل�سنوي/ 

بدون جموهر�ت

31.80%-11.8%-0.5%14.80%-12.5%

أهم الصادرات اللبنانية خالل الخمسة سنوات األخيرة

�مل�سدر: غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

مطاحن الدورة �ش.م.ل

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

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�صناعة 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: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

La Roche Chocolate معمل �صوكوال الرو�ش

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

هاتف: ٢٣٠٦٦٧ ٣ - ٥4٠٦٦٧ ١ ٩٦١ - فاك�س: ٥4١٦٦٧ ١ ٩٦١

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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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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

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

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

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

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

drinkaliya.com drinkaliya.com

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

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

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

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

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف



71

 �صركة �صدقة

 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: ٢٧٨٢4٨-٠١/٥4٢٥4٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥4٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: ٨٢٧٢٠4 ٧٨ - ٨٥٠٩٢١ ٣ ٩٦١

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

اأنظمة تعبئة وتغليف للم�شانع،مياه، ع�شائر، حبوب يف عبوات، اأكواب، اأكيا�س، )ت�شميم، توريد، تركيب( 

 ماكينة 

تعبئة الع�شري

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية ٨٠،٠٠٠ عبوة يف ال�شاعة
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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: ٧4٠٦٦٢ ٧ ٩٦١

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: ٧4٠٦٠٦ ٧ ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ ٧٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ ٣ ٩٦١

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١

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

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف
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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 : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦4٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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
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الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : ٢٢٢٦٩٦ )٧( ٩٦١  - تلفاك�س: ٢٢٠4٢٥ )٧( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥4٣٢٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�س : ٦٥4٣٣٠ )١( ٩٦١

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�صــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

�صنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : ٥4٥٥٠٠ )٨( ٩٦١ - ٨١٥١١ )٨( ٩٦١

فاك�س : ٨١٥٣٣٣ )٨( ٩٦١ - �س.ب: ٣٥4 - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف
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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

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣4٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١4/٥44٥ بريوت

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

 معامل الفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س:  ٩٥٢٨٢٨ )٦(  ٩٦١

خليوي : ٣٠٣٨٦٢ )٣( ٩٦١  - �س.ب : ١٢ - اميون - لبنان

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف 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

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015
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املركز التجاري لل�صرق االأو�صط

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�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ص.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. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 4٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥4/ ١١ انطليا�س

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

.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 - حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف: ٥٧٠٩٣١ ٣ ٩٦١

�صركة نتكو للأدوات ال�صحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات

�ل�صناعات �لمنجمية 



80

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية
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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

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية
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املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

٥( ٩٦١( 4٣٦١١٥/١١4 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

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 : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١4 )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١4 )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية
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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.

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية
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 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

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان

�صناعة �الألب�صة و�لن�صيج

نيو كانون تك�صتيل 

كومفورت-تك�ش

New Cannon Textille 
Comfort-Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�شارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�شات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

بريوت - لبنان 

معو�س: ٠4٥٠٠4 ٣ ٩٦١ - حارة حريك: ٥٥٠4٨٧ ١ ٩٦١ - حمرا: ٣4٠٩٥٣ ١ ٩٦١
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موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�شناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�شولوفان

 را�شيا الوادي - �شهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٦١١١١ )٨( ٩٦١

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

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صلح 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

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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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

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �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

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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�صركة �صتيم لل�صناعة 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

M F �صركة مغني اإخوان �ش.م.م

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

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 4٦١4١٦ )٦( ٩٦١

  ٦( ٩٦١( 4٦١4١٥   

 فاك�س :

٦( ٩٦١( 4٦١4١٧ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١4٥ 

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 

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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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: ٩٨٠٢٦٧ - ٦4٥٠٩4 )٣( ٩٦١

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�صر الدين

ETS.Nouman Naser El-Dine
معدات �سناعية - ماكنات جنارة م�ستعملة جميع اأنواع اخلر�سوات - �سيانة عامة

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar

 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�ص�صة حممد طرابل�صي

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 

�صركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: ٧٨٨١١٨ )١( - ٧٨٨٠٧٩ )١( ٩٦١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox صركة 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 : 4٧٢٠4٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : 4٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ص�صة االإ�صكندر - 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 : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

� 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

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية
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موؤ�ص�صة ب�صام حممد �صربي كّنو للتجارة وال�صناعة

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 : 4٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +٢٨٨٣)٣(٩٦١44 : خلوي

�صركة الي�صا 

لل�صناعة 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

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية



94

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

�ل�صناعات �لمعدنية
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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 - ١٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: ٥٣٢١٧٧ ٣ ٩٦١

�ل�صناعات �لمعدنية
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اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: ٢٢٣٠4٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩٢٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: 4٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦4

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

�ل�صناعات �لمعدنية
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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: ٦١٣٠٧٩ ٦ - ٢٢٨4٦4 ٣ ٩٦١  

فاك�س: ٦١4١٨٩ ٦ ٩٦١  �س.ب: ٢٥٣٧ طرابل�س

E-mail: ahmadhaydar.8m.com   -   wwwgallery-haydar.com

�صناعة �لمفرو�صات
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة
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Shreif Bros Factoryمعمل �صريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: ٣٧٩4٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues

�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة



101

موؤ�ص�صة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:٥٦4٩4٨ ٧٦ ٩٦١

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:4٦٧4٥٥ ٧٦ ٩٦١

ال�شياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١

�ل�صناعات �لمختلفة
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ر�شالة الإمارات

ال�ضت�ضارات  �رضكة  اأعدته  تقرير  ذكر 

“ف�ك�س  الــعــاملــيــة  الإ�ـــضـــبـــانـــيـــة 

الإمــارات،  اإقت�ضاد  اأن  اإك�ن�ميك�س«، 

املنخف�ضة،  النفط  اأ�ضعار  من  بالرغم 

 .2015 يف  ق�يا  من�ا  ي�ضجل  اأن  يت�قع 

النفط  قطاع  يف  التباط�ؤ  اأن  م�ضيفا 

قطاعات  يف  النم�  يع��ضه  اأن  يت�قع 

ـــادة الإنــفــاق  اأخــــرى، عـــالوة على زي

احلك�مي.

وت�قعت ال�رضكة التي تتخذ من بر�ضل�نة 

املحلي  ــنــاجت  ال ينم�  اأن  لــهــا،  مــقــرا 

من   ،2015 يف   %  3.5 اإىل  الإجــمــايل 

دون تغيري عن تقديرات ال�ضهر املا�ضي. 

وت�قع التقرير اأن يناهز الناجت املحلي 

3.6 % يف 2016.
واأ�ضاف اأن الت�ضخم تراجع يف ماي� عن 

م�ضت�اه الأعلى على مدى خم�س �ضن�ات 

من 4  % اإىل 4.2 % يف حزيران/ ي�ني�. 

م�ضريا اإىل اأن ارتفاع اأ�ضعار املحروقات 

قد يك�ن له تاأثري ب�ضيط على ال�ضغ�ط 

ال�ضائد  املناخ  �ض�ء  يف  الت�ضخمية 

لأ�ضعار النفط املنخف�ضة.

»ف�ك�س  يف  العمل  جمم�عة  وت�قعت 

الت�ضخم  معدل  يراوح  اأن  اإك�ن�ميك�س« 

عند 3.3 % يف 2015، و2.9 % يف 2016.

مؤشر مديري المشتريات
من  امل�ضرتيات  مــديــري  مــ�ؤ�ــرض  ارتــفــع 

ي�لي�،  يف  ال�طني  دبي  الإمـــارات  بنك 

بني  تف�ضل  التي  الـ50  عتبة  متخطيا 

اخلا�س  القطاع  يف  والنكما�س  النم� 

غري النفطي.

النم�  خلفية  على  ي�لي�  اأرقــام  وجــاءت 

اجلديدة.  والطلبات  الــنــاجت،  يف  الق�ي 

ملح�ظة  ب�ترية  ال�ضادرات  ارتفعت  فقد 

�رضكات  يف  الن�ضاط  وحت�ضن  ي�لي�،  يف 

�ضهر  عن  النفطية  غري  اخلا�س  القطاع 

ي�ني� منذ عامني.

وقال التقرير اإن احلك�مة تت�قع اأن ينم� 

الإقت�ضاد بني 4-5 % يف 2015.

الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  التقرير  وقــدر 

املحلي الإجمايل يف الإمارات بـ51.095 

دولرا يف 2019، بزيادة عن 43.638 يف 

2015، و45.195 دولرا يف 2016.

لناتج المحلي
بـ549  الإجمايل  املحلي  الناجت  قدر  كما 

مليار دولر يف 2016، من 418 مليارا يف 

2015، و445 مليارا يف 2016.
وقدر ميزان احل�ضاب اجلاري للدولة بـ7.6 

% من الناجت املحلي الإجمايل يف 2019، 
من 4.3 % يف 2015، و5.3 % يف 2016.

»�ضتاندرد  وكالة  ثبتت  اأخرى،  جهة  من 

ط�يل  ال�ضيادي  الت�ضنيف  بــ�رز«  ــد  اآن

وعند   ،AA عند  اأب�ظبي  لإمــارة  املدى 

ــدى  امل قــ�ــضــرية  لـــالإ�ـــضـــدارات   ،A-1
بالعملتني الأجنبية واملحلية، مع تاأكيد 

النظرة امل�ضتقبلية امل�ضتقرة لالإمارة.

أصول
واأكدت ال�كالة يف تقرير لها اأن حك�مة 

من  �ضخمة  م�ضت�يات  متتلك  اأب�ظبي 

من  ميكنها  الذي  الأمر  الأ�ض�ل،  �ضايف 

دعم الإقت�ضاد، م�ضرية اإىل اأن تاأكيد النظرة 

امل�ضتقبلية امل�ضتقرة لالإمارة يعك�س ثقة 

على  اأب�ظبي  اإقت�ضاد  قدرة  يف  ال�كالة 

مع  اخلارجية،  الــهــزات  اأمــام  ال�ضم�د 

العالية،  الإئتمانية  بجدارتها  الحتفاظ 

وق�ة �ضيا�ضتها املالية.

ال�ضتثنائية  الق�ة  اأن  اإىل  اأ�ضارت  كما 

لأو�ضاع �ضايف الأ�ض�ل يف اأب�ظبي ت�فر 

لتقلب  ال�ضلبية  التاأثريات  مل�اجهة  درعًا 

الإقت�ضادي،  النم�  على  البرتول  اأ�ضعار 

والإيرادات احلك�مية، ف�ضاًل عن احل�ضاب 

اخلارجي.

وقالت ال�كالة اإن الناجت املحلي الإجمايل 

لالإمارة، �ض�اء الإ�ضمي اأو احلقيقي، ي�ضهد 

مدع�مًا  امل�ضتمر،  النتعا�س  من  حــاًل 

من القفزات املت�ا�ضلة يف اأعداد ال�ضكان 

 2014 عــام  يف   %  60 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة 

مقارنة مع عام 2008.

نصيب الفرد
من  الفرد  ن�ضيب  يناهز  اأن  ت�قعت  كما 

دولر  األف   62 الإجمايل  املحلي  الناجت 

على  الأعلى  بني  يعد  والــذي   ،2015 يف 

امل�ضنفة  ال�ضيادية  احلك�مات  م�ضت�ى 

اإئتمانيًا.

وكانت وكالة »فيت�س« قد ثبتت، يف �ضهر 

ي�لي� املا�ضي ت�ضنيف اأب�ظبي الإئتماين 

تثبيت  )AA(، كما مت  الأجل عند  ط�يل 

بالعمالت  ــدار  ــض الإ� �ضندات  ت�ضنيف 

الأجنبية واملحلية املمتازة غري امل�ؤمنة 

.)AA( يف الإمارة عند

العمالت  ـــزون  خم ــ�كــالــة  ال و�ضنفت 

عند  ــد  الأم ق�ضرية  واملحلية  الأجنبية 

م�ضتقرة،  م�ضتقبلية  ت�قعات  مع   )F1  (

الإئتماين  ال�ضقف  ت�ضنيف  تاأكيد  كما مت 

.)AA ( لالإمارات اأي�ضًا عند

تقرير عالمي: اإلقتصاد اإلماراتي يحافظ على قوة النمو
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اأجمع مراقب�ن على اأن الإمارات 

رئي�ضية  مــقــ�مــات   4 متــتــلــك 

اإىل  للتح�ل  مــ�ؤهــلــة  جتعلها 

وخا�ضة  عاملي  ت�ضنيع  مركز 

العلم  على  الــقــائــم  للت�ضنيع 

احلديثة،  العالية  والتكن�ل�جيا 

الت�ضنيع  اأن�اع  من  يعترب  الذي 

من  كثافة  اإىل  حتتاج  ل  التي 

الأيدي العاملة واإمنا اإىل كثافة 

يف الطاقة وراأ�س املال.

ــــارات  الإم تبني  اأن  واأكـــــدوا 

واإعالنها  احلديثة  للتكن�ل�جيا 

عام 2015 بك�نه عام الإبتكار، 

اإىل جانب اأن الإمارات اأ�ضبحت 

جــداً  كــبــرياً  م�ضتقطبًا  ــيــ�م  ال

اخلــرباء  من  العق�ل  لأ�ضحاب 

ــمــاء وعـــقـــ�ل املــعــرفــة  ــل ــع وال

يعزز  الــعــامل  اأنــحــاء  �ضتى  مــن 

ال�ضناعات  ت�طني  فر�س  مــن 

التي  الدولة  يف  والتقنية  الإبداعية  ال�ضناعات  التكن�ل�جية 

الأ�ضا�ضية  والبنية  واملــرافــق  الــالزمــة  العنا�رض  كل  متتلك 

الت�رضيعية التي ت�فر بيئة عمل واعدة لال�ضتثمار ال�ضناعي.

اأعمال يف دبي،  روؤ�ضاء ومديري جمال�س  وراأى عدد كبري من 

اأن الإمارات متتلك كل املق�مات التي جتعلها مركز جذب كبري 

ال�ضناعات  العاملية وخا�ضة  الت�ضنيع  وفعال لكربى �رضكات 

الأكرث تقدمًا تكن�ل�جيًا... حيث متتلك بنية حتتية متينة تعترب 

الإمــارات  اأن  جانب  اإىل  ال�ضناعية  للم�ضاريع  مالءمة  الأكرث 

على  الأول  يعترب  وخدماتيًا  ول�ج�ضتيًا  جتاريًا  مركزاً  تعترب 

م�ضت�ى املنطقة..

تعفي  ـــارات  الإم ت�فرها  التي  املحفزة  البيئة  اإىل  اإ�ضافة 

فيها  مبا  ال�رضائب  من  اأرا�ضيها  على  الأجانب  امل�ضتثمرين 

الإمـــارات  م�قع  اأن  جانـــب  اإىل  ال�ضناعية  ال�ضتثمارات 

واإعادة  ــ�اردات  وال لل�ضادرات  مثالية  يجعلها  ال�ضرتاتيجي 

الت�ضدير للمنتجات ال�ضناعية.

الرو�ضي يف دبي،  الأعمال  اإيغروف رئي�س جمل�س  اإيغ�ر  وقال 

اإن هناك عدداً قلياًل من امل�ضانع الرو�ضية يف الإمارات وهي 

البناء  اأ�ضا�ضي يف جمال �ضناعة املعادن وم�اد  ب�ضكل  ترتكز 

وت�ضنيع املركبات املدرعة، ونحن نعتقد اأن الإمارات ميكن اأن 

تك�ن قاعدة للت�ضنيع القائم على العلم والتكن�ل�جيا العالية 

احلديثة وه� ت�ضنيع ل يحتاج لكثافة من الأيدي العاملة، واإمنا 

من الطاقة وراأ�س املال وكثيفة الطاقة.

النقل  تكلفة  من  يقلل  اأن  ميكن  املحلي  الت�ضنيع  اأن  كما 

ال�ضخمة.  امل�اد  اأو  احلجم  الكبرية  املنتجات  لبع�س  والإمداد 

ولكن ل�ضناعات اأخرى )مثل �ضناعة ال�ضيارات ال�ضامل( ب�ضبب 

املحلية  وال�ض�ق  الــ�اردات  على  املنخف�ضة  اجلمركية  الر�ض�م 

ال�ضغرية فاإن لديها حافزاً �ضغرياً لفتح م�ضانع يف دبي.

الثقيل، ومع ذلك  الدعم احلك�مي  القيام بذلك مع  ولكن ميكن 

جديدة  �ضناعات  جلــذب  كبري  ب�ضكل  واعــدة  الإمـــارات  تبقى 

املعل�مات،  تكن�ل�جيا  مثل  الفعلي،  بامل�قع  ات�ضاًل  اأقل  هي 

الطاقة  وت�ليد  اجلديدة  واملــ�اد  ال�ضيدلنية  وامل�ضتح�رضات 

الـ  القرن  الثقيلة مثاًل بطلة  بال�ضناعات  العتناء  النظيفة من 

.20
يف  الأ�ضرتايل  الأعمال  جمل�س  رئيــ�ضة  ك�ت�ضمان  بيني  وقالت 

لت�ضبح  ال�ضــــحيحة  الطريق  على  بالفعل  الإمــارات  اإن  دبي، 

مركزاً عاملـــــيًا لل�ضناعة وت�فر الدخ�ل اإىل الأ�ض�اق التناف�ضية 

امل�ضت�ى  عاملية  مرافق  اإىل  ال��ض�ل  يريدون  الذين  لأولئك 

ودبي  اأب�ظبي  يف  املرافق  تط�ير  خالل  من  النقل  و�ضبكات 

والفجرية.

الإمارات يف و�ضعية ممتازة وت�ضكل ج�رضاً للتجارة بني ن�ضفي 

الكرة الأر�ضية ال�ضمايل واجلن�بي. على �ضبيل املثال، ت�ضتخدم 

»كانتا�س« اخلط�ط اجل�ية الأ�ضرتالية دبي كمركز لها لأ�ضرتاليا 

واأوروبا.

اأع�ضاء  اإجمايل  من   %  20 اأن  اإىل  ك�ت�ضمان  بيني  واأ�ضارت 

�رضكة،   750 من  وامل�ؤلف  دبي  يف  الأ�ضرتايل  الأعمال  جمل�س 

ترتبط منتجاتهم واخلدمات التي يقدم�نها بالت�ضنيع..

حيث تتيح الإمارات لتلك ال�رضكات اإمكانية ال��ض�ل اإىل مرافق 

باأ�ضعار  والعمل  تناف�ضية،  �ض�ق  ودخــ�ل  امل�ضت�ى،  عاملية 

مــالئمة  جغرافية  وقاعدة  التــــم�يل  على  واحل�ض�ل  معق�لة، 

ميكن من خاللــــها التجارة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ومع منطقة ال�رضق الأو�ضط واأفريقيا ب�ضكل اأو�ضع نطاقًا.

مقومات إماراتية للتحول إلى مركز صــــــناعي عالمي؟



�لعدد 150 كانون �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L108

ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

اأقر جمل�س ال�ضعب م�رضوع القان�ن اخلا�س 

بالإيجار واإلغاء الأحكام املخالفة لي�ضبح 

ا�ضتمرت  مناق�ضات  بعد  وذلك  قان�نًا 

القان�ن  اأن  علمًا  التتايل  على  ي�مني 

لقت  التي  النتقادات  من  للعديد  تعر�س 

القب�ل يف النهاية بالإجماع.

ويف ت�رضيح بعد اإقرار القان�ن بنّي وزير 

العدل جنم الأحمد اأن القان�ن جاء لي�ضبط 

حالت التالعب التي حتدث يف الإيجارات، 

العالقة  طريف  حق�ق  راعى  اأنه  كما 

الإيجارية �ض�اء امل�ؤجر اأم امل�ضتاأجر ب�ضكل 

احلرية  باحل�ضبان  اآخذاً  ومن�ضف  عادل 

املتعاقدين  �رضيعة  العقد  واأن  التعاقدية 

نتاج  اأنه  مبينًا  ال�ضمانات،  بع�س  مع 

جهد كبري ومتميز للعديد من رجال اخلربة 

والقان�ن ممن لديهم خربة وا�ضعة يف هذا 

املجال.

ليحل  ياأتي  اجلديد  القان�ن  اإن  واأ�ضاف: 

قائمة  كانت  التي  الإ�ضكاليات  من  الكثري 

التي  املتناثرة  الق�انني  �ضتات  ويجمع 

اإ�ضافة  الإيجارية،  العالقة  تتناول  كانت 

واقعًا  الق�ضائية  الإجراءات  تر�ضيخ  اإىل 

ملم��ضًا مبقت�ضى الن�ض��س الت�رضيعية فال 

يف�ضح املجال لجتهادات اأخرى مناق�ضة 

لها، م�ؤكداً اأن القان�ن خط�ة مهمة جداً يف 

جمال الإ�ضالح والتط�ير الق�ضائي.

من جانبه بنّي ع�ض� جمل�س ال�ضعب �ضم�س 

الدين �ضداد اأن القان�ن يعترب خط�ة جديدة 

املعاناة  من  الكثري  خفف  وقد  وحي�ية 

ونحن باأم�س احلاجة له ول �ضيما يف هذه 

الظروف، م�ضرياً اإىل اأنه �ض�ف يخفف العديد 

من امل�ضكالت بني امل�ؤجر وامل�ضتاأجر كما 

كما  الق�ضاة،  اجتهادات  من  �ضيخفف  اأنه 

كانت  التي  الف�ضاد  حالت  من  يخفف  قد 

كان�ا  الذين  املحاميني  بع�س  من  حتدث 

يتالعب�ن على القان�ن ويتم الإتفاق على 

امل�ؤجر اأو امل�ضتاأجر.

ويت�ضمن القان�ن اإخ�ضاع تاأجري العقارات 

لأعمال  اأو  ال�ضياحة  اأو  لل�ضكن  املعدة 

مهنية  اأو  حرفية  اأو  �ضناعية  اأو  جتارية 

حرة اأو علمية اأو امل�ؤجرة للجهات العامة 

اأو  اجلمعيات  اأو  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  اأو 

النقابات لإرادة املتعاقدين بحيث ت�ضجل 

عق�د الإيجار لدى ال�حدات الإدارية.

ت�ضجيل  طلب  عدم  على  القان�ن  وين�س 

عقد الإيجار وت�ثيقه اإل اإذا قدم من املالك 

العقار  يف  ميلك  ممن  اأو  للعقار  امل�ضتقل 

ال�ضائع اأ�ضهمًا بن�ضبة 75 باملئة على الأقل 

من كامل الأ�ضهم ال�اردة بالقيد العقاري، 

�ضنداً  القان�ن  هذا  مب�جب  العقد  يعد  كما 

تنفيذيًا من الأ�ضناد املن�ض��س عليها يف 

يحق  ومب�جبه  املحاكمات  اأ�ض�ل  قان�ن 

دائرة  لدى  الإيجار  عقد  اإيداع  للم�ؤجر 

املدة  لنتهاء  عقاره  ل�ضرتداد  التنفيذ 

لتح�ضيل  اأو  الإيجار  عقد  يف  املحددة 

الأج�ر امل�ضتحقة.

الدعاوى  جميع  يف  القان�ن  وينظر 

ببدل  واملتعلقة  الغنب  نتيجة  املقامة 

امل�ضتاأجر  اأو  املالك  اأو  للم�ؤجر  الإيجار 

واأحكام الإخالء واإنهاء العالقة الإيجارية 

قيمة  بتقدير  املعنيني  اخلرباء  وتعيني 

العقار م��ض�ع اخلالف بهدف حتديد بدل 

بتعديل  املتعلقة  الزمنية  والفرتة  الإيجار 

الأجرة والدعاء بالغنب.

فقد  للقان�ن  امل�جبة  الأ�ضباب  اأما 

يندرج  القان�ن  م�رضوع  اأن  اأو�ضحت 

تعمل  الذي  الت�رضيعي  التط�ر  خ�ضم  يف 

مهمة  خط�ة  وه�  ال�زارة  م�اكبته  على 

يخدم  مبا  الق�ضائي  الإ�ضالح  طريق  يف 

والعمراين  الإجتماعي  والتط�ر  العدالة 

�ضياغة  اإعادة  ت�ضمن  القان�ن  واأن 

القان�ن  يف  ال�اردة  القان�نية  الأحكام 

بدع�ى  واملتعلقة   2001 لعام   6 رقم 

التخمني واإزالة الغنب يف بدل الإيجارات 

بدل  حتديد  لقاعدة  اخلا�ضعة  للعقارات 

بت�ضمية  اخل�ضم  حق  وتاأكيد  الإيجار 

اجلديد  القان�ن  اأن  اإىل  اإ�ضافة  خبرية، 

املتعلقة  الق�اعد  تقنني  اأي�ضًا  يت�ضمن 

العقارات  الإيجار يف  بدع�ى حتديد بدل 

لتناق�س  منعًا  ال�ضي�ع  على  اململ�كة 

تتعلق  جديدة  قاعدة  اأقر  كما  الجتهاد، 

حال  يف  املاأج�ر  من  الإخالء  بحالة 

اأو  املاأج�ر  للعقار  امل�ضتاأجر  تاأجري 

اإذن خطي  دون  اأو جزءاً  كاًل  تنازله عنه 

من امل�ؤجر مع ا�ضتثناء العقارات امل�ؤجرة 

اأو ك�ضيدلية  اأو �ضناعية  لأعمال جتارية 

اأو  اأو ملهنة حرة  اأو علمية  اأو ملهنة حرة 

علمية اأو حرفة.

كما اأن القان�ن ح�ضم م�ضاألة اخل�ض�مة يف 

اململ�ك  للعقار  الإيجارية  العالقة  اإنهاء 

للخالف  حد  و�ضع  ومت  ال�ضي�ع،  على 

والت�ضاوؤلت  امل�ضتاأجر  ب�رثة  املتعلق 

ا�ضتثمار املن�ضاآت  املتعلقة بتعريف عق�د 

الإقت�ضادية واملهنية امل�ضتثناة من نطاق 

تطبيق قان�ن الإيجار.

»مجلس الشعب« يمرر قانون اإليجار الجديد 
 وزير العدل: يضبط حاالت التالعب باإليجار 

 نواب: ينهي مشكالت بين المستأجر والمؤجر
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قال مدير يف وزارة الأ�ضغال، اإن ال�زارة 

اأعطت م�ؤ�ض�ضات و�رضكات الإن�ضاء العامة 

املرونة الكافية لإن�ضاء �رضكات م�ضرتكة 

اخلا�ضة  البناء  �رضكات  مع  وحتالفات 

ال�ضديقة  الدول  من  والعاملية  املحلية 

الإعمار  اإعادة  وتنفيذ  ل�ضتقطابها 

احلديثة،  البناء  وتكن�ل�جيا  ب��ضائط 

الفنية  ال�رضوط  دفاتر  اعتماد  مت  كما 

باليد(  )مفتاح  التعاقد  ونظام  العامة 

تقنيات  با�ضتيعاب  ي�ضمحان  اللذين 

العامة  اجلهات  ميكن  ما  احلديثة  البناء 

و�رضكات  وم�ؤ�ض�ضات  امل�ضاريع  �ضاحبة 

اأو  مبناق�ضات  القيام  العامة  الإن�ضاءات 

�ضي�ضهم يف  ا�ضتدراج عرو�س داخلية ما 

�رضعة الإجناز.

حتديد  على  تعمل  ال�زارة  اأن  اإىل  م�ضرياً 

ح�رض  خالل  من  املطل�ب  العمل  حجم 

الأ�رضار الالحقة بالبنى التحتية والأبنية 

ال�ضكنية وباملن�ضاآت العامة واجلزء الذي 

يحتاج  والذي  اإعمار  اإعادة  اإىل  يحتاج 

م�ضت�ى  على  خطة  واإعداد  ترميم  اإىل 

�ض�رية، علمًا باأن وزارة الأ�ضغال العامة 

 2016 للعام  م�ازنتها  حددت  قد  كانت 

بـ2.6 مليار   2015 العام  التي تزيد على 

الإعمار  اإعادة  يف  لدورها  نظراً  لرية 

ودعم �رضكات الإن�ضاءات العامة حيث مت 

تخ�ضي�س ال�زارة مببلغ 2 مليار لرية من 

جلنة اإعادة الإعمار.

وبنّي اأن ال�زارة بحثت يف م�ضائل اإعادة 

النماذج  على  العتماد  وكيفية  الإعمار 

احلديثة يف اإن�ضاء البنى التحتية وو�ضع 

علمي  ب�ضكل  التنظيمية  املخططات 

ومدرو�س وتدوير ن�اجت الهدم والأنقا�س 

اإ�ضافة اإىل العمل على تط�ير املعل�مات 

والفني  الهند�ضي  الكادر  لدى  والتقنيات 

العامة  اجلهات  باقي  مع  بالتعاون 

والقطاع اخلا�س.

حل�ًل  قدمت  ال�زارة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اإزالة الأنقا�س  واأ�ضاليب خمتلفة لكيفية 

ب�ا�ضطة  ومدافن  مكبات  اإىل  وترحيلها 

وترك�ضات  بلدوزرات  ثقيلة  اآليات 

الك�ضارات  ا�ضتخدام  اأو  قالبة  و�ضيارات 

من  ا�ضتريادها  ميكن  والتي  املتنقلة 

الهيدروليكية  كالك�ضارات  �ضديقة  دول 

مبينًا  املتنقلة.  واملخروطية  والزاحفة 

اأن اإعادة اإعمار املناطق املت�رضرة يجب 

مع  ومتط�رة  حديثة  اأ�ض�س  على  تتم  اأن 

الق�انني  مراجعة  الإعتبار  بعني  الأخذ 

والت�رضيعات الناظمة للبناء مع �رضورة 

وت�فري  وامل�ؤقت  البديل  ال�ضكن  تاأمني 

ط�ال  للمت�رضرين  الأ�ضا�ضية  اخلدمات 

فرتة اإعادة الإعمار.

كل  در�ضت  ال�زارة  اإن  واأ�ضاف: 

واتخاذ  الإعمار  اإعادة  �ضيناري�هات 

والت�رضيعية  القان�نية  الإجراءات 

املقبلة  للمرحلة  وامل�ا�ضفات  والربامج 

امل�ج�دة  الآليات  على  املحافظة  مع 

املتاحة  ال��ضائل  بكل  ال�رضكات  لدى 

واإ�ضالح املت�قف منها حتى تك�ن لديها 

الطاقة والإمكانية لالنطالق يف املرحلة 

املقبلة من اإعادة الإعمار.

تاأهيل  على  تعمل  ال�زارة  باأن  من�هًا 

العامة  الإن�ضاءات  �رضكات  ك�ادر 

امل�ضاريع  تنفيذ  طبيعة  لتغيري  ا�ضتعدادا 

مع  يت�افق  ما  املقبلة  املرحلة  يف 

�رضورة  ومع  املرتقبة  العمل  طبيعة 

من  اخل�رضاء  العمارة  متطلبات  حتقيق 

البيئة  التاأثري يف  حيث ال�ضتدامة وعدم 

وال�ضتعمال  الت�ضنيع  اإعادة  واإمكانية 

ب�ضكل  واحلراري  املائي  العزل  وتاأمني 

حيث  من  الدمي�مة  الأبنية  يف  تتحقق 

وعدم  الزمن  مع  للق�ى  حتملها  ثبات 

تاأثرها بالع�امل املناخية مثل التغريات 

احلرارية وتاأثري ال�ضقيع وتناوب احلرارة 

بني درجة عالية ومنخف�ضة.

تحالف بين شركات البناء إلعادة اإلعمار
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

الوزير عرنوس متحدثًاالوزير خميس متحدثًا

عماد  املهند�س  الكهرباء  وزيــر  برعاية 

�رضكة  اأربــعــني  نح�  ومب�ضاركة  خمي�س 

الطاقة  جمــال  يف  متخ�ض�ضة   كــبــرية 

والتربيد  والته�ية  والتدفئة  املتجددة 

الكهربائية  والطاقة  املياه  وتكن�ل�جيا 

دم�ضق  اإحت�ضنت  البيئية،  والأنــظــمــة 

التخ�ض�ضي  ــدويل  ال املعر�س  فعاليات 

للطاقات املتجددة يف فندق »داما  الأول 

ال�ض�رية  امل�ؤ�ض�ضة  تنظمه  ــذي  ال روز« 

الدولية للت�ض�يق »�ضيما« بدعم من احتاد 

مهند�ضي  ونقابة  ال�ض�رية  التجارة  غرف 

ــرضات الــ�ــرضكــات  دمــ�ــضــق ومــ�ــضــاركــة عــ�

العاملية والعربية واملحلية.

خميس
املهند�س  ال�ض�ري  الكهرباء  وزير  واأ�ضار 

املعر�س  اإفتتاحه  خــالل  خمي�س  عماد 

»اأن اإقامة املعر�س يف مثل هذه الظروف 

التي  احلرب  رغم  الدولة  ق�ة  على  م�ؤ�رض 

واأكــرث  �ضن�ات  اأربـــع  منذ  لها  تتعر�س 

م�ضتمرة  التنم�ية  العملية  اأن  على  ودليل 

يف خمتلف املجالت خا�ضة القت�ضادية 

ومب�ضاهمة فاعلة من القطاع اخلا�س«.

الطاقات  يف  الإ�ضتثمار  اأهمية  اإىل  ولفت 

وتلبية  الطاقة  اإنتاج  لزيادة  املتجددة 

احلاجات التنم�ية للدولة و�ضد اإحتياجات 

امل�اطنني لفتًا اإىل اأن م�ضاركة العديد من 

احلك�مية  الــ�ــرضكــات 

�ض�رية  من  واخلا�ضة 

ــــــا يف  ــــــه ــــــارج وخ

املــعــر�ــس دلــيــل على 

جمال  يف  ة 
ّ
التكاملي

العملية التنم�ية. 

حــــــديــــــث  ويف 

ـــنـــاعـــة  مـــــع »الـــ�ـــض

على  والإقـــتـــ�ـــضـــاد« 

ــس،  ــر� ــع ــس امل ــ� ــام ه

»مرحلة  خمي�س:  قال 

اإعــادة الأعــمــار بقيت 

اأ�ضعب  يف  م�ضتمرة 

امل�ضتقبل  يف  وتريتها  و�ضتك�ن  الظروف 

تت�قف  مل  التنمية  عملية  اأنَّ  كما   . اأ�رضع 

خالل الأحداث وخا�ضة يف جمال الطاقة 

واملحطات،  امل�ضاريع،  ببناء  يتعلق  فيما 

اإنه  اأوؤكد  هنا،  ومن  رة. 
ّ
املتط� وامل�ضانع 

هذه  ن�ّطن  نحن  ال�ضعبة  الظروف  رغم 

بعمليات  وبداأنا  الكهربائية  ال�ضناعات 

وا�ضعة يف هذا املجال«.

عرب  كــبــرية  خــطــ�ات  »نخط�  واأ�ـــضـــاف: 

ة 
ّ
الإعالن اأو عرب التعاقد مع �رضكات حملي

وطنية ومع �رضكات اأجنبية يف هذا املجال. 

لالإ�ضتثمار  اأر�س خ�ضبة  للم�ضتقبل  �ض�رية 

لعالقات  ق�ية  متينة  بنية  وهناك  واآمنة، 

التعاون الإقت�ضادي مع كافة ال�رضكات«.

ــــداث، كانت  وتــابــع: »قــبــل اإنـــدلع الأح

بف�ضل  لالإ�ضتثمار  خ�ضبة  اأر�ــس  �ض�رية 

يف  اإ�ضرتاتيجية  كنقطة  اجلغرايف  م�قعها 

املنطقة لها اأبعادها يف م�ا�ضيع التنمية 

الإقت�ضادية. وان�ضاءاهلل �ضنك�ن على م�عٍد 

واإعادة  امل�ضّلحة  لق�اتنا  قريب  ن�رٍض  مع 

الأمن والأمان قريبًا«.

ويف ردٍّ على �ض�ؤال، قال: »نحن متفائلني 

40 شركة شاركت في المعرض الدولي التخّصصي األول للطاقات المتجددة
 خميس لـ»الصناعة واإلقتصاد«:  

سوريا أرض خصبة وآمنة لإلستثمار مستقباًل

قص شريط المعرض طّيارة متحدثًا
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من اليمين: فارس سعد، الوزير حسين عرنوس، الوزير عماد خميس، أحمد الموسوي، وموّفق طّيارةالوزيران عرنوس وخميس ورئيس تحرير مجلة »الصناعة واإلقتصاد« في جناح المجلة

قطع قالب حلوى بالمناسبة

سوق دمشق لألوراق المالية

Ultra Cell

Goee

مجلة الصناعة واإلقتصاد

�ضتقام  اإنه  ونت�ّقع  املقبل،  العام  يف  جداً 

اإىل  و�ضتع�د  والفعاليات  املعار�س  كافة 

ب�ضكل  و�ضتك�ن  واأف�ضل،  عليه  كانت  ما 

�رضكات  مع  اإت�ضالت  لدينا  نحن  اأو�ضع. 

الأ�ضهر  يف  وتكثفت  واأجنبية  عاملية 

اإ�ضتثمارية  م�ضاريع  بناء  بهدف  الأخرية 

اأو جمالت  الكهرباء  اإن كان يف جمالت 

اأخرى فيما يتعلق بالبنى التحتية«.

عرنوس
العامة  الأ�ضغال  وزيــر  اعترب  جهته،  من 

املعر�س  »اأن  عرن��س  ح�ضني  املهند�س 

وبداأت  تتعافى  �ض�رية  اأن  للعامل  ر�ضالة 

لتنفيذ  والفعلية  اجلــــادة  بــاملــمــار�ــضــة 

امل�رضوعات التنم�ية«.

ت�اكب  الــ�زارة  »اأن  اإىل  عرن��س  واأ�ضار 

خا�ضة  �ض�رية  يف  تقام  التي  املعار�س 

هذا  ومنها  التحتية  بالبنى  املتعلقة 

يف  كــبــرية  نقلة  ي�ضكل  الـــذي  املــعــر�ــس 

حمليا  امل�ضنعة  البديلة  الطاقة  جتهيزات 

وت�ضجيعها  لتنميتها  الدولة  ت�ضعى  والتي 

لتلبية احلاجات املحلية«. 

طيارة
املنظمة  امل�ؤ�ض�ضة  عــام  مــديــر  بـــدوره 

تبل�ر  »اأهمية  اأكد  طيارة  م�فق  للمعر�س 

ا�ضتخدام  لتفعيل  ة 
ّ
احلك�مي هات 

ّ
الت�ج

�ضيا�ضات  واعتماد  املتجددة  الطاقات 

البديلة  الطاقة  على  الطلب  تلبي  وطنية 

والرتكيز على الطاقات املتجددة وال�ضعي 

الزائد  ال�ضتهالك  وثقافة  منــط  لتغيري 

عن  خا�ضة  وللطاقة  عام  ب�ضكل  للم�ارد 

البح�ث والدرا�ضات وحت�يلها  طريق دعم 
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

دعبول للطاقة البديلة

التوفير حلول الطاقات المتجددة

دليل الهندسة والمقاوالت

شركة رسالن

الشركة التقنية الهندسية

خوان إخوان )قسم تقنيات الطاقة الخضراء(

هذا  يف  جديدة  اأكــرث  اأفكار  اإىل  لل��ض�ل 

املجال على ال�ضعيد ال�طني والقليمي«.

ال�ضرتاتيجية  »النظرة  اأن  طيارة  و�ضّدد 

لي�س  ت�ضمل  باتت  املتجددة  الطاقات  اإىل 

النفط والغاز  فقط تخفي�س العتماد على 

اإنتاج  تخفي�س  ــا  واإمن الكهرباء  لت�ليد 

والحتبا�س  التل�ث  على  امل�ؤثرة  الغازات 

اإىل  التغري املناخي لفتا  احلراري وتاليًا 

احلك�مية  املحفزات  عن  الإعــالن  اأهمية 

الن�ضاط  على  ال�رضيبية  كالتخفي�ضات 

ا�ضتهالك  برت�ضيد  املتعلق  القت�ضادي 

امل�ارد باأبعادها التنم�ية املختلفة«.

المعرض
واإ�ضتمر املعر�س على مدى 3 اأيام مب�ضاركة 

والأنظمة  الطاقة  يف  متخ�ض�ضة  �رضكات 

وال�ضناعة  ال�ضكن  بقطاعات  البيئية 

والكابالت  الطبية  وال�ضناعات  والزراعة 

القدرة ومنتجات  وت�زيع  نقل  وخط�ط 

التكن�ل�جيا املتط�رة وجمم�عات الت�ليد 

وتقنيات  واملتجددة  البديلة  والطاقات 

ومعدات  املياه  وحتلية  وتنقية  معاجلة 

ـــدات  ووح ـــعـــدادات  ال ومــعــايــرة  فح�س 

التخزين وجتهيزات الت�ضخني والتربيد.

ي�ميه  يف  املعر�س  ن�ضاطات  وت�ضمنت 

التحديات  تناولت  حما�رضات  الأخريين 

والــروؤيــة  الــكــهــربــاء  لــقــطــاع  التنم�ية 

وزارة الكهرباء

UnoPressشركة أ.أ.ج لإلنارة

ITECO

أكواداماس لمعالجة الكهرباء
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والرت�ضيد  الكهرباء  ل�زارة  الإ�ضرتاتيجية 

وحفظ الطاقة وحتديات �ضبكة نقل الطاقة 

ل�رضكة  العملية  والتطبيقات  الكهربائية 

الت�فري يف جمال الطاقة ال�ضم�ضية ا�ضافة 

ونظم  بتطبيقات  تتعلق  م��ض�عات  اإىل 

وبنية  ال�ضم�ضية  والطاقة  الكهرباء  ت�ليد 

اختيار  وطــرق  ال�ضم�ضية  ـــ�اح  الأل نظام 

قطاع  يف  وال�ضتثمار  النظام  عنا�رض 

الكهرباء.

2M Power CO

شركة خلوف لطاقة المستقبل

المركز الوطني لبحوث الطاقة

CHAM CO.

شركة السراج المضيء

MHD Adel Hadaya for Trade

CROWN

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية

Rainbow

Puzat Yacoubian Groupالمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء

مجموعة غريواتي

Staunch Machinery

ليد اليت اليتس
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ندوتها  الإقت�ضاديني  جمعية  عقدت 

الدورية للبحث يف م��ض�ع )الإ�ضالحات 

الإقت�ضادية ....اخلدمات و�ضبل حتقيقها(.

جميل  با�ضم  الإقت�ضادي  اخلبري  قدم 

ورقة  اجلمعية  رئي�س  نائب  اأنط�ن 

ال�ضيا�ضات  خملفات  فيها  ا�ضتعر�س 

بطالة  من  ال�ضابقة  لالأع�ام  الإقت�ضادية 

مالية  و�ضيا�ضه  اخلدمات  و�ضعف  وفقر 

اإىل  ال�رقة  واأ�ضارت   . مرتدية  ونقدية 

حماورالإ�ضالح الإقت�ضادي التي جاءت 

واملتعلقة  ال�زراء  رئي�س  برنامج  يف 

القطاع  دور  وتفعيل  واخلدمات  بالأمن 

اخلا�س واخل�ضخ�ضة وزيادة اإنتاج النفط 

وتطبيقات الالمركزية وحماربة الف�ضاد ، 

حيث جرى ت�ضكيل فريق عمل من اخلرباء 

التكن�قراط يف بداية عام 2015 بعيدا من 

مبداأ املحا�ض�ضة.

على  العتماد  تقليل  الفريق  هم  وكان 

الريع النفطي وتن�يع الإقت�ضاد من خالل 

�ضلة اإنتاج �ضناعي ، زراعي و�ضياحي مع 

برنامج لتب�ضيط الإجراءات يف م�ؤ�ض�ضات 

مع  تتزامن  التي  الربامج  تلك   ، الدولة 

الإنفاق  تر�ضيد  برنامج  تنفيذ  اآليات 

م�ضادر  وزيادة  جانب  من  احلك�مي 

تفعيل  اآخرمع  الدولة من جانب  اإيرادات 

مل  الذي  العراقي  اخلا�س  القطاع  دور 

ين�ضف خالل الأع�ام املا�ضية ل بقان�ن 

تقاعد جمز ول بالأج�ر والرواتب.

التي  العمل  فرق  اإىل  املحا�رض  واأ�ضار 

الإنتاجية وعقدت  القطاعات  ت�ضكلت يف 

الخت�ضا�س  اأ�ضحاب  مع  اجتماعاتها 

والكفاءات والنخب العلمية، حيث تبل�رت 

بعد 6 اأ�ضهر من العمل اأوراق عمل ناجحة 

و�ضعت اخلطط لتقليل العتماد على الريع 

الإنتاجية  القطاعات  تفعيل  مع  النفطي 

ما ي�ؤدي اإىل اإيجاد فر�س عمل للعاطلني 

اخلدمات،  وحت�ضني  الفقر  ن�ضبة  وتقليل 

جمل�س  رئي�س  على  الأوراق  عر�ضت  وقد 

واجبة  واأ�ضبحت  اأقرت  حيث  ال�زراء 

التنفيذ .

التنفيذ  كفاءة  �ضعف  اأن  اأنط�ن  وبني 

الإرادة  وتلك�ؤ  احلك�مية  للم�ؤ�ض�ضات 

تكن  مل  ال�زارات،  لبع�س  ال�طنية 

اأن  من  بالرغم  فاعلة  التنفيذ  خط�ات 

احلراك  مع  تتما�ضى  املقدمة  الطروحات 

الإ�ضالح،  عملية  يف  ومطالبه  ال�ضعبي 

اإل  اأن ل اإ�ضالحات حقيقية  اأنط�ن  واأكد 

والبتعاد  امل�ضت�رضي  الف�ضاد  بتحجيم 

حك�مة  خالل  من  املحا�ض�ضة  مبداأ  عن 

تكن�قراط .

اخلا�ضة  الربامج  لأحد  جت�ضيد  ويف 

ال�زراء  جمل�س  اأ�ضدر  الإنفاق  بتخفي�س 

مل  الإعالم  اأن  اإل  اجلديد  الرواتب  �ضلم 

هذا  يف  الإيجابيه  اجل�انب  يتناول 

رواتب  تخفي�س  من  بالرغم  الربنامج 

واإلغاء  الثالث  الرئا�ضات  وخم�ض�ضات 

التقاعد اخلا�س مبجل�س الن�اب وجمال�س 

الإعالم  ي�ضتطع  مل  حيث  املحافظات 

بهذا  وا�ضحة  ر�ضالة  اإي�ضال  احلك�مي 

باأن  علما  العراقي  ال�ضعب  اإىل  ال�ضاأن 

 40 ت�ضتنزف  واملخ�ض�ضات  الرواتب 

و29  رواتب  ترلي�نا   11  ، دينار  ترلي�ن 

ترلي�نا خم�ض�ضات .

وقدمت الدكت�رة اإكرام عبد العزيز ع�ض� 

الإقت�ضاديني  جلمعية  الإدارية  الهيئة 

ورقة عمل تناولت الأو�ضاع الإقت�ضادية 

برامج  و�ضع  �رضورة  واأكدت  املرتدية 

للنه��س واإ�ضالح الأو�ضاع الإقت�ضادية 

التي  الإقت�ضادية  الأزمه  مرحلة  ولعب�ر 

العتماد  تقليل  خالل  من  البلد  بها  مير 

�ضلة  بتحريك  وذلك  النفطي  الريع  على 

الإنتاج ال�طني.

ندوة جمعية اإلقتصاديين تبحث سبل تحقيق اإلصالحات

»الصناعة«: إستراتيجية صناعية إلحياء القطاع الخاص
تنفيذ  بدء  خط�ات  واملعادن  ال�ضناعة  وزارة  ناق�ضت 

2030، والتي  الإ�ضرتاتيجية ال�ضناعية يف العراق حتى عام 

تهدف اإىل حت�يل عدد من ال�ضناعات اإىل القطاع اخلا�س. 

تنفيذ  بدء  خط�ات  »ناق�ضت  اأنها  لل�زارة  بيان  وذكر 

التي   2030 عام  حتى  العراق  يف  ال�ضناعية  ال�ضرتاتيجية 

والقطاع  ال�زارة  قبل  من  متخ�ض�س  عمل  فريق  من  اأعدت 

الإ�ضناد  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضت�ضارين،  هيئة  من  وبدعم  اخلا�س 

ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  خرباء  من  الفني 

اإقرارها  ومت  الدولية  للتنمية  الأمريكية  )الي�نيدو(وال�كالة 

يف �ضهر حزيران من العام املا�ضي«. 

باأياِد عراقية  التي كتبت  الإ�ضرتاتيجية  اأن »هذه  اإىل  واأ�ضار 

وبنظرة واقعية تعد جزءاً من عملية اأو�ضع لالإ�ضالح يف العراق، 

ج�انبها  كل  من  ال�ضناعية  املنظ�مة  اأداء  بتنظيم  وتعنى 

احل�كمة  ونظام  الأعمال  وبيئة  ال�ضناعي  القطاع  لت�ضمل 

وتركز الهتمام على و�ضع الإقت�ضاد العراقي على م�ضار واعد 

للتنمية لغاية عام 2030«. واأ�ضاف اأن الإ�ضرتاتيجية »تتك�ن 

من �ضبعة ف�ض�ل وثالث مراحل اأولها ق�ضرية الأمد متتد للفرتة 

من عام 2014 لغاية عام 2017 ومت��ضطة الأمد من عام 2017 

لغاية   2022 عام  من  للفرتة  الأمد  وبعيدة   2022 عام  لغاية 

 .»2030
تت�ضمن  املراحل  هذه  من  مرحلة  »كل  اأن  البيان  واأو�ضح 

اإدارة  على  ينبغي  التي  والإجراءات  الفقرات  من  جمم�عة 

ر�شالة العراق
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القطاع ال�ضناعي تبنيها وتنفيذها بهدف النه��س بال�ضناعة 

العراقية بكل قطاعاتها العام واخلا�س واملختلط، ومن خالل 

احلك�مي  القطاع  اأن  ول�ضيما  الدولية  باخلربات  ال�ضتعانة 

القطاع  يتك�ن  فيما  �ضناعية  �رضكة   73 يقارب  ما  ميتلك 

املعامل  اآلف  عن  ف�ضال  �ضناعية،  �رضكة   23 من  املختلط 

اإىل  ملكيتها  تع�د  التي  واملت��ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضاريع 

القطاع اخلا�س«. 

وبنّي اأن »الدولة ت�ضعى اإىل الرتكيز مب�جب هذه الإ�ضرتاتيجية 

كال�ضناعات  الأ�ضا�ضية  ال�ضناعات  ببع�س  الحتفاظ  على 

احلديد  و�ضناعة  ال�ضيارات  و�ضناعة  البرتوكيمياوية 

وال�ضلب والأملني�م، فيما �ضتتح�ل اإدارة �ضناعات اأخرى اإىل 

والن�ضيجية  والدوائية  الغذائية  كال�ضناعات  اخلا�س  القطاع 

والكهربائيات وغريها«.

النقد  �ضندوق  يف  بارز  م�ض�ؤول  قال 

العراق  مينح  قد  ال�ضندوق  اإن  الدويل 

على  مل�ضاعدته   2016 يف  كبريا  قر�ضا 

حتقيق ال�ضتقرار املايل يف ال�قت الذي 

اأ�ضعار  هب�ط  ب�ضبب  بغداد  فيه  تعاين 

النفط واحلرب التي تخ��ضها �ضد تنظيم 

داع�س.

ال�رضق  اإدارة  مدير  اأحمد  م�ضع�د  وقال 

�ضندوق  يف  ال��ضطى  واآ�ضيا  الأو�ضط 

�ضيناق�س  ال�ضندوق  فريقا من  اإن  النقد، 

و�ضع  �ضبل  العراقيني  امل�ض�ؤولني  مع 

برنامج متابعة لبغداد يراقب خرباء ال�ضندوق يف اإطاره ال�ضيا�ضات 

الإقت�ضادية للبالد.

ال�ضيا�ضات  لتطبيق  �ضجل  بناء  يف  »ناأمل  مقابلة  يف  اأحمد  وقال 

يك�ن اأ�ضا�ضا لربنامج مت�يل اآخر من �ضندوق النقد الدويل يف وقت 

لحق يف 2016«. واأ�ضاف اأن قر�س �ضندوق النقد اجلديد �ضيك�ن 

العام  هذا  مت�ز  يف  عليه  وافقه  الذي  الطارئ  التم�يل  »اأ�ضعاف« 

والذي بلغت قيمته 1.24 مليار دولر.

اإىل  بغداد  ا�ضطرت  حتى  العراق  على  املالية  ال�ضغ�ط  وتفاقمت 

�ضابق  وقت  يف  دولر  مبلياري  دولية  �ضندات  لإ�ضدار  خطة  وقف 

هذا ال�ضهر ب�ضبب مطالبة امل�ضتثمرين بعائد كبري جدا.

اإىل  الرامية  احلك�مة  جله�د  جديدة  �رضبة  الإ�ضدار  اإلغاء  ووجه 

مت�يل عجز يف امل�ازنة تت�قع اأن يبلغ 25 مليار دولر هذا العام 

يف م�ازنة يبلغ حجمها نح� 100 مليار دولر.

وقال اأحمد اإن بغداد لي�ضت معر�ضة حاليا خلطر نفاد ال�ضي�لة لأنها 

ت�ضتطيع تاأجيل م�رضوعات ال�ضتثمار والعتماد على مت�يل البنك 

املركزي اإذا ا�ضتدعى الأمر.

لكنه قال اإن احلك�مة بحاجة ل��ضع خطة وا�ضحة و�ضاملة لإ�ضالح 

ماليتها واإن برنامج �ضندوق النقد الدويل قد ي�ضاعد يف ذلك.

من  املقدم  الكبري  القر�س  و�ضياأتي 

�ضندوق النقد ب�رضوط تتعلق بال�ضيا�ضات 

بينها خط�ات تتخذها  الإقت�ضادية من 

واإ�ضالح  الطاقة  دعم  خلف�س  بغداد 

ال�رضكات اململ�كة للدولة وهى خط�ات 

قد تك�ن �ضعبة من الناحية ال�ضيا�ضية.

ال�ضلطات  اأن لدى  اإنه يعتقد  اأحمد  وقال 

بالإ�ضالحات  قدما  امل�ضي  يف  الرغبة 

يف  تغيريات  اأي  اأن  على  اأكد  لكنه 

»م�ضتدامة  تك�ن  اأن  يجب  ال�ضيا�ضة 

اإجتماعيا و�ضيا�ضيا« ومن ثم لن ي�ضعى 

�ضندوق النقد اإىل فر�س خيارات. واأ�ضاف »رئي�س ال�زراء ووزير 

حاجة  يف  اأنهم  جميعا  يدرك�ن  املركزي  البنك  وحمافظ  املالية 

لأخذ قرارات �ضعبة«.

تخفي�س  اأن  زيباري،  ه��ضيار  املالية  وزير  اأكد  اآخر،  �ضعيد  على 

اأن  اإىل  اأ�ضار  فيما  دينار،  ترلي�ن   1.3 وفر  امل�ظفني  خم�ض�ضات 

العام املقبل لن يك�ن �ضهاًل بالن�ضبة اإىل امل�ازنة نتيجة ت�قعات 

بقاء اأ�ضعار النفط منخف�ضة.

اإن  ال�زارة،  مبنى  يف  عقده  �ضحايف  م�ؤمتر  خالل  زيباري  وقال 

للم�ازنة  دينار  ترلي�ن   1.3 وفر  امل�ظفني  »تخفي�س خم�ض�ضات 

العامة«، مبينًا اأن »هذه املبالغ �ضتمكن احلك�مة من تغطية بع�س 

العجز يف امل�ازنة«.

اأي�ضًا  �ضهاًل  يك�ن  لن  �ض�ف  املقبل  »العام  اأن  زيباري  واأو�ضح 

�ضيبقى  الذي  النفط  ل�ضعر  الت�قعات  �ضمن  امل�ازنة  اإىل  بالن�ضبة 

منخف�ضًا«، م�ؤكداً اأن »كل دول العامل وحتى الدول اخلليجية �ضتعاين 

»الت�قعات  اأن  اإىل  املعاناة نف�ضها نتيجة هذا النخفا�س«. ولفت 

العاملية ت�ضري اإىل ان ال��ضع الإقت�ضادي واأ�ضعار النفط �ضت�ضتمر يف 

هذا النخفا�س واإن حدث ارتفاع يف اأ�ضعار النفط فانها لن ت�ضل 

مرة اأخرى اإىل 90 اأو 100 دولر يف القريب«.

توقعات بمنح صندوق النقد العراق قرضًا كبيراً في 2016
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اقت�شاد عربي

مل ياأت م�ضت�ى اأ�ضعار النفط يف الن�ضف 

ت�قعته  ما  ح�ضب   2015 عام  من  الثاين 

النفطية،  العربية  الدول  قيادات  بع�س 

والتي راهنت على بدء حت�ضن الأ�ضعار يف 

هذا الت�قيت.

اأتت  الت�قعات  هذه  فاإن  يبدو  ما  وعلى 

»الأ�ضك�ا«  منظمة  اأجرته  م�ضح  �ض�ء  يف 

لعام  املنطقة  لدول  الإقت�ضادي  لالأداء 

2015/2014، حيث ت�قع امل�ضح اأن تك�ن 
اأ�ضعار النفط خالل العام اجلاري، ما بني 

و70.3  اأدنى،  كحد  للربميل  دولرا   40.6
دولرا كحد اأق�ضى.

ال�ضهرية ملنظمة »الأوبك«  الن�رضة  ووفق 

�ضعر  مت��ضط  فاإن  اجلاري،  ال�ضهر  عن 

الربميل من النفط العربي بلغ 60.2 دولرا، 

مطلع يناير/كان�ن ثاين املا�ضي، وهبط 

اإىل 54.1 دولرا يف ي�لي�/مت�ز املا�ضي، 

لكن مت��ضط الأ�ضعار خالل الأيام القليلة 

املا�ضية بلغ 40 دولر للربميل.

ملا  الأ�ضعار  تهبط  باأن  ت�قعات  وهناك 

يف  وخا�ضة  للربميل،  دولر   40 الـ  دون 

غري  العاملية  الإقت�ضادية  الظروف  ظل 

بداية  يف  ال�ضني  دخ�ل  وبعد  امل�اتية، 

م�جة من م�ضكالت بطء النم�.

ول زالت اأ�ض�اق النفط تعاين من تخمة يف 

املعرو�س، ت�ؤدي اإىل ا�ضتبعاد الأمل يف 

الق�ضري  النفط يف الأجلني  اأ�ضعار  حت�ضن 

واملت��ضط، وي�ضاف اإىل الع�امل الدولية، 

طرية التي تعي�ضها  الع�امل الإقليمية والقمُ

جتعلها  والتي  النفطية،  العربية  الدول 

معدلته  عند  الإنتاج  ل�ضتمرار  م�ضطرة 

املرتفعة، ب�ضبب اعتماد الإيرادات العامة 

النفطية  امل�ارد  على  الدول  هذه  يف 

ب�ضكل كبري.

وغري  املتدنية  الأ�ضعار  من  ال�اقع  هذا 

يفر�س  قد  الدولية  ال�ض�ق  يف  املت�قعة 

الدول  يف  الإقت�ضادية  الإدارة  على 

العربية النفطية جمم�عة من التحديات، 

عبداهلل،  عبداخلالق  جعل  ما  وه� 

اإمارة  عهد  ل�يل  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار 

اآل نهيان، يعلق  زايد  اأب�ظبي، حممد بن 

بق�له: »ت�قعات باملزيد من تراجع �ضعر 

 35 �ضي�ضل  ورمبا  اخلام،  النفط  برميل 

دولرا مع نهاية 2015، بعد اأن كان �ضعر 

�ضبع   ،2014 �ضيف  دولرا   105 الربميل 

�ضن�ات عجافًا مقبلة«.

التي  العجاف  ال�ضن�ات  اأن  �ضك  وبال 

�ضت�ضتقبلها الدول العربية النفطية، �ض�ف 

جتعلها تغري من �ضيا�ضاتها الإقت�ضادية، 

والت�ضغيل،  النم�،  مبعدلت  اخلا�ضة 

والت�ضغيل  الدعم،  برامج  وا�ضتمرار 

هام�س  زيادة  على  والعمل  احلك�مي، 

يلي  ما  ويف  اخلا�س،  القطاع  م�ضاهمة 

من  الأزمة  تفر�ضه  اأن  ميكن  ما  نتناول 

حتديات على تلك الدول.

اإن تراجع معدلت النم�، لأي دولة لي�س 

تداعيات  عليه  ترتتب  ولكنه  رقم،  جمرد 

قدرة  انخفا�س  منها  �ضلبية،  اإقت�ضادية 

الإقت�ضاد على ت�ليد فر�س عمل جديدة، 

احلك�مية،  الإيرادات  تراجع  وكذلك 

وانخفا�س ال�ضادرات، وغريها.

العربي  النقد  �ضندوق  تقديرات  وح�ضب 

العربي«،  الإقت�ضاد  »اآفاق  تقريره  يف 

ال�ضادر يف اأبريل/ني�ضان املا�ضي، فاإن 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من�  معدلت 

للدول العربية النفطية ككل �ضترتاجع يف 

عام 2015 لت�ضل 2.9  %، مقارنة  بـ 3.7  

% يف 2014.
طري، فقد ت�قع �ضندوق  وعلى ال�ضعيد القمُ

اإىل  ال�ضع�دي  الناجت  الدويل تراجع  النقد 

 ،2016 يف   % و2.4    ،2015 يف   %   2.8
اأن  كما   ،2014 يف   %   3.5 بـ  مقارنة 

اجلزائر يت�قع لها اأن ينخف�س معدل النم� 

فيها لنح� 3  % خالل العام اجلاري، ويف 

ت�قع اأن يحقق معدل للنم� يف 
مُ
الإمارات ي

القطاع غري النفطي 3.4  % يف 2015، بعد 

اأن كان 4.8  % العام املا�ضي.  

النم�  معدلت  تراجع  فاإن  عام،  وب�ضكل 

ي�ؤثر  �ض�ف  اخلليجية  النفطية  الدول  يف 

الذي  العقارات،  قطاع  على  كبري  ب�ضكل 

النفط،  بعد  ملح�ظ،  ب�ضكل  النم�  يق�د 

املرتبطة  ال�ظائف  �ضتتاأثر  وبالتايل 

املقبلة،  الفرتة  خالل  العقارات  بقطاع 

البلدان  على  ا 
ً
�ضلبي �ضي�ؤثر  ما  وه� 

اإىل دول اخلليج، �ض�اء  للعمالة  امل�ضدرة 

من املنطقة العربية، اأو البلدان الآ�ضي�ية.

 تداعيات أسعار النفط 
على نمو اإلقتصادات العربية 



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 150 كانون �أول 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 117

ت�قع �ضندوق النقد العربي اأن تنم� الإقت�ضادات العربية يف 

امل�ضدرة  الدول  بني  تفاوت  مع   ،%  3 بن�ضبة  اجلاري  العام 

وامل�ضت�ردة للنفط. واأ�ضاف ال�ضندوق يف اأول تقرير ي�ضدره 

بعن�ان “اآفاق الإقت�ضاد العربي«، اأن املنطقة العربية �ضت�ضهد 

ب�ضكل طفيف، يف حني  الت�ضخم  انخفا�س معدل   2015 عام 

�ضيت�ضع عجز م�ازنات الدول العربية.

الع�امل  من  عددا  اأن  اإىل  العربية  املالية  امل�ؤ�ض�ضة  واأ�ضارت 

 ،%  3 اإىل  اجلاري  العام  لريتفع يف  العربية  الدول  تدفع من� 

وعلى راأ�ضها الهب�ط الكبري لأ�ضعار النفط العاملية بني �ضهري 

ي�ني�/حزيران 2014 ويناير/كان�ن الثاين 2015، وقدر هذا 

الهب�ط بن�ضبة 60 %، وه� ما �ضيقل�س العجز املايل والتجاري 

للدول العربية امل�ضت�ردة للنفط.

من  للنفط  امل�ضدرة  الدول  اإقت�ضادات  اأداء  بني  تفاوت  وثمة 

اأخرى،  الدول امل�ضت�ردة له من جهة  اإقت�ضادات  واأداء  جهة، 

اأ�ضعار  اإيجابا بهب�ط  اأو  التاأثر �ضلبا  اإىل درجة  وذلك بالنظر 

اخلام، اإذ يت�قع -ح�ضب النقد العربي- اأن ت�ضجل املجم�عة 

الأوىل من�ا يناهز 2.9 % مقارنة بـ3.7 % يف 2014.

العربية  الدول  اإقت�ضادات  تنم�  اأن  ينتظر  املقابل  يف 

% يف   2.8 مقابل   2015 % يف   3.7 بن�ضبة  للنفط  امل�ضت�ردة 

اأخرى حفزت  ع�امل  اأن  العربي  النقد  تقرير  واأ�ضاف   .2014
الإيجابية  التط�رات  ومنها  الثانية  املجم�عة  اإقت�ضادات 

ل�ضتقرار الأو�ضاع الداخلية لعدد من الدول، اإ�ضافة اإىل تبني 

عدد من الإ�ضالحات الهيكلية املحفزة للنم� الإقت�ضادي.

الت�ضخم يف  اأن يرتاجع معدل  التقرير  اآخر، ت�قع  من جانب 

الدول العربية كمجم�عة ب�ضكل طفيف من 4.27 % يف 2014 

اإىل 4.14 % يف العام اجلاري، مع تفاوت يف اجتاهات الأ�ضعار 

اإذ �ضرتتفع معدلت  العربية املختلفة،  الدول  بني جمم�عات 

الت�ضخم يف بع�س الدول امل�ضدرة للنفط، بينما �ضترتاجع يف 

الدول امل�ضت�ردة له.

املنطقة  يف  الت�ضخم  تراجع  ت�قعه  الدويل  النقد  واأرجع 

الغذائية والنفط  اأ�ضعار امل�اد  انخفا�س  ا�ضتمرار  اإىل  العربية 

الت�ضخم  اأثر  تقليل  اإىل  �ضي�ؤدي  ما  العاملية،  الأ�ض�اق  يف 

التي ترتفع فيها  امل�ضت�رد يف عدة دول عربية، خا�ضة تلك 

الرقم  �ضلة  يف  امل�ضت�ردة  الغذائية  لل�ضلع  الن�ضبية  الأهمية 

القيا�ضي لالأ�ضعار.

ويف اجلانب املايل، اأو�ضح تقرير النقد العربي اأن التط�رات 

الأخرية يف اأ�ض�اق النفط �ضتفاقم م�ضت�يات العجز يف امل�ازنة 

للدول العربية لي�ضل اإىل 7 % من الناجت املحلي الإجمايل يف 

2015، مقارنة بعجز يف حدود 1 % يف العام املا�ضي.
وياأتي هذا العجز املت�قع رغم ا�ضتفادة م�ازنات الدول العربية 

م�ضاهمة  اأن  اإل  اخلام،  اأ�ضعار  هب�ط  من  للنفط  امل�ضت�ردة 

الدول العربية امل�ضدرة له تقدر بنح� 78 % يف الناجت املحلي 

اإجمايل  اأكرب يف  الثابتة، ولهذا كان ثقلها  العربي بالأ�ضعار 

ن�ضبة العجز مقارنة بالدول امل�ضت�ردة.

توقع نمو اإلقتصادات العربية بـ3 % في 2015
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اقت�شاد عربي

نمو حركة الطيران في الخليج

من املت�قع اأن ي�ضهد معر�س دبي للطريان �ضفقات كربى ت�ضري 

ثمة  ولكن  اخلليج،  دول  طريان  ل�رضكات  امل�ضطرد  الت��ضع  اىل 

العدد  هذا  مع  التاأقلم  املنطقة  اأجــ�اء  متكن  عدم  من  خماوف 

الكبري من الطائرات يف امل�ضتقبل. وكانت ق�ضيتا ازدحام الأج�اء 

بظاللها  القت  التي  املهمة  الق�ضايا  من  املتزايدة  والتاأخريات 

2013، عندما  اقيم يف دبي يف عام  للطريان  اآخر معر�س  على 

ل�رضاء طائرات  عق�دا  والقطرية  المارات  ابرمت �رضكتا طريان 

جديدة بلغت اأقيامها 206 مليار دولر.

ولكن امل�ضكلة هي اأن املجال اجل�ي يف اخلليج يتك�ن من خليط 

غري متجان�س من انظمة ال�ضيطرة اجل�ية املدنية للدول املختلفة 

تاريخية  لأ�ضباب  م�رضذم  ج�ي  جمال  فه�  الع�ضكرية،  والقي�د 

وجي��ضيا�ضية معقدة. و�ضاد التفاوؤل بني �ضلطات الدول اخلليجية 

�ضبيل  يف  التعاون  زيــادة  امكانية  ح�ل  عامني  قبل  املختلفة 

تعزيز ان�ضيابية النظام املعم�ل به، وو�ضعت اخلطط وكان هناك 

ت�ضميم على تنفيذها. ولكن، وفيما ي�ضتعد ممثل� �رضكات انتاج 

الطائرات يف العامل لالجتماع يف دبي، كم من التقدم حتقق اىل 

الآن؟ يبدو اأن الأم�ر ت�ضري ببطء �ضديد.

امل�ضلحة  يف  الأو�ضط  ال�رضق  منطقة  مدير  �ض�يفت،  ج�ن  يق�ل 

املالحة  خدمات  تدير  التي  اجل�ي،  للنقل  الربيطانية  ال�طنية 

عالمات  بع�س  “نلحظ  املتحدة،  اململكة  يف  اجل�ية  وال�ضيطرة 

ت�ضري  الذي  للبطء  بالحباط  ي�ضعرون  العديدين  ولكن  التغيري، 

فيه عملية التغيري هذه«. وميثل هذا البطء م�ضكلة لدولة المارات 

ب�ضكل خا�س، حيث جعلت كل من دبي واب� ظبي من نف�ضيهما 

حم�ريني  مطارين  ك�نهما  على  عــالوة  لل�ضائحني  وجهتني 

للم�ضافرين بني ال�رضق والغرب وبالعك�س.

عالوة على الت��ضع الكبري يف الرحالت بعيدة املدى التي تق�م 

يف  كبريا  من�ا  اي�ضا  املنطقة  ت�ضهد  اخلليجية،  ال�رضكات  بها 

ال�رضكات ق�ضرية املدى وزهيدة الثمن

ففي عام 2012، بلغ عدد الرحالت اجل�ية التي ا�ضتخدمت املجال 

النقل  741 الف رحلة، ح�ضب جمعية  اجل�ي الماراتي اكرث من 

اجل�ي العاملية IATA. ومن املت�قع اأن يبلغ عدد الرحالت 885 

الفا هذه ال�ضنة اأي مبعدل 2424 رحلة ج�ية ي�ميا.

وت�ضري الت�قعات اىل اأن هذه العدد �ضريتفع اىل 1،2 ملي�ن رحلة 

يف عام 2020، و1،85 ملي�ن رحلة يف عام 2030.

نقد
عراقية  اإعــالم  و�ضائل  ن�رضت 

اجلديدة  النقدية  للعملة  �ض�را 

ديــنــار،  األـــف   50 ـــ  ال فئة  مــن 

املركزي  البنك  يعتزم  والتي 

يف  للتداول  طرحها  العراقي 

القريب العاجل.

خسارة
امل�رضي  ال�ضياحة  وزيــر  قــدر 

خ�ضائر  حجم  زعــزوع  ه�ضام 

مــ�ــرض جــــراء قــــرار رو�ــضــيــا 

الرحالت  تعليق  وبريطانيا 

اإليها بعد حتطم طائرة  اجل�ية 

�ضبه  يف  الــرو�ــضــيــة  الــركــاب 

جزيرة �ضيناء بنح� 281 ملي�ن 

دولر �ضهريا.

استمرار
الك�يتي  املالية  ــر  وزي اأعــلــن 

تلغ  مل  بالده  اأن  ال�ضالح  اأن�س 

م�رضوعات  اإلــغــاء  تعتزم  ول 

اأ�ضعار النفط واإن  ب�ضبب هب�ط 

لها  تتيح  البالد  احتياطيات 

م�اجهة هب�ط النفط.

معرض
لالثاث  م�ديف  معر�س  لقى 

والديك�ر 2015 – فى الدورة الـ 

34 برتكيا، جناحا كبريا متثل 
فى اأعداد احلا�رضين مل�ضاهدة 

وتفقد  املتميزة،  املعرو�ضات 

حفلت  التى  املعر�س  اأجنحة 

بكل ما ه� جديد.

دعم
قال حممد الها�ضل حمافظ بنك 

التم�يل  اإن  املركزي  الك�يت 

اأن ي�ضاهم يف  الإ�ضالمي ميكن 

ال�ضتقرار  من  املزيد  حتقيق 

القت�ضادي  والــنــمــ�  املـــايل 

العاملي، م�ضريا اإىل اأن �ضناعة 

من  الــعــديــد  تــ�اجــه  التم�يل 

التحديات.

استثمار
ين�ي جهاز اب�ظبي لال�ضتثمار، 

ا�ضتثماري  �ضندوق  اأكرب  ثاين 

يف  مكتبه  اإغــالق  الــعــامل،  يف 

لندن، غري اأن الغالق لن ي�ؤثر 

العا�ضمة  يف  ا�ضتثماراته  على 

نح�  الــتــزامــه  او  الربيطانية 

بريطانيا.

ال تأجيل
الك�يتي  املــالــيــة  وزيـــر  ــال  ق

هام�س  على  ال�ضالح«،  »اأن�س 

م�ؤمتر التم�يل الإ�ضالمي، الذي 

مع  بالتعاون  بالك�يت،  ينظم 

�ضندوق النقد الدويل، اإن بالده 

تنم�ي،  م�رضوع  اأي  ت�ؤجل  لن 

ب�ضبب انخفا�س اأ�ضعار النفط.

سداد
وزير  املزروعي«،  »�ضهيل  قال 

بالده  اإن  الإماراتية،  الطاقة 

منظمة  يف  ع�ض�  ب�ضفتها 

»اأوبك«، ملتزمة ب�ضد العجز يف 

الإمدادات لل�ض�ق العاملية، يف 

حال حدوث اأي ا�ضطرابات.

رقابة
اإنه  الدويل  النقد  �ضندوق  قال 

اتفق مع العراق على اأن يراقب 

بغداد  �ضيا�ضات  الــ�ــضــنــدوق 

لربنامج  كاأ�ضا�س  القت�ضادية 

 2016 مت�يل حمتمل يف العام 

يف ظل تفاقم عجز امل�ازنة.

قمح
اأعلنت احلك�مة امل�رضية، اأنها 

القمح  حم�ض�ل  �ــرضاء  تعتزم 

اأ�ضا�س  على  ــني،  ــزارع امل مــن 

للقمح،  العاملي  ال�ضعر  مت��ضط 

 على �ضعر الدولر املعلن 
ً
وبناء

بالبنك املركزي.

تراجع
�ضلطة  اأظهر تقرير �ضادر عن 

تراجعا  الفل�ضطينية  النقد 

بن�ضبة 19.4 % يف احتياطي 

الفل�ضطيني  الأجنبي  النقد 

الأول  ت�رضين  نهاية  حتى 

بالفرتة  مــقــارنــة  املــا�ــضــي 
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 اتفاقات تعاون في النقل 
والطاقة واالستثمار

وقعت رو�ضيا والك�يت، عددا من اتفاقيات التعاون بني البلدين 

يف قطاعات النقل والنفط وال�ضتثمار والثقافة.

الرئي�س  اأجراها  حمادثات  عقب  هذه  التفاقات  ت�قيع  وجاء 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد  اأمري الك�يت  الرو�ضي فالدميري ب�تني مع 

اجلابر يف منتجع �ض�ت�ضي املطل على البحر الأ�ض�د.

�رضكة  بني  تفاهم  مذكرة  ت�قيعها،  مت  التي  التفاقات  واأهــم 

�ضادرات  من   %  85 تدير  التي  اأك�ضب�رت”  اأوبــ�رون  “رو�س 
رو�ضيا من الأ�ضلحة واملعدات الع�ضكرية ووزارة الدفاع الك�يتية 

لتط�ير التعاون الع�ضكري التقني بني البلدين.

ب�رضاء  مهتمة  الك�يت  فــاإن  الع�ضكرين  اخلــرباء  لبع�س  ووفقا 

كميات كبرية من الأ�ضلحة املتط�رة.

ومن املت�قع اإبرام عقد لت�ريد الك�يت م�ضادات طريان من طراز 

»S300«، و”اجليل الرابع ++” من طائرات �ض� 35، ومروحيات 

ومعدات ع�ضكرية رو�ضية اأخرى.

البرتول  وم�ؤ�ض�ضة  “غازبروم”  الرو�ضي  الغاز  عمالق  وقع  كما 

الك�يتية مذكرة تفاهم وتعاون يف قطاع النفط والغاز.

وقت  يف  الك�يتي  اجلانب  مع  ناق�ضت  قد  “غازبروم”  وكانت 

الطبيعي امل�ضال من رو�ضيا  الغاز  الإمدادات املمكنة من  �ضابق 

اإىل الدولة اخلليجية، بالإ�ضافة اإىل التنفيذ امل�ضرتك مل�رضوعات 

يف قطاع النفط والغاز.

اإن�ضاء  على  وم��ضك�  الك�يت  اتفقت  ال�ضتثمارات،  اإطــار  ويف 

البلدين،  بني  م�ضرتكة  م�ضاريع  مت�يل  بهدف  ا�ضتثمار  من�ضة 

وال�رضكة  لال�ضتثمار  الرو�ضي  ال�ضندوق  ال�ثيقة  على  ووقــع 

الك�يتية لال�ضتثمار.

العامة  الهيئة  اإن  الرو�ضي  املبا�رض  ال�ضتثمار  �ضندوق  وقال 

 500 خ�ض�ضت  الك�يتي(  ال�ضيادي  الرثوة  )�ضندوق  لال�ضتثمار 

رو�ضيا  يف  م�رضوعات  يف  لال�ضتثمار  اإ�ضافية  دولر  ملي�ن 

بال�رضاكة مع ال�ضندوق الرو�ضي.

ووقعت وزارة النقل الرو�ضية ووزارة امل�ا�ضالت يف دولة الك�يت 

اإلغاء  على  البلدان  اتفاق  كما  النقل،  للتعاون يف جمال  مذكرة 

التاأ�ضرية بني البلدين حلاملي اجل�ازات الدبل�ما�ضية والر�ضمية 

واخلا�ضة.

ذاتها من العام املا�ضي.

طموح
املغربي  ال�ضناعة  وزيــر  قال 

ــه  مــــ�لي حــفــيــظ الــعــلــمــي اإن

قيمة  ترتفع  اأن  املت�قع  من 

�ضناعة  من  البالد  �ــضــادرات 

ال�ضيارات اإىل مئة مليار درهم 

بحل�ل  دولر(  مليارات   10.2(

العام 2020.

انتقاد
ــدت املــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــق ــت اإن

م�ؤ�ض�ضة  قــــرار  الــ�ــضــعــ�ديــة 

ـــ�رز خف�س  ب ـــد  اآن �ــضــتــانــدرد 

لكنها  الئــتــمــاين،  ت�ضنيفها 

طماأنة  يف  �ضع�بة  جتــد  قــد 

ال�رضر  مــن  القلقة  ــ�اق  ــض ال�

الذي قد ي�ضيب املالية العامة 

اأ�ضعار  هب�ط  نتيجة  للمملكة 

النفط.

مشروع
القليلة  الدول  من  املغرب  لأن 

يف ال�رضق الأو�ضط التي لمتلك 

تعمل  وغــاز  نفط  احتياطيات 

البالد علي تقدمي م�رضوع بيئي 

الطاقة  انتاج  لتط�ير  وا�ضع 

اأجنبية  باإ�ضتثمارات  املتجددة 

تبلغ ت�ضعة مليارات دولر.

فائدة
الت�ن�ضي،  املركزي  البنك  قرر 

ــــه خــفــ�ــس �ــضــعــر الــفــائــدة  اإن

باملئة   4.25 اإىل  الأ�ــضــا�ــضــي 

لتحفيز  بــاملــئــة   4.75 مـــن 

تراجع  مع  القت�ضادي  النم� 

الت�ضخم.

تدهور
اأغـــلـــقـــت حمــــال و�ـــرضكـــات 

�ضنعاء  يف  اليمنية  ال�رضافة 

معلن  غري  اإ�رضاب  يف  اأب�ابها 

�ضمتها  ــا  م عــلــى  احــتــجــاجــا 

عدد  ونهب  ـــالق  واإغ اقتحام 

واعتقال  ال�رضافة  حمال  من 

العاملني بها وذلك بعد تراجع 

ـــى  اأدن اإىل  الــيــمــنــي  الـــريـــال 

م�ضت�ى له.

شراء
اإن  ــي،  ــ�م ــك ــدر ح قـــال مــ�ــض

لتجارة  الــعــامــة  املــ�ؤ�ــضــ�ــضــة 

�ض�ريا  يف  احلب�ب  وت�ضنيع 

ا�ضرتت 200 األف طن من القمح 

اللني الذي ي�ضتخدم يف �ضناعة 

اخلبز يف مناق�ضة.

عجز
ك�ضفت بيانات �ضهرية �ضادرة 

حك�مة  يف  املالية  وزارة  عن 

الفل�ضطينية،  ال�طني  الت�افق 

يف  اجلاري  العجز  اإجمايل  اأن 

 420 بلغ  الفل�ضطينية  امليزانية 

الأ�ضهر  خــالل  دولر  ملي�ن 

الــعــام  مــن  الأوىل  الــتــ�ــضــعــة 

احلايل.

عقود
م�رضوع  عق�د  الك�يت  وقعت 

النفطية  الــزور  م�ضفاة  اإن�ضاء 

 4.87 تبلغ  بتكلفة  اجلــديــدة 

مليار   16.13( دينار  مليارات 

قدرها  تكرير  وطاقة  دولر( 

615 األف برميل ي�ميا.

غالء
ال�هاب  عبد  امل�ظف  يعد  مل 

احتياجات  تلبية  على  قــادرا 

عائلته لذلك يلجاأ اإىل ال�ضتدانة 

ملجابهة  امل�ظفني  من  كغريه 

ــل ارتــفــاع  مــ�ــضــاريــفــه يف ظ

منظمة  دفـــع  ممــا  ــار،  ــع ــض الأ�

للتحذير  امل�ضتهلك  عن  الدفاع 

من تال�ضي الطبقة ال��ضطى.

توقعات
ال�ض�داين  املعادن  وزيــر  قــال 

بالده  اإن  طاهر  حممد  اأو�ضيك 

من  طنا  ثمانني  اإنتاج  تت�قع 

متجاوزة   ،2015 يف  الــذهــب 

الذي  القيا�ضي  الإنــتــاج  بذلك 

حققته العام املا�ضي، والبالغ 

71 طنا.
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اقت�شاد دولي

اأقر الك�نغر�س الأمريكي م�ازنة 2016 بقيمة 3.871 تريلي�نات 

دولر لل�ضنة املالية 2016 التي تبداأ يف الأول من اأكت�بر/ ت�رضين 

الأول 2015.

الأغلبية  �ضمنتها  ملزمة  غري  مبدئية  وثيقة  امل�ازنة  هذه  تعد 

الإجتماعية  للربامج  منها  كبرية  اأجزاء  وتخ�ض�س  اجلمه�رية 

والتعليم وال�ضحة.

ويرى اجلمه�ري�ن يف الك�نغر�س اأن من �ضاأن هذه امل�ازنة اأن 

 ،2024 عام  بحل�ل  نهائيا  الأمريكي  العام  العجز  على  تق�ضي 

 2.8% اإىل   2014 علما باأن ن�ضبة هذا العجز و�ضلت يف م�ازنة 

من اإجمايل الناجت املحلي.

ملزمة  غري  وثيقة  ه�  املتحدة  ال�ليات  يف  امل�ازنة  وقان�ن 

تر�ضم املالمح العامة لالإنفاق احلك�مي وذلك للم�ضاعدة يف اإقرار 

امل�ازنات املتعلقة بكل وكالة فيدرالية على حدة والتي يتعني 

اإقرارها كلها قبل بداية �ضهر اأكت�بر/ ت�رضين الأول، وح�ل هذه 

امل�ازنات تدور �ضن�يا معارك كثرية بني املع�ضكرين اجلمه�ري 

والدميقراطي.

ومع اأن اجلمه�ريني يتمتع�ن بالأغلبية يف الك�نغر�س مبجل�ضيه، 

اإل اأن الأقلية الدمي�قراطية متتلك يف جمل�س ال�ضي�خ القدرة على 

تعطيل القرار.

اأخرية  قراءة  يف  امل�ازنة  قان�ن  م�رضوع  ال�ضي�خ  جمل�س  واأقر 

باأغلبية 51 �ض�تا مقابل 48، وقد �ض�ت الدميقراطي�ن �ضده.

الأ�ضا�ضية  الأول�يات  الك�نغر�س  اأقرها  التي  امل�ازنة  وتت�ضمن 

لدى اجلمه�ريني وهي اإلغاء اإ�ضالح النظام ال�ضحي الذي مرره 

الرئي�س باراك اأوباما ويطلق عليه ا�ضم  )ObamaCare(، علما باأن 

هذا الأمر دونه فيت� رئا�ضي �ضبق لأوباما اأن وعد با�ضتخدامه.

احلك�مية  الربامج  اعتمادات  خف�س  امل�ازنة  تت�ضمن  كما 

 )Medicaid( للتاأمني ال�ضحي املخ�ض�ضة للم�اطنني الأكرث فقرا

وملن هم ف�ق 65 عاما، )Medicare( وجميع هذه التخفي�ضات 

لن ترى الن�ر يف ظل ميزان الق�ى احلايل يف وا�ضنطن.

ت�ضمى  لنفقات  خم�ض�س  الفيدرالية  امل�ازنة  ثلثي  من  واأكرث 

الجتماعية  الرعاية  وبرامج  العام  الدين  خدمة  اأي  “اإلزامية” 
الغذائية،  الق�ضائم   ،)Medicaid(، )Medicare( اختالفها:  على 

نظام التقاعد احلك�مي.

ميزانية  فيت�زع على  الثلث  يقل عن  والذي  املتبقي  الق�ضم  اأما 

 493( الفيدرالية  ال�كالت  وبقية  دولر(،  مليار   523( الدفاع 

مليار دولر(، من دون احت�ضاب النفقات ال�ضتثنائية للعمليات 

 7( الطبيعية  والك�ارث  مليارا(   96( اخلارج  يف  الع�ضكرية 

مليارات(.

وتت�قع اإدارة اأوباما اأن يظل العجز دون 500 مليار دولر �ضن�يا 

687 مليار دولر بحل�ل  2018، ولكنه �ضريتفع لي�ضل اإىل  حتى 

2025. غري اأنها اأ�ضارت اإىل اأنها ترى اأن م�ضت�يات العجز �ضتظل 
قابلة للتحكم فيها عند قيا�ضها بحجم الإقت�ضاد.

توقعات بأن يظل العجز دون 500 مليار دوالر حتى 2018
أميركا... موازنة 2016 بقيمة 3.871 
تريليونات دوالر
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الأول  ت�رضين  يف  الي�نان  اأزمة  بداأت 

اعرتفت  عندما   ،2009 لعام  )اأكت�بر( 

باأن  اجلديدة  الي�نانية   احلك�مة 

احل�ضابات  زيفت  قد  ال�ضابقة  احلك�مة 

تعاين  احلالية  احلك�مة  واأن  الق�مية. 

من عجز يف  امليزانية بن�ضبة 13.6 يف 

املائة، ودي�ن تبلغ 115 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل.

�ضن�ات  اإىل  تع�د  امل�ضكلة  جذور  اإن 

الإقت�ضادي  الأداء  كان  حيث  �ضابقة 

اإىل  ان�ضمامها  قبل  �ضيء  للي�نان 

من  تعاين  دائمًا  فكانت  الي�رو  منطقة 

النم�  معدلت  على  املحافظة  م�ضكلة  

مل�اطنيها،  والرفاهية  الإقت�ضادي 

النفقات  على  ال�ضيطرة  واأي�ضًا 

الدي�ن  زيادة  على  وال�ضيطرة  العامة 

وبع�ض�يتها يف منطقة الي�رو �ضجع هذا 

الأمر الي�نان على املزيد من القرتا�س 

الأخرى  الأوروبية  الدول  من  خا�ضة 

دي�ن  الي�نان  على  اأ�ضبح  وبالتايل 

ال�ضعب  من  اأ�ضبح  بحيث  جدا  عالية 

عليها اأن ت�ضددها.

وقد اأثرت الأزمة الإقت�ضادية الراأ�ضمالية 

و�ضعبًا،  حك�مة  الي�نان  على  العاملية 

بعد  الأزمة  طاح�نة  يف  نف�ضه  ف�جد 

ال�طني  اإقت�ضاده  م�ضري  ربط  اأن 

الأوروبي  الراأ�ضمايل  الإقت�ضاد  بعجلة 

�رضوط  جلميع  وقب�له   والعاملي، 

الحتاد الأوروبي.

الأزمة  هذه  امل�ضارب�ن  ا�ضتغل  وقد 

�رض ا�ضتغالل اإذ عمدوا اإىل بيع �ضنداتها 

فائدة  وباأ�ضعار  الأثمان  باأبخ�س 

فاح�ضة، كما دفع الي�رو ثمنا باهظا اإذ 

باأعلى  مقارنة   %  20 باأكرث من  ه�ى 

هناك  و�ضار  الإطالق  على  له  م�ضت�ى 

رمبا  انهياره  احتمال  عن  يتحدث  من 

الأمر  الزمن، بل وو�ضل  خالل عقد من 

تبيع  باأن  الي�نان  مطالبة  حد  اإىل 

�ضيادتها على بع�س جزرها.

وهكذا جند اأن اقت�ضاداً �ضغرياً، وجانبيًا، 

مثل الإقت�ضاد الي�ناين، ميكنه اأن يهدد 

اأكرب منطقة اإقت�ضادية يف العامل. وعلى 

الي�ناين  املحلي  الناجت  اأن  من  الرغم 

الناجت  من  فقط  املائة  يف   2.6 ي�ضكل 

املحلي الإجمايل ملنطقة الي�رو.

دول  جميع  على  الأزمة  اأثرت  لقد 

العامل لأن املنطقة متثل �ض�قًا �ضخمة 

بهذه  تاأثر  اأكرث من  وبالطبع  لل�اردات 

وذلك  الأوروبي  الحتاد  دول  الأزمة 

 210 فاقت  الي�نان  دي�ن  اأن  ب�ضبب 

اأهمها  البن�ك،  لدى  ي�رو  مليارات 

التي  والأملانية  الفرن�ضية  البن�ك 

�ضتت�رضر اإذا ان�ضحبت الي�نان اأو اأعلنت 

على  قدرتها  عدم  تاأكد  اأو  اإفال�ضها، 

ال�ضداد، حيث اإن قيمة هذه الدي�ن على 

تنهار. كما  اأو  �ضتنخف�س  �ضندات  �ضكل 

350 مليار  اإجمال  الي�نان  تبلغ دي�ن 

ت�ضديدها. قادرة على  ي�رو، وهي غري 

الدول  هذه  بع�س  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 

50 باملائة من  اإلغاء ن�ضبة  �رضعت يف 

الدي�ن الي�نانية، اأي ح�اىل 100 مليار 

تعترب  املالية  امل�ارد  هذه  لكن  ي�رو، 

فهي  وبالتايل  الدول  لهذه  خ�ضارة 

البن�ك  ر�ضملة  واإعادة  بدعم  مطالبة 

لتع�ي�س ما مت اإلغاوؤه من مبالغ.

كاإ�ضكال  الي�نان  اأزمة  تربز  وبهذا 

نطاق  ت��ضع  خماوف  اأمام  حقيقي 

الأزمة اإىل بلدان مثل الربتغال واإ�ضبانيا 

وتفاقم  واإيطاليا،  و�ضل�فاكيا  واإيرلندا 

ما  وه�  الإجتماعية،  الحتجاجات 

دفع بع�س اخلرباء وال�ضا�ضة اإىل الدع�ة 

للتفكري يف حل جديد يق�ضي بان�ضحاب 

اإل  الي�رو،  منطقة  من  م�ؤقتا  الي�نان 

اأن هذه الأزمه اإن مل حتل ب�ضكل جذري 

الأع�ضاء  �ضق�ط  اإىل  تلقائيا  �ضتق�د 

ال�ضعفاء من ال�حدة النقدية.

اأزمة الي�نان هاج�ضًا لل�ليات  وت�ضكل 

عدم  ن�ضبة  من  تزيد  قد  لأنها  املتحدة 

والإقت�ضادي   ال�ضيا�ضي  ا�ضتقرارها 

املالية  الأزمة  هذه  حل  حتاول  فهي 

للحد  املحلي  الطلب  حتفيز  طريق  من 

وخ�ض�س  الإقت�ضادي  التده�ر  من 

الك�نغر�س الأم�ال للم�ضاعدة يف اإعادة 

اآ�ضيا  اأما  املالية.  امل�ؤ�ض�ضات  ر�ضملة 

اإقت�ضاديًا   
ً
اأداء الآن  حتى  �ضجلت  فقد 

الأزمة  اأخرى منذ  اأي منطقة  اأق�ى من 

عدم  اإىل  جزئيًا  ذلك  ويع�د  املالية، 

املالية  بالأزمة  الآ�ضي�ية  البن�ك  تاأثر 

كما  الأخرى،  املناطق  ببن�ك  مقارنة 

كانت  التحفيز  برامج  اإىل  احلاجة  اأن 

اأقل. كذلك كان الأداء الإقت�ضادي فيها 

ِقبل  من  الطلب  ل�ضخامة  نتيجة  ق�يًا 

الإقت�ضاد ال�ضيني.

تأثيرات األزمة اليونانية على اإلقتصاد الدولي
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 االستثمار بالالجئين 
سيعزز اقتصاد أوروبا

مل�رضعي  دراغــي  ماري�  الأوروبـــي  املركزي  البنك  رئي�س  قــال 

الحتاد الأوروبي اخلمي�س اإن اقت�ضاد اأوروبا �ضيق�ى اإذا ا�ضتثمرت 

الدول يف جه�د التعامل مع اأزمة الالجئني، فيما اأعلن الحتاد عن 

�ضندوق م�ضاعدات لأفريقيا ملعاجلة اأ�ضباب الهجرة غري النظامية.

واأ�ضاف دراجي للجنة ال�ض�ؤون القت�ضادية واملالية يف الربملان 

عميق  ب�ضكل  �ضيغري  الالجئني  تدفق  اإن  بروك�ضل  يف  ــي  الأوروب

الن�ضيج الجتماعي للقارة، لكن »اإذا جرت اإدارته على نح� مالئم، 

واإذا كانت هناك ا�ضتثمارات يف هذا التغيري ف�ض�ف يخرج الحتاد 

ومنطقة الي�رو اأق�ى لحقا«.

وميثل تدفق املهاجرين على اأوروبا اأكرب حترك ب�رضي يف القارة 

منذ احلرب العاملية الثانية.

ويف الأ�ضب�ع املا�ضي، قالت املف��ضية الأوروبية الذراع التنفيذية 

لالحتاد الأوروبي اإنها تت�قع و�ض�ل ح�ايل ثالثة ماليني طالب 

الناجت  زيــادة  وت�قعت   ،2017 العام  بحل�ل  الحتــاد  اإىل  جل�ء 

الالجئني  دمج  جرى  اإذا  البعيد  املدى  على  لالحتاد  القت�ضادي 

يف �ض�ق العمل.

للتعامل مع  العامة  لال�ضتثمارات  اإن هناك حاجة  دراجي  وقال 

الأزمة، لكن »من ال�ضابق لأوانه حتديد اإىل اأي مدى يتعني زيادة 

عجز م�ازنات احلك�مات من اأجل ال�ضتثمار يف هذه التنمية«.

املقبل  الأ�ضب�ع  الأوروبية  املف��ضية  ت�ضدر  اأن  املت�قع  ومن 

الأوروبية  الــدول  على  اللج�ء  اأزمــة  كلفة  حلجم  لها  حتليل  اأول 

من  الــدول  هذه  لإعفاء  الطريق  �ضيمهد  ما  وه�  بها،  املت�رضرة 

ينبغي  ل  امل�ازنات  لعجز  �ضقفا  ت�ضع  التي  الأوروبية  الق�اعد 

جراء  الإنفاق  ارتفاع  مل�اجهة  وذلك  جتــاوزه،  الأع�ضاء  للدول 

يف  احلروب  من  الهاربني  الالجئني  ل�ضت�ضافة  املالية  التبعات 

منطقة ال�رضق الأو�ضط.

يف �ضياق مت�ضل، اأعلن الحتاد الأوروبي اخلمي�س اإن�ضاء �ضندوق 

اأفريقيا على  )1.9 مليار دولر( مل�ضاعدة  1.8 مليار ي�رو  بقيمة 

النظامية  غري  الهجرة  اإىل  تــ�ؤدي  التي  العميقة  الأ�ضباب  عالج 

اأو  الفقر  اأف�ضل بعيدا عن  الأفارقة بحثا عن ظروف عي�س  لآلف 

فرارا من احلروب.

وجاء الإعالن عن ال�ضندوق يف قمة مبالطا جمعت 50 رئي�س دولة 

وحك�مة من القارتني الأوروبية والأفريقية.

تقرير
ــادر عن  اأو�ــضــى تــقــريــر �ــض

�ضندوق النقد الدويل باإدراج 

 - الــيــ�ان  ال�ضينية  العملة 

�ضلة  يف  »الرمنينبي«-  اأو 

للم�ؤ�ض�ضة  القيا�ضية  العمالت 

املالية الدولية التي تتخذ من 

وا�ضنطن مقرا لها.

صفقات
الربيطاين  التجارة  قال وزير 

بــالده  اإن  مـــ�د  فران�ضي�س 

ــت �ــضــت �ــضــفــقــات مع  ــع وق

بقيمة  ا�ضتثمارا  ت�ضمل  الهند 

اإ�ضرتليني  جنيه  مليار   1.3
وذلــك  دولر(  مليار   1.98(

رئي�س  بها  يق�م  زيارة  اأثناء 

ــــ�زراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا  ال

م�دي اإىل لندن.

عجز
اخلـــزانـــة  وزارة  قـــالـــت 

ميزانية  عجز  اإن  الأمريكية 

 136 بلغ  املتحدة  الــ�ليــات 

مليار دولر يف ت�رضين الأول 

اأ�ضا�س  على   %  12 بارتفاع 

�ضن�ي. وكان حملل�ن ت�قع�ا 

130 مليار دولر  عجزا قدره 

ال�ضهر املا�ضي.

هبوط
التعامالت  يف  الذهب  تراجع 

اأدنــى  من  مقرتبا  الآ�ضي�ية 

�ضتة  نح�  خــالل  م�ضت�ياته 

املراهنات  تزايد  مع  اأعــ�ام، 

ــزي  ــرك امل الــبــنــك  اأن  عــلــى 

الأمـــريكـــي �ــضــريفــع اأ�ــضــعــار 

الــفــائــدة الــ�ــضــهــر الـــقـــادم، 

من  امل�ضتثمرين  وان�ضحاب 

ال�ضناديق املدع�مة.

طاقة
وكالة  قالت  �ضاعة   20 قبل 

العامل  اإن  الــدولــيــة  الطاقة 

معرو�س  يف  ـــرة  وف ي�ضهد 

خمزونات  تك�ين  بعد  النفط 

قيا�ضية واإن تباط�ؤ من� الطلب 

تخمة  من  يزيد  قد  العاملي 

املعرو�س يف العام املقبل.

تراجع
اقت�ضادية  بيانات  ك�ضفت 

اأن معدلت النم� يف منطقة 

امل�حدة  الأوروبــيــة  العملة 

تـــراجـــعـــت بــ�ــضــكــل يــفــ�ق 

الثالث  الربع  يف  الت�قعات 

اإىل ـــــاري،  الـــعـــام اجل  مـــن 

بالربع  مــقــارنــة   %  0.3
الثاين من العام ذاته.

دعوة
ـــــي  ـــا الـــربملـــان الأوروب دع

�ضماها  ما  اإىل  اخلليج  دول 

العادلة يف قطاع  »املناف�ضة 

�رضكات  حمـــذرا  الــطــريان«، 

الــدول من  تلك  الــطــريان يف 

م�اجهة »التبعات القان�نية« 

الأوروبــي  الحتاد  تبني  بعد 

اتفاقيات الطريان اجلديدة.

أصول
اإن  مــ�ديــز  م�ؤ�ض�ضة  قــالــت 

ـــرثوة  اأ�ـــضـــ�ل �ــضــنــاديــق ال

ال�ضيادية �ضتنم� ب�ترية اأبطاأ 

ا�ضطرار  مع  �ضتنخف�س  اأو 

لــلــ�ــضــحــب من  احلـــكـــ�مـــات 

م�ازناتها  عجز  ل�ضد  اأم�الها 

تدين  ا�ضتمرار  عــن  الناجم 

اأ�ضعار النفط.

استثمار
قال رئي�س املركزي الأوروبي 

اأوروبا  اقت�ضاد  اإن  اخلمي�س 

الدول  ا�ضتثمرت  اإذا  �ضيق�ى 

اأزمة  مع  التعامل  جه�د  يف 

الالجئني، فيما اأعلن الحتاد 

الأوروبــــــــي عـــن �ــضــنــدوق 

لأفــريــقــيــا على  مــ�ــضــاعــدات 

م�اجهة اأزمة الهجرة.

تمويل
النقد  �ضندوق  مديرة  قالت 

الإ�ضالمي  التم�يل  اإن  الدويل 

رفع  يف  امل�ضاهمة  ميكنه 
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 االقتصاد وأزمة الالجئين 
في قمة العشرين 

على  املطل  اأنطاليا  مبنتجع  الع�رضين  جمم�عة  قادة  اجتمع 

م�ضكالت  رئي�ضي  ب�ضكل  ناق�ض�  حيث  برتكيا  املت��ضط  البحر 

القت�ضاد العاملي.

القت�ضادية  التحديات  على  كبري  ب�ضكل  املحادثات  وركزت 

لأ�ضعار  املرتقب  الرفع  وتداعيات  العاملي  النم�  دعم  مثل 

ال�ضني.  يف  الت�ازن  وا�ضتعادة  املتحدة  ال�ليات  يف  الفائدة 

كما ناق�س القادة اأي�ضا احلرب على الإرهاب واأزمة الالجئني.

الهجرة  بخ�ض��س  حامية  معركة  الأوروبــي  الحتاد  وت�قع 

والعرتاف باأنها م�ضكلة عاملية يف ظل معار�ضة بع�س الدول 

مثل رو�ضيا وال�ضني مناق�ضة تلك امل�ضاألة يف القمة.

وقال عدة م�ض�ؤولني اإن الإ�ضارة اإىل اأزمة الهجرة وردت يف بيان 

ختامي مما يعني اأن ال�ضياغة نالت م�افقة جميع الأع�ضاء، 

رغم �ضك�كهم يف اأنها لن تتعدى الديباجات املعتادة.

وقال اأو�ضال �ضهباز - مدير مركز درا�ضات جمم�عة الع�رضين 

مب�ؤ�ض�ضة الأبحاث الرتكية تيباو- اإن املجم�عة تف�ضل النظر 

لق�ضية الالجئني من زاوية م�ضاهمتها القت�ضادية الإيجابية، 

واإن من امل�ضتبعد اخلروج بر�ضالة ق�ية.

ودعا الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما اإىل تعزيز التعاون بني 

القت�ضادات الكربى يف العامل، وذلك قبيل انعقاد القمة.

ويف مقال للراأي ن�رض يف �ضحيفة فاينن�ضال تاميز القت�ضادية 

– ع�ضية القمة - ذكر اأوباما اأنه يف حني اأن ال�ليات املتحدة 
وحتقيق  ال�ظائف  لزيادة  الدولية  اجله�د  لت�ضدر  م�ضتعدة 

معدلت من� اأق�ى مع ا�ضتدامة الرخاء، فاإنها ل ميكن اأن تك�ن 

املحرك ال�حيد للنم� القت�ضادي العاملي.

القت�ضادي  امل�ضهد  ت�ضدرت  الع�رضين  جمم�عة  اأن  يذكر 

انهيار  العاملية بعد  الأزمة القت�ضادية  العاملي عقب ن�ض�ب 

بنك ال�ضتثمار الأمريكي ليمان برازرز باعتبارها اأهم منتدى 

للتعامل مع ق�ضايا القت�ضاد واملال على م�ضت�ى العامل.

ويبلغ تعداد �ضكان هذه الدول جمتمعة ثلثي عدد �ضكان العامل، 

كما اأنها ت�ضيطر على 80 % على الأقل من الناجت القت�ضادي 

تركيا  وتت�ىل  الدولية.  التجارة  حجم  اأرباع  وثالثة  العاملي 

الرئا�ضة الدورية للمجم�عة هذا العام.

القت�ضادي  النم�  معدلت 

عن  ال�ضامل  طابعه  وتعزيز 

زيادة فر�س احل�ض�ل  طريق 

امل�رضفية  ــات  ــدم اخل عــلــى 

لل�ضكان الذين يفتقرون اإليها.

صادرات
وقعت اإيران اتفاقا مل�ضاعفة 

ــغــاز اإىل  �ــضــادراتــهــا مــن ال

 .2017 مــن  ــداء  ــت اب ــراق  ــع ال

�ضت�ضدر  لــالتــفــاق،  وطبقا 

اإيران ما بني 20 و35 ملي�ن 

ي�ميا  الغاز  من  مكعب  مرت 

اإىل مدينة الب�رضة.

اليوان
املركزي  البنك  حمافظ  قال 

�ضتطبق  ــالده  ب اإن  ال�ضيني 

حــزمــة مـــن الإ�ـــضـــالحـــات 

على  واملالية  القت�ضادية 

مدى ال�ضن�ات اخلم�س املقبلة 

اأن  عــلــى  ــ�ان  ــي ال �ضت�ضاعد 

بحل�ل  دولية  عملة  ي�ضبح 

عام 2020.

هدية
الرو�ضية  احلك�مة  �ضادقت 

يق�ضي  قان�ن  م�رضوع  على 

تبلغ  اأر�س  قطع  بتخ�ضي�س 

هكتارا  منها  كــل  م�ضاحة 

الــرو�ــس  للم�اطنني  واحـــدا 

ال�رضق  دون مقابل يف دائرة 

الأق�ضى الفدرالية.

ثمار
تت�قع منظمة »اأوبك« تراجع 

اإنتاج مناف�ضيها العام املقبل 

 ،2007 مــنــذ  الأوىل  لــلــمــرة 

الأ�ضعار  تــدين  يت�ضبب  حيث 

مبا  ال�ضتثمارات  خف�س  يف 

يحد من تكد�س املعرو�س يف 

الأ�ض�اق العاملية.

استحقاق
ا�ضتحقاق  م�عد  اقــرتاب  مع 

يف  لرو�ضيا  اأوكــرانــيــا  ــن  دي

 3 نح�  والبالغ  الأول  كان�ن 

مليارات دولر، فاإن احلك�مة 

جميع  تــدر�ــس  الأوكــرانــيــة 

يف  مبــا  املتاحة  ــارات  ــي اخل

ذلك التخلف عن �ضداده.

نمو
الدولية  الطاقة  وكالة  رفعت 

ت�قعاتها لنم� الطلب العاملي 

2015 و2016  النفط يف  على 

مبقدار 100 األف برميل ي�ميا 

ملي�ن  و95.8   94.6 اإىل 

الت�ايل،  على  ي�ميا  برميل 

مقارنة بت�قعاتها ال�ضابقة.

تحسن
الرو�ضي  املركزي  البنك  يرى 

ب�ادر حت�ضن يف اأداء القت�ضاد 

ال�ضغ�طات  رغــم  الــرو�ــضــي 

ــك  ذل ـــا يف  ـــة، مب ـــي ـــارج اخل

قطاعي  يف  ال��ضع  ا�ضتقرار 

ال�ضادرات واإحالل ال�اردات.

احتياط
يعمل البنك املركزي الرو�ضي 

كغريه من البن�ك ح�ل العامل 

من  احتياطياته  زيــادة  على 

الذهب التي ارتفعت 77.2 طنا 

العام  من  الثالث  الربع  يف 

احلايل لتظل رو�ضيا رائدة يف 

م�ضرتيات احلك�مات للذهب.

فرصة
اأعرب جاك لي� وزير اخلزانة 

اأن  اأمــلــه يف  الأمــريكــي عــن 

تق�م رو�ضيا باإعادة النظر يف 

اأوكرانيا،  دين  ب�ضاأن  م�قفها 

كييف  �ضيمنح  ـــك  ذل كـــ�ن 

مالءتها  ل�ضتعادة  فر�ضة 

املالية و�ضداد دي�نها.

اتفاق
على  وطهران  م��ضك�  اتفقت 

لقر�س  الأ�ضا�ضية  الــ�ــرضوط 

دولر  مليارات   8-7 بقيمة 

�ضتمنحه رو�ضيا لإيران بغر�س 

م�ضرتكة  ــاريــع  ــض مــ� تــنــفــيــذ 

ومب�ضاركة ال�رضكات الرو�ضية.



فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان

جتارة  يف  متخ�ض�ضة  لبنانية  �رضكة 

يف  ترغب  باجلملة،  الطبية  التجهيزات 

العامل  يف  اأ�ض�اق  اىل  منتجاتها  ت�ضدير 

العربي واأفريقيا.

لالإت�ضال:

Fanous-Medical
Tel: 009611640321

Email: fanosaah@terra.net.lb

باكستان
كارات�ضي  مقرها  باك�ضتانية  �رضكة 

اأغطية  وت�ضدير  �ضناعة  يف  متخ�ض�ضة 

مبختلف  واملنا�ضف  الن�م  غرف  اأ�رضة 

ت�ريد  عن  تبحث  وهي  الأحجام، 

منتجاتها اىل لبنان.

لالإت�ضال:

KGC Limited
Tel:009202136320577

Mobile:00923052416642
Email:mjunaidenterprises@gmail.

com  or
customersupport@

grpofcompanies.org
website:www.grpofcompanies.org

تركيـا
ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  تركية  �رضكة 

وكالء  عن  تبحث  النيرتوجني  م�لدات 

م�زعني ملنتجاتها يف ال�ض�ق اللبنانية.

لالت�ضال:

Simtar makina ltd. Sti
Tel: 00902322761003

Website:www.simtarmakina.com

ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  تركية  �رضكة 
منذ  تركيا  يف  والطحني  القمح  وت�ضدير 

اإنتاج  �ضهادات  ومتتلك   1982 العام 

ت�ريد  عن  تبحث  عاملية،  مبعايري 

منتجاتها اىل ال�ض�ق اللبنانية.

لالإت�ضال:

Ergun Foods Co 

TEL:0090534822565

Fax:00903244823765
Email: umut@ergungida.com
 Website:www.urgungida.com

رومـانيـا
اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة  رومانية  �رضكة 

عن  تبحث  متن�عة  طبية  م�ضتلزمات 

اإقامة  خالل  من  اللبنانية  ال�ض�ق  دخ�ل 

ال�رضاكات مع جتار م�ضت�ردين.

لالإت�ضال:

Hexipharma Company
Website:www.hexipharma.com

 Address: 14 floare rosie street،
District  6

 Bucharest، zip code:062264،  

Romania

الصين
�ضنزن  يف  متمركزة  �ضينية  �رضكة 

متخ�ض�ضة يف ت�ضنيع الك�اب البال�ضتكية 

shaker Bottles  التي ميكن اأن تخلط فيها 

الن�ضاطات  يف  وت�ضتخدم  متن�عة  �ض�ائل 

الر�ضاقة  على  للمحافظة  اأو  الريا�ضية  

من  �ض�اها  اأو  الي�مية  لالإ�ضتعمالت  اأو 

الأهداف. وتنتج ال�رضكة ت�ضاميم خمتلفة 

متن�عة  و�ضعارات  وقيا�ضات  باأل�ان 

ت�ريد  عن  وتبحث  العميل،  طلب  بح�ضب 

منتجاتها اىل ال�ض�ق اللبنانية.

لالإت�ضال:

Winwe Enterprises Ltd
Marco 

TEL:008675533590260
Email: marco@winwe.com

�رضكة  �ضينية متمركزة يف �ضنغهاي 
وال�ضلب،  الف�لذ  اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة 

ال�ض�ق  يف  منتجاتها  ت�ض�يق  عن  تبحث 

جتار  مع  عالقاتها  وت�طيد  اللبنانية 

وم�زعني لبنانني.

لالإت�ضال:

Shanghai Veyuen Special steel co
Tel:008631167266821
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Email:admin@veyuensteel.com
Website.www.veyuensteel.com

الفيليبين 
الفيليبني  يف  مانيال  يف  قائمة  �رضكة 

متخ�ض�ضة يف ت�ضنيع احلبال ت�ضعى  اىل 

دخ�ل ال�ض�ق اللبنانية من خالل ت�طيد 

حمليني  ووكالء  م�زعني  مع  عالقاتها 

ملنتجاتها 

لالإت�ضال:

Pacific Cordage Corp
:peckarltan@yahoo.com email

ليتوانيـا
�رضكة زراعية يف ليت�انيا ت�ضّنع املعدات 

جتار  مع  التعاون  اىل  وت�ضعى  الزراعية 

ال�ض�ق  يف  منتجاتها  لت�ض�يق  لبنانيني 

اللبنانية.

لالإت�ضال:

 AFA Groupe Company
Tel: 0037060024578

Email:HYPERLINKmailto.info@
 afa-industri.com   or

info@afa-industri.com
Address:Agroforteka 

Company piliuonos78lt-
45490kaunas،lithuania

لـيـبـيـا
امل�اد  لإ�ضترياد  الزاهرة  �رضكة  تعـد 

يف  الت�زيع  �رضكات  اكرب  من  الغذائية 

مدنها،  جميع  يف  م�زعني  ت�ضغل  ليبيا، 

الن�ضيم  جممع  ملكيتها  يف  تتبع  وهي 

عن  ال�رضكة  وم�ضتقاتها.تبحث  لالألبان 

منتجات جديدة يف قطاع امل�اد الغذائية  

ذات ج�دة عالية واأ�ضعار تناف�ضية لتك�ن 

ال�كيل احل�رضي لها يف ليبيا. يرجى من 

املهتمني مرا�ضلة ال�رضكة او اإر�ضال كتيب 

ال�ضعار  وق�ائم  منتجاتهم  عن  م�ض�ر 

وعينات من املنتجات اإن اأمكن.

لالإت�ضال:

�رضكة الزاهرة لإ�ضترياد امل�اد الغذائية

هاتف:00218914665176

amin@azahera.com.ly:بريد الكرتوين

الهــند
اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة  هندية  �رضكة 

Tel: 00967734417006
Email: broker.house5@gmail.com

اليونان
ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  ي�نانية  �رضكة 

امل�ضاعد وال�ضالمل و�ضيانتها، تبحث عن 

م�ضت�ردين لبنانيني.

لالإت�ضال:

Pappas Elevators & Escalators
Tel:00302102320086

Fax: 00302102320267
Website: PAPPASLIFT

اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة  ي�نانية  �رضكة 
وهي   ،1986 العام  يف  تاأ�ض�ضت  النبيذ 

مهتمة بت�ض�يق انتاجها يف لبنان، تتعامل 

ماركت  ال�ض�بر  �ضال�ضل  كل  مع  ال�رضكة 

املت�اجدة يف الي�نان، كما ت�ضدر انتاجها 

وجتدر  البالد.  خارج  دول  ثالث  اىل 

ال�ضارة اىل ان الكميات التي ت�ضدرها هذه 

الرتكيز  حمدودة.نتيجة  النيذ  من  ال�رضكة 

اإنتاجه بج�دة عالية، ويقع امل�ضنع  على 

يف منطقة نيميا يف و�ضط الي�نان.

لالإت�ضال:

Repanis Estat
Tel:00302106837390

 Email:exports@repanis.gr
Website:www.repanis.gr

اإقامة  اىل  ت�ضعى  اجلراحية  الأدوات 

�رضاكات اعمال مع م�ضت�ردين حمليني.

لالإت�ضـال:

.Paam Antibiotics Ltd
Tel: 00911412312811

Mobil:00919829318564

اليمـن
�رضكة مقاولت قائمة يف �ضنعاء يف اليمن 

والعنابر  املباين  ت�ضييد  يف  متخ�ض�ضة 

مع  اعمال  عالقات  اإر�ضاء  اىل  ت�ضعى 

م�ضنعني و�رضكات يف ال�ض�ق اللبنانية.

لالإت�ضال:

 ASBIL for Construction& Gen
Trading

Tel:00967733702081
Email:asbil.construction@hotmail.

com    or
Asbil.construction@gmail.com

�رضكة  مينية تتاجر ب�ضلع متن�عة، مثل 
املالب�س والحذية واحلقائب واملن�ض�جات 

واله�اتف  واللعاب  واللكرتونيات 

وم�ضتح�رضات  واملج�هرات  اخلل�ية 

مروحة  بت��ضيع  مهتمة  وهي  التجميل، 

منتجاتها لت�ضمل منتجات لبنانية .

لالإت�ضال:

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

اأكبر ح�شد للم�شانع اللبنانية - 400 موؤ�ش�شة �شناعية تقدم 

H.S.CODE اإنتاجها قطاعياً و�شلعياً وفقاً للت�شنيف الدولي

برعاية

وزارة ال�شناعـة وجمعية ال�شناعيني اللبنانيني



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



العدد 150 كانون اأول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L128

معار�ص وموؤتمرات

اإلمارات / دبي 
معر�س العقارات الدويل

الت�ض�يق  اإ�ضرتاتيجية  تنظيم  )من 

واملعار�س(

من 13 -11 ني�ضان 2016.

إيــران /طهران
املعر�س الدويل للر�ضم والفن�ن

من 6-9 كان�ن الأول 2015.

اإيــران/ طهران 

للكابالت  الثالث  الدويل  املعر�س 

وال�ضناعات  وال�ضالك  والأنابيب 

املماثلة

من 6-9 كان�ن الول 2015.

إيران/ طهران
املعر�س الدويل التا�ضع للمخابز والأفران 

من 6-9 كان�ن الول 2015.

إيران/طهران
املعر�س الدويل ال�ضاد�س ع�رض لالأبحاث 

أرت أوف ليقينغ
بريوت/ مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأ�س بي اأم فري (

من 25-29 ت�رضين الثاين 2015.

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
بريوت/ مركز بيال للمعار�س

اإحتاد النا�رضين يف  )من تنظيم النادي الثقايف العربي ونقابة 

لبنان(

من 27 ت�رضين الثاين اىل 15 كان�ن الول 2015.

من وان تووان إلدارة األعمال 
بريوت/ فندق ف�ر�ضيزنز

) من تنظيم اأدفنت غروب باري�س (

يف 2/ كان�ن الول 2015.

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
من 14--17 كان�ن الأول 2015.

إيران /طهران 
لالإلكرتونيات   21 ال  الدويل  املعر�س 

والكمبي�تر.

من14--17 كان�ن الأول 2015.

إيران/ طهران 
والآلت  للر�ضم   22 الـ  الدويل  املعر�س 

واملعدات الالزمة

من 22-26 كان�ن الول 2015.

إيران/ طهران
ملفرو�ضات  اخلام�س  الدويل  املعر�س 

املكاتب. 

من 23-26 كان�ن الأول 2015.

روسيا/ موسكو
منتجات  لأحدث  خم�ض�س  معر�س 

و�ضيحات التجميل

)من تنظيم ريد اإكزيبي�ضنز(

ورشة عمل إجراء مقابالت لتحقيق النجاح 
بريوت/ فندق ه�ليداي اإن، دي�نز

) من تنظيم دايناميك ريكروت(

يف 3كان�ن الول 2015.

مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال 2015.
بريوت/ مركز ف�رم دي بريوت

) من تنظيم م�رضف لبنان(

من 10-11 كان�ن الأول 2015.

عالم الميالد 2015
مار خمايل/ لبنان

)من تنظيم الأرتيزانا والأعمال اليدوية (

من 10-13 كان�ن الأول 2015.

من 14-16 ني�ضان 2016.

السعودية/ الـرياض
لالأملني�م  الثاين  الدويل  املعر�س 

والزجاج 

للمعار�س  الملانية  العربية  تنظيم  )من 

والن�رض(

من 4 -1 اأيار 2016.

الصين/ بكين
الكرمية  لالأحجار  الدويل  بكني  معر�س 

واحلفريات

) من تنظيم اأي اأي اأي ميزالز اإنرتنا�ض�نال(

الأول  – 2 كان�ن  الثاين  28 ت�رضين  من 

.2015

الصين/ شخبن
للذهب  الدويل  ال�ضني  معر�س 

واملج�هرات والأحجار الكرمية 

) من تنظيم ي� بي ام (

من 23 -20 ني�ضان 2016.



الشوكوال... تقنيات لبنانية مميزة
منذ �كت�ساف �ل�سوكوال من حبة �لكاكاو يف بالد �ملايا �لهندية قبل �مليالد ب�  2000 عام ، يحكي لنا 

�لتاريخ بد�يات هذه �حللوى �لعجيبة �لتي تنحدر من كلمتني وتعني �ملاء �حلام�س. 

يف منت�سف �لقرن �ل�ساد�س ع�رص �كت�سب �رص�ب �ل�سوكوال �سهرة و��سعة يف �أوروبا وبخا�سة يف فرن�سا 

و�إ�سبانيا وبريطانيا حتى �أ�سبح هذ� �ل�رص�ب ي�سارب حمال �لقهوة يف �ل�سهرة.

ويف عام 1847 �بتكرت �رصكة �إنكليزية فكرة ت�سنيع �ل�سوكوال �ل�سلبة لالأكل كما نعرفها �ليوم. يف 

حني قام �لكيميائي �لهولندي كونارد فان هوتن باخرت�ع مع�رصة كاكاو ما مكن م�سنعي �حللوى  من 

�سنع حلويات �ل�سوكوال بخلط زبدة �لكاكاو مع بودرة �ل�سكر.

ويف عام 1876 �أ�سيف �حلليب �إىل �ل�سوكوال يف �سوي�رص� بعدما قام �أحد م�سنعي �حللوى �ل�سوي�رصيني 

بتطوير �سناعة �سوكوال �حلليب وذلك باإ�سافة �حلليب �ملكثف �إىل �سائل �ل�سوكوال، ويتح�سل على 

�سائل �ل�سوكوال هذ� كمنتج ثانوي غري متخمر من �للحم �لد�خلي حلبة �لكاكاو.

وكان �ل�سوي�رصيون قد قامو� باإ�سفاء قو�م ناعم لل�سوكوال بو��سطة عملية ت�سنيعية ت�سمى »كون�سنج« 

وتعني �ل�سكل �ملحاري الأوعية �لتخمر �لقدمية و�لتي ت�سبه �ملحار حيث كانو� يخلطون فيها �أجز�ء 

�ل�سوكوال حتى ي�سري �لقو�م ناعمًا، وحتى بات ُيعرف عن �ل�سوي�رصيني ��ستهالكهم الأكرب ن�سبة من 

�ل�سوكوال، مقارنًة بغريهم من �ل�سعوب، ولكن ما مييز �سوي�رص�، �لتي ت�سقها �سل�سلة جبال �الألب، �أي�سًا، 

هو ��ست�سافتها لبع�س �أكرب �ل�سّناع �لعامليِّني لهذه �حللوى �للّذيذة.

وهكذ� تطورت �سناعة �ل�سوكوال على �أيدي �الأوروبيني ثم �نت�رصت �سناعة هذ� �ملنتج يف دول �لعامل 

�سهولة  وكذلك  �لعالية،  �لغذ�ئية  لقيمته  باحليوية،  مفعمة  فارقة  �أ�سبح عالمة  �لذي  لبنان  ومنها 

ه�سمه ومتثله يف ج�سم �الإن�سان. حتى بات لل�سوكوال �للبنانّية َقو�م ر�سيق للمناف�سة ولل�سيطرة على 

�أر��ٍس جتارّية مغرية ومربحة يف �ملنطقة و�لعامل.

فقبل ع�رص�ت �ل�سنني دخلت �ل�سوكوال بلونيها �لبني �لغامق و�الأ�سود �إىل �الأ�سو�ق �للبنانية، وعلى 

�ل�سوكوال. بل و�ّتبع  �لرفيع الإعد�د  بالفن  �الأوربيني، �عتنى لبنان بتقليد ومبهارة خا�سة جد�ً  غر�ر 

��سرت�تيجّية خا�سة لتطوير �ملنتج.

�سحيح �أنه مل تعد �ل�سوكوال �خلام منتجا ترتبط جودته بالبالد �الأوروبية بل �أنتجه لبنان ليكون من 

�أو�ئل �لبالد �لعربية �لتي ت�سنع �ل�سوكوال حمليا مبو��سفات عالية �جلودة حيث �نطلقت من �سوق 

�أ�سبحت للم�سّنعني �للبنانّيني تقنّيات ممّيزة يف هذ�  بريوت �إىل �خلليج �لعربي و�لعامل، حتى 

�الإطار.

�أن  �أي�سا  �ساع  منا�سبة،  دون  ومن  �ملنا�سبات،  �ل�سوكوال يف  تناول  ظاهرة  �نت�سار  ومع 

�الإدمان عليها، ومن  بالغبطة وبلذة كبرية تبلغ حد  و�لكبار  �ل�سغار  ي�سعر  تناولها 

هنا جاءت عادة تقدمي �ل�سوكوال يف �الأعياد و�ملنا�سبات �ل�سعيدة و�الأفر�ح، �إذ �إن 

�مل�سيف يتوق �إىل تقدمي �الأف�سل �إىل �سيوفه الإ�رص�كهم معه يف �سعادته.

وبهدف �الإ�ساءة على �ملنتج، كان هذ� �مللف يف »�ل�سناعة و�الإقت�ساد« 

مع  �أجريت  �لتي  �ملقابالت  خالل  من  باملعلومات  غنيًا  جاء  وقد 

خمت�سني يف هذ� �ملنتج وقد �أكدو� جميعًا، �أن �سناعة �ل�سوكوال 

متزج ما بني �لعلم و�لفن، وهذ� ما يجعل �ل�سوكوال �الأ�سيلة 

مميزة، و�ل�سوكوال �لتجارية �سيئة«.
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ملف العدد

 على رغم ما يعانيه القطاع ال�ضناعي اللبناين مبجالته املختلفة 

مه يف ظل بيئة اإقت�ضادية �ضعبة، 
ّ
من عدة حتديات حتد من تقد

الأ�ض�اق  خمرتقني  مهم 
ّ
تقد لبنان  يف  ال�ض�ك�ل  �ضناعي�  يتابع 

اخلارجية، حاجزين لهم بف�ضل تاأّلقهم مكانًا بني اأرقى املاركات 

ة.
ّ
العاملية يف �ضناعة ال�ض�ك�ل على امل�ضت�يات العاملي

عامليًا لفتًا خالل  �ضهدت من�اً  قد  ال�ض�ك�لته  وكانت �ضناعة 

اللبناني�ن  ال�ضناعي�ن  واكبها  املا�ضية،  الأخــرية  ال�ضن�ات 

ر عرب اإحرتافهم لعملهم واإتباعهم 
ّ
بت�جههم نح� املزيد من التط�

العديد من التقنيات املميزة ».

وتزدهر �ضناعة ال�ض�ك�ل يف لبنان حيث ي�يل اأ�ضحاب امل�ضانع 

تقدمي  من  مّكنهم  كبرياً  اإهتمامًا  ة 
ّ
التجاري الت 

ّ
وامل�ؤه اجل�دة 

زة التي  اأ�ضبحت رفيقة امل�ضتهلكني 
ّ
جمم�عة من املنتجات املمي

ج والأعياد واملنا�ضبات على اأن�اعها.
ّ
يف اأوقات الأفراح والتخر

دفعت  اللبنانية  ال�ض�ق  منها  تعاين  التي  الإ�ضباع  حال  ولعّل 

�ضناعيي ال�ض�ك�ل اإىل النفتاح على الأ�ض�اق اخلارجية و�ضّكلت 

لهم يف ال�قت نف�ضه حافزاً لت��ضيع اأعمالهم ول �ضيما اأن ال�ض�ك�ل 

ة 
ّ
ة تتمتع مبميزات تناف�ضية كبرية اإذ تتمتع مبعايري عاملي

ّ
اللبناني

وب�ضعر مناف�س، ما �ضاهم يف جناح ال�رضكات اللبنانية و�ضريها 

ال�رضكات  الت�ضدير والرتويج ملنتجاتها.  فكثرية هي  على خّط 

اللبنانية العاملة يف �ضناعة ال�ض�ك�ل والتي متّكنت من ال�ل�ج 

بذلك  عاك�ضًة  الآخر  تل�  النجاح  حمققًة  كثرية  دول  اأ�ض�اق  اإىل 

ت�ضميمًا كبرياً على بل�غ اأرقى امل�ضت�يات يف �ضناعة ال�ض�ك�ل.

عمل مربح
ويف ال�اقع، تعترب �ضناعة ال�ض�ك�ل من اأقدم ال�ضناعات اإذ تع�د 

التي حتتلها  اأهميتها من املكانة  اإىل ما قبل امليالد، وتكت�ضب 

ال�ض�ك�ل يف قلب م�ضتهلكيها على اختالف اأعمارهم، فال�ض�ك�ل 

اإدمانات  يف  والثالثة  واحــد  رقم  والهدية  اجلماهري  مع�ض�قة 

يتم  والذي  والن�ضاء  لالأطفال  املرغ�ب  الأول  والطعام  ال�ضباب 

ا�ضتهالك 95 طنًا منه يف كل ثانية يف العامل.

وباتت  �ضناعة ال�ض�ك�ل تعرف بالعمل املربح حتى يف اأوقات 

اأ�ض�اأ  باإحدى   
ّ
العامل مير كان  2009 عندما  عام   ففي  الأزمات، 

اأعمال  كانت  احلديث،  التاريخ  يف  ة 
ّ
الإقت�ضادي ال�ضع�بات 

الأزمات  جتارب  اأثبتت  كما  متامًا  تزدهر،  ال�ض�ك�لته  �ضناعة 

ة ال�ضابقة. ففي الف�ضل الثاين من ذلك العام حتديداً، 
ّ
الإقت�ضادي

بن�ضبة  ال�رضكات  بع�س  لدى  عامليًا  ال�ض�ك�لته  مبيعات  ومنت 

جتاوزت 10%.

م�ن على ال�ضناعة هذا النم� اإىل واقع اأّن 
ّ
ويعزو املحّلل�ن والقي

يبق�ن  الأزمات،  خالل  الإنفاق  خف�س  ة 
ّ
عملي اإطار  يف  الأفراد، 

يف منازلهم: يجل�ض�ن على الأريكة، ي�ضاهدون التلفاز، وياأكل�ن 

ال�ض�ك�ل  ي�ضّكل  التي  احلل�ة  تلك  وبينها  اللذيذة،  املنتجات 

باأن�اعه املتعددة اأبرزها.

على  ال�ض�ك�ل  ف�ائد  على  ة 
ّ
الطبي الأبحاث  تركيز  �ضاهم  كما 

القلب  على  الإيجابي  وتــاأثــريه  والــغــذائــي،  ي 
ّ
ال�ضح ال�ضعيد 

منحى  ال�ض�ك�ل  على  الطلب  �ضل�ك  يف  وال�ضغط،  وال�رضايني 

يف  ع 
ّ
الت��ض من  املزيد  على  ال�رضكات  حّفز  اإيجابيًا  ت�ضاعديًا 

اأعمالها.

أسباب النجاح
ويع�د تاأّلق اللبنانيني يف �ضناعة ال�ض�ك�ل يف الدرجة الأوىل اإىل 

الإهتمام البالغ بج�دة املنت�جات و�ضبط معدلتها عرب اختيار 

تغليفها  جلهة  اأو  والت�ضنيع  التح�ضري  اآلية  اأو  الأولية،  املــ�اد 

اللذيذة  النكهة  بني  اجلمع  هذا  و�ضاهم  امل�ضتهلك.  اإىل  لتقدميها 

واجل�دة العالية والتغليف الأنيق يف جعلها طلبًا للم�ضتهلكني ما 

ع اأمامها اأب�اب الأ�ض�اق اخلارجية. فالذوق اللبناين املتن�ع 
ّ
�رض

اإنتاجه  اأعطت  متعددة  نكهات  ابتكار  على  وقدرته  واملتجدد 

قدرات تناف�ضية عالية جداً، ول �ضيما اأنَّ بع�س �ضانعي ال�ض�ك�ل 

عة ت�ضبع حاجات امل�ضتهلكني 
ّ
يعمدون اإىل ابتكار ح�ض�ات متن�

عت يف الأ�ض�اق الداخلية كما اخلارجية.
ّ
مهما اختلفت وتن�

وت�ضّكل حداثة م�ضانع ال�ض�ك�ل يف لبنان �ضببًا اأ�ضا�ضيًا يف جناح 

يراعي  اجل�دة  عايل  اإنتاج  تقدمي  �ضاأنها  من  اإذ  ال�ضناعة  هذه 

�ضهادات  �رضوط  ي 
ّ
يلب كما  والنظافة،  الغذائية  ال�ضالمة  معايري 

اجل�دة كالـISO مثاّل التي يعمل الكثري من امل�ضانع للح�ض�ل 

عليها لت�ضهيل ت�ضدير منتجاتهم اإىل اخلارج.

صناعة الشوكوال في لبنان.. نجاٌح عالمي
قدرات تنافسية عالية قوامها اإلحتراف واإلبتكار



لبنان والشوكوال
يف  ال�ض�ك�ل  ا�ضتهالك  عن  حديثة  ارقام  تت�افر  ل  ال�اقع  ويف 

لبنان، لكن وفقًا لدرا�ضة اأجراها اأ�ضحاب معامل ال�ض�ك�لته يف 

300 طن من هذه املادة �ضن�يًا، واأن  اللبناني�ن  لبنان ي�ضتهلك 

لدى كل عائلة لبنانية م�ؤلفة من اأربعة اأ�ضخا�س ميزانية خا�ضة 

ل�رضائها اأ�ضب�عيًا ترتاوح ما بني الدولر والثالثة دولرات.

اأولئك  وتعترب ال�ض�ك�ل متعة ملتذوقيها، ول �ضيما بالن�ضبة اإىل 

الذين يتناول�نها �ضاخنة على الطريقة الأمريكية او الإيرلندية، 

وه� اأمر �ضائع لدى طالب اجلامعات واملدار�س الذين يرتادون 

املقاهي الأجنبية يف لبنان.

يف  وي�ضتعمل�نها  اللبناني�ن  يتناولها  التي  ال�ض�ك�ل  وتالقي 

ال�ضيافة رواجًا كبرياً لدى خمتلف الطبقات، وترتفع ن�ضبة �رضاء 

يف  اللبنانيني  لدى  ال�ض�ك�لته 

وتتناف�س  والأعياد.  املنا�ضبات 

تقدمي  على  ال�ضك�ل  بيع  حمال 

يلفت  مميز  ب�ضكل  ب�ضاعتها 

ال�رضاء.  اإىل  ويدفعه  الزب�ن  نظر 

خالل  من  وا�ضحًا  الأمر  ويظهر 

ورق الت�ليف املذهب اأو الف�ضي 

املحت�ى  من  وكذلك  غــريه،  اأو 

الذي يتاألف من الل�ز والف�ضتق اأو 

الكراميل.

التحديات
ــن الأو�ـــضـــاع  ــم م ــرغ ــى ال وعــل

ــ�د قــطــاع  ــض ــ� اجلـــيـــدة الــتــي ت

�ضناعة ال�ض�ك�ل، فهناك الكثري 

هذه  ت�اجه  التي  التحديات  من 

عدم  ــال  ح ــا  ــرزه اأب ال�ضناعة 

لبنان  ي�ضهدها  التي  الإ�ضتقرار 

اإىل  ال�ضناعيني  تدفع  والــتــي 

م�ضانعهم  ت��ضيع  يف  ي 
ّ
ــرتو ال

يف  ــدة  جــدي م�ضانع  بــنــاء  اأو 

تعم  التي  الراهنة  الظروف  ظل 

البالد. 

وي�ضري بع�س اأ�ضحاب امل�ضانع 

اإىل النق�س الكبري يف املهارات والكفاءات يف جمال العمالة 

ال�رضكات  يدفع  مــا  ال�ض�ك�ل،  �ضناعة  يف  املتخ�ض�ضة 

اإىل  العادية  العاملة  اليد  اإخ�ضاع  اإىل  القطاع  يف  العاملة 

اإنتاج يتمتع مب�ضت�ى عاٍل من  دورات تدريب مكّثفة لتقدمي 

“اأن  الإطار،  هذا  يف  املتابع�ن  ويقرتح  واحلرفية”.  اجل�دة 

تق�م الدولة باإن�ضاء معاهد ومدار�س مهنية قادرة على تلبية 

حاجة ال�ض�ق يف املهن املختلفة التي تعاين نق�ضا من هذه 

الناحية«.

وي�ضكل ارتفاع الأكالف الت�ضغيلية كالطاقة واملياه وكلفة اليد 

الق�انني  عن  ف�ضاًل  ال�ض�ك�ل،  م�ضانع  يف  اللبنانية  العاملة 

الع�ض�ائية والآليات املعّقدة اأحد اأبرز التحديات التي ت�اجه هذه 

ال�ضناعة وتتطلب حاًل �رضيعًا.

Shams Bldg. Chouran Str.  
Raouche Beirut Lebanon
P.O.Box: 14/5412 Mazraa   
T. 961 1 787528/9   
F. 961 1 788157    
E. info@gemco-lb.com
www.gemco-lb.com Ice-Cream, Pastry Ingredients
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فرع�ن  مي�ضال  ال�ضياحة  وزيـــر  افتتح 

مهرجان بريوت الطهي ومعر�س ال�ض�ك�ل 

الـــتـــذوق، يف  ا�ــضــبــ�ع  ــال« يف  ــي ــب »ال يف 

التجارية  الــغــرف  احتـــاد  رئي�س  ح�ض�ر 

حممد  لبنان  يف  والــزراعــيــة  وال�ضناعية 

واملقاهي  املطاعم  ا�ضحاب  نقيب  �ضقري، 

وعدد  رامي  ط�ين  والباتي�رضي  واملالهي 

وال�ضياحية  القت�ضادية  ال�ضخ�ضيات  من 

والديبل�ما�ضية.

حتدثت  كلمة  �ضالمة  دب��س  ج�مانا  القت 

ان�ضطة  يت�ضمن  الذي  »املهرجان  عن  فيها 

احدث  حــ�ل  ومتن�عة  غنية  عمل  ــس  وور�

ايام  ثالثة  مدى  على  متتد  الطه�  تقنيات 

جمم�عة  مــع  الــثــاين  ت�رضين  و14   12 بــني 

املعر�س  ي�ضمل  كما  الطهاة،  ا�ضهر  مــن 

الطاولة  اواين  ــدث  اح مــن  جمم�عة  على 

وجتهيزات املطابخ بال�ضافة اىل من�ضات 

اجلمعيات وال�رضكات واحلرفيني امل�ضاركني 

باملعر�س«.

ط�ين  املطاعم  نقابة  لرئي�س  كلمة  تلتها 

العق�ل،  ت�ضيع  البط�ن  »عند  وقــال:  رامي 

والتذوق  الــذوق  عا�ضمة  ــريوت  ب �ضتبقى 

»كل  داعيا  واخلدمة«،  والن�عية  واجلــ�دة 

مرتادي املطاعم اىل زيارة املطاعم والتمتع 

باأف�ضل العرو�س واحل�ض�مات واجل�دة«.

فرعون
فيها:  قــال  كلمة  فرع�ن  القى  جهته،  من 

غري  واملنظمات  القت�ضادية  »الهيئات 

ه�  ما  الي�م  تقدم  واجلمعيات  احلك�مية 

احل�ضارية  امل�ضاهد  خــالل  مــن  الف�ضل 

وما  ال�ضيف،  ف�ضل  خــالل  راأيناها  التي 

نزال من خالل هذا املعر�س نرى اجنازات 

�ضيما  ول  دائم  وابــداع  دويل  م�ضت�ى  على 

و�رضكة  دب��س  ج�مانا  ال�ضيدة  خالل  من 

بتنظيم  تق�م  التي  �رضفي�زس  ه��ضيباليتي 

�ضن�ات،  منذ  عــال  م�ضت�ى  على  معار�س 

نك�ن  ان  �ضيا�ضية  كهيئات  علينا  وبالتايل 

على م�ضت�ى هذا البداع وم�اكبة وم�ضاعدة 

واملنظمات  القت�ضادية  الهيئات  ــذه  ه

واجلمعيات وان ل نبقى يف �ضلل يعيق هذا 

القت�ضاد والنم� وي�ؤثر مبا�رضة على حياة 

امل�اطن«.

واأمل ان »تبقى هذه املعار�س على امل�ضت�ى 

ون�اكب  نع�د  وان  البــداع،  ذاته من خالل 

احلك�مة  وعمل  الت�رضيع  الن�ضاطات  هذه 

وانتخاب رئي�س للجمه�رية وان نك�ن على 

م�ضت�ى البداع الناجح لي�س يف لبنان امنا 

 chocolat« ومعر�س  العربي.  العامل  يف 

كلنا  �ضن�يا  م�عدا  ا�ضبح   »du salon
ننتظره ونهنئكم جمددا على هذا املعر�س«.

فرعون يفتتح معرض الشوكوال في البيال

من أجواء المعرض

فرعون يفتتح المعرض

ملف العدد



Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05- 45 25 00 /  05- 45 21 21
Fax: 05-45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Lune De Miel  
(Chocolatier)
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مقابلة

يراقب  والتي  بها  يتمتع  التي  العالية  للج�دة  نظراً   Cappello
فريق العمل معايريها با�ضتمرار، اإ�ضافة اإىل اجله�د التي يبذلها 

لتقدمي   Cappello عمل  فريق  ي�ضمهم  الذين  الإخت�ضا�ضي�ن 

نكهات جديدة«.

اإهتمامًا كبرياً  التغليف  اإيالء  Cappello م�ضتمر يف  اأنَّ  وك�ضفت 

ملا ي�ضفيه على منا�ضبات الزبائن من جمالية وحي�ية، وقالت: 

اأبهر  تفا�ضيله  لأدق  ومراقبتنا  بالتغليف  الكبري  »اإهتمامنا 

عليها  واملحافظة  ثقتهم  لك�ضب  اإ�ضافيًا  عاماًل  و�ضّكل  زبائننا 

الإبتكارات  اأروع  تقدمي  »�ضن�ا�ضل  واأ�ضافت:  واحــد«.  اآٍن  يف 

فاقرتان  �ضناعتنا،  يف  ميزة  اأعطتنا  التي  التغليف  اأ�ضاليب  يف 

�ضبب  كان  اللذيذة  والنكهات  العالية  باجل�دة  الأنيق  التغليف 

ون يف اعتماد هذا الأ�ضل�ب«.
ّ
جناحنا، ونحن م�ضتمر

فهناك  با�ضتمرار،  نحل  كخلية  العمل  فريق  »يعمل  وتابعت: 

عر�س فيها 
مُ
متابعة لكل تف�ضيل دقيق يف ديك�ر ال�ضالة التي ي

الإنتاج، كما اأنَّ فريق التغليف يجهد دائمًا يف تنفيذ ت�جيهات 

واإبتكار  وتنا�ضقها  ــ�ان  الأل اختيار  حيث  من  الإخت�ضا�ضيني 

ت�ضاميم جديدة«.

واأ�ضارت اإىل وج�د »اإميان كبري لدى فريق العمل باأهمية العمل 

الذين يق�م�ن به، ول �ضيما اأّنهم وجدوا النجاح يرافقهم ول تعد 

ثقة الزبائن التي اكت�ضبناها واجلائزة التي نالها Cappello اإّل 

خري دليٍل على ذلك«.

ل�ا جناحاٍت كثرية 
ّ
دت على اأن »ال�ضناعيني اللبنانيني �ضج

ّ
و�ضد

مناف�ضني  اخلارجية  الأ�ض�اق  وغزو  ال�ض�ك�ل  �ضناعة  حقل  يف 

اندفاعنا  مــن  يزيد  الأمـــر  ــذا  وه العاملية،  املــاركــات  لأ�ضهر 

واإ�رضارنا على النجاح«.

Cappello.. العنوان الدائم للجودة والتمّيز
ندى درويش: ماضون نحو مزيٍد من اإلبتكار 

و�سعت  �لدقيقة  �لعمل  ومتابعة  �لتجّدد  ميزة 

م�سنع �سوكوال Cappello على طريق �لنجاح، �لتي 

حب  ليكون  لن�ساأته،  �الأوىل  �للحظة  منذ  �سلكها 

�خلليل  ندى  موؤ�س�سته  به  تتمتع  �لذي  �الإبتكار 

دروي�س رفيقًا له.

�لتي  دروي�س  وجه  على  و��سحًا  �الإرتياح  يبدو 

و�لذي   »Cappello« بنجاح  ثقتها  �أّكدت  لطاملا 

تّوجه بنيله »�جلائزة �لبالتينية للجودة و�أف�سل 

عالمة جتارية« موؤخر�ً وكرّ�سته ثقة �لزبائن �لتي 

حظي بها منذ �نطالقته �الأوىل.

مقابلة

»Cappello ما�ٍس نح� مزيٍد من الإبتكار والإبداع »هكذا ا�ضتهلت 

»م�ا�ضلة  م�ؤكدًة  والإقت�ضاد«،  »ال�ضناعة  مع  حديثها  دروي�س 

Cappello مت�ضكه مبعايري اجل�دة العالية وتقدمي الرقي والأناقة 
يف التغليف والإبتكار يف النكهات«.

للج�دة  البالتينية  »اجلائزة  اأن  يقينها  عن  دروي�س  واأعلنت 

�ضينالها  التي  اجل�ائز  باك�رة  �ضتك�ن  جتارية«  عالمة  واأف�ضل 
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مقابلة

من مناف�ضتهم«. 

اإىل  العامل  انق�ضام  نرى  »اإننا  طه:  واأ�ضاف 

فريق  ال�ضناعية  الناحية  هذه  من  فريقني 

عامل �ضناعي وفريق عامل ا�ضتهالكي. اأي اأن 

الذي  وه�  ومتقدما  متط�را  �ضناعيا  فريقا 

الإن�ضاء  على  قــادرة  �ضناعية  قاعدة  ميلك 

ميلك  ل  متخلفا  م�ضتهلكا  وفريقا  والإبتكار 

القاعدة ال�ضناعية ما يجعله تابعا وم�ضتهلكا 

ال�ضناعي  العامل  اإن  الآخـــرون.  ينتجه  ملا 

الأبحاث  مراكز  وميلك  واملعرفة  العلم  ميلك 

العل�م  من  جديد  كل  اإنــتــاج  على  الــقــادرة 

اأي   الأ�ضكال  بجميع  املتعلقة  واملــعــارف 

املدينة ال�ضناعية الناجتة من تلك الأبحاث 

ولي�ضت  عاملية  وهذه  والتكن�جلية  العلمية 

يف  امتالكها  وميكن  اأحد  على  �رضا  اأو  حكرا 

حال وج�د الإرادة والتخطيط. وقبل ذلك وج�د احلافز احلاد الذي 

يحمل على العمل والتنفيذ لتلك الإرادة وتلك التخطيط. وهذا غري 

ممكن اإل بعد امتالك الأمة فكرة كلية عن حياتها وعي�ضها والتي 

مب�جبها يتحدد كل �ضيئ ويحفز على �ضيئ. وعليه فاإن هذه هي 

ال�ض�ق  يف  املناف�ضة  على  القدرة  امتالك  من  لنتمكن  الطريقة 

الق�انني  بفر�س  الآخرون  يعتقد  كما  ولي�س  والعاملية.  املحلية 

والقي�د على ال�ضناعة الأجنبية حماية لل�ضناعة ال�طنية«.

احل�اجز  و�ضع  معها  يفيد  ول  واحدة  العاملية  »ال�ض�ق  وتابع: 

وخمالفة  التهريب  اإىل  النا�س  يدفع  ما  واجلمركية  القان�نية 

للمنتج  العالية  باجل�دة  تك�ن  ال�ضناعية  فاملناف�ضة  الق�انني 

املناف�ضة وبامل�ضت�ى  والإبداع وبالأ�ضعار  والإبتكار  وبالتجديد 

العايل يف التخطيط والتنفيذ. كما ه� بالقدرة على تلبية حاجات 

ال�ض�ق بكل  ما تتطلبه«. 

وعن التفاوؤل بامل�ضتقبل، اعترب طه اأنه من »غري املفيد  اأن ن�ضغل 

انف�ضنا بالتقديرات والت�قعات حتى واإن كانت من معطياتها لأن 

اهتمامنا يجب اأن ين�ضب على التنمية والتط�ير باإيجاد القاعدة 

ال�ضناعية يف البالد ولي�س بالتفاوؤل �ضمن معطيات 

متخلفة لهثة وراء الآخرين. والقاعدة ال�ضناعية التي 

نريدها هي اإن�ضاء مراكز الأبحاث اجلادة يف البحث 

عن الق�انني واخل�ضائ�س امل�ج�دة يف املادة ويف 

ما اأودعه اهلل تعاىل يف ال�ضماوات والأر�س من تلك 

الق�انني واخل�ضائ�س لأن يف الك�ضف عنها والتنقيب 

والتخطيط يف  العمل  لنا قاعدة يف  ي�ضكل  عليها ما 

املجال ال�ضناعي ويف غريها من جمالت احلياة«. 

)امل تر اهلل خلق لكم ما يف الر�س جميعًا( )امل تر ان 

اهلل خلق لكم ما يف ال�ضماوات وما يف الر�س(

و�سدق �هلل �لعظيم

شوكوال الروش .. إنتشار محلي وعربي
طه: إلنشاء معاهد تلّبي حاجة السوق

الرو�س  �سوكوال  �نت�سار  يعود 

يف �ل�سوق �ملحلية و�لعربية 

�لبالغ  �الإهتمام  �إىل  �أوال 

ورفع  �ملنتوجات  بجودة 

جهة  من  �جلودة  هذه  معدل 

�ختيار �ملو�د �الأولية، �أو جلهة 

حت�سريها وت�سنعيها �و جلهة 

�لذي  �لوجه  على  �إخر�جها 

�إ�سافة  �مل�ستهلك،  به  يرغب 

�إىل �الأ�سعار �لتناف�سية.

اإىل  ال�ض�ك�ل فايز طه  واأ�ضار �ضاحب �رضكة »لرو�س« ل�ضناعة 

تع�د   ال�رضكة  عمل  لها  يتعر�س  التي  واملع�قات  »امل�ضاكل  اأن 

العمالة  جمال  يف  والكفاءات  املهارات  يف  الكبري  النق�س  اإىل 

املحرتفة واملتدربة، ما يدفعنا اإىل تدريب عنا�رض عادية وغري 

الدولة  تق�م  »اأن  الإطــار  هذا  يف  طه  واقــرتح  مهنيا«.  متعلمة 

ال�ض�ق  حاجة  تلبية  على  قادرة  مهنية  ومدار�س  معاهد  باإن�ضاء 

يف املهن املختلفة التي تعاين نق�ضا من هذه الناحية«.

 ويف رد على �ض�ؤال ح�ل رفع القدرة التناف�ضية لل�ضناعة اللبنانية 

�ض�قًا  اأ�ضبحت  »ال�ض�ق  قال:  واخلارجية،  الداخلية  الإ�ض�اق  يف 

الأ�ضخا�س   انتقال  اأمام  والع�ائق  احل�اجز  انهيار  بعد  عاملية 

على  القدرة  تنمية  املمكن  من  يعد  فلم  واخلدمات  والب�ضائع 

املناف�ضة وتط�يرها يف حال اقت�ضارنا على الت�ضنيع ال�ضتهالكي 

فقط. ويف حال اكتفائنا مبتابعة ما يجري من تط�ر �ضناعي يف 

العامل، ذلك اأن هذه احلالة التي نحن عليها ل ن�ضتطيع معها اإل 

امل�اكبة واملتابعة لي�س غري، وهذا ما يجعلنا نلهث وراء الآخرين 

لن�ضتهلك ما ينتج�نه ويحملنا على اأن نرك�س وراءهم ويحرمنا 

مقابلة
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وجناحها يف الأ�ض�اق اخلارجية ثمرًة لذلك«.

يف  لبنان«  يف  »�ضنع  �ضعار  �ضت 
ّ
كر اجله�د  »هذه  اأَنّ  واعترب 

ره 
ّ
الأ�ض�اق اخلارجية، و�ضاهمت يف من� القطاع ال�ضناعي وتط�

مبختلف جمالته«.

اإلهتمام بالجمالية
ز يف �ضناعة 

ّ
التمي »اأن ما مّكن »كرامبل« من  اإ�ضكندر  واعترب 

ه�  زة 
ّ
املمي والنكهة  العالية  اجلــ�دة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ض�ك�ل 

يجعله  رونقًا  املنتج  على  ت�ضفي  التي  باجلمالية  الإهتمام 

حمببًا لدى امل�ضتهلك«.

قادرة  اللبنانية  ال�ض�ك�ل  »�ضناعة  اأّن  على  د 
ّ
�ضد حني  ويف 

على املناف�ضة يف الأ�ض�اق اخلارجية نتيجة ج�دتها العالية 

من  تعاين  اللبنانية  »ال�ضناعة  اأن  اإعترب  اللذيذة«،  ونكهتها 

املناف�ضة يف الأ�ض�اق املحلية من ال�ضلع امل�ضت�ردة ما ي�ضع 

على طاولة الدر�س �رضورة البحث عن ال�ضبل الكفيلة بحماية 

در�س  اإعــادة  عرب  املناف�ضات  هذه  وجتنيبه  املحلي  الإنتاج 

اأو  اجلمركية  الر�ض�م  رفع  اأو  امل�ّقعة  الثنائية  الإتفاقيات 

بدخ�ل  امل�ضت�رد  لالإنتاج  ت�ضمح  حمددة  م�ا�ضفات  فر�س 

ة«.
ّ
الأ�ض�اق املحلي

دعم الصناعة
اآليات  ودر�ـــس  ال�ضناعة  دعــم  الــدولــة  على  اإ�ضكندر  ومتــّنــى 

اأن  �ــضــيــمــا  ول  الـــقـــطـــاع  تــنــمــيــة 

خط�ات  خطت  اللبنانية  امل�ضانع 

ــارة على طــريــق احلــداثــة 
ّ
ــب م ج

ّ
تــقــد

اخلارجية. الأ�ــضــ�اق  على   والإنفتاح 

ة 
ّ
وراأى اأنَّ لدعم القطاع ال�ضناعي اأهمي

كبرية اإذ من �ضاأن من� القطاع ال�ضناعي 

التاأثري ايجابًا على قطاعات اأخرى ول 

اأولية  مــ�اد  تقدم  التي  الــزراعــة  �ضيما 

لل�ضناعة خ�ض��ضًا ال�ضناعات الغذائية.

ولفت اإىل اأن حال عدم الإ�ضتقرار التي 

كثرية  تداعيات  لها  لبنان  ي�ضهدها 

اإَنّ  اإذ  كافة،  بقطاعاته  الإقت�ضاد  على 

اللبناين  الإقت�ضاد  �ضهده  الذي  الرتاجع 

طاول القطاعات كاّفة نتيجة انخفا�س 

طلب امل�ضتهلكني على الكثري من ال�ضلع«.

ال�ضناعي  القطاع  ويتخّطى  ي�اجه  اأن  بد  »ل  اإ�ضكندر:  وقال 

قدرته على  اأثبت  اللبناين  فال�ضناعي  بنجاح.  التحديات  هذه 

ر يف ظل حتديات كثرية نتيجة حنكته وذكائه وقدرته 
ّ
التط�

على الإبتكار، لذلك ل ميكننا اأن نفقد تفاوؤلنا بامل�ضتقبل رغم 

�ضع�بة الأو�ضاع والإ�ضطرابات التي ي�ضهدها لبنان«.

»كرامبل« .. نجاح قوامه الجودة العالية والجمالية الفائقة
إسكندر: صامدون أمام التحديات

»�جلودة �لعالية و�لتطّور �مل�ستمر« عامالن �أ�سا�سيان 

�ساهما يف جناح وتاأّلق »موؤ�س�سة كر�مبل ل�سناعة 

�إذ يحر�س  �ل�سنو�ت،  �حللويات« على مدى ع�رص�ت 

�لقّيمون على �ملوؤ�س�سة على »�إ�ستخد�م �أجود �أنو�ع 

�إنتاج  تقدمي  بهدف  �الأوروبية  �ملكّونات 

�الأ�سو�ق  ولوج  على  قادٍر  عالية  بجودة 

تناف�سية  بقدر�ت  متّتعه  عرب  �خلارجية 

تناف�سية  معارك  ربح  من  متّكنه  كبرية 

كثرية وتعزيز ح�سوره يف تلك �الأ�سو�ق.

اإ�ضكندر  عادل  كرامبل  م�ؤ�ض�ضة  مدير  واأ�ضار 

اإىل »اأن �ضبط معايري اجل�دة امل�ضتمر �ضاهم 

الأ�ض�اق  »جم�د  ي 
ّ
لتحد كرامبل  تخّطي  يف 

اللبنانية عرب الإنفتاح على الأ�ض�اق العربية 

املع�قات  بع�س  من  الرغم  على  والعاملية 

كلفة  اإرتفاع  من  الناجت  الإنتاج  كلفة  بارتفاع  تتمّثل  التي 

ة«. 
ّ
الأولي امل�اد  اأ�ضعار  وارتفاع  العاملة  اليد  وكلفة  الطاقة 

متّكنت  التحديات،  تلك  كل  من  الرغم  على  »اأنــه  اإىل  ولفت 

الأ�ض�اق  يف  لها  مرم�ق  مركز  حجز  من  اللبنانية  ال�ضناعة 

مل  الذين  اللبنانيني  ال�ضناعيني  جه�د  بف�ضل  اخلارجية، 

عن  ي�مًا  يت�قف�ا  ومل  ر 
ّ
التط� نح�  ال�ضعي  عن  ي�مًا  يت�ان�ا 

ية اإليه، فاأتى تاأّلق ال�ضناعة اللبنانية 
ّ
البحث عن ال�ضبل امل�ؤد

ضبط معايير الجودة 

المستمر ساهم في تخّطي 

كرامبل لتحّدي جمود 

األسواق اللبنانية عبر 

اإلنفتاح على األسواق 

العربية والعالمية على 

الرغم من بعض المعوقات
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اأ�ضا�ضيًا  دافعَا  �ضكل  الأوىل  ال�رضكة  جناح 

ال�ض�ك�ل  �ضناعة  غمار  خل��س  حلام��س 

يف  الن�ر   United Co لتب�رض  م�ضتقاًل، 

�ضناعة  اإىل  اإ�ضافة  ولتقدم  الت�ضعينات، 

�س 
ّ
ال�ض�ك�ل �ضناعة ال�ضكاكر، امللنب وامللب

وت�ابعها.

ر 
ّ
التط� طريق  �رضيعًا   United Co �ضلكت 

 United Co ع، اإذ اأ�ضار مدير �رضكة
ّ
والت��ض

»ال�ضناعة  مع  حديث  يف  حام��س  ح�ضني 

ال�رضكة  اإنتاج  ج�دة  اأن  اإىل  والإقت�ضاد« 

يف  �ضاهما  للعمل  الدقيقة  واملتابعة 

وانفتاحها  وا�ضع  ب�ضكل  ال�رضكة  اإنت�ضار 

على الأ�ض�اق اخلارجية يف وقٍت قيا�ضي«.

اكت�ضبناها على مدى  التي  وقال: »اخلربة 

�ضغفنا   خــالل  من  ال�ضن�ات  ع�رضات 

يف  �ضالحنا  كانت  ال�ض�ك�ل  ب�ضناعة 

الدخ�ل اإىل ال�ض�ق وخ��س مناف�ضات 

ال�ض�ك�ل  �ضناعة  عــامل  يف  �رض�ضة 

اإ�ضمنا بني  تكري�س  متكّنا خاللها من 

الزبائن نظراً للج�دة العالية والنكهة 

زت اإنتاجنا«.
ّ
اللذيذة التي مي

 United »م�ضانع  اأن  على  د 
ّ
و�ــضــد

ز مب�ضت�ى عاٍل من احلداثة 
ّ
Co تتمي

متّكن فريق العمل من �ضبط معدلت 

ومتابعة  ــق  ــي دق بــ�ــضــكــٍل  ــــ�دة  اجل

حر�ضت  التي  الغذاء  �ضالمة  م�ا�ضفات 

منذ  كبري  ب�ضكل   United Co عليها 

بداياتها وعززتها عرب نيلها �ضهادتي الـ

.»ISO 22000  و الـ ISO 9001
بها  تتمتع  التي  احلــداثــة  اأَنّ  اإىل  ولفت 

بتن�يع   United Co لـ  �ضمحت  امل�ضانع 

ال�ض�ك�ل  �ضناعة  اإىل  فاإ�ضافة  عملها، 

وت�ابعها،  �س 
ّ
وامللب وامللنب  وال�ضكاكر 

اخلام  ال�ض�ك�ل  ب�ضناعة  ال�رضكة  تق�م 

واحل�ض�ات العالية اجل�دة لتزويد امل�ضانع 

بها عند الطلب«.

�ضناعة  يف   United Co »رحــلــة  وقـــال: 

فحاليًا  عندها،  ال�ق�ف  ت�ضتحق  ال�ض�ك�ل 

تقدم م�ضانعنا ذات امل�ا�ضفات واملعايري 

مبختلف  �ضنف   600 من  اأكــرث  العاملية، 

�ضعيد  على  املعروفة  والطعمات  النكهات 

العامل«.

ت�اجه  حتديات  هناك  اأن  حام��س  وراأى 

القطاع ال�ضناعي تتمّثل بارتفاع تكاليف 

الإنتاج نظراً لرتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة 

الإ�ضتقرار  عدم  اأن  واإعترب  العاملة.  اليد 

تخطيه  ي�ضعب  الذي  الأهم  التحّدي  يبقى 

على  والــكــثــرية  ال�ضلبية  ــــاره  لآث ــظــراً  ن

ال�رضائية  فالقدرات  عام،  ب�ضكٍل  الإقت�ضاد 

والعامل  م�ضتمر  تراجع  يف  للم�ضتهلكني 

وهذا طبعًا  القلق،  من  يعي�س حاًل  باأ�رضه 

اللبناين  الإقت�ضاد  على  �ضلبيًا  �ضينعك�س 

ومن� القطاع ال�ضناعي.

لبناين  ك�ضناعي  هــذا،  »رغــم  وقــال: 

مت�ضائمًا.  ل�ضت  اأين  اأقــ�ل  اأن  اأف�ضل 

لبنان  وب�ضناعة  ب�طننا  فاإمياننا 

�ضيبقى دائمًا حافزاً لنا لتقدمي املزيد 

اأ�ض�اق  اإىل  والدخ�ل  النجاحات  من 

جديدة. فكما حملنا مراراً �ضعار »�ضنع 

واأجنبية  عربية  دول  اإىل  لبنان«  يف 

واأمــريكــا  وفيينا  اأ�ضرتاليا  اأبــرزهــا 

من  الطريق  هذه  على  �ضنكمل  وكندا، 

على   United Co و�ضتك�ن  �ضك  دون 

م�عٍد مع جناحات كثرية وعديدة«.

United Co .. أكثر من نصف قرن من النجاح المحلي والعالمي
حاموش: مؤمنون بصناعة لبنان

�أبرز  �إحدى   United Co جناح  ق�سة  ت�سكل 

ق�س�س جناح �سناعيي �ل�سوكوال يف لبنان. 

فقبل �أكرث من ن�سف قرن بد�أت ف�سول �لرو�ية 

مع �ل�سيد حممود يو�سف حامو�س �لذي بد�أ 

عرب  �ل�سوكوال  �سناعة  عامل  يف  م�سريته 

�لعمل يف �رصكة فرن�سية ل�سناعة �ل�سوكوال 

�لفاخرة.

عام 1973 عزّز حامو�س م�سريته بامل�ساهمة 

ما  �ل�سوكوال  ل�سناعة  �رصكة   تاأ�سي�س  يف 

لبثت �أن حققت �إنت�سار�ً و��سعًا وكرّ�ست �إ�سمًا 

لبنان  �سعيد  على  لي�س  �ل�سوق  يف  المعًا 

فح�سب بل على �سعيد �الأ�سو�ق �خلارجية.
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يف  الرغبة  وقفت  العق�د،  مــر  وعلى 

تقدمي �ض�ك�ل فاخرة اإىل زبائن دندي 

خلف تقدمي منتجات فريدة من ن�عها 

تعك�س التقاء ال�رضق والغرب. فالتاريخ 

القيمني  لــدى  احلــرفــيــة  مــن  الــطــ�يــل 

ــم يف  ــذه والــعــامــلــني يف الــ�ــرضكــة اأخ

اجتاهات خمتلفة عرب رحلة البحث عن 

الأف�ضل يف �ضناعة ال�ض�ك�ل لتكري�س 

متناول  يف  الفاخرة  »ال�ض�ك�ل  مبداأ 

اليد«.

نحن  فينا  �ضعاده  ال�ضيد  ــخ 
ّ

ر�ــض وقــد 

القيمني على ال�رضكة جمم�عة مبادىء 

هي مبثابة الطريق التي علينا �ضل�كها.

اإىل  بخرباتنا  امل�ضي  هــي  فمهمتنا 

الأمـــــام  يف �ــضــنــاعــة اأجــــ�د اأنـــ�اع 

والب�ظة  الدراجيه  ال�ضكاكر،  ال�ض�ك�ل، 

خدمة  على  والــرتكــيــز  الهــتــمــام  مــع 

العمالء. 

كعالمة  مكانتنا  تعزيز  هي   روؤيتنا 

اللبنانية  الأ�ض�اق  يف  فارقة  جتارية 

والعاملية فهي تعد من بني العالمات 

املرم�قة واملعروفة جيداً يف املنطقة 

ط�يلة  �ضنني  منذ  ــامل.  فنحن  ــع وال

فاخرة  �ض�ك�ل  تقدمي  على  حر�ضنا 

منتجات  ابتكار  عرب  دندي  زبائن  اإىل 

فريدة من ن�عها تعك�س التقاء ال�رضق 

والغرب.  

 من أهم قيمنا 
االلتزام بالجودة والهدف

وفقا  ب�ع�دنا  الــ�فــاء  على  نحر�س 

ملعايري اجل�دة الدولية ودعما لأهداف 

ب�رضوط  التقيد  ــالل  خ مــن  �رضكتنا. 

فريق  ي�ضم  حيث  الغذائية  ال�ضالمة 

عملنا م�ضت�ضاراً  لل�ضالمة الغذائية يهتم 

هذا  ويف  و�ضبطها.  ــ�دة  اجل مبعايري 

اإىل  النت�ضاب  الإطار تعمل دندي على 

 .HACCP نظام حتليل خماطر الغذاء

التركيز على خدمة العمالء
م جمم�عة من ال�ض�ك�ل املح�ض�ة 

ّ
كما نقد

ع 
ّ
باأج�د احل�ض�ات الكال�ضيكية التي تتن�

اأواملك�رضات  اأوالكراميل  الب�ضك�يت  بني 

جمم�عة  نقدم  كما  ال�ض�ك�ل،  كرمية  اأو 

الكال�ضيكية،  الــ�ــضــ�كــ�ل  ــن  م كــبــرية 

نكهات  وذات  ــة  ن
ّ
ــ� ــل امل ــ�كــ�ل  ــض ــ� وال

متعددة، وجمم�عة وا�ضعة من املنتجات 

كما  )دراجـــيـــه(.  بال�ض�ك�ل  املغلفة 

الك�ضتناء  ب�ضناعة  دندي  �ض�ك�ل  ز 
ّ
تتمي

غال�ضيه(  بــالــ�ــضــكــر)املــارون  املــحــالة 

الفرن�ضية ال�ضهرية، بالإ�ضافة اىل الكماأة 

بال�ض�ك�ل الرائعة )ترفل( وجمم�عة من 

الك�كيز الأمريكية املرغ�بة.

التعّلم،  وب�رضعة  با�ضتمرار  ن�اكب  نحن 

ف، تط�ير واإ�ضافة قيمة اإىل �ضناعة 
ّ
التكي

وابتكارات  اأفكار  خالل  من  منتجاتنا 

ق�ضم  تطبيقها  على  يعمل  والتي  جديدة 

الأبحاث والتط�ير R&D. فكنا اأول من 

�ض�ك�ل  و  كايك  الت�ضيز  �ض�ك�ل  ابتكر 

الكنافة  �ض�ك�ل  اإىل  بالإ�ضافة  الفطر 

واأ�ضناف   )Red Velvet( فيلفت  والــرد 

عديدة نعجز عن ذكرها كلها هنا. 

كفاءة وتناغم
حت�ضني  على  نعمل  با�ضتمرار  نحن 

ون�ضعى  املــجــالت  كــل  يف  كفاءتنا 

جاهدين لزيادة قيمة م�ضافة م�ضتدامة 

ومتكني  لدينا  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  اإىل 

منتجات  على  احل�ض�ل  من  عمالئنا  

عالية باأ�ضعار معق�لة.

ثقة ومبدأ
نحن ن�ضعى جاهدين لك�ضب واملحافظة 

على ثقة م�ظفينا وعمالئنا من خالل 

مبادىء مبنية على ال�ضدق والنفتاح. 

دندي  �ض�ك�ل  اأن  ال�رضكاء  اأحد  واأ�ضار 

لبنان،  يف  املنت�رضة  فروعها  بجميع 

على  تعمل  وقطر  الك�يت  ال�ضع�دية، 

�ضديقة  مباِن  بت�ضييد  ت��ضيعية  خطة 

حتمل  عــلــى  مــنــهــا  حــر�ــضــا  للبيئة 

من  اأف�ضل  م�ضتقبل  جتاه  م�ض�ؤوليتها 

اأجل الأجيال القادمة.

شوكوال دندي.. العراقة والحداثة في صناعة الشوكوال

مقابلة

�سوكوال دندي يف عامل  بد�أت ق�سة 

�ل�سيد  ع�سق  من  �ل�سوكوال  �سناعة 

م�سطفى �سعاده لل�سوكوال �لفاخرة 

�لقرن  �أربعينات  يف  و�لرفيعة 

�سوي�رص�  �إىل  �سافر  حني  �ملا�سي، 

فاكت�سف وتعلّم �أ�سول وفن �سناعة 

من  �سوي�رصي  �سيف  من  �ل�سوكوال 

بعدها  ليعود  �لرفيع  �مل�ستوى 

يف  م�سنعًا  �أ�س�س  حيث  لبنان  �إىل 

تتمتع  �لتي  �للبنانية  �لقرى  �إحدى 

بال�رصوط �ملناخية �ملثالية الإنتاج 

�ل�سوكوال.
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مت�ضّلحة بخربة 40 عامًا يف �ضناعة ال�ض�ك�ل وال�ضكاكر عمدت 

ر امل�ضتمر 
ّ
التط� اإىل ك�ضب ثقة زبائنها عرب   Blue Bird Candy

 Blue Bird Candy وتعمل  لذيذة.  ونكهات  منتجات  واإبتكار 

للحفاظ على ثقة زبائنها وك�ضب ولئهم عرب متابعة كل جديد 

ال�ض�ك�ل  و�ضناعة  عام  ب�ضكل  الغذائية  ال�ضناعات  عامل  يف 

وال�ضكاكر ب�ضكل خا�س، فعمدت اإىل حتديث م�ضانعها با�ضتمرار 

اإميانًا منها بدور احلداثة يف تقدمي اإنتاج يلبي حاجات امل�ضتهلك 

وي�ضمن جناح وا�ضتمرارية ال�رضكة«.

النجاح الذي حققته Blue Bird Candy �ضمح لها ب�ضل�ك طريق 

  Most        Machinery ع حيث عمدت اإىل تاأ�ضي�س �رضكة
ّ
الت��ض

For  لت�ضنيع اآلت تخت�س بتغليف و�ضناعة ال�ضكاكر وال�ض�ك�ل، 
اخلارجية  الأ�ــضــ�اق  اإىل  الت�ضدير  طريق  ب�ضل�ك  لها  �ضمح  ما 

فعمدت اإىل ت�ضدير اآلتها اإىل الأ�ض�اق العربية ول �ضيما ال�ضع�دية 

والعراق والأردن.

وج�د  اإىل  دياب  حم�ضن   Blue Bird Candy عام  مدير  واأ�ضار 

حتديات كثرية ت�اجه عمل ال�رضكة ولعّل اأبرزها عدم الإ�ضتقرار 

على  الكثرية  ال�ضلبية  بتاأثرياته  يلقي  الذي  وال�ضيا�ضي  الأمني 

نتيجة حال  ال�ض�ق  الطلب يف  ي�ضعف  ما  ب�ضكل عام  الإقت�ضاد 

احلال  بطبيعة  التي  الأمــ�ال  روؤو�ــس  على  ي�ضفيها  التي  احلذر 

تبتعد عن الإ�ضتثمار يف ظروف كهذه.

فال�ضناعي�ن  ال�ضناعي،  القطاع  دعم  الدولة  على  اأن  وراأى 

الظروف  رغم  جناحات  ويحّقق�ن  بجد  يعمل�ن  اللبناني�ن 

ما  ي�اجه�نها،  التي  والتحديات  فيها  يعمل�ن  التي  ال�ضعبة 

يعني اأنه وبقليٍل من الدعم يحقق القطاع ال�ضناعي من�اً لفتًا 

البطالة  معدلت  ارتفاع  من  حتد  كثرية  عمل  فر�س  ويقدم 

وم�ضت�يات الهجرة.

واأعرب دياب عن تفاوؤله مب�ضتقبل عمل ال�رضكة التي �ضارت يف 

�ضك  دون  ومن  عامًا  اأربعني  مدى  على  ع 
ّ
والت��ض التط�ر  طريق 

�ضتتابع على هذه الطريق يف امل�ضتقبل.

Blue Bird Candy..         عامًا من التطّور والتوّسع
دياب: لدعم الصناعة

40

مقابلة

 بد�أت رحلة  Blue Bird Candy عام 1975 يف عامل 

�سناعة �ل�سوكوال لت�سكل �إ�سمًا ر�ئد�ً بني �ل�رصكات 

�لتي تاأّلقت يف عامل �سناعة �ل�سوكوال و�ل�سكاكر 

ونكهة  عالية  بجودة  يتمّتع  �إنتاج  تقدمي  عرب 

ر�ئعة �إ�ستقطب �مل�ستهلكني يف �الأ�سو�ق �لد�خلية 

و�خلارجية على �ل�سو�ء.






