
التصدير البحري...
بديل »نصيب« والشحن الجوي

�حل�سار �لربي لل�سادر�ت �للبنانية بعد �إغالق معرب ن�سيب �حلدودي بني �سوريا و�لأردن دفع لبنان �إىل 

�عتماد و�سيلة �لنقل �لبحري من �أجل فتح منافذ جديدة لتجارته للحفاظ على هذه �لأ�سو�ق �حليوية 

للم�سّدرين �للبنانيني، ول �سيما ��سو�ق �خلليج �لعربي، رغم تكلفته �لعالية.

ل يختلف �ثنان على �لدور �لذي توؤديه نقاط �لعبور �حلدودية �لربية �مل�سرتكة بني لبنان و�سوريا 

وبالتايل مع �لدول �لعربية. وت�سري �لأرقام �إىل �أن عدد �ل�ساحنات �لتي كانت تعرب �أيام �ل�سلم ذهابًا 

و�إيابًا يرت�وح بني 400 و500 �ساحنة يوميًا، حمّملة باملو�د �ل�سناعية و�لزر�عية. 

وكان معرب ن�سيب قد �سكل يف �لعامني �ل�سابقني �ملمر �لربي �لوحيد �ملفتوح �أمام �ل�سادر�ت �لزر�عية 

�للبنانية بعد �إغالق معرب درعا عام 2013، �إذ بلغت �ل�سادر�ت �للبنانّية �إىل دول �خلليج يف عام 2014 

عرب �لربّ �أكرث من 430 مليون دولر �أمريكي بح�سب �إح�ساء�ت �ملوقع �لر�سمي للجمارك �للبنانّية. وهو 

ما ُي�سّكل نحو 13 باملئة من �ل�سادر�ت �للبنانّية.

�للبنانية  �ل�سادر�ت  �أن  �أظهر  قد   2015 عام  بد�ية  يف  »عودة«  بنك  �أ�سدره  �إقت�سادي  تقرير  وكان 

��ستمرت يف �لنخفا�ض منذ ت�ساعد �لأزمات �ل�سيا�سية يف لبنان و�ملنطقة حيث �سجلت يف عام 2014 

تر�جعًا بلغت ن�سبته 15.8 % مقارنة بال�سنة �ل�سابقة.

و�سي�ساعف تاأخر �حلكومة �للبنانية يف ح�سم مو�سوع دعم �ل�سادر�ت �للبنانية عرب تغطية جزء من 

كلفة �لنقل �لبحري، �لتي تتجاوز كلفة �لنقل �لربي، من معاناة �ملز�رعني �للبنانيني �لذين يخ�سون من 

خ�سارة �لأ�سو�ق �خلليجية مل�سلحة منتجات �لبلد�ن �لعربية �ملجاورة كم�رص و�لأردن.

�ل�سناعية  �ل�سادر�ت  بع�ض  نقل  �أن  زخور،  �إيلي  بريوت،  يف  للمالحة  �لدولية  �لغرفة  رئي�ض  ويرى 

و�لزر�عية �للبنانية بحر� كان وما يز�ل قائما بو��سطة �مل�ستوعبات �لعادية �أو �ملربدة �إىل مر�فئ دول 

بحر�ً،  �سحنها  ب�سبب  �لإ�سافية  �لكلفة  تغطية  على  قادر  �ل�سادر�ت  لتلك  �لعايل  �لثمن  لأن  �خلليج، 

ي�ساف �إىل �أنه بديل »�ل�سحن من طريق �جلو �لذي ت�سكل تكلفته �أ�سعافًا عدة لتكلفة �ل�سحن بحر�ً«.

�إير�د�ت كبرية  ولكن للخّط �لبحري م�سكلتان؛ �مل�سكلة �لأوىل متعلقة مب�سار �لعّبارة �لذي ل يحقق 

عودة  كيفية  على  �لثانية  �مل�سكلة  تنطوي  فيما  �أ�سبوعية،  بوترية  ثابت  خّط  �إىل  لتحويله  تغري 

�ل�ساحنات من دون حتميل �مل�سدرين �أو �أ�سحاب �ل�ساحنات �أي �أعباء جديدة، �إذ �إن �ل�ساحنات �ملربّدة 

�ملنقولة بو��سطة �لعّبارة �سو�ء ذهبت �إىل ميناء �سبا يف �ل�سعودية �أو ميناء بور�سعيد يف م�رص، عليها 

�إفر�غ حمولتها و�لعودة �إىل لبنان برّ�ً �أو بو��سطة �لعّبارة �أي�سًا، لكن �لعودة بر�ً دونها �سعوبات ملالكي 

�ل�ساحنة، فيما �لعودة بو��سطة �لعّبارة �ستكون �أمر�ً مكلفًا على �ل�ساحنة، و�سيكون مكلفًا على �لعبارة 

�إذ� مل تنقل حمولة يف خّط �لعودة �إن هذ� �خلّط �لبحري يحتاج �إىل تنظيم فقط، لأن م�سار �لعّبارة 

يجب �أن يكون بريوت - �سبا )�ل�سعودية( - بور�سعيد )م�رص( - بريوت. وبالتايل يجب ر�سم طرق 

عودة �ل�ساحنات من �خلليج �إىل م�رص �سو�ء يف بور�سعيد �أو �أي ميناء �آخر هناك لتاأمني عودتهم 

عرب �لعّبارة لكن �لوكالء �لبحريني متخوفون من �أن يكون �خلّط �لبحري هو خط موؤقت ولي�ض 

خّطًا ثابتًا.

�حلاويات.  بو��سطة  �لبحري  �لت�سدير  �إىل  �لربّي  �لت�سدير  من  �نتقل  �مل�سّدرين  بع�ض 

هذه �لفئة مل تزد كلفتها كثري�ً نظر�ً �إىل �أن »�ملعّدل �لو�سطي لكلفة �لنقل بو��سطة 

�أعّدتها  �لتي  �لدر��سة  بح�سب  دولر�ً«   3650 يبلغ  �خلليج  دول  �إىل  �حلاويات 

على  عر�سها  مت  و�لتي  »�إيد�ل«  �ل�ستثمار�ت  لت�سجيع  �لعامة  �ملوؤ�س�سة 

جمل�ض �لوزر�ء �لذي و�فق يف متوز �ملا�سي على دعم ت�سدير �ملنتجات 

�لزر�عية و�ل�سناعية بحر�.

�لأوىل يف  �إىل لئحة �ملر�فئ �ملائة  �ن�سم  �أن مرفاأ بريوت  ويذكر 

�لعامل �لتي تتعامل مع �أكرث من مليون حاوية منطية �سنويًا، 

وذلك للعام �خلام�ض على �لتو�يل.
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ملف �لعددمن �شهر �إلى �شهر

نسب النمو في مرافئ لبنان من األعلى في العالم

قطاع النقل البحري .. دور محوري
و�أ�سا�سيًا  هامًا  دور�ً  �لنقل  قطاع  ي�ؤدي 

�لتنمية  �أ�سا�س  فه�  �ل�سع�ب،  نه�سة  يف 

�لنم�  وركيزة  و�الجتماعية  �الإقت�سادية 

من  �لنقل  خدمات  تعد  �إذ  �الإقت�سادي، 

للتنمية  �ملر�حل �ملختلفة  �أهم متطلبات 

يف �لبلد�ن.

ن�ساطًا  �لنقل  يعد  �لذي  �ل�قت  ففي 

ي�فر  ك�نه  ذ�ته  بحد  قائمًا  �قت�ساديًا 

�لعديد من فر�س �ال�ستثمار و�لعمل، يعد 

للن�ساط  �الأ�سا�سي  �ل�رشيان  كذلك  �لنقل 

ومك�نًا  و�الجتماعي  �لغقت�سادي 

كما  �ال�ستثمار،  قر�ر�ت  يف  �أ�سا�سيا 

�ل�رشيك  يكن  مل  �إن  رئي�سيًا  ر�فد�ً  ميثل 

�لعديد  وتنمية  تط�ير  يف  �الأ�سا�سي 

)�لتجارة،  �الإقت�سادية  �لقطاعات  من 

��ستغالل  �لزر�عة،  �ل�سياحة،  �ل�سناعة، 

�لرثو�ت �ملعدنية...�لخ(. وذلك من خالل 

دوره �ملتمثل يف تاأمني �لنقل و�النتقال 

بني  �ل��سل  وحلقة  و�الأفر�د  للب�سائع 

و�ال�ستري�د  و�ال�ستهالك  �الإنتاج  مر�كز 

و�لت�سدير.

دور�ً  �لنقل  قطاع  ي�ؤدي  لبنان،  ويف 

مهمًا على �ل�سعيد �لغقت�سادي نظر�ً ملا 

ز به لبنان من �سفات �لبلد �لتجاري 
ّ
يتمي

�إىل م�قعه �جلغر�يف على  بامتياز ن�سبة 

و�سعف  �لعاملية  �لتجارية  �خلريطة 

�الآونة  ويف  و�لزر�عة.  �ل�سناعة  قطاعي 

مهمًا  دور�ً  �لنقل  قطاع  ي�ؤدي  �الأخرية، 

�الإقت�ساد  حماية  يف  و��سرت�تيجيًا 

�سادر�ته  تهدد  كارثة  من  �ل�طني 

�خلارجية، �إذ �أ�سحى قطاع �لنقل �لبحري 

ه� »�خليار �ل�حيد« �أمام لبنان لت�س�يق 

�إغالق معرب »ن�سيب« بني  منتجاته بعد 

�س�رية و�الأردن، من �جلانبني، �إثر �أحد�ث 

من  فهروبًا  �ملعرب،  يعرفها  �لتي  �لعنف 

بعد  �للبنانية  لل�سادر�ت  �لربي  �حل�سار 

�حلدود  على  �لتجارية  �ملنافذ  �إغالق 

�لربية �جته �للبناني�ن �إىل �للج�ء للبحر 

من �أجل فتح منافذ جديدة لتجارتها وال 

جاء  �إذ  �لعربي،  �خلليج  دول  �إىل  �سيما 

�إقت�سادية  �رشبة  مبثابة  �ملعرب  �إغالق 

�إىل  لبنان  �سادر�ت  من   13% حل��ىل 

�ملعرب بات  �إغالق  ��ستمر�ر  �خلليج. ومع 

�لبحري �ملكلف حاًل  �لنقل  �عتماد خيار 

وحيد�ً للحفاظ على هذه �الأ�س��ق �حلي�ية 

رين �للبنانيني.
ّ
للم�سد

باهتمام  �لبحري  �لنقل  قطاع  ويحظى 

خا�س من �ملعنيني نظر�ً لدوره �الأ�سا�سي 

وزيادة  �الإقت�سادية  �لدورة  تعزيز  يف 

حجم �لتجارة �لبينية بني �لدول �لعربية«.

يف  �لدولية  �لتط�ر�ت  لبنان  وي��كب 

ميد�ن �لنقل �لبحري، فاإ�سافة �إىل �لعمل 

�سيما  وال  مر�فئة  تط�ير  على  �مل�ستمر 

معظم  �إىل  لبنان  ينت�سب  بريوت،  مرفاأ 

من  �إنطالقا  �لدولية  �لبحرية  �التفاقات 

مميز  مل�قع  �متالكه  �أن  ر��سخة  قناعة 

على �خلريطة �لدولية ميكنه من �أد�ء دور 

�سلة �ل��سل بني �ل�رشق و�لغرب«.

قطاع  يف  جبارة  خط��ت  لبنان  خطا 

بريوت  مرفاأ  حت�ل  �إذ  �لبحري،  �لنقل 

مركز  �إىل  �لي�م  وحتى   2006 �لعام  منذ 

تدخل  ال  بحيث  عاملي،  ومرفاأ  حم�ري 

للبنان  �حلي�ي حاويات  �ملرفاأ  هذ�  عرب 

فقط بل �أ�سبح حمطة تنقل عربه �إىل باقي 

ما  وهي  وتركيا  ك�س�رية  �جل��ر  دول 

تعرف بـ»حركة �مل�سافنة« �لتي �أ�سبحت 

ت�سكل ن�سبة 45 يف �ملئة من حركة مرفاأ 

بريوت.

��سرت�تيجيًا  م�قعًا  بريوت  مرفاأ  ي�سغل 

�ملت��سط، حيث  �لبحر  �ساحل  على  مميز�ً 

�لثالث  �لقار�ت  بني  �لتقاء  مركز  ي�سكل 

�أهم  من  ويعترب  و�أفريقيا.  و�آ�سيا  �أوروبا 

�لبحري  �ملنفذ  وه�  �ملنطقة،  مر�فئ 

�لعربية.  �لدول  من  كبري  لعدد  �لرئي�س 

بني  هامة  جتارية  حمطة  �سكل  وقد 

�الأولية  للم��د  �ملنتجة  �لعربية  �لدول 

و�لطاقة، و�لدول �لغربية �ل�سناعية. كما 

سجلت حركة الحاويات المصدرة عبر مرفأ بيروت رقمًا قياسيًا 

في شهر حزيران المنصرم هو األكبر حتى تاريخه. فقد بلغ 

مجموعها 9920 حاوية نمطية مقابل 5481 حاوية للشهر ذاته 

من العام الماضي، أي بارتفاع كبير قدره 4439 حاوية نمطية 

ونسبته 81 %
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يعترب مرفاأ تر�نزيت لدول عدة منذ �أقدم 

لعب�ر  ممر�ً  منه  جعل  ما  وهذ�  �لع�س�ر. 

�ل�رشق  بني  �لتجارية  �ل�سفن  �أ�ساطيل 

و�لغرب.

طبعت  عدة  حقبات  بريوت  مرفاأ  عاي�س 

ففي  تط�يره.  وخطط  ون�ساطه  عمله 

 1887 عام  حزير�ن  من  ع�رش  �لتا�سع 

�سدر فرمان عثماين منح مب�جبه �متياز 

�إن�ساء مرفاأ �إىل �رشكة عثمانية حتت ��سم 

»�رشكة مرفاأ و�أر�سفة وح���سل بريوت«. 

�إد�رة  م��فقة  �المتياز  هذ�  وتبعت 

جميع  �ل�رشكة  هذه  منح  على  �جلمارك 

�حلق�ق �حل�رشية �ملتعلقة بتخزين ونقل 

�لب�سائع �ملارة عربها. وبعد �النتهاء من 

�الأ�سغال �لبحرية جرى �الفتتاح �لر�سمي 

للمرفاأ يف نهاية عام 1894 حيث �متدت 

حتى  �ل�سامية  ر�أ�س  من  �آنذ�ك  �أح���سه 

ر�أ�س �ملدور .

 يف �لع�رشين من �أيار عام 1925 �كت�سبت 

»�رشكة مرفاأ و�أر�سفة وح���سل بريوت« 

�جلن�سية �لفرن�سية. ويف �لثالث ع�رش من 

ني�سان عام 1960 جرى ��سرتد�د �المتياز 

�ملمن�ح لل�رشكة �لفرن�سية و�أعطي ل�رشكة 

لبنانية حتت �أ�سم »�رشكة �إد�رة و��ستثمار 

ت��سعة  على  عملت  و�لتي  بريوت«  مرفاأ 

 3 و�مل�ل   14 �لر�سيف  باإن�ساء  �ملرفاأ 

وزيادة ط�ل مك�رش �مل�ج .

 يف نهاية عام 1990 �نتهت مدة �المتياز 

مرفاأ  و��ستثمار  �إد�رة  ل«�رشكة  �ملمن�ح 

بريوت« وعهدت �حلك�مة �إىل جلنة م�ؤقتة 

الإد�رة مرفاأ بريوت عرفت با�سم »�للجنة 

�مل�ؤقتة الإد�رة و��ستثمار مرفاأ بريوت«.

�إيجابيتان  نقطتان   2007 عام  و�سجلت 

جملة  فبح�سب  بريوت.  مرفاأ  مل�سلحة 

 »Container Management Magazine«

مر�فئ  �أربعة  )مع  بريوت  مرفاأ  �أ�سبح 

مر�فئ  �أكرب  الئحة  على  مدرجًا  �أخرى( 

�إفتتاح  جرى  كما  �لعامل.  يف  �حلاويات 

مرفاأ  يف  �حلرة  �لل�ج�ستية  �ملنطقة 

كربى  من  جمم�عة  ت�سم  وهي  بريوت، 

�لنقل  خدمات  تتعاطى  �لتي  �ل�رشكات 

�إن�ساء  من  �لغاية  وكانت  و�لتخزين. 

بريوت  مرفاأ  جعل  �لل�ج�ستية  �ملنطقة 

�الأو�سط  لل�رشق  رئي�سية  ت�زيع  حمطة 

ونقطة جذب لل�رشكات �لعاملية من خالل 

و�رشيعة،  حديثة  ونقل  تخزين  خدمات 

�ملثلثة  �لتجارة  وت�سجيع  �إحياء  وكذلك 

�لتي  و�إىل وعرب بريوت  »�لرت�نزيت« من 

كانت عرب �لتاريخ ب��بة �لعب�ر �لتجارية 

�لبحر  بح��س  �ملحيطة  �لثالث  للقار�ت 

�ملت��سط. 

 ومما ال �سك فيه �أن �إن�ساء �ملنطقة �حلرة 

حدثًا  �عترب  بريوت  مرفاأ  يف  �لل�ج�ستية 

هامًا يف تاريخ �ملرفاأ، ��ستجاب حلاجة 

�إقت�سادية �أعربت عنها جهات عديدة يف 

قطاع �لنقل يف لبنان. 

�جلدير ذكره �أن مرفاأ بريوت يتعامل مع 

عدد  ويقدر  عاملي،  مرفاأ   300 من  �أكرث 

�سفينة   3100 بـ  فيه  تر�س�  �لتي  �ل�سفن 

�ل��ردة  �لب�سائع  حركة  ومتثل  �سن�يًا. 

�لب�سائع  من  باملئة   70 من  �أكرث  عربه 

عائد�ته  ت�سكل  كما  لبنان،  تدخل  �لتي 

جممل  من  باملئة   77 ح��ىل  �جلمركية 

و�ملر�كز  و�ملطار  �ملر�فىء  �لعائد�ت يف 

�حلدودية �لربية.

حديث  معل�ماتي  نظام  كاأف�سل  �لذهبية  �جلائزة  على  م�ؤخر�ً  بريوت  مرفاأ  حاز 

للمر�فئ، �لتي متنحها �ملنظمة �لعاملية للمر�فئ و�مل��نئ خالل م�ؤمترها �ل�سن�ي 

�لذي �نعقد يف هامب�رغ- �أملانيا.

وكان مرفاأ بريوت قد �أعلن �أنه �سارك، وه� ع�س� �أ�سا�سي يف �ملنظمة، يف م�ؤمتر 

للعام  �مل�سابقة  م���سيع  حتديد  مت  وعندها   ،2014 �لعام  يف  �أ�سرت�ليا  يف  �سيدين 

2015 بثالثة، وتناف�س عليها عدد من �ملر�فئ على �ل�سكل �لتايل:
-نظام تكن�ل�جيا �ملعل�ماتIT Award عدد �ملر�فئ: 13.

-نظام �الت�ساالت Port Communications Award عدد �ملر�فئ: 8.

-نظام �لبيئة Port Environment Award عدد �ملر�فئ: 7.

و�ختار �ملرفاأ �أن يدخل �ملناف�سة عن نظام تكن�ل�جيا �ملعل�مات )IT(، وقد تقدم 

مبلف كامل ي�سف فيه �إجناز�ته يف جمال �ملعل�ماتية �لتي تر�فقت مع �إجناز�ته 

�لعمالنية و�لتي �أدت �إىل م�ساعفة حركته ثالث مر�ت يف مدة مل تتجاوز �خلم�س 

�أكرث من ملي�ن حاوية  �إىل  �ألف   400 )�رتفع عدد �حلاويات �ملتد�ولة من  �سن��ت 

منطية(، كما و�سع �أمام زبائنه نظاما معل�ماتيا حديثا ��ستبدل فيه كل �لعمليات 

�ليدوية بعمليات �آلية جتري من خالل م�قعه على �الإنرتنت، ودون عناء �حل�س�ر 

�إىل �سباك �الإد�رة.

�ل�سن��ت  بخالل  تط�يره  مت  قد  �ملعل�ماتي  �ملرفاأ  نظام  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

�لقليلة �ملا�سية بالتعاون مع �رشكة INPLAN �الأملانية �ملتخ�س�سة يف �ال�أظمة 

�ملرفئية، وهي �لتي �أ�سافت خربتها يف هذ� �ملجال �إىل �جله�د �لتي قام بها فريق 

عمل �الإد�رة، لكي ي�سل �ملرفاأ �إىل �مل�ست�ى �لذي ��ستحق عليه هذ� �الإجناز.

 950 بح�س�ر  �مل�ؤمتر  خالل  هامب�رغ،  يف  �لذهبية  �جلائزة  �ملرفاأ  ممثل�  وت�سلم 

�إىل  �لف�سية قد ذهبت  �أن �جلائزة  �إىل  �الإ�سارة  �لعامل كافة، مع  بلد�ن  مندوبا من 

مرفاأ  �إىل  �لربونزية  و�جلائزة   ،)Portic Barcelona( �إ�سبانيا  يف  بر�سل�نة  مرفاأ 

)JadeWeserPort( يف �أملانيا.

 مرفأ بيروت يفوز بجائزة عالمية 

ألفضل نظام معلوماتي

سّجلت حركة الحاويات في مرافئ لبنان نمّوًا مضطردًا بلغت 

نسبته %26.51 في العام 2013 لتتخّطى عتبة الـ111  مليون 

حاوية، محّققًا لبنان بذلك أعلى نسبة إرتفاٍع في المنطقة ومن 

أعلى نسب النمّو في العالم







�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L6

مقابلة

»�ل�سناعة  و�عترب زخ�ر يف حديث مع 

�لتي  �جليدة  »�الأرقــام  �أن  و�الإقت�ساد« 

يحققها مرفاأ بريوت، و�إن تر�جعت قليال 

يف �لن�سف �الأول من �لعام �حلايل، عما 

�لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  يف  عليه  كانت 

من  متكن  �ملــرفــاأ  �أن  تــ�ؤكــد  �ملا�سي، 

مع  و�لتكيف  �الأزمـــات  هــذه  ��ستيعاب 

�حلد  ظل  يف  �ل�س�رية،  �حلرب  تد�عيات 

�ملخيم  �الأمني  �ال�ستقر�ر  من  ــى  �الأدن

على �لبالد«. 

يكن  مل  �لـــذي  ــاأ  ــرف »�مل �أن  �إىل  ولــفــت 

يتد�ول �أكرث من 300 �ألف حاوية منطية 

�سن�يا، قبل ��ستحد�ث حمطة �حلاويات 

��ستطاع   ،2004 �لعام  يف  و��ستخد�مها 

�أن يحقق رقما قيا�سيا جديد� يف �لعام 

1.210 ماليني  �أكرث من  2014، بتد�وله 
�أن  حاوية منطيةمرفاأ بريوت«. وك�سف 

�إىل  ين�سم  �أن  ��ستطاع  بــريوت  »مرفاأ 

�لعامل  يف  �الأوىل  �ملئة  �ملر�فئ  الئحة 

�لتي تتعامل مع �أكرث من ملي�ن حاوية 

منطية �سن�يا، وذلك للعام �خلام�س على 

�لت��يل«.

المحافظة على األمن 
و�إذ ر�أى �أن �لتحديات �لتي ت��جه قطاع 

بريوت  ومرفاأ  �للبناين  �لبحري  �لنقل 

�ملحافظة  على  �لدولة  بقدرة  »تتمثل 

ول�  �لبلد  يف  �الأمــنــي  �ال�ستقر�ر  على 

�الأو�ساع  »تده�ر  قال:  �الأدنــى،  بحده 

�لنقل  قطاع  على  �سلبا  حتما  �سي�ؤثر 

خا�سة،  بــريوت  ومرفاأ  عامة  �لبحري 

�الإقت�سادية.  �لقطاعات  بباقي  �أ�س�ة 

فتده�ر �الأو�ساع �الأمنية �سيدفع �لتجار 

 �الأحزمة وتقلي�س م�ست�رد�تهم، 
ّ
�إىل �سد

ب�س�رة  �لنقل  حركة  تر�جع  يعني  ما 

عامة«.

النقل البديل
�الإنتكا�سة  حــ�ل  �ــســ�ؤ�ل  على  رد  ويف 

�لربي  �لنقل  قطاع  لها  �س 
ّ
تعر �لتي 

�لــدول  يف  �ال�سطر�بات  ��ستمر�ر  مع 

�أ�سبح  كما   « زخـــ�ر:  ــال  ق �لعربية، 

معروفا باأن ��ستمر�ر �حلرب يف �س�ريا 

على  �ل�سيطرة  من  �مل�سلحني  ومتكن 

بكل  �س�ريا  تربط  �لتي  �لربية  �ملعابر 

�لعربي،  و�خلليج  و�الأردن  �لعر�ق  من 

يا �إىل �إقفال هذه �ملعابر �لتي تعترب 
ّ
�أد

�للبنانية  لل�سادر�ت  �الإلــز�مــي  �ملمر 

�سيما  وال  �لعربي  و�لعمق  �لعر�ق  �إىل 

دول �خلليج.وت�سري �الأرقام �إىل �أن عدد 

�ل�ساحنات، �لتي كانت متر بهذه �ملعابر 

ذهابا و�إيابا قبل �إقفالها، كان يرت�وح 

ما بني 400 و 500 �ساحنة ي�ميا، و�أن 

�ل�سادر�ت  من  طن  �ألف   800 من  �أكرث 

كانت  و�لزر�عية  �ل�سناعية  �للبنانية 

�إىل  �ل�س�رية  �الأر��ــســي  عرب  بــر�  تنقل 

�لدول �لعربية«.

و�أ�ساف: »�إن هذ� �الإقفال �ملفاجئ لتلك 

�ملعابر �لربية دفع �مل�سدرين �للبنانيني 

�إىل �لبحث عن �لبديل. ومل يكن �أمامهم 

ب���سطة  �لبحري  �لنقل  �س�ى  من خيار 

محطة الحاويات أنقذت الصادرات اللبنانية من كارثة محتمة
زخور:مرفأ بيروت طائر يغرد خارج السرب

�ل�رصب«  خارج  يغرّد  »طائر 

�لغرفة  رئي�ض  و�سف  هكذ� 

بريوت  يف  للمالحة  �لدولية 

�لذي  بريوت  مرفاأ  زخور  �إيلي 

بحركته  جيدة  نتائج  ي�سجل 

�ملرفئية  وو�رد�ته  �لإجمالية 

�سكوى  ترتفع خالله  يف وقت 

�لإقت�سادية  �لقطاعات  معظم 

ن�ساطها  تر�جع  لبنان من  يف 

كبرية  ب�سورة  و�إير�د�تها 

�ل�سيا�سية  �لأزمات  ب�سبب 

و��ستمر�ر  لبنان  يف  و�لأمنية 

�حلرب �مل�ستعلة.

 ارتفع التصدير بالحاويات 

 إلى 9500 حاوية نمطية 

في تموز الماضي
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ار�ت 
ّ
�لعب �أو  للحاويات  �لناقلة  �لب��خر 

�لناقلة لل�ساحنات �ملحملة بال�سادر�ت 

ــكــثــريون من  ــئ �ل ــ�ج �لــلــبــنــانــيــة. وف

�حلل  �أن  وم�سدرين  معنيني  م�س�ؤولني 

�لــربي  �لنقل  مــن  و�لــبــديــل  �الأفــ�ــســل 

�حلديثة  �حلاويات  حمطة  عرب  م�ج�د 

ـــريوت. فهذه  ب مــرفــاأ  و�ملــتــطــ�رة يف 

�أهــم  ��ستقطاب  مــن  متكنت  �ملحطة 

للتعامل مع  �لعاملية  �لبحرية  �خلط�ط 

�ملر�فئ  مبعظم  ربطه  وبالتايل  �ملرفاأ، 

يف  ــئ  ــر�ف �مل بينها  ومـــن  �لــعــاملــيــة، 

�ل�سناعي�ن  فاندفع  �لعربية.  �لبلد�ن 

�سادر�تهم  �سحن  �إىل  و�ملـــز�رعـــ�ن 

�حلـــاويـــات �سمن  ــر  ــ��خ ب بــ���ــســطــة 

فارتفع  �ملربدة،  �أو  �لعادية  �حلاويات 

بب�سائع  �ملــ�ــســدرة  �حلــاويــات  عــدد 

 2500 من  تدريجية  ب�س�رة  لبنانية 

�أن و�سل يف  �إىل  �سهريا  حاوية منطية 

 9500 �أكرث من  �إىل  �سهر مت�ز �ملا�سي 

�الإحــ�ــســاء�ت  وبينت  منطية.  حــاويــة 

�حلاويات  من  باملئة   45 من  �أكــرث  �أن 

حمملة  مربدة  حاويات  هي  رة 
ّ
�مل�سد

باملنتجات �لزر�عية �للبنانية«.

ب���سطة  �ل�سحن  جهة  من  »�أما  وتابع: 

تعقيد�  �أكــرث  فه�   )Ro/Ro( ار�ت 
ّ
�لعب

و�أكرب كلفة وبحاجة �إىل �أكرث من عملية 

هناك  لي�س  �أنــه  كما  وتفريغ.  حتميل 

�لعبار�ت  ب���سطة  بحرية  خط�ط  من 

تربط مرفاأ بريوت ب�س�رة منتظمة مع 

وبالرغم  �لعربية.  ــدول  �ل يف  �ملر�فئ 

�للبنانية الأكرث  من تخ�سي�س �حلك�مة 

�ل�سادر�ت  لدعم  لــرية  مليار   21 مــن 

ار�ت(، 
ّ
)�لعب ب��خر  ب���سطة  �لزر�عية 

م�ستمرون  و�ل�سناعيني  �ملز�رعني  فاإن 

ب��خر  ب���سطة  �ــســادر�تــهــم  ب�سحن 

�حلاويات«.

تجاوز الكارثة
و�أ�سار زخ�ر �إىل �أنه »بالرغم من تر�جع 

�الأول  �لن�سف  يف  �للبنانية  �ل�سادر�ت 

يف  عليه  كانت  عما  �حلــايل  �لعام  من 

�ملا�سي، متكن  �لعام  �لفرتة عينها من 

جتاوز  من  ــ�ن  ــز�رع و�مل �ل�سناعي�ن 

ويف  تنتظرهم«.  كانت  حمتمة  كارثة 

�أن »حمطة �حلاويات يف  �إىل  حني لفت 

مرفاأ بريوت �أمنت لهم �سحن �سادر�تهم 

معظم  �إىل  �حلــاويــات  ب��خر  ب���سطة 

باملحافطة  وبالتايل  �لعربية،  �لبلد�ن 

�الأ�س��ق  يف  وح�ستهم  زبائنهم  على 

�لعربية، �أعلن �أن »�ل�سحن من طريق �جل� 

�سهد ن�ساطا مت���سعا بعد �إقفال �ملعابر 

بالن�ساط  مقارنته  ميكن  وال  �لــربيــة، 

ب���سطة  �ل�سحن  ي�سجله  �لــذي  �لكبري 

ج��  �ل�سحن  فتكلفة  �حلاويات،  ب��خر 

تبلغ �أ�سعافا عدة لتكلفة �ل�سحن بحر�«.

�خلط��ت  �أبــرز  عن  حديثه  �إطــار  ويف 

لدعم  �حلك�مة  تتخذها  �أن  يجب  �لتي 

من  ليتمكن  وتاأهيله  �لنقل  قــطــاع 

�ل�سعيد  على  منه  �ملطل�ب  �لدور  �أد�ء 

كان   « �أنــه  زخــ�ر  �أعلن  �الإقت�سادي، 

بــريوت  مــرفــاأ  ي�سهد  �أن  �ملت�قع  مــن 

يف  �ملبا�رشة   2013 �لعام  نهاية  يف 

جهة  من  جديد  ت��سيع  م�رشوع  تنفيذ 

�لر�بع وبناء   �لغرب، عرب ردم �حل��س 

ر�سيف جديد مكانه قادر على �لتعامل 

 )conventional( �لتقليدية  �ل�سفن  مع 

وك�سف  مــعــا«.  للحاويات  و�لناقلة 

�أن  بعد  �لثاين  ه�  �مل�رشوع  »هــذ�  �أن 

من  �الأول  �لت��سيع  م�رشوع  تنفيذ  مت 

�لر�سيف  تط�يل  عــرب  �لــ�ــرشق،  جهة 

�حلاويات  16 يف حمطة  رقم  �ملركزي 

حتى جمرى نهر بريوت. وقد مت �إجناز 

با�ستخد�مه  ــدء   ــب و�ل �ملــ�ــرشوع  ــذ�  ه

�إىل  �أدى  ما   ،2013 �لعام  نهاية  يف 

ــاد حــل الأزمــــة �الزدحـــــام �لتي  ــج �إي

�حلاويات«.  حمطة  منها  تعاين  كانت 

�لذي  �جلديد  �لت��سيع  »م�رشوع  وقال: 

لقي  تنفيذه  تن�ي  �ملرفاأ  �إد�رة  كانت 

دفع  ما  عــدة،  جهات  من  �عرت��سات 

�مل�رشوع  هذ�  عر�س  �إىل  �ملرفاأ  �إد�رة 

لالطالع  �للبناين  �جلي�س  قيادة  على 

قيادة  فر�أت  ومالحظاتها.  ر�أيها  على 

�جلي�س بعد در�سها للم��س�ع باأن ردم 

�حل��س �لر�بع �سي�ؤدي �إىل خف�س عدد 

وبالتايل  �ملرفاأ،  يف  �لعاملة  �الأر�سفة 

�لتابعة  �حلربية  �ل�سفن  تلبي�س  عرقلة 

للدول �ل�سديقة �لتي تزور �ملرفاأ، ويف 

طليعتها �ل�سفن �حلربية �لتابعة لق��ت 

�لـ)Unifil( �لعاملة يف �جلن�ب �للبناين. 

�للبنانية  �لبحرية  �لــقــ��ت  �أن  كما 

�ستت�سلم �سفنا حربية جديدة من �سمن 

ردم  فــاإن  وبالتايل  �ل�سع�دية،  �لهبة 

�ال�ستيعابية  و�لقدرة  �لر�بع  �حل��س 

مرفاأ  يف  �الأول  للح��س  �ملــحــدودة 

بريوت و�لذي تر�س� على ر�سيفه حاليا 

�سي�سكالن  �للبنانية،  �حلربية  �ل�سفن 

ــدرة  ق بــعــدم  تتمثل  كــبــرية  م�سكلة 

على  �لر�بع  �حل��س  ردم  بعد  �ملرفاأ 

��ستيعاب حركة �ل�سفن �حلربية �حلالية 

و�جلديدة. لذلك، وبناء على مالحظات 

�إد�رة  طــ�ت  �للبناين،  �جلي�س  قيادة 

�لر�بع،  �حل��س  ردم  م�رشوع  �ملرفاأ 

ياأخذ  جديد،  ت��سيع  م�رشوع  وقدمت 

�جلي�س  قيادة  مالحظات  �العتبار  يف 

�للبناين، على �أن ترتك لهذه �لقيادة �أخذ 

�لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأنه«.

�لت��سيع  م�ساريع  »�أن  على  د 
ّ
ــد ــس و�

و�لتط�ير و�لتحديث يجب �أن تت���سل يف 

مرفاأ بريوت ليظل قادر� على �ملناف�سة 

�ملح�ري يف  �أد�ء دوره  و�ال�ستمر�ر يف 

ف�رشكتان بحريتان عامليتان  �ملنطقة. 

�حلاويات  حمطة  تعتمد�ن  م�سه�رتان 

حاليا كمركز رئي�سي لعمليات �مل�سافنة 

نح� مر�فئ �لبلد�ن �ملجاورة«. ولفت �إىل 

�أن »�رشكات مالحية عاملية �أخرى كانت 

لعمليات  �ملرفاأ  باعتماد  �أي�سا  ترغب 

�إد�رة �ملرفاأ مل تتجاوب  �مل�سافنة، لكن 

�ال�ستيعابية  �لــقــدرة  الأن  رغبتها  مع 

�حلالية للمرفاأ غري قادرة على ��ستيعاب 

�مل�سافنة، وخ�فا من  �ملزيد من حركة 

د �أزمة �الزدحام«.
ّ
جتد

و�أعرب زخ�ر عن تفاوؤله مب�ستقبل قطاع 

�ملحافظة  ب�رشط  لكن  لبنان،  يف  �لنقل 

�الأمني  �ال�ستقر�ر  من  �الأدنى  �حلد  على 

وجــدد  بــه.  �لبلد  ينعم  يــز�ل  مــا  �لــذي 

و�مل�س�ؤولني  �ل�سيا�سيني  كل  �إىل  دع�ته 

ــط و�حلــــل  لــالإتــفــاق  ــرب ــاب �ل ــح ــس و�أ�

�لناجعة  �حلــلــ�ل  بــاإيــجــاد  ــــرش�ع  و�الإ�

من  وذلــك  منها،  نعاين  �لتي  لالأزمات 

�أجل تر�سيخ دعائم �الأمن و�ال�ستقر�ر يف 

�لبلد قبل خر�ب �لب�رشة.

مشاريع التوسيع والتطوير 

والتحديث يجب أن تتواصل 

في مرفأ بيروت ليظل قادرا 

على المنافسة واالستمرار 

 في أداء دوره المحوري 

في المنطقة
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ويتمثل �لتز�م �ل�رشكة باإبقاء ��سمها ر�ئد�ً 

يف قطاع �لنقل عرب �سعيها لتبني �أفكار�ً 

�لتي  �حلديثة  �لتقنيات  وت�سجيع  جديدة 

�ل�رشكة  تط�ير  يف  �مل�ساعدة  �ساأنها  من 

�لب�رشية. وينطلق �سعي  وتنمية م��ردها 

نقليات �جلز�ئري هذ� من قناعة �لقيمني 

على �ل�رشكة بقطاع �لنقل، �إذ �عترب مدير 

«�لنقل  �أن  ب��ر�سي  ــ�ؤ�د  ف �ل�رشكة  عــام 

�رتباطًا  ترتبط  �لتي  �لقطاعات  �أهم  من 

و�إذ  �لعاملية«.  �لتجارة  بحركة  مبا�رش�ً 

ه�  فــعــال  نقل  نــظــام  تــ�فــري  «�أن  ر�أى 

�الجتماعية  �لتنمية  عــ��مــل  �أهــم  مــن 

«جميع   �أن  �إىل  �أ�سار  و�الإقت�سادية«،  

لتنظيم  خا�سًا  �هتمامًا  تــ�يل  �لـــدول 

�لربية  و�سائطه  للنقل يف خمتلف  �سامل 

و�لبحرية و�جل�ية«. ولفت �إىل �أن «�جله�د 

�لتي بذلت لتط�ير قطاع �لنقل يف لبنان 

منظ�مة  تاأمني  �إىل  ــ�ؤِد  ت مل  وت��سيعه، 

متكاملة تخدمه بال�سكل �ملطل�ب« .

مواجهة التحديات
�لتحديات  �أبـــرز  �أن  بــ��ر�ــســي  و�عــتــرب 

�لنقل  قطاع  ي��جهها  و�لتي  �مل�ستجدة 

�لربية  �حلدود  باإقفال  تتمثل  لبنان  يف 

�لت�سدير  ب�سائع  وجه  يف  �س�ريا  عرب 

عن  �لبحث  ��ست�جب  مــا  و�لــرت�نــزيــت 

بد�ئل �أخرى عن طريــــق �ل�سحن �لبحري 

وب�قت  �أعــلــى  بكلفة  ــا  �من �جلـــ�ي  �أو 

عدم  «بهدف  �أنــه  و�أو�سح  م�ساعف«.  

وخا�سة  �للبنانيـة  �ل�سادر�ت  فقد�ن 

�خلليج  �أ�س��قها يف دول  �لزر�عية منها 

ت�سدير  �إىل  �مل�سدرون  �جتــه  �لعربي، 

منتجاتهم عن طريق �لبحر رغم �لتكلفة 

ح�ل  �لقائم  �جلــدل  ظل  ويف  �ملرتفعة 

قبل  مــن  �للبنانية  ــادر�ت  ــ�ــس �ل دعــم 

�حلك�مة لتغطية جزء من تكلفة نقل هذه 

�ملنتجات«. 

ور�أى �أن «هناك عدة خط��ت يجب على 

�لنقل  قطاع  لتفعيل  �تخاذها  �حلك�مة 

يف لبنان خا�سة و�أن �لقدر�ت �لتناف�سية 

متكافئة  غــري  ز�لــت  مــا  �لقطاع  لهذ� 

و�أبــرزهــا:  �خـــرى،  �لـــدول  مــع  مقارنة 

تطبيق �الإتفاقيات و�لت��سيات �لعربية 

�لنقل  بت�سهيل  �خلا�سة  و�لعاملية  منها 

�جلمركية  �الإجر�ء�ت  تب�سيط  و�لتجارة، 

و�سائل  وحتديث  و�الإد�ريـــة،  و�ملالية 

�لربية،  وخا�سة  حجمها  وزيادة  �لنقل 

�إعتماد �تفاقيات �لنقل �ملتعلقة ب�سبكة 

ــطــرق �لــدولــيــة و�لــ�ــســكــك �حلــديــديــة  �ل

�لبحري،  �لنقل  جمــال  فــي  و�لتعاون 

لتنفيذ  �لالزمة  �ملالية  �مل��رد  وت�فري 

م�ساريع �لبنى �لتحتية للنقل« .

مستقبل القطاع
و�إذ �أعرب ب��ر�سي عن تفاوؤله مب�ستقبل 

فقط  تت�قف  ال  «�الأمــ�ر  قال:  �لقطاع، 

�ل��سع  �الأفعال.   و�إمنا  �لتمنيات  على 

وه�  مطمئن  غري  ز�ل  ما  �ملنطقة  يف 

ما �أثر �سلبًا يف قطاع �لنقل يف لبنان، 

تط�ير  على  و�ل�سهر  �ملثابرة  ولكن 

يجعلنا  �لذي  ه�  وتفعيله  �لقطاع  هذ� 

�لقطاع  لهذ�  و�عد  مب�ستقبل  متفائلني 

�إعمار  �إعـــادة  بــدء  يف  خا�سة  ودوره 

�ــســ�ريــا.«  وختم قــائــاًل: «فــال جتــارة 

حملية �أو �أقليمية �أو دولية من دون نقل 

متط�ر وفعال.«

نقليات الجزائري .. قصة نجاح انطلقت من بيروت نحو العالم
بوارشي: لتبسيط اإلجراءات الجمركية

عرب تعاملها مع �رصكات ذ�ت �سهرة و��سعة، 

كل  يف  �أوفياء  وزبائن  متفانني،  وعمالء 

�جلز�ئري  نقليات  ت�ستكمل  �لعامل،  �أنحاء 

م�سريتها �لطويلة من �لتقدم و�لنجاح.

عام 1945، ومع تاأ�سي�ض �أبو عزة �جلز�ئري 

بريوت  يف  �جلمركي  للتخلي�ض  مكتبًا 

كانت �لنطالقة �لتي تخطت حدود لبنان 

�إىل  فو�سلت  �لأو�سط،  �ل�رصق  ومنطقة 

جميع �أنحاء �لعامل، مت�سلحة بروؤية ترنو 

تقدمي  خالل  من  �ل�سد�رة  على  للحفاظ 

�لربي  �لنقل  بني  جتمع  �ساملة  خدمات 

خدمات  �إىل  بالإ�سافة  و�جلوي  و�لبحري 

�أف�سل  تقدمي  �سمان  مع  �أخرى  لوج�ستية 

نوعية باأ�سعار مدرو�سة.





�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L10

مقابلة

و�أ�سار نائب رئي�س نقابة و�سطاء �لنقل يف 

عامر   GTS �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  لبنان 

�حليثيات  من  »بالرغم  �أنه  �إىل  �لقي�سي 

�لعمل يف قطاع  بها  ز 
ّ
يتمي �لتي  �لكثرية 

�لنقل وال �سيما يف مرفاأ بريوت، مل ت�سلك 

بل  ال  عملها  يف  �مللت�ية  �لطرق   GTS
يف  �أ�سا�سية  مبادئ  على  د�ئمًا  حافظت 

عملها و�أبرزها �ال�ستقامة، ما مّكنها من 

على  و�ال�ستمر�ر  زبائنها  على  �حلفاظ 

ة �ملناف�سة 
ّ
مدى ع�رش�ت �ل�سن��ت رغم حد

ز بها �لقطاع«.
ّ
�لتي يتمي

مواكبة التطورات
»�ل�سناعة  مع  حديث  يف  �لقي�سي  و�أ�سف 

و�الإقت�ساد« لعدم م��كبة لبنان �لتط�ر�ت 

يف قطاع �لنقل �لبحري ما �أدى �إىل تر�جع 

»كان  وقال:  �ملنطقة،  يف  �لريادي  دوره 

�لعربية  �ملر�فئ  �أو�ئــل  من  بريوت  مرفاأ 

وكان  حــرة،  منطقة  فيها  �أن�سئت  �لتي 

و�لغرب،  �ل�رشق  بني  �ل��سل  �سلة  لبنان 

ت�سع  مل  �ملتعاقبة  �حلــكــ�مــات  �أن  �إال 

فخ�رش  ــدور،  �ل هذ�  على  للحفاظ  �خلطط 

لبنان مكانته كخز�ن لل�رشق �الأو�سط«.

و�أ�ــســاف: »بــني �حلــني و�الآخـــر، ن�سمع 

�أنها  �إال  �ملرفاأ  يف  �ستنفذ  م�ساريع  عن 

لالأ�سف ال تب�رش �لن�ر. ويف عهد �لرئي�س 

�ل�سهيد رفيق �حلريري، ح�سلت خط��ت 

�سيما  وال  �ملرفاأ  يف  جبارة  تط�يرية 

�أنه  �إال  على �سعيد �لتخلي�س �جلمركي، 

مع رحيله ت�قف هذ� �لت�جه«.

التخطيط والتطوير
دم  �سخ  �إىل  »�حلك�مة  �لقي�سي  ودعــا 

�أ�سحاب  و�إعتماد  م�ؤ�س�ساتها  يف  جديد 

�خت�سا�س يف �لعمل من �ساأنهم �مل�سي 

تاأخذ بعني  قدمًا بالقطاع وو�سع خطط 

�العتبار �إمكانيات لبنان يف هذ� �ملجال 

و�لتط�ر �لعاملي«.

د على �أن »غياب �لتخطيط و�لتط�ير، 
ّ
و�سد

دها 
ّ
ويكب �ل�رشكات  �إنتاجية  يخف�س 

نفقات كثرية وال �سيما نتيجة ��ستخد�مها 

لعدد كبري من �ليد �لعاملة، ما جعل مكانة 

لبنان ترت�جع مل�سلحة دول �أخرى«.

�لقطاع  �لعاملة يف  �أن »�ل�رشكات  و�عترب 

ت�سم كفاء�ت وخرب�ت كبرية ، ولكن عدم 

ر يف �لبلد ككل يعيق تط�رها«. و�إذ 
ّ
�لتط�

�لبلد ويف  �أن »هذه م�سكلة عامة يف  ر�أى 

»�للبناين  �أن  على  د 
ّ
�سد �لقطاعات«،  كل 

على  وقادر  ون�سيط،  وق�ي  وطم�ح  ذكي 

على  ح�سل  �إن  باهرة  جناحات  حتقيق 

�لدعم �لكايف«.

دور النقابات
�لنقابات  دور  ح�ل  �س�ؤ�ل  على  رد  ويف 

�لقطاع،  تط�ير  على  �ل�س�ء  ت�سليط  يف 

تعنى  نقابات   3 »هناك  �لقي�سي:  قــال 

خمل�سي  نقابة  وهــي:  �لقطاع  ب�س�ؤون 

ونقابة  �لنقل،  و�سطاء  نقابة  �لب�سائع، 

تبذل  �لنقابات  وهذه  �لبحريني.  �ل�كالء 

�س�تها  �أن  �إال  للتح�سني،  كبرية  جه�د�ً 

ولالأ�سف غري م�سم�ع وجه�دها ت�سطدم 

�خت�سا�سيني  لغياب  نــظــر�ً  مبع�قات 

�سليعني ب�س�ؤون �لقطاع وه��ج�سه. ففي 

ق يف �الأفكار و�خلطط 
ّ
حني ال يجري �لتعم

�ملطروحة، نعاين من ترهل �لدولة وغياب 

�لفاعلية و�ل�رشعة يف �تخاذ �لقر�ر�ت«.

بتنمية  ترغب  ة 
ّ
عــد »دواًل  �أن  �إىل  ولفت 

تنمية  بهدف  لها  ر 
ّ
ت�سد �لتي  �لبلد�ن 

هذ�  يف  و�أ�سار  �الإنتاجية«.  قطاعاتها 

�الأوروبــي  �أنه لدى �الحتــاد  �إىل  �الإطــار، 

رفع  بهدف  بريوت  مرفاأ  لت��سيع  خطة 

�سادر�ت دوله �إىل لبنان، �إال �أن �الحتاد 

ن�سف  �أن  ــه  الإدر�ك خططه  على  يتحفظ 

زو�ريــب  يف  �ست�سيع  للبنان  �لهبات 

»ومــن  ــه  �أن و�عــتــرب  �لف�ساد.  ومتاهات 

ت�ست�سعر  �للبنانية  �لدولة  بد�أت  �سك  دون 

�خلطر وترى �أنها �إذ� مل تقم برتتيب �لبيت 

�لف�ساد  �سيت  ونزع  وحت�سينه  �لد�خلي 

عنها، �ستخ�رش �لدعم �لدويل«.

مب�ستقبل  تفاوؤله  عن  �لقي�سي  و�أعـــرب 

�لقطاع، وقال: »ما د�م هناك لبناين ق�ي، 

�أ�سخا�س  هناك  م�ج�د�ً.  �لتفاوؤل  يبقى 

نعم  �لنقل،  قطاع  حت�سني  على  يعمل�ن 

هناك عر�قيل، لكن �للبناين �سب�ر وق�ي 

وال ي�ست�سلم. وهذ� مبعث تفاوؤيل، فاإذ� مل 

يتقدم �لقطاع فرب�أيي �إن �جله�د �حلثيثة 

للم�سي به قدمًا �ستحميه من �أي تر�جع«.

 GTS..        عامًا من نجاح قوامه »االستقامة«
القيسي: لضخ دم جديد في مؤسسات الدولة

50

على مدى ن�سف قرن، مت�سكت 

�ل�ستقام���ة  مبب���د�أي   GTS

عمله���ا،  يف  و�ل�سفافي���ة 

فاكت�سب���ت »�سيت���ًا ح�سنًا« 

كرّ����ض ��سمه���ا ب���ني �أف�س���ل 

قطاع  �لعامل���ة يف  �ل�رصكات 

�لنقل و�سمن ��ستمر�ريتها رغم 

ح�سا�سي���ة �لعم���ل يف جمال 

�ل�سحن وتخلي�ض �لب�سائع.



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

)�سنع يدوي(

PINK & BLUE 
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 LOTUS Shipping وعلى مدى �الأع��م �ملا�سية، حققت وكاالت

 China Shipping Container Lines ب�كالتها عن خط ،Agencies
للتحديات  �سته م��كبتها 

ّ
كخط �سيني كبري، جناحًا مت���ساًل كر

ومتطلبات �لعمل.

»�ل�سناعة  �ليمن يف حديث مع  �ل�رشكة مرو�ن  و�أ�سار مدير عام 

�ملالحية   CHINA SHIPPING »خط�ط  �أن  �إىل  و�الإقت�ساد« 

ز بتط�رها �مل�ستمر وكفاءة خدماتها، ما ميكنها من �أد�ء دور 
ّ
تتمي

�لبحرية  خدماتها  ��سبحت  �ذ  �الإقت�سادي  �ل�سعيد  على  حي�ي 

ت�سكل ج�رش�ً ��سافيًا بحريًا لل�سادر�ت �للبنانية من مرفاأ بريوت«.

�لنمطية  �حلاويات  عدد  رفع  �لربية  �ملعابر  �إقفال  �أن  و�عترب 

فر�س  عنه  نتج  ما   ،%  50 بن�سبة  بــريوت  مرفاأ  من  �مل�سدرة 

الة«.
ّ
و�سغ�ط ت�ستدعي حل�اًل مهنية فع

حاجات  مل��كبة  �لد�ئم   �سعيها  �إطــار  يف  �ل�رشكة   « �أن  وك�سف 

�لت�سدير  خدمة  �للبناين  �الإقت�ساد  خدمة  يف  و�سعت  �ل�س�ق، 

�لذين  و�مل�سدرين  و�لزر�عيني  و�ل�سناعيني  �لتجار  �إىل  �مل�جه 

وتخ�سع  �لبحر  عرب  تنقل  مربدة  حاويات  �إىل  منتجاتهم  حتتاج 

تعزيز  �خلط�ة  هذه  �ساأن  »من  �أن  ور�أى  �لعاملية«.  للمقايي�س 

�لتناف�سية و�لتاأكيد على قدر�ت قطاع �لنقل �لبحري يف لبنان«.

واقع القطاع
و�أ�سار �ليمن �إىل وج�د عدة حتديات ي��جهها مرفاأ بريوت �إذ ي�سهد 

�سغطًا نتيجة �رتفاع �حلركة ووج�د �جر�ء�ت ت�ؤدي يف معظمها 

�ملعنية  �الد�ر�ت  »كل  �أن  و�عترب  �وجه.  عدة  على  �رتــد�د�ت  �إىل 

و�لنقابات و�ملتعاملني مع �ملرفاأ ينبغي �ن يعمل�� لت�سهيل �لعمل 

يف مرفاأ بريوت ود�ئمًا رفع درجات �لتن�سيق مع �إد�رة و��ستثمار 

د على �أن »هناك �م�ر�ً ل�ج�ستية ت�سغيلية د�خل 
ّ
مرفاأ بريوت«، و�سد

�ملرفاأ ميكن الإعادة مقاربتها حت�سني فاعلية �لعمل و�نتاجيته«.

و�أعرب عن تفاوؤله مب�ستقبل قطاع �لنقل �لبحري يف لبنان، ك�نه 

من �لقطاعات �ملهمة على �ل�سعيد �الإقت�سادي وخ�س��سًا جلهة 

ما ميكن �ن يعد به �مل�ستقبل من فر�س جديدة متعلقة بالتنمية 

�لعامة ��سافة �ىل قطاع �لنفط و�لغاز �مل�ع�د«. 

تخّصصية المرافىء
و�إذ لفت �ليمن �إىل �أن » �الإميان مبركز لبنان يرفع من�س�ب �لتفاوؤل 

لدى �لعاملني يف قطاع �لنقل �لبحري«، متنى على �حلك�مة تط�ير 

الأدو�رها  خ�س��سية  �إعطاء  مع  �ل�ساحلي  �ل�رشيط  على  �ملر�فىء 

�مل�سلحة  يف  ي�سب  مبا  بينها  فيما  �لتكامل  من  ن�عًا  الإنتاج 

غري  يك�ن  قد  �ملطلقة  �لتناف�سية  نح�  �الجتاه   « وقال:  �لعامة«. 

على  بالتخطيط  �ملت�سلة  �لتكامل  �سيا�سة  مع  باملقارنة  مفيد 

حمدودة  وقدر�ت  م�ساحات  لديه  لبنان  فك�ن  �ل�طني.  �مل�ست�ى 

دة، ليتم 
ّ
جتعل من �الأجدى تخ�سي�س بع�س �ملر�فئ بقطاعات حمد

�ال�سا�سية  �ملجاالت  مرفاأ بريوت يف  تق�ية  �أمام  �ملجال  �إف�ساح 

ز بها«.
ّ
�لتي يتمي

�سبقت  قد  �لنقل  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�رشكات  �أن  ر�أى  حني  ويف 

و�لتز�مها  �إمكانياتها  حيث  من  باأ�س��ط  �حلك�مية  �مل��كبة 

م�قع  يف  لبنان  حك�مات  تك�ن  �ن  متنى  �لدولية،  باملعايري 

يز�ل  ال  �إذ  و�لق��نني،  �الأنظمة  تر�سيق  م�ست�ى  على  فاعلية  �أكرث 

لت ق��نني 
ّ
يف لبنان ق��نني تع�د لع�رش�ت �ل�سن��ت، يف حني عد

�التفاقيات  على  طر�أ  �لذي  �لتط�ر  مع  متا�سيًا  و�لنقل  �لتجارة 

�لعاملية �مل�قعة �سمن م�ؤ�س�سات �الأمم �ملتحدة �ملتخ�س�سة.

LOTUS Shipping Agencies..       عامًا من جهود التطوير

مروان اليمن: على الحكومة تطوير المرافىء واألنظمة
16

وكالت  و�سع  �مل�ستمر«  �لتطور  نحو  »�ل�سعي 

LOTUS Shipping Agencies يف مركز 
�لنقل  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�رصكات  بني  متقدم 

�لبحري يف لبنان و�ملنطقة، �إذ مّكنها جهد �لقيمني 

�أن تكون �حدى �ل�رصكات �ل�سّباقة يف  عليها من 

جديدة  خدمات  طرح  �إىل  عمدت  حيث  جمالها، 

لتلبية حاجات زبائنها عرب ��ست�رص�ف �مل�ستقبل 

وحتدياته و�سقل قدر�ت كادرها �لب�رصي ليتمكن 

من مو�كبة متطلباته.



حمرتفون يف جمال النقل البحري  

خدمات مبقايي�س عاملية من واإىل مرفاأ بريوت

Ghandour Building, Ahmad Shawki Street, Mina El Hosn, Beirut
Tel: 961 (1) 983083 - Fax: 961 (1) 983859 - info@lotusship.com

GENERAL AGENT IN LEBANON
www.cscl.com.cn
www.cnshipping.com

CHINA SHIPPING
Container Lines Co., Ltd.

IMPORT - WEEKLY SERVICES
·DIRECT FROM CHINA & FAR EAST
·DIRECT FROM PORT SAID
·EXPRESS FROM MIDDLE EAST
 

EXPORT - WEEKLY SERVICES
·DIRECT TO TURKEY / ROMANIA / UKRAINE
·DIRECT TO CHINA / FAR EAST
·EXPRESS TO MIDDLE EAST / INDIA / PAKISTAN
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�سي الين  �ــرشكــة  ــام  مــديــر ع ــار  ــس و�أ�

»�ل�سناعة  مع  حديث  يف  م 
ّ
مق� �سمري 

و�الإقت�ساد« �إىل �أن »�ل�سفافية و�خلدمة 

�ل�رشيعة كانتا من �أبرز ع��مل �لنجاح 

 SEALINE GROUP مّكنت   �لتي 

عالقات  وبناء  زبائنها  ثقة  ك�سب  من 

��ستمر�رية  يف  �ساهمت  معهم  وطيدة 

مر  على  وتط�رها  وت��سعها  �ل�رشكة 

�لنجاح  »�أن  على  د 
ّ
�سد و�إذ  �ل�سن��ت«. 

لـ  رفيقًا  �لـــدو�م  على  و�سيبقى  كــان 

عملها«،  يف   SEALINE GROUP
 SEALINE »مــ�ــســاريــع  �أن  كــ�ــســف 

باال�ستقر�ر  رهــن  �جلــديــدة   GROUP
�الأمني و�ل�سيا�سي«.

عدم االستقرار
عدم  من  بالرغم  �أنــه  �إىل  م 

ّ
مق� ولفت 

و�لرت�جع  و�ل�سيا�سي  �الأمني  �ال�ستقر�ر 

�الإقت�سادي �لذي ي�سهده لبنان، ال تز�ل 

�رتفاعًا  ت�سجل  بــريوت  مرفاأ  �أرقـــام 

م�ستمر�ً، حيث �سجلت حركة �حلاويات 

عرب  �للبنانية  للب�سائع  �ملــ�ــســدرة 

حتى  �الأكــرب  ه�  قيا�سيًا  رقمًا  �ملرفاأ 

�إذ  �ملا�سي  حزير�ن  �سهر  يف  تاريخه 

حاوية   9920 �حلاويات  جمم�ع  بلغ 

من  نف�سه  لل�سهر   5481 مقابل  منطية 

�ال�ستري�د  �سجل  كما  �ملا�سي،  �لعام 

�أكرث  �إىل  و�سلت  �أي�سًا  قيا�سية  �أرقامًا 

من 32000 ك�نتايرن �سهريًا.

�حلك�مة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  وو�سف 

�للبنانية بدعم �لنقل �لبحري لل�سادر�ت 

دعم  �سي�ساهم يف  �إذ  باجليد،  �للبنانية 

يف  و�ملــز�رعــني  و�ل�سناعيني  �لتجار 

ت�سدير �إنتاجهم عرب �لبحر و�ملحافظة 

�سيما  وال  �خلارجية   �أ�س��قهم  على 

�الأمــر  �حلــدوديــة  �ملعابر  �إقــفــال  بعد 

�إىل  �لــ�ــســادر�ت  �ن�سياب  �أعــاق  ــذي  �ل

لهذ�  �أن  ور�أى  �خلــارجــيــة.  ــ��ق  ــس �الأ�

�ل�سعيد  على  هامة  �نعكا�سات  �لقر�ر 

�الإقت�سادي �إذ �إنه يدعم �ل�سحن �لبحري 

ي �حلركة �لتجارية.
ّ
ويق�

ازدحام المرفأ
��ستمر�ر  �أن  �إىل  م 

ّ
مق� �أ�سار  حني  ويف 

من� حركة �حلاويات يف �ملرفاأ �سي�ؤدي 

حتمًا خالل �ل�سن��ت �لقليلة �ملقبلة �إىل 

د �أزمة �زدحام �ملرفاأ، �أعلن تاأييده 
ّ
جتد

بريوت  مرفاأ  يف  �لر�بع  �حل��س  لردم 

وت��سيع حمطة �حلاويات الأن م�ستقبل 

�ملرفاأ يت�قف على قدرة ��ستيعاب �أكرب 

و��ستقبال  �حلــاويــات  من  ممكن  عــدد 

وقــــال: »على  �لــ�ــســخــمــة«،  �لــبــ��خــر 

�ل�سعيد �لتقني، ال ندرك متامًا �إذ� كان 

ال�ستقبال  عائقًا  ي�سكل  �حل��س  ردم 

�أو غريها، على  ب��خر �حلديد �ل�سخمة 

�إد�رة مرفاأ بريوت در�س �مل�ساألة بجدية 

التخاذ  �لتقني  �ل�سعيد  على  �سيما  وال 

�لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأن ردم هذ� �حل��س 

وت��سيع حمطة �حلاويات وال �سيما �أن 

��ستيعاب  من  بريوت  مرفاأ  ميكن  ذلك 

ع�دة  مع  تنتظره  �لتي  �جليدة  �حلركة 

�الأمن و�ال�ستقر�ر �إىل �س�ريا و�ملبا�رشة 

باإعادة �إعمارها«. 

�إىل  م حت�يل مرفاأ بريوت 
ّ
د مق�

ّ
�أي كما 

�ملرفاأ  �حت��ء  ك�ن  للحاويات،  حمطة 

�لب��خر  ت�ستقبل  للحاويات  ملحطة 

مقر�ً  ي�سبح  �أن  من  �سيمّكنه  �ل�سخمة 

الإعادة �لت�سدير و�أحد �أهم �ملر�فئ يف 

�ملنطقة.

�لــتــجــار  جــمــيــع  م 
ّ
مـــقـــ� �ــســكــر  و�إذ 

مع  يتعامل�ن  �لــذيــن  و�ل�سناعيني 

SEALINE GROUP وي�سع�ن ثقتهم 
يف  و�الأمــان  �ل�سالم  يعم  �أن  �أمل  بها، 

لبنان.

SEALINE GROUP..        عامًا من الشفافية والخدمة السريعة
مقّوم: مشاريعنا الجديدة رهن باالستقرار

36

تستأثر SEALINE GROUP بما 

يقارب 25 % من حركة مرفأ 

بيروت، حيث تقوم شهريًا 

بتفريغ ما يقارب 7000 

حاوية وتصدير حوالى 2000 

حاوية إلى جميع أنحاء العالم

عملت  عامًا،   36 مر  على 

يف   SEALINE GROUP

قطاع �لنقل �لبحري حمققة 

�حتالل  من  مكنها  جناحًا 

مركز مرموق بني �ل�رصكات 

لي�ض  �لقطاع  يف  �لعاملة 

فح�سب،  لبنان  �سعيد  على 

 SEALINE GROUP �إذ ت�سم 

مالحية  �رصكات  جمموعة 

لبنانية متثل �أكرب �ل�رصكات 

مبا  وت�ستاأثر  �لعاملية، 

يقارب 25 % من حركة مرفاأ 

�سهريًا  تقوم  حيث  بريوت، 

 7000 يقارب  ما  بتفريغ 

حاوية وت�سدر حو�ىل 2000 

�أنحاء  جميع  �إىل  حاوية 

�لعامل.
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 FAST لـ  �لتنفيذي  ورد �ملدير 

بــاويل  روبـــري   MONDIAL
مــيــزة  �إىل  ــرشكــة  ــ� �ل »جنــــاح 

�خلدمات �لتي تقدمها لزبائنها 

تختلف  �لتي  حاجاتهم  لتالئم 

وتتن�ع وفقًا حلاجات �ل�س�ق«. 

يف  »للعمل  �نــه  �ىل  ��سار  و�ذ 

ر�عتها  لبنان حيثيات �سعبة، 

ــات  ــدم �لــ�ــرشكــة وقـــدمـــت خ

مميزة لزبائنها جعلتها تك�سب 

وطيدة  عالقات  وتبني  ثقتهم 

د على �أن »م�سلحة 
ّ
معهم«، �سد

 Fast �سيا�سة  �لزب�ن حتتل يف 

منذ   ،Mondial & Marine
�الأول�ية،  �لي�م  وحتى  ن�ساأتها 

لها  و�سمح  زبائنها  طماأن  ما 

باال�ستمر�ر و�لت��سع«.

 Fast Mondial �أن   وك�سف 

مر  على  عاي�ست   & Marine
مهمة  مر�حل  ط�يلة  �سن��ت 

�أن  فبعد  و�لت��سع،  �لنط�ر  من 

ك�رشكة   1990 عــام  تاأ�س�ست 

5 مــ�ظــفــني،  �ــســغــرية تــ�ــســم 

�الوىل  �ل�رشكة  �لي�م  �أ�سبحت 

نح�  �نطلقت  كما  لبنان،  يف 

خا�ست  �ن  بــعــد  �لــعــاملــيــة 

مع  �رش�كتها  بت�قيع  غمارها 

�رشكة SDV �لفرن�سية.

واقع القطاع
�لنقل  قطاع  �ن  �عتبار  بــاويل  رف�س  �س�ؤ�ل،  على  رد  ويف 

�لبحري ي�سهد �زدهار�ً يف �ل�قت �لر�هن، و�عترب �أن »�حلركة 

�لق�ية �لتي ي�سهدها �لقطاع تع�د لكارثة حّلت باإقفال معرب 

ن�سيب، وحتتاج �إىل معاجلة«.

ولفت �إىل �أنه على �لرغم من �لرت�جع �الإقت�سادي �لذي ي�سهده 

لبنان، فاإن قطاع �لنقل ينعم باأو�ساع جيدة نتيجة �رتفاع 

�ال�ستهالك بعد �لنزوح �ل�س�ري �إىل لبنان ما رفع من كميات 

ي�سخها  �لتي  �الأم��ل  �إىل  �إ�سافة  كبري،  ب�سكل  �مل�ست�رد�ت 

ك �الإقت�ساد.
ّ
�ملغرتب�ن �للبناني�ن و�لتي ت�سكل دينام� يحر

المنافسة
تختلف حدتها  �لقطاع،  ي�سهدها  »مناف�سة  �ىل  باويل  و��سار 

Fast Mondial & Marine .. ربع قرن من التوسع والتطور
روبير باولي: عدم االستقرار أبرز التحديات

 Fast Mondial م�سرية  و�لتو�سع«  »�لتطور  طبع 

قرن.  ربع  مدى  على  �لنقل  قطاع  Marine & يف 

فال�رصكة �لتي بد�أت عملها يف قطاع �لنقل �جلوي 

قطاع  على  بالنفتاح  خدماتها  متّيز  لها  �سمح 

 Fast Mondial & �سجلت   حيث  �لبحري  �لنقل 

�رص�كة   بتوقيع  توجتها  كثرية  جناحات   Marine

�لفرن�سية وهي �رصكة تابعة   »SDV« مع �رصكة

BOLLORE LOGISTICS، وتعترب من  ملجموعة   

�أف�سل 10 �رصكات عاملية تغطي �سبكتها ما يقارب 

�ل�92 بلد�ً.



يف لبنان،  فالكثري من �سع�ب �لعامل حتب لبنان. هذ� نلم�سه 

من خالل تعاملنا مع �رشكات فرن�سية تعلن عن رغبتها بجعل 

ميلك  ولبنان  ون�سيط  ذكي  �للبناين  �إن  �إذ  لها،  مقر�ً  لبنان 

ما  �ن  �ال  �ملنطقة،  يف  �لت�زيع  مركز  ليك�ن  جيدة  مق�مات 

ينق�سه �ال�ستقر�ر على �مل�ست�يني �الأمني و�ل�سيا�سي«.

من جمال �إىل �آخر«. ور�أى �أن »هناك �لعديد من �لتحديات �لتي 

ت��جه عمل �ل�رشكة و�أبرزها عدم �ال�ستقر�ر، �لذي يعيق و�سع 

خطط للنم� على �ملدى �لط�يل ويحّتم على �ل�رشكة �لتعاطي 

مع �ملجريات ب�سكل �أقرب �إىل �لي�مي«.

�الأحيان  من  كثري  يف  ي�سطدم  �ل�رشكة  »عمل  �أن  �عترب  كما 

�ل�رشيع  �لتط�ر  جتــاري  ال  �لتي  ـــة  �الإد�ري بالبريوقر�طية 

وبالتايل تعيق �سري �لعمل«.

د على �أن هذه �لتحديات �أعاقت تقدم �ل�رشكة و�ل��س�ل 
ّ
و�سد

عندما   « وقــال:  كثرية.  �أحيان  يف  �لكبرية  طم�حاتها  �إىل 

�أن�ساأنا �ملنطقة �حلرة كنا نطمح لن�سبح �أ�سا�س �لرت�نزيت يف 

�ملنطقة. ��س�سنا �ملنطقة �حلرة يف �ملرفاأ وكنا نطمح لتاأ�سي�س 

منطقة حرة يف �ملطار«.

�أخذتها منه،  �لعامل  �لرت�نزيت، ودول  �أطلق  »لبنان  و�أ�ساف: 

ملاذ� ال ن�ستعيدها؟ ن�ستطيع �لنه��س بهذ� �المر، �ال �ن ذلك 

مره�ن باالإ�ستقر�ر �الأمني �لذي يح�ل دون جميء �ل�رشكات 

�لكبرية �إىل لبنان«.

وتابع: »بر�أيي جرعة قليلة من �ال�ستقر�ر كافية ليعم �الزدهار 

عايشت Fast Mondial & Marine على 

مر سنوات طويلة مراحل مهمة من التطور 

والتوسع، فبعد ان تأسست عام 1990 

كشركة صغيرة تضم 5 موظفين، أصبحت 

اليوم الشركة األولى في لبنان ، كما انطلقت 

نحو العالمية بعد ان خاضت غمارها بتوقيع 

شراكتها مع شركة SDV الفرنسية



�لعدد 149 ت�شرين �أول 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L18

مقابلة

�إىل  �إ�سافة  �أنه  و�الإقت�ساد«  »�ل�سناعة  مع  حديث  يف  و�تيي  ور�أت 

بالعمل  للم�سي  جهد  �ي  ي�ما  ي�فر  مل  �لذي  �لب�رشي  �ل�رشكة  كادر 

 KUEHNE+NAGEL تقدمها   �لتي  �خلدمات  تن�ع  �سكل  قدمًا، 

�لنقل  قطاع  يف  �لر�ئدة  �ل�رشكات  �أكرب  كاأحد  حتققه  �لذي  و�لنجاح 

على �سعيد �لعامل معايري مهمة لنجاح �ل�رشكة يف لبنان �لتي ت�سق 

طريق جناحها رغم كل �ل�سع�بات و�لتحديات �لتي ي�سهدها �ل��قع 

�الإقت�سادي فيه«.

و�أ�سارت �إىل �أن KUEHNE+NAGEL  تعمل د�ئمًا على تقدمي �أرقى 

�خلدمات لزبائنها، كما جتهد د�ئمًا للت���سل مع زبائن جدد عرب ق�سم 

ز بها عمل 
ّ
�ملبيعات يف �ل�رشكة، �لذي يعرفهم �إىل �ملميز�ت �لتي يتمي

�ل�رشكة جلهة م��كبته �لتط�ر حيث تقدم خدمات �إلكرتونية لزبائنها 

�ل�رشكة،  لعمل  م�سافة  قيمة  ت�سكل  و�لتي  �لنقل  خدمات  جانب  �إىل 

كل  خالله  من  يتابع  �إلكرتوين  ح�ساب  خلق  �لزب�ن  ي�ستطيع  حيث 

�لنقل  قطاع  يف  جديدة  خدمة  تقدم  كما  بعمله.  �ملتعلقة  �لتفا�سيل 

�جل�ي، ي�ستطيع �لزب�ن من خاللها ت�سيري عمله خالل 30 ثانية«.

منافسة
�إقفال �ملعابر �لربية �ساهم يف تق�ية �لعمل  و�إذ �عتربت و�تيي »�أن 

يف جمال �لنقل �لبحري«، ر�أت �أن »�لرت�جع �الإقت�سادي �لذي ي�سهده 

حركة  تر�جعت  حيث  �لنقل  قطاع  م�ؤخر�ً  طاول  �سن��ت  منذ  لبنان 

�ل�رش�ئية  �مل��طنني  قــدر�ت  تر�جع  بفعل  لبنان  د�خل  �إىل  �ل�سحن 

و�نعكا�س هذ� �المر على �ال�ستهالك«.

�أن  ـــربت  ـــت �ع ـــني  ح ويف 

�لعاملة  �لــ�ــرشكــات  تــعــدد 

من  ج��ً  ي�سفي  �لقطاع  يف 

على  �سددت  عليه،  �ملناف�سة 

  KUEHNE+NAGEL �أن 

�إذ  �ملناف�سة  هــذه  تخ�سى  ال 

متلك نقاط ق�ة كثرية جتعلها 

بنجاح.  معركتها  تخ��س 

�لتحديات  �أبــرز  �أن  و�عتربت 

ــي تــ��جــهــهــا �لــ�ــرشكــات  ــت �ل

حتد  و�لتي  ي�سهدها  �لتي  �لف��سى  حال  هي  �لقطاع  يف  �لعاملة 

من تقدم �ل�رشكات �لعاملة فيه«. وقالت: » �رشكات �لنقل �لكبرية 

ت�سعها  عمل  و�آليات  بخطط  د 
ّ
للتقي ت�سطر  لبنان  يف  �لعاملة 

خارج  مقرها  �الأحــيــان  معظم  يف  يك�ن  و�لتي  �الأم  �ل�رشكات 

لبنان. ويف حني تبذل جهد�ً كبري�ً لتلبية زبائناها وتقدمي �أف�سل 

�خلدمات، يلجاأ �لبع�س �إىل �فتتاح مكاتب وتقدمي ت�سهيالت مالية 

كبرية بهدف �جتذ�ب �لزبائن«.

مستقبل القطاع
و�أعربت و�تيي عن ثقتها �لكبرية مب�ستقبل �ل�رشكة يف لبنان، �إذ �إنها 

ز بطم�حها �لد�ئم لدخ�ل �أ�س��ق جديدة، وهذ� 
ّ
متّثل �رشكة عاملية تتمي

طبعًا �سيحمل ت��سعًا الإ�سمها �مل�ج�د حاليًا يف 100 بلد يف �لعامل.

�أن  ور�أت  �لنقل،  قطاع  ي�سهده  �لذي  �ملت���سل  �لتقدم  على  و�أثنت 

�لقطاع �سامد�ً يف  �إبقاء  �ل�رشكات كلها جمتمعة قادر على  جمه�د 

و�نعكا�ساتها  �الأمنية  �ال�سطر�بات  عن  �لناجتة  �لتحديات  كل  وجه 

�الإقت�سادية.

�ل�سيا�سي  �لــ��قــع  يف  �نــفــر�جــًا  متمنية  حديثها  و�تــيــي  وختمت 

وكفاء�ت  كثرية  قــدر�ت  ميلك  �للبناين  �ل�سعب  �إن  �إذ  و�الإقت�سادي، 

عالية وقادر على �أن يربع يف جماالت عديدة �إن �أف�سح �ملجال �أمامه.

KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SAL..          عامًا  من النجاح والتقدم
Rana Nehme Watier: لوقف الفوضى في القطاع
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قرن  من  �أكرث  مدى  على  عملت  �أن  بعد 

دخلت  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  يف 

لبنان   KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SAL

عام 1999 لت�سيف �إىل �سجلها ق�سة جناح �أخرى 

ي�سطرها تاريخ �ل�رصكة �لطويل وخربتها �لكبرية 

يف �لعمل يف قطاع �لنقل، �إ�سافة �إىل جهود كادر 

�ل�رصكة �لب�رصي يف مقرها يف لبنان، حيث تثني 

مديرة �رصكة  KUEHNE+NAGEL  يف لبنان رنا 

وعملهم  وقدر�تهم  كفاءتهم  على  و�تيي  نعمة 

�لدوؤوب لتحقيق �أف�سل �لنتائج.

KUEHNE+NAGEL/ يتمّيز عمل

 KN-ITS SAL  بمواكبته التطور 

إذ تقدم خدمات إلكترونية 

 لزبائنها تشكل قيمة 

مضافة لعملها

Charles Helou Av., Sehnaoui Bldg. 5th floor 56
P.O.B: 17-5036, Lebanon / Beirut
Tel: 00961 1 442602 - 00961 1 580173/4 / Fax: 00961 1 443569
e-mail: knits@kuehne-nagel.com / Website: www.kn-portal.com

KN-ITS s.a.l.
Capital: 113 000 000 Fully Paid

C.R. 74592

Over our 120 year history, Kuehne + Nagel has evolved from
a traditional international freight forwarder to a leading global provider

of innovative and fully integrated supply chain solutions.
Today, the Kuehne + Nagel Group

has more than 1000 offices in over 100 countries, with over 63,000 employees.

We provide logistics services to virtually
all key industry sectors including:

Aerospace, Automotive, FMCG, High Tech, Industrials
Oil & Gas, Pharma & Healthcare, Retail.

Top 3 global contract logistics providerTop 3 global contract logistics provider

Number 1 global seafreight forwarderNumber 1 global seafreight forwarder Number 2 global air cargo forwarderNumber 2 global air cargo forwarder
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لـ«�ل�سناعة  حديث  يف  عي�سى  و�ــســدد 

�لنقل  قطاع  »�أهمية  على  و�الإقت�ساد« 

حي�ي  دور  من  به  يتمتع  ملا  �لبحري 

�خلارجية  �الأ�ــســ��ق  على  �حلــفــاظ  يف 

لل�سادر�ت �للبنانية �لزر�عية و�ل�سناعية 

تلك  �إىل  �ل�حيد  منفذها  ��سبح  �أن  بعد 

�الأ�س��ق«.

بريوت  مرفاأ  »�إيـــالء  �إىل  �لــدولــة  ودعــا 

�الهتمام �لالزم و�لعمل على حت�سينه مبا 

�سعيد  على  ودوره  حجمه  مع  يتنا�سب 

�لدولة  »على  �أن  و�عترب  ككل«.  �ملنطقة 

و�سع خطط لتط�ير�لتجهيز�ت كافة  يف 

�لذي  �لتط�ر  تلحق ركب  �لتي  مل  �ملرفاأ 

�سهدته �ملنطقة و�لعامل ككل، �إذ من �ساأن 

�ملرفاأ  يف  �لعمل  حت�سني  �خلطط  هــذه 

وبالتايل �مل�سي قدمًا بالقطاع«.

جودة الخدمات
 Navi Trade �أن  عي�سى  و�أو�ـــســـح 

�ل�سيار�ت  ل�س�ق  كبري�ً  �هتمامًا  ت�يل 

لــبــنــان،  يف  و�جلـــديـــدة  �مل�ستعملة 

للخط  ــرشي  ــ� ح كــ�كــيــل  وحتـــر�ـــس 

 Liberty Global Logistics الأمريكي�

�لزبائن  مــع  ــم  ــد�ئ �ل �لت���سل  على 

لهم بهدف ك�سب  �أف�سل خدمة  وتقدمي 

ثقتهم ووالئهم، �إذ من �ساأن هذه �لثقة 

وحجز   Navi Trade ��ستمر�رية  تعزيز 

�لعاملة  �ل�رشكات  م�قع مميز لها بني 

�سيا�سة  »تــقــ�م  وقـــال:  جمالها.  يف 

Navi Trade على �إيالء خدمة �لزبائن 
�هتمامًا كبري�ً، �نطالقًا من �إمياننا �أن 

كبري  حد  �إىل  مرتبطة  خدماتنا  ج�دة 

�جليدة  فخدماتنا  زبائننا،  بنجاح 

�سك  دون  �مل�ست�ى  و�لعالية  و�لدقيقة 

�ست�سكل معيار�ً مهمًا يف جناحهم«.

�ل�سعر  �أن  متــامــًا  ـــدرك  »ن و�أ�ـــســـاف: 

جذب  يف  عــامــاًل  يك�ن  قــد  �ملنا�سب 

�س�ء  �أن  يقني  على  لكننا  �لــزبــائــن، 

لذلك  جه�دنا.  بكل  يطيح  قد  �خلدمة 

لدور�ت  �لب�رشي  �ل�رشكة  كادر  نخ�سع 

�لتعاطي  يف  مهار�تهم  تعزز  تدريبية 

بكفاءة  �أعمالهم  وتي�سري  �لزبائن  مع 

عالية و�رشعة قيا�سية«.

تأثيرات سلبية
�لتي  �لتحديات  »�أبرز  �أن  عي�سى  و�عترب 

�ال�ستقر�ر  عدم  هي  �ل�رشكة  عمل  ت��جه 

�ل�سيا�سي و�الأمني ب�سكل عام �لذي يحمل 

�لعمل  حجم  على  كثرية  �سلبية  تاأثري�ت 

تطاول  تد�عيات  من  يحمله  ما  ب�سبب 

�الإقت�ساد ككل«.

�سعي  »Navi trade يف  �أن  �إىل  �أ�سار  و�إذ 

عن   
ّ

عــرب و�لت��سع«،  �لتط�ر  نح�  د�ئــم 

�لنقل  قطاع  مب�ستقبل  �لكبري  تفاوؤله 

يف  �ال�سطر�بات  �نتهاء  �إن  �إذ  �لبحري، 

وقت  يف  يك�ن  �أن  ناأمل  و�لذي  �س�رية، 

�إيجابي كبري  �نعكا�س  له  �سيك�ن  قريب، 

على �الإقت�ساد �للبناين و�سيحمل �زدهار�ً 

�ل�رشكات  �أن  �سيما  وال  للبنان  كــبــري�ً 

�لطاقات  مــن  �لكثري  متلك  �للبنانية 

ما  �الخت�سا�سات  و�أ�سحاب  �جلبارة 

ت��سيع  يف  �ملــجــال  �أمــامــهــا  �سيف�سح 

�ل�قت  يف  �لفر�س  و�لــتــقــاط  �أعمالها 

�ملنا�سب.

Navi Trade .. وكيل Liberty Global Logistics الحصري

عيسى: إليالء مرفأ بيروت االهتمام الالزم

 �أب�رصت Navi trade �لنور عام 2013 كوكالة 

�ل�سيار�ت  �سحن  جمال  يف  تعمل  بحرية 

على  م�سيا  عامان  و�جلديدة.  �مل�ستعملة 

تلك �لنطالقة �لتي �أتت لتكر�ض م�سرية ما 

قطاع  يف  �لعمل  من  عقود  ثالثة  يقارب 

 Navi trade مدير  �أ�سار  �إذ  �لبحري،  �لنقل 

 Navi »تاأ�سي�ض  �أن  �إىل  عي�سى  حت�سني 

trade عام 2013 رغم كل �ل�سطر�بات �لتي 

نتيجة  �أتى  و�ملنطقة،  لبنان  ي�سهدها 

لمتالكه  �لقطاع  باأهمية  عميق  لإميان 

�إمكانيات كبريه خربها وعاي�سها �لقيمون 

على �ل�رصكة لعقود من �لزمن«.

تخضع Navi Trade كادرها 

البشري لدورات تدريبية 

تعزز مهاراتهم في التعاطي 

مع الزبائن وتيسير أعمالهم 

بكفاءة عالية وسرعة قياسية 



Dora Highway  Dora Center Moucarri, 8th floor
Beirut – Lebanon P. O. Box:  90 – 473.
Tel: + 961 1 269601 - + 961 1 269602

Fax: + 961 1 269501
Email: info@navi-trade.co
Website: www.navi-trade.co

Navi – Trade Co. S.A.R.L. 

‘’Roro service’’ Bi monthly sailings from East 
coast U.S.A To Lebanon and all Arabian gulf
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�لربي  للنقل  �لبديلة  �ملالئمة  �الإ�سافية 

ودعمها  �حلا�رش  �ل�قت  يف  �ملت�قف 

ماديًا وبكل �ل��سائل كي ال تتكبد عملية 

و�لتي  �لباهظة  �لتكاليف  و�ل�سحن  �لنقل 

و�لتاجر  �لناقل  على  �سلبًا  تنعك�س  قد 

�لنقل  يع�د  ريثما  و�ل�س�ق  و�لب�ساعة 

�لربي يز�ول حركته ون�ساطه.

انتكاسة حادة
و�عترب �لقاعي �أن �إغالق �حلدود �ل�س�رية 

�للبنانية �سكل �نتكا�سة حادة و�سلاًل تامًا 

يف قطاع �لنقل �لربي �نعك�س �سلبًا على 

�لقطاع  يف  �سيما  وال  �لت�سدير  حركة 

حيث  �أي�سًا  �لزر�عي  و�لقطاع  �ل�سناعي 

�حلــدود  عرب  �لت�سدير  عمليات  تعطلت 

�لبلد�ن  �إىل  ومنه  �ل�س�ري  �لد�خل  �إىل 

�ملجاورة وباملقابل تعطلت �أي�سًا حركة 

ومن  �ملــجــاورة  �لبلد�ن  من  �ال�ستري�د 

�لد�خل  �إىل  �حلدود  عرب  �ل�س�ري  �لد�خل 

�للبناين. 

ويف حني ر�أى �أن هذ� �ل��قع �سكل �سغطًا 

كبري�ً على قطاعي �لنقل �لبحري و�جل�ي 

��ستحد�ث  �إىل  �ملــ�ــســ�ؤولــني  ــا  دع مــعــًا، 

�خلط�ط �لالزمة ج��ً وبحر�ً لدعم و�سائل 

للنقل  �لبديلة  �لبحري و �جل�ي  �لت�سدير 

�لعمليات  هذه  باإجناز  و�لكفيلة  �لــربي 

ت�سجيعًا  معق�لة  ومــدة  مقب�لة  بكلفة 

و�ملز�رعني  خا�سًة  �ل�سناعيني  لن�ساط 

�الأ�س��ق  يف  الألتز�ماتهم  وتلبية  �أي�سًا 

و�سناعتهم  �إنتاجهم  ت�رشيف  حيت 

و��ستمر�ر ت�فرها يف �الأ�س��ق �خلارجية 

وفق م���سفاتها 

خطط عملية
�لنقل  �أهمية  حــ�ل  �س�ؤ�ل  على  رد  ويف 

لبنان  »يت�سف  �لقاعي:  قال  لبنان،  يف 

�إىل  ن�سبة  بامتياز  �لــتــجــاري  بالبلد 

م�قعه �جلغر�يف على �خلريطة �لتجارية 

قطاعي  �سعف  �إىل  ون�سبة  �أواًل  �لعاملية 

�ل�سناعة و�لزر�عة ثانيًا ، �سف �إىل ذلك 

طبيعة �ل�سعب �للبناين  وحبه للتجارة منذ 

يرتكز  �للبناين  �الإقت�ساد  جعل  ما  �لقدم 

�لبديهي  من  و�أ�سبح  �أواًل  �لتجارة  على 

رئي�سيًا  عن�رش�ً  �لنقل  قطاع  ي�سكل  �أن 

د�خليًا  �الإقت�سادية  �حلركة  تن�سيط  يف 

وخارجيًا. و�إذ �أ�سار �إىل �أن »�لقطاع يتاأثر 

باأدنى �لتقلبات �ل�سيا�سية و�ال�سطر�بات 

�الأمنية و�لتجاذبات �لتناف�سية �لتجارية 

جماورة  �إقليمية  �أو  حملية  كانت  �س��ء 

�سلبًا  نتائجها  تنعك�س  حيث  عاملية  �أو 

و�لــظــروف«.  �لتفاعالت  رهــن  و�إيجابًا 

عن  و�مل�س�ؤولني  »�لقيمني  �أن  وك�سف 

هذ� �لقطاع يقف�ن باملر�ساد جتاه هذه 

�مل�ستمر  �سعيهم  خــالل  من  �لتحديات 

وجه�دهم �مل�سك�رة وذلك الإيجاد �خلطط 

و�الأنظمة  �ملالئمة  و�لق��نني  �لعلمية 

�لالزمة  �الإلكرتونية  �ملمكننة  �ملتط�رة 

و�لباحات  ــات  ــي و�الآل و�لعتاد  و�لــعــدة 

�ملتقدمة  �لعاملية  �ملر�فىء  بباقي  �أ�س�ة 

و�ملزدهرة.

مت�سلحًا بخربة 35 عامًا يف قطاع �لنقل، 

 Josemar Shipping عام  مدير  يغو�ض 

�حلديث  يف  �لقاعي  يو�سف    Agency

ناقاًل  و�سجونه،  �لقطاع  و�قع  عن 

تفاوؤله �لكبري معرب�ً عن ثقته مب�ستقبله 

للقاعي  بالن�سبة  �لنقل  فقطاع  �لز�هر. 

�لإقت�ساد  وركن  �حليوي  �ل�رصيان  هو 

�للبناين وركيزته �لأ�سا�سية، فبالرغم من 

كل �لنكبات �لأمنية و�لأزمات �ل�سيا�سية 

لها  تعر�ض  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية 

�لبلد وماز�ل يتعر�ض لها فقد ��ستطاع قطاع �لنقل عامة و�لبحري خا�سًة 

و�مل�سوؤولني  �لقيمني  جهود  ذلك  على  و�لدليل  �لأزمات  هذه  ��ستيعاب 

مع  للتكييف  جاهدة  وتعمل  عملت  �لتي  �لبحرية  �لوكالت  وجهود 

على  بالتغلب  و�لت�سبث  و�خلارجية  �لد�خلية  و�مل�ستجد�ت  �لأو�ساع 

�ملنطقة  يف  �ل�سرت�تيجي  لبنان  موقع  باهمية  منهم  �إميانًا  تد�عياتها 

�أمالنا  قوة  يف�رص  ما  و�لغرب  �ل�رصق  بني  �ملحوري  �لنقل  قطاع  ودور 

بقطاع �لنقل ويرتجم تفاوؤلنا به و�رتكازنا عليه وثقتنا مب�ستقبله �لز�هر.

إنجازات
 �لــقــاعــي عــن تــقــديــره الإجنـــاز�ت 

ّ
وعـــرب

مت  حيث  ــريوت  ب مــرفــاأ  يف  �مل�س�ؤولني 

�لت��سل �إىل �عتماد �لتكن�ل�جيا و�ملكننة 

و�جلمركية  �ملرفئية  �الإد�ر�ت  معظم  يف 

ما قد �نعك�س �إيجابًا على خدمات �ملرفاأ 

و�سري �ملعامالت وت�سهيل �أعمال �ل��سطاء 

�حلركة  ظــل  ويف  �لبحريني  ــ�كــالء  و�ل

�لتجارية �لبحرية �لنا�سطة وت�قف حركة 

و�لــ�زر�ء  �حلك�مة  ودعــا  ــربي.  �ل �لنقل 

على  �مل�س�ؤولني  مـــ�ؤ�زرة  �إىل  �ملعنيني 

وت�سهيل  ودعمهم  �لبحري  �لنقل  قطاع 

وم�ساندتهم  حاجاتهم  وتلبية  مهماتهم 

دور�ً  ــ�ؤدي  ي ــذي  �ل �لقطاع  هــذ�  لتق�ية 

و�لت�سدير  �ال�ستري�د  حركة  يف  مزدوجًا 

و�لتجارة �ملثلثة. كما طلب من �حلك�مة 

�ل�سعي مع �لقيمني على قطاع �لنقل وال 

�خلط�ط  الإيجاد  و�جل�ي  �لبحري  �سيما 

Josemar Shipping Agency..       عامًا من النجاح
القاعي: لدعم وسائل التصدير البحري والجوي
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�ملتحدة �الأمريكية �ىل بريوت يف �الجتاهني. 

قدمت  و�رشكاه  هيلد  هرني  �ن  ك�سف  كما 

لزبائنها خدمة رورو جديدة عرب �لدمج بني 

خطني ��سا�سني من �سمال �وروبا �ىل بريوت 

ل�سحن   )Line UECC( و   )Nordana Line(

�ىل  و��سار  و�ل�ساحنات.  �لثقيلة  �ل�سيار�ت 

�سعيها  �طار  و�رشكاه ويف  هيلد  �ن »هرني 

وخدمتهم،  زبائنها  حاجات  لتلبية  �لد�ئم 

تعمل على �ن�ساء خدمة جديدة للم�ست�ردين 

كيا  وتــر  �الأدريــاتــيــكــي  �لبحر  مــر�فــئ  مــن 

�لبحر  مر�فئ  �ىل  وللم�سدرين  بريوت،  �ىل 

�الأدرياتيكي، تركيا، وليبيا.

و�أ�سار �إىل �أن  هرني هيلد و�رشكاه ت�سم فرع 

و�سيط نقل وتقدم خدمات �سحن متن�عة عرب 

عملها مع �أكرب �ل�رشكات �لعاملية كـ

متخ�س�سة  و�رشكات   »Yusen Logistics«

.»JF Hillebrand«يف نقل �مل�رشوبات كـ

دورات تدريبية
و�رشكاه  هيلد  هرني  »تتميز  خ�ري:  وقال 

بزبائنها،  عالقتها  تطبع  �لتي  بال�سفافية 

فالتالعب �أو عدم �ل��س�ح �أمر نرف�سه ب�سكل 

�أن  �سك  �لتعاطي مع زبائننا. وال  قاطع يف 

��ستمر�رية عمل �ل�رشكة يف �لقطاع الأكرث من 

قرن ون�سف دليل و��سح على �س��بية �آليات 

�لعمل �لتي تتبعها«.

تخ�سع  و�ــرشكــاه  هيلد  هــرني  �أن  وك�سف 

م�ظفيها باإ�ستمر�ر لدور�ت تدريبية تبقيهم 

على �طالع بكل ما ه� جديد لتقدمي خدمات 

تت��فق و�سهادة �لـISO �لتي نالتها �ل�رشكة 

�لتي  �لــ�ــرشوط  �إىل  �إ�ــســافــة  �ــســنــ��ت،  منذ 

يفر�سها �النت�ساب �إىل �الحتاد �لدويل للنقل 

.IATA جل�ي�

خبرة كبيرة
�لتي  �لتحديات  �أبــرز  �أن  خ�ري  و�عترب 

�ال�ستقر�ر  عدم  هي  �ل�رشكة  عمل  ت��جه 

بني  �لثقة  ــدم  ع مــن  جـــ��ً  يبعث  �لـــذي 

�أف�سل  تقدمي  ــ�ري  خ و�أدرج  �لــزبــائــن. 

�خلدمات للزبائن يف ظل حال �الزدهار 

�لتحديات،  �سمن  �لقطاع  ي�سهدها  �لتي 

مر�ت  عدة  �لعمل  حجم  ت�ساعف  �إن  �إذ 

�خلدمات  �أف�سل  بتقدمي  �ل�رشكة  ومت�سك 

لزبائنها يعد حتديًا �ستجتازه هرني هيلد 

و�رشكاه بنجاح دون �أدنى �سك«.  وقال: 

»خربتنا كبرية جد�ً، و�ستخ�لنا م��جهة 

�ل�سغ�ط �لتي خلقها �إقفال �ملعرب �لربي 

ل 
ّ
ونتحم بعملنا  م�ؤمن�ن  نحن  بنجاح. 

�إىل جانب زبائننا،  م�س�ؤولياتنا و�سنقف 

يف  ـــار�ً،  جت �أو  �سناعيني  �أو  زر�عــيــني 

خمتلف �لظروف«.

و�إذ ��سار �إىل �أن هرني هيلد و�رشكاه �سلكت 

طرط��س  نح�  ــن  زم منذ  �لت��سع  طــريــق 

�لتي  �ال�سطر�بات  �أن  �إىل  لفت  و�لالذقية، 

�سلبية  تد�عيات  تركت  �س�رية  ت�سهدها 

» ال  �أن  و�إذ ك�سف  �لعمل هناك.  كثرية على 

م�ساريع ت��سعية حاليًا لل�رشكة«، �سدد على 

ما  �إذ�  �لت��سع  طريق  ت�سلك  قد  »�ل�رشكة  �أن 

ر�أت فر�سة منا�سبة«.

مب�ستقبل  �لكبري  تفاوؤله  عن  خ�ري  و�أعرب 

�لقطاعات  من  �لنقل  قطاع  �إن  �إذ  �لقطاع،  

�ل�سعيد  ــى  عــل و�حلـــيـــ�يـــة  ــة  ــي ــس ــا� ــس �الأ�

�أن »�للبناين ناجح  �إ�سافة �إىل  �الإقت�سادي، 

وفريد يف عمله وطم�حه كبري وال ميكن �أن 

�لعمل  دورة  �أن  يعني  ما  مكان،  يف  يقف 

�ستبقى م�ستمرة دون ت�قف«.

و�رصكاه  هيلد  هرني  �ب�رصت 

معها  لتبد�أ  عاما،   178 قبل  �لنور، 

�لنجاح  من  طويلة  رو�ية  ف�سول 

يف  و�لأخالقية  �ل�سفافية  قو�مه 

�لربيطاين  �ملوؤ�س�ض  مع  �لعمل. 

�لتي  �مل�سرية  بد�أت  هيلد  هرني 

�لقيمني  بجهود  م�ستمرة  تز�ل  ل 

يتم�سكون  �لذين  �ل�رصكة  على 

�جليدة  �ل�سمعة  على  باملحافظة 

�كت�سبته  �لذي  �حل�سن  و�ل�سيت 

�لعقود،  ع�رص�ت  مر  على  �ل�رصكة 

�نطالقًا من قناعتهم �أنه �ل�سبيل �لوحيد �لذي ميكن �ل�رصكة من ك�سب 

�أي معركة تناف�سية و�ل�سمود يف وجه �أي م�ساربات �إن ح�سلت.

هنري هيلد وشركاه ش.م.ل.. 178 عامًا مضت وال تزال المسيرة مستمرة
خوري: متفائلون بمستقبل القطاع

 و�أ�سار مدير عام هرني هيلد و�رشكاه �سامي 

خ�ري يف حديث مع »�ل�سناعة و�الإقت�ساد« 

�إىل �أن »هرني هيلد و�رشكاه ونتيجة �خلرية 

�سن��ت  مر  على  عملها  يف  �كت�سبتها  �لتي 

�لر�ئدة  �ل�رشكات  من  �أ�سبحت  جد�ً،  ط�يلة 

تقدمي  باإ�ستطاعتها  حيث  �لنقل  جمال  يف 

زبائنها،  تعرت�س  قد  م�سكلة  الأي  حل�ل 

�لكبرية ت�ستطيع متابعة عمليات  فبخربتها 

�لياء باحرت�ف كبري،  �إىل  �الألف  �ل�سحن من 

وهذ� يطمئن زبائنها �إىل حد كبري ويحافظ 

على والئهم لها«.

�حتلت  و�رشكاه  هيلد  هرني  �ن  ك�سف  و�ذ 

�ل�سيار�ت  ��ستري�د  �ملرتبة �الوىل يف جمال 

عام  من  �لثاين  �لن�سف  خــالل  لبنان  �ىل 

يف  �ل�رشكة  تبقى  �ن  خــ�ري  ت�قع   ،2015
م�قع �ل�سد�رة هذ� خالل عام 2015 نتيجة 

يف  �لــ�ــرشكــة  عمل  ي�سهده  �لـــذي  �ل�سغط 

لعملها  كنتيجة  ياأتي  و�لــذي  �ملجال  هذ� 

 )NYK( كاي�سا  ي��سن  نيب�ن  �رشكة  مع 

 )Hyundai Glovis( غل�ف�س  وهي�ند�ي 

.)Nordana( ون�رد�نا

خلط  وكيل  و�رشكاه  هيلد  هرني  �ن  و�علن 

ن�رد�نا )Nordana Line( �لذي يقدم خدمات 

لل�اليات  �ل�رشقي  �ل�ساطئ  مــن  خمتلفة 
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