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الإفتتاحية

الصناعة السورية
��ستاأثرت �ل�سناعة �ل�سورية يف مرحلة ما بعد �لأزمة باهتمام �أو�ساط �سورية يف �لد�خل و�خلارج، وهو �أمر متوقع ومربر ما 

د�م �جلميع يبحثون يف �إعادة �لع�رص �لذهبي لل�سناعة �ل�سورية، بعد تو�فق �ل�سوريني على م�ستقبلهم، �لذي ل بد �أن يحدد �لنهج 

�لقت�سادي للبالد.

كان �ل�ستياء من �لتحولت �لقت�سادية للحكومات �ملتعاقبة منذ بد�ية �لألفية �لثانية، نتيجة طبيعية ل�سيا�سة �قت�ساد �ل�سوق 

�لتي �أر�دها مهند�سو �لقت�ساد �ل�سوري عالجًا ملرحلة �لركود يف بد�ية �لألفية �جلديدة، وقد تاأثرت قطاعات �لإنتاج �حلقيقي 

�سلبًا بال�سيا�سات �لنفتاحية �ملت�رصعة، فحو�رصت �ل�سناعة �ل�سورية يف عقر د�رها. وهي عانت �نفتاحًا مت�رصعًا قبل متكنها 

من ��ستيعاب متطلبات �مل�ساركة يف �لقت�ساد �لدويل �ملعومل، وتطوير هياكلها �لإنتاجية و�لإد�رية و�لت�سويقية، فغدت �لأ�سو�ق 

�ل�سورية مرتعًا لل�سلع �لآتية من كل حدب و�سوب، وخا�سة �ل�سلع �لرتكية و�خلليجية و�ل�سينية. و�سعى مهند�سو �لقت�ساد �آنذ�ك 

�إىل �لندماج يف �لتجمعات �لإقليمية و�لدولية، رغم تو��سع قدرة �ل�سناعة �ل�سورية بقطاعيها �لعام و�خلا�ص على جمار�ة هذ� 

2002 �إىل 7 % يف عام  �لنفتاح، فرت�جعت ن�سبة م�ساهمة �ل�سناعة �لتحويلية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل من 11 % يف عام 

2010. وعانى �ل�سناعيون مناف�سة غري عادلة من �ل�سلع �ملدعومة �لو�ردة من منطقة �لتجارة �حلرة �لعربية، و�أحجمت �مل�سارف 
�خلا�سة و�حلكومية عن حتفيز �ل�سناعيني، �إذ كان �لت�سجيع من�سبًا على �مل�ساريع �لعقارية و�ل�سياحية، ومتويل �سفقات كبار 

�لتجار.

حظوظ  �سوريا.  يف  �خلا�ص  �لقطاع  �سناعات  لكل  نف�سيًا  هلعًا   2009 عام  تركيا  مع  �حلر  �لتجاري  �لتبادل  معاهدة  و�سّكلت 

�لرتكية  �ل�سناعات  �لر�سوم �جلمركية على  �ألغت  �أن �لتفاقية  �ملناف�سة كانت �سئيلة. تركيا تدعم �سناعاتها و�سوريا ل. مع 

�ملن�ساأ �لتي تدخل �ل�سوق �ل�سورية، لكن �رصيبًة تر�وحت بني 40 �إىل 43 يف �ملئة، غايتها بناء م�ساكن للفقر�ء يف تركيا، بقيت 

تالزم �ل�سادر�ت �لغذ�ئية �ل�سورية �إىل �ل�سوق �لرتكية، رغم �أنف �ملعاهدة. كل �لب�سائع �لرتكية كانت تدخل �ل�سوق �ل�سورية من 

دون �أي ر�سوم جمركية. 

بعد 2009، عام �لع�سل �ل�سوري �لرتكي، ت�رصرت نحو 2000 ور�سة لل�سناعات �لن�سيجية و�لألب�سة �جلاهزة يف �سوريا، يعمل يف 

كل و�حدٍة منها نحو 20 عاماًل، وخرج ما ينب 25 �ألفا �إىل 30 �ألف عامل من �سوق �لعمل.

�سادر�ت �ل�سناعة �ل�سورية و�ظبت على تر�جعها بن�سبة بلغت نحو 95 يف �ملئة خالل �لفرتة �ملمتدة بني �لربع �لأول من عام 

2011 و�لربع �لأول من عام 2013.
وللدللة، فاإن حركة �لطلب يف �ل�سوق �ل�سورية يف �لثمانينيات، كانت �أكرب بكثري من حركة �لعر�ص. �لقت�ساد كان موجهًا، ورغم 

ى 125 يف �ملئة.
ّ
�أزمة تو�فر �لقطع �لأجنبي، لكن �ل�سناعة �ل�سورية كانت تعي�ص ع�رصها �لذهبي. �أرباحها كانت تتعد

بني عامي 2011 و2012 دّلت تقدير�ت هيئة �ل�ستثمار �ل�سورية �أن حجم ��ستثمار�ت �ل�سوريني يف �خلارج قاربت 140 مليار 

دولر. �أرقام موؤ�س�سة �ل�سفافية �لعاملية وهيئة �لنقد �لأوروبية جاءت �أقل بنحو 40 مليار دولر عن رقم �لهيئة.

�قت�سادية منهكة، وقطاع عام �سناعي وخدمي �سعيف  �لد�خلية �ملركبة بهياكل  �أزمتها  �أن �سوريا و�جهت  يدرك �ملر�قبون 

ومتخلف، بعد حماولت حثيثة خل�سخ�سته، فتوقف �لعديد من �مل�سانع و�ملعامل و�لور�ص �خلا�سة، وفر�ص ح�سار�ً �قت�ساديًا 

�أدى �إىل فقد�ن م�ستلزمات �إنتاج �ل�سناعات �ل�سورية، من غذ�ء ودو�ء.

لتحقيق نهج �قت�سادي جديد، تقوده �لدولة مب�ساركة �لقطاع �خلا�ص �ملنتج و�لر�ساميل �لوطنية، حتتاج �سوريا �إىل �لرتكيز على 

�لنقاط �لآتية:

-1 دعم وحتديث �سناعتنا �لوطنية، وتقدمي ما يلزم من ت�سهيالت كي ت�سبح هذه �ل�سناعة فعاًل ل قوًل قاطرة �لتنمية يف �لبالد.

-2 �سمان �لأمن �لغذ�ئي يف �لبالد من طريق �لدعم �لد�ئم لقطاع �لزر�عة...ومنح �لت�سهيالت مل�ساركة �لقطاع �خلا�ص يف �إقامة 

�مل�ساريع �ل�سناعية ـ �لزر�عية يف �ملحافظات �ل�رصقية.

-3 �حلفاظ على ملكية �لدولة و�إد�رتها للمر�فق �حليوية و�ل�سرت�تيجية.
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من �شهر اإلى �شهر

فوؤ�د  �لوطني برئا�سة  نظم منتدى �حلو�ر 

�جلمهورية  رئي�ص  برعاية  خمزومي 

وبالتعاون  �سليمان  مي�سال  �لعماد 

 ECOLE لالأعمال  �لعايل  �ملعهد  مع 

 SUPERIEURE DES AFFAIRES»

و�ملمثليات  �ل�رصكات  ع 
ّ
وجتم  ESA

 MEREFلإقت�سادية �لفرن�سية يف لبنان�

 .(Mouvement des entreprises et
 representation economique francaise
�لنفط  «ملتقى  موؤمتر  �عمال   ،au liban
مقر  يف  �لوطنية«  لبنان  ثروة  و�لغاز- 

 . ESA ملعهد �لعايل لالأعمال�

ثروة  و�لغاز،  �لنفط  �عمال«ملتقى  ح�رص 

جمل�ص  رئي�ص  ممثلو  �لوطنية«  لبنان 

وجمل�ص  جابر  يا�سني  �لنائب  �لنو�ب 

من  وح�سد  حكيم،  �آلن  �لوزير  �لوزر�ء 

�ل�سخ�سيات �لديبلوما�سية و �لقت�سادية 

و�لعلمية و�ملتخ�س�سة و�خلرب�ء. 

نظاريان 
رئي�ص  مثل  و�لغاز  �لنفط  ملتقى  وخالل 

�أرتور  و�ملياه  �لطاقة  وزير  �جلمهورية 

�أن  �لإفتتاح  يف  �أعلن  حيث  نظاريان، 

على  حتافظ  �أن  �حلالية  �حلكومة  «على 

�لتي  �مل�سد�قية  من  �لعايل  �مل�ستوى 

بات يتمتع بها لبنان يف جمال �لتنقيب 

�إقر�ر  �إىل  فور�ً  تبادر  و�أن  �لنفط،  عن 

�رتباطًا  مرتبطني  �أ�سا�سيني  مر�سومني 

�لأوىل،  �لرت�خي�ص  بدورة  جوهريًا 

ودفرت  �لبحرية  �لبلوكات  يحدد�ن  وهما 

�ل�ستك�ساف  �تفاقية  ومنوذج  �ل�رصوط 

من  �ل�رصكات  تتمكن  حتى  و�لإنتاج، 

رخ�ص  على  للح�سول  مز�يد�تها  تقدمي 

مددت  لذلك  �لبحرية،  �ملياه  يف  برتولية 

قبل  من  �ملز�يدة  عرو�ص  تقدمي  مهلة 

دورة  يف  لالإ�سرت�ك  �ملوؤهلة  �ل�رصكات 

�لرت�خي�ص �لأوىل من �لعا�رص من ني�سان 

 .»2014 �آب  من  ع�رص  �لر�بع  �إىل   2014 
بوجود  �لأكرب  «�لحتمال  �أن  �إىل  ولفت 

�لغاز �لطبيعي يف مياهنا �لبحرية يحّتم 

�لتحتية  �لبنى  تطوير  على  �لعمل  علينا 

ومعاجلته  �لغاز  لإنتاج  �ل�رصورية 

تاأمني  على  �لعمل  �إىل  بالإ�سافة  ونقله، 

�لأمر  �للبناين،  للغاز  �لأمد  طويلة  �أ�سو�ق 

��ستكمال  �إىل  �أ�سا�سيًا  د�فعًا  ي�سكل  �لذي 

�أي  دون  من  �لأوىل  �لرت�خي�ص  دورة 

متاأخر�ً  بلًد�  لبنان  يكون  ل  حتى  تاأخري 

بالن�سبة  �لبرتولية  مو�رده  ��ستغالل  عن 

�سجلت  و�لتي  به  �ملحيطة  �لدول  �إىل 

�كت�سافات غازية«. 

مخزومي 
�نعقاد  �أ�سباب  خمزومي  �رصح  وكما 

�لوطني  �حلو�ر  منتدى  «ينظم  �مللتقى: 

�ملعهد  يف  و�لغاز  �لنفط  حول  موؤمتر�ً 

لتاأكيد   ،(ESA( لالأعمال  �لعايل  �ملعهد 

�ملجال،  هذ�  يف  مبادر�ت  �إطالق  �أهمية 

�لقطاع  ��ستنها�ص  �لرئي�ص  هدفها  يكون 

عن  ف�ساًل  �ملدين،  و�ملجتمع  �خلا�ص 

وخمتلف  �ل�سلة  ذ�ت  �لدولة  موؤ�س�سات 

�جلهود  لتكثيف  �ملعنية،  �لقطاعات 

تو�ساًل �إىل �أف�سل �ل�سبل �ملمكنة لإجناح 

و�لعبور  �أبنائه،  بقدر�ت  �لقطاع  هذ� 

من  و�ملوؤهل  �ملتدرب  لبنان  ب�سباب 

�لعمل  �إىل  �ل�سديدة  وخماطرها  �لبطالة 

و�لنجاح و�لتنمية �خلالقة«. 

و�لغاز  �لنفط  ثروة  �ساأن  من  «�أن  ور�أى 

ت�ساهم  �أن  ��ستثمارها،  �أح�سن  ما  «�إذ� 

�سناعة  وتعزيز  �لقت�سادية  �لتنمية  يف 

يتعدى  يكاد  ل  بلٍد  يف  عمومًا،  �لطاقة 

مليار   40 �ل�سنوي  �ملحلي  �إجمال ناجته 

توفر  �أن  �ملتوقع  ومن  �أمريكي،  دولر 

�ل�سناعة �لنفطية ما ل يقل عن 10 �آلف 

فر�سة عمل من �لخت�سا�سات �ملختلفة 

�لبرتول  �خت�سا�سات  ر�أ�سها  وعلى 

�أنها  �ملوؤكدة  �لفو�ئد  من  كذلك  و�لغاز، 

فهذ�  �لعام،  �لدين  «ت�سفري«  �إىل  �ستوؤدي 

ل�سد�ده وفو�ئده،  35 عامًا  يلزمنا  �لدين، 

62.4 مليار  �لآن �ىل  �أن و�سل حتى  بعد 

�ملئة  يف   10.3 من  �أكرث  بنمو  دولر، 

�نعد�م  مقابل  يف  �لعامة،  للمديونية 

دون  ما  �إىل  وتر�جعه  �لقت�سادي  �لنمو 

و�حد يف �ملئة، لكن بوجود �لغاز و�لنفط، 

يلزمنا ثالثة �أعو�م، �إذ� �فرت�سنا �أن �سد�د 

   ملتقى النفط والغاز- ثروة لبنان الوطنية: 
تحديات واستراتيجيات تنتظر قرارات سياسية 

 نظاريان: 

وجود الغاز الطبيعي في 

مياهنا يحّتم علينا العمل 

على تطوير البنى التحتية 

إلنتاج الغاز 

 مخزومي: 

ثروة النفط والغاز تساهم 

في التنمية االقتصادية 

وتعزيز صناعة الطاقة
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مدخول  على  كليًا  يعتمد  �لعام  �لدين 

�لرثوة �جلديدة«.

محاضرات تقنية 
عن  منها  مد�خالت  �ملوؤمتر  وتخلل 

«�لأثار �جليو - ��سرت�تيجية للنفط و�لغاز 

منتدى  رئي�ص  حا�رص  حيث  لبنان«  يف 

«�حلو�ر �لوطني« �ملهند�ص فوؤ�د خمزومي 

و�خلبري �لإقت�سادي �لدكتور غازي وزين.

وكان للخبري �لقت�سادي رودي بارودي 

�لتي  �لنفطية  �لفورة  فيها  عر�ص  كلمة 

�ملتو�سط،  �لأبي�ص  �لبحر  منطقة  تعرفها 

رئي�سية  مرحلة  يف  تعي�ص  فاملنطقة 

وتاريخية من عمليات �لتنقيب عن �لنفط 

و�لغاز. 

«فرونت  �د�رة �رصكة  رئي�ص جمل�ص  و�أكد 

من�سى  كميل  �لعامة  للعالقات  بايدج« 

ناأخذ  �أن  هو  نو�جهه  �لذي  «�لتحدي  �أن 

غري  من  �جلديدة  �ملعادلة  �لعتبار  يف 

تبذير  �أو  �إنفاق  يف  �ليوم  من  ن�رصع  �أن 

و�رد�ت مل نح�سل عليها بعد«.

رئي�ص  �مللتقى  حماور  خالل  وحتدث 

هيئة �إد�رة قطاع �لنفط نا�رص حطيط عن 

«روؤية تطوير قطاع �لبرتول يف لبنان«.

ويف حمور «نظرة �ىل تطور �سناعة �لنفط 

و�لغاز يف حو�ص �ملتو�سط«، حتدث مدير 

يف  �لنفطية  للدر��سات  �لعربي  �ملركز 

باري�ص �لدكتور نيكول �رصكي�ص، و�لدكتور 

يف �لعلوم �لطبيعية علي حيدر، �خلبري يف 

جمال �لنفط و�لغاز �لدكتور و�سام �سباط، 

�لقدي�ص  �لهند�سة يف جامعة  وعميد كلية 

يو�سف �لدكتور فادي جعارة.

�أما يف حمور «تطور قطاع �لنفط و�لغاز يف 

�إقت�سادية«، فحا�رص �ملدير  لبنان: نظرة 

�لعام لوز�رة �ملال �آلن بيفاين، �مل�ست�سار 

جمل�ص  لرئي�ص  �لطاقة  ل�سوؤون  �ل�سابق 

�لقت�سادي  و�سام ذهبي، �خلبري  �لوزر�ء 

مرو�ن ��سكندر، و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�رصكة 

�لقاب�سة  �إنفايرومننت«  �آند  «�إنريجي 

رودي بارودي.

ل�سناعة  �لقانونية  «�لتحديات  وعن 

يا�سني  �لنائب  حتدث  و�لغاز«،  �لنفط 

�لنفط  قطاع  �إد�رة  هيئة  وع�سو  جابر، 

�لطاقة  �سوؤون  يف  �خلبري  دعبول  غابي 

جمموعة  يف  �ملحامية  قباين،  د�ين 

تتوىل  �لتي   »Arntzen de besche»

ب�سوؤون  �ملرتبطة  �لقانونية  �مل�سائل 

جمموعة  ومدير  غورملي،  توجن  �لنفط 

�لنفط  قو�نني  يف  �ملتخ�س�سة  قوتلي 

و�لغاز ريان قوتلي.

ويف مو�سوع «�لبنية �لتحتية و�خلدمات 

�سوؤون  يف  �خلبري  �نتدى  �للوجي�ستية«، 

�ملدير  جو�د،  فوؤ�د  �جليولوجية  �لبرتول 

للمو�رد �ملالية و�لكهربائية فادي  �لعام 

جمموعة  �إد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  قمري، 

جمال  يف  و�خلبري  �مل�ستقبل«  «�أنابيب 

�أنابيب �لنفط عماد خمزومي. 

ويف حمور «�سناعة �لنفط و�لغاز: كيفية 

�سلة«  ذ�ت  ومو��سيع  �لعمل  فر�ص  خلق 

حا�رص كل من: �خلبري �لإقت�سادي كمال 

�لإقت�ساد  علم  يف  �ملحا�رص  حمد�ن، 

�لإخت�سا�سي  غوجون،  باتريك  �لدكتور 

�جلامعة  يف  �لكيميائية  �لهند�سة  يف 

�لأمريكية يف بريوت �لدكتور حممد �أحمد.

يف  ومن�سى  بيفاين  من  كل  وحتدث 

مو�سوع �لتاأثري �لنقدي و�ملايل من �لنفط 

و�لغاز يف لبنان.

فؤاد مخزومي: جيل الشباب هو المستقبل
بلقاء  و�لقت�ساد«  «�ل�سناعة  خمزومي  فوؤ�د  �ملهند�ص  خ�ص  �ملنتدى  هام�ص  على 

خمت�رص �رصح فيه وجهة نظره حول ق�سية �لنفط و�لغاز مو�سوع �مللتقى. �إذ �رصح قائاًل: 

« تكمن �مل�سكلة يف �مل�سوؤولني �ل�سيا�سيني �لذين يت�رصفون وكاأنه لي�ص لديهم مرجعيات 

يعودون �إليها، �ملوؤمتر يقول يجب �أن يكون هناك �قت�ساد جامع لي�ستفيد منه �جلميع. 

نحن وكما هو معلوم �أن 53 % من �سعبنا حتت عمر 30 �سنة ل ي�سارك يف �حلياة �لعامة 

�إذ� مل جنعلهم هم �للوبي  �أي نية للعي�ص يف لبنان،  ويتقدم بطلبات هجرة ولي�ص لديه 

�لذي نطرحه يف �ملوؤمتر ل  �لكالم  �لثقل وهم من يتبنون هذ� �ملو�سوع، فكل  ومر�كز 

 
َ
يودي �ىل مكان. فعلى �لرغم من كل ما نقوله عن عمليات تطور وقو�نني، ولكننا مل نر

هيكلية �لقو�نني بل ول حتى خريطة طريق، فعندما ننظر �ىل �لعامل ونرى �أمثال مثل 

نورويه ملاذ� �سنخرتع �لبارود.  

ومن �ملفرت�ص �أن نعطي �جليل �جلديد حمفز� للعمل عليه، وهذ� هدفنا من هذ� �ملو�سوع 

لتاأ�سي�ص نوع من �للوبي �ل�سبابي، ليقوم �جلامعيون بدر��سة �ملو�سوع وتبنيها وعلى 

�أ�سا�سها ينطلقون.  

�أو�سح  �ملقبلة،  �مل�ساريع  عن  �ل�سيا�سيني  �أيدي  برفع  �ملحا�رصين  بع�ص  طلب  وعن 

خمزومي: «�مل�سكلة يف �لدر��سات �لتي قدمت وكلها فنية، ولرت�سو �لنتيجة يجب �أن يكون 

�أن  �ردت  لليوم مل نرها، فالنية موجودة ولكننا مل نرها، فاذ�  عندنا هيكلية قانونية 

��ستقدم �رصكة �ست�ساأل ما هو �لإطار �لقانوين �لذي �سنعمل عليه؟ هل يا ترى �لطريقة 

�لتي �سندير بها هذه �ملوؤ�س�سة م�ستقباًل هي �لطريقة �ل�سحيحة؟ هناك ��سئلة �ملفرو�ص 

بال�سباب �ن يطرحوها لنتمكن من �لوقوف معهم وم�ساعدتهم يف بناء م�ستقبله«.  

«�سدرت  قال:  خمزومي  موؤ�س�سة  حت�رصها  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لب�رصية  �لكادر�ت  وعن 

�ملوؤ�س�سة 110 �آلف �سهادة تقنية يجب �أن نتعاون مع بع�سنا �لبع�ص، لدينا م�سانعنا 

يف عكار �لتي �غلقتها �حلكومة �ملا�سية، وبالنتيجة �إذ� كنا نريد �أن يكون لدينا مر�كز 

للتطوير و�لتدريب، من �ملفرت�ص �أن تكون موجودة يف معظم �ملحافظات، �أي مركز يف 

�ل�سمال ومركز يف �جلنوب، وم�سانعنا موجودة عندما يكون �لو�سع �ل�سيا�سي و�لأمني 

ي�سمح باإعادة �لعمل«.
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ن�شاطات �شناعية

جمعية الصناعيين تقيم حفل استقبال 
بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد

متيز حفل �ل�ستقبال �لذي �قامته جمعية 

فندق  يف  �لإمار�ت  بقاعة  �ل�سناعيني 

“هيلتون ـ �سن �لفيل”، مبنا�سبة �نتخاب 
بح�سور  وذلك  �جلديد،  �إد�رته  جمل�ص 

و�لقت�سادية،  �لر�سمية  للهيئات  نوعي 

رجال  من  كبري  ح�سد  �إىل  بالإ�سافة 

حيث  �لقطاعات،  خمتلف  من  �لأعمال 

جاء هذ� �حل�سد تتويجًا حلدث �لنتخاب 

�جلديد  �لإد�رة  جمل�ص  بفوز  متيز  �لذي 

بخالف  م�سبوق  وغري  كبري  وبفارق 

�نتخابات �لإد�رة �ل�سابقة.

ح�رص حفل �ل�ستقبال عدد�ً نائب رئي�ص 

�لفرزيل  �إيلي  �ل�سابق  �لنو�ب  جمل�ص 

ح�سن،  �حلاج  ح�سني  �ل�سناعة  ووزير 

وزر�ء  ومن  و�لوزر�ء  �لنو�ب  وح�سد 

�ل�سناعة �ل�سابقني.  
حبيب افرام وحسين الحاج حسن وفادي الجميل وإيلي الفرزلي وزياد بكداش وجورج نصراوي

فارس سعد وجهادتنير ونقوال شماس وفادي شحرور واحمد موسوي ومحمد لمع وأمين أيوب

مروان صيداني وفارس سعد ونزيه صيداني

فادي الجميل يستقبل الوزير حسين الحاج حسن

محمد شقير ونعمت افرام والوزير حسين الحاج حسن وفادي الجميل وجاك صراف
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الوزير الحاج حسن وفادي الجميل

عامر صافي ونعمت افرام وفارس سعد

عزيز اسطفان وبسام الفرن ومحمد شقير

نقوال ابي نصر واسامة حلباوي وعمر الحالب

مازن سنو وبسام محفوظ وجويس جمال ولورانس تفكنجيان

عزيز اسطفان وفرنسوا باسيل وسفيرة سويسرا وغابي تامر

الوزير يتوسط مجلس ادارة الجمعية

 وليد خنيصر ورفيق صعب والعميد بيار صعب 
وايلي الفرزلي وحبيب افرام

 الزميل فارس سعد ومدير وزارة العمل السابق فارس سعد 
وشارل ميلر وجاك صراف وسعيد حمادة

مازن سنو ودميانوس قطار وجويس جمال
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 يوسف جحا والسفير االيراني غضنفر ركن أبادي
 واحمد الموسوي وادمون جريصاتي

فادي الجميل مستقبالً الالئحة المنافسة 
ويبدو رامز بونادر وانطوان صادر

الوزير الحاج حسن وفادي الجميل وزياد بكداش 
وجورج نصراوي

رؤوف ابو زكي وفادي الجميل وجورج نصراوي

بيار االشقر والوزير فريج صابونجيان

فادي الجميل ورئيس إيدال نبيل عيتاني الوزير الحاج حسن دميانوس قطار وزياد بكداش

فادي الجميل مستقبالً إيلي الفرزلي

روجيه نسناس وفادي الجميل وزياد بكداش

فادي الجميل ونقيب المحررين الياس عون

عامر صافي والسفير غضنفر ركن ابادي وفادي الجميل

 من اليمين وزير الصناعة السابق داداياه وأسامة الحلباوي 
والوزير الحاج حسن  وفادي الجميل ومحمد شقير

طلعت لحام وفادي الجميل والوزير نقوال نحاس

طوني شرفان والوزير صابونجيان وفرنسوا باسيل وجوزف طربيه

طوني نهر ووائل غيث ونبيل الغصيني

ن�شاطات �شناعية
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ن�شاطات �شناعية

نظم   �لتو�يل  على  �خلام�سة  لل�سنة 

للتغليف  �للبناين  �ملركز    LibanPack
 Lebanon Student StarPack م�سابقة  

�ل�سناعيني  جمعية  من  بدعم   ،  2014
منظمة   UNIDO و�ليونيدو   ، �للبنانيني 

وقد  �ل�سناعية.  للتنمية  �ملتحدة  �لمم 

�ل�سنة  هذه  �ستارباك  مب�سابقة  ��سرتك 

يف  �لر�ئدة  �جلامعات  من  طالبًا   500
لبنان وطالب من جامعات م�رص، �لردن 

وفل�سطني.

على  �جلو�ئز  توزيع  �حتفال  وجرى 

ق�رص�لوني�سكو  �لفائزين يف  �لطالب 

�ل�سناعة   وزير  وح�سور  برعاية   ،

كما  ح�سن.  �حلاج  ح�سني  �لدكتور 

و�أع�ساء  �ل�سخ�سيات  من  ح�سد  ح�رص 

�لهيئات  وروؤ�ساء  �لدبلوما�سي  �ل�سلك 

وعدد كبريمن  و�ل�سناعيني  �لإقت�سادية 

وتخلل  �جلامعات.  وطالب  �لعالميني 

لفرقة  مميز  مو�سيقي  عر�ص  �لحتفال 

 Nadine Shehade ،نادين �سحاده للجاز

 ..Jazz Quartet
ح�سني  �لدكتور  �ل�سناعة  وزير  و�ألقى 

«�إن  فيها:  قال  كلمة  ح�سن  �حلاج 

وهو  �أ�سا�سي  و�لتغليف  دور�لتعليب 

و  �ل�سناعية  للمنتجات  م�سافة   قيمة 

�لزر�عية. « كما �أكد على �رصورة �لبد�ع 

�للبنانية  �ملنتجات  تغليف  و�لبتكاريف 

�ل�سو�ق  يف  غريها  عن  تتمايز  لكي 

و�لبتكار  �لبد�ع  فعامل   » �لعاملية. 

من  للعديد  �لتناف�سية  �لقدر�ت  يعززمن 

ت�سويقها  يف  ومهم   ، و�ملنتجات  �ل�سلع 

فر�ص  زيادة  يف  وبالتايل  ورو�جها، 

�إيجابي يف جذب  �أثره  �أن  �لت�سدير، كما 

�مل�ستهلك«. 

و �أ�سار �حلاج ح�سن �ىل« �حلاجة لالإلتز�م 

باملعايري و�ملو��سفات �ملتعلقة بتغليف 

�لغذ�ئية  وخا�سة  �للبنانية  �ملنتجات  

هي  �لتغليف  مو�د  �أن  و�لتاأكد  منها، 

�ساحلة لأن تكون مال�سقة للغذ�ء.«

كما �سدد على �أن : «�لنتاج و�ل�سناعة هما 

مقيا�ص تطور �لدول... هدفنا �لنتاج ولكن 

�ملناف�سة  من  لنتمكن  منخف�سة  بتكلفة 

هو  هدفنا  �ن  كما  �لت�سدير،  وزيادة 

�لنتاج �لنظيف.«  و طالب �أي�سًا ب�رصورة 

وم�سنفة  منظمة  �سناعية  مناطق  وجود 

 كما يجب، وباأولوية �لتجارة �ملتكافئة«. 

�ىل  ن�سعى  «نحن  �ل�سدد:  هذ�  يف  و�أكد 

�لدول  مع  �لتبادلية  عالقاتنا  تعزيز 

من  �ملطلوب  ولكن  و�لجنبية،  �لعربية 

�مام  ��سو�قها  تفتح  �ن  �ي�سا  �لدول  هذه 

��ستخد�م  �أن تلجاأ �ىل  منتجاتنا من دون 

مو�نع وحو�جز مبا�رصة �أو بذر�ئع متنوعة، 

فيما هي تخرقها حلماية �إنتاجها«. وختم 

�ملركز  �ىل  �ل�سكر  بتوجيه  كلمته  معاليه 

�لتعاون  مثمنا  �مل�سابقة،  هذه  لتنظيمه 

لتطوير  �ملنظمات  و�سائر  «�ليونيدو«  مع 

�لقطاع �ل�سناعي يف لبنان. 

�جلميل،  �لدكتورفادي  قال  جهته  من 

�للبنانيني  �ل�سناعيني  جمعية  رئي�ص 

ك�سناعيني  «نحن  باك:  ليبان  ورئي�ص 

�أثبتنا د�ئما �لتز�منا ب�سناعتنا ووجودنا، 

و�أًكدنا ت�سميمنا و�ر�دتنا �لقوية لتخطي 

مبرونة  نا 
ْ
تعاَطي وكذلك  �ل�سعوبات،  كل 

و�يجابية بامللفات �لعالقة لإيجاد حلول 

و�لتنظيمية  و�ملالية  �لد�رية  للمعوقات 

�لتي تو�جه �ل�سناعة. �سالحنا �لوحيد هو 

�لرتكيز على �لبد�ع و�لت�سميم و�لبتكار 

و�لذوق �لرفيع، لحد�ث �لفارق«. 

�ل�سناعة  �ن  نوؤمن  «نحن  و�أ�ساف: 

لتاأمني  �كيدة  �سمانة  هي  �للبنانية 

نه�سة م�ستد�مة، وحتقيق �لنمو �مل�ستد�م، 

�لفر�غات يف  تعبئة  �أ�سا�سي يف  ودورها 

�لتي  �لقناعة  هذه  �لوطني،  �لقت�ساد 

�لتز�منا  �أ�سا�ص  دومًا  هي  تتزعزع  ل 

نتولها،  �لتي  �ل�سناعية  بامل�سوؤوليات 

�لتحديات  ملو�جهة  قوتنا  م�سدر  هي  و 

وم�سدر �آمالنا بغٍد �سناعٍي �أف�سل«. 

كقطاع  جهتنا  من  «نحن  �جلميل:  و�أكد 

خا�ص وكجمعية �سناعيني �سن�ستمر يف 

�مياننا  من  �نطالقا  كامال  دورنا  �د�ء 

و�قت�ساده  وم�سانعه  و�سبابه  ببلدنا 

ونعلن  �ملنطقة،  يف  �ملحوري  ودوره 

�مامكم �لتز�منا �لكامل ببذل كل �جلهود 

�أطلقُتها  كنت  �إلتي  �ملبادرة  لتحقيق 

جوائز مسابقة ستارباك - ليبان باك   

 الوزير الحاج حسن: 

عامل االبداع واالبتكار 

يعززمن القدرات 

التنافسية

 فادي الجميل: 

نؤمن ان الصناعة اللبنانية 

هي ضمانة اكيدة لتأمين 

نهضة مستدامة،

 سهى عطاهلل: 

واجبنا هو توعية الصناعيين 

والمزارعين حول أهمية 

التغليف

 ناجي بولس: 

التغليف وسيلة إعالنية

سهى عطاهلل فادي الجميل الوزير حسين الحاج حسن
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من  �للبناين،  �لقت�ساد  «لبننة«  حول 

وربطها  �للبنانية  �لطاقات  تفعيل  خالل 

بالنت�سار �للبناين حول �لعامل. كما نوؤكد 

«برنامج حتفيز  �طالق  �ىل  �سن�سعى  �ننا 

�لأن�سطة  دعم  �أولوياته  من  �إقت�سادي«، 

جديدة،  عمل  لفر�ص  لدة 
ّ
�ملو �لنتاجية 

ودعم قدر�ت �ل�سباب فى �طالق �لأعمال 

�ل�سغرية، و�حلد من م�سكلة �لبطالة لديهم 

�إيجاد بد�ية حل جذري لهجرة  وبالتايل 

�لدويل، �لقت�ساد  �لبنك  �لدمغة. بح�سب 

�للبناين ل يخلق �ليوم �سوى نحو 5 �آلف 

تزيد  �ن حاجاتنا  فر�سة عمل، يف حني 

�لتحدي  هو  هذ�  فر�سة،  �لف   20 على 

�ل�سابة  طاقاتنا  على  للحفاظ  �حلقيقي، 

و�ل�ستفادة منها يف وطنها �لم«. 

ليبان باك �سهى عطاهلل  و�رصحت مديرة 

عن �لتقدم �لذي �حرزه �ملركز، �خلدمات 

كما  يوفرها،  �لتي  و�ل�ست�سار�ت 

�لجناز�ت �ملحققة.  و�أبرزت يف كلمتها 

�سنة  هي  �ل�سنة  هذه   » �لتالية:  �لنقاط 

مهمة ل�ستارباك كونها ت�سادف و �لعيد 

�ل�ساد�ص ملركز ليبانباك �لذي تاأ�س�ص يف 

تبتغي  ل  خا�سة  كجمعية    2008 �سنة 

�لربح  بدعم م�سرتك من  �ليونيدو وجمعية 

�سنتني  من  ��ستطعنا  وقد  �ل�سناعيني. 

بنجاح،  �نف�سنا  على  �لعتماد  تقريبا« 

وحتدي كبري، �عني به حتدي �ل�ستقالل 

�لذ�تي  �لتمويل  على  وقدرتنا  �ملادي 

من  �لعائد�ت  على  �ل�سا�سي  و�لعتماد 

�لتي  و�لن�ساطات  نقدمها  �للي  �خلدمات 

ننظمها... فو�جبنا هو توعية �ل�سناعيني 

لبيع  �لتغليف  �أهمية  حول  و�ملز�رعني 

منتجاتهم ولزيادة قدرتهم �لتناف�سية«. 

وّذّكرت �ل�سيدة عطاهلل �ن ليبانباك ع�سو 

وهو  �لعاملية  �لتغليف  منظمة  يف  ال 
ّ
فع

معتمد من قبل �ملركز �لربيطاين لل�سحة 

دور�ت  يقدم  فاملركز  وبالتايل  �لعامة 

�لتغليف  و  �لغذ�ء  �سالمة  حول  تدريبية 

م�سابقة  ومع  دوليا...  بها   معرتف 

يف  نوعها  من  �لأوىل  وهي  �ستارباك، 

موقعه  ليبانباك  يثبت  �لعربي،  �لوطن 

�لتغليف،  جمال  يف  �قليمية  كمرجعية  

�لتغليف)   خلدمات)حول  تقدميه  بعد 

م�رص،  كالأردن،  عربية  دول  عدة  يف 

�سلطنة  �إىل  و�سول«  �لعر�ق  فل�سطني، 

عمان و �لبحرين«. 

 Memac عام  مدير  بول�ص   ناجي  وقال 

�لدولية  �جلمعية  رئي�ص  ونائب    Ogilvy
لالإعالن �ل IAA  ملنطقة �ل�رصق �لو�سط 

:MENA region و�سمال �فريقيا

�أ�سا�سيا  جزء�  �لتغليف  �ليوم  «�أ�سبح 

بالن�سبة �ىل �مل�ستهلك  يف �ملرحلة �لتي 

وبالفعل،  مبا�رصة  �ل�رص�ء  قر�ر  ت�سبق 

�أثبتت �لدر��سات �لتي �أُجريت  يف �أوروبا 

و�أمريكا �ن 65 % من قر�ر�ت �ل�رص�ء يّتم 

�لتغليف  وبالتايل  �ل�سوبرماركت.  د�خل 

يوؤدي  دور�ً مهمًا يف �أخد �لقر�ر فهو �أوًل 

، هو  �لتجارية  وثانيًا  جزء من �ملاركة 

و�سيلة �عالنية وثالثًا هو يحمل �لر�سالة 

�لعالنية وي�ساهم يف �إي�سالها«. 

�لت�سميم  فئة  فئتني:  �مل�سابقة  �سمت 

�لهيكلي  �لت�سميم  وفئة  للتغليف  �ملرئي 

للتغليف.      

قدمتها  جائزة   �مل�سابقة  ت�سمنت  كما 

 UNIPAK Creative Design» يونيباك 

»Award
�لت�سميم  فئة  فئتني:  �مل�سابقة  �سمت 

�ملرئي للتغليف و فئة �لت�سميم �لهيكلي 

للتغليف.

قدمتها  جائزة   �مل�سابقة  ت�سمنت  كما 

 UNIPAK Creative Design» يونيباك 

»Award

�لفائزون يف م�سابقة �ستارباك 2014

فئة �لت�سميم �لهيكلي.

من  توت  هال  �لطالبة  �لأوىل:  �جلائزة 

�جلامعة �للبنانية فرع طر�بل�ص

�جلائزة �لثانية: �لطالبة ديانا دبيان من 

�جلامعة �للبنانية فرع دير �لقمر

�سقر�  �أبو  نور  �لطالبة  �لثالثة:  �جلائزة 

�لأمريكية   �للبنانية  �جلامعة   من 

LAU فرع بريوت

رودي  �لطالب  لالإبد�ع:  يونيباك  جائزة 

�خلوري من �جلامعة �للبنانية �لأمريكية 

فرع جبيل LAU فئة �لت�سميم �ملرئي.

من  حيدر  نبيل  �لطالب  �لأوىل:  �جلائزة 

جامعة رفيق �حلريري

من  رزق  جان  �لطالب  �لثانية:  �جلائزة 

AUST جامعة

حيدرمن  لينا  �لطالبة  �لثالثة:  �جلائزة 

 LIU جلامعة �لدولية �للبنانية�

يف  فازت  �لتي  �لطالبة  تكرمي  مت  كما 

تنظمها  �لتي  �لدولية  �ستارباك  م�سابقة 

 WPO منظمة �لتغليف �لدولية

�جلامعة  من  �ل�سمد  عبد  هيلد�  �لطالبة 

�للبنانية فرع دير �لقمر. 

�إىل �جلو�ئز �ملعنوية، قدمت  وبالإ�سافة 

للفائزين هد�يا مادية.
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ن�شاطات �شناعية

جاك  �للبنانيني  �ل�سناعيني  عميد  �أكد 

تو��سل  �لقت�سادية  �لهيئات  �ن  �رص�ف 

�ملوقف  لتخاذ  �لد�خلية  �جتماعاتها 

�لنيابية  �للجنة  �ملنا�سب يف �ساأن تقرير 

متوقعًا  و�لرو�تب  �لرتب  �سل�سلة  حول 

�لربعاء،  يوم  قبل  �ملوقف  هذ�  �سدور 

موعد �جلل�سة �لنيابية �لتي حددها رئي�ص 

�لقر�ر  و�تخاذ  �لتقرير  لدر��سة  �ملجل�ص 

�ملنا�سب.

�لجتماعات  هذه  �ن  �رص�ف  و�عترب 

يف  �لأرقام  مو�سوع  در��سة  على  ترتكز 

بـ1800  �ملقدرة  �ل�سل�سلة  وكلفة  �لتقرير 

بـ1748  �ملقدرة  و�لإير�د�ت  لرية  مليار 

مقت�ساه  �ل�سيء  على  لتبني  لرية  مليار 

�آخذين بالعتبار �لت�سالت �لتو�سيحية 

�للجنة  �ع�ساء  �لتي نقوم بها مع بع�ص 

�لنيابية و�لت�رصيبات �لتي تتم حول رفع 

�ل�رصيبة على �لقيمة �مل�سافة �لتي �أعلن 

زيادة  �ي  رف�سه  �لعام  �لعمايل  �لحتاد 

عليها مع �لعلم �ن بع�ص �ملعلومات توؤكد 

�ن �لحتاد �لعمايل و�فق على زيادة هذه 

�لن�سب من 10 �ىل 11 يف �ملئة.

�لتي  �ل�سالحات  مو�سوع  �ىل  و�أ�سار 

�ىل  �لوز�رية  �للجنة  تقرير  يف  وردت 

�لغرف  �حتاد  رئي�ص  عن  �سدر  موقف 

هذه  عن  مت�سائاًل  �سقري  حممد  �للبنانية 

�ل�سالحات يف ظل وجود 23 �لف ��ستاذ 

معلنًا  رو�تبهم  ويقب�سون  يعملون  ل 

رف�سه هذه �لإ�سالحات �ذ� كانت مرتبطة 

مب�سائل �نتخابية، مطالبًا باملبا�رصة يف 

�لأرقام  من  �نطالقًا  �ل�سالحات  هذه 

�لتي  �ل�ساتذة  حول  �سقري  قدمها  �لتي 

و�لتي  �ملطلوبة،  �لإير�د�ت  على  �ستوؤثر 

�لتعيينات  ملف  على  �ي�سًا  �ستنعك�ص 

فرتة  منذ  �لوزر�ء  جمل�ص  �طلقه  �لذي 

للجمارك  �لعامة  �ملديرية  مر�كز  و�سمل 

و�ملديرية �لعامة لالقت�ساد وغريها.

ولفت �رص�ف �ىل �نه ل يجوز مترير هذه 

بطريقة  �ملطالب  من  وغريها  �ل�سل�سلة 

د�همة  ��ستحقاقات  ظل  يف  «ع�سو�ئية« 

بدء�ً من �ل�ستحقاق �لرئا�سي، بل يجب �ن 

تكون مدرو�سة وهادئة بعيد�أً من �لت�سعيد 

و�ل�رص�بات و�قفال �ملوؤ�س�سات. 

صراف: اليجوز تمرير هذه السلسلة بطريقة عشوائية

 79 صناعيًا لبنانّيًا في معرض

Beirut Designer’s Week  

لل�سنة �لثانية يفتتح 

يف بريوت «معر�ص 

 Beirut Designer’s
للمنتوجــات   Week

�للبنانية« 

�رصكــة  وتنّظمــه 

 GATA Events   

 & Promotions
بال�ســرت�ك   ،s.a.r.l
 Beirut مــع 

Waterfront Development SARL وبالتن�سيــق مــع وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة، 
و��ستقطــب �ملعر�ــص 79 �سناعيًا لبنانيًا، معظمهم مــن �لفئة �ل�سابة. فعلى طول 

ــون منتوجاتهم 
ّ
 و�سبايــا لبناني

ٌ
ــع زيتونــة بــاي«، عر�ص �سبــاب

ّ
�ساطــئ «جمم

و�بتكار�تهــم بــني �ملقاهي و�ملطاعم، وترت�وح ��سنافهــا بني �أزياء وجموهر�ت 

و�أثــاث و�أو�ن منزليــة وحتف، �إ�سافًة �إىل �أبرز �سيحــات �ملو�سة �جلديدة ملو�سم 

ربيــع - �سيــف 2014. وي�ساف �إىل هذه �ل�سناعــات �ملطبوعة بالذوق �للبناين، 

ة و�لتحف و�لأو�ين �لرت�ثية.
ّ
بع�ص �لأزياء �لفولكلوري

و�أو�سحــت مديــرة «�رصكــة غاتــا« �ملنّظمــة، �سانــدر� غطا�ــص �أّن «�لهــدف مــن 

مني �للبنانيني 
ّ
ًا، بل توفري من�سة �ساملة للمبدعني و�مل�سم

ّ
�ملعر�ص لي�ص جتاري

مــا �ل�سبــاب منهم، لعر�ــص �بتكار�تهم 
ّ
ــة كاّفــة، ول �سي

ّ
يف �لقطاعــات �ل�سناعي

وت�ساميمهم«. 

أصحاب المطاحن يرفعون 

أسعار الطحين
رفع �أ�سحاب �ملطاحن �سعر طن �لطحني 

�ملناق�سة  �إلغاء  بعد  لرية،  �ألف   650 �إىل 

كميات  ل�ستري�د  �لوز�رة  يف  جرت  �لتي 

من �لقمح، ورف�ص وز�رة �لزر�عة باخرة 

كانت  طن  �ألف   30 حمولتها  تبلغ  قمح 

�أ�سحاب  يو�جه  �أيار،  ل�سهر  خم�س�سة 

�ملدعوم  �لقمح  نفاد  م�سكلة  �ملطاحن 

�آخره.  �أو  �ملقبل  حزير�ن  منت�سف  قبل 

�ملدعوم  غري  �لطحني  بت�سليم  بد�أو�  وقد 

 �أي 630 �ألف لرية 
ّ
لالأفر�ن وفق �ل�سعر �حلر

للطن، ب�سبب عدم ت�سّلمهم �لقمح �ملدعوم 

من �لوز�رة عن �أ�سهر �آذ�ر وني�سان و�أيار.

ان« 
ّ
�لقب مال  «جتار  رئي�ص  و�أو�سح 

�لقت�ساد  «وزير  �أن  �سّنو  �إر�سالن 

با�ستكمال  وعدنا  حكيم  �آلن  و�لتجارة 

�سهر  عن  �لطحني  طن  �سعر  لدعم  �لدفع 

�أيار«، متمنيًا على وزير �ملال علي ح�سن 

خليل وحكيم «�إنهاء هذ� �مللف �رصيعًا«.

ولفت �لنتباه �إىل �أن «�أ�سحاب �ملطاحن 

�خل�سارة  ل 
ّ
حتم ي�ستطيعون  ل  و�لأفر�ن 

�إذ� �رتفع �سعر طن �لطحني، خ�سو�سًا �أن 

هناك متاأخر�ت مل تدفعها �لدولة«.
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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،

مؤسسة اجلرحى، شركة صيفي واوالده،  وشركة يافكو وفياض غروب.

مدير اإلعالم والعالقات العامة في مؤسسة الجرحى 
الحاج عماد خشمان: المؤسسة تنمي قدرات فنية دفينة

�لفاعلة  �ملوؤ�س�سات  من  �جلرحى  موؤ�س�سة  تعترب 

و�لإن�ساين،  �لإجتماعي  �ل�سعيد  على  لبنان  يف 

و�لعملية،  �لب�رصية  �لتنمية  ناحية  من  خ�سو�سًا 

و�لعلمية  �جل�سدية  �لقدر�ت  بتطوير  ت�ساهم  �إذ 

ترعاهم  �ّلذين  و�ملعوقني  للجرحى  ة 
ّ
و�حلرفي

�جلريح  )بيت  حمرتف  �إن�ساء  مت  حيث  �ملوؤ�س�سة، 

تدريبي  م�سغل  عن  عبارة  وهو  �لرت�ثي)  �حلريف 

فني وحريف وتقني. 

�جلريح  )بيت  ن�ساط  على  ولالإطالع 

«�ل�سناعة  �لتقت  �لرت�ثي)  �حلريف 

خ�سمان  عماد  �حلاج  و�لقت�ساد« 

يف  �لعامة«  و�لعالقات  �لإعالم  «مدير 

�أهد�ف  �أو�سح  حيث  �جلرحى،  موؤ�س�سة 

�جلمعية: «تهدف �جلمعية من �ن�ساء هذه 

�لطبيعية  �لظروف  توفري  �ملحرتفات 

�لفنية  �جلرحى  مو�هب  لإبر�ز  �ملالئمة 

�مل�ساحة  وتعطيهم  كما  و�حلرفية، 

خالل  من  هو�ياتهم  ملمار�سة  �ملطلوبة 

و�حلرفية  �ليدوية  �لأ�سغال  �نتاج 

�لإبد�ع  تربز  �لتي  �جلميلة،  و�لر�سومات 

هذه  �ن�ساأت  وقد  �لهادف.  �لر�قي  و�لفن 

بريوت  منطقة  من  كل  يف  �ملحرتفات 

و�لبقاع و�جلنوب«. 

�ملعهد  ن�ساط   خ�سمان  �حلاج  و�رصح 

على  �جلريح  بيت  معهد  «يعمل  قائاًل: 

ة 
ّ
وحرفي مهنية  تدريبية  دور�ت  تنظيم 

�لعمل  على  �جلريح  م�ساعدة  بهدف 

يف  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  وتطوير  �ملنتج 

و�للغات  و�ملحا�سبة  �لكمبيوتر  جمالت 

ات 
ّ
و�حلفر على �خل�سب و�لزجاج و�خلزفي

و�لق�ص و�خليزر�ن«.

األقسام
�حلاج  �أو�سح  �جلريح  للبيت  �ملوؤ�س�سة  �إن�ساء  �أ�سباب  وعن 

تقدمي  بهدف  �أن�سئت  �ملوؤ�س�سة  “�إن  خ�سمان: 

�سد  �ملقاومة  جرحى  �ىل  و�لإهتمام  �لرعاية 

نف�سها  تعترب  للبنان  �لإ�رص�ئيلي  �لإحتالل 

�حلياة  م�ستلزمات  خمتلف  توفري  عن  م�سوؤولة 

وبعائالتهم، ومن  بهم  و�لالئقة  �لكرمية  �ليومية 

خالل بيت �جلريح �حلريف �لرت�ثي توفري م�ساحة 

مالئمة لهم لإبر�ز مو�هب رمبا كانت دفينة ب�سبب 

بعد فعملت  ما  �ل�سابقة، وظهرت يف  �ن�سغالتهم 

�ىل  وتطويرها.  تنميتها  على  �ملوؤ�س�سة 

جانب رغبة �لبع�ص منهم باحرت�ف عمل 

�لظروف  حت�سني  بهدف  حريف  �أو  فني 

�ملعي�سية و�لإقت�سادية لهم. 

يكون  �أن  �جلرحى  موؤ�س�سة  �أر�دت  لذ� 

�جلرحى  يحت�سن  ملتقى  �جلريح  بيت 

مهار�تهم  تطوير  �أجل  من  قني 
ّ
و�ملعو

ة، �إىل 
ّ
ة و�ملهني

ّ
ة و�لفني

ّ
وكفاء�تهم �لعلمي

جانب �لتاأهيل وتاأمني �ملهنة �ملنا�سبة 

مع  وبالتعاون  �ملعهد  يقوم  حيث  لهم 

و�لوز�ر�ت  ة 
ّ
�لدولي �ملنظمات  بع�ص 

بتاأهيل  ة 
ّ
�لأهلي ات 

ّ
و�جلمعي ة 

ّ
�ملخت�س

 
ً
ا 

ّ
مهني قني 

ّ
و�ملعو �جلرحى  وتدريب 

ة:
ّ
ًا، وي�ستمل على �لأق�سام �لتالي

ّ
وحرفي

وباأق�سام  حريف   - ي 
ّ
فنـ م�سغل   1-

دة.
ّ
متعد

-2 قاعة عر�ص وبيع منتجات �جلرحى

المشاركات 
لبنان  يف  �جلرحى  موؤ�س�سة  ت�سارك  كما 

�حلريف  �جلريح  بيت  معهد  خالل  من 

�أر�سي  معر�ص  فعاليات  يف  �لرت�ثي 

�مل�ساركات  �ىل  بال�سافة  �ل�سنوي، 

تنّظمها  �لتي  �ملعار�ص  من  �لعديد  يف 

لبنان  د�خل  �ملعوقني  وجمعيات  و�حتاد�تها  �لبلديات 

وخارجه.
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يف لقاء مع جملة «�ل�سناعة و�لإقت�ساد« �أو�سح جوزيف فيا�ص 

مدير عام �ل�رصكة عن مر�حل تطور �ل�رصكة وعن �إن�ساء �مل�سنع 

�جلديد.

وفيا�ص  وطوين  جوزيف  �أبناءه  عمل  �ملوؤ�س�ص  تويف  �أن  بعد 

على نقل �مل�سنع �ىل بلدة تعنايل و�أدخل �إليه �ملنا�سري �حلديثه 

و�جلاليات �ملتطوره لي�سبح �مل�سنع �لأكرب يف �لبقاع من حيث 

و�أدر�ج  و�ل�سعاير  و�ملدقوق  �ملبوز  �حلجر  �أنو�ع  جميع  �أنتاج 

وكل ما يتعلق باأعمال �حلجر.

توقف  �أبان  �لبالد  �سهدتها  �لتي  �لعقارية  ره 
ّ
�لفو خالل  ويف 

وحمتلف  و�سوليدير  بريوت  �أعمار  و�إعادة  �لأهليه،  �حلرب 

�ملناطق �لتي �سهدت �حلرب، وتز�يد �لطلب على م�سثقات �لبناء 

و�لأعمار، قامو� �لأخوه �آل فيا�ص باإ�ستحد�ث مبنى جديد جمهز 

�لكمبيوتر  على  تعمل  حديثه  و�آللت  متطورة  �أنتاج  بخطوط 

شركة يافكو وفياض غروب
جوزيف فياض: شعارنا الصدق في المعاملة والمحافظة على الجودة 

�لرخام  �أنو�ع  بكل  فقط  تعنى  و�لليزر 

�ل�سخر  وبالط  و�لونيك�ص  و�لغر�نيت 

�لبناء  عامل  يف  ثوره  ليحدثو�  �لطبيعي، 

ملا �أنتجته �أيديهم �ساحبة �خلربه �لكبريه 

و�لعريقه من �أعمال فنية فاقت بجماليتها �للوحات �لزيتية.

جوزف  �ل�سيد/  مع  و�لإقت�ساد«  «�ل�سناعة  ملجلة  لقاء  ويف 

�أمور  فيا�ص رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �ملدير �لعام تطرق �ىل عدة 

تعاين منها �ل�سناعة ب�سكل عام و�سناعتنا ب�سكل خا�ص.

�ملعنية  �لوز�ر�ت  �لر�سمية يف  �لإد�ر�ت  �لعتب على  بع�ص  �أواًل: 

لت�رصيعها لبع�ص �لتجار �لتي ت�ستورد Stock من �لبالط �لذي 

�ل�رصوط  �أدنى  ت�ستويف  ل  �لتي  ر 
َّ
�لبو �لطرقات ويف  على  يباع 

�رص�ئب  لأي  تخ�سع  ل  و�لتي  �ملعتمده  و�ملقاي�ص  و�ملعاير 

تدفع للدوله من طاقه كهربائية، ومن �سندوق وطني لل�سمان 

كل  على  �ملتوجبه  �ملاليه  �ل�رص�ئب  من  وغريه  �لأجتماعي 

�سناعي جتاه �لدولة.

ثانيًا: قلة �ليد �لعاملة �ملتخ�س�سة يف هذه �ل�سناعة و�أرتفاع 

�أجرها.

لفاتورة  �جلو�ر  دول  بني  و�لأغلى  �ملرتفعه  �لتعرفه  ثالثًا: 

�لكهرباء و�ملحروقات.

ولكن رغم كل هذه �مل�ساكل و�لعو�ئق �لتي تع�سف بهذه �لبالد 

يبقى �إمياننا بوطننا كبري ورهاننا على �إذهاره �أكرب. 

يف  �لقائمة  و�ولده«  «�سيفي  �رصكة  بد�أت  عامًا  خم�سني  منذ 

�لوطني  �ل�سخر  �سناعة  يف  عملها  �لحمر،  �سهر  ر��سيا  منطقة 

و�مل�ساريع  و�ملقاولت،  و�لتعهد�ت  �لوطني  و�لرخام  و�لجنبي، 

�ملناطق  �حتياجات  كل  تغطية  بهدف  وذلك  و�ل�سغرية،  �لكبرية 

�للبنانية.

 وخالل تقدمها �أكت�سبت هذه �ملوؤ�س�سة خربة كبرية يف �سناعة ن�رص 

�حلجر وكل �لعمال �ملتعلقة به، وهو �لأمر �لذي  �عطى �ل�رصكة 

لكي  ومنا�سري حديثة  �دخال معد�ت  �مل�سنع عرب  لتطوير  حافز�ً 

ت�ستكمل حاجة  �ل�سوق �للبنانية، خ�سو�سًا بعد �لنه�سة و�لفورة 

�لعمر�نية �لتي �سهدتها �لبالد خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.

ويف لقاء «�ل�سناعة و�لقت�ساد« مع �آل �ل�سيفي �ملهند�ص موري�ص 

�لتي  �مل�ستقبلية  م�ساريعهم  عن  لنا  �أو�سحو�  وفادي،  و�ليا�ص 

تنوي �ملوؤ�س�سة �لقيام بها، و�أهم هذه �مل�ساريع نقل �مل�سنع من 

�لماكن  عن  بعيد�ً  �جلبلية  �ملنطقة  �إىل  �لحمر  بلدة �سهر  د�خل 

للمياه  �آلت جديدة فالتر  �كرب، وتركيب  �ل�سكنية، وعلى م�ساحة 

حتافظ  �لتي  �لدول  وباقي  �وروبا  يف  �حلديثة  بامل�سانع  ��سوًة 

على �لبيئة �لعامة وعلى �ملياه �جلوفية من �لتلوث. ويف �سوء هذ� 

�لتوجه يكون �مل�سنع قد خطى خطو�ت متقدمة عن باقي �مل�سانع 

من  �لدنى  باحلد  تلتزم  ول  ع�سو�ئي  ب�سكل  تعمل  ز�لت  ما  �لتي 

�ملعايري و�ملقايي�ص و�ملو��سفات �ملعتمدة يف �ل�سناعات كافة.

و�عرب �ملهند�ص موري�ص عن تفاوؤله مب�ستقبل �ل�سناعة يف لبنان 

رغم كل �لتحديات �لتي تع�سف بال�سناعة عامًة و�سناعتنا ب�سكل 

تعترب  �لتي  �لكهرباء  وفاتورة  �ملحروقات  غالء  و�همها  خا�ص 

�لغلى مقارنة بباقي �لدول �ملحيطة بنا. ي�ساف �إىل ذلك غياب 

�هتمام �حلكومات �ملتعاقبة يف هذ� �لقطاع، و�عتماد �ل�سناعي 

د�ئمًا على �ملبادرة �لفردية لتلبية حاجاته.

�شركة �شيفي واولده .. ا�شم عريق ذو خربة يف عامل البناء وامل�شاريع واملقاولت
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العــالــم فــي �شهــر

ينظر تاريخيًا، وخا�سة ما بعد فرتة �حلرب �لعاملية �لثانية، 

�إىل  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينات  ومطلع  �أربعينات  �أو�خر 

�أو  دولة  تتخذها  �لتي  و�ل�سيا�سية،  �لقت�سادية  �لعقوبات 

جمموعة دول بحق دولة �أخرى، على �أنها حماولة لتغيري نهج 

هذه �لدولة، �أو ثنيها عن خطو�ت �تخذتها و�سوًل �إىل حماولة 

تغيري �ل�سلطة فيها.

�ملعاقبة،  �لدولة  طبيعة  يف  �ملتخذة  �لعقوبات  هذه  وتتاأثر 

وقدرتها �لوطنية، كذلك �سبكة عالقاتها �لدولية �أي�سًا ولذلك 

تختلف طبيعة هذه �لإجر�ء�ت وتاأثري�تها من دولة �إىل �أخرى.

رو�سيا  بني  ت�سابكًا  �لعالقات،  فيه  تزد�د  �لذي  �لوقت  يف 

ما  يرت�جع  خ�سو�سًا  �ملتحدة  و�لوليات  عمومًا،  و�لغرب 

�لقرن  �لباردة مطلع خم�سينات  ��سطلح على ت�سميته �حلرب 

�لحتاد  تفكك  بعد  وخا�سة  م�ست،  �سنو�ت  وحتى  �ملا�سي، 

�رصق  دول  يف  �ل�سرت�كية  �ملنظومة  و�نهيار  �ل�سوفييتي، 

�أوروبا وتبعاتهما.

ويف هذ� �ل�سياق، ينظر باهتمام �إىل �لعقوبات �لتي �تخذتها 

�لوليات �ملتحدة و�لدول �لأوروبية موؤخر�ً بحق رو�سيا على 

�لعديد من �مل�سائل  �إىل  �لتي ت�سري  �لأوكر�نية،  �لأزمة  خلفية 

�ملهمة، بدء�ً من طبيعة هذه �لعقوبات، مرور�ً مبدى تاأثريها، 

هذه  �تخاذ  يف  �مل�ساركة  �لدول  بني  �لتو�فق  بحجم  و�نتهاء 

�لإجر�ء�ت �لعقابية.

كما ينظر �إليها و�سط ت�ساوؤلت �لعديد من �مل�سوؤولني �لرو�ص 

و�لغربيني، عما �إذ� كانت هذه �لعقوبات، متثل عودة ملرحلة 

�حلرب �لباردة، و�سيا�سة �ل�ستار �حلديدي، �لتي فر�سها �لغرب 

�سد �لحتاد �ل�سوفييتي.

وقد �سملت �لعقوبات �لأمريكية �لعديد من �مل�سوؤولني �لرو�ص، 

و17 �رصكة رو�سية ترتبط بالكرملني، وت�سمنت جتميد �لأ�سول 

�لأمريكية،  �لأر��سي  �إىل  تاأ�سري�ت دخول  �ملالية وعدم منح 

��ستخد�مها  �لتي ميكن  �لتكنولوجيا  ت�سدير  منع  �إىل  �إ�سافة 

�ل�ستثمار�ت  �إبطاء  �إىل  و�سوًل  �لع�سكرية،  �ل�سناعات  يف 

�لرو�سية  �مل�سارف  و��ستهد�ف  رو�سيا،  على  �ملتدفقة 

وتعامالتها، و«��ستبعاد« رو�سيا من جمموعة �لثماين للدول 

�ل�سناعية �لكربى . . �لخ.

ويف �لوقت �لذي «متاهت« فيه �لدول �لأوروبية، مع �سيا�سة 

�لإجر�ء�ت  �تخاذ  عن  �أحجمت  فاإنها  �لأمريكية،  �لعقوبات 

�ل�سناعية  �لدول  جمموعة  تركت  كذلك  نف�سها،  �لأمريكية 

�أمام كل  �لباب مفتوحًا  �لأخري  �جتماعها  �لكربى يف  �ل�سبع 

دولة من دولها لتنفيذ �لإجر�ء�ت �لعقابية �لتي تر�ها منا�سبة. 

خارجيتها  وزير  باإعالن  �لعقوبات،  هذه  على  رو�سيا  وردت 

�لأوروبية   - �لأمريكية  �لعقوبات  رف�سه  لفروف  �سريجي 

�ل�سليم«، و�سدد  �لتفكري  �ملبد�أ لأنها «تتعار�ص مع  من حيث 

نائبه �سريجي ريابكوف، على �أنه: «ل يحق لأحد �أن يتحدث 

�لإنذ�ر�ت  وتوجيه  فالإمالء�ت  �لعقوبات،  بلغة  رو�سيا  مع 

باأن هذ� �لتوجه، ي�سكل عودة  �أ�سحابها«. مذكر�ً  �سرتتد على 

�إىل �حلرب �لباردة . يف �لوقت �لذي قطع فيه �لرئي�ص �لرو�سي 

مع  �ليومية«  «�سبه  �لهاتفية  �لت�سالت  بوتني  فالدميري 

نظريه �لأمريكي بار�ك �أوباما.

�خلز�نة  وزير  م�ساعد  ت�رصيح  �إىل  �ل�سياق  هذ�  يف  ن�سري 

بالعقوبات  ��ستخف  �لذي  روبرت�ص،  بول  �ل�سابق  �لأمريكية 

�لأمريكية قائاًل: «�إنها لي�ست �سوى دعاية ل مربر لها و�لرئي�ص 

يف  حمذر�ً  تاأثري«،  �أي  لها  لي�ص  باأنه  بنف�سه  �عرتف  �أوباما 

على  مو�سكو  ت�سجع  �أنها  ومن  تد�عياتها،  من  نف�سه  �لوقت 

�تخاذ �إجر�ء�ت جو�بية.

�إذ متثل �سبكة �لعالقات �لدولية �لقائمة، جماًل �ساغطًا على 

�لدول جميعها، ويف هذ� �لإطار تربز �لردود �لرو�سية �ملمكنة، 

�لأمريكي  �لدولر  ��ستخد�م  عن  رو�سيا  توقف  �سمنها  ومن 

العقوبات الغربية على روسيا .. 
نتائج وتداعيات األزمة األوكرانية

بقلــم وسـام سعــد
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كعملة �حتياطية وكو�سيلة لت�سوية �ملدفوعات �لدولية. كذلك 

�إزعاج �لأمريكيني، �لذين متر40 باملئة من �إمد�د�ت قو�تهم، 

�لرو�سية.  �لأر��سي  عرب  �أفغان�ستان  يف  �لناتو  حلف  وقو�ت 

�لوطنية  بق�ساياهم  �أوًل  �لأمريكيني  �هتمام  عن  ف�ساًل 

�لق�سايا  �لجتماعية،  �لرب�مج  �ل�سحية،  �لرعاية  «برنامج 

�لقت�سادية �لوطنية و�خلا�سة . . �لخ« �إ�سافة �إىل �لتباينات 

�لدميقر�طيني  بني  �لأمريكي،  �لكونغر�ص  يف  و�لتعار�سات 

للمو�طن  �أولوية  متثل  �لق�سايا  هذه  باعتبار  و�جلمهوريني، 

�لأمريكي، مقارنة بامل�سائل �لدولية، على �أهميتها وتبعاتها.

�أما �لأوروبيون، فاإن مو�سوع ��ستري�د �لغاز �لطبيعي �لرو�سي، 

كانون  باأزمة  ويذكرهم  لهم،  و�أ�سا�سيًا  كبري�ً  هاج�سًا  ميثل 

�لثاين عام 2006 و�أزمة كانون �لثاين عام 2009. ف�ساًل عن 

�لرو�سية   - �لأوروبية  �لقت�سادية  للعالقات  �لكبري  �حلجم 

وحجم �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني، وغريها من تعقيد�ت 

�لو�سائج �ملختلفة �لقائمة بينهما. 

يف �لوقت �لذي يدرك فيه �مل�سوؤولون �لأمريكيون و�لأوروبيون 

رو�سيا  موقع  وخا�سة  �لدولية   - �لرو�سية  �لعالقات  تنوع 

و�لدولية  �لقارية  و�لتكتالت  �لرو�بط  من  �لعديد  يف  �ملهم 

�لخ)  �لدولية..  بريك�ص  جمموعة  للتعاون،  �سنغهاي  )منظمة 

ودورها �ملت�ساعد دوليًا �أي�سًا.

�لأزمة  متثل  �لقائمة،  �لدولية  �لعالقات  يف  جديدة  مرحلة 

�لدول  و�أدو�ر  �لدولية  و�لتو�زنات  «لفتتها«،  �لأوكر�نية 

�أفول  �أن  �إىل  وتوؤ�رص  �حلقيقي.  جوهرها  �لعاملية  �لرئي�سية 

تعيق  �لقطبية،  �لتعددية  مرحلة  وبدء  �لقطبية،  �لأحادية 

�لوقت  �أنها تظهر يف  �إل  �لباردة،  �إىل �حلرب  �لعودة  �إمكانية 

نف�سه، حجم �لتباينات و�لتعار�سات �لدولية، على �ختالفها، 

�لر�هنة و�مل�ستقبلية �لقريبة �أي�سًا.

هو  �لأوكر�نية،  �لأزمة  مع  �لرو�سي  �لتعاطي  �أن  �لغرب  يرى 

�أو تكر�ره، يف �لوقت  تعامل �سلبي، يفرت�ص عدم �ل�سماح به 

�لأقليات  �لقومي، وحقوق  �أمنها  �أن  مو�سكو،  فيه  توؤكد  �لذي 

�لرو�سية يف �لف�ساء �ل�سوفييتي �ل�سابق خط �أحمر. 

فهل تعك�ص هذه �لتباينات و�ملو�قف �ملتعار�سة لدول كربى 

وعظمى نف�سها على هذه �لعقوبات وتد�عياتها؟ وهل ي�ستعمل 

«�لدب �لرو�سي« �إمكاناته لإف�سالها؟ هذ� ما �ستظهره �لأ�سابيع 

�لأوكر�نية  �لأزمة  تطور�ت  �سمنها  ومن  �ملقبلة،  �لقليلة 

وتبعاتها �أي�سًا.

  
يف �لوقت �لذي يعاين فيه �لعامل تطور�ت �لأزمة �لأوكر�نية، 

عدم  تد�عيات  �سيناريوهات  و�لزعماء  �مل�ستثمرون  يدر�ص 

�ل�ستقر�ر هناك على �لقت�ساد �لعاملي.

وموقعها  �ل�سيا�سي  �ل�سطر�ب  بني  �أوكر�نيا  يف  �نفكاك  ل 

بني  رئي�سة  قنطرة  �أّنها  ول�سيما  �لقت�سادي،  �ل�سرت�تيجي 

رو�سيا و�لأ�سو�ق �لأوروبية كما �أنها �أحد �أكرب م�سدري �حلبوب.

�أوكر�نيا،  �قت�ساد  �سعف  �ل�سوفييتي،  �لحتاد  �نهيار  وبعد 

�إنعا�ص ماز�لت ترتنح حتت  وحاليا تعي�ص حتت وطاأة خطة 

�سوؤ�ل مهم: من �ملنقذ �حلقيقي؟ هل هو رو�سيا �أم �لغرب مبا 

فيه �لحتاد �لأوروبي؟

قبل  من  �لكبري  لالهتمام  �أ�سباب  خم�سة  يلي  وفيما 

�لقت�ساديات �لكربى مبا يحدث يف �أوكر�نيا:

1ـ �أوكر�نيا هي ر�بط مهم بني رو�سيا وبقية �أوروبا:
من  ولكنها  قبل،  من  كانت  مثلما  باقت�سادها  تتحكم  ل 

بربع  �أوروبا  تزود  فرو�سيا  جغر�فيتها.  يف  تتحكم  �سك  دون 

�لأنابيب  بو��سطة  �سخه  يتم  ون�سفها  �لغاز،  من  حاجاتها 

�لتي تعرب �أوكر�نيا. ولو قررت مو�سكو قطع �لإمد�د�ت مثلما 

فعلت �سابقا فاإن �أ�سعار �لطاقة �سرتتفع.

2ـ �لعقوبات على رو�سيا:
يف �سوء �حتمال توقيع عقوبات من قبل �أكرب 10 �قت�ساد�ت 

يف �لعامل على رو�سيا، تتز�يد �ملخاوف. و�أعلن وزير �خلارجية 

در�ص  يف  تاأكيد«  بكل  «ترغب  بالده  �أن  )كريي)،  �لأمريكي 

�أوباما «يدر�ص  �أن �لرئي�ص بار�ك  عقوبات على مو�سكو، كما 

حاليا كل �خليار�ت«.

3ـ �حتمال تاأثر �لتجارة �لعاملية و�لأوروبية:
�أن  �لأوروبية  �لقارة  من  �أبعد  هم   ملن  �ملمكن  من  �أنه  كما 

و�إمد�د�تها  تاأثرت حركة جتارة �حلبوب  يت�رصرو�، يف حال 

�أوكر�نيا و�حدة من �أكرب م�سدري �لذرة و�لقمح يف  �إن  حيث 

�لعامل وبالتايل �سيكون هناك �حتمال كبري لرتفاع �أ�سعارها.

4ـ �حلكومة �لأوكر�نية غارقة يف �لديون:
�حلكومة  كانت  لو  �حلدة  بهذه  تكون  �أل  لالأزمة  ميكن  كان 

�لأوكر�نية �أكرث ر�حة يف ما يتعلق با�ستقر�رها �لقت�سادي. 

مليار   13 من  باأكرث  تقدر  ديون  �أزمة  من  �حلكومة  وتعاين 

قبل  دفعها  ينبغي  مليار�   16 على  زيادة  �لعام،  هذ�  دولر 

نهاية 2015. ويقول �ملحلل �لقت�سادي لوبومري ميتوف �إن 

كامال.  �نهيار�  تتجنب  حتى  �لآن  لالأمو�ل  حتتاج  �أوكر�نيا 

مليار   15 مبلغ  جتميد  رو�سيا  �إعالن  مع  �سوء�  �لأمر  ويزد�د 

�آمال  وتتعلق  ملو�سكو.  حلفاء  م�سوؤولني  �إطاحة  بعد  دولر 

�لذي  �لدويل  �لنقد  �سندوق  قبل  من  باإنقاذ  �لآن  �أوكر�نيا 

�أعلنت مديرته كري�ستني لغارد �أن �ل�سندوق يناق�ص مع كبار 

م�ساهميه كيفية توفري 35 مليار دولر لكييف �إذ� عربت عن 

من  بديل  ل  �ملفاو�سات  تتقدم  حتى  ولكن  لذلك.  حاجتها 

عودة �ل�ستقر�ر �إىل �لبالد.

�لأ�سو�ق  �سمن  من  تعاين  �لتي  �لوحيدة  لي�ست  �أوكر�نيا  5ـ 
�لنا�سئة:

�أ�سو�ق  عدة  به  متر  �سعب  وقت  يف  �لأوكر�نية  �لأزمة  تاأتي 

�إىل  �ملتحدة  �لوليات  �سمنها  من  دول  عدة  دعا  ما  نا�سئة، 

�أن تدفع �مل�ستثمرين  �أخذ �حليطة. وميكن لالأزمة �لأوكر�نية 

�إىل �إعادة �لنظر يف خططهم مع وجود خماوف من بطء �لنمو 

يف مثل هذه  �لأ�سو�ق.
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من �شهر اإلى �شهر

�للبنانيني  �لأعمال  رجال  ع 
ّ
جتم نظم 

مع  حو�ريًا  لقاء�ً  زمكحل  فوؤ�د  برئا�سة 

عدد من �سفر�ء دول �أفريقيا، بح�سور وزير 

�خلارجية و�ملغرتبني جرب�ن با�سيل، وزير 

�لقت�ساد و�لتجارة �ألن حكيم، وزير �لعمل 

�سجعان قزي، وعدد من �لوزر�ء و�ملعنيني.

ع �إىل تنمية �لعالقات و�لتبادل 
ّ
ودعا �لتجم

�لتجاري مع �لدول �لأفريقية ودر�ص �لعديد 

�ملتبادلة،  و�ل�رصكة  �ل�ستثمار  فر�ص  من 

�لقت�سادي  �ملوقع  تعزيز  �أن  على  م�سدد�ً 

و�لتجاري هو هدف حمدد «لن�ساء �لتاآزر 

�مل�ساريع  �أ�سحاب  ومل�ساعدة  �لبّناء 

�لتطور  على  مناطقنا  يف  ولال�ستثمار�ت 

و�لنمو«. 

�ل�سيا�سية  �لأو�ساع  �إىل  زمكحل  وتطرق 

�حرت�م  موؤكد�ً  �لر�هنة،  و�لجتماعية 

بلد  «�أي  �أن  �إذ  �لد�ستورية،  �ل�ستحقاقات 

مييل �إىل فر�غ د�ستوري هو بلد ي�سعى �إىل 

�مل�ستثمرين  بقية  حث  و�ىل  ذ�ته  تدمري 

و�لرياديني على �لهروب منه«.

�لرتب  �سل�سلة  باأزمة  يتعلق  ما  يف  �أما 

متويلها  يكون  �أن  فرف�ص  و�لرو�تب، 

مطالبًا  �خلا�سة،  �ل�رصكات  ح�ساب  على 

باإ�سالحات هيكلية و�إعادة هيكلة د�خلية 

�ساملة«.

�خلا�ص  �لقطاع  ��ستقاللية  �إىل  ولفت 

موؤكد�ً  �ملحيطة،  �ل�سيا�سية  �لتوتر�ت  عن 

با�ستمر�ر  �للبنانية  �ل�رصكات  ��ستعد�د 

جديدة  �إنتاجية  و�رصكة  فر�ص  ليجاد 

للنمو مهما ��ستدت �لأزمات.

عن  �حلا�رصون  �ل�سفر�ء  حتّدث  ثم 

ذكر  مع  بالدهم  يف  �ل�ستثمار  فر�ص 

توّفر  ظل  يف  �لقت�سادية  �ملناخات 

 تجمع رجال األعمال اللبنانيين 
يدعو الى تنمية العالقات التجارية مع افريقيا 

سفير المغرب ممثلة سفير تونس فؤاد زمكحل سفير جنوب أفريقيا سفير ساحل العاج

رفله دبانة وكميل عساف والقاضي زرق اهلل فريفرادمون جريصاتي وفادي الجميل وأسعد ميرزا وسعد االزهري

جوزف طربيه وفريج صابونجيان ونايلة معوض سجعان قزي وآالن حكيم

توفيق دبوسي وانطوان سعادة وايلي عون

فؤاد زمكحل مع السفراء
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تعطيها  �لتي  و�حلو�فز  �لطبيعية  �ملو�د 

لديها.  �لأجانب  للم�ستثمرين  حكوماتهم 

�للبنانية  �جلاليات  ودور  �أهمية  و�رصحو� 

�ملوجودة فيها و�لتي لديها قوة �قت�سادية 

تعزيز  على  ع 
ّ
ي�سج مما  بها،  ي�ستهان  ل 

�لقت�سادية وخ�سو�سًا  �لعالقات  وتطوير 

�لبلد�ن،  وهذه  لبنان  بني  منها  �لتجارية 

بالدهم  زيارة  �ىل  �لأعمال  رجال  ودعو� 

يعود  مبا  نظر�ئهم  مع  عالقات  وبناء 

بالفائدة على �لقت�ساد �لوطني بني لبنان 

وهذه �لبلد�ن.

قال  مقت�سبة  كلمة  قزي  �ألقى  ختامًا، 

فيها: «ثمة جمهوريتان، جمهورية معّطلة 

م�سيد�ً  و�لنا�سطة«،  �لفاعلة  وجمهوريتكم 

بالعالقة �لتاريخية مع �لقارة �لأفريقية.

تانيا قسيس وفؤاد زمكحل

القناصل جان عبود وسايد الشالوحي وجورج بستاني وأحمد المخّدر

سفير المغرب ومروان اسكندر وغسان حجار

فادي شلفون واالب برميو سيون وخليل داغر وسامي عيد

كلود روفان وهنري كاشتوريس ورياض عبجي

كميل القاضي والقاضي رزق اهلل فريفر وفادي شلفون

أمين نجار وسامي سعادة ة وعبداهلل مطرجي

بسام خويص وجورج عال وجورج غريب

سالم بيضون وجوزف جعجع وانطوان حبيب

روجيه نسناس ونقوال صحناوي ورائد شرف الدين وسفيرة االتحاد االوروبي 
وفريج صابونجيان وجوزف طربيه وشادي كرم

نبيل الجميل وسرج داغر وخليل داغر

سفير تركيا وسفير السودان وسفير مصر

كمال سماحة وبيار كنعان ونجيب شقير وبيتر بايتس

علي برو  وسفير جنوب افريقيا ووجيه البزري

فادي داعوق وفيصل دحبورة وروجيه كنعان وايلي عون
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من �شهر اإلى �شهر

فرعون  مي�سال  �ل�سياحة  وزير  �أطلق 

�ملو�سم �ل�سياحي �لبحري يف «جممع بل 

�زور« يف جونيه، وم�ساركته يف �حتفال 

تخريج دفعة من �أفو�ج �لإنقاذ �لبحري، 

�أّكد فرعون �أن «�لثقة بلبنان �سوف تتعزز 

و�سيعود �ل�سياح �خلليجيون �إىل ربوعه«.

يوؤمن  �لذي  �ل�سياحي  بالقطاع  و�أ�ساد 

د 
ّ
ويتقي عمل  فر�سة  �ألف   25 من  �أكرث 

وز�ر�ت  لرقابة  ويخ�سع  بالقو�نني 

ق 
ّ
�ل�سياحة و�لأ�سغال �لعامة و�ملال، تطر

�إىل  م�سري�ً  �لبحرية،  �لأمالك  م�ساألة  �إىل 

�أف�سل  �سكل  يف  معروفة  «�أ�سبحت  �أنها 

�لذي  �حلو�ر  بف�سل  �لنو�ب  جمل�ص  يف 

جرى يف �لأ�سابيع �ملا�سية«. 

 فرعون �لإ�سارة �إىل �لأزمة �لتي 
َ

ومل ين�ص

ت بها �ل�سياحة خالل �ل�سنو�ت �لثالث 
ّ
مر

�ملا�سية، وتر�جع عدد �ل�سياح، مو�سحًا 

�أن «عددهم يف �لعام 2010 كان �أكرث من 

مليوين ز�ئر، وقد �أ�سبح يف �لعام 2013 

وهذ�  ز�ئر،  �ألف  و300  �ملليون  حو�ىل 

تد�عيات  من  �لقطاع  ي�سهده  ما  يعك�ص 

موؤثرة«.

و�لتو�فق  �حلكومة  «وجود  �أن  ور�أى 

عو�مل  �ل�سيا�سية  و�لتهدئة  �لأمني 

�ستوؤدي �إىل عودة �لقت�ساد و�ل�سياحة«، 

«�لأمن  تاأمني  �رصورة  على  م�سدد�ً 

و�إحياء �ملهرجانات، ومنها مهرجانات 

بعلبك  �ىل  �ستعود  �لتي  �لدولية  بعلبك 

�أجريناها يف  ويف ظل �ملحادثات �لتي 

معر�ص  يف  و�مل�ساركة  ظبي  و�بو  دبي 

�أن  �سعرنا  �لعربي،  و�ل�سياحة  �ل�سفر 

يرغبون  �خلليجيني  �لخوة  من  �جلميع 

يف �لعودة �إىل لبنان«.

من جهته �أّكد نقيب �ملجمعات �ل�سياحية 

ل  «لبنان  �أن  بريوتي  جان  �لبحرية 

�لدورة  خارج  منو  �أي  ي�سهد  �أن  ميكن 

�لقت�سادية، �لتي ل ميكن �أن تن�سط من 

�لت�رصيع  «�أهل  ونا�سد  �ل�سياحة«.  دون 

�لأمالك  ملو�سوع  مقاربتهم  تكون  �أن 

�إمنائية  �قت�سادية  مقاربة  �لبحرية 

بدلت  ندفع  �أن  ميكن  ل  �إذ  م�ستقبلية، 

�لفو�ئد يف زمن  �لور�ء مع  �إىل  �سنة  من 

�سهدنا فيه مو��سم �سياحية معدومة«.

فرعون يطلق الموسم السياحي البحري

ت �مل�ساركون يف 
ّ

عادت �حلياة �ىل مرفاأ طر�بل�ص، هكذ� عرب

�لإحتفال �ل�سعبي �لذي نظمته �لأكادميية �لبحرية �لعربية 

ومكتب �لتمثيل �لإقليمي لحتاد �ملو�نئ �لعربية و�جلامعة 

�للبنانية �لفرن�سية للعلوم �لتطبيقية يف طر�بل�ص وم�سلحة 

�لتابعة  «عايدة«  �ل�سفينة  ر�سو  ملنا�سبة  �ملرفاأ،  ��ستثمار 

لالأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري يف 

جمهورية م�رص �لعربية عند ر�سيف �ملرفاأ ودعمًا لإحياء 

�ل�سياحة �ملرفئية، وعودة �حلياة �إىل مرفاأ طر�بل�ص. 

�لدكتور  �لعربية  �لأكادميية  رئي�ص  �لحتفال  يف  �سارك 

�ل�سخ�سيات وجمهور من  �لغفار، وح�سد من  �إ�سماعيل عبد 

طر�بل�ص و�ل�سمال. وحتولت �لحتفالية �إىل مهرجان ��ستعاد 

فيه مرفاأ طر�بل�ص تاألقه وجال �لعديد من �حل�سور يف �أرجاء 

تقدمه من علوم بحرية  ما  و�طلعو� على  «عايدة«  �ل�سفينة 

للطالب �لعرب �لذين يخ�سعون لدور�ت تدريبية بحرية على 

منت هذه �ل�سفينة، وت�ستمر �لدورة عدة �أ�سهر.

«زيارة  تامر:  �أحمد  �لدكتور  طر�بل�ص  مرفاأ  مدير  وقال 

�ل�سفينة عايدة �إىل مرفاأ طر�بل�ص كانت متوقعة منذ �أ�سابيع 

ولكننا طلبنا تاأجيل موعد و�سولهم ب�سبب �لأو�ساع �لأمنية 

80 فرد�ً  260 �سخ�سًا، منهم  يف �ملدينة لأن �لباخرة ت�سم 

جن�سيات  من  طالب  و�لباقون  �لبحري  �لطاقم  �أع�ساء  هم 

عربية و�أفريقية«.

�أمني �ملال يف «غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة«  ور�أى 

�أن موقع مرفاأ طر�بل�ص يوؤهله للقيام بدور  توفيق دبو�سي 

�قت�سادي وحياتي مهم... و�لباخرة عايدة من �أو�ئل �لبو�خر 

و�ل�سفن �لتي تاأتي �إىل طر�بل�ص عرب مرفئها... و�أنا على يقني 

عند ذ�ك �أن طر�بل�ص �ست�سبح �ملدينة �لقت�سادية �لأوىل يف 

لبنان«.

و�أ�سار �لقبطان ح�سام جمد �لدين طه �ىل �أن �ل�سفينة عايدة 

السفينة »عايدة« تعود الى مرفأ طرابلس
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 ..وافتتح معرض تعاونّيات 

المأكوالت الحرفّية
معر�ص  فرعون  مي�سال  �ل�سياحة  وزير  �فتتح  كما 

ة �لذي يقام 
ّ
ة �للبناني

ّ
ة �لرت�ثي

ّ
ات �ملاأكولت �حلرفي

ّ
تعاوني

بح�سور  بريوت«،  «�أ�سو�ق  يف  �لتو�يل  على  �لثالثة  لل�سنة 

بهدف  ة 
ّ
و�إعالمي ة 

ّ
ة وجتاري

ّ
ة وم�رصفي

ّ
�سيا�سي ات 

ّ
�سخ�سي

ة 
ّ
�للبناني �لتي متّثل خمتلف �ملناطق  ات 

ّ
�لتعاوني ت�سجيع 

و�لهادفة �ىل ت�سجيع �ملز�رع و�حلريف �للبناين على �لبقاء 

�ل�رصوط  وفق  حم�سوله،  ت�رصيف  خالل  من  �أر�سه  يف 

ة من 
ّ
ة، �ىل �مل�ستهلك �للبناين و�ىل �لدول �لأوروبي

ّ
�لعاملي

ة.
ّ
ة �لعاملي

ّ
ة Fair Trade �للبناني

ّ
خالل جمعي

و�لقى فرعون، بعد جولة قام بها على خمتلف �لعار�سني 

��ستمع منهم فيها �ىل حاجاتهم و�سبل تعاونهم مع وز�رة 

�لتي يقومون  لت�سجيعهم على مو��سلة �ملبادرة  �ل�سياحة 

عن  وكا�سفا  �ملعر�ص،  على  مني 
ّ
�لقي فيها  هّناأ  كلمة  بها، 

ع �ل�سياحة 
ّ
ة ت�سج

ّ
ت بر�مج �سياحي

ّ
�أّن «وز�رة �ل�سياحة �أعد

ة بكلفة متدنية، ما يتيح لل�سائح و�ملقيم �أن يزور 
ّ
�ملناطقي

ق 
ّ
ف �ىل عاد�تها ومعاملها ويتذو

ّ
ة ويتعر

ّ
�ملناطق �للبناني

ماأكولتها«.

�سكر  كلمة  فاألقى  �مللك  عبد  �سمري  ة 
ّ
�جلمعي رئي�ص  �ما 

�لن�ساط  �سمن  «من  للمعر�ص  رعايته  على  فرعون  فيها 

كان  ما  �ىل  �لبلد  عودة  �ىل  يهدف  و�لذي  به  يقوم  �لذي 

�أن نكون جزء�ً من هذ� �لن�ساط، خ�سو�سًا  عليه، وي�سعدنا 

ث 
ّ
�لت�سب على  �لقرى  �أبناء  ت�سجيع  �ىل  تهدف  تنا 

ّ
جمعي �أّن 

 من �لهجرة«.
ّ
باأر�سهم و�حلد

و�لتجارة  �لقت�ساد  وزير  عر�ص   
�آلن حكيم مع رئي�ص «جلنة �لتفاقيات 

�لتجارة  غرف  �حتاد  يف  �لتجارية 

يف  مزنر،  ناجي  و�لزر�عة«  و�ل�سناعة 

و�أو�سح  �لتجارية.  �لتفاقيات  �أو�ساع 

ملف  متابعة  يف  �للجنة  دور  �إىل  ق 
ّ
تطر «�للقاء  �أن  مزنر 

�لتفاقيات �لتجارية مع �خلارج، ول �سيما على �سعيد منظمة 

�لتجارة �لعاملية و�تفاقية �غادير«. وتابع حكيم مع وفد من 

«جمعية جتار �قليم �خلروب« برئا�سة �أحمد حميي �لدين عالء 

�لدين  عالء  و�أو�سح  �ملنطقة.  يف  �لتجارية  �لو�ساع  �لدين 

�قليم  �لأول يف  �سّلم حكيم «برنامج �مللتقى �لقت�سادي  �أنه 

�خلروب �لذي �سيعقد يف 10 و11 �أيلول �ملقبل، برعاية حكيم«. 

 �أ�سدر مدير عام «�ل�سندوق �لوطني لل�سمان �لجتماعي« 
تتعلق  �إعالمية  مذكرة  كركي  حممد 

�لتاأخري،  زياد�ت  من  بالإعفاء 

�لديون  تق�سيط  و�إجازة  و�ملخالفات، 

ودعت  �ل�سندوق.  مل�سلحة  �ملتوجبة 

�لعالقة  �أ�سحاب  �ل�سندوق  �إد�رة 

خالل  �أو�ساعهم  ت�سوية  �إىل  للمبادرة 

يف  تنتهي  و�لتي   269 رقم  �لقانون  باأحكام  �لعمل  فرتة 

لهم  �ملمنوحة  �لت�سهيالت  من  و�ل�ستفادة   2015/4/21
مبوجب �لقانون.

�جلديد  �ملجل�ص  مع  قزي،  �سجعان  �لعمل  وزير  تابع   
نقول  برئا�سة  بريوت«  جتار  لـ«جمعية 

�ىل  ��سافة  م�سرتكة،  ق�سايا  �سما�ص 

و�أكد  �لنتاج.  �أطر�ف  �حلو�ر بني  م�ساألة 

�سما�ص تقديره لدور وزير �لعمل يف �حياء 

�للجان �لتابعة للوز�رة، ومن بينها جلنة 

�ملوؤ�رص وجلنة �حلو�ر �مل�ستد�م. وبحث قزي مع وفٍد من «نقابة 

�أ�سحاب �ل�ساحنات« برئا�سة �سفيق �لق�سي�ص يف بع�ص �ملطالب 

�لعمل  �لعائدة للنقابة. من جهة ثانية، طلبت وز�رة  و�لق�سايا 

من مكاتب ��ستقد�م �لعامالت يف �خلدمة �ملنزلية �إيد�ع م�سلحة 

يف  ت�سجيل  �سهادة  �لعاملة  �لقوى 

�آخر  عن  و�سورة  �لو�رد�ت،  مديرية 

مكتب  به  تقدم  �سنوي  ت�رصيح 

يف  �لو�رد�ت  مديرية  من  �ل�ستقد�م 

كل  بد�ية  مع  وذلك  �ملال،  وز�رة 

نهاية  تتعدى  ل  مهلة  و�سمن  عام، 

�سهر كانون �لثاين.

موجز اقتصادي

هي حكومية م�رصية ولها مهمتان رئي�سيتان، متوين مناطق 

و�ملوؤن  بالوقود  و�إمد�دها  و�ملالحية  �لبحرية  �ملنار�ت 

وتدريب طلبة �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل 

�لبحري على �أعمال �لقيادة و�لهند�سة �لبحرية«.
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من �شهر اإلى �شهر

�أعيد �نتخاب رئي�ص «�حتاد غرف �لتجارة 

رئي�ص  �للبنانية«  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

�سقري  حممد  لبنان«  وجبل  بريوت  «غرفة 

للبحر  �لتجارة  غرف  لـ«جمعية  رئي�سًا 

�ملتو�سط« )�إ�سكامي)، لوليٍة جديدة، وذلك 

باإجماع �لغرف �ملتو�سطية، خالل �نعقاد 

هيئة مكتب «�إ�سكامي« وجلنتها �لتنفيذية 

يف مدينة طنجة يف �ملغرب.

ف�سدد  �سقري  حتدث  �لجتماع  وخالل 

غرف  تلعبه  �لذي  �ل�سا�سي  �لدور  على 

�لتجارة و«�أ�سكامي« يف دفع عملية �لنمو 

فان  �ملعنى  هذ�  وقال «يف  �ملتو�سط،  يف 

�لقطاع �خلا�ص  «��سكامي« متثل م�سالح 

يف �ملتو�سط«. 

�جلهد  من  مزيد  بذل  �رصورة  على  و�سدد 

�ملنطقة،  دول  بني  �لتعاون  لتفعيل 

للنهو�ص باقت�ساد �ملتو�سط، وقال «لالحتاد من �جل �ملتو�سط دور رئي�ص يف هذ� 

�لطار، خ�سو�سا �ن «��سكامي« ت�سكل زر�ع �لحتاد �لقت�سادي من �جل �لتخطيط 

للتنمية.

و�جلمعية  �ملكتب  هيئة  �جتماع  عقد  على  «��سكامي«  �جتماع  خالل  �لتفاق  ومت 

تنظيم  �ملقبل، وكذلك  �لول  ت�رصين  14 و15  لـ«��سكامي« يف بريوت يف  �لعمومية 

13 ت�رصين �لول �ملقبل يف بريوت، على �ن يجمع  موؤمتر �ل�سياحة �ملتو�سطي يف 

موؤ�س�سات �سياحية متو�سطية كربى مع نظري�تها �للبنانية خللق �رص�كات عمل يف 

ما بينها.

وعلى هام�ص �لجتماعات ز�ر �سقري �ملنطقة �لقت�سادية �حلرة يف طنجة ير�فقه 

و�لعمال يف  �مل�سانع  على  �طلعه  �لذي  �لريفي  �لتازي  �ملنطقة مهدي  عام  مدير 

�ملنطقة.

.. ومن طرابلس: 

إلطالق المنطقة 

االقتصادية الحّرة

رئي�ص  بني  �لجتماع  خل�ص 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف  «�حتاد 

و�لزر�عة يف لبنان« رئي�ص «غرفة 

حممد  لبنان«  وجبل  بريوت 

يف  �أعمال  رجال  و«جتمع  �سقري 

زيارة  خالل  و�ل�سمال«،  طر�بل�ص 

من  جمموعة  �إىل  طر�بل�ص،  �ىل  له 

�رصيعا،  تنفيذها  �سيتم  �لبنود، 

باملنطقة  �لعمل  �إطالق  �أبرزها 

مرفاأ  يف  �حلرة  �لقت�سادية 

متطور  ت�سور  وو�سع  طر�بل�ص، 

لال�ستفادة من �مل�ساحات و�لأبنية 

�لدويل  كر�مي  ر�سيد  معر�ص  يف 

يف  و�سارك  �لقت�ساد.  لتحريك 

�للقاء �لقائم باأعمال رئا�سة «غرفة 

طر�بل�ص و�ل�سمال« توفيق دبو�سي، 

رئي�ص بلدية طر�بل�ص نادر �لغز�ل، 

رئي�ص جمل�ص �د�رة «معر�ص ر�سيد 

كر�مي �لدويل« ح�سام قبيطر، مدير 

رئي�ص  تامر،  �أحمد  طر�بل�ص  مرفاأ 

فو�ز  طر�بل�ص«  جتار  «جمعية 

�حللوة.

تطوير  «�رصورة  على  �سقري  وركز 

�ل�رص�كة بني �لفعاليات �لقت�سادية 

�أي  �ملحلية،  و�ل�سلطة  طر�بل�ص  يف 

ما  يف  �لتعاون  لتفعيل  �لبلدية، 

�لتجارية،  �حلركة  لتن�سيط  بينهما 

وحتفيز �ل�ستثمار«.

�حلالب  عمر  �لتجمع  رئي�ص  ا 
ّ
�أم

�لتعاون  «�رصورة  على  ف�سدد 

�لإمناء،  لتحقيق  و�لتكاتف 

�سعوباتنا،  على  �لتغلب  لن�ستطيع 

على  ونق�سي  موؤ�س�ساتنا،  وتزدهر 

ون�ستقطب  �لف�ساد،  ونحارب  �لفقر 

�لزو�ر«.

 شقير رئيسًا لـ»إسكامي« 
في واليًة جديدة
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�حلاج  ح�سني  �ل�سناعة  وزير  �أكد   
�لإنتاج  حماية  على  «�حلر�ص  ح�سن 

�لغذ�ئي �لوطني، وحت�سينه من �أي عو�مل 

لأي  وجودته  �سالمته  تعري�ص  �إىل  توؤدي 

خماطر تنعك�ص �سلبًا على �سحة �ملو�طن، 

�لتناف�سية  قدرتها  تعزيز  وعلى  �للبنانية،  �ل�سناعة  �سمعة  وعلى 

م�سرتك مع  �جتماع  و�سّدد يف  و�خلارجية«.  �ملحلية  �لأ�سو�ق  يف 

�لغذ�ئية«  �ل�سناعات  و«نقابة  �ل�سناعيني«  «جمعية  عن  ممثلني 

وم�سنعي �لعبو�ت و�لرب�ميل و�لأكيا�ص �لبال�ستيكية، على «�أهمية 

و�سع موؤ�س�سة �ملقايي�ص و�ملو��سفات �للبنانية )ليبنور) مو��سفات 

�لز�مية خا�سة باإنتاج �لرب�ميل �لبال�ستيكية على �ختالف حجمها، 

�ل�سالمة،  ة ومعايري 
ّ
�ل�سحي �ل�رصوط  لتاأمني �مل�ستوعب �مل�ستويف 

�سة لحتو�ء �ملو�د �لغذ�ئية«. 
ّ

ت �أنها خم�س
ّ
مبا يثب

لـ«م�سلحة  �لعام  �ملدير  جال   
على  حوماين  عادل  �ملهند�ص  �لليطاين« 

ومهند�سي  �لإد�رة  جمل�ص  من  وفد  ر�أ�ص 

للك�سف  �خلرديل  �سد  موقع  يف  �مل�سلحة 

�ل�سد،  عليها  �سيقام  �لتي  �ملنطقة  على 

ثم تفقد مع �لوفد موقع �سد كفر�سري يف زوطر �لغربية. و�أو�سح 

متوز  من  �لأول  يف  در��سته  �ستلزم  �خلرديل  «�سد  �أّن  حوماين 

ت�رصين  �لأول من  در��سته يف  ف�ستلزم  �سد كفر�سري  �أما  �ملقبل، 

�لأول �ملقبل، بناء على توجيهات رئي�ص جمل�ص �لنو�ب نبيه بري 

ووزير �لطاقة و�ملياه �أرتور نظريان«. 

 �أ�سدر وزير �لزر�عة �أكرم �سهيب قر�ر�ً 
�ملتخ�س�سة  �ل�رصكات  �إحدى  فيه  منع 

بالتعقيم �لبخاري �حلر�ري لبع�ص �أنو�ع 

�لثمار �مل�ستوردة عن �لعمل. و�أفاد بيان 

�لفني  �لك�سف  باأن  �لوز�رة  عن  �سادر 

بنّي عدم �لتز�م هذه �ل�رصكة «بال�رصوط �لفنية �ملطلوبة، وعدم 

قيامها بت�سحيح �أو�ساعها �ثر �لإنذ�ر �لذي وجه �إليها �سابقا«.

من جهٍة ثانية بحث �سهيب مع وفد من «نقابة م�سدري �خل�سار 

�ملنتجات  �سالمة  حماية  خليل  �سالح  برئا�سة  و�لفاكهة« 

و�ل�رصوط  �للبنانية  �لزر�عية 

وت�سديرها،  ل�ستهالكها  �ملفرو�سة 

خ�سو�سًا جلهة خلوها من تر�سبات 

«�لهم  �أن  �سهيب  و�أّكد  �ملبيد�ت. 

�لأ�سا�سي للوز�رة هو �سحة �ملو�طن 

�مل�ستهلك للمنتجات �لزر�عية«. 

موجز اقتصادي
طالب وفد من «جتمع رجال �لأعمال 

فوؤ�د  �لدكتور  برئا�سة  �للبنانيني« 

زمكحل �أثناء لقائهم مع وزير �لتنمية 

با�سالحات  فريج  دو  نبيل  �لد�رية 

�لوطني،  �لقت�ساد  لإنقاذ  هيكلية 

وذلك من خالل م�ساريع بد�أها �لتجمع 

بالفعل ومنها: م�رصوع قانون �سمان 

�ل�سيخوخة، �لذي �قرتحه جتمع رجال 

 ،2011 �أيلول  يف  �للبنانيني  �لأعمال 

�لتف�سيلية  �لأ�سهم  قانون  وم�رصوع 

قانون  وم�رصوع   ،(2012 )متوز 

ب�ساأن  قانون  وم�رصوع   (2013 )�أيار  �ملب�سطة  �لأ�سهم  �رصكات 

وغريها   (2014 )�آذ�ر  �ملنقولة  �لأمو�ل  على  �لعينية  �ل�سمانات 

من  كبري  جزء  يبد�أ  �أن  «يجب  �نه  زمكحل  ور�أى  �مل�ساريع.  من 

حل م�سكلة �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب باإ�سالحات جذرية يجب �أن 

ترتبط باأي زيادة«.

من جهته �كد دوفريج �ن وز�رته «تعنى بال�سالح �لد�ري �لذي 

يطمح �ليه جميع �للبنانيني، و�ليوم بات �ل�سالح �لد�ري حمط 

�لهيئات  �سيا�سية وخ�سو�سا  �ل�سيا�سية وغري  �لفئات  �نظار كل 

�لقت�سادية«، م�سري� �ىل �ن م�رصوع �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب �جنز 

يف �للجنة �لنيابية �خلا�سة.

رجال األعمال  يطالبون بإصالحات 

هيكلية إلنقاذ االقتصاد

أزمة مياه البقاع 

�ل�سناعة  �أرتيور نظريان ووزير  تناول وزير �لطاقة و�ملياه 

�لدكتور ح�سني �حلاج ح�سن و�لنائب �إميل رحمة، �أزمة �ملياه 

روؤ�ساء  �لبقاع، بحث مع وفد من  �لتي تعاين منها حمافظة 

بلديات منطقة �رصقي بعلبك، وبعلبك و�سمايل بعلبك، بح�سور 

مو�سوع  يف  م�سّلم،  مارون  �لبقاع  مياه  موؤ�س�سة  عام  مدير 

�ملياه يف ظل �ل�سح هذ� �لعام.

ت�سغيل  مو�سوع  تناول  �لبحث  �إن  �للقاء  بعد  نظريان  قال 

�سبكتي مياه �ل�سفه و�ل�رصف �ل�سحي. وناأمل �أن يتوىل �لوزير 

جمل�ص  و�إىل  �لوزر�ء  جمل�ص  �إىل  �لالزمة  باملر��سالت  �لقيام 

مياه  �سبكة  ت�سغيل  لعقد  �لتمديد  �أجل  من  و�لإعمار  �لإمناء 

�ل�سفه و�ل�رصف �ل�سحي يف هذه �ملنطقة ملا لهذ� �ملو�سوع 

من �أهمية ق�سوى نظر�ً للم�ساكل �لعديدة �لتي تعرت�ص ت�سغيل 

�ل�سبكتني، و�أهمها �أن �لتيار �لكهربائي هو بني حالتني، �إما 

حالة وجوده و�إما �لتقنني �أو حالة عدم �لتغذية، ويف �حلالتني 

فاإن �لآبار �ملوجودة يف �ملنطقة وعددها و�حد وع�رصون بئر�ً 

تغذي �ملنطقة وهي ل تعمل، فاإذ� وجد �لتيار �لكهربائي فهو 

فالآبار ل  وبالتايل  �ملطلوب  ل 
ّ
�مُلعد فولتاج دون  يف حالة 

تعمل، و�إذ� كان �لتيار مقطوعًا فال وجود للمياه«.
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من �شهر اإلى �شهر

للفر�ن�سايز  بريوت  منتدى  �سكل 

ثويًا  حدثًا   »Bifex» �لمتياز  لرت�خي�ص 

ودر��سات  م�ساريع  خالله  من  يطلق 

منه،  �لر�بعة  �لدورة  وعقدت  �قت�سادية، 

مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�ص  وكان 

بريوت  �إفتتاح«منتدى  رعى  قد  �سليمان 

�لر�بع للفر�ن�سايز - بيفك�ص 2014« �لذي 

لرت�خي�ص  �للبنانية  �جلمعية  نظمته 

�لمتياز )فر�ن�سايز) برئا�سة �سارل عربيد 

وزير  �لرئي�ص  ومثل  فيني�سيا،  فندق  يف 

ح�رص  كما  فرعون،  مي�سال  �ل�سياحة 

�آلن  �لدكتور  و�لتجارة  �لقت�ساد  وزير 

حكيم ممثاًل رئي�ص �حلكومة متام �سالم، 

�حلاج  ح�سني  �لدكتور  �ل�سناعة  وزير 

ح�سن، و�سفرية �لحتاد �لوروبي �جنلينا 

�ل�سخ�سيات  من  وح�سد  �يخهور�ست، 

وفاعليات  و�ل�سيا�سية  �لدبلوما�سية 

�قت�سادية و�منية و�سناعية و�جتماعية. 

كلمة فرعون ممثل سليمان
«�إر�دة �حلياة �لتي ميلكها �لبع�ص قادرة 

على �لنت�سار �سمن حدودنا وخارجها«، 

�ل�سياحة مي�سال  بد�أ وزير  �لكلمات  بهذه 

ممثاًل  كونه  �ألقاها  �لتي  كلمته  فرعون 

ر�عي ملنتدى بريوت  لرئي�ص �جلمهورية 

وقال:   ،(BIFEX( للفر�ن�سايز  �لر�بع 

ظل  يف  للجمعية  �لر�بع  �ملوؤمتر  «ينعقد 

جنحت  متو�زنة  �رص�كة  حكومة  تو�جد 

حتى �لآن يف �لأهد�ف �لتي و�سعتها«. 

�ملوؤمتر  هذ�  عناوين  «من  و�أ�ساف: 

�لقت�سادية«  «�لدبلوما�سية  �لالفتة 

ومن �سمنه «ت�سويق لبنان كبلد ومق�سد 

مع  �لطويلة  �لنقا�سات  وبعد  �سياحي«. 

رئي�ص وبع�ص �أع�ساء �جلمعية يف زمن 

قبل  �ل�سائعة  و�لفر�ص  �لثقة  فقد�ن 

و�إمكانية  �رصعة  �أقدر  �حلكومة،  تاأليف 

ظل  يف  �لأفكار  هذه  بع�ص  تطبيق 

�حلكومة،  تاأليف  ر�فقت  جديدة  �أجو�ء 

ومنها  عمرها،  ق�رص  من  �لرغم  على 

�رصورة �إ�رص�ك �أو�سع للدبلوما�سيني يف 

يخدم  منحى  يف  �خلا�ص  �لقطاع  دعم 

لأقطاب  ي�سمح  ما  �لوطني  �لقت�ساد 

هذه  مناق�سة  يف  �لقطاعات  بع�ص 

�لوزير  مو�فقة  بعد  معهم،  �ملو��سيع 

�ملخت�ص«.

عربيد
�سارل عربيد كلمة  �ألقى  �ملنتدى  وخالل 

نوعية  قفز�ت  معًا  «حققنا  فيها:  قال 

منتد�نا  و�أ�سبح  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف 

)BIFEX( منتدى بيروت الرابع للفرانشايز

فرعون: لتسويق لبنان كبلد ومقصد سياحي 

باسيل: نحن أمام خيارين: النهج السائد والتحديث 

الحاج حسن: إلقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص 

حكيم: ندعو الى تحفيز اإلستثمار واإلنتاج

عربيد: أصبح المنتدى حدثًا اقتصاديًا منتظرًا

شارل عربيد

شارل عربيد وآالن حكيم وميشال فرعون ود. حسين الحاج حسن

جبران باسيل حسين الحاج حسن آالن حكيم ميشال فرعون
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عملنا  منتظر�ً،  �إقت�ساديًا  حدثًا 

�لعام  هذ�  ليكت�سب  جاهدين 

فاأعطيناه  �أكرب.  �أهمية  �أي�سًا 

طرح  خالل  من  د�خليًا  بعد�ً 

يف  تتمثل  بارزة،  مو��سيع 

«�إعادة  مبو�سوع  �لأول  �ليوم 

يف  �لقت�سادية  �حلركة  �حياء 

 Reviving( �لرئي�سية«  �ل�سو�رع 

بالتعاون   ،(High Streets
و�لبلديات  �لد�خلية  وز�رة  مع 

جتار  وجمعية  �لغرف،  و�حتاد 

�لوزير  معايل  ح�سور  ويف  بريوت، 

�ملبادرة  هذه  وتهدف  �مل�سنوق.  نهاد 

لحياء  وطنية  ��سرت�تيجية  و�سع  �إىل 

ونه�سة �حلركة �لقت�سادية يف �ل�سو�رع 

بني  �ل�رص�كة  على  مبنية  �لرئي�سية، 

�لتجار  وجمعيات  �ملحلية  �ل�سلطات 

�لعام  و�لقطاعني  �لأهلي،  و�ملجتمع 

و�خلا�ص«. 

الحاج حسن
�حلاج  �لدكتور  �ل�سناعة  وزير  و�ألقى 

قطاع  «�ن  فيها:  قال  كلمة  ح�سن 

�لفر�ن�سايز ميثل لبنان �لبد�ع و�لمتياز 

تقدم  �لفر�ن�سايز  لأن  و�لتطور،  و�لتقدم 

�ن  ي�ستطيع  متقدمًا  �قت�ساديًا  منوذجًا 

لبنان  يف  �ملتميزة  لبنان  �سورة  يظهر 

ويف �لعامل«. 

زيادة  على  �لعمل  «يجب  و�أ�ساف: 

�خلارج.  �ىل  �للبنانية  �ل�سادر�ت 

�قت�سادية  هموم  توجد  لبنان  يف 

�لتجاري  �مليز�ن  عجز  �برزها  عديدة، 

مليار�ت   10 على  يزيد  فهو  �للبناين. 

من   %  20 يعادل  ما  �ي  �سنويا  دولر 

ت�سع  �ن  �لدولة  وعلى  �ملحلي.  �لناجت 

هذه  ملعاجلة  �قت�سادية  �سيا�سات 

ي�ستورد.  بلد�ً  لبنان  �سيظل  �مل�سائل. 

�سادر�تنا  زيادة  من  �ملانع  ما  ولكن 

علينا  �ل�ستري�د.  فاتورة  وتخفي�ص 

و�مل�ساركة  �ملعار�ص  ن�ساط  تو�سيع 

�سيا�سة  ت�سع  �ن  �حلكومة  على  فيها. 

ملعاجلة  روؤيتها  تت�سمن  �قت�سادية 

�لزمات، وعندما تقوم �رص�كة حقيقية 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، ينعك�ص 

�لمر على �ل�سق �لقت�سادي«. 

وقال: «بالن�سبة �ىل �ملطالب �لجتماعية، 

و�لعمال  �ملوظفني  معا�سات  �ن  نعرف 

يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص غري كافية 

لتاأمني معي�سة لئقة. وهذ� يتطلب حو�ر� 

�قت�ساديا بدل �لت�سادم �لقت�سادي. 

حكيم
كلمته:  يف  حكيم  �آلن  �لوزير  وقال 

بريوت  يف  �ملميز  �جلمع  هذ�  «وجود 

�لذي  �لر�ئد  �لدور  على  تاأكيد  �إل  هو  ما 

�لتجارة و�خللق  يوؤديه لبنان يف جمال 

�لظروف  كل  من  بالرغم  و�لإبد�ع 

�لتي  �ل�سعبة  و�لإجتماعية  �لإقت�سادية 

مير بها«.

لبنانيو  �لد�خل كما  «فلبنانيو  و�أ�ساف: 

جتاه  م�سوؤوليات  عليهم  �لإغرت�ب 

للم�ساهمة  �جلميع  ندعو  و�إننا  وطنهم 

بالتكاتف  لبنان  بلدنا  وتقدم  �إمناء  يف 

و�لتعاون و�لت�سامن. فدعونا �إىل حتفيز 

�ل�ستثمار يف لبنان و�لنتاج يف لبنان 

يف  و�لت�سوق  لبنان  يف  و�ل�ستهالك 

لبنان و�ل�سياحة يف لبنان و�لدر��سة يف 

لبنان و�لبتكار يف لبنان و�لنطالق من 

لبنان للت�سويق ون�رص �لتميز �للبناين �إىل 

�ملنطقة و�لعامل.

و�نعقدت جل�سة عمل �لو�ساطة و�لتحكيم 

�ل�سابق  �لوزير  مب�ساركة  �لفر�ن�سايز  يف 

بهيج طبارة ونقيب �ملحامني يف بريوت 

جورج جريج.

الديبلوماسية الفاعلة 
و�ملغرتبني  و�خلارجية  وز�رة  �أطلقت 

عنو�ن  حتت  ديبلوما�سيًا  موؤمتر�ً 

بفروعها  �لفاعلة«  «�لديبلوما�سية 

و�ل�سيا�سية، يف  و�لغرت�بية  �لقت�سادية 

�ليوم منتدى بريوت للفر�ن�سايز )بيفك�ص 

 .(2014
فيها:  جاء  كلمة  با�سيل  �لوزير  و�ألقى 

�لت�سليم  خطاب  يف  «طرحت 

روؤيتي  �سمن  من  و�لت�سلم 

لبنان  �سفر�ء  «لقاء  مل�رصوع 

�ليوم  نحن  وها  �ر�ص«  على 

لهذ�  �لول  �حلجر  ن�سع 

تاأ�سي�سية  حمطة  يف  �مل�رصوع 

بدل  وم�ستمر  منهجي  مل�سار 

معزولة  خطوة  تكون  �ن  من 

تنتهي بانتهاء �للقاء«.  

�مام  �ليوم  «نحن  وتابع: 

على  �لبناء  �ولهما  خيارين، 

�لنهج �ل�سائد �لذي يبقي على دبلوما�سيتنا 

متفرجة، تو�كب �لحد�ث بدل �ن حتاول 

حتديث  عن  عاجزة  وتبقى  فيها،  �لتاأثري 

�لع�رص  مع  لتتاأقلم  و�عمالها  �فكارها 

�لطبيعي  �لبريقر�طي  �مليل  عن  بدياًل 

�لتعابري، وثانيهما  �لفطري من  و�خلوف 

من  و�ل�ستفادة  و�لتحديث  �جلمود  ك�رص 

م�ساف  �ىل  �لوز�رة  لرتقى  �لطاقات 

وز�ر�ت �خلارجية �لفاعلة«.

كما طرح جمموعة �أفكار عامة تقوم على 

�غرت�بية  �قت�سادية  مبادىء  جمموعة 

من  كبري  عدد  �ىل  بالإ�سافة  وطنية، 

روتينية  ت�سبح  �ن  يجب  �لتي  �لعمال 

ومنها:

و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  قيام   -

تعيق  �لتي  �ملو��سيع  ومتابعة  مبالحقة 

لال�ستثمار  �سليم  قانوين  �طار  وجود 

�لجنبي 

�لب�رصية  �لكو�در  كل  �إىل  �لتعرف   -

لدى  �لعاملة  لبناين  ��سل  من  �للبنانية 

�د�ر�ت دول �لعتماد 

- قيام �لوز�ر�ت بابالغ وز�رة �خلارجية 

بامل�ساكل و�لعقبات �لتي تعرت�ص عملها 

يف �خلارج

- �بالغ وز�رة �خلارجية ومن خاللها �ىل 

و�مل�ساعد�ت  �لتعاون  برب�مج  �ملعنيني 

�لتي تقوم يف �لدول �ملعتمدة

خم�س�سة  �قت�سادية  ندو�ت  �قامة   -

�ليها  يدعى  �لقت�سادية  للديبلوما�سية 

�مل�سوؤولون يف �لوز�ر�ت �ملعنية وخا�سة 

�لقت�ساد و�مل�رصف �ملركزي و�يد�ل«. 

�خلارجية  هي  «�ين  با�سيل  وت�ساءل 

�للبنانية من كل هذه �ملو��سيع و�مللفات 

و�ملتطلبات �لقت�سادية �ليوم؟ �ين يجب 

�ن تكون وز�رة �خلارجية من هذه �لمور 

يف ظل �لو�سع �لقت�سادي �ملاأزوم؟« 

شارل عربيد والياس ابو صعب وجبران باسيل وسجعان قزي
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من �شهر اإلى �شهر

يف  �ل�سباب  ملو�هب  دعمه  �إطار  يف 

�لن�سخة  فرن�سبنك  نظم  و�لإبد�ع  �لفن 

عبارة  وهو  «جبل«  ملعر�ص  �لعا�رصة 

للفنون  �ل�سباب  �لفنانني  معر�ص  عن 

«لو  فندق  يف  لبنان،  يف  �جلميلة 

ح�سد  ح�رصه  بريوت،  يف  غر�ي« 

و�لفنية  �مل�رصفية  �ل�سخ�سيات  من 

وتخلل  و�لإعالمية.  و�لإبد�عية 

لوحات،  عديدة،  فنية  �أعمال  �ملعر�ص 

�لتي  فوتوغر�فية  و�سور  منحوتات 

تعك�ص موهبة �جليل �جلديد.

و�لإعالم  �لت�سويق  ق�سم  مديرة  وقالت 

�لق�سار:  د�نيا  فرن�سبنك  يف  و�لإعالن 

«لقد غد� «جبل« على مر �ل�سنني �ملوعد 

�لفنانيني  لكافة  �جلامع  �ملرتقب 

خمتلف  ومن  و�لهو�ة  �ملحرتفني 

�لأجيال �لذين مل ت�سنح لهم �لفر�سة �أن 

يقدمو� �أي عر�ص �سخ�سي لأعمالهم«. 

وتابعت �لق�سار: «باأن «مبادرة معر�ص 

��سرت�تيجيتنا  يف  �لر��سخة  «جبل« 

�ليوم،  وليدة  لي�ست  هي  فرن�سبنك،  يف 

مماثلة  ملبادر�ت  ��ستمر�رية  هي  بل 

فرن�سبنك  وكان  �ل�سابق.  يف  بها  قمنا 

عام  «جبل«  لـ  معر�ص  ل 
ّ
�أو �أطلق  قد 

1998 كمبادرة فريدة من نوعها تقوم 
�ل�سعيد  هذ�  على  خا�سة  موؤ�س�سة  بها 

 ،1998 �لعام  ومنذ  و�لفني.  �لوطني 

من  �أكرث  «جبل«  معار�ص  يف  �سارك 

خمتلف  من  �سابة  وفنانة  فنان   300
�أكرث  بينهم  من  �للبنانية،  �ملناطق 

�ليوم  هم  ومبدعة  مبدعًا  خم�سني  من 

مفخرة للوطن«. 

و�أ�سارت �لق�سار على: «�لإ�ستد�مة �لتي 

حقيقة  تربز  �لتي  «جبل«،  يكر�سها 

للجميع  �لثقافية  �لتنمية  يف  رغبتنا 

�إ�سهاماتهم  وتقدير  �لفنانني  وتثمني 

�جللية يف �إثر�ء �ملجتمع بفي�ص �لأفكار 

عن  و�لتعبري  و�ملعاين  �ل�سور  وتدفق 

�لتجربة �لإن�سانية«. 

35 فنانًا �ختريو�  «�إن  �لق�سار:  وقالت 

من �أ�سل 130 مر�سحًا ترت�وح �أعمارهم 

تيار�ت  وميثلون  عامًا  و35   25 بني 

مر�سحًا   130 م 
ّ
قد �ملعا�رص.  �لإبد�ع 

 60 على  �ملو�فقة  ومتت  ملفاتهم 

�لفنية  «جبل«  جلنة  قبل  من  منهم 

�ملتخ�س�سة، ثم �ختري 35 لهذ� �ملعر�ص 

�جلديد وجميعهم من �ملو�هب �لو�عدة«.  

�أن:  على  �لق�سار  نوهت  �خلتام،  ويف 

«��ستمر�رية معر�ص «جبل« هي تاأكيد 

يف  �ملعر�ص  لهذ�  �لفعال  �لدور  على 

وتاأكيد  �ل�ساعدة،  �ملو�هب  �كت�ساف 

ودعمه  فرن�سبنك  تاأييد  على  �سارم 

لالإبد�ع و�ملو�هب �لو�عدة يف جمتمعنا 

و�لعالقات  �لالزمة  �لهيكلية  وتاأمني 

�ملحلية و�لدولية �لتي ت�سمح للفنانني 

يف  �لفنية  �أعمالهم  بتبادل  و�لفنانات 

ذة للفن و�لد�عمة له، كما 
ّ
�لأ�سو�ق �ملحب

�إىل  «جبل«  ومعر�ص  فرن�سبنك  يتطلع 

�لأمل و�سقل  �ل�سباب بدعائم  م�ستقبل 

�ل�سخ�سية وحتفيز �لوحي و�لإلهام«. 

معرض »جبل« 2014 إبداع شبابي واعد 

حسن أبو عودة وشيال ماروني وكمي سعادة وريما سعد ودانيا قصار وسنتيا كرم ورانيا حالوي ورايا طبارة

فرح الديك ولما غانم

ميس رمال

دانيا ونبيل قصار

ديانا الحلبي
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قزي  �سجعان  �لعمل  وزير  بحث   
يف مكتبه يف �لوز�رة، مع �ملدير �لعام 

لقمان،  �أحمد  �لعربية  �لعمل  ملنظمة 

لبنان  بني  �لثنائية  �لعالقات  يف 

و�ملنظمة، و�سبل �لتن�سيق ع�سية موؤمتر 

هذ�  نهاية  قبل  �أعماله يف جنيف  �سيبد�أ  �لذي  �لدويل  �لعمل 

�ل�سهر. وحتدث قزي خالل �للقاء عن �أهمية �حلو�ر �لجتماعي 

وتاأمني �لعمل للبنانيني.

وطرح لقمان �إمكان �إقامة موؤمتر �قليمي - دويل يف لبنان 

�لفل�سطينيني مب�ساركة  �ل�سوريني و�لالجئني  �لنازحني  حول 

للهجرة، ومب�ساركة  �لدولية  و�ملنظمة  �لدولية  �لعمل  منظمة 

خرب�ء يف هذ� �ملجال«.

 �لتقى وزير �لت�سالت بطر�ص حرب 
لالت�سالت  «�أور�جن«  �رصكة  من  وفد� 

�لفرن�سية )فر�ن�ص تلكوم) �آتيا من فرن�سا، 

لل�رصق  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �سم 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا ل�سوؤون �لعمليات 

مي�سال مونز�ين و�ملدير �لعام لـ«فر�ن�ص كابل ر�ديو« جري�لد 

و�ل�سيانة  لال�ستثمار  �لعام  �ملدير  ح�سور  يف  ماتزيوتو، 

�ملنعم  عبد  �لدكتور  «�أوجريو«  لهيئة  �لعام  و�ملدير  �لرئي�ص 

باتريك  «�سوديتيل«  ل�رصكة  �لعام  و�ملدير  �لرئي�ص  يو�سف، 

و�آلن  حرب  �سيمون  حرب  �لوزير  وم�ست�ساري  فار�جيان 

با�سيل.

لت�سجيع  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �ساركت   
ممثلة  )�يد�ل)  لبنان  يف  �ل�ستثمار�ت 

نبيل عيتاين يف  �إد�رتها  برئي�ص جمل�ص 

لال�ستثمار  �لعاملي  �لجتماع  «�أعمال 

�ل�سبكة  نظمته  �لذي  ع�رص«  �لر�بع 

�لعاملية لهيئات ت�سجيع �ل�ستثمار�ت WAIPA يف ��سطنبول 

بني 13 و15 �أيار �جلاري، يف ح�سور ر�سميني وم�سوؤولني عن 

120 هيئة ت�سجيع ��ستثمار حول �لعامل. وتطرق هذ� �لجتماع 
�لتفاق  ومت  �ل�ستثمارية،  بالن�ساطات  تتعلق  مو��سيع  �إىل 

على �لرتويج لال�ستثمار يف كل من 

عر�ص  خالل  من  �لأع�ساء  �لبلد�ن 

�مل�ساريع �ل�ستثمارية على �ملوقع 

�لت�سويت  ومت  لل�سبكة.  �لإلكرتوين 

لل�سبكة  �لعمومية  �جلمعية  يف 

�إىل  جنيف  من  مقرها  نقل  على 

��سطنبول.

موجز اقتصادي

�نطلقت حملة «�لزرق �لكبري« ب�سنتها �لـ18 لتنظيف �ل�ساطىء 

وبحره على طول �ل�ساطىء �للبناين من �ل�سمال �ىل �جلنوب، 

�ملدين  �ملجتمع  هيئات  عن  وممثلني  بلديات  مب�ساركة 

و�ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�لك�سفية.

وبلدية  �للبناين  �جلي�ص  مب�ساركة  �حلملة  �طلقت  �سور،  ففي 

�سور وممثلني عن �لوز�ر�ت وعدد من بلديات �ملنطقة، وتالمذة 

من �ملد�ر�ص، و�لندية و�جلمعيات. وقامت بلدية �سور بتوزيع 

و�مل�ساركني،  �لتالمذة  على  و�لقفاز�ت  �لنايلون  �كيا�ص 

لرفع  للحملة من جر�فات و�ساحنات  يلزم  �منت كل ما  كما 

�ل�ساطىء ونقلها ومعاجلتها يف عدد من  �لنفايات من على 

مكبات �لنفايات يف �ملنطقة.

بعنو�ن  �ل�سعبي  �مل�سبح  عند  �حلملة  بد�أت  �سيد�،  يف  �ما 

«�أنقذو� �ملتو�سط«، مب�ساركة فوج �لنقاذ �ل�سعبي يف «موؤ�س�سة 

معروف �سعد �لثقافية �لجتماعية �خلريية«. 

عمق  يف  �ل�سيادين  ملر�كب  تظاهرة  مع  �لحتفال  وتز�من 

وطنية  هتافات  ومرددين  �للبنانية  �لعالم  ر�فعني  �لبحر، 

ولفتات حتمل �سعار�ت «نحمي وطننا ببيئة نظيفة«. 

مرفاأ  عند  للحملة  �ل�سا�سية  �ملحطة  كانت  �ل�سمال،  ويف 

�سيادي �ل�سماك يف �لعبدة، ليتوزع بعدها �ملتطوعون فرقًا 

نقطة  �لعبدة وحتى  �لعكاري من  �ل�ساطىء  �متد�د  على  فرق 

�لعري�سة �حلدودية بطول حو�ىل �لـ14 كيلومرت�ً. و�سارك يف 

�حلملة جر�فات و�ساحنات قدمتها �لبلديات، عملو� على رفع 

�ل�ساطىء ونقلها ومعاجلتها يف عدد من  �لنفايات من على 

مكبات �لنفايات يف �ملنطقة مبر�قبة �جلهات �ملعنية.

 إطالق حملة 
»األزرق الكبير« 
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�آلن  �لدكتور  و�لتجارة  �لقت�ساد  وزير  �علن 

مديرية  خالل  من  و�سعت  �لوز�رة  �ن  حكيم 

�لتو��سل  قنو�ت  �لعديد من  �مل�ستهلك  حماية 

 – توعية  حملة  �سمن  �مل�ستهلك  يد  مبتناول 

م�سوؤولية – تو��سل ، تهدف �ىل �سبط �ل�سو�ق 

توعية  و�ىل  �ملتوفرة  �لمكانات  �سمن 

وو�جباتهم  بحقوقهم  و�عالمهم  �مل�ستهلكني 

و�برز هذه �لقنو�ت �خلط �ل�ساخن 1739، ومو�قع 

 facebook and twitter لتو��سل �لجتماعي� 

و�لعنو�ن �لاللكرتوين

  www.economy.gov .lb 

جاء خالل موؤمتر �سحايف عقده �لوزير حكيم 

فوؤ�د  �مل�ستهلك  حماية  مدير  �لقت�ساد  عام  مدير  بح�سور 

فليفل، ورئي�ص جمعية حماية �ملنتجات و�لعالمات �لتجارية 

�ملحامي ندمي عبود لت�سليم جائزة حماية �مل�ستهلك لف�سل 

ت�سميم مل�سق للخط �ل�ساخن. 

و�أكد حكيم خالل �ملوؤمتر على : «�همية �لدور 

�لذي تلعبه مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي �ليوم 

يف �لو�سول �ىل �كرب �رصيحة من �ملو�طنني 

ول �سيما فئة �ل�سباب �لذي نعول عليه  لبناء 

م�ستقبل و�عد مرتكز على �ملبادئ �ل�سليمة، 

مت �لت�سويت على �سفحة مديرية �مل�ستهلك 

ع�رصة  �ف�سل  لختيار  �لفاي�سبوك  على 

ت�ساميم، ما �ساهم  باد�ء دور توعوي ب�سكل 

غري مبا�رص بنف�ص �لوقت.

�لإخت�سا�ص  ذوي  من  موؤلفة  جلنة  قامت 

�لت�ساميم  بني  �لأف�سل  �لت�سميم  لختيار 

ت�سميم  �للجنة  �ختارت  لقد  �ملتاأهلة. 

�ن  �لتي ميكن  �ملبا�رصة  و�لر�سالة  لو�سوحه  برخيا  جوزيف 

تقدير  كما مت  �ملجتمع.  فئات  كافة  �ىل  يو�سلها من خالله 

ت�ساميم كل من �سانتال �حلد�د وبهيج �سعد ملا يف �لت�سميمني 

من �بتكار و�سعار�ت لفتة«. 

 وزير االقتصاد والتجارة يعلن قنوات تواصل 
لحماية المستهلك 

نشاط حول تدوير النفايات بمناسبة يوم األرض

ثانوية  من   Access 9 تالميذ  قام 

جورج �رص�ف �لر�سمية بالتعاون مع 

م�رصوع  باإجناز  «يوتوبيا«  جمعية 

 GYSD (Global Youth  2014(

حملة  �إختار  �لذي   Service Day
توعية للتدوير مبنا�سبة يوم �لأر�ص.

مت �مل�رصوع يف مدينة �مليناء مقابل 

متت  حيث  �إليا�ص،  مار  مدر�سة 

�حلائط  على  كلمات  ثالث  كتابة 

 RECYCLE، �لتدوير  �إعادة  ملر�حل 

�ملو�د   ،REDUCE ،REUSE
�مل�ستعملة هي �أغطية �ملياه �ملعدنية، 

و�حل�سي�ص  �لغازية،  �مل�رصوبات  تنك 

على  �حلفاظ  نحو  وذلك  �لأخ�رص 

�لبيئة.

خالل هذ� �لن�ساط �سكر رئي�ص جمعية 

�أهمية  على  ن�سابة  �سادي  يوتوبيا 

�لنفايات  فرز  ثقافة  تعزيز  و  �لعمل 

�ملعنية  و�لبلديات  �لوز�ر�ت  وطالب 

باأننا  ذكر  كما  ذلك،  على  بالعمل 

طاقاتنا  وو�سع  �ليد  ملد  م�ستعدون 

ت�رصف  حتت  ومو�ردنا  وخرب�تنا 

�جلهات �ملعنية يف �سبيل حتقيق هذ� 

�لهدف.

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

ح�سني  �لدكتور  �ل�سناعة  وزير  رعى 

«برجمة  موؤمتر  �فتتاح  ح�سن  �حلاج 

موؤ�س�سة  نظمته  �لذي  �ل�سورية«  �لأنظمة 

ويهدف  �إن�سرتومانت�ص«،  «نا�سيونال 

جمال  يف  �حلديثة  �لتقنيات  عر�ص  �إىل 

و�ملعلوماتية،  �لتكنولوجية  �ل�سناعات 

�لإنتاج،  كلفة  تخفي�ص  على  �مل�ساعدة 

حو�جز  تخطي  �لإنتاجية،  حت�سني 

�لت�سدير و�لتجارة، وزيادة �لأرباح.

ميتلك  لبنان  «�إّن  ح�سن:  �حلاج  قال 

�لكثري من �ملقدر�ت �لب�رصية و�لكثري من 

و�لثقافية  �لعلمية  و�لقدر�ت  �جلامعات 

�جلامعيني  �لأ�ساتذة  م�ستوى  على 

و�مليز�ت  �ملالية  و�لقدر�ت  و�لطالب 

و��سعة  فر�سًا  ن 
ّ
توؤم �لتي  �جلغر�فية 

وز�رة  و�إّن  �ملعلوماتية،  قطاع  لتطوير 

�لأفكار  ملناق�سة  م�ستعدة  �ل�سناعة 

ت�ساعد  �لتي  و�مل�ساريع  و�لرب�مج 

�ل�رصكات  مع  �لقطاع  هذ�  تطوير  على 

و�ملوؤ�س�سات �لتي تعمل على �إنتاج وبيع 

�لرب�مج«.

معرفة  هو  �لأكرب  «�لتحدي  �أّن  و�أكد 

�مل�ستقبلية  �للبنانية  �ل�سناعات  ماهية 

وتتطور  وتزدهر  تنمو  �أن  ميكن  �لتي 

من  �لعديد  «هناك  �أّن  موؤكد�ً  وتناف�ص«، 

�لنمو،  �لقادرة على  �للبنانية  �ل�سناعات 

�ملعلوماتية  �سناعة  طليعتها  ويف 

�إحدى مرتكز�ت  و�لربجميات �لتي تعترب 

على  �لقادرة  �مل�ستقبلية  �ل�سناعات 

�مليز�ت  عنا�رص  تو�فر  ب�سبب  �ملناف�سة 

ز لبنان و�للبنانيني«.
ّ
�لتفا�سلية �لتي متي

«تقدمي  �إىل  �لقطاع  هذ�  �أ�سحاب  ودعا 

و�لرتبية  �ل�سناعة  وز�رتي  لدور  روؤيتهم 

�أّن  �سيما  ل  �مل�ساعد،  �لعايل  و�لتعليم 

تعليمية  بر�مج  �إىل  يحتاج  �لقطاع  هذ� 

�جلامعات  يف  وحتديثية  جتديدية 

ومعاهد �لتعليم �ملهني و�لتقني لتخريج 

�لكفاء�ت ومو�كبة �حلد�ثة �ملت�سارعة يف 

فنحن  و�لربجميات.  �ملعلوماتية  عامل 

�ملناهج  تطوير  �إىل  د�ئمة  حاجة  يف 

لربط �لتعليم بالقت�ساد وحاجات �سوق 

�ل�سناعي،  �لقطاع  يف  خ�سو�سًا  �لعمل 

و�سنعمل على �تخاذ �ملزيد من �لإجر�ء�ت 

�لكفيلة بتاأمني �لقدرة �لتناف�سية يف هذ� 

�لقطاع �ملزدهر على �سعيد و�سع �لأطر 

وت�سجيل  �لالزمة  و�لت�رصيعية  �لقانونية 

بر�ء�ت �لخرت�ع وحمايتها«.

�لطبيعية  �ملو�رد  لبنان،  «يف  وقال: 

ت�سكل  �لب�رصية  �لقدر�ت  لكّن  حمدودة، 

�أن  و�ملطلوب  وثروته،  ميز�ته  �أبرز 

طريق  عن  �لأمثل،  بال�سكل  نوظفها 

توجيه �سناعة �ملعلوماتية و�لربجميات 

فقط،  �لت�سغيل  �إىل  ولي�ص  �لإنتاج  نحو 

و�لرب�مج  �لتحاليل  �سناعة  تطوير  �أي 

لفتح  م�ستعدون  ونحن  للبيع.  وعر�سها 

هذ� �مللف مع �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �ملعنية 

و�لقطاع �خلا�ص و�سوًل �إىل تبني �لبحث 

�لعلمي وت�سجيعه ودعمه ودفعه قدمًا �إىل 

�لأمام«.

الحاج حسن افتتح مؤتمر برمجة األنظمة الصورية 

يوتوبيا تنهي عملها في إعادة تأهيل البنى التحتية 
في شارع سوريا

�لنز�ع  تاأهيل يف مناطق  و�إعادة  �لرتميم  �أعمال  �إطار  يف 

�إعادة تاأهيل  �أنهت جمعية يوتوبياعملها يف  يف طر�بل�ص 

�لبنى �لتحتية يف �سارع �سوريا ، كما ت�ستكمل عملها من 

تركيب خز�نات مياه للمت�رصرين، حيث تعاونت �جلمعية 

مع �أهايل �ملنطقة و �لبلدية. 

يف ختام هذ� �لن�ساط �سكر �لرئي�ص �جلمعية �سادي ن�سابة 

كل من تعاون و�ساهم مع �جلمعية ووعد باأن هذه �خلطوة 

�لتبانة وجبل  باب  لأن منطقتي  نهاية  ولي�ست  بد�ية  هي 

�خلطة  �أن  �مل�سوؤولني  فذكر  �لكثري.  �إىل  بحاجة  حم�سن 

�لوعود  ترتجم  �أن  يجب  كافية،  لي�ست  لوحدها  �لأمنية 

فقر  من  �ملناطق  هذه  تعانيه  ما  لأن  �لتنموية  بالأعمال 

�أل  جميعًا  �مل�سوؤولني  ف�ساأل  �أبد�ً،  مقبول  يعد  مل  وبطالة 

يكفي تق�سري �لدولة من حتقيق �لأمن للمدينة ملدة عامني؟ 

�أن تعترب مدينة منكوبة و يبد�أ �لعمل  �أل ت�ستحق طر�بل�ص 

�جلدي لتنميتها؟
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 IFP» فتتحت �ل�رصكة �لدولية للمعار�ص�

معار�ص  هيئة  مع  بالتعاون   »Group
«مي�سي دو�سلدورف« �لأملانية «معر�ص 

يف   ،»2014 لليخوت  �لدويل  بريوت 

�حلو�ص �لأول يف مرفاأ بريوت، برعاية 

رئي�ص �جلمهورية مي�سال �سليمان ممثاًل 

بوزير �ل�سياحة مي�سال فرعون. 

«هذه  �أن  �جلولة  بعد  فرعون  و�أكد 

توؤكد  �ليوم  ن�سهدها  �لتي  �ملنا�سبة 

جمدد�ً على مكانة بريوت على �خلريطة 

�لثقة  على  ت�سويتًا  وتعد  �لعاملية، 

مبو�ردها و�إمكاناتها«. 

�سارك يف �ملعر�ص �أكرث من 200 عالمة 

�لبحرية  �ل�سناعة  عامل  يف  جتارية 

لأكرث من 10 دول هي: ��سبانيا، �أملانيا، 

�يطاليا،  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 

قرب�ص،  �سوي�رص�،  تركيا،  �لرب�زيل، 

لبنان، م�رص، �ليونان.

ع�رص�ت  على  �ملعر�ص  يقت�رص  ل 

�ملركونة  عة 
ّ
�ملتنو و�لقو�رب  �ليخوت 

على طول �حلو�ص �لأول يف �ملرفاأ، �إمنا 

يطال كّل ما يخطر يف بال حمبي �لبحر، 

معد�ت  من  و��سعة  ت�سكيلة  لهم  مقدمًا 

�لبحرية  �لريا�سات  و�أك�س�سو�ر�ت 

للغط�ص  ومعد�ت  مالب�ص  من  �ملختلفة، 

كما  �ملياه.  على  و�لتزّلج  و�ل�سيد 

و�أثاث  �أو�ن  وم�سانع  �رصكات  �ساركت 

وفنادق  كهربائية،  ومعد�ت  لليخوت 

ت�سجيل  وموؤ�س�سات  تاأمني،  و�رصكات 

�خلدمات  و�رصكات  وم�سممني،  يخوت 

و�لتقنيات  �لأنظمة  وموفري  �لفنية 

�لبحرية وم�سغلي �ليخوت �خلا�سة.

�ل�سياحة  وزير  ر�أى  �لإطار،  هذ�  يف 

�لروؤ�ساء  مثل  �لذي  فرعون  مي�سال 

�لن�ساطات من �ساأنها  �أّن «هذه  �لثالثة، 

�أن تعيد بريوت �إىل �خلارطة �لعاملية«، 

تتمّتع  «بريوت  �أن  �إىل  �لنتباه  لفتًا 

جغر�يف  وموقع  عريق   
ٍّ

بحري برت�ٍث 

ز بالقرب من مر�كز �ليخوت �لبحرية 
ّ
ممي

�لرئي�سية يف �لعامل، وبنية حتتية حديثة، 

ل�ست�سافة  مثاليًا  �ختيار�  يجعلها  ما 

لليخوت«.  بريوت  معر�ص  بحجم  حدث 

احه �لعرب 
ّ
و�أّكد �أّن «لبنان بانتظار �سي

�إىل  للعودة  و�ملغرتبني،  و�لأجانب 

�لذي  �لأمني  �ل�ستقر�ر  ظّل  يف  ربوعه 

ن�سهده«.

�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �سدد  جهته،  من 

«�ل�رصكة �لدولية للمعار�ص« �ألبري عون 

قطاع  تعزيز  يف  �ملعر�ص  «دور  على 

�لرتفيهية  و�ملالحة  �لبحرية  �ل�سياحة 

«لبنان  �أن  �إىل  م�سري�ً  لبنان«،  يف 

و�ملنطقة ي�سهد�ن منو�ً كبري�ً يف �سناعة 

��ستثمار�ً  �لتي تعترب  �ليخوت و�لقو�رب 

على  حتافظ  لكونها  وناجحًا،  ذكيًا 

قيمتها لأمٍد طويل«.

معرض اليخوت 2014 في المرفأ

من �شهر اإلى �شهر



ملف المصارف

 الدكتور ميشال خديج: 

االضطربات االقليمية 

انعكست سلبًا على 

األرباح 

 الشيخ غسان عساف: 

 BBAC ستتركز جهود

 على استكمال 

المشاريع القائمة

 أنور جّمال: 

أداء المصرف اإلداري 

والتنظيمي شهد تطوراً 

ملحوظًا

 مصرف لبنان
القروض المدعومة.. حقائق وارقام   

فرنسبنك احتل موقعًا 

متقدمًا ضمن القطاع 

المصرفي اللبناني والعربي
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م�شارف

األزمة السورية أدت إلى اقفال 18 فرًعا لمصارف لبنانية من أصل 26 فرًعا
القروض المدعومة من مصرف لبنان.. حقائق وأرقام

ما هو �لدور �لذي تقدمه �مل�سارف لتن�سيط 

�لإقت�ساد �للبناين؟ 

�ســوؤ�ل يطــرح د�ئمــًا يف �لأو�ســاط �ملاليــة 

و�لقت�ساديــة يف �ســوء �ملتغــري�ت �لتــي 

تعي�سه �ملنطقــة، وتد�عيات هذه �ملتغري�ت 

على �لد�خل �للبنــاين، خ�سو�سًا �إن �لقطاع 

ره لدرجة �أنه �أ�سبح 
ّ
�مل�رصيف ��ستمر يف تطو

�لعامليــة.  �لقطاعــات �مل�رصفيــة  مو�كبــًا 

فهــو مركز لالإدخــار و�لت�سليــف و�لقرو�ص 

�ملدعومة و�إد�رة �لأمو�ل ولتقدمي �خلدمات 

�ل�سخ�سية. 

دخلــت �مل�ســارف �للبنانيــة يف �سبــاق 

مــع �لوقــت، وتناف�ــص يف مــا بينهــا من 

�أجــل ��ستقطــاب �كــرب ح�ســة ممكنــة من 

�سها م�رصف 
ّ

�لأمو�ل �ملدعومة �لتي خ�س

لبنــان لقطاعــات �ل�ســكان، وقطاعــات 

�لوقــت  يطــول  ولــن  منتقــاة.  �نتاجيــة 

�ستنفــد �ملبلغ باأكملــه، و�لبالغ 
ُ
قبــل �ن ي

2200 مليــار لرية، �لتــي �أطلقها �ملركزي 
�و�ئــل �لعام �ملن�ــرصم لتفعيل �لت�سليفات 

�إىل �لقطاعــات �لقت�ساديــة �لنتاجيــة، 

و�لقطــاع �ل�سكنــي و�مل�ساريــع �جلديــدة 

دة 
ّ
�ملتعّلقــة بالأبحــاث و�لطاقــة �ملتجد

و�مل�ساريع �ل�سديقة للبيئة.

وي�ســار �ىل �ن �لـــ2200 مليــار �لتي �سّخها 

تقريبــا  ��ستنفدتهــا  �ملركــزي  �مل�ــرصف 

وذلــك  �لكبــري،  �لطلــب  ب�سبــب  �مل�ســارف 

��ستهدفتهــا  �لتــي  �لقطاعــات  مل�سلحــة 

مبادرة م�رصف لبنــان، �إل �ن هذه �لمو�ل 

مل تن�ســب بعــد. غري �ن �ملعايــري و�ل�رصوط 

�لتــي و�سعهــا �ملركــزي لقرت��ــص هــذه 

�لمــو�ل، كانت دقيقة وحمّددة لتلبية هدف 

مبادرتــه، وهــو حتفيــز �لنمو، ولكــي ت�سل 

هذه �لمو�ل �ىل �لأ�سخا�ص �مل�ستهدفني.

ويذكر �ن �لفائــدة �لتي تفر�سها �مل�سارف 

علــى هذه �لقرو�ص �ملدعومة تبلغ 3،09 يف 

�ملئة لــكل �لقطاعات ولي�ص فقــط �ل�سكان 

بــل �ي�سا �ل�ــرصكات �ملتو�سطــة و�ل�سغرية 

)SME) وغريهــا مــن �ملوؤ�س�ســات، بينمــا 

تبلــغ ن�سبة �لفائدة على �لقرو�ص �ملمنوحة 

�ىل �لقطــاع �لعــام 2.015 يف �ملئــة بهدف 

ت�سجيع هذ� �لقطاع ودعمه.

ظهر �لتدقيق يف �ملعطيات �لتي ين�رصها 
ُ
وي

م�ــرصف لبنــان و�مل�ســارف وجــود ثالث 

فئات من �لقرو�ص �ملدعومة:

�أولها �لقرو�ــص �ملدعومة �لفو�ئد، و�لبالغة 

ما هو �لدور �لذي تقدمه �مل�صارف لتن�صيط �الإقت�صاد �للبناين؟ 

�صوؤ�ل يطرح د�ئمًا يف �الأو�صاط �ملالية و�القت�صادية يف �صوء �ملتغري�ت 

�لتي تعي�صه �ملنطقة، وتد�عيات هذه �ملتغري�ت على �لد�خل �للبناين، 

خ�صو�صًا �إن �لقطاع �مل�رصيف ��صتمر يف تطّوره لدرجة �أنه �أ�صبح مو�كبًا 

�لقطاعات �مل�رصفية �لعاملية. فهو مركز للإدخار و�لت�صليف و�لقرو�ض 

�ملدعومة و�إد�رة �الأمو�ل ولتقدمي �خلدمات �ل�صخ�صية. 

5،5 مليــار�ت دولر باحلجــم �لقائــم منها 
لت ح�سة  حتى نهاية �لعــام 2013. وقد �سكَّ

قطــاع �ل�سناعة منها 59 يف �ملئة. وذهبت 

ن�سبــة 31 يف �ملئــة منهــا �إىل �ملوؤ�س�ســات 

�ص �لر�سيد �أي 10 يف 
ِّ

�ل�سياحية، فيما ُخ�س

�ملئــة للزر�عــة عمليًا. وميكــن �لقول �إن كل 

�لقرو�ــص �لزر�عيــة هي قرو�ــص مدعومة. 

وت�سمــل هــذه �لأرقــام �لقرو�ــص �ملدعومة 

�رصكــة  �سمانــة  علــى  و�حلائــزة  �لفو�ئــد 

«كفــالت« �لتــي و�سلت قيمتهــا �لرت�كمية 

�ىل حــو�ىل 1200 مليــون دولر خالل فرتة 

.2013-2000
غــري  بالقرو�ــص  �لثانيــة  �لفئــة  وتتمّثــل 

�ملدعومــة �لفو�ئد و�حلائــزة على تخفي�ص 

�إمــا من �سلــب �لحتياطــي �لإلز�مي �أو من 

�لإلز�مــي. وتعــّدى  �لتز�مــات �لحتياطــي 

جمموعها 1420 مليون دولر.

�أمــا �لفئة �لثالثــة، فتتمّثــل بالقرو�ص غري 

�ملدعومة �لفو�ئــد، لكّنها حتظى بت�سهيالت 

مــن م�ــرصف لبنــان بحــدود 157 مليــون 

دولر.

الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومن �ملعلــوم �أن �لقطاع �مل�رصيف �للبناين 

يعمــل على توظيف مــو�رده وفق متطلبات 

�ل�سيولــة و�ملــالءة و�لربحيــة، مــع بع�ــص 

�حلــذر حيــث �إنــه يتقيــد بقو�عــد مت�ســددة 

يتــم و�سعهــا و�لتفــاق عليها ف�ســاًل عما 

يعممــه �مل�رصف �ملركزي، ومنها �لتعاميم 

�لحرت�زية �ملتعلقــة بتوظيفات �مل�سارف 

يف �لأور�ق �ملاليــة ذ�ت �ملخاطر �ملرتفعة 

وتلك �ملتعلقــة بت�سليفاتها �لعقارية. ورغم 

�لأزمــة �ملاليــة �لعاملية، وعــدم �ل�ستقر�ر 

�لأمنــي يف لبنان جنحــت �سيا�سة �لتوظيف 

�ملتبعــة مــن قبــل �مل�ســارف يف �إبقائهــا 

بعيــدة مــن �لنعكا�ســات �ل�سلبيــة، ل بــل 

�للبنــاين يف  �مل�ــرصيف  �لقطــاع  �ساعــدت 

تو�سيــع ن�ساطه وقاعدة ود�ئعه ب�سكل لفت 

يف �ل�سنو�ت �لأخرية.

و�جلديــر ذكــره �أن ن�ساط �لقطــاع �لعقاري 

�للبنــاين قد �سهــد تباطوؤ�ً يف �لعــام 2013، 

يف ظــل تريــث �مل�ستثمريــن �إز�ء �لتوتــر�ت 
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�لإقليميــة و�لغمو�ــص �ملحلي. فقــد تر�جع 

عدد �ملبيعات �لعقارية بن�سبة 7.2 يف �ملئة 

يف 2013 مــا �أ�سفــر عــن �نخفا�ــص �لقيمة 

�لإجماليــة للمبيعات �لعقاريــة بن�سبة 2.4 

يف �ملئــة، بينما تقل�ســت م�ساحات رخ�ص 

�لبنــاء �جلديدة 10.9 يف �ملئــة على �أ�سا�ص 

�سنوي.

مــن  تر�جــع  �لعقاريــة  �لعمليــات  فعــدد 

183.400 عملية يف �لعام 2012 �إىل 169.56 
عمليــات يف 2013 �أي بن�سبة 7.6 يف �ملئة، 

فيمــا تر�جــع عــدد �ملبيعــات �لعقارية من 

 ،2013 69.198 يف  �إىل   2012 74.569 يف 
�أي بن�سبة 7.2 يف �ملئة.

 يف مــو�ز�ة ذلك، �نخف�ســت قيمة �ملبيعات 

�لعقارية مــن 8.9 مليار�ت دولر يف 2012 

�إىل 8.7 مليــار�ت دولر يف 2013، �أي مبــا 

ن�سبتــه 2.4 يف �ملئــة، �لأمــر �لــذي ر�فقــه 

�رتفــاع متو�ســط قيمــة �ل�سفقــة �لعقاريــة 

�لو�حــدة من 120 �ألــف دولر يف 2012 �إىل 

126 �ألفاً يف 2013.

القروض السكنية
 �لقرو�ص �ل�سكنية، فقد بلغت 

َّ
ويف ما يخ�ص

قيمتهــا باأنو�عها كافة 8535 مليون دولر 

 من 
َ
ِنــح

ُ
يف نهايــة �لعــام 2013. بع�سهــا م

خــالل بروتوكــولت �ل�سكــن �لتــي �أبرمتها 

�سة �لعامة 
ّ
جمعية م�سارف لبنان مع �ملوؤ�س

ــة �أخرى، وبع�سها 
ّ
لالإ�ســكان و�أجهزة ر�سمي

 مــن خالل م�رصف �لإ�سكان. وبع�ص 
َ
�أُعِطي

 �سمــن �آليات ��ستعمال 
َ
هــذه �لقرو�ص �أدِرج

�أخــري�ً  وهنــاك  �لإلز�مــي.  �لحتياطــي 

�لقرو�ــص �لتــي منحتها �مل�ســارف خارج 

�لدعم �أو �لحتياطي �لإلز�مي.

تو�سيــح  مــن  بــدَّ  ل  كان  �خلال�ســة،  يف 

�سورة �لقرو�ص �ملدعومة، ومنها �لقرو�ص 

�أوله  �لــذي  �لهتمــام  لتبيــان  �ل�سكنيــة، 

�لقطاع �مل�رصيف، �لتجاري و�ملركزي، من 

جهة، لدعــم �ملوؤ�س�سات �ملنتجة يف لبنان ، 

ــع بل وعلى �لبقاء 
ّ
ــا �ساعدها على �لتو�س

ّ
مم

يف ظــّل �لظــروف �ل�سعبــة �ملتماديــة منذ 

�أكرث مــن عقد من �لزمن، ومــن جهة ثانية، 

 �للبنانية 
َ

لدعم �لو�ســع �لجتماعي لالأُ�ــرص

وبخا�ســًة لفئــة �ل�سبــاب مــن ذوي �لدخــل 

�ملحــدود �لر�غبــني يف متّلــك �سّقــة �سكنية 

بالتاأكيــد  مــا حــّد  �لبلــد،  و�ل�ستقــر�ر يف 

مــن موجــة �لهجــرة. وبالعــودة �إىل تــوّزع 

�لت�سليفــات �ملدعومة علــى �ملناطق وعلى 

بو�ســوح  يتجّلــى  �لقت�ساديــة،  �لأن�سطــة 

مدى م�ساهمة �لقطاع �مل�رصيف يف �لإمناء 

�ملناطقــي ويف دعم تنويــع بنية �لقت�ساد 

�للبناين.

الصناعة من القطاعات المستفيدة 
تفيــد �لإح�ساء�ت �ملتو�فرة بــاأن �لقرو�ص 

�لقت�ساديــة  للقطاعــات  �ملدعومــة 

و�لفو�ئــد  �لت�سهيــالت  مــن  و�مل�ستفيــدة 

�ملدعومــة مــن �مل�ــرصف �ملركــزي، بلغت 

بني �لعام 2011 وحتى نهاية �لف�سل �لأول 

 2647،1 جمموعــه  مــا   ،2013 �لعــام  مــن 

مليار لــرية حلو�ىل 4226 م�ستفيــد�ً �أكرثها 

للقرو�ص �ل�سناعية، ومن بعدها �ل�سياحية 

و�لزر�عية.

�لقرو�ــص  تــوّزع  تفا�سيــل  �إىل  بالعــودة 

�ملدعومة �لفو�ئد، يت�سح �أن خطوة م�رصف 

لبنان كانت ت�ستهدف حتقيق منو �قت�سادي 

بن�سبــة ت�ســل �إىل 1،5 �أو 2 يف �ملئــة تالفيًا 

ل�سعف �لنمو يف قطاعات �أخرى كما ح�سل 

يف �لعــام 2012. وتر�فقــت هذه �خلطوة مع 

طلــب من قبل م�رصف لبنان �إىل �مل�سارف 

�لقطاعــات  بع�ــص  يف  �ملوؤ�س�ســات  مبنــح 

بع�ــص �لت�سهيــالت وعــدم �ل�سغــط عليهــا 

مبطالبتهــا يف �لديــون، ومتديــد �ملهل مبا 

ي�سبــه ت�سهيالت ومنــع �حلجوز�ت و�ل�سغط 

�لن�ســاط  تر�جــع  نتيجــة  بالدفــع  عليهــا 

�لقت�ســادي، وقــد جتاوبــت �مل�سارف مع 

�لقطاعــات �ملختلفة كل ح�ســب ن�ساطه يف 

�ل�سياحة و�لتجارة وحتى �ل�سناعة. 

وعلــى �سعيــد �لتوزيع �لقطاعــي للقرو�ص 

�ملدعومة يت�سح �لآتي:

�لقرو�ــص  ح�ســة  ��ستحــوذت  لقــد  �أ- 

�ل�سناعيــة على �لق�ســم �لأكرب من �لقرو�ص 

�ملدعومة حيث بلغت حو�ىل 1387،7 مليار 

لــرية حلو�ىل 2066 م�ستفيد�ً. مبعنى �آخر �أن 

�لقرو�ــص �ل�سناعية �سكلــت وحدها حو�ىل 

48،8 يف �ملئــة مــن �جمــايل �لقرو�ــص من 
حيــث �لعــدد، وحــو�ىل 52،4 يف �ملئــة من 

حيث �لقيمة �لجمالية �لبالغة حو�ىل 2647 

مليــار لــرية. مــع �لإ�ســارة �إىل �أن �ل�سناعة 

ح�سلــت يف �لعام 2011 علــى 1062 قر�سًا 

بقيمة حــو�ىل 739،7 مليار لرية، ثم تر�جع 

�لعدد يف �لعام 2012 �إىل حو�ىل 862 قر�سًا 

قيمتهــا حــو�ىل 566،9 مليار لــرية. �أما يف 

�لعــام 2013 فح�سلت �ل�سناعة على حو�ىل 

142 قر�سًا قيمتها 81،08 مليار لرية.
ب- �لقطــاع �ل�سياحــي جــاء يف �ملرتبــة 

�لثانيــة مــن حيــث �لإفــادة مــن �لقرو�ص 

�ملدعومة �لفو�ئد من حيث عدد �ملقرت�سني 

�لقطــاع  ح�ســل  فقــد  �لقرو�ــص.  وقيمــة 

�ل�سياحــي، بــني �لعام 2011 وحتــى نهاية 
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�لف�ســل �لأول مــن 2013، علــى حو�ىل 996 

قر�ســًا قيمتها حــو�ىل 976،3 مليــار لرية، 

مــن  �ملئــة  36،8 يف  حــو�ىل  ن�سبتــه  مبــا 

�إجمــايل قيمة �لقرو�ــص. �لالفــت لالنتباه 

�أي�ســًا �أن �لقرو�ص �ل�سياحيــة تر�جعت من 

حو�ىل542،8 مليار لرية يف �لعام 2011 �إىل 

حــو�ىل 374،3 مليار لــرية يف �لعام 2012، 

وهــذ� يوؤ�ــرص �إىل تر�جع �لن�ســاط �ل�سياحي 

وهــو م�ستمر يف �لعــام 2013 نتيجة غياب 

�ل�ستقر�ر.

ج- بالن�سبة �إىل �لقطاع �لزر�عي فقد بلغت 

ح�ستــه حو�ىل 1164 قر�سًا �أو م�ستفيد�ً مبا 

قيمتــه حــو�ىل 283 مليــار لرية منــذ �لعام 

2011 وحتى �لف�سل �لأول من �لعام 2013. 
وهذ� يظهر �أن �لقر�ص �لزر�عي ماز�ل �لأقل 

قيمــة لعــدد كبري مــن �حليــاز�ت �لزر�عية. 

ففــي حني ت�ســكل ح�سة �لزر�عــة من حيث 

عــدد �مل�ستفيديــن حــو�يل 27،5 يف �ملئــة، 

فهي ت�سكل فقط حو�ىل 10،6 يف �ملئة.

مبعنى �آخر �أن متو�سط قيمة �لقر�ص يختلف 

بــني �لقطاعات، حيــث تقدر قيمــة �لقر�ص 

�ل�سناعــي حو�ىل 671 مليــون لرية، مقابل 

حــو�ىل 980 مليــون لرية ملتو�ســط �لقر�ص 

للموؤ�س�ســات �ل�سياحية. �أما متو�سط �لقر�ص 

�لزر�عــي وهــو �لأقــل فيبلــغ حــو�ىل 243 

مليون لرية.

و��ستحوذت منطقة بريوت و�سو�حيها على 

ن�سبة 79.37 يف �ملئة من �إجمايل �لقرو�ص 

�ملمنوحــة للقطــاع �خلا�ص، تليهــا منطقة 

جبل لبنان 9.19 يف �ملئة، ثم منطقة لبنان 

�جلنوبــي 3.77 يف �ملئة و�ل�سمال 3.72 يف 

�ملئــة و�لبقاع 2.96 يف �ملئــة. و�أخري�ً غري 

�أن عــدد  0.99 يف �ملئــة. علمــًا  �ملقيمــني 

�لزبائــن يف منطقــة بريوت ي�سكلــون ن�سبة 

57.81 يف �ملئــة مــن �إجمايل عــدد �لزبائن 
�ملدينني يف �لقطاع �مل�رصيف.

تأثيرات الوضع السوري
رغم �ملحــاولت �لتي تبذل لدعم �لقت�ساد 

�لتغــري�ت  رهــن  يبقــى  �أنــه  �إل  �للبنــاين، 

و�لتــي  �ل�ســوري،  �لد�خــل  يف  �ل�سيا�سيــة 

تنعك�ــص علــى مــدى �ل�ستقــر�ر �ل�سيا�ســي 

�لــذي يتمتع به �لد�خل �للبناين، �إذ �أن هدوء 

�لو�ســع د�خــل �سوريــا قــد يدعــم ��ستقــر�ر 

ثــم  ومــن  لبنــان،  يف  �ل�سيا�ســي  �لو�ســع 

ميكــن لالقت�ساد �للبنــاين �أن يجذب بع�ص 

�لتدفقــات �ل�سياحيــة �لتــى فقدتهــا �سوريا 

�للبنانيــة مــن خــالل �سوريا، فيمــا ي�سدر 

�لقت�ســاد �للبناين ن�سبــة تزيد عن 5 % من 

�إنتاجــه �ل�سناعــي �إىل �سوريــا، ولهــذ� فقد 

بلغــت معــدلت �لتبادل �لتجــاري �مل�سرتك 

بــني �لبلديــن نحــو 560 مليــون دولر عام 

2010، كمــا و�سل حجم �لتبــادل �لتجاري 
للبنــان مع دول �خلليج وتركيا عرب �حلدود 

�لربيــة مع �سوريا �إىل نحو 2.5 مليار دولر 

ا  خــالل �لعــام نف�سه، وتعتــرب �سوريــا �أي�سً

�ملعــرب �لأ�سا�ســي لتدفقات �ل�سيــاح �لعرب 

و�لأجانــب �لقادمــة �إىل لبنــان، حيــث بلغ 

عــدد �ل�سياح �لقادمــني �إىل لبنان من وعرب 

�حلــدود مــع �سوريــا يف عــام 2010 نحــو 

170 �ألــف �سائــح، بالإ�سافــة �إىل م�ساهمة 
�ل�ستثمــار�ت �ل�سورية يف قطــاع �ل�سياحة 

و�لعقــار�ت يف لبنــان و�لتــي قــدرت بنحو 

500 مليون دولر.

 متالزمة خطرة:
 يعتــرب لبنان �لقت�ساد �لأكرث ت�رصر� جر�ء 

�حتــد�م �ل�ــرص�ع يف �سوريــا، وذلــك ب�سبب 

و�ل�ستثمــاري  �ملــايل  �ل�ستقــر�ر  زعزعــة 

و�لتجاري و�ل�سياحي، حيث ميكن مالحظة 

حجــم �لنهيــار �لقت�ســادي يف لبنان من 

خالل �لآتي:

 1ـ يعــد �لقطــاع �مل�رصيف �أكــرث �لقطاعات 

� بال�سلــب منــذ �نــدلع �لأحــد�ث يف 
ً
تاأثــر

�سوريــا، حيــث تر�جعــت قاعــدة �لأ�ســول 

و�لود�ئع �ل�سوريــة يف �لبنوك �للبنانية �إىل 

2011، ثــم �إىل  5.4 مليــار دولر يف عــام 
ب�سبــب   ،2012 عــام  مليــار دولر يف   3.7
هــروب روؤو�ص �لأمــو�ل �ل�سورية �إىل خارج 

لبنــان مــع تطبيــق �مل�ســارف �للبنانيــة 

للعقوبــات �لدولية �لتــي فر�ستها �لوليات 

�ملتحــدة و�لحتــاد �لأوروبــي علــى �أمو�ل 

ا لالإ�رص�ر باأن�سطتها 
ً
�لنظام �ل�سوري تفادي

�لدوليــة، �لأمر �لذي �أدى �إىل تر�جع �لأرباح 

�ل�سافية لهذه �مل�سارف �إىل نحو 36 مليون 

دولر يف عام 2011، لتنخف�ص �أكرث �إىل 17 

مليــون دولر يف عــام 2012، كما تر�جعت 

 ن�ســب منــو �مل�ســارف �للبنانيــة �إىل نحــو

8 % يف عــام 2012 مقابل 11.5 % يف عام 
2010، ب�سبب �إغالق �أو جتميد �أعمال �لعديد 
من فروع هــذه �مل�سارف يف �سوريا، حيث 

�أقفــل 18 فرًعا مل�سارف لبنانية يف �سوريا 

مــن �أ�ســل 26 فرًعــا، وهــو �لأمــر �ملتوقــع 

��ستمر�ره يف �لأجل �ملنظور.

و�لتى قدرت يف عام 2010 بنحو 8.5 مليون 

�سائــح، كما ميكنه جذب تدفقات �ل�ستثمار 

�لأجنبــي من �لدول �لكــربي �لد�عمة للثورة 

�ل�سوريــة مثل �ل�سعودية وتركيا، وكذلك يف 

�سوء �لعالقات �ل�سيا�سية �مل�ستمرة بالنظام 

�ل�ســوري ميكــن �لبحــث يف كيفيــة تاأمــني 

و�سائل �لنقل من لبنان �إىل �ملناطق �لعربية 

عرب �سوريا يف ممــر�ت �آمنة، بالإ�سافة �إىل 

��ستمر�ر حتويــالت �للبنانيني �ملقيمني يف 

�خلــارج دون تاأثر بال�سطر�بات �ل�سيا�سية 

و�لتــي و�سلت حلو�ىل 7.5 مليار دولر عام 

2013 و�لتــى ميكــن �أن تعمــل علــى جتنيب 
�لنهيــار  �حتمــالت  �للبنــاين  �لقت�ســاد 

�لكامل.

مالذ آمن
بــني  �لوثيــق  �لأرتبــاط  هــذ�  وب�سبــب 

تعــد  و�ل�ســوري  �للبنــاين  �لقت�ساديــن 

�مل�ســارف �للبنانيــة مالًذ� �آمًنــا ملدخر�ت 

كثــري من رجــال �لأعمــال �ل�سوريني، حيث 

بلغ حجــم �لود�ئع �ل�سوريــة يف لبنان �أكرث 

مــن 18 مليــار دولر قبيــل ع�ــرص �سنــو�ت، 

فيما ت�ساعف هذ� �لرقم مع تطور �لعالقات 

�ل�سنــو�ت  يف  �لبلديــن  بــني  �مل�رصفيــة 

�لأخــرية نتيجــة تبنــي �حلكومــة �ل�سوريــة 

ل�سيا�ســة �لنفتاح �ملايل و�تباع �مل�سارف 

�للبنانية ل�سيا�ســة �لتو�سع �خلارجي، �لأمر 

�لذي عزز حركــة �ل�ستثمار �لبينية �لر�بطة 

بــني �لقت�ساديــن لتبلغ �لقيمــة �لإجمالية 

حدهــا  �ملتد�ولــة  �ل�ستثماريــة  لالأ�ســول 

�لأق�سى بنحو 8 مليار دولر يف نهاية عام 

.2010
�لتجــاري  �ل�رصيــك  �سوريــا  تعتــرب  كمــا   

�لرئي�ســي للبنــان و�ملمــر �لتجــاري �لربي 

�لوحيــد - يف �ســوء �رتفــاع تكاليف �لنقل 

�لبحري و�جلــوي- لها �إىل �لعــامل �لعربي، 

�إذ يعــرب مــا ل يقل عن 25 % من �ل�سادر�ت 

 يعتبر لبنان االقتصاد األكثر 

تضررًا من جراء احتدام 

الصراع في سوريا وذلك 

بسبب زعزعة االستقرار 

المالي واالستثماري 

والتجاري والسياحي
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مقابلة

و�أحو�ل  �مل�رصيف  �لتد�ول  و�سع  على  �لقليمية  �ملوؤثر�ت  حول 

�لدكتور  و�لقت�ساد«  «�ل�سناعة  �لتقت  لبنان،  يف  �مل�سارف 

جمموعة  يف  �د�رة  جمل�ص  وع�سو  عــام  مدير  خديج  مي�سال 

�لعمليات �مل�رصفية وم�ستويات  �أو�سح  �لذي  �للبناين،  �لعتماد 

�لتد�ول يف ظل �لتجاذبات �لقليمية و�ملالية يف �لعامل. 

�لتي  و�خلدمات  �للبناين  �لعتماد  جمموعة  لأد�ء  تقييمه  وعن 

مي�سال  �لدكتور  قال  �لتو�سعية،  و�مل�ساريع  �مل�رصف  يقدمها 

�أد�ئها  مبو��سلة  �للبناين  �لإعتماد  جمموعة  «جنحت  خديج: 

ة 
ّ
�لأمني �لتوّتر�ت  �لرغم من  �ل�سابقة على  �لأعو�م  �ل�سلب خالل 

�لعربي. يف  �لربيع  �إندلع  �لتي ع�سفت بالبالد منذ  ة 
ّ
و�ل�سيا�سي

لت �ملجموعة زيادة بن�سبة 5.18 % يف �إجمايل 
ّ
هذ� �لإطار، �سج

د.�أ.  وقد  8.36 مليار  �إىل حو�يل   2013 �لعام  �ملوجود�ت خالل 

 م�سطرد يف حمفظة �لت�سليفات 
ّ

 �سنوي
ّ
ر مع منو

ّ
تر�فق ذلك �لتطو

وزيادة  د.�أ.  مليار   2.60 حو�يل  �إىل   %  16.34 بن�سبة  �ل�سافية 

حافظ  وقد  د.�أ.  مليار   7.16 �إىل   %  3 بن�سبة  �لزبائن  ود�ئع  يف 

ة مرتفع فاق عتبة 
ّ
لي

ّ
�مل�رصف عرب �ل�سنني على م�ستوى �سيولة �أو

ة للمجموعة 
ّ

�ل75 % يف �لعام 2013. كما �إرتفعت �لأمو�ل �خلا�س

بن�سبة 23.79 % يف �لعام 2013 �إىل 766.34 مليون د.�أ. ، علمًا �أّن 

ة بقيمة 100 مليون د.�أ. 
ّ
�مل�رصف قد جنح باإ�سد�ر �أ�سهم تف�سيلي

خالل �لف�سل �لثالث من �لعام.

�للبناين  �لإعتماد  بنك  جمموعة  حّققت  فقد  ة، 
ّ
�لربحي ة 

ّ
جله ا 

ّ
�أم

ة بن�سبة 12.27 % يف �أرباحها �ل�سافية �إىل 68.47 
ّ
زيادة �سنوي

ط حقوق 
ّ
مليون د.�أ. يف �لعام 2013. كذلك بلغ �لعائد على متو�س

ن�سبة  ت�سجيل  مع   %  13.91 �ل�رصيبة)  �إحت�ساب  )قبل  ة 
ّ
�مللكي

كفاية ر�أ�سمال )حمت�سبة على �أ�سا�ص معايري بازل 2) و�سلت �إىل 

14.17 % كما يف نهاية �لعام 2013.
مها �ملجموعة فهي ت�سمل 

ّ
 باخلدمات �لتي تقد

ّ
ا يف ما يخت�ص

ّ
�أم

�ل�رصكات  و�سريفة  �لتجزئة  �سريفة  خدمات  من  ة 
ّ
متنوع باقة 

ة 
ّ
�لإ�سالمي و�ل�سريفة  �لإ�ستثمار  و�سريفة  �لتجاري  و�لتمويل 

�لإنرتنت  عرب  ة 
ّ
�مل�رصفي كاخلدمات  ة 

ّ
�لإلكرتوني و�ل�سريفة 

 Phone( ة عرب �لهاتف
ّ
)Online Banking) و�خلدمات �مل�رصفي

�لر�سائل  وخدمة   (ATM( �لآيل  �ف 
ّ
�ل�رص وخدمات   (Banking

�لذكر يف هذ�  )SMS Alert Service). ويجدر  �لق�سرية  ة 
ّ
�خلطي

يف  ًا 
ّ
ريادي دور�ً  يوؤد�ص  �للبناين  �لإعتماد  م�رصف  باأّن  �ل�سياق 

ته 
ّ

ة �لأمر �لذي يرتجم من خالل ح�س
ّ
جمال �ل�سريفة �لإلكرتوني

ات بطاقات �لإئتمان عند نقاط �لبيع 
ّ
ة �ملرتفعة من عملي

ّ
�ل�سوقي

ر بنحو 49 %. وقد �أوىل �مل�رصف 
ّ
)Merchant P.O.S.) و�لتي تقد

ة 
ّ
�مل�رصفي باخلدمات  ًا 

ّ
خا�س �إهتمامًا  �لأخــرية  �لفرتة  خالل 

تكلّل  �لذي  �لأمر  �لتكنولوجي  ر 
ّ
�لتطو ة ملو�كبة ركب 

ّ
�لإلكرتوني

 به )CL e-bank) على �لهو�تف 
ّ

موؤّخر�ً عرب �إطالق تطبيق خا�ص

بة مل�سلحة 
ّ

�ملتوج �ل�رص�ئب  ت�سديد  دفع  و�إطالق خدمة  ة 
ّ
�لذكي

ة من خالل بطاقات �لئتمان «فيز�« و«ما�سرتكارد« 
ّ
وز�رة �ملالي

يف خطوة هي �لأوىل من نوعها يف لبنان. بالإ�سافة �إىل ذلك، 

خدمة  �لفائت  �ل�سهر  خالل  �للبناين  �لإعتماد  بنك  �أطلق  فقد 

ر�سوم  دفع  �لنقابة  �إىل  �ملنت�سبني  �ملهند�سني  ل 
ّ
تخو جديدة 

ا بالن�سبة �ىل �لعام 2014، 
ّ
ة عرب �لإنرتنت. �أم

ّ
�إ�سرت�كاتهم �ل�سنوي

فاإّن �مل�رصف �سي�سعى للحفاظ على، ل بل تعزيز، موقعه كر�ئد 

ة  
ّ
يف جمالت �ل�سريفة بالتجزئة و�ل�سريفة و�لتجارة �لإلكرتوني

فروعه  �سبكة  خالل  من   (E-Banking and E-Commerce(

خدمات  تعزيز  �إىل  �مل�رصف  يرمي  كما  له.  �لتابعة  و�ل�رصكات 

�إ�ستثمار  �سناديق  هند�سته  خالل  من  ة 
ّ
�لإ�ستثماري �ل�سريفة 

مدير عام وعضو مجلس إدارة في مجموعة االعتماد اللبناني  
الدكتور ميشال خديج: اإلضطرابات اإلقليمّية 

إنعكست سلبًا على أرباح معظم المصارف اللبنانية

تعمد �لعديد من �مل�ص����ارف �للبنانية على �صيا�صة 

�حلماي����ة و�مل�رصفية يف ظل �لعو��ص����ف �القليمية 

�لتي تع�صف باالقت�صاد عامة وتوؤثر على �القت�صاد 

�للبن����اين ب�صكل مبا�����رص، �إال �أن �صيا�ص����ة حاكمية 

م�رصف لبنان، و�ل�صيا�صات �ملتبعة يف كل �مل�صارف 

�للبنانية �أدت �ىل ت����و�زن يف �لتعاملت �مل�رصفية، 

وجعلت من �مل�صارف �للبنانية حمط ثقة عاملية. 
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ة يف خدمات 
ّ
ته �ل�سوقي

ّ
ات ت�سنيد بالإ�سافة �إىل زيادة ح�س

ّ
وعملي

�سريفة �ل�رصكات. 

جاهد�ً  يعمل  �مل�رصف  فاإّن   ،
ّ
�خلارجي ع 

ّ
�لتو�س �سعيد  على  ا 

ّ
�أم

ل مت�رصف 
ّ
على ر�سد فر�ص ��ستثمار و�عدة يف بلد�ن ذ�ت معد

ة 
ّ
عة حيث تتو�جد جالية لبناني

ّ
ة م�سج

ّ
 �إقت�سادي

ّ
متدنٍّ ون�سب منو

بني  ة 
ّ
�لإقت�سادي �لعالقات  وتوطيد  تعزيز  بهدف  وذلك  كبرية 

�إىل  �لإ�سارة  من   
ّ
بد ل  �ل�سياق،  هذ�  ة. يف 

ّ
�ملعني و�لبلد�ن  لبنان 

�أّن بنك �لإعتماد �لّلبناين قد جنح يف ت�سدير خربته �لو��سعة يف 

�خلارج  �إىل  فروعه  �سبكة  �إنت�سار  مع  ما 
ّ
�سي ول  �ل�سريفة  جمال 

�لبحرين  مملكة  يف  وفــرع  قرب�ص   – ليما�سول  يف  فرعه  عرب 

 يف مونرتيال – كند� وم�رصف تابع له يف دكار 
ّ
ومكتب متثيلي

�أّن  ة �ل�سنغال، وفرع يف كلٍّ من بغد�د و�إربيل. كما 
ّ
يف جمهوري

�مل�رصف �لآن يف �سدد �لإ�ستح�سال على رخ�سة لفتح فرع يف 

حمافظة �لب�رصة يف بغد�د.

ة على �لقت�ساد ول 
ّ
�ل�سلبي �لأو�ساع  �إنعكا�سات  و�أو�سح خديج 

�مل�رصيف:  يّتخاذها  ��لتي  و�لإجــر�ء�ت  �مل�رصيف  �لقطاع  �سيما 

ة و�لتي �إنعك�ست 
ّ
«ل ز�ل لبنان يعاين من تد�عيات �لأزمة �ل�سوري

ة وعلى �لإ�ستقر�ر �لأمني 
ّ
�سلبًا على معظم �لقطاعات �لإقت�سادي

و�ل�سيا�سي يف �لبالد منذ �لعام 2011. يف �لتفا�سيل، �إنخف�ست 

 2012 �لعامني  خالل   %  2 حو�ىل  �إىل  �لإقت�سادي  �لنمو  وترية 

�إىل  ى  ّ
و�أد �لعامة  ة 

ّ
�ملالي �سلبًا على  �إنعك�ص  �لذي  �لأمر  و2013، 

�إىل  �لإجمايل  �ملحّلي  �لناجت  من  �لعام  �لدين  ن�سبة  يف  �إرتفاع 

�لعام  يف   %  143.15 �إىل   
ّ
ثم ومن   2012 �لعام  يف   %  139.53

2013. كما �أّن �لإ�سطر�بات �لتي خّلفها �لربيع �لعربي قد قّل�ست 
�لتدّفقات �لنقدية �إىل �لبالد منذ �لعام 2011 �لأمر �لذي نتج عنه 

و   2011 �لعام  د.�أ. يف  مليار   2 بلغ  �ملدفوعات  ميز�ن  عجز يف 

1.54 مليار د.�أ. يف �لعام 2012 و1.13 مليار د.�أ. يف �لعام 2013 
 .2010 �لعام  يف  د.�أ.  مليار   3.3 �ل  عتبة  فاق  بفائ�ص  مقارنًة 

ويجدر �لذكر، يف هذ� �لإطار، �أّنه من �ملتوّقع �أّن ينعك�ص �لو�سع 

�حلكومي �لأخري �إيجابًا على �لإقت�ساد �للبناين من خالل تاأثريه 

�ملبا�رص على ثقة �مل�ستثمرين و�مل�ستهلكني وعلى قطاع �ل�سياحة 

ة �إىل �لبالد.
ّ
وعلى �لتدّفقات �لنقدي

قد  ة 
ّ
�لإقليمي �لإ�سطر�بات  �أّن  ــار  �لإط هذ�  يف  �لذكر،  ويجدر 

�إنعك�ست �سلبًا على �أرباح معظم �مل�سارف �للبنانية �لعاملة يف 

�سوريا.  �لأخرية وخا�سًة  �لآونة  �سهدت غليانًا يف  �لتي  �لبلد�ن 

�للبناين،  �مل�رصيف  للقطاع  �لقوية  للمرونة  ونظر�ً  ذلك،  ومع 

وبع�ص �لتحفيز�ت �لتي �أطلقها م�رصف لبنان، متّكنت �مل�سارف 

�لتاأقلم  دة ومن 
ّ
ة جي

ّ
ة من �حلفاظ على م�ستويات ربحي

ّ
�للبناني

ة تتما�سى مع 
ّ
مع �لركود �لإقت�سادي من خالل منتجات م�رصفي

حاجات �ل�سوق ون�سب �ل�سيولة �لعالية يف �لقطاع. يجدر �لذكر يف 

هذ� �لإطار، �أّن �مل�سارف �ملدرجة �أ�سهمها على بور�سة بريوت 

قد جنحت بتحقيق �أرباح عالية بلغت حو�يل 968.80 مليون د.�أ. 

ة. 
ّ
 �سلبي

ّ
يف �لعام 2013، و�إن بوترية منو

ًا ملحوظ 
ّ
بالإ�سافة �إىل ذلك، حّقق �لقطاع �مل�رصيف �إرتفاعًا �سنوي

بن�سبة 7.39 % يف �إجمايل موجود�ته �إىل 164.43 مليار د.�أ. مع 

حمفظة  ز�دت  كما   .2014 �لعام  من  �لثاين  كانون  �سهر  نهاية 

مليار   137.89 �إىل  ًا 
ّ
�سنوي  %  7.64 بن�سبة  �لقطاع  لدى  �لود�ئع 

�لقطاع  لدى  �لت�سليفات  حمفظة  �إرتفعت  نف�سه  �ل�سياق  يف  د.�أ. 

ًا �إىل 47.04 مليار د.�أ. مع 
ّ
�مل�رصيف �للبناين بن�سبة 7.59 % �سنوي

ل من �لعام 2014. و�إذ �إّننا نرى يف هذ� �ل�سياق 
ّ
نهاية �ل�سهر �لأو

�سيا�سته  تطبيق  لبنان  م�رصف  يو��سل  �أن  �ل�رصوري  من  �أّنه 

ملنتجاٍت  هند�سته  يف  �ل�ستمر�ر  �إىل  �إ�سافًة  و�حلكيمة  �حلذرة 

ة 
ّ
ٍة جديدة تهدف �إىل ت�سجيع �مل�سارف �للبناني

ّ
وخدماٍت حتفيزي

ة، وبذلك ت�رصيع عجلة 
ّ
على متويل خمتلف �لقطاعات �لإقت�سادي

 �لإقت�سادي وتعزيز ثقة �مل�ستثمرين.
ّ
�لنمو

�لعقوبات  بني  �لتوفيق  على  �للبنانية  �مل�سارف  قــدرة  وعن 

�حلركة  و�قع  وبني  و�إيــر�ن  ك�سوريا  �ملنطقة  دول  على  ة 
ّ
�لغربي

«�إّن  خديج:  د.  قال  بها  متاأثرة  كونها  ة 
ّ
و�لإقت�سادي ة 

ّ
�ملالي

ا و ذلك 
ّ
للبنان، وبحكم موقعه �جلغر�يف عالقات وثيقة مع �سوري

كان  بحيث  منها،  ة 
ّ
�مل�رصفي ما 

ّ
ل�سي و  �لأ�سعدة،  خمتلف  على 

ًا مع �لعمالء �ل�سوريني 
ّ
ة تعامل وطيد تاريخي

ّ
للم�سارف �للبناني

بالإ�سافة �إىل د�أب هذه �مل�سارف على فتح م�سارف تابعة لها 

ة يف �أو�ئل �لعقد �ملن�رصم تز�منًا مع ور�سة 
ّ
على �لأر��سي �ل�سوري

ة. من 
ّ
�لأجنبي �ل�سوري على �مل�ساركة  �لقطاع �مل�رصيف  �إنفتاح 

مني على �لقطاع �مل�رصيف �للبناين كانو� 
ّ
�أخرى، فاإّن �لقي ة 

ّ
جه

و�ملعايري  بالقو�نني  �لقطاع  هذ�  �إلتز�م  على  �حلر�ص  د�ئمي 

ة خماطر حمتملة نظر�ً 
ّ
لأي �لدولية وذلك بهدف جتّنب تعري�سه 

�لوطني.  �لقطاع و دوره �ملحوري يف �لإقت�ساد  ة هذ� 
ّ
�أهمي �ىل 

ة بالئحة �لعقوبات 
ّ
 على ذلك، فقد �إلتزمت �مل�سارف �للبناني

ً
بناء

�إّتخذت  �لإطار  هذ�  يف  و�إيــر�ن.  �سوريا  من  كّل  على  �ملفرو�سة 

ة 
ّ
مالي ات 

ّ
عملي �أي  مــرور  ملنع  �إجر�ئات  ة 

ّ
�للبناني �مل�سارف 

م�سبوهة وذلك يف �سوء �إلتز�مها �ل�سارم بلو�ئح قانون مكافحة 

غ�سل �لأمو�ل«. 
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مقابلة

عن �لتحديات �لتي يو�جهها �لقطاع �مل�رصيف يف لبنان حتدث �ل�سيخ 

�ىل   BBAC بنك  �لإد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  �لعام  �ملدير  ع�ساف  غ�سان 

�لقطاع  �سيو�جه  �ل�سابق،  يف  «كما  مو�سحًا:  و�لقت�ساد«  «�ل�سناعة 

�مل�رصيف �للبناين حتديات �لعام 2014 �ل�سيا�سية �ملحلية و�لإقليمية 

ب�سيا�سة حمافظة يف �لد�خل ويف �لدول �لتي يتو�جد فيها و�لتي ت�سهد 

�أهم عنا�رص هذه �ل�سيا�سة �لإبقاء  ��سطر�بات �سيا�سية و�أمنية، ومن 

�لعالية،  على ن�سبة �سيولة عالية وجتنب �لإ�ستثمار�ت ذ�ت �ملخاطر 

�ل�سعر  �سي�سكل  �لربحية  منو  ن�سبة  يف  �لتدين  بع�ص  �أن  �ملمكن  ومن 

�سيا�سة  �لدقيقة، وتتما�سى هكذ�  �لو�جب دفعه لتخطي هذه �ملرحلة 

ة 
َ
ُدني �لتي ت�سدد على ت�سجيل �مل�سارف ن�سبة   3 مع متطلبات بازل 

)Minimum Ratio) يف �ملالءة و�ل�سيولة، ومن �ملعروف �أن م�ستوى 

مع  �لآن،  يتما�سى  �للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع  يف  �لن�سبتني  هاتني 

متطلبات بازل3 �حلا�رصة و�ملتوقعة لفرتة ثالث �سنو�ت«. 

�لقطاع  يقوم  )فاتكا)،  �لأمــريكــي  �لقانون  بتطبيق  يتعلق  ما  يف 

يف  جاهز�ً  لي�سبح  �لالزمة  �لإجـــر�ء�ت  بجميع  �للبناين  �مل�رصيف 

�ملوعد �ملطلوب لتطبيقه، من �أهم هذه �لإجر�ء�ت تيومي ملفات �لعمالء 

�ملعلومات،  هذه  ومكننة  �لقانون  هذ�  عليه  ق 
ّ
طب

ُ
ي منهم  من  ملعرفة 

ويف �آخر �آذ�ر 2015، �ستقدم �مل�سارف لالأجهزة �لأمريكية �أول تقرير 

يف  هي  كما  قبلها-  من  و�ملعروفني   - �ملعنيني  زبائنها  باأر�سدة 

،2014/12/31
هذ�  بــد�أ  لقد  �لبلد،  يف  �ل�سائد  �لإقت�سادي  �لإنكما�ص  �سعيد  على 

�إذ  �سورية،  يف  �حلرب  بدء  مع   2011 عام  منذ  لبنان  يف  �لإنكما�ص 

من  كل  يف   1.5% حو�يل  �ملحلي  للناجت  �لفعلي  �لنمو  ن�سبة  �سجلت 

مع  �لبلد  �إىل  �لإزدهــار  عودة  وناأمل  و2013،   2012 و  �ل�سنني2011 

�إنح�سار تاأزم �لأو�ساع �ل�سيا�سية و�لأمنية يف �جلو�ر ويف لبنان يف 

�أقرب وقت ممكن«.

�ل�سيخ  قال  عامة  �مل�رصيف  �لن�ساط  على  �ل�سغوطات  �نعكا�ص  وعن 

ع�ساف: «�إن �لأولوية �لأوىل للنمو �لإقت�سادي هي �لإ�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

�لأحد�ث  �إن  �لإجتاه،  هذ�  يف  �جلميع  ي�ساهم  �أن  و�ملطلوب  و�لأمني 

موؤ�س�سات  نظرة  وتدهور  �لود�ئع  منو  يف  �لرت�جع  ور�ء  هي  �لأمنية 

�لت�سنيف �لعاملية �ىل م�ستقبل �لإقت�ساد �للبناين.

�إ�سافة �إىل ذلك، و لالإفادة من حركة ر�ساميل �لدول �لإقليمية، مطلوب 

لالإقت�ساد  بالن�سبة  مكانته  على  يحافظ  �أن  �مل�رصيف  �لقطاع  من 

�لدولية،  و�لأنظمة  و�لقو�نني  �مُلحافظ  بالنموذج  متم�سكًا  �للبناين، 

على  و�ل�سيطرة  �لتحكم  �أي�سًا  ومطلوب  �مل�ساربة،  عن  ومبتعد�ً 

�لعام وحت�سني  �لدين  تقلي�ص  �لناجت �ملحلي بهدف  �ىل  �لعجز  ن�سبة 

�لت�سنيف �ل�سيادي للبنان. 

�ما من جهة �ل�سغوطات �لدولية و�لمريكية، فاإن �مل�سارف �للبنانية 

�لقو�نني و�لأنظمة  �أن حترتم  ملتزمة بتحاويلها بالعمالت �لأجنبية 

�لدولية، وهذ� ما تفعله؛ �إن �لأحد�ث �ل�سيا�سية و�لأمنية �لتي ت�سهدها 

�أق�سى درجات �حلذر  �إتخاذ  �أَوجبت  �ملنطقة، وبنوع خا�ص �سورية، 

يف �لعمل �مل�رصيف من قبل م�رصفنا وجميع �مل�سارف �لعاملة يف 

BBAC  المدير العام ورئيس مجلس إدارة بنك
 BBAC الشيخ غسان عساف: ستتركز جهود 

على استكمال المشاريع القائمة
تقوم �مل�ص���ارف �للبنانية باج���ر�ء�ت وقائية 

�لتي متر  �لتحدي���ات �القت�صادي���ة  ملو�جه���ة 

عل���ى �ملنطقة �لعربي���ة، ويف �لعامل، من خلل 

تطبيق���ات م�رصفية تنا�صب متطلب���ات �لبيئة 

�للبنانية،  �القت�صادية  و�ل�صيا�صيات  و�ملجتمع 

وعمدت �لعديد من �مل�صارف �تباع خطط عملية 

ت�صاهم يف تنمية �حلرك���ة �مل�رصفية وت�صاهم 

ب�ص���كل فاع���ل يف تثبيت �لت���و�زن �القت�صادي 

يف �ملنطق���ة بعي���د�ً م���ن �لعو��ص���ف �المنية 

�ل�صيا�صية  �لتحديات  ومو�جه���ة  و�القت�صادية، 

�ملحلية و�الإقليمية، �إ�صافة �ىل تطبيق �لقانون 

�الأمريكي )فاتكا( ومتطلبات بازل 3، و�النكما�ض 

�الإقت�صادي �ل�صائد. 
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تدقيق  ذلــك  عن  نتج  وقــد  لبنان، 

�مل�رصفية  �لعمليات  يف  ـــرب  �أك

زيادة  بهدف  �لعمالء  معرفة  ويف 

خا�سة  �أو�ساعهم  عن  �ملعلومات 

�لأمـــو�ل  مب�سادر  يتعلق  مــا  يف 

و��ستعمالتها.

�ل�سلطات  ت�سعى  نف�سه،  �لوقت  يف 

�لــنــقــديــة وجــمــعــيــة �ملــ�ــســارف 

مع  �خلــارج  يف  عالقاتها  لتدعيم 

�لعاملية و�لدول  �لوؤ�س�سات �ملالية 

�لعظمى، وتقدمي جميع �ملعلومات 

ل�رصح  ولالإعالم  لهم  و�مل�ستند�ت 

�للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع  و�قــع 

بــالــقــو�نــني  بعملياته  ــتــزم  �ملــل

و�لأنظمة �لدولية.

ــام بها  ــــاز�ت �لــتــي ق و�ـــرصح �لإجن

 BBAC ود�ئع  جمموع  �سجل   ،2013 عام  «نهاية   :BBAC م�رصف 

عة 6792 مليار لرية لبنانية، �أي ن�سبة منو �سنوية تو�زي 5%، 
ّ
�مُلجم

2012، و�سجل جمموع �لت�سليفات �ملجمعة 2032  لعام  مقابل 12% 

 11% مقابل  مليار لرية لبنانية، �أي ن�سبة منو �سنوية تو�زي 15%، 

لعام 2012. �أما يف ما يتعلق بالأرباح �ملجمعة �ل�سافية، فلقد �سجلت 

حو�ىل 43 مليون دولر �أمريكي �أو 64 مليار لرية لبنانية، وبالتايل 

ل منو يف �لأرباح بالن�سبة لعام 2012، وهذه هي �حلال �أي�سًا ملعدل 

ن�سبة منو �لأرباح �ل�سافية ملجموعة م�سارف فئة «�ألفا« �للبنانية.  

�ما يف ما يخ�ص م�سوؤولية BBAC جتاه �ملجتمع، فيقوم �مل�رصف 

بدعم مبادر�ت عديدة يف مناطق خمتلفة يف لبنان من بر�مج تنمية 

�ل�سباب وتعزيز �أن�سطة �لتعليم بالإ�سافة �إىل م�ساريع �إن�سانية وبيئية 

�سعاره  من  �نطالقًا  وذلك  خمتلفة،  و�سياحية  وثقافية  وريا�سية 

 BBAC «�لإهتمام بالفعل«. ولعل �مل�رصوع �ملميز �لذي ��سطلع به 

هو مبادرة «عي�ص لبنان« �لتي مت توقيع مذكرة ب�ساأنها بني �مل�رصف 

وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي)UNDP)  بهدف متكني �ملو�طنني 

�ملحرومني على �ختالف طو�ئفهم ومناطقهم وم�ساعدتهم يف حتقيق 

�ساعدت  �ل�سرت�تيجية،  �لجتماعية  مقاربتها  وبف�سل  �أهد�فهم. 

مبادرة «عي�ص لبنان« �ملجتمعات �لريفية و�ملحرومة من خالل تنفيذ 

ة تتعّلق بال�سحة و�لتنمية �لقت�سادية و�ل�سباب 
ّ
م�ساريع تنموية ملح

و�لبيئة.

مع مبادرة «عي�ص لبنان« حقق BBAC يف �لعام 2013 عالمة فارقة 

يف م�ساره نحو �لإهتمام وح�سد �جلائزة �لقت�سادية �لجتماعية عن 

فئة «�لتنمية �لريفية « يف حفل برعاية �لبنك �ملركزي �للبناين. ناأمل 

�رصكات  لتقوم  قدوة   BBACو�لـUNDP �لـ  بني  �ل�رص�كة  تكون  �أن 

ك�رص�كة  �ملحلية  �لتنمية  يف  بامل�ساهمة  �خلا�ص  �لقطاع  من  �كرث 

يف �مل�سوؤولية �لإجتماعية، كما �أنها تفيد يف �حلفاظ على �لقت�ساد 

�لوطني وحتريكه.

�مل�ساريع  ��ستكمال  على   BBAC جهود  �سترتكز   2014 عام  خالل 

�لقائمة، منها �لنمو يف �لقرو�ص �لإ�سكانية و�لقرو�ص �لإ�ستهالكية 

و�لقرو�ص �لتجارية. كما �نه مي�سي يف تو�سعه �جلغر�يف يف �لد�خل 

ب�سارة  و  �حلازمية  منطقتي  يف  منها  جديدة  فروع  فتح  خالل  من 

يف  �لتو�سع  ب�سدد  ونحن  �خلوري 

عمل 
ُ
مناطق د�خلية �خرى. كما �سي

على �لتطور و�لإنت�سار يف �خلارج 

�إىل  �إ�سافة  �لعر�ق،  يف  �سيما  ول 

ومكتب  قرب�ص  فرع  عمل  تدعيم 

�أن  ناأمل  و  �بوظبي،  يف  �لتمثيل 

ة 
ّ
ت�سمح �لظروف �ل�سيا�سية و�لأمني

كذلك  �ملـــبـــادر�ت.  هــذه  بنجاح 

تطوير  عــلــى  ــرصف  ــ� �مل ــب  ــو�ظ ي

�لإلكرتونية  �مل�رصفية  خدماته 

من  لكل  �لأنرتنت  عرب  �ملتو�فرة 

مبو��سافات  و�ل�رصكات  �لفــر�د 

عاملية و�أي�سًا عرب �أجهزة �ل�رصف 

لإطــالق  ن�ستعد  كما  لديه.  �لآيل 

�لهاتف  عــرب  �مل�رصفية  �خلــدمــة 

�خلليوي Mobile Banking كو�سيلة 

�مل�رصفية  عملياتهم  على  �لطــالع  لزبائننا  تتيح  وفاعلة  جديدة 

مهما  �خللوية  هو�تفهم  �ملعامالت عرب  من  و��سعة  وتنفيذ جمموعة 

ومكان  وقــت  �أي  ويف  ي�ستخدمون  �لتي  �لت�سالت  �سبكة  كانت 

�أبــرز  لعّل  ولكن  و�أمـــان.  وب�رصعة  عالية  مبرونة  وذلــك  �لعامل  يف 

 Mobileخلليوي� �لهاتف  عرب  �لدفع  خدمة  هي  �ملرتقبة  منتجاتنا 

Payment  �لتي تخول �لزبون تنفيذ عمليات م�رصفية مل تكن ممكنة 
من قبل«. 

وعن �نت�سار فروع �مل�رصف يف بع�ص �لدول ومنها �أربيل قال �ل�سيخ 

ع�ساف: «با�رص م�رصفنا عمله يف �لعر�ق نهاية �لعام 2008 من خالل 

�فتتاح فرع يف �ربيل يتبع لد�رتنا �لعامة يف بريوت ك�سائر فروعنا 

�لعام2010  نهاية  بغد�د  يف  �أخــر  فرع  بافتتاح  و��ستتبع  �لأخــرى 

بتن�سيط  �مل�ساهمة  ر�ئد وفاعل يف  �ربيل دور  لفرعنا يف  لقد كان   .

�مل�رصيف  �لقطاع  مع  و�لتفاعل  �مل�رصفية  خرب�تنا  ونقل  �لقت�ساد 

�ملحلي بت�سجيع ودعم من �ل�سلطات �لر�سمية يف �لإقليم �لتي ت�سعى 

فيه من  �ملنتجة  �لقت�سادية  �لقطاعات  وتن�سيط جميع  �أعماره  �إىل 

خالل توفري �ملناخات �ملالئمة لال�ستثمار�ت �لو�فدة وقد �ساهم هذ� 

�لأمر يف ت�سجيعنا على �أد�ء دور هام مبنح ت�سليفات لهذه �لقطاعات 

وتقدمي �خلدمات �مل�رصفية �لأخرى �لتي و�سعت م�رصفنا يف طليعة 

ن�سبة من حجم  �كرب  ��ستحو�ذنا على  �لأجنبية من خالل  �مل�سارف 

كرد�ستان  و�قليم  بغد�د  يف  �لتو�سع  نحو  ونتطلع  �ملحلية.  �ل�سوق 

و�لنت�سار يف �أ�سو�ق �أخرى يف �لعر�ق نظر�ً �إىل وجود جمالت عمل 

خمتلفة و�إمكانات ��ستثمارية و�عدة.

من  ومتنوعة  كبرية  قاعدة  مع  بالتعامل  �ربيل  يف  م�رصفنا  يتميز 

�للبنانية  �ملحلية  �ل�رصكات  �إىل  و�سوًل  بــالأفــر�د  بــدء�  �لزبائن، 

كافة،  �لقت�سادية  �لقطاعات  على  �أن�سطتها  تتوزع  �لتي  و�لأجنبية 

و�ل�سحي  و�لعقاري  و�خلدماتي  و�ل�سناعي  �لتجاري  كالقطاع 

�مل�رصفية  �خلدمات  بتقدمي جميع  �ربيل  فرعنا يف  ويقوم  وغريها. 

و�لت�سهيالت  �لقرو�ص  منح  �أبرزها  لبنان،  يف  فروعنا  تقدمها  �لتي 

�لعــتــمــاد�ت  فتح  و�ملتو�سطة،  �لــكــربى  للموؤ�س�سات  �مل�رصفية 

�مل�ستندية و�إ�سد�ر بطاقات �لدفع و�لئتمان �إ�سافة ملروحة و��سعة 

من �خلدمات �ألأخرى«.
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مقابلة

�أنور جّمال  يف لقاء «�ل�سناعة و�لقت�ساد« مع 

بنك« حتدث  تر�ست  �إد�رة «جمال  رئي�ص جمل�ص 

عن �لو�سع �مل�رصيف عامة، وعن و�سع م�رصفهم 

يقدمها  �لتي  �خلــدمــات  وعــن  خــا�ــص،  ب�سكل 

�لتو�سعية �خلارجية قال:  �مل�رصف وعن �خلطة 

�ل�سنو�ت  للم�رصف يف  �ملالية  �لبيانات  “تظهر 
تلك  فاقت  منو  ن�سب  حتقيق  �ملا�سية  �خلم�ص 

ويف  �للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع  يف  �ملحققة 

.(Peer Group( مل�سارف �مل�سابهة�

فعلى �سعيد �لود�ئع فانها منت بن�سب تر�وحت 

بني 15 % و 20  % وهي زيادة فعلية تركزت يف 

زيادة حجم ود�ئع �لفر�د �لتي �سكلت على �لدو�م 

�كرث من 95 % من �مل�سادر �ملالية للم�رصف.

بوترية  منت  فلقد  �لت�سليفات  �سعيد  على  �ما 

وتر�وحت  �ملــذكــورة  �لفرتة  خــالل  ت�ساعدية 

% وهذ� �لإرتفاع يف�رص توجه    45 % و   15 بني 

�لقطاعات  كل  متويل  يف  �لتو�سع  �ىل  �مل�رصف 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  وحتــديــد�«  �لقت�سادية 

.( SME’s( و�ملتو�سطة �حلجم

حققت  فقد  �خلا�سة  �لمــو�ل  �سعيد  على  �أمــا 

ن�سب منو مقبولة وذلك من خالل ر�سملة �لرباح 

مل  تاأ�سي�سه  ومنذ  �مل�رصف  �ن  علمًا  �ملحققة 

�أمن  ما  وهــذ�  �مل�ساهمني  على  �أربــاحــًا  يــوزع 

�لن�سب  �لحيان  بع�ص  يف  تخطت  مالءة  ن�سب 

من  �مــن  كما   ، لبنان  م�رصف  من  �ملفرو�سة 

كلفة  لتغطية  حرة  خا�سة  �مو�ًل  �خرى  ناحية 

خطة �لتو�سع �ملر�سومة و�ملتمثلة باإن�ساء فروع 

غري  �مل�رصيف  �لقطاع  يف  �مل�ساهمة  �أو  جديدة 

�ملقيم.

فاأي�سًا حقق �مل�رصف  �لربحية  �أما على �سعيد 

�ىل  �ملــردود  ن�سبة  خــالل  من  مقبولة  �أربــاحــًا 

 .(R.O.E( لأمـو�ل �خلا�سة�

�مل�ستوى  على  �مل�رصف  �أد�ء  ــاإن  ف باملقابل 

متثل  ملحوظًا  تطور�ً  �سهد  و�لتنظيمي  �لد�ري 

يف �لوقائع �لتالية:

خــرب�ت  ي�سم  فاعل  �د�رة  جمل�ص  ت�سكيل   -

م�رصفية وقانونية ومالية و�قت�سادية. 

جمل�ص  من  منبثقة  متخ�س�سة  جلان  ت�سكيل   -

�لد�رة.

- تعزيز �لد�رة �لعليا �لتنفيذية بعنا�رص متلك 

خرب�ت م�رصفية و��سعة.

- تعزيز �جلهاز �لب�رصي وتاأهيله وتدريبه على 

جميع �مل�ستويات �لد�رية.

- �عتماد بر�مج معلوماتية متطورة.

م�رصفنا  يقدمها  �لتي  �مل�رصفية  �خلدمات  �ما 

فهي ��سا�سًا من�سجمة مع �أهد�فه �لتي تركز على 

وبالخ�ص  �لقت�سادية  �لقطاعات  كافة  متويل 

 SME’s( ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم�

تنمويًا  دور�ً  وتـــوؤدي  �دت  بقناعتنا  و�لتي   (

خا�سة يف �ملناطق �لبعيدة عن �لعا�سمة و�ملدن 

�لكربى.

كما �ن �مل�رصف و�إن�سجاما« مع �ميانه بالدور 

يف  ي�ساهم  بامل�سارف  �ملــنــاط  �لجتماعي 

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام »جمال ترست بنك«:

 أنور جّمال: أداء المصرف اإلداري والتنظيمي 
شهد تطوراً ملحوظًا

يعت���ر �لقطاع �مل�رصيف يف لبنان من �أكرث �لقطاعات ثباتًا يف ظل �الأزمة �القت�صادية �ملتنامية ب�صبب 

�لو�ص���ع �الإقليمي �لعام و�لو�صوع �الأمني �لذي �أثر ب�صكل مبا�رص على �لعديد من �لقطاعات �القت�صادية. 

ويعود ه���ذ� �لتو�زن و�لثبات �إىل �ل�صيا�ص���ة �القت�صادية �لتي ينتهجها �مل����رصف �ملركزي و�مل�صارف 

�للبنانية، خ�صو�صًا يف م�صاألة �لتعاملت و�خلدمات �لتي يقدمونها. 

متويل �لقرو�ص �ل�سكنية و�حلرفية �سو�ء �ملمولة 

خالل  من  مبا�رص  غري  ب�سكل  �و  منه  مبا�رصة 

م�رصف لبنان )تخفي�سات �لحتياطي �للز�مي) 

م�رصف  من  �ملمنوحة  �لقرو�ص  �ىل  بال�سافة 

قبل  من  ت�سليفها  لعادة  �مل�سارف  �ىل  لبنان 

�لخرية على �لقطاعات �لإنتاجية.

�لتي يقدمها م�رصفنا  �ما �ملنتجات �مل�رصفية 

�سعاره  مــع  تن�سجم  �يــ�ــســا«  فــهــي  لعمالئه 

 WE SPEAK YOUR( لغتك  منحكي  �ملعتمد 

وموجهه  م�سمونة  وهــي   (LANGUAGE
�ل�سغرية  �ملدخر�ت  ��سحاب  �ىل  رئي�سي  ب�سكل 

بـ   2010 عـــام  بــا�ــرصهــا  ولــقــد  و�ملــتــو�ــســطــة 

Depositor Plus ومت تعزيز هذ� �لربنامج مطلع 
.Depositor Premium لعام 2013 حتت ��سم�

ويف مطلع �لعام �حلايل �طلق �مل�رصف جمموعة 

 My Gift بطاقـة  منها  �ملميزة  �لبطاقات  من 

وهي متوفرة لكل �لعمار وجلميع �ملنا�سبات.

 MasterCard World بطاقة  ��سد�ر  مت  �أي�سًا 

�لتي توؤمن للزبائن ر�حة �لبال ملا تتمتع به من 

و�ي�سًا  و�لت�سوق.  �ل�سفر  �ثناء  حماية وطماأنينه 

 Green( للبيئة  �سديق  جديد  منتج  �طــالق  مت 

Loan ) وهو مدعوم من م�رصف لبنان.
بناء على �ملعطيات �عاله نال م�رصفنا جائزة 

 Best New Banking Product Lebanon(

 Global Banking &موؤ�س�سة مــن   (2013
  Finance Review- London

كما نال جائزة �ف�سل م�رصف يف متويل فئتي :

 Best  (ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم�(

SME Bank Lebanon 2014
 Bestل�سغر� ــة  ــامــي ــن �ملــت و�ملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات 

من   Microfinance Bank Lebanon 2014
 International Financial Magazine

فمجل�ص  �مل�ستقبلية  �مل�رصف  عمل  خطة  �أمــا 

�لد�رة هو �لذي ي�سعها بناء على در��سات معمقة 
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تاأخذ يف �لعتبار �لظروف �ملحلية و�لإقليمية.

خطة  �يجاز  ميكنني  �ملبادئ  هذه  من  �نطالقًا 

عمل �مل�رصف لعام 2014 على �لنحو �لتايل.

- تو�سيع �سبكة فروعنا �حلالية )24 فرع) وذلك 

من خالل فتح فرعني جديدين �لول يف منطقة 

�ل�رصفية و�لثاين �سيكون �ما يف �ملنت �ل�سمايل 

�و يف مدينة زحلة. 

من  �حلالية  �مل�رصف  فــروع  �أعمال  تطوير   -

طريق تقدمي خدمات م�رصفية جديدة.

لزبائننا  �ملــ�ــرصفــيــة  �خلـــدمـــات  تــاأمــني   -

و�لذين  �فريقيا  دول  بع�ص  يف  �ملتو�جدين 

ي�سكلون دعامة ��سا�سية لالقت�ساد �لوطني.

�حدى  يف  مل�رصفنا  خارجي  تو�جد  تاأمني   -

يف  �مل�ساهمة  خــالل  مــن  �أفريقيا  غــرب  دول 

بتاأ�سي�ص  �مل�ساهمة  �و  �لقائمة  �مل�سارف  �حد 

م�رصف جديد.

زبائننا  �لعر�ق )خلدمة  لنا يف  تو�جد  تاأمني   -

�لذين لديهم �أعمال و��سعة هناك).

- تاأمني تو�جد لنا يف �إحدى دول �أوروبا )ليكون 

نافذة مل�رصفنا على �لأ�سو�ق �لعاملية).

�ل�سلبية  و�نعكا�ساتها  �ملنطقة  تطور�ت  وعــن 

على �لقت�ساد عامة و�لقطاع �مل�رصيف خا�سة، 

و�لجر�ء�ت �لتي يتخذها �مل�رصف ليبعد قطاعه 

�ملنطقة  “متر  جّمال:  �ل�سيد  قال  �لعو��سف،  عن 

منذ خم�ص �سنو�ت يف ظروف غري م�ستقرة �سيا�سيًا 

على  �سلبا«  �أثر  �لو�سع  وهذ�  و�إقت�ساديًا  و�أمنيًا 

بالنظر  لبنان  يف  كافة  �لإقت�سادية  �لقطاعات 

للعالقات �لتي تربطه مع دول �ملنطقة.

خا�سة  ملحوظ  ب�سكل  تر�جع  �ل�سياحة  فقطاع 

�ملعامالت  تر�جعت  كذلك  �لخــري،  �ملو�سم  يف 

�أن  كما  �ملتو�فرة.  �لإح�ساء�ت  وفق  �لعقارية 

و�ل�سناعية  �لزر�عية  �ملنتجات  ت�سدير  حركة 

تر�جعت وهذ� �نعك�ص �سلبًا على �مليز�ن �لتجاري 

.( Balance of Trade(

لبنان  �ىل  ــــو�ردة  �ل �لــتــحــويــالت  فــان  �يــ�ــســًا 

�للبنانيني  �يـــر�د�ت  تر�جع  نتيجة  �نخف�ست 

�ملقيمني يف �خلارج .

لبنان  يو�جهها  �لتي  �لرئي�سية  �مل�سكلة  �أمــا 

تدفق  فهو  �مل�ستقر  غري  �لو�سع  هذ�  جــر�ء  من 

�لالجئني �ل�سوريني �ىل لبنان باعد�د كبرية مما 

ي�ستدعي من �لدولة �للبنانية �عد�د خطة طو�رئ 

ل�ستيعاب م�ساكل هوؤلء.

�لفقري  �لعمود  �لقطاع �مل�رصيف يعترب  �أن  ومبا 

�لأحــد�ث  هــذه  ــول  ذي فــان  �للبناين  لالقت�ساد 

�ستوؤثر يف تطور هذ� �لقطاع ومنوه ب�سكل مبا�رص 

وغري مبا�رص.

�لتقليل  يف  �لقطاع  هذ�  جنح  ذلك  من  بالرغم 

�لتي  �ملناعة  بف�سل  �ملحتملة  �خل�سائر  من 

�ملحافظة  بال�سيا�سات  و�ملتمثلة  بها  يتمتع 

وبال�سيا�سات  �مل�سارف  �إد�ر�ت  تنتهجها  �لتي 

على  �لرقابة  وجلنة  لبنان  مل�رصف  �حلكيمة 

�مل�سارف.

�أو  �مل�سارف  عن  �ل�سادرة  �لإحــ�ــســاء�ت  �أمــا 

�إ�ستمر�ر  �إىل  فت�سري  لبنان  عن جمعية م�سارف 

�مل�سارف يف منح ت�سهيالت م�رصفية للقطاعات 

كافة، كما �ن تلك �لح�ساء�ت ت�سري �ىل حتقيق 

�مل�سارف ن�سب منو مقبولة على �سعيد �لود�ئع 

و�لت�سليفات و�لربحية.

وقد عمد م�رصف لبنان �ىل خلق حو�فز ت�سجيعية 

مبا�رصة  قرو�سًا  منحها  طريق  من  للم�سارف 

1،7 مليار دولر �مريكي بفو�ئد خمف�سة  لغاية 

�ملجالت  يف  �لقرو�ص  هذه  ل�ستعمال  وذلــك 

�لمنائية و�لجتماعية وذلك بهدف تاأمني ن�سب 

منو مقبولة خالل �لعامني 2013 و 2014. 

باعتقادي �ن �لجر�ء�ت �ملتخذة من �مل�سارف 

وبتوجيهات من م�رصف لبنان ح�سنت �لقطاع 

�مل�رصيف وخف�ست من �لثار �ل�سلبية لالحد�ث 

�جلارية يف �ملنطقة.

�تخذتها  �لتي  �لجــر�ء�ت  بع�ص  �ىل  ��سري  وهنا 

�مل�سارف و�ثبتت فاعليتها يف ��ستيعاب �لثار 

�ل�سلبية لالحد�ث �جلارية:

 Collective( �جمالية  ــات  ــوؤون م تكوين   -

على  حمتملة  خ�سائر  �ي  لتغطية   (Provision
�مل�سارف �للبنانية �ملتو�جدة يف كل من �سوريا 

، م�رص، تركيا، �ل�سود�ن وقرب�ص.

- �جر�ء �ختبار�ت �سغط )Stress Testing) بناء 

على تعليمات م�رصف لبنان وجلنة �لرقابة على 

�مل�سارف.

�ىل  �مل�سطربة  ــدول  �ل يف  �لتو�جد  تقلي�ص   -

على  �لعامة  �لنفقات  لتخفيف  �لدنيا  �حلــدود 

�مل�ستويات كافة.

وعن قدرة �مل�سارف �للبنانية على �لتوفيق بني 

ك�سوريا  �ملنطقة  دول  على  �لغربية  �لعقوبات 

و�ير�ن وبني و�قع �حلركة �ملالية و�لقت�سادية 

للدول �لتي تتعر�ص لهذه �لعقوبات خا�سة و�ن 

مع  حيوي  �قت�سادي  فعل  لها  �ملعاقبة  �لدول 

�مل�رصيف  �لقطاع  �ن  “مبا  قائاًل:  �أو�سح  لبنان 

��سبح  فانه  �قليمي ودويل  تو�جد  لديه  �للبناين 

جزء�« من �لقطاع �مل�رصيف �لعاملي وهذ� يحتم 

عليه ما يلي:

عن  �ل�سادرة  �لدولية  باملعايري  �للــتــز�م   -

و�لبنك  ــدويل  �ل �لنقد  �سندوق  مثل  موؤ�س�سات 

�لدويل وجلنة بازل.

- �لتقيد بالعقوبات �لدولية �لتي قد تفر�ص على 

بع�ص �لدول و�ملوؤ�س�سات و�لفر�د.

�مل�سارف  كما  م�رصفنا  فان  ذلك  من  �إنطالقًا 

بكل  كاماًل  �إلتز�مًا  تلتزم  ــرى  �لخ �للبنانية 

بــالــتــد�بــري  �لــ�ــســلــة  ذ�ت  ــة  ــي ــدول �ل ـــر�ر�ت  ـــق �ل

مع  �لتعامل  يف  تطبيقها  �ملقرر  ـــر�ء�ت  و�لج

بع�ص �لدول و�ملوؤ�س�سات و�لأفر�د.

هذ� �لمر يوؤكد على ما يلي :

�للبناين  �مل�رصيف  �جلهاز  ومتانة  �سالبة   1-

كما  �لطارئة  �لزمــات  مو�جهة  على  وقدرته 

تظهره �لوقائع �لتالية:

�لعاملية  �ملالية  �لزمــة  تد�عيات  ��ستيعاب   -

عام 2008 

يف  ح�سلت  �لتي  �لزمــة  تد�عيات  ��ستيعاب   -

قرب�ص 

�للبناين  �لبنك  �زمـــة  تــد�عــيــات  ��ستيعاب   -

�لكندي وعدم حتويلها �ىل �زمة قطاع م�رصيف  

( Systemic Risk(

ح�سلت  �لتي  �لحــد�ث  تد�عيات  ��ستيعاب   -

وقــدرة  وتركيا  و�لــ�ــســود�ن  وم�رص  �سوريا  يف 

على  هناك  �ملــتــو�جــدة  �للبنانية  �ملــ�ــســارف 

حمفظة  على  �ملحتملة  �خل�سائر  �مت�سا�ص 

�لقرو�ص و�لتوظيفات 

و�لرقابية  �لنقدية  �ل�سيا�سات  �سو�بية   2-

�لرقابة  لبنان وجلنة  قبل م�رصف  �ملتخذة من 

على �مل�سارف من خالل �لوقائع �لتالية.

و�لتي  عنهما  �ل�سادرة  �لتعاميم  فاعلية   -

�مل�ستجدة  �لزمــات  �مل�رصيف  �لقطاع  جنبت 

وهذ� ب�سهادة �ملر�جع �لدولية �لتي ��سادت بتلك 

�ل�سيا�سات يف منا�سبات عديدة.

- �سيا�سة �لتعاون و�لتن�سيق مع �ملر�جع �لدولية 

وبالخ�ص �مل�سارف �ملركزية يف �لعامل

�لرقابية  �ل�سلطات  - توقيع مذكر�ت تفاهم مع 

�سمن  و�خلرب�ت  �ملعلومات  لتبادل  �خلارج  يف 

�ملحافظة على �ل�رصية �مل�رصفية يف لبنان.

على  �لرقابة  وجلنة  لبنان  م�رصف  مو�كبة   -

با�رص  �لتي  �ملت�سددة  لل�سيا�سات  �مل�سارف 

�لفدر�يل �لمريكي  �لبنك  �لحتياطي  بتطبيقها 

يف ما خ�ص :

 مكافحة تبيي�ص �لمو�ل ومتويل �لرهاب 

 �تفاقية بازل 3

على   (Stress Testing( �ل�سغط  �إختبار�ت   

�مل�سارف �لمريكية وغري �لمريكية.

�نطالقًا من ذلك فاإن �لقطاع �مل�رصيف �للبناين 

بع�ص  على  �ملفرو�سة  �لدولية  �لعقوبات  جتنب 

دول �ملنطقة من خالل �حرت�مه للقر�ر�ت �لدولية 

مقابل  و�ل�ستقر�ر  �ل�سالمة  �مــن  خيار  وهــو 

�لت�سحية بارباح فائتة.



Find us on:

JTB Corporate Bayt 21x28.indd   1 4/4/14   10:30 AM

FR ECO-HOME 21X29,7 ARABIC out.pdf   1   3/28/14   2:03 PM



FR ECO-HOME 21X29,7 ARABIC out.pdf   1   3/28/14   2:03 PM



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

توسع فرنسبنك 
إقليميا: العراق

 ،2014 من  �لأول  �لربع  يف 

بلد هو  على  فرن�سبنك  �نفتح 

مناخاته  طور��ستعادته  يف 

و�سيا�سيا  �أمنيا  �مل�ستقرة 

�لعر�ق،  وهو  �أل  و�قت�ساديا، 

حـــيـــث �فـــتـــتـــح �ملـــ�ـــرصف 

بغد�د  يف  �جلديدين  فرعيه 

ـــل. وجتــتــمــع عــو�مــل  ـــي و�إرب

�ل�ستثمار  لت�ستقطب  عــدة 

نحو  ــبــنــاين  ــل �ل �خلـــارجـــي 

�نفتح  قد  كان  حيث  �لعر�ق، 

منذ  �أ�سو�قها  على  فرن�سبنك 

عرب  �لزمن  من  عقد  من  �أكرث 

بــريوت،  يف  �لرئي�سي  مقره 

وهو يتوج �ليوم هذ� �لنفتاح 

�لر�سمي  وجــــوده  بــاإعــالن 

ــع خــدمــاتــه  ــ�ــس هـــنـــاك، وي

ــة  ــي ومــنــتــجــاتــه �ملــ�ــرصف

ــايل  يف خــدمــة �لــقــطــاع �مل

و�لإقت�ساد �لعر�قي. و�أ�سحى 

�لقوي  ح�سوره  بنك 
َ
لفرن�س

و�لالفت هناك، ملا يتمتع به 

وحيث  تناف�سية،  قدر�ت  من 

لتوظيف  جديدة  ا 
ً

فر�س يرى 

عالمات  و�إ�ــســافــة  خــرب�تــه 

�إجناز�ته  �سل�سلة  يف  فارقة 

ــتــه  ــيــا�ــس �ملـــ�ـــرصفـــيـــة و�ــس

�إىل  �لد�ئم  وتطلعه  �لتو�سعية 

تعزيز �نت�ساره �لإقليمي.

يف  جتربته  خلفية   وعــلــى 

لدى  فاإن   ، �للبنانية  �ل�سوق 

ــبــنــك  �ملـــقـــدرة على 
َ

فــرنــ�ــس

�لتكيف مع �لأو�ساع �ملتغرية، مما يك�سبه �لقوة للعمل يف دولة 

كالعر�ق متر مبر�حل �نتقالية وتتنف�ص �ل�سعد�ء �قت�ساديا. هذ� 

وتعترب �إربيل عا�سمة �لعر�ق �ل�سيفية وعا�سمة �إقليم كرد�ستان 

�أ�سحت  وقد   ،  2014 للعام  �لعربية  �ل�سياحة  وعا�سمة  �لعر�ق، 

و�إقت�سادية  جتارية  وقاعدة  و�عــده،  �إ�ستثمارية  وجهة  �ليوم 

متينة، وبو�بة �إىل �ل�سوق �لعر�قية �لر�ئدة ، وهي من �أكرث �ملناطق 

�إنفتاحا. 

يف  بنك 
َ
فرن�س تو�سع  ــن  وع

رئي�ص  يــتــحــدث  �لـــعـــر�ق، 

عدنان  فرن�سبنك  جمموعة 

«��ستقطاب  ــن  ع �لــقــ�ــســار 

ــار�ت  ــم ــث ــت ــس ــال� �لــــعــــر�ق ل

�ل�سرت�تيجية  و�مل�ساريع 

�لعديد  �هتمام  حمط  كونه 

لإمكاناته  نظر�ً  ــدول  �ل من 

�لكبرية،«  �لوطنية  وثرو�ته 

معربا عن تفاوؤله «باأن ي�سهد 

�لــعــر�قــي خالل  �لقــتــ�ــســاد 

�ملقبلة  �لقليلة  �لــ�ــســنــو�ت 

لي�سبح  ملحوظا،  �زدهـــار� 

�قت�ساد�ت  �أ�ــرصع  من  و�حــد� 

قد  مما  بالرغم  منــو�،  �لعامل 

حاله  حتديات،  من  يو�جهه 

�لقت�ساد�ت  كــافــة  كــحــال  

�جلديدة.« ويوؤكد �لق�سار:«�إننا 

�لعر�ق  م�سي  على  ملر�هنون 

عنه،  �حلــرب  غبار  نف�ص  يف 

و�قت�ساده  بنف�سه  لينه�ص 

ويفر�ص  �مل�رصيف،  وقطاعه 

�حلياة  ــاع  ــق �إي على  نب�سه 

�أن  معلنا   عــهــده،«  ك�سابق 

بنك 
َ
�أعمال فرن�س «على جدول 

�لقريب  �مل�ستقبل  يف  خططا 

لفــتــتــاح فـــروع جــديــدة يف 

�إقليم  يف  �سيما  ول  �لــعــر�ق، 

منه  يرجى  ــذي  �ل كرد�ستان 

�خلـــري �لـــوفـــري، ويــتــوقــع له 

�مل�ستقبل �ملرموق.«  

فرنسبنك: مصرف شامل
يتطّلع فرن�سبنك، منذ �سنو�ت 

�لإحتياجات  تلبية  �إىل  ترمي  �إ�سرت�جتيات  بناء  �إىل  عديدة، 

�لتنموية لزبائنه �سو�ء يف لبنان �أو يف �لدول �لتي يتو�جد فيها، 

وذلك من خالل تقدميه مروحة و��سعة من �خلدمات و�ملنتجات 

�مل�رصفية و�ملالية �ملبتكرة �لتي تو�كب �لتطور�ت �لإقت�سادية 

هذه  يف  و�ملوؤ�س�سات  �لأفــر�د  متطلبات  مع  وتتالئم  جهة  من 

�لقطاع  كاهل  على  يقع  ع�رص  ويف  �أخــرى.  جهة  من  ــدول  �ل

�لأعمال،  �أد�ء  م�ستوى  حتديث  م�سوؤولية  و�ملــايل  �مل�رصيف 

 »فرنَسبك« احتل موقعًا متقدمًا 
ضمن القطاع المصرف اللبناني  والعربي

يحتل فرن�َصبنك موقعًا متقدِّمًا �صمن �لقطاع �مل�رصيف 

�للبن���اين و�لعربي،  م�صتفي���د�ً يف ذلك من كر حجم 

مركزه �ملايل و�صعيه �لدوؤوب لتعزيزه من �أجل �حلفاظ 

على ح�ص���ة �أ�صا�صية من �ل�ص���وق �مل�رصفية �ملحلية 

و�لعربية. وميتلك فرن�َصبنك كافة مقوِّمات �ملركز �ملايل 

�لق���وي و�ل�صليم، بحيث يبن���ي مكانته بني �مل�صارف 

عل���ى موؤ�رص�ت ون�ص���ب مالية تعك����ض �صلبة �لقوة 

�ملالي���ة و�الأمان �ملايل. وترتكز ��صرت�تيجية  جمموعة 

فرن�صبن���ك على  �لتطور و�لنم���و بكافة مكوناتهما من 

�لناحيت���ني �لكمية و�لنوعية، وذل���ك من خلل زيادة 

دوره���ا �لتنم���وي يف �قت�صاد لبن���ان ويف �قت�صاد�ت 

�ل���دول �لتي تتو�جد فيها �أي فرن�ص���ا، �جلز�ئر، �صوريا، 

رو�صيا �لبي�صاء، �ل�صود�ن، ليبيا، قر�ض و�الإمار�ت، عر 

�إدخال خدم���ات ومنتجات و�أدو�ت مالية جديدة تلئم 

�إحتياج���ات هذه �ال�صو�ق ب�صورة عامة وعملئها على 

وجه �خل�صو�ض. 

م�شارف
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�لتكنولوجيا  ومو�كبة 

ـــالت �لـــذي  ـــ�ـــس و�لإت

�إد�ر�ت  بدوره  ي�ستلزم 

وفق  كفوءة  تنظيمية 

مــــوؤ�ــــرص�ت عــاملــيــة، 

فرن�سبنك حر�سًا  �أبدى 

�لآونـــــة  يف  �ـــســـديـــد�ً 

توفري  عــلــى  �لأخــــرية 

ـــال و�أعـــمـــال  بــيــئــة م

متطورة  و�إ�ــســتــثــمــار 

عاملية  مقايي�ص  وذ�ت 

جمـــالت  يف  وذلـــــك 

�لتكنولوجيات 

و��ستخد�م  �ملتقدمة 

�لطاقة �ملتجددة.

منتجات فرنسبنك اإللكترونية
تنفيذ  ��سرت�تيجية  متبعا  زبائنه،  �إىل  �لأقــرب  بنك 

َ
فرن�س يبقى 

قنو�ت  وعرب  �مل�ستويات،  كافة  على  �جلديدة  �لتكنولوجيات 

و�ل�سريفة  �لآلية،  �ل�رص�فات  ذلك  يف  مبا  �مل�رصفية  �خلدمات 

بنك �سباقا يف �إطالق خدمة 
َ
عرب �لنرتنت و�خللوي. وكان فرن�س

SIMBA App �لتي حتول �لهاتف �خللوي �إىل حمفظة �لكرتونية. 
وقد �أثبتت �خلدمة فعاليتها كطريقة دفع بديلة وع�رصية،تقدمت 

بالعمالء �إىل م�ستوى �أرقى يف �لعمليات �مل�رصفية.

�حلكومة  �إر�ساء  نحو  �لأمــام  �إىل  خطوة  ويف  مــو�ز،  خط  وعلى 

�لإلكرتونية يف لبنان، وللحد من عناء �ملعامالت �لبريوقر�طية 

يف  دوره  بنك 
َ
لفرن�س ــان  ك و�ملـــايل،  �لإد�ري  �ملجالني  يف 

 Net �رصكة  عرب  �لإلكرتونية  �لدفع  حلول  من  �ثنني  �إطــالق 

 2013 �أيلول  �ل�رصيبي يف   �لدفع  Commerce،معلنا عن خدمة 
بالتعاون مع وز�رة �ملالية، وخدمة �لدفع عرب �ملوقع �لإلكرتوين 

�خلا�ص بنقابة �ملهند�سني يف �سباط 2014 بالتعاون مع نقابة 

�ملهند�سني يف بريوت. وقد �علنت موؤخر� وز�رة �لت�سالت عن 

�مكانية دفع فو�تري �أوجريوعرب بطاقات �لئتمان.

وتطوير  تنمية  يف  �أ�سا�سيا  عامال  �لإلــكــرتوين  �لدفع  عترب 
ُ
وي

�للكرتونية.  �لــتــجــارة 

يقدم  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

دفع  حــلــول  بنك 
َ
فرن�س

�أعلى معايري  مع  تتالئم 

و�لأمــان،  �لتكنولوجيا 

�ل�رصيحة  ميزة  مطلقا 

على   chip �أو  �لــذكــيــة 

�أعلى  ليوؤمن  بطاقاته 

وذلك من  �لدقة،  معايري 

خالل وجوب �إدخال رقم 

عملية  كل  خــالل  �ــرصي 

�لبيع،  نــقــاط  يف  تــتــم 

ومــن خــالل �إنــتــاج رمز 

حماية فريد لكل عملية 

�لإكرتونية، تفاديا لأي 

عملية قر�سنة.

االستثمار األخضر: 
آفاق بيئية

وكجزء من �إ�سرت�تيجيته 

دعـــم  �إىل  �لــــر�مــــيــــة 

�ل�ــســتــثــمــار يف جمــال 

�لـــطـــاقـــة �خلــــ�ــــرص�ء 

�لقت�ساد  و�لتوجه نحو 

�لأخـــــــ�ـــــــرص، بـــا�ـــرص 

�مل�رصف يف �لعام 2014 

لال�ستثمار  خطة  بو�سع 

ووقع  �ملجال،  هــذ�  يف 

�لتمويل  موؤ�س�سة  مــع  

 �ئتمان حتت عنو�ن متويل �لطاقة �مل�ستد�مة. 
ّ
�لدولية IFC  خطي

�ملتجددة يف  �لطاقة  لدعم م�رصوعات  40 مليون دولر ُخ�س�ست 
وتقلي�ص  �لبيئي،  �لتلوث  من  و�حلــد   ، �لإنتاج  وحت�سني  لبنان، 

�لنمو  تعزيز  يف  حتما  ي�ساهم  مما  �ل�رصكات،  على  �لطاقة  كلفة 

و�رصكته  فرن�سبنك   �ل�ستثمار  هذ�  من  ��ستفاد  وقد  �لقت�سادي. 

�لتابعة للتمويل �لإيجاري Lebanese Leasing Company حر�سا 

خمتلف  يف  �ل�ستثمار  حاجات  كافة  تلبية  على  �ملجموعة  من 

�أن�سطة  �لطاقة �مل�ستد�مة يف  �إن تقدمي خدمات متويل  �لقطاعات. 

جمموعة فرن�سبنك �سي�سمح للمجموعة بتو�سيع ح�ستها يف �ل�سوق 

جديدة  قطاعات  و��ستهد�ف  جديدة  م�رصفية  منتجات  خالل  من 

�ملجموعة  �أن�سطة  حمفظة  يف  �ملخاطر  �إد�رة  منظومة  وحت�سني 

يكون  وبهذ�  و�لبيئية.  �لجتماعية  �ل�سورة  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة 

�ل  مع  يوقع   �لأو�سط  و�ل�رصق  لبنان  يف  م�رصف  �أول  فرن�سبنك  

�لقر�ص  هذ�  �ستعمل 
ُ
و�سي �مل�ستد�مة،  �لطاقة  متويل  �تفاقية    IFC

لتو�سيع نطاق عمليات متويل �ل�رصكات �لكربى و�ملتو�سطة �حلجم 

 Green �لتكنولوجيا �خل�رص�ء  بال�ستثمار يف  �ملهتمة  و�ل�سغرية 

Technology و�رص�ء معد�ت للطاقة �ملتجددة. 
جت�سد  �لتي  �ملوؤ�س�ساتية   و�لقيم  فرن�سبنك  عر�قة  �إن  �أخري� 

�أن  ــه  ــت خــول ثــقــافــتــه 

يثبت مكانته كموؤ�س�سة 

جديرة  ـــدة،  ر�ئ مالية 

ـــا �خلــدمــة  بــالــثــقــة. �أم

يقدمها  �لتي  �ملميزة 

ــه و�أ�ـــســـلـــوب  ــمــالئ ــع ل

�لتعامل معهم  وتخطي 

ــقــة  ــث ــم و�ل ــه ــات ــع ــوق ت

ـــــودة  و�لأمــــــــان و�جل

فكلها  و�لإتقان  و�لدقة 

متيز  معايري�إ�سافية 

فرن�سبنك عن �سو�ه من 

�مل�سارف.
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م�شارف

مؤسسة التمويل الدولية وكندا تقرض »فرنَسبنك« 
لالستثمار في مجال الطاقة المستدامة

�لتمويل  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  بنك  فرن�سبك  جمموعة  نظمت 

�لدولية )IFC)، ع�سو جمموعة �لبنك �لدويل، لالإعالن عن تقدميها 

بنك بهدف توفري �لتمويل �لذى 
َ
جمموعة من �لقرو�ص �إىل فرن�س

��ستخد�م  كفاءة  تعزيز  �أجل  من  �للبنانية  �ل�رصكات  حتتاجه 

هذه  تقدمي  يتم  �ملناخ.  تغري  ومو�جهه  تكلفتها  وتوفري  �لطاقة 

�لقرو�ص بدعم من �حلكومة �لكندية. 

وبهذ� �خل�سو�ص نظم �لطرفان موؤمتر�ً �سحفيًا يف مقر �مل�رصف 

�أول  يعترب  �لذي  �مل�رصوع  تفا�سيل  عن  لالإعالن  بريوت  يف 

�لطاقة  متويل  جمال  فى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  �إ�ستثمار�ت 

�مل�ستد�مة يف لبنان، �إذ تقدم �ملوؤ�س�سة قرو�سًا بقيمة 13 مليون 

بنك وذر�عها �لتاأجريي �رصكة 
َ
دولر �إىل كل من جمموعة فرن�س

دولر  مليون   4.5 �لقرو�ص  هذه  وتت�سمن  �للبنانية.  �لليزينغ 

يوفرها برنامج )تغري �ملناخ IFC – كند�)، �أحد بر�مج �ل�رص�كة 

بني موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية و�حلكومة �لكندية. 

بنك على توفري �لتمويل 
َ
و�سي�ساعد هذ� �لإ�ستثمار جمموعة فرن�س

�رص�ء  فى  ترغب  �لتى  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  لل�رصكات  �لالزم 

�رصكة  �سي�ساعد  كما  �لطاقة،  �إ�ستخد�م  كفاءة  لتح�سني  معد�ت 

�لأمر  لل�رصكات.   �ملعد�ت  هذه  توفري  على  �للبنانية  �لليزنغ 

�خلا�ص يف جمال  �لقطاع  ��ستثمار�ت  تعزيز  �إىل  �سيوؤدي  �لذي 

�لطاقة �لنظيفة وزيادة �لتناف�سية 

�لطاقة  تكاليف  تقليل  طريق  عن 

�لباهظة وحت�سني �لإنتاجية. 

م�ساندة  �أن  بالذكر  جدير 

�مل�ستمرة  �لكندية  �حلكومة 

 –  IFC �ملناخ  )تغري  لربنامج 

توفري  فى  �ساهمت  قد  كند�)  

كند�  قدمت  وقد  �لإ�ستثمار.  هذ� 

بقيمة  �إ�ستثمار�ت  �إجماىل  

ملو�جهة  دولر  مليون   276.6
�لفو�ئد  وتعزيز  �ملناخ  تغري 

�لبيئية و�لقت�سادية يف �لبلد�ن �لنامية.

�لإ�ست�سارية  خدماتها  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  �ستقدم  كما 

�للبنانية  �لليزنغ  و�رصكة  بنك 
َ
فرن�س جمموعة  قدر�ت  لتعزيز 

�لتى  �مل�ستد�مة  �لطاقة  متويل  خدمات  تطوير  فى  وم�ساعدتهم 

حتتاجها �ل�رصكات �ل�سغرية و�ملتو�سطة. 

وتاأتي هذه �ملبادرة، �لتى متولها كل من موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية 

�مل�ستد�مة  �لطاقة  متويل  برنامج  �إطار  يف  �لكندية،  و�حلكومة 

�لذي يهدف �إىل دعم قدر�ت �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية لتمويل 

�لطاقة  تطبيقات  �إ�ستخد�م  وت�سجيع  �خلا�ص  �لقطاع  مبادر�ت 

�مل�ستد�مة.

بنك: 
َ
و�رصح عدنان �لق�سار، رئي�ص جمل�ص �إد�رة جمموعة فرن�س

�أن�سطتنا ميثل  �مل�ستد�مة يف  �لطاقة  تقدمي خدمات متويل  «�إن 

� من �إ�سرت�تيجيتنا �لر�مية �إىل �لتوجه نحو �لطاقة �خل�رص�ء«. 
ً
جزء

يف  ح�ستها  بتو�سيع  للمجموعة  �ست�سمح  �خلطوة  هذه  �أن  و�أكد 

�ل�سوق من خالل منتجات م�رصفية جديدة و��ستهد�ف قطاعات 

�إد�رة �ملخاطر يف حمفظة  �ل�سوق وحت�سني منظومة  جديدة يف 

�لجتماعية  �ل�سورة  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة  �ملجموعة  �أن�سطة 

و�لبيئية. 

و�رصح ك. �فتاب �أحمد، مدير قطاع �لإ�ستثمار وموؤ�س�سات �لتمويل 

فى منطقة �أوروبا و�ل�رصق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا مبوؤ�س�سة �لتمويل 

�لدولية: «�إن تغري �ملناخ وتر�جع 

ا 
ً
حتدي ميثالن  �لطاقة  م�سادر 

ا �أمام �لتنمية �لقت�سادية. 
ً
عاملي

�رص�كتنا  تعزيز  «�أن  و�أ�ساف: 

�سيتيح  بنك، 
َ
فرن�س جمموعة  مع 

ل�رصكات �لقطاع �خلا�ص �لفر�سة 

لتطبيق تقنيات �لطاقة �ملتجددة، 

لبنان،  م�ستقبل  يف  و�ل�ستثمار 

و�حلد من �أ�رص�ر تغري �ملناخ«.
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ت�سّلم رئي�ص جمل�ص �إد�رة 

بنك« 
َ
«فرن�س م�رصف 

�لقت�سادية«  و«�لهيئات 

جائرة  ار 
ّ

�لق�س عدنان 

«�لأعمال من �أجل �ل�سالم  

 ،»Business for Peace
وذلك خالل �حتفال �أقيم 

�لرنوجية  �لعا�سمة  يف 

من  �أكرث  بح�سور  �أو�سلو، 

مهم 
ّ
يتقد �سخ�ص  �ألفي 

�أو�سلو  مدينة  حمافظ 

روزلند،  بريجنر  �سيان 

�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 

من  �لأعمال  «موؤ�س�سة 

للميثاق  �لتنفيذي  �ملدير  �ساك�سيفارد،  بريل  �ل�سالم«  �أجل 

�لتحكيم  جلنة  و�أع�ساء  كيل،  جورج  �ملتحدة  لالأمم  �لعاملي 

جمايل  يف  نوبل  جائزة  على  �حلائزين  للموؤ�س�سة  �مل�ستقلة 

�ل�سالم و�لقت�ساد.

�أكرث  120 مر�سحًا من  �لق�سار من بني  وجاء �ختيار عدنان 

من 50 دولة، «لكونه رجل �أعمال ��ستطاع، من خالل �أعماله 

و�لتز�ماته �خلا�سة، �أن ين�رص مفاهيم �مل�سوؤولية �لجتماعية 

و�أن ي�سبح  ر�ئعة،  لالأعمال بطريقة  �لأخالقية  و�ملمار�سات 

موؤ�س�سة  رئي�ص  و�سفه  ح�سبما  �لعامل«،  يف  به  يحتذى  مثال 

�ل�سالم  �أجل  من  �لأعمال 

�ل�سيد بري ل. �ساك�سيغارد. 

�لق�سار  �إىل  كتب  وقد 

على  «نهنئكم  قائال: 

من  ��ستحققتموه  ما 

قبل  ��ستثنائي من  تقدير 

باختيار  �ملكلفة  �للجنة 

جائزة  لنيل  �ملر�سحني 

�لأعمال من �أجل �ل�سالم، 

فخرنا  عن  معربني 

�سمن  تكونو�  باأن  حقا 

�حل�رصية  �ملجموعة 

جلائزة  للمكرمني 

�لأعمال من �أجل �ل�سالم«. 

وخالل ت�سّلمه �جلائزة، �ألقى �لق�سار كلمة �أكد فيها �أّن «هذه 

ما  �ن  �إذ  لبنان،  بلدي  �أجل  من  هي  بها  �أعتز  �لتي  �جلائزة 

قمت به هو �سمن �إطار و�جباتي لهذ� �لبلد �لذي ي�ستحق كل 

�لت�سحيات يف �سبيله، وقد عملت على هذ� �لمر طو�ل حياتي 

�لعملية«. 

ار قد عقد قبيل �لحتفال موؤمتر�ً �سحافيًا يف مبنى 
ّ

وكان �لق�س

�أو�سلو لالأعمال حتدث خالله عن �رصورة تو�سيع �لإدر�ك يف 

ة للقطاع 
ّ
جمال تكري�ص مبادئ مفهوم �مل�سوؤولية �لجتماعي

�خلا�ص �لدويل. 

عدنان القصار ينال جائزة »األعمال من أجل السالم« لهذا العام

جمعية  رئي�ص  با�سيل  فرن�سو�  �أ�سار 

ها 
ّ
يهم «�مل�سارف  �أن  �إىل  �مل�سارف 

وفقًا  �لإد�رة  موظفي  رو�تب  زيادة 

يكون  و�أن  و�رصيحة،  و��سحة  لأ�سول 

هناك تو�زن لتغطية هذه �لزياد�ت �لتي 

للخزينة«.  �إ�سافية  �إير�د�ت  من  حت�سل 

وذلك �أثناء لقاء جمعه بوزير �ملال علي 

�إىل  �لنتباه  با�سيل  ولفت  خليل،  ح�سن 

�أن «خليل لي�ص لديه �سورة و��سحة عن 

«يتم  �أن  �أمل  �لنيابية«،  �للجنة  �أعمال 

�لنيابي  كل �سيء على خري يف �ملجل�ص 

�لقطاع  يف  و�لعاملني  �لبلد  مل�سلحة 

�لعام و�لقطاعات �لفاعلة يف �لبلد«.

�لوزير علي ح�سن خليل  �أّكد  ومن جهته 

�لدولة،  م�سلحة  �إىل  �للتفات  «�أولوية 

�إقر�ر  على  �حلر�ص  نف�سه  �لوقت  ويف 

�ل�سل�سلة ت�سحيحًا لو�سع �ساذ، من �سمن 

تاأمني  وهي  د�ئما،  �ملو�سوعة  �لقاعدة 

�لتو�زن وحفظ �ل�ستقر�ر للو�سع �لنقدي 

يف �لبالد«. �أ�ساف :«نحن يف �نتظار �أن 

لن�ستطيع  عملها  �لنيابية  �للجنة  تنهي 

من  وتف�سيلي  و��سح  موقف  حتديد 

ذلك  يتم  �أن  على  تناولتها،  �لتي  �لأمور 

يف �أ�رصع وقت، و�ن تعقد جل�سة ت�رصيعية 

لإقر�ر �ل�سل�سلة«.

مدير  مع  خليل  بحث  ثانية،  جهٍة  من 

�إد�رة �ل�رصق �لو�سط و�سمال �فريقيا يف 

م�سائل  يف  بلحاج  فريد  �لدويل«  «�لبنك 

خ�سو�سًا  ولبنان،  �لبنك  بني  م�سرتكة 

�ملو��سيع �ملتعلقة بالتنمية �لقت�سادية 

ق بلحاج �إىل «بع�ص 
ّ
و�لجتماعية. وتطر

�مل�ساريع �لتي ميولها �لبنك على م�ستوى 

�ل�سندوق  ومو�سوع  �لقت�سادي،  �لنمو 

�ملانحة  باجلهات  �ملتعلق  �لئتماين 

هذ�  يف  لبنان  لدعم  �آلية  �سيكون  لأنه 

�لوقت �ل�سعب، ول �سيما يف ظّل �لأزمة 

�ل�سورية وما يوؤثر جر�ءها على �لقت�ساد 

و�ملجتمع �للبناين«.

»جمعية المصارف« تلتقي علي حسن خليل 



حّول موبايلك لبطاقة دفع
وادفع فاتورة السوبرماركت بالموبايل

 Tap2Pay طريقة جديدة للدفع بكل سرعة وسهولة!

اليوم، ومع Tap2Pay NFC Mobile Payment، أصبح بإمكانك وصل بطاقتك االئتمانية ببطاقة الـ SIM في هاتفك الخلوي 
والدفع بسرعة وسهولة وأمان من خالل تكنولوجيا متطّورة. إنها أفضل وسيلة البتياع مشترياتك اليومّية أو الدفع في 

األماكن التي تنفق فيها مبالغ صغيرة كمطاعم الوجبات السريعة، والسوبرماركت، وصاالت السينما، والصيدلّيات، وغيرها!

 Tap2Pay هي خدمة مبتكرة للدفع بالموبايل؛ وهي:

 سريعة وسهلة:  يكفي تمرير موبايلك أمام آلة الدفع عن ُبعد لتسّدد 
مشترياتك في لبنان والخارج.

 آمنة وموثوقة:  أينما ذهبت ال يفارق موبايلك يدك، كما تتّم حماية جميع
دفعاتك بواسطة رمز سّري. 

 متطّورة وثورّية:  يتم تحويل تفاصيل الدفع الخاصة بك السلكًيا بواسطة
األنتينا الموجود على هاتفك الخلوي. 

 عصرّية وعملّية:  لم تعد بحاجة إلى حمل النقود واألوراق المالية لتسديد
الدفعات الصغيرة بسرعة.

بكل بساطة مّرر موبايلك على آلة الدفع وأكمل نهارك!
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تعاون بين »بيبلوس« و»محامي طرابلس«

م�شارف

لبنان  م�سارف  جمعية  رئي�ص  م 
ّ
كر

حمامي  نقيب  با�سيل  فرن�سو�  �لدكتور 

من  وعدد�ً  �سور  �أوليفييه  بيار  باري�ص 

يف  �مل�ساركني  ني 
ّ
�لفرن�سي �ملحامني 

�ملحامي  بيت  يف  �سة 
ّ

�ملتخ�س �لندوة 

لقانون  �لإ�سالحية  «�ملقرتحات  حول 

و�لتي  �جلز�ئية«،  �ملحاكمات  �أ�سول 

بريوت  يف  �ملحامني  نقابة  نّظمتها 

يف  �ملحامني  نقابة  مع  بالتعاون 

باري�ص.

لبنان  «�أن  له  كلمة  يف  با�سيل  �أكد 

�عتمدت  �لتي  �لبلد�ن  �أو�ئل  من  هو 

للت�رصيع  �أ�سا�سًا  �لو�سعي  �لقانون 

لبنان  عالقة  و�أن  �ملنطقة،  هذه  يف 

�لأخرى،  هي  �جلذور  عميقة  بفرن�سا 

ها 
ّ
�أهم عدة،  جمالت  يف  تتطور  وهي 

و�لقت�سادي  �لثقايف  �حلقل  يف 

و�لجتماعي، �إ�سافًة بطبيعة �حلال �ىل 

زة 
ّ
و�ملمي �لوثيقة  �ل�سيا�سية  �لعالقات 

ة و�لتي 
ّ
�لتي تقوم على �ل�سد�قة و�ملود

و�مل�سالح  �لقيم  على  �حلر�ص  يعّززها 

«موؤمتر�ت  �ىل  م�سري�  �مل�سرتكة«. 

باري�ص �لثالثة �لتي �سعت فيها فرن�سا 

�ىل ح�سد �لطاقات �لعربية و�لدولية يف 

ه ون�سيد 
ّ
ننو لبنان. كما  �سبيل م�ساندة 

جتاه  �لفرن�سية  �ملبادر�ت  باآخر  هنا 

لتاأمني  بال�ستعد�د  و�ملتمثلة  لبنان 

وتعزيز  �للبناين  �جلي�ص  �حتياجات 

ما  م�سكور،  �سعودي  بتمويل  قدر�ته، 

ي�سّكل دلياًل �إ�سافيًا على عمق �ل�سد�قة 

�للبنانية ـ �لفرن�سية ومتانتها«.

�أنه  جريج  �لنقيب  �أكد  جهته  ومن 

بها  مير  �لتي  �لظروف  من  بالرغم 

لبنان، حافظ د�ئما على �سورته. ونحن 

�للبنانية يف  بالقدر�ت  ثقتنا  نعرب عن 

�ملحامني  �سيما  ول  �لقطاعات،  كل 

و�لق�ساة، �إ�سافة �ىل �لقطاع �مل�رصيف 

�ملايل.  �ل�ستقر�ر  على  يحافظ  �لذي 

يف  �مل�رصيف  �لقطاع  ��ستمر�ر  �آمال 

متويل  وعلى  ��ستقر�ره  على  �ملحافظة 

�لتي  �لقرو�ص  عرب  �خلا�ص  �لقطاع 

يقدمها.

بيار  �لفرن�سي  �لنقيب   
ّ
رد ذلك  بعد 

د 
ّ
�سد موجزة  بكلمة  �سور  �أوليفييه 

�للبنانية  �لعالقات  عمق  على  فيها 

نقابتي  وبني  عمومًا  �لفرن�سية   -

�مل�رصفيني  و�لقطاعني  �ملحامني 

بدور  م�سيد�ً  خا�ص،  بوجه  �لبلدين  يف 

جمعية م�سارف لبنان و�ساكر�ً رئي�سها 

�لدكتور فرن�سو� با�سيل على هذه �لدعوة 

يف  �ملبذولة  جهوده  وعلى  �لتكرميية 

خدمة �ل�ساأن �لعام.

«ما�سرت  بطاقة  طر�بل�ص«  يف  �ملحامني  «نقابة  يف  �أطلق 

كارد«، مبوجب توقيع بروتوكول تعاون بني �لنقابة و«بنك 

مي�سال  �ملحامني  نقيب  ح�رصه  �حتفال  يف  بيبلو�ص«، 

«بنك  جمموعة  عام  ومدير  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  خوري، 

جيلبري  �مل�ساعد  �لعام  و�ملدير  با�سيل،  فرن�سو�  بيبلو�ص« 

و�ملدر�ء  و�ملحامني  �ل�سابقني  �لنقباء  من  وح�سد  زوين 

�سندوق  �أمني  ��سار  وفيما  للبنك.  و�ملحليني  �لإقليميني 

�لنقابة  جمل�ص  «جهد  �ىل  �ملر�د  عمر  �ملحامي  �لنقابة 

�أن  �لربوتوكول«، �عترب خوري  و�إ�رص�ره على �سياغة هذ� 

«هذه �ل�سلعة �جلديدة �ملتطورة و�ملتجددة تتميز عن باقي 

�إذ توفر حلاملها حماية من هو�ج�ص  �خلدمات �مل�رصفية، 

عدة �أ�سبحت قيد �ملر�قبة �لفعلية للدول �لر�قية خا�سة ما 

يتعلق منها بحركة تبيي�ص �لأمو�ل«.

�ل�سيئة،  �لقطاعات  �أو�ساع  �ىل  �لنتباه  فلفت  با�سيل  �أما 

وقال: «�إن م�رصفنا �سيو��سل �عتماد �أهم �ملعايري �لعاملية 

�لبطاقة  «�إن  زوين:  وقال  �لر�سيدة«.  و�لإد�رة  �حلوكمة  يف 

متثل  ومن  �ملحامني  بنقابة  �هتمامنا  توؤكد  �جلديدة 

�أن تعرف �لطماأنينة و�لزدهار على  ومبنطقة عزيزة ناأمل 

�لدو�م«.

باسيل يكّرم نقيب محامي باريس
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جديد�ً  عر�سًا  �لفرن�سي  �للبناين  �لبنك  طرح 

بطاقة  خالل  من  �ل�سيف،  ف�سل  �قرت�ب  مع 

  AIR FRANCE KLM – BANQUE
�لعر�ص  �أن  �إذ   ،  LIBANO-FRANÇAISE
ميكن  حيث  �لرتحيب،  �أميال  مل�ساعفة  هو 

فرتة  خالل  يختارها!  �لوجهة  �إىل  للم�سافر 

�أي  من  ر�سيده  حتويل  ميكنك  �لعر�ص،  هذ� 

 AIR بطاقة  �إىل  يحملها  م�رصفية  بطاقة 

  FRANCE KLM – BANQUE LIBANO –FRANÇAISE
�جلديدة.

�إطار هذ� �لعر�ص، قالت �ل�سيدة مرينا وهبة، مديرة �ل�سريفة  يف 

�لإلكرتونية يف �لبنك �للبناين �لفرن�سي: «ت�سّكل هذه �لبطاقة �إجناز�ّ 

مهمًا يف تاريخ بطاقات �لبنك �للبناين �لفرن�سي وقد مّت �ختيارها 

من قبل �رصكة فيز� كاأف�سل برنامج م�سرتك )co-branded) للعام 

عّززت  �أنها  �إىل  �إ�سافة  زبائننا  على  قيمة  من  �أ�سفته  ملا   2013
جتربة �ل�سفر لديهم. وقد قمنا بطرح هذه �لبطاقة يف �ل�سوق جلعل 

ني وت�سجيعهم على ذلك«.
ّ
�ل�سفر �أ�سهل على �للبناني

AIR FRANCE KLM – BANQUE LIBANO- أطلقت بطاقة�

ثمرة  وهي   2013 �لعام  يف   FRANÇAISE
 AIR �جلوي  �لناقل  مع  ��سرت�تيجية  �رص�كة 

�لبطاقة  هذه  لك  تقدم   .FRANCE KLM
فو�ئد عديدة من بينها:  

• ك�سب لغاية 1،5 ميل فور�ً مقابل كل دولر 
يدفعه بو��سطة �لبطاقة يف لبنان �أو �خلارج، 

ي�ساف �إىل ح�ساب  Flying Blue، �إىل جانب 

مع  �ل�سفر  خالل  من  يجمعها  �لتي  �لأميال 

AIR FRANCE  وKLM  وكل �رصكاء Flying Blue  من �رصكات 
طري�ن وغريها كالفنادق و�رصكات تاأجري �ل�سيار�ت وغريها.

�لزمنية كاملطاعم  Flying Blue ل تنتهي �سالحيتها  �أميال    •
ت�ستعمل هذه �لبطاقة.

حول  �ملطار�ت  يف  �ل�رصف  �سالت  �إىل  �ملحدود  غري  �لولوج   •
�لعامل ومطار بريوت �لدويل، مبجرد �إبر�ز رمز «E-Pass« �خلا�ص 

و�لذي ميكنه �حل�سول عليه على �لر�بط

 https://www.loungeaccess.com/visasignature/.     

طري�ن  �رصكات  مع  �سفر  وجهة   1،000 من  �أكرث   
ّ
ت�سم �سبكة   •

SkyTeam �لـ19

 بطاقة جديدة من البنك اللبناني الفرنسي 

تساعد في تحرك المسافر إلى الوجهة التي يختارها
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م�شارف

�أقام بنك لبنان و�ملهجر بالتعاون مع 

جمعية جتار بريوت موؤمتر �سحفي يف 

�ن�سمام  عن  لالإعالن  �سبية،   PAUL
�لقائمة   Acres Development �رصكة 

جديد  ك�رصيك   LeMall جمموعة  على 

ق.
ّ
�إىل بطاقة جتار بريوت للت�سو

 وقد ح�رص �ملوؤمتر كّل من �ل�سيد �ليا�ص 

لل�سريفة  �لعام  �ملدير   – عرقتنجي 

و�ملهجر،  لبنان  بنك  يف  بالتجزئة 

رئي�ص  نائب   – كمال  جورج  �ل�سيد 

 Acres إد�رة ومدير عام �رصكة� جمل�ص 

�سما�ص،  نقول  �ل�سيد   ،Development
و�ل�سيدة  بريوت،  جتار  جمعية  رئي�ص 

تطوير  مدير   – با�سو�ص  دوري�ص 

وح�سد   MasterCard ل�رصكة  �لأعمال 

من و�سائل �لإعالم. 

من  ق 
ّ
للت�سو بريوت  جتار  بطاقة   

ّ
تعد

�لبطاقات  جمال  يف  �لر�ئدة  �لبطاقات 

يف  �إطالقها  مّت  و�لتي  �مل�رصفية، 

مع  بالتعاون   2013 �لأول  ت�رصين 

�لبطاقة  حتمل  بريوت.  جتار  جمعية 

حلاملها،  ة 
ّ
وح�رصي عديدة  منافع 

ح�سومات  من  �لإ�ستفادة  متّكنه  بحيث 

بريوت  يف  تاجر   500 من  �أكرث  لدى 

�أكرب  بذلك  مة« 
ّ
مقد �أخرى،  ومناطق 

و�ليوم،  لبنان.  يف  عرو�سات  �سبكة 

ومع �ن�سمام �رصكة LeMall بفروعها 

�لثالث �سبية، �سّن �لفيل، و�سيد�، تاأخذ 

حلامل  وتوّفر  اقًا 
ّ
�سب موقعًا  �لبطاقة 

ة 
ّ
ق مز�يا غني

ّ
بطاقة جتار بريوت للت�سو

وعديدة. 

على  �لبطاقة  هذه  حامل  يح�سل 

 
ّ
يتم �أمريكي  ثالث نقاط مع كل دولر 

��ستعماله د�خل LeMall بالإ�سافة �إىل 

 �رصفه 
ّ
يتم نقطة و�حدة مع كّل دولر 

�لعامل. هذ� وي�ستمع من  �أينما كان يف 

تذكرتي  على  �لبطاقة  على  يح�سل 

�سينما VIP كهدية ترحيبية. 

كلمته  يف  عرقتنجي  �ليا�ص  و�أثنى 

بجهود جمعية جتار بريوت �ملتو��سلة 

على  و�سدد  �للبناين.  �لإقت�ساد  لدعم 

�لباهر  و�لنجاح  �لبطاقة  هذه  �أهمية 

حيث  �سنة،  من  �أقل  يف  حققته  �لذي 

��ستطاعت �أن ت�ستقطب حو�يل �ل 3000 

بال�رصيك  عرقتنجي  ب 
ّ

ورح عميل. 

و�سعادته  فخره  عن  و�أعرب  �جلديد، 

على  �لقائمة   Acres �رصكة  لن�سمام 

LeMall لإثر�ء هذ�  م�ساريع جمموعة  

�لربنامج. 

مربع  ح�سور  �إن  ا�ص 
ّ
�سم د 

ّ
�ل�سي و�أ�سار 

 AZADEA مبجموعة  متمثاًل  مميز 

 LeMall بنك لبنان والمهجر يعلن انضمام 
إلى بطاقة تجار بيروت للتسّوق



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 139 حزيران 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 63

يف �إطار �سل�سلة �ملحا�رص�ت �لتي �ستعقد على مد�ر هذ� �لعام 

ولل�سنة �لثانية على �لتو�يل،  يف مركز حما�رص�ت جمعية جتار 

�ألقى وزير �لدولة ل�سوؤون  بريوت برعاية بنك لبنان و�ملهجر، 

�لتنمية �لإد�رية نبيل دو فريج حما�رصة حول «�لتنمية �لإد�رية 

نقول  �لأ�ستاذ  بح�سور  �للبناين«  �لإقت�ساد  على  و�إنعكا�ساتها 

�أزهري-  �سعد  و�ل�سيد  بريوت،  جتار  جمعية  رئي�ص  �سما�ص- 

وعدد  و�ملهجر،  لبنان  بنك  عام  ومدير  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 

�لتجارية  وكبار   �لإقت�سادية و�جلمعيات  �لهيئات  من ممثلي 

رجال �لأعمال و�لإقت�ساد يف لبنان.

بحاجة  «بتنا  �لإد�رية:  �لتنمية  مو�سوع  حول  �سما�ص  وقال 

ما�سة �ىل مو�سوع �لتنمية �لإد�رية على كل �لأ�سعدة �لر�سمية 

�لتاأثري  لها  يكون  �أن  يف  ل�سك  و�لتى  لبنان،  يف  و�خلدماتية 

�لأ�سعدة  كافة  على  و�لفاعلية  �لفعالية  حيث  من  �لكبري 

�لإقت�سادية يف لبنان«. 

وبدوره �ألقى �أزهري كلمة �سدد فيها على دور �لإد�رة �لر�سيدة 

 
ّ
للحد �ل�ساحلة  و�لتنظيمات  و�لقو�نني  �لكفوءة  و�لبريوقر�طية 

من �لف�ساد وحت�سني مناخ �لأعمال ودفع  �لعجلة �لإقت�سادية«. 

مو�ردنا  بكّل  نقف  لبنان   «�أن يف جمعية م�سارف  و�أ�ساف: 

�إىل جانب هذه �لإ�سالحات وطاملا نادينا بها، ون�سعى د�ئمًا 

�ملجالت  يف  و�لتنظيمات  و�لإجر�ء�ت  �لقو�نني  كّل  تكون  �أن 

و�لقطاع  �مل�سارف  لديناميكية  د�عمة  و�لإقت�سادية  �ملالية 

�خلا�ص و�لتطوير �لأف�سل لعملهم«.

وذكر �لوزير نبيل دو فريج يف حما�رصته قائاًل: بعد �حلروب، 

وبعد �ملرحلة �لتي تلي �حلروب، كانت �لدول، �يًا كان نظامها 

��سا�سي يف �حلياة �لقت�سادية.  �لقت�سادي تتحول �ىل لعب 

��ستقر�ر �لو�ساع �لمنية  �لدول كانت تنتقل، بعد  �إل �ن هذه 

قو�عد  تديرها  تليها  مرحلة  �إىل  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية 

�حلياة  يف  �لعام  �لقطاع  دور  بتقلي�ص  تتميز  خمتلفة، 

�لقت�سادية �رصط تاأمني رفاهية �كرب للمو�طنني«. 

«وجهة  يعد  مل  �لإد�ري  �لإ�سالح  �ن  ندرك  �ن  يجب  و�أ�ساف: 

نظر �سيا�سية« لكنه ��سبح علمًا قائمًا بذ�ته، يحدد �لقو�عد �لتي 

يجب �أن ترعى �لإد�رة �ل�سليمة وتاأمني �ف�سل �خلدمات �لعامة 

للمو�طن«. 

وختم حما�رصته باقرت�ح و�سع ميثاق �قت�سادي وطني ي�سكل 

د�ستور�ً للتنمية �لإد�رية ودوره يف �لإمناء �لقت�سادي، ي�سرتك 

�لقت�سادية  و�لهيئات  �لعام  �لقطاع  عن  ممثلون  �إعد�ده  يف 

ونقابات مهنية و�ملجتمع �ملدين، ميثاقًا يحدد دور �لدولة يف 

�د�رة �ل�ساأن �لعام ويف �لإمناء �لقت�سادي«. 

 محاضرة دو فريج في جمعية تجار بيروت 
بالتعاون مع  بنك لبنان والمهجر 

لبنان  وبنك   ،ACRES و�رصكة 

 ،MASTERCARD و�رصكة  و�ملهجر، 

وجمعية جتار بريوت، يف هذ� �ل�رصح 

�أكيدة.  ومعاين  دللت  له  �لتجاري، 

ومنها، �أن جمعية جتار بريوت حتت�سن 

ناته 
ّ
مكو مبختلف  �لتجاري  �لقطاع 

�لذي  �ل�سغري  �لتاجر  من  وتالوينه، 

�أ�ساًل  �لكبري  و�لتاجر  يكرب،  �أن  يطمح 

ر 
ّ
�لتطو من  �ملزيد  نحو  يعمل  �لذي 

 AZADEA جمموعة  �إن  و�لزدهار. 

ف 
ّ
ي�رص �لذي  �لفاخر  �مل�ساف  هذ�  من 

�لتجاري خا�سة.  لبنان عامة و�جل�سم 

من  بالرغم   ،ACRES �رصكة  و�إن 

حد�ثة عهدها، فاإنها قد �حتلت مكانة 

ومن  �لتجارية.  �خلريطة  على  مرموقة 

بريوت  جتار  جمعية  �إعتز�ز  دو�عي 

بطاقة   ACRES �رصكة  تعتنق  �أن 

للعجلة  حتريكًا  بريوت  ـار 
ّ
جتـ ق 

ّ
ت�سو

�لتجارية وحتريكًا لالقت�ساد. �أما  بنك 

ما  �إذ�  �رص�ً  نف�سي  فال  و�ملهجر،  لبنان 

بينه  �مل�سرتكة  �ملبادرة  باأن  حنا 
ّ
�رص

�لتوقعات،  وبني �جلمعية قد فاقت كل 

وهذ� غري م�ستغرب نظر�ً �ىل �لنجاحات 

يف  �مل�رصف  ـلها 
ّ
ي�سجـ �لتي  �ملتتالية 

�ملبادرة،  وبهذه  �لغرت�ب.  ويف  لبنان 

�لتجارية   Le Mall مر�كز  ـى 
ّ
تتبنـ و�إذ 

قد  نكون  بريوت،  ـار 
ّ
جتـ ق 

ّ
ت�سو بطاقة 

�لتعاون  من  جديدة  �سفحة  فتحنا 

خدمًة  ر�ئدة،  موؤ�س�سات  بني  �ملثمر 

لال�ستهالك و�لتجارة و�لقت�ساد.

�ميان  عن  كمال  جورج  �ل�سيد  وحتدث 

 Acres Development Holding رصكة�

يف  م�ساريعها  وتطوير  بال�ستثمار 

رت �ل�رصكة 
ّ
لبنان. ومن هذ� �ملنطلق، قر

بريوت  جتار  بطاقة  �إىل  �لن�سمام 

�لوطني،  �مل�رصوع  هذ�  ودعم  ق 
ّ
للت�سو

بـ  خا�سة  بطاقة  تطوير  عن  عو�سا« 

�حل�سور  كمال  �ل�سيد  ودعا   .LeMall
و�ملز�يا  �لت�سهيالت  �كت�ساف  �إىل 

�لعديدة �لتي تقدمها �لبطاقة حلامليها، 

�لثقة يف وطننا  �إىل تر�سيخ  بالإ�سافة 

لي�ستعيد �إ�سعاعه يف �ملنطقة و�لعامل.  
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هــــــذا امللحـــــق
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ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر 
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�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة املجوهرات
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ً نا
ـا

ــ
ــ

جم
ع 

وز
ــ

ــ
يـ

www.sinaaiktisad.Com

5

insert issue 138.indd   1 5/26/14   12:51 PM

�نطلقًا من �ملبد�أ �لذي بنيت على �أ�صا�صه فكرة �إ�صد�ر هذ� �مللحق 

و�لهادف �أ�صا�صًا �إىل ت�صويق �النتاج �ل�صناعي �للبناين باأ�رصع 

�لو�صائل و�أقل كلفة.

عمدت �إد�رة �ملجلة �إىل مر�عاة �لنقاط �لتالية لت�صهيل �لو�صول 

�إىل �ل�صلعة �للبنانية:

دوليًا  �ملعتمد  �لقطاعي  �لت�سنيف  خــالل  مــن  �ملنتجات  عر�ص  مهنيًا:   1
H.S.Code مبا ي�سهل على �مل�ستفيد �لو�سول �إىل �ل�سلعة �ل�سناعية ب�سهولة.

�أو�سع  لهذ� �مللحق من خالل توزيعه يف  �لقر�ء  �أكرب عدد من  جذب  ت�صويقيًا:    2
نطاق ممكن على �ملوؤ�س�سات و�جلهات �ملعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�سة مت 

تكوينها عرب �أختيار موؤ�س�سات ذ�ت ن�ساطات جتارية تتو�فق مع وجهة �ملنتجات 

�ل�سناعية �للبنانية �مل�سمولة يف �مللحق. وذلك �أما من خالل طبعه د�خل �ملجلة �أو 

بطبع كميات �إ�سافية منف�سلة توزع وفق قاعدة �ملعلومات �ملكونة.

3 �لكلفة: تخفي�ص �لكلفة على �ل�سناعيني ب�سكل كبري جد�ً بحيث ت�سل �إىل �لرمزية 
مما يحفز �أكرب عدد منهم لعر�ص منتجاتهم من خالل �مللحق �ملذكور.

للمجلة ــــكــــرتوين  �لإل �ملـــوقـــع  ــى  عــل ــحــق  �ملــل هــــذ�  و�ــســع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
�ملر�ت  �ألــوف  ع�رص�ت  �أ�ستعماله  ي�ساعف  مبا   www.sinaaiktisad.com
�آلف  على  جمانًا  �مللحق  توزيع  �إىل  بالإ�سافة  �ملطبوعة.  �لن�سخ  �إىل  بالإ�سافة 

�ملوؤ�س�سات.

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

ملحــق �صنع يف لبنان

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

ميا ُمدّر�س    منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات
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الصادرات اللبنانية عام  2013

وفق احصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

�شادرات زراعية و�شناعية

وفق  �للبنانية  �ل�صادر�ت  قيمة  بلغت 

�مل�صادق  �ملن�صاأ  �صهاد�ت  �ح�صاء�ت 

و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة  يف  عليها 

و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان عام 

مليون  و930  مليار   2 نحو   2013
دوالر مقارنة مع 2 مليار و855 مليون 

دوالر عام 2012  بارتفاع ن�صبته 2.6 

باملئة، يف حني �ن هذه �لقيمة كانت 

باملئة   20 ن�صبته  �رتفاعًا  �صجلت  قد 

عام 2012 مقارنة بالعام 2011.

وفق  �للبنانية  �ل�سادر�ت  قيمة  بلغت 

للجمارك  �لعامة  �ملديرية  �ح�ساء�ت 

�للبنانية 3 مليار و936 مليون دولر عام 

مليون  و76  مليار   3 مع  مقارنة   ،2013
�ل�سناعة  وز�رة  �ح�ساء�ت  ح�سب  دولر 

ح�سب  دولر  مليون  و930  مليار   2 و 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  �ح�ساء�ت 

و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان.

أواًل:  الصادرات اللبنانية عام 2013 
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تر�جعت م�ساهمة غرفة بريوت وجبل لبنان 

يف �جمايل �ح�ساء�ت �ل�سادر�ت �للبنانية 

64 باملئة عام  �ل�سادرة عن �جلمارك من 

2002 �ىل �دنى ن�سبة وهي 56 باملئة عام 
عام  باملئة   74 �ىل  فرتتفع  لتعود   ،2011
بلغت  قد  �مل�ساهمة  هذه  وكانت   .2013

�وجها عام 2008 حني بلغت 80 باملئة. 

على �سعيد �لغرف �للبنانية ككل، ��ستاأثرت 

غرفة بريوت وجبل لبنان بنحو 78 باملئة 

من قيمة �سادر�ت �لغرف �للبنانية قاطبة 

وفق �سهاد�ت �ملن�ساأ �مل�سادق عليها لدى 

بن�سبة  و��ستاأثرت غرفة زحلة  �لغرف.  هذه 

باملئة،   6 بن�سبة  �سيد�  وغرفة  باملئة،   9
وغرفة طر�بل�ص بن�سبة 7 باملئة. 

و�رتفعت ن�سبة م�ساهمة �سادر�ت �لغرف 

�للبنانية جمتمعة يف �جمايل �ل�سادر�ت 

وفق �ح�ساء�ت �ملديرية �لعامة للجمارك 

عام  باملئة   95.7 قيا�سية هي  ن�سبة  �ىل 

2013 مقارنة مع  80.5 باملئة عام 2012 
باملئة  و83.1   2011 عام  باملئة  و72.6 

عام 2010 و95.4 باملئة عام 2009.

محامص الرئيف بيضون للحدادة اإلفرنجية
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�شادرات زراعية و�شناعية

ثانيًا: الصادرات اللبنانية وفقًا الحصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام 2013

ثالثًا: توزع الصادرات اللبنانية على المجموعات الدولية عام 2013.

درة، فيما بلغت 
ً

بلغت قيمة �ل�سلع ذ�ت �ملن�ساأ �للبناين 1 مليار و676 مليون دولر ن�سبتها 57.2 باملئة من �جمايل قيمة �ل�سلع �مل�س

قيمة �ل�سلع ذ�ت �ملن�ساأ غري �للبناين 1 مليار و254 مليون دولر ون�سبتها 42.8 باملئة.  

�ل�سوق   2013 عام  �لعربية  �لدول  تبوؤ�ت 

�لرئي�سية لل�سادر�ت �للبنانية من ناحية 

غرفة  �ح�ساء�ت  وفق  وذلك  �لقيمة، 

هذه  فا�ستوردت  لبنان.  وجبل  بريوت 

�لدول من لبنان مبا قيمته 2 مليار و512 

باملئة   85.7 ن�سبته  ومبا  دولر  مليون 

�لأوروبية  �لدول  �حتلت  �ل�سادر�ت.  من 

ن�سبته   ما  و��ستوردت  �لثانية  �ملرتبة 

7.5  باملئة، ويف �ملرتبة �لثالثة جاءت 
 4.3 �لدول �لفريقية غري �لعربية بن�سبة 

غري  �ل�سيوية  �لدول  تبعتها  باملئة، 

�لعربية بن�سبة 1.7 باملئة، ومن ثم �لدول 

�لمريكية بن�سبة  0.6 باملئة. 

شركة القيسيالمكو للصناعة والتجارة
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رابعًا: اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام 2013

��سو�ق  �هم  لئحة  �لعر�ق  ت�سدرت 

وفق   2013 عام  �للبنانية  �ل�سادر�ت 

�مل�سادق  �ملن�ساأ  �سهاد�ت  �ح�ساء�ت 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  يف  عليها 

لبنان،  وجبل  بريوت  يف  و�لزر�عة 

باملئة   23 ن�سبته  مبا  و��ستاأثرت 

وحلت  �ل�سادر�ت.  قيمة  �جمايل  من 

�ل�سعودية يف �ملرتبة �لثانية و��ستوردت 

تلتها  باملئة،   20 ن�سبته  ما  لبنان  من 

 10 بن�سبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �سوريا 

�لر�بعة قطر بن�سبة  باملئة، ويف �ملرتبة 

�ملرتبة  يف  �لكويت  وحلت   ، باملئة   6
�خلام�سة بن�سبة 5 باملئة.

الفاكو ترايد

مؤسسة الفا بالستشركة التطوير الزراعي
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�شادرات زراعية و�شناعية

خامسًا: توزع الصادرات اللبنانية على األقسام الجمركية وفق شهادات المنشأ

�لكهربائية  �لآلت  �سادر�ت  تبوؤ�ت 

توزع  لئحة  على  �لوىل  �ملرتبة 

�لق�سام  ح�سب  �للبنانية  �ل�سادر�ت 

باملئة   25 بن�سبة  و��ستاأثرت  �جلمركية 

حلت  �ل�سادر�ت.  قيمة  �جمايل  من 

�ملعادن  �سادر�ت  �لثانية  �ملرتبة  يف 

 18 بن�سبة  وم�سنوعاتها  �لعادية 

�سادر�ت  �لثالثة  �ملرتبة  ويف  باملئة، 

�ل�سناعات �لكيميائية بن�سبة 14 باملئة، 

ويف �ملرتبة �لر�بعة �سادر�ت �ملنتجات 

�ملرتبة  ويف  باملئة،   7 بن�سبة  �لغذ�ئية 

�خلام�سة �سادر�ت �ملجوهر�ت بن�سبة 7 

باملئة. من ناحية توزع �ل�سادر�ت وفق 

�للبناين،  غري  و�ملن�ساأ  �للبناين  �ملن�ساأ 

 99.6 �ملجوهر�ت  �سادر�ت  ت�سمنت 

باملئة من قيمتها �سادر�ت ذ�ت من�ساأ 

لبناين، و�سكلت �سادر�ت �لتحف �لفنية 

�للبناين  �ملن�ساأ  ذ�ت  �لثرية  و�لقطع 

قيمتها،  �جمايل  من  باملئة   96.2
 93.9 و�لكرتون  �لورق  و�سادر�ت 

و�ملطاط  �للد�ئن  و�سادر�ت  باملئة، 

�ل�سحوم  و�سادر�ت  باملئة،   88.3

و�لزيوت 85.8.

�ملن�ساأ  ذ�ت  �ل�سادر�ت  خ�ص  ما  ويف 

�للبناين، ت�سمنت �سادر�ت معد�ت  غري 

قيمتها  من  باملئة   95.1 نحو  �لنقل 

لبناين،  غري  من�ساأ  ذ�ت  �سادر�ت 

 86.1 �ملعدنية  �ملنتجات  و�سادر�ت 

�لب�رصيات  �جهزة  و�سادر�ت  باملئة، 

و�سادر�ت  باملئة،   82.9 و�لت�سوير 

�حليو�نية  و�ملنتجات  �حلية  �حليو�نات 

�ل�سلحة  و�سادر�ت  باملئة،   71.4
و�لذخائر 71.1 باملئة.

�مل�صدر: مركز �لدر��صات �القت�صادية يف غرفة �لتجارة و�ل�صناعة و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان.

شركة التغذية
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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

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - �شم�شمية - دب�س خروب

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
بريوت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاك�س :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - �س.ب.: ١١٤٧٢٠

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �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: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم - هاتف: ٤٧٥١٧٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�شة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�شرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 73
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food 
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�شمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

 فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١  

�س.ب : ١٢ اميون - لبنان

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١
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العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  636105/ 03 - 08/544836 بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: 03/895395 - 01/834222 - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - 71/894898

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951
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�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

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

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 - ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�شناعة م�شتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

فود اند�صرتيال كوربوري�صن �ش.م.م »فوديكو«

Food Industrial Corporation sarl (Fodico) 
حتمي�س وتعبئة وتو�شيب النب والبزورات

 ال�شويفات - التريو

هاتف : ٩٢٢٤٦١ )٣( ٩٦١  

فاك�س : ٤٣٣٥٣٥ )٥( ٩٦١

fadico@cyberia.net.lb
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: ٢٨٦٤٢٢ ٣ ٩٦١+ -٩٨٢٤٢٠ ٣ ٩٦١+ 

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 76

Serhal For Trading         صركة �صرحال للتجارة�

داريا - ال�شوف - جبل لبنان - ال�شارع العام - مبلكه - خليوي: ٢٣٤٧٥٦ ٣ ٩٦١  

serhaltradinglebanon@hotmail.com - تلفاك�س: ٢٤١٢١٢ ٧ ٩٦١

جتارة زيت وزيتون وكبي�ش و�صابون  /  زيت نباتي
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SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON

WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM

THE CHICKEN YOU CAN TRUST
Ohó`M Ó`H á≤`K

.Tivoli Co�صركة تيفويل لل�صناعة والتجارة
�شناعة حلويات عربية �شكاكر، حلويات غربية، بوظة �شوكول

 جبل لبنان - ال�شوف - ج�شر القا�شي

ال�شارع العام - مبلكه

  هاتف: ٤٣٠٥٦٠ - ٣٤٠٤٤٠ )٥(  ٩٦١ 

 ٣٤٠٤٤٠ )٣(  ٩٦١ فاك�س : ٣٤٠٤٤٠ )٥( ٩٦١

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 77

Foods Industrial Corporation Sarl

�شركة فودز اند�شرتيال كوربوري�شن �س.م.م

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636

P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net        
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا

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
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�شركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: 296176  )4( 866277-961 )3( 961

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة�

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب، 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�شلعاتا - ال�شارع العام

 هاتف : ٦٤٢٠٤٢ )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩٢ )٦( ٩٦١ 

خلوي : ٧٢٢٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�س : ٦٤٢٠٤٢ )٦(٩٦١

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: ٢٦٨٥٥٨- ٤٧٨٥٨٢ )٠٣( - ٤٨٣٣٠٥ )٠٥( ٩٦١

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Ghazel El Banat Sweets Industry  /  شناعة غزل البنات�  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�صناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

 لبنان اجلنوبي  

�شيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�شركة

هاتف: ٧٣٥٢٢٦ ٧ ٩٦١  

فاك�س: ٧٣٥٢٢٨ ٧ ٩٦١

�س.ب: ٢٨٩
كفر�شيما - �شارع فليمون وهبي 

هاتف: ٤٣٠٦٧٥ - ٤٣١٠٤٨ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٤٣٧١٣٤ ٥ ٩٦١

www.dairyday.com

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�شارع العام بناية جمعة حامد هاتف : ٥٠٦٢٩٨ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٥٠٦٢٩٨ )٨(  ٩٦١ - ٦٤٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١
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املركز التجاري لل�صرق الأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �صتورا ال�صارع العام  - هاتف : 5١4502 )8( ٩٦١  

4١04١2 )3( ٩٦١ - فاك�ص : 5١4504 )8( ٩٦١ -�ص.ب : 72 زحلة

زيت زيتون، �شابون، ومنظفات

   كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: ١٧٨٥٥٠ ٣ ٩٦١  

تلفاك�س: ٩٥١٢٩٠ ٦ ٩٦١

greijn@olivera-leb.com  -  www.olivera-leb.com

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 



موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�شناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�شري

زحلة - البقاع - املدينة ال�شناعية �شارع الب�شاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤٢١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

 العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام  

هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         فاك�س: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

�شد البو�شرية - مارتقال -  �شنرت عبد امل�شيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١٢٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام

ال�صناعات المنجمية  81

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L82

�شارع �شيدة احلقلة- م�شتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : ٧٩٦١٤٤ - ٧٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: ٧٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمــن روبن�سون �أغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركيــب �لبيــوت �لبال�ستيكّية وفــق �أحدث 

�لأخــرى  و�لبلــد�ن  لبنــان  فــي  �لتقنيــات 

�أ�ستر�ليــا  جورجيــا،  رومانيــا،  كالعــر�ق، 

وغيرها. كمــا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ستــول �لمطعمــة )�لبنــدورة و�لباذنجــان 

و�لبطيخ و�ل�سمــام...) مما يكفل  للمز�رعين 

توّفــر  �أمثــل.    لح�ســاد  مثاليــة  بد�يــة 

روبن�سون �أغري كافة �لم�ستلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّنــة   �لــري  كم�ستلزمــات 

و�لأ�سمدة �لكيماويــة و�لع�سوّية بالإ�سافة 

�إلى �لإر�ســاد �لزر�عي لم�ساعدة �لمز�رع في  

�لح�سول على �إنتاج �أف�سل ونوعّية ممّيزة. 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية 82



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 139 حزيران 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 83

لـوريجين �ش.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة ال�شناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 

 فاك�س  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

  العنــوان : بريوت - �شاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �صركة بل�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

�صناعة وطباعة كافة انواع البل�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبل�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية 83
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املنت، ال�شارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

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

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك 84

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon.  T: +961 6 922 682
 Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250

Email:ziad.w@chammas.org
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة 85
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نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
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

جممـوعـة الب�صن  �صركة ابناء عبدالرحيم الب�صن

Bodon Group
 Clothes  /  شناعة اللب�شة واملن�شوجات�

طرابل�س - امليناء - املحطة

هاتف : ٦٠٠٥٥٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س :  ٢٢٠١١٤ )٦(٩٦١ - �س.ب : ٢٥٧٤

www.boodongroup.com

دباغة اجللود جميع الأ�شناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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Lingerie     الب�صة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : 3١5084-5 )١( ٩٦١  

٩٦١ )3( 045٩٩٩

  فاك�س: 3١5085 )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ٦282/١4

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ص�صة رميودا لل�صناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية امل�ؤ�س�سة  - هاتف : 666660- 

644207 )1( ٩61  -  فاك�ض: 65٩200 )1( ٩61 �ض.ب.: 11/7238 ريا�ض ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد الكرتوين

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�شيطبة - �شارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( ٩٦١ - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�شروان - املنطقة ال�شناعية- لبنان

هاتف :  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١ - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

�صناعة االألب�صة والن�صيج 87

HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585 India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598 China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859 E-mail :mhattab@gmail.com 

www.a3hattab.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.

961-1-890117
www.uniformslb.com
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Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية امل�ؤ�ش�شة 

هاتف :  878800-8٩0٦٩٦ )١( ٩٦١  

 فاك�س: 87880١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١5٩-٩0- جديدة

�صركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.
�شناعة الربادات ورفوف ال�شوبر ماركت وجتهيزات املطاعم 

ال�شويفات - خلدة - الطريق العام - �شنرت ليفكو

هاتف : ٨٠٠١٥٢/٣ )٥( ٩٦١ -  فاك�س :٨٠٠١٥٤ )٥( ٩٦١ 

lifco@cyberia.net.lb

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 88

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

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�صاءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com
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  حريري رادياتور

�شيدا - عني 

الدلب ملك 

حممد احلريري  

هاتف : 

   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١

�س.ب : ٤٩٩

HARIRI 
RADIATOR

�شناعة رادياتورات واك�ش�شواراتها لكافة

 ال�شيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

Beirut - Lebanon   
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�شناعة الأفران الآلية

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 89

Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

لبنان - حارة حريك - هاتف: ٥٥٠٩٥٠ )١(٩٦١ - تلفاك�س: ٥٥٠٨٥٠ )١( ٩٦١ - خليوي: ٨١٢٨٤٢ )٧٠( ٩٦١

امل�شنع: ال�شويفات - العمرو�شية - تلفاك�س: ٤٩٠١١١/٢٢٢ )٥( ٩٦١

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

1 - املكتب الرئي�شي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�شنع الرئي�شي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�شنع ما بعد البيع/ال�شيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�شناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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بريوت - لبنان البو�شرية - �شارع املدينة ال�شناعية

تلفون: ٤٩٧٠٦٦ - ٤٨٧٤٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠٢٨٢٣ ١ ٩٦١+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
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اآلت ل�شناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�شارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�شرات، مطاحن بن و مك�شرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �شريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �شواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

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 : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

Le Geant   لو جيانت
ت�شنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�شوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�شتيتا �شارع ب�شلة 

هاتف: ٧٩٥٥٠٠ )٩(  ٩٦١ - ٦٠٨٠١٢ )٣( فاك�س : ٧٩٥٥٠٠ )٩( ٩٦١ 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 92
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
HVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�شوع - املنطقة ال�شناعية - بناية جي�شا

هاتف : ٢٨٢٩٩١ )٣( ٩٦١ - ٩١٥٤١٩/٢٠ )٤( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢٤٣٣ )٤( ٩٦١ - �س.ب.:١٠٩ عني عار

موؤ�ص�صة طرابل�صي ل�صناعة الربادات وال�صوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�شارع العام مبنى ال�شركة

 هاتف : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١ - ٨٢٩٩٠٦ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١  

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واولده ال�صناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�شاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�شارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �شوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨٢٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤٢٤ )٨( ٩٦١

ت�شنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�شارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

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 االآالت واالجهزة الكهربائية 93
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ص�صة الإ�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

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
Strech Film & Cling Film  /  صناعة تلزيق الورق وال�صفاف و�صريط تربيط�

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦٢ - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: ٨٢٥٢٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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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�صناعية  

 هاتف:

٩٦١ 3 080٩٦١ 

٩٦١ 70 ٩42245 

٩٦١ 7٦ ١5٦٩3١ 

٩٦١ 7١ 2٩3502

٩٦١ 8 5١3١55

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

BAKERY EQUIPMENT

Follow us on                

P.O. Box 166 Ain Aar, Lebanon, Mazraat Yashouh, Industrial Zone, Matn, 
T +961 4 925 111- F +961 4 926 222 - Ext: 148       sales@saltek.com.lb      www.saltek.com.lb 
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Aluminum Joinery Works
واجهات املنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معد�

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القد�ة
٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩ هاتف :

معمل باريري عي�صى عم�صيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  جتهيز وتركيب وت�شنيع �شياج

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�شيت  

 حي ال�شهر  

بناية عي�شى

هاتف: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦٢٢٠٦٩  ٩ ٩٦١ 

فاك�س: ٦٢٢٠٦٩ ٩ ٩٦١

E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com

 جبل لبنان - ك�شروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : ٧١٢٢٣٧ ٤ - ٨٩١٩٠٠ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٧١٧٥٧٧ )٤( ٩٦١ - �س.ب: ٧٠٧٠٤ انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com

ال�صناعات المعدنية 96
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بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

املنت - املدينة ال�شناعية - �شد البو�شرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن، �شناعة جميع اأنواع الر�شورات 

مبختلف اأ�شكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - ٢٣٢٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�شغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �شيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: ٢٦٧٨٢٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  شناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L98

ال�صناعات المعدنية 98

موؤ�ص�صة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

 امل�شنع: جبل لبنان - ال�شوف - دير القمر - طريق بيت الدين

بناية طوين جميل نهرا - هاتف: ٥١١٨٣٤ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠٨٣٤ ٥ ٩٦١

�شالة العر�س: الدامور - مدخل ال�شوف - هاتف: ٦٠٢٨٣٤ ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

موؤ�ص�صة ميلد اأبورجيلي- تعهدات عامة �ش.م.م

Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works  /  اأعمال بحرية واأعمال حديدية

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

 جبيل - �شيخان  

ال�شارع العام - بناية ال�شركة

هاتف: ٦١٤٦٨٠ ٣ ٩٦١ 

  ٧٩٠٦٧٤ ٩ ٩٦١  

 فاك�س: ٧٩٠٨٦٦ ٩ ٩٦١ 

 �س.ب: ١٠٠ جبيل

دلتا ميتال

البقاع - زحلة -  املدينة ال�شناعية - بناية كلود ومود �شابا

هاتف:٩٣١٩٠٩ ٠٨ - ٢٧١٧١٩ ٠٣ -  فاك�س: ٩٣١٩٠٩ ٨ ٩٦١

delta.metal@hotmail.com   
www.deltametal-factory.com

�شناعة كافة اأنواع ال�شتانل�س �شتيل
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Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�شناعة الفمرو�شات وهند�شة داخلية - ديكور من خ�شب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �شد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١ - ٦١٠٧٥١ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١  

جيمي ديكور

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330
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Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel

اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: ٢٢٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩٢٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦٤

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

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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ر�شالة الإمارات

�سعيها  يف  متقدمة  مكانة  �لدولة  بلغت 

وبناء  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  نحو 

�قت�ساد تناف�سي يف م�ستقبل �أقل �عتماد�ً 

�لأحفوري  �لنفطية و�لوقود  على �ملو�رد 

م�سادر  تنويع  ��سرت�تيجية  تبني  عرب 

�لطاقة.

ــة بــذلــك �إجنـــــاز�ت غري  ــدول وحــقــقــت �ل

�لبلد�ن  قائمة  �سمن  جعلتها  م�سبوقة 

هذ�  وكـــان  عــاملــيــًا،  تناف�سية  ـــرث  �لأك

�لرتقاء �إىل �مل�ساف �لأوىل ثمرة جهود 

م�ستد�مة  بيئة  خللق  �لر�سيدة  �لقيادة 

وقوية  حديثة  حتتية  بنية  بتوفر  تتميز 

�جلودة  من  عالية  مب�ستويات  وخدمات 

و�لكفاءة و�ل�ستمر�رية.

حتقيق  �أهمية  بــاكــر�ً  �لــدولــة  و�أدركـــت 

دولــة  و�سعت  حيث  �لتنموي  �لــتــو�زن 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة مو�سوع تنويع 

�أولوياتها،  مقدمة  يف  �لطاقة  م�سادر 

�لكبري يف كل  �لهتمام  �نعك�ص هذ�  وقد 

�لوطنية  �ملبادرة  خالل  من  �ملجالت 

لتنمية  �أخ�رص  «�قت�ساد  �ملــدى  طويلة 

حاكم  �ل�سيخ  �أطلقها  �لتي  م�ستد�مة« 

دولــة  خاللها  مــن  تهدف  و�لــتــي  ــي،  دب

�لعامليني  ــرو�د  �ل �أحــد  لتكون  �لإمــار�ت 

و�إعادة  لت�سدير  ومركز�  �ملجال  هذ�  يف 

�خل�رص�ء  و�لتقنيات  �ملنتجات  ت�سدير 

م�ستد�مة  بيئة  على  �حلفاظ  �إىل  �إ�سافة 

حيث  �ملدى  طويل  �قت�ساديا  منو�  تدعم 

�لرب�مج  من  جمموعة  �ملــبــادرة  ت�سمل 

و�ل�سيا�سات يف جمالت �لطاقة و�لزر�عة 

�إىل  �إ�سافة  �مل�ستد�م  و�لنقل  و�ل�ستثمار 

تهدف  جديدة  وعمر�نية  بيئية  �سيا�سات 

لرفع جودة �حلياة يف �لدولة.

االستدامة البيئية
حممد  �سعيد  �أو�ــســح  �ل�سدد  هــذ�  ويف 

�لأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  �لطاير، 

�لإد�رة  جمل�ص  وع�سو  دبي  يف  للطاقة 

لهيئة  �لتنفيذي  و�لــرئــيــ�ــص  �ملــنــتــدب 

تر�سيخ  دبي: «جنحنا يف  ومياه  كهرباء 

جاءت  حيث  �لبيئية،  �ل�ستد�مة  مفهوم 

��سرت�تيجية دبي �ملتكاملة للطاقة 2030 

�لتي و�سعت يف �لعام 2011، كخري دليل 

دبي  حلكومة  �لأمــد  بعيدة  �لروؤية  على 

�ل�سرت�تيجي  �لتوجه  وحتديد  و�سع  يف 

�لطاقة  �إمــد�د  تاأمني  ل�سمان  لــالإمــارة 

على  �لطلب  وفعالية  كــفــاءة  وتــعــزيــز 

�لكهرباء و�ملياه و�لوقود«.

تنويع  على  �ل�سرت�تيجية  و��ستملت 

�لطاقة يف دبي و�در�ج م�سادر  م�سادر 

�لعام  يف   %  1 بن�سبة  �ملتجددة  �لطاقة 

2020 من �جمايل طاقة �لمارة. وبحلول 
ن�سبة  ت�سل  �ن  �ملقرر  من   2030 �لعام 

جمال  يف  �ملتجددة  �لطاقة  ��ستخد�م 

�ىل بالإ�سافة   %  5 �ىل  �لكهرباء   توليد 

للفحم   % و12  �لنووية  للطاقة   %  12
�لنظيف و71 % للغاز.

األسبوع األخضر
و�أثمرت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي 

يف ن�رص ثقافة �حللول �خل�رص�ء �لهادفة 

للفرد  �لكربونية  �لب�سمة  تقلي�ص  �إىل 

جمتمع  وتوعية  دبي  �إمــارة  يف  �لو�حد 

توفري  يف  �مل�ساهمة  باأهمية  �لإمـــارة 

بيئة مثالية، �إىل طرح مبادرة «�لأ�سبوع 

 14 يوم  فعالياتها  بد�أت  �لتي  �لأخ�رص« 

ني�سان و�نتهت يوم 20 ني�سان.

ــرص« �سمن  ــ� ــبــوع �لأخ ــدرج «�لأ�ــس ــن وي

��سرت�تيجية  تطبيق  يف  �لهيئة  جهود 

دبي يف ن�رص ثقافة ��ستخد�م �لتطبيقات 

ويعد  �خلــ�ــرص�ء.  �حلــلــول  وتكنولوجيا 

�سلم  على  ت�سع  �سنوية  مبادرة  �لأ�سبوع 

كافة  بني  �لثقافة  هذه  ن�رص  �أولوياتها 

فئات �ملجتمع يف دبي.

�لأوىل  �لثالثة  ـــام  �لأي تخ�سي�ص  ومت 

من  ل�سل�سلة  �لأخــ�ــرص«  «�لأ�ــســبــوع  مــن 

من   7 �لقاعة  يف  �ملجتمعية  �لفعاليات 

مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص. 

�سنرت  �سيتي  مــردف  �إىل  ينتقل  ثم  ومن 

�لإمارة  جمتمع  �رص�ئح  كافة  لي�ستهدف 

حيث يتم تنظيم معر�ص فني لكوكبة من 

لوحاتهم  حتاكي  �لإمار�تيني  �لفنانني 

و�لوعي  �ل�ستد�مة  مفاهيم  �ملعرو�سة 

�ملجتمعي جتاه �حللول �خل�رص�ء.

�لأ�سبوع  مــد�ر  على  �لهيئة  قامت  كما 

عرب  �لنطاق  و��سعة  ترويجية  بحملة 

�لتو��سل  �لرقمية ومو�قع  �لو�سائل  كافة 

�لأخ�رص«  «�لأ�سبوع  �لجتماعي.ويحمل 

معر�ص  �ــســعــار  مــع  تتما�سى  ر�ــســالــة 

«ويتيك�ص« 2014 «يف طليعة �ل�ستد�مة«. 

ملكانة  �لأنــظــار  �ل�سعار�ت  هــذه  وتعزز 

للرتويج  هام  عاملي  كقطب  دبي  �إمــارة 

ملفاهيم �ل�ستد�مة �لبيئية.

اإلمارات: »االقتصاد األخضر« يعّزز التنمية المستدامة
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نشاط حيوي للهيئة
«�لأ�سبوع  معامل  ز 

ّ
ميي مــا  �أبـــرز  ولعل 

كهرباء  هيئة  �أطلقته  �لــذي  �لأخــ�ــرص«، 

�لقمة  من  كل  مع  ليتز�من  دبــي  ومياه 

ومعر�ص  �لأخ�رص  لالقت�ساد  �لعاملية 

و�لبيئة  و�لــطــاقــة  �ملــيــاه  تكنولوجيا 

2014، هو معر�ص «�سمارتك  «ويتيك�ص« 

ت�ستهدف  يعد من�سة مميزة  �لذي  �سوبر« 

ــرصة على  ــا� ــب �ملــ�ــســتــهــلــكــني م قــطــاع 

�لأكــرب  �ل�رصيحة  ميثلون  �أنهم  �عتبار 

و�لتي  و�لكهرباء  �ملياه  م�ستهلكي  من 

تعتربهم �لهيئة �حللقة �لأقوى يف �سل�سلة 

�ل�ستد�مة �لبيئية.

�لأ�ــســبــوع  فعاليات  �إىل  وبــالإ�ــســافــة 

للمبادر�ت  مظلة  يقدم  �لــذي  �لأخــ�ــرص 

�خل�رص�ء يف دولة �لإمار�ت، فاإن �جلديد 

كليًا يف تز�من هذه �لأحد�ث جميعها هو 

�لذي يعد نقلة  معر�ص «�سمارتك �سوبر« 

تعتزم  و�لتي  �لهيئة  خلدمات  مبتكرة 

�لكهربائية  �ملنتجات  تقدمي  خالله  من 

�ملنزلية �ل�سديقة للبيئة باأ�سعار مناف�سة 

لنظري�تها �لتقليدية من خالل �سل�سلة من 

�لتعاونات و�لتفاقيات �لتي تعمل عليها 

�لهيئة مع نخبة مزودي هذ� �لقطاع.

�ملعر�ص  يف  من�سة   11 �لهيئة  وتخ�س�ص 

ت�ستعر�ص  �لتي  �لذكية  �ملنطقة  وم�ساحة 

�ملطلقة  �لبيئية  �ل�ستد�مة  معايري  فيها 

حلث �لزو�ر على �تباعها هي خري دليل على 

تعامالت  بها  تت�سم  �لتي  �لق�سوى  �جلدية 

�لهيئة مع مو�سوع �ل�ستد�مة �لبيئية.

على  «�سمارتك«  ملتقى  �إطـــالق  وبعد 

هام�ص معر�ص «ويتيك�ص« 2011، جاءت 

�لذي  �سوبر«  «�سمارتك  �إطــالق  خطوة 

�لــدويل  دبــي  مركز  يف   7 �لقاعة  يحتل 

للموؤمتر�ت و�ملعار�ص يف �لفرتة ما بني 

��ستكماًل  ليمثل   2014 ني�سان   16  14
كل  لتوفري  �لهيئة  تقودها  �لتي  للجهود 

باملن�سور�ت  �ملمثلة  �ملتاحة  �ل�سبل 

�لرتويجية  �ل�ستد�مة  �لتوعوية وحمالت 

�ملرئية  �لإعــالمــيــة  �لــقــنــو�ت  كــل  عــرب 

�لنرتنت  وعــرب  و�ملكتوبة  و�مل�سموعة 

و�لهاتف �ملحمول.

خطوة محورية في التنمية
ــدعــم تــوجــه �مــــارة دبـــي يف جمــال  وت

هادفة  �سيا�سات  �لخــ�ــرص  �لقت�ساد 

�لتو�سع  طريق  عن  �لطاقة  كفاءة  لزيادة 

و�لنقل  �ملو��سالت  �سبكات  تنفيذ  يف 

�لتي تت�سم بالكفاءة يف ��ستخد�م �لطاقة 

ويف  �ل�سناعية  �لعمليات  يف  وكــذلــك 

يف  و�أي�سًا  �لكهرباء  و�سبكات  �ملباين 

يف  و�ل�ستد�مة  �لطاقة  كــفــاءة  زيـــادة 

عمليات �لتخطيط �لعمر�ين و�لإقليمي.

�لدولة،  يف  �لتنمية  عجلة  ��ستمر�ر  ومع 

�جلهود  بــبــذل  �ملعنية  �جلــهــات  تــقــوم 

حيث  من  �ملباين  �أف�سل  تقدمي  ل�سمان 

�لبناء و�ل�سالمة و�لكفاءة، م�سرت�سدين يف 

ذلك بتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لتي يحث 

عليها جمل�ص �لإمار�ت لالأبنية �خل�رص�ء.

�ملتعاملني  مركز خدمات  �ملبنى  وي�سم 

يوفر  و�لذي  للهيئة،  �لتابع  ع�رص  �لر�بع 

�خلدمات  من  و��سعة  باقة  للمتعاملني 

�ت�سال  مركز  ي�سم  كما  �جلــودة،  عالية 

�ملياه  وقــطــاع  باملتعاملني  خا�سا 

و�لإ�ـــرص�ف  �لتحكم  ومــركــز  و�لهند�سة 

�ملياه  �سبكات  حول  �ملعلومات  وجمع 

ووجود �سالة ريا�سية للموظفني �إ�سافة 

�إىل ح�سانة لالأطفال.

بكين: اقتصاد دبي 

يتقدم على جميع الصعد

  قالت وكالة �لأنباء �ل�سينية �سينخو� 

�ل�سعد  على  يتقدم  دبي  �قت�ساد  �إن 

موؤ�س�سات  فيه  جتمع  وقت  يف  كافة، 

عاملية وبنوك على �أن �لإمارة بعيدة 

كل �لبعد عن �أي فقاعة، بف�سل �لتفوق 

�لكبري يف �لقطاع �لعقاري. ففي وقت 

�سال،  ل  لنــغ  جونز  �أعلنت  �سابق، 

قيم  �أن  �لعقارية،  �ل�ست�سار�ت  �رصكة 

 %  38 بنحو  �زد�دت  �لعقارية  دبــي 

�لأول  �لربع  يف  �سنوي  �أ�سا�ص  على 

د�ئــرة  ذكــرت  وبــدورهــا،   .2014 من 

على  ت�رصف  �لتي  دبي  يف  �لأر��سي 

�لت�رصفات �لعقارية، �أن �ل�ستثمار�ت 

�لثالثة  �ل�سهور  يف  دبي  م�ساكن  يف 

�لأوىل من �لعام، ناهزت يف �إجماليها 

 9.54 يــعــادل  مــا  درهـــم،  مليار   35
عن   %  57 بــزيــادة  دولر،  مليار�ت 

�لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.

أسعار العقارات
و�أ�سافت �لوكالة �لإخبارية �أن �أ�سعار 

بن�سبة   2013 يف  �رتفعت  �لعقار�ت 

جاء  ملا  وفقًا  �ملتو�سط،  يف   %  23.8
وقت  يف  �سي  بي  �إ�ص  �إت�ص  تقرير  يف 

�سابق من �آذ�ر.

�سوق �لأ�سهم �لأعلى يف �لعامل:

نتيجة لذلك، فاإن موؤ�رص �سوق �لأ�سهم 

ـــي �ــســجــل �أكــــرب �رتـــفـــاع يف  يف دب

 %  151 ليالم�ص  �لعاملية،  �ملوؤ�رص�ت 

مدفوعًا  �ملا�سية،  �لـ12  �ل�سهور  يف 

ب�سورة رئي�سة بالأ�سهم �لعقارية مثل 

يف  �لأعلى  خليفة  برج  بانية  �إعمار، 

�لعامل.

رالي األسهم
كبري  مهندر�ن،  �أرجونا  قال  وبدوره، 

ــار�ت  �لإم بنك  يف  �ل�ستثمار  خــرب�ء 

دبي �لوطني، �أكرب بنوك دبي، �أن ر�يل 

ب�سورة  مدفوعًا  كان  �لأ�سهم  �سوق 

�إم  موؤ�رص  ترقية  خلفية  على  �أ�سا�سية 

�إ�ص �سي �آي لالإمار�ت �إىل درجة �سوق 

�سيدخل  �لذي  �ملا�سي  �لعام  نا�سئة 

حيز �لتنفيذ يف �ل�سهر �حلايل.



بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

�نطالقًا  �ل�سورية  �لعا�سمة  �سهدت 

�ل�سياحي  �ل�ستثمار  منتدى  لفعاليات 

�لذي  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  للم�ساريع 

طرح 24 م�رصوعًا لال�ستثمار و�أربعة من 

�مل�ساريع �لكبرية يف عدد من �ملحافظات 

جديدة  مرحلة  بد�ية  عن  تنبئ  �ل�سورية، 

ول�سيما  �لأزمة  بعد  �ل�سورية  لل�سياحة 

�قت�سادي  خدمي  كقطاع  �ل�سياحة  �أن 

للتنمية  �لأ�سا�سية  �لركائز  �أحد  متثل 

خالل  من  و�لجتماعية  �لقت�سادية 

�لإجمايل  �لوطني  �لناجت  يف  م�ساهمتها 

�لدورة  �ملدفوعات وتن�سيط  ودعم ميز�ن 

�لعمل  فر�ص  وتاأمني  �لقت�سادية 

للمو�طنني.

وخالل �ملنتدى �أكد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 

على  حري�سة  �حلكومة  �أن  �حللقي  و�ئل 

�إحياء  �إعادة  يف  ي�ساهم  ما  كل  تقدمي 

�إىل  به  و�لرتقاء  �ل�سياحي  �لقطاع 

ذلك  تو�زي  �إىل  لفتًا  �أو�سع  ف�ساء�ت 

لإقالع  �ل�سبل  كل  �حلكومة  تهيئة  مع 

�مل�ساريع �ل�سناعية و�لزر�عية و�خلدمية 

يف مرحلة �لبناء و�لإعمار لتحقيق تنمية 

لالنطالق  وم�ستد�مة  متو�زنة  جمتمعية 

م�ستقباًل من مرحلة �لتنمية �لقطبية �لتي 

�ل�سعاعية  �لتنمية  �إىل  �ملدن  يف  تتمركز 

�لتي ت�سمل كل �ملناطق و�لأرياف و�لقرى 

من �أجل حتقيق ��ستقر�ر �جتماعي وتاأمني 

فر�ص عمل و�حلد من هجرة �سكان �لريف 

�إىل �ملدن.

م�سرية  �نطالق  �إىل  �حللقي  و�أ�سار 

�سوريا  يف  و�لإعمار  و�لبناء  �لتعايف 

و�إىل �أهمية هذه �ملنتديات و�للقاء�ت يف 

�إىل  و�لو�سول  و�لأفكار  �لدر��سات  �إغناء 

حتديات  كل  تالم�ص  وقر�ر�ت  تو�سيات 

�لقطاع �ل�سياحي وروؤى وقو��سم م�سرتكة 

�لبناء  مرحلة  م�ساريع  تنفيذ  �آليات  يف 

بني  �لت�ساركية  �أهمية  موؤكد�ً  و�لإعمار 

�ل�ستثمار  لدعم  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع 

�لتنموية  �مل�ساريع  ومتويل  �ل�سياحي 

�لقطاع  �أهمية  �إىل  م�سري�ً  و�خلدمية، 

�لأ�سا�سية  �لدعائم  من  لكونه  �ل�سياحي 

�لوطني  لالقت�ساد  �لثالثة  و�لر�فعة 

و�مل�ستويات  �لنجاحات  بعد  ول�سيما 

�ل�سابقة  �ل�سنو�ت  خالل  حققها  �لتي 

�لعري�سة  �خلطوط  �أهمية  �إىل  لفتًا 

�لكبرية  للم�ساريع �لرتويجية و�ل�سياحية 

و�سعها  �لتي  و�ل�سغرية  و�ملتو�سطة 

�ملقبلة  �لفرتة  يف  لإطالقها  �ملنتدى 

و�ل�سغرية  �ملتو�سطة  �مل�ساريع  وخا�سة 

�لتنموية  �لقت�ساد�ت  �أهم  ت�سكل  �لتي 

�إحياء  �رصورة  �إىل  �إ�سافة  �لعامل  يف 

�ملالزمة  �لعريقة  �حلرفية  �ل�سناعات 

بها  �متازت  و�لتي  �ل�سياحية  للن�ساطات 

�سوريا على مر �لع�سور.

�أهمية  �إىل  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  ولفت 

من  لكونها  �لعامل  يف  ومكانتها  دم�سق 

وذلك  �ل�سو�ح  يرتادها  �لتي  �ملدن  �أهم 

عا�سته  �لذي  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  نتيجة 

�سوريا خالل �لعقود �ل�سابقة حيث كانت 

�حل�سار�ت  ملعظم  كبري�ً  متحفًا  �سوريا 

�أعد�ء  يحاول  �لذي  �لتاريخ  ول�سناعة 

�سمود  �إىل  م�سري�ً  منه  �لنيل  �سورية 

�سورية �لعظيم �سد كل ما يخطط لها من 

�جلي�ص  �إجناز�ت  بف�سل  و�إجر�م  �إرهاب 

�لوطنية  �لنتماء  وروح  �ل�سوري  �لعربي 

�لذي  �ل�سوري  و�ل�سعب  بها  يتمتع  �لتي 

و�لآلم بكل �سجاعة  �ل�سعاب  حتدى كل 

�لتي  �لكبرية  �إىل �جلهود  �إ�سافة  و�قتد�ر 

�سمود  تعزز  و�لتي  �حلكومة  تبذلها 

�لقت�ساد �لوطني.

�لإرهاب  �أن  �حللقي  �لدكتور  و�أو�سح 

دمر  حيث  �ل�سياحي  �لقطاع  من  نال 

�ل�سياحية  �ملعامل  �لإرهابيون  و�رصق 

�لظالمي  �لفكر  نتيجة  �لأثرية  و�لكنوز 

�لذي يحاولون من خالله ت�سويه �لتاريخ 

�ل�سورية  �حل�سارة  حققته  ما  و�جتثاث 

ملعامل  �لإرهابيني  تخريب  �أن  موؤكد�ً 

�سورية كما حدث يف حلب ومعلول وتدمر 

وك�سب ودوما وريف دم�سق موؤخر�ً دليل 

منتدى االستثمار السياحي يطرح 24 موقعًا لالستثمار وأربعة مشاريع كبيرة
الحلقي: سورية مهدًا للحضارات ولصناعة التاريخ

يازجي: لتذليل الصعوبات وخلق بيئة استثمارية مالئمة

بشر يازجيوائل الحلقي
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و�أفكارهم  �ملجرمني  هوؤلء  هوية  على 

كل  تكاتف  ي�ستدعي  ما  وهو  �لظالمية 

تدمريه  مت  ما  بناء  لإعادة  �ل�سوريني 

�ملجتمعي  �لن�سيج  على  و�ملحافظة 

كا�سفا  �ل�سوري  �ل�سعب  لأبناء  �ملتما�سك 

لتمويل  �آليات  بتاأمني  �حلكومة  بدء  عن 

حتقيق  �إطار  يف  �ل�سغرية  �مل�ساريع 

�لعمل  فر�ص  وتاأمني  �لوطنية  �لتنمية 

حر�ص  من  �نطالقًا  �لبطالة  من  و�حلد 

م�ستلزمات  جميع  تاأمني  على  �حلكومة 

�لجتماعي  �لدعم  وتقدمي  �ملو�طنني 

�لالزم لهم.

من جهة �أخرى �أو�سح �حللقي �أن �سوريا 

حقيقة  دميقر�طية  حالة  �ليوم  تعي�ص 

�ل�سعب  وح�سارة  تاريخ  من  نابعة 

و�ل�سامد  �ملعطاء  �لعظيم  �ل�سوري 

�لد�ستوري  �ل�ستحقاق  يف  و�ملتمثلة 

�لذي �سنثبت من خالله للعامل �أن �سوريا 

لختيار  متميزة  تفاعلية  حالة  تعي�ص 

كما  �لبالد  لإد�رة  و�سجاع  حكيم  قائد 

يرغب �ل�سوريون �أنف�سهم ويحمل م�رصوع 

�مل�ساحلة �لوطنية �لذي نطمح له وثقافة 

و�لوجد�ن  �لعقل  بني  و�لتالقي  �لت�سامح 

�لأمن  من  مزيد�ً  للوطن  يحقق  مبا 

و�لزدهار.

�لدكتور  وجه  لل�سحفيني  ت�رصيح  ويف 

رجال  من  �ل�سوريني  لكل  ر�سالة  �حللقي 

للعودة  �ملغرتب  يف  وم�ستثمرين  �أعمال 

�إىل �سوريا و�مل�ساهمة يف �إن�ساء وتوطني 

�ل�سياحية  و�ل�سناعات  �ل�ستثمار�ت 

كل  �إتاحة  على  �حلكومة  حر�ص  موؤكد�ً 

يرغب  ملن  �ل�سياحي  �جلذب  عو�مل 

�أهمية عودة  باإقامة م�ساريع كهذه و�إىل 

و�مل�ساهمة  �لوطن  ح�سن  �إىل  �ل�سوريني 

يف �إعادة �إعماره.

خريطة المشاريع
�جلاهزة  �مل�ساريع  �ملنتدى  وتناول 

لال�ستثمار يف دم�سق وهي موقع كيو�ن 

�ملزة  يف   4107 رقم  و�لعقار  �جلنوبي 

من  وجزء  زرزر  بحرية  موقع  من  وجزء 

بريف  قد�سيا  8 يف �ساحية  رقم  �ملق�سم 

�ملنطقة  موقع  �لالذقية  ويف  دم�سق 

وفندق   1 رقم  �جلنوبية  �ل�ساحلية 

رقم  و�لعقار  �جلنوبي  و�لرمل  �لقرد�حة 

و�ل�سالم  �لكاملية  ومبنيا  ك�سب  يف   148
يف   503/1 رقم  �لعقار  طرطو�ص  ويف 

م�ستى  يف   1758 و�لعقار  �ل�ساحل  منت 

�حللو ومدخل �ملدينة �ل�سناعية، �أما يف 

3189 عتيل  �لعقار رقم  �ل�سويد�ء فموقع 

بالطة  و�سهوة  �سبها   - �لقلعة  ومطعم 

وق�سور قرماطة و�حلديقة �لعامة مبدينة 

�لبعث - خان �أرنبة يف �لقنيطرة وموقع 

رقم  و�لعقار  حماة  يف  �ل�رصيعة  جرف 

12807 يف حلب.
للم�ساريع  �ل�ستثمارية  �لكلف  وتر�وحت 

و50   10 بني  �ملنتدى  ح�سب  �ل�سغرية 

مليون لرية �سورية وبني 75 و300 مليون 

م�ساريع  طرح  مت  كما  للمتو�سطة  لرية 

للعر�ص �لرتويجي وهي �ملدينة �ل�سياحية 

�لزبد�ين  يف  �لرو�سة  موقعي  يف  �لطبية 

وم�رصوعا  �لالذقية  يف  �إ�سالم  وبرج 

وذلك  و�ل�سويد�ء  �لالذقية  يف  فريك  تل 

�ل�سياحية  للم�ساريع  معر�ص  خالل  من 

للم�ستثمرين  وميكن  لال�ستثمار  �جلاهزة 

�حل�سول على دفاتر �ل�رصوط خالل فرتة 

�لعر�ص.

 رؤية جديدة
بدوره وزير �ل�سياحة ب�رص يازجي بنّي �أن 

�ملنتتدى ياأتي كجزء مما تقدمه �حلكومة 

للنهو�ص  و�هتمام  جد  بكل  �ل�سورية 

�إعمار  �إعادة  �سوريا و�لإ�رص�ع يف  بو�قع 

�إىل  و�لدمار، م�سري�ً  للتخريب  ما تعر�ص 

�لوز�ر�ت  باقي  مثل  �ل�سياحة  وز�رة  �أن 

و�حلرب،  �حلالية  �لأزمة  من  تعاين 

�ملزيد  �أعطتنا  �ملعوقات  «هذه  قائاًل: 

جديدة  بروؤيا  لالنطالق  �لتحديات  من 

وتنفيذ  وو�سع  �لو�عد  �مل�ستقبل  ل�سوريا 

بعملية  لالنطالق  جاهزة  لتكون  خطط 

�لرئي�ص  مظلة  حتت  �ل�سياحي  �لتطوير 

ب�سار �لأ�سد«. و�أ�ساف: «نعمل �ليوم على 

تذليل كل �ل�سعوبات �أمام �مل�ستثمر خللق 

ومالئمة  بحقه  من�سفة  ��ستثمارية  بيئة 

مل�ساريعه«.

و�لأنظمة  �لت�رصيعات  يخ�ص  ما  ويف 

�خلا�سة بالقطاع �ل�سياحي قال: «تعمل 

�لوز�رة على تعديل وتطوير �لت�رصيعات 

و�إر�ساء  و�لفنية  و�لإد�رية  �لتنظيمية 

�لبناء  و�لتفاعل  �لتعاون  عالقات 

�لنهو�ص  على  ي�ساعد  مبا  و�لإيجابي 

�أهم  من  وجعله  �ل�سياحي  بالقطاع 

عملية  يف  �مل�ساهمة  �لقطاعات 

�لتنمية«.

ويف جمال �ل�ستثمار و�لبيئة �لت�ساركية 

�أ�ساف: «مت �لتح�سري للبيئة �لت�ساركية 

و�رصورة  �خلا�ص  بالقطاع  �خلا�سة 

�لتي  �لنقاط  �إحدى  بو�سفها  حت�سينها 

�لظروف  توفري  باجتاه  تدفع  �أن  ميكن 

�ل�سناعة  �إنعا�ص  لإعادة  �ملالئمة 

لالأ�رص�ر  تعر�ست  بعدما  �ل�سياحية 

�أنه  �إىل  م�سري�ً  �لأزمة،  جر�ء  و�خل�سائر 

خا�سة  هيئة  �إحد�ث  على  �لعمل  مت 

بتطوير �لأر��سي �ملخ�س�سة لال�ستثمار 

�سيغ  �إعد�د  �إىل  و�سوًل  �ل�سياحي 

مالئمة  بيئة  تكفل  �سياحي  ��ستثمار 

لنطالق �لأعمال تعتمد على �لت�ساركية 

�جلهود  وبذل  �لدولة  حقوق  و�سمان 

لدى �مل�سارف �لوطنية من �أجل جدولة 

�ل�سياحية  للم�ساريع  �ملتعرثة  �لديون 

منخف�سة  بفو�ئد  �سياحية  وقرو�ص 

�لوزير:  �لقادمة.ويتابع  �ملرحلة  يف 

«نعمل من �أجل ذلك على �إعد�د �خلريطة 

�جلغر�فية  لكل  �ملتكاملة  �ل�سياحية 

�ل�سورية وبالن�سبة للجمعيات �ل�سياحية 

و�ل�سطيافية فهي فر�سة جيدة لوز�رة 

جمتمعات  خللق  عام  ب�سكل  وللدولة 

عمر�نية و�سو�حي ذ�ت �سبغة �سياحية 

بعقلية جديدة بعيدة عن �لو�سع �ل�سائد 

وهو  حاليًا  �لأهم  �ملجال  ويف  �لقدمي، 

ترويجية  خطط  �عتماد  فتم  �لرتويج 

هذه  يف  �لهدف  مع  تتنا�سب  ع�رصية 

�ملغرتبني  مع  و�لتعاون  �ملرحلة 

ليكونو�  معهم  و�لتو��سل  �لوطنيني 

�لثقافة  لن�رص  �حلقيقيني  �سفر�ءنا 

و�لهوية �لرت�ثية و�حل�سارية ل�سورية«.
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ر�شالة العراق

�لإقليم  حكومة  رئي�ص  تعهد  رغم 

�لنتخابات  قبل  بارز�ين  نيجريفان 

جرت  �لتي  �لأخرية  و�لبلدية  �لنيابية 

ببيع  بال�رصوع  �ملا�سي  �ل�سبوع  خالل 

�لنفط يف �لقليم �مل�سدر �ىل تركيا، لكن 

�سبيل  تعرت�ص  كثرية  عقبات  �أن  يبدو 

هذه �لعملية.

�ىل  �لإقليم  حكومة  بغد�د  دعت  فقد 

�لدخول مبفاو�سات حا�سمة من �أجل حل 

عا�سفة  �أزمة  تثري  �لتي  �لنفطية  �لعقدة 

حكومة  �أعلنت  �أن  منذ  �حلكومتني  بني 

�لإقليم موقفها �لد�عي �ىل ت�سدير نفطها 

رقابة  عن  مبعزل  �لرتكية  �ملو�نئ  �ىل 

بدورها  ترى  �لتي  �لحتادية  �ل�سلطات 

للد�ستور،  خمالفة  �لت�سدير  عملية  �أن 

يفرت�ص  �لعر�قي  للد�ستور  وفقا  �إنه  �إذ 

علم  على  �لحتادية  �حلكومة  تكون  �أن 

وكمياتها  �لت�سدير  بعمليات  كامل 

�أمور  وهذه  عو�ئدها،  وم�سري  و�أقيامها 

�لك�سف  ترف�ص  �لإقليم  حكومة  ماز�لت 

يف  قيادي  �أي�سا  �أكده  ما  وهذ�  عنها، 

�لكرد�ستاين  �لوطني  �لحتاد  حزب 

بزعامة �لرئي�ص جالل طالباين، �إذ �أ�سار 

�ملركزي  �ملجل�ص  رئي�ص  مر�د  عادل 

خا�ص  ت�رصيح  يف  �لوطني  لالحتاد 

بـ« �ل�سباح« �ىل �أن �لحتاد �لوطني لن 

�لنفط من   �أية كميات من  يقبل بت�سدير 

مع  �لتن�سيق  دون  من  كرد�ستان  �إقليم 

للن�سو�ص  ووفقا  �لحتادية  �ل�سلطات 

�لد�ستورية �ملتعلقة بعملية بيع �لنفط«. 

وقال مر�د «يجب �أن نعلم حجم �لكميات 

تودع  و�أين  تباع،  ثمن  وباأي  �مل�سدرة، 

�سفافية  هناك  تكون  �أن  �لعو�ئد،مبعنى 

كاملة وو��سحة لعمليات بيع �لنفط من 

�أن تكون عو�ئد �لنفط  كرد�ستان، ويجب 

لكي  �لإقليم  مالية  وز�رة  ت�رصف  حتت 

�ملالية  وز�رة  مع  �لتن�سيق  من  تتمكن 

تلك  من  ح�ستنا  لتحديد  �لحتادية 

ين�ص  ما  و�ل�سادر�ت، وهذ� هو  �لعو�ئد 

عليه �لد�ستور �لذي يجب على �جلميع �أن 

يلتزم به ويحرتمه«.

و�أ�سار رئي�ص �ملجل�ص �ملركزي لالحتاد 

�لوطني« �ىل �أنه يف �لجتماعات �لقادمة 

لربملان كرد�ستان �ستكون �ملهمة �لأوىل 

لتحقيق  �ل�سعي  هي  �لربملانية  لكتلتنا 

�ىل  بالإ�سافة  �لنفط،  مب�ساألة  �ل�سفافية 

�لإقليم  د�ستور  م�رصوع  �إعادة  م�ساألة 

�سوء  على  لأننا  �لربملان،  �ىل  �ملقرتح 

متديد  على  و�فقنا  �مل�ساألتني   هاتني 

ل�سنتني،  بارز�ين  م�سعود  �ل�سيد  رئا�سة 

حتقيق  دون  من  بانه  نوؤكد  ولذلك 

�لنفط  بيع  لعمليات  �لكاملة  �ل�سفافية 

هذه  لأن  كميات  �أية  بت�سدير  نقبل  لن 

ثروة �ل�سعب ويفرت�ص �أن تكر�ص خلدمة 

�ملو�طن«.

وب�سوؤ�له عن موقفه من مربر�ت حكومة 

�لنفط  بت�سدير  تتذرع  �لتي  �لإقليم 

مر�د«  قال  موظفيها،  رو�تب  لتاأمني 

وملاذ� مل تدخر جزء� من عو�ئد �لكميات 

ل  نحن  ذلك،  لتاأمني  �سابقا  �مل�سدرة 

�ملالية  مو�ردنا  ��ستخد�م  من  منانع 

خلدمة �ملو�طنني ودفع �لرو�تب وحت�سني 

�أن  يفرت�ص  لكن  �ملعي�سية،  �أحو�لهم 

�حلقوق  �إطار  ويف  بال�سفافية  ذلك  يتم 

وختم  �لعر�قي«.  �لد�ستور  يقرها  �لتي 

يكون  �أن  «يجب  بالقول  ت�رصيحه  مر�د 

على  ف�ساعد�  �لآن  من  �لوطني  �لحتاد 

علم تام بكل �ل�سادر�ت و�لو�رد�ت ولن 

يقبل باإبقاء مو�ردنا حتت ت�رصف جهة 

 أزمة النفط بين أربيل وبغداد 
تقسم إدارة كردستان
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معينة مبعزل عن علم �لآخرين ويفرت�ص 

�أن تكون �لعملية ب�سفافية«.

�لإد�رة  تعرت�ص  �آخر  جانب  ومن 

�لنفط  ت�سدير  على  بدورها  �لأمريكية 

�حلكومة  مو�فقة  عن  مبعزل  �لكردي 

نائبة  �أكدت  �إذ  ببغد�د،  �لحتادية 

�لأمريكية«  �خلارجية  با�سم  �ملتحدث 

�لنفط  ت�سدير  على  تعرت�ص  �لإد�رة  �أن 

�ل�سلطات  مو�فقة  دون  من  �لكردي 

�لحتادية، ويجب �أن يكون هناك �تفاق 

كامل بني �حلكومتني بهذ� �ل�سدد«.

�لد�خلية و�خلارجية لعبت  �لعرت��سات 

لوقف  تركيا  على  �ل�سغط  يف  دورها 

�لكميات  ببيع  �لإقليم  حكومة  جهود 

�ملخزونة حاليا مبيناء جيهان �لرتكي.

فقد �سبق لوزير �لطاقة �لرتكي تانر يلدز 

�لنفط  ببيع  �لبدء  �إمكانية  �ىل  �أملح  �أن 

�لكردي �ملخزون خالل �ل�سبوع �جلاري، 

لكن تركيا ماز�لت مرتددة بهذ� �ل�ساأن.

جميع  ��ستكملت  تركيا  �ن  يلدز«  وقال 

�لكردي،  �لنفط  ببيع  للبدء  ��ستعد�د�تها 

وحاليا توجد كميات تقدر مبليون و800 

جيهان  مبيناء  خمزونة  برميل  �ألف 

�لإقليم  �لنهائي حلكومة  �لقر�ر  بانتظار 

لل�رصوع ببيعها«.

باحلزب  قيادي  مع  �ت�سال  ويف 

يقود  �لذي  �لكرد�ستاين  �لدميقر�طي 

على  �لتعليق  عن  �متنع  �لإقليم  حكومة 

موقف حزبه �لنهائي من عملية ت�سدير 

�لنفط وقال لـ « �ل�سباح« �ن هناك قر�ر� 

باأعمال  �لتدخل  بعدم  قيادة �حلزب  من 

�ملتعلقة  �مل�سائل  ويف  �لإقليم،  حكومة 

�لت�سال  يجب  �لنفط  وت�سدير  ببيع 

بامل�سوؤولني يف وز�رة �ملو�رد �لطبيعية 

�ل�ساأن«  وهم �ملخولون بالت�رصيح بهذ� 

لكن « �ل�سباح« حاولت �لت�سال بوزير 

�لوز�رة  وم�ست�سار  �لطبيعية  �ملو�رد 

ولكن  �ل�ساأن  بهذ�  �ملو�قف  �آخر  لتق�سي 

ل �أحد منهما رد على �ت�سالتنا.

�رصكات  �حدى  �لتعدينية  لل�سناعات  �لعامة  �ل�رصكة  �علنت 

�ل�سناعة و�ملعادن عن حتولها �ىل �رصكة ر�بحة بعد  وز�رة 

�خلطة  �سمن  لها  �ملخ�س�سة  �ملبالغ  ��ستغالل  يف  جناحها 

تاأهيلها  �عادة  يف  �ل�سابقة  لل�سنو�ت  للوز�رة  �ل�ستثمارية 

وت�سغيل م�سانع جديدة .

ت�رصيح  يف  علو�ن  ح�سني  علي  �ل�رصكة  عام  مدير  وقال 

�لتي  �ملبالغ  ��سهمت  لقد  �لوز�رة  يف  �لعالمي  للمكتب 

 2010 خ�س�ستها وز�رة �ل�سناعة لل�رصكة خالل �لعو�م من 

دينار  مليون   ( و)905  مليار�ت   (9  ( و�لبالغة   2013 لغاية 

�حلديث  �لبناء  وكيمياويات  �ل�سفلتية  �ل�سناعات  لتطوير 

�لنتاجية و�ملالية حيث بلغ  �ل�رصكة  �د�ء  يف رفع موؤ�رص�ت 

�جمايل �ير�د�تها خالل عام 2013 )32) مليار دينار و)990) 

مليون دينار مقارنه ب)16) مليار� و)413) مليون دينار يف 

عام  خالل  دينار  مليون  و)150)  مليار�ت  و)7)    2012 عام 

2011 دينار .
�خلطة  م�ساريع  تنفيذ  قبل  �ل�رصكة  �ير�د�ت  �ن  �ىل  ولفت 

 ، �ل�ستثمارية كانت ل تتجاوز ثالثة مليار�ت دينار �سنويا 

مو�سحا باأن �ل�رصكة قامت باعادة تاأهيل م�سانعها �لقدمية 

لنتاج  بغد�د  يف  �ل�سفلتية  للمنتجات  جديد  م�سنع  و�ن�ساء 

�لبارد وقري  �لت�سطيح  �نو�ع من هذه �ملنتجات منها )قري   7
و�لرب�مير  �حلار  و�ملا�ستك  �لبارد  و�ملا�ستك  �حلار  �لت�سطيح 

عاملية  مبو��سفات  �ل�سائل)  و�ل�سفلت  �ملطاطي  و�لرب�مير 

مناف�سة باجلودة و�ل�سعر فيما ماز�لت تو��سل �لعمل لقامة 

يف  �ل�سفلتية  �ملنتجات  من  �نو�ع   4 لنتاج  مماثل  م�سنع 

�ملحافظة  حاجة  لتلبية  �لب�رصة  حمافظة  يف  �لثغر  م�سنع 

من هذه �ملنتجات معربا عن �مله يف �ن يكون من �مل�سانع 

�لر�بحة بعد ت�سغيله خالل �ملدة �ملقبلة.

�ملرحلة  خالل  �ستن�سب  �ل�رصكة  خطة  �ن  �ىل  علو�ن  ولفت 

�ملقبلة على تطوير �ل�سناعات �لتعدينية حيث �جنزت �لعديد 

�ملعدنية  و�ملخلفات  �ملعدنية  �لرثوة  �لبحوث ل�ستغالل  من 

وحت�سري  �حل�سينيات  خام  من  �حلديد  �وك�سيد  حت�سري  منها 

�لفريو�سليكون  �سبيكة  وخ�سو�سا  و�سبائكه  �ل�سيلكون 

وكاربيد  و�لق�رصي  �حلبيبي  �لملنيوم  م�سحوق  وحت�سري 

�لكال�سيوم وم�ساحيق �لنحا�ص وغريها .

للوز�رة  �ل�ستثمارية  �خلطة  و�سمن  �ل�رصكة  �أن  و��ساف 

لالأعو�م من 2014 لغاية 2017 بد�أت بتنفيذ عدد من �مل�ساريع 

�ملهمة منها م�رصوع لنتاج م�سبوبات �لملنيوم من �لعلب 

�ىل  ت�سل  جد�  عالية  بنقاوة  تتميز  �لتي  �لفارغة  �ملعدنية 

)99.99%) وعلى مرحلتني ، معلنا عن و�سول �خلط �لنتاجي 

�حدى  مع  بالتعاون  �مل�رصوع   من  �لوىل  �ملرحلة  �سمن 

�ملرحلة  تت�سمن  فيما  �لعر�قية   �خلا�ص  �لقطاع  �رصكات 

�لثانية �نتاج عجينه �لملنيوم بطاقة )100) طن �سنويا وهي 

�لن قيد �لعالن حيث تبلغ كلفة �مل�رصوع وللمرحلتني )2) 

مليار دينار وم�رصوع �خر لتطوير مملحة �لب�رصة بكلفة )20) 

مليار دينار وعلى مدى �ربعة �سنو�ت لنتاج �مللح �ل�سناعي 

من مياه �خلليج بطاقة )500) �لف طن �سنويا لتلبية حاجة 

خ�س�ست  �لب�رصة  حمافظة  �ن  عن  كا�سفا  منه  �لنفط  وز�رة 

مبلغا قدره )13) مليار دينار من تخ�سي�سات تنمية �لقاليم 

لكي تنفذ م�رصوعا لنتاج ملح �لطعام يف مملحة �لب�رصة .

و�قت�سادية  فنية  جدوى  در��سة  �عد�د  �ىل  �ل�رصكة  وتتجه 

ودر��سة لل�سوق �لعاملية بالتعاون مع �رصكات عاملية لغر�ص 

�لفريو�سيلكون  لنتاج  �سخم  ��سرت�تيجي  م�رصوع  �قامة 

25ـ50  ) طن   ( �لنقية بطاقة ترت�وح بني  �لرمال  با�ستعمال 

يف �ل�سنه وبكلفة تقدر بثمانية مليار�ت دينار.

الصناعات التعدينية تنفذ مشروعًا النتاج الفيرو سليكون

وزارة الصناعة العراقية تطرح خطة استثمارية مهمة
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اقت�شاد عربي

�لحتاد  حتقيق  يف  قدمًا  �مل�سي  �أجل 

�جلمركي �خلليجي.

تغليب مصلحة
كان  �إذ�  ما  حول  �سوؤ�ل  على   ً�

ّ
ورد

توزيع  �آليات  على  �تفقو�  �لوزر�ء 

�إحدى  وهي  �جلمركية،  �لإير�د�ت 

�لحتاد  مو�سوع  يف  �لرئي�سة  �لعقبات 

�جلمركي، قال �ل�سالح �إّن «�لوزر�ء ر�أو� 

هناك  وكان  �لعامة،  �مل�سلحة  تغليب 

�لتوزيع،  �آلية  �لآلية،  هذه  على  �تفاق 

�لأمانة  وتكليف  �لختيار،  و�آلية 

تكون  حتى  �لدر��سات  بع�ص  باإعد�د 

تد�ر�ص  «مّت  م�سيفًا:  �أو�سح«،  �ل�سورة 

كثري من �لبنود �لتي كانت معّلقة، ومّت 

�لدول  بني  ما  �لتن�سيق  على  �لتفاق 

و�لحتاد  �جلمركية  �لإجر�ء�ت  يف 

�رصورة  على  �لتفاق  ومّت  �جلمركي، 

�لتكامل �لقت�سادي«.

وبكل  �أمان،  «بكل  �ل�سالح:  و�أردف 

�تفق وزر�ء مالية دول جمل�ص �لتعاون 

تطبيق  عو�ئق  �إز�لة  على  �خلليجي 

�لحتاد �جلمركي �ملقر منذ عام 2003، 

�لإير�د�ت،  توزيع  �آليات  ر�أ�سها  وعلى 

�لتعاون  جمل�ص  لدول  مطالبات  و�سط 

يف  �مل�سي  �أجل  من  تنازلت  بتقدمي 

حتقيق �لحتاد.

�أن�ص  �لكويتي  �ملالية  وزير  وقال 

�ل�سالح، �إّن وزر�ء دول جمل�ص �لتعاون 

�لذي  �جتماعهم  يف  �تفقو�  �خلليجي 

عقد يف �لثامن من �أيار على كل �لنقاط 

�حتاد جمركي بني  تعوق حتقيق  �لتي 

دول �ملجل�ص.

عقب  لل�سحافيني،  �ل�سالح  وقال 

لجتماع  �لفتتاحية  �جلل�سة  �نتهاء 

وزر�ء مالية �ملجل�ص �لأخري يف �لكويت 

بع�ص  تكليف  على  «�لتفاق  مّت  �أّنه 

�ملتعلقة  �لدر��سات  باإعد�د  �جلهات 

جمل�ص  دول  مطالبًا  �ملو�سوع«،  بهذ� 

من  تنازلت  تقدمي  �خلليجي  �لتعاون 

اتفاق شامل على نقاط الخالف أبرزها آليات توزيع اإليرادات
توافق خليجي على إزالة عوائق االتحاد الجمركي

هناك  �إّن  �أقول  �أن  ي�سعدين  �رصور، 

تو�فقًا كاماًل على بنود جدول �لأعمال، 

على  �إّل  يدل  ل  بالجتماع  د�ر  وما 

تعاون  لالأمانة  و�لكل  مطلق،  تفاهم 

�ل�سالح  د 
ّ
و�سد �ل�سدر«.  يثلج  ب�سكل 

على �رصورة �تفاق دول �ملجل�ص على 

�خلليجية  بال�سوق  �ملتعّلقة  �جلو�نب 

م�ساو�ة  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�سرتكة 

مو�طني دول �ملجل�ص، و�رصعة ت�سكيل 

�لهيئة �لق�سائية �لقت�سادية �ملخت�سة 

بالنظر يف �لدعاوي �لنا�سئة عن تنفيذ 

�أحكام �لتفاقية �لقت�سادية.

هدف جماعي
ملجل�ص  �لعام  �لأمني  �أّكد  جهته،  من 

�للطيف  عبد  د.  �خلليجي  �لتعاون 

�أّن  �لفتتاحية،  كلمته  يف  �لزياين، 

«�لو�سول �إىل �لو�سع �لنهائي لالحتاد 

�لعو�ئق  �إز�لة  يف  �ملتمّثل  �جلمركي 

لنتقال  �جلمركية  وغري  �جلمركية 
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�لدول  بني  و�لأجنبية  �لوطنية  �ل�سلع 

�ملجل�ص  دول  ت�سعى  هدف  �لأع�ساء، 

لتحقيقه منذ عام 2003«.

و�أ�ساف �لزياين �أّن «قادة دول جمل�ص 

كانون  يف  رو� 
ّ
قر �خلليجي  �لتعاون 

بال�سعودية   2011 �لعام  من  �لأول 

هو� 
ّ

�إن�ساء هيئة �لحتاد �جلمركي، ووج

باأن تقوم �لهيئة بالتفاق على �لنقاط 

�لجتماع  قبل  مهامها  يف  �لو�ردة 

 2014 يف  �لأعلى  للمجل�ص  �لت�ساوري 

لالحتاد  �لنهائي  �لو�سع  �إىل  للو�سول 

�لثاين  كانون  من  �لأول  يف  �جلمركي 

.»2015

تجاوز عوائق
�لتعاون  «للجنة  �أّن  �إىل  اين 

ّ
�لزي و�أ�سار 

يف  بارز�ً  دور�ً  و�لقت�سادي  �ملايل 

�لقت�سادي  �لعمل  م�سرية  تعزيز 

على  �مللقاة  و�مل�سوؤوليات  �مل�سرتك، 

�أعلى  عاتق هذه �للجنة كبرية لتحقيق 

دول  بني  �لقت�سادي  �لتكامل  مر�حل 

«م�سوؤولية  �أّن  �إىل  لفتًا  �ملجل�ص«، 

�لتي  �لعو�ئق  جتاوز  يف  تتمّثل  �للجنة 

تعرت�ص �إجناز �لو�سع �لنهائي لالحتاد 

�جلمركي، وتفعيل �لعمل بقر�ر�ت �ل�سوق 

قادة  توجيه  �مل�سرتكة، وفق  �خلليجية 

وتطلعات  �آمال  لتحقيق  �ملجل�ص  دول 

بكفاءة  و�لتعامل  �ملجل�ص،  مو�طني 

�لإقليمية  و�مل�ستجد�ت  �لتطور�ت  مع 

و�لدولية«.

��ستعر�ص  �لجتماع  «هذ�  �إّن  وقال 

در��سة  �أهمها  �ملو�سوعات،  من  عدد�ً 

بني  �لقت�سادي  �لتكامل  تعميق 

��ستعر��ص  عن  ف�ساًل  �لأع�ساء،  �لدول 

وكالء  جلنة  من  �ملرفوعة  �لتو�سيات 

بدول  و�لقت�ساد  �ملالية  وز�ر�ت 

�لعادي،   43 �جتماعيها  يف  �ملجل�ص 

و44 �ل�ستثنائي حول �جتماعات فرق 

�لعمل و�للجان �لفنية �لأخرى �ملنبثقة 

عن هذه �للجنة«.

معّوقات اتحاد
�جلمركي،  �لحتاد  قات 

ّ
معو وتتمّثل 

�جتماع  يف  ب�ساأنها  �لتفاق  مّت  و�لتي 

�مل�سرتك  �لتح�سيل  �آلية  يف  �لكويت 

�جلمركية  و�ملر�كز  �حل�سيلة،  وتوزيع 

�ل�سناعية  �ملنتجات  وحماية  �لبينية، 

بدول �لتعاون، وتعديل �أنظمة �لوكالت 

�ملو��سفات  وتوحيد  �لتجارية، 

و�ملقايي�ص، و�آلية �نتقال �ل�سلع �ملمنوعة 

بع�ص  �تفاقات  عن  ف�ساًل  دة، 
ّ
و�ملقي

�لدول مع �لوليات �ملتحدة، و�آلية ر�سد 

�لتجارة �لبينية و�لبيانات �لإح�سائية، 

ومركز �ملعلومات �جلمركي.

جرى تدشين االتحاد الجمركي 
الخليجي في 2003، وسط 
إشادات من المسؤولين، 
باعتباره إنجازًا مهمًا في 

مواجهة مزاعم المنتقدين 
الذين قالوا إّن »تكتل 

الدول الخليجية لن يستطيع 
تحقيق تكامل اقتصادي في 
أكبر منطقة مصّدرة للنفط 
في العالم«. لكن خالفات 

أخرت التوصل التفاق بشأن 
نظام دائم لتوزيع العائدات 

الجمركية.



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L112

اقت�شاد عربي

ليبيا تتصدى ألزمتها االقتصادية
 

منذ  �لنفطية  �إير�د�تها  من  �لأكرب  �لق�سم  من  �ملحرومة  ليبيا 

ت�سعة �أ�سهر، متلك �حتياطيا مريحا من �لعمالت �لأجنبية �سمح 

لقت�سادها بالت�سدي لالأزمة.

�أكرث  �لتي ت�سكل  �لنفطية  �إير�د�تها  وتعتمد ليبيا ح�رصيا على 

�لنفطي  �لإنتاج  لكن  �لإجمايل.  �ملحلي  �لناجت  من   %  96 من 

تر�جع �إىل حد كبري خالل ع�رصة �أ�سهر ب�سبب تعطيل �ملطالبني 

بحكم فدر�يل �ملو�نئ �لرئي�سية يف �رصقي �لبالد. وت�سبب تعطيل 

�ل�سلطات  على  لل�سغط  و�سيلة  ت�ستخدم  �لتي  �لنفطية  �ملو�نئ 

مقابل  يوميا  برميل  �ألف  مائتي  من  �أقل  �إىل  �لإنتاج  برت�جع 

1.5 مليون برميل قبل �لإغالق.
�أ�سل  من  مرفاأين  فتح  باإعادة  موؤخر�  �سمح  قد  �تفاق  وكان 

مل  و�ل�سادر�ت  مغلقة  تز�ل  ل  �لرئي�سية  �ملو�نئ  لكن  �أربعة، 

تتجاوز 240 �ألف برميل يوميا هذ� �لأ�سبوع.

 4.6 من  �لبالد  عائد�ت  تر�جعت  �لليبي  �ملركزي  للبنك  ووفقا 

مليار�ت دولر �سهريا �إىل مليار دولر ب�سبب �لأزمة �لنفطية.

ل�ستري�د  دولر  مليار�ت   3.5 يو�زي  ما  �سهريا  ليبيا  وتنفق 

و�ملنتجات  و�خلدمات  �ملكررة  و�ملحروقات  �لغذ�ئية  �ملو�د 

�لأخرى، كما قال ع�سام �لعول �ملتحدث با�سم �لبنك �ملركزي 

�لليبي.

وملعاجلة هذ� �لو�سع ��سطرت �ل�سلطات �إىل ��ستخد�م 19 مليار 

 113 مبلغ  وبقي  �لأجنبية  �لعمالت  من  �حتياطيها  من  دولر 

مليار دولر مقابل 321 مليار دولر قبل �لأزمة.

وقال �سندوق �لنقد �لدويل يف تقرير �أخري �إن “لليبيا �حتياطيا 

�لق�سري”.  �لأجل  �لأزمة يف  على تخطي  �لبالد  �سي�ساعد  مهما 

قد  �لنفطي  �لإنتاج  يف  “�خللل  �أن  من  �لنقد  �سندوق  وحــذر 

�ملايل  �لحتياطي  �لنفقات-  زيادة  �إىل  ي�ستنزف -بالإ�سافة 

�لليبي يف �أقل من خم�ص �سنو�ت”.

�لفو�سى  ب�سبب   2014 لعام  �ملو�زنة  در��سة م�رصوع  وتاأخرت 

يف �ملوؤ�س�سات و�لتجاذبات �ل�سيا�سية يف بلد ي�سهد �أعمال عنف 

وفو�سى منذ �سقوط نظام معمر �لقذ�يف يف 2011. لكن �ملوؤمتر 

مليار   48 بقيمة  مو�زنة  على  �ليوم  �سي�سوت  �لعام  �لوطني 

دولر، يف تر�جع طفيف مقارنة مع مو�زنة �لعام �ملا�سي )51 

�أعلن رئي�ص جلنة �ملو�زنة و�ملال يف حزب  مليار�)، ح�سب ما 

�ملوؤمتر.

خطوات
�مل�رصية  �حلــكــومــة  �تــخــذت 

�حلالية خطو�ت تتعلق بالدعم 

و�سعر �ل�رصف توؤدي �إىل تهيئة 

توقيع  �إىل  للو�سول  �ملــنــاخ 

�تفاق مع �سندوق �لنقد �لدويل 

متناق�سة  ت�رصيحات  و�سط 

لوزر�ء م�رصيني ب�ساأن �حلاجة 

مل�ساعدة �لنقد �لدويل.

مشكلة
ــاء�ت  ــف ــك تــطــرح مــ�ــســكــلــة �ل

ب�سوق  وعــالقــتــهــا  �ملــعــطــلــة 

كبري�  حتديا  و�لوظيفة  �لعمل 

يعك�ص  �ملغربية  �لدولة  على 

ب�سكل �أو �آخر تناق�سات �سيا�سة 

�لبالد،  يف  �ملعتمدة  �لت�سغيل 

�إىل  �لتناق�سات  هذه  وتفاقم 

ــى خـــالل فــرتة  ــس ــ� �حلـــد �لأق

�حلكومة �حلالية.

قرض
�إن  �ليمني  �ملالية  وزيــر  قال 

�تفاق  ميكنها  �أن  تاأمل  بالده 

�لنقد  ــدوق  ــن �ــس مــع  ــص  ــر� ق

�لــبــدء يف خف�ص  �لـــدويل مــن 

دعم �لطاقة باهظ �لتكلفة �لذي 

�لفقر�ء  لكن  �ملهربون  ي�ستغله 

يف �لبالد يعتمدون عليه، و�إن 

�لتفاق �سيربم هذ� �ل�سهر.

عقد
�لكورية  د�يـــو  �ــرصكــة  فـــازت 

ب�سفقة  للت�سييد  �جلنوبية 

دولر  مــاليــني   910 قيمتها 

مل�سلحة  �رصيعة  طــرق  لبناء 

هيئة �لأ�سغال �لعامة �لقطرية. 

بني  �ل�رصيعة  �لــطــرق  وتــربــط 

ر��ــص  ومــديــنــة  �خلـــور  مدينة 

 200 مل�سافة  �ل�سناعية  لفان 

كلم.

إنفاق
�لتون�سي  ــوزر�ء  �ل رئي�ص  قال 

�إ�سالحات  �إن  جمعة  مهدي 

�لإنفاق  وتخفي�سات  �لدعم 

�لــبــالد  �لــعــام �ملــزمــعــة يف 

عجز  تقلي�ص  يف  �ست�ساهم 

مليار   1.5 بــو�قــع  �مليز�نية 

دولر)  مليون   927.4( دينار 

يف 2014.

عقوبات
وز�رة  بــا�ــســم  مــتــحــدث  قـــال 

�إن  �لــهــولــنــديــة  �خلــارجــيــة 

ــعــوديــة تـــدر�ـــص فــر�ــص  ــس ــ� �ل

بالده  على  جتارية  عقوبات 

طبعها  مــلــ�ــســقــات  بــ�ــســبــب 

خــريت  �ليميني  �ل�سيا�سي 

فـــيـــلـــدرز حتــمــل �ــســعــار�ت 

�سكل  يف  لالإ�سالم  مناه�سة 

علم �ل�سعودية.

خسائر 
�لآجــلــة  �لــعــقــود  �سعر  �رتــفــع 

ملــزيــج �لــنــفــط �خلـــام بــرنــت، 

دولر�ت   110 ــن  م مــقــرتبــًا 

�أن  �ت�سح  �أن  بعد  للربميل، 

�لليبية،  �لنفط  �إمد�د�ت  تعايف 

و�ساهمت  ــال  ــوي ط يــعــمــر  مل 

توتر�ت �أوكر�نيا يف �خل�سائر. 

تبادل
�لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ 

بني �إيــر�ن و�لــعــر�ق �أكــرث من 

�لــعــام  يف  دولر  مــلــيــار   12
�ل�سوؤون  وزير  �ملا�سي.وقال 

�لإير�ين  و�ملالية  �لقت�سادية 

ي�سمل  �لرقم  �إن  نيا  علي طيب 

ــور �لــ�ــســلــع )�لــرت�نــزيــت)  عــب

و�سادر�ت �لكهرباء و�لغاز.

أرباح
�لوطنية  �أبوظبي  �علنت �رصكة 

�لأربـــاح  �أن  )طــاقــة)  للطاقة 

�ل�سافية يف �لربع �لأول قفزت 

158 باملئة بف�سل منو �إير�د�ت 
طاقة  وحققت  و�لغاز.  �لنفط 

�أرباحا 74.6 مليون دولر يف 

�أول ثالثة �أ�سهر من �لعام.

ذهب
يف �ــســحــر�ء �ــســو�حــي دبــي 

يجري �إن�ساء و�حدة من كربى 
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 استمرار البطالة
في الجزائر

ب�ساأن  ندوة  �لجتماعية  و�لتنمية  �لوعي  جمعية  نظمت 

ندو�ت  �سل�سلة  �سياق  يف  جاءت  �جلز�ئر،  يف  �لعمل  �سوق 

ليبادر  �ل�سباب  �لغد«، تدعو  تنظمها حتت �سعار «�سناعة 

منا�سب  توفر  ومتو�سطة،  �سغرية  موؤ�س�سات  تاأ�سي�ص  �إىل 

عمل لأقر�نهم من �ل�سباب.

�لعمل  ملنظمة  �ل�سنوي  �لتقرير  �سدور  مع  �لندوة  تز�منت 

�لدولية، وقد ذكر �أن ن�سبة �لبطالة يف �جلز�ئر عام 2014 

 .2018 عام   %  9.2 �إىل  ت�سل  �أن  ويتوقع   ،%  9.7 بلغت 

وح�سب �لتقرير فاإن �لبطالة مل ترت�جع خالل 18عاما �سوى 

% ويعزو ذلك لف�سل �لإ�سالحات �لقت�سادية وعجزها   1
عن خلق منا�سب عمل.

غري �أن �خلبري �لقت�سادي و�لوزير �ل�سابق ب�سري م�سيطفي 

�إنه  ويقول  نت.  للجزيرة  ت�رصيحه  يف  ذلك  عك�ص  يرى 

عام  وتر�جعت يف   %  29.8 �لبطالة  كانت   2000 عام  يف 

2014 �إىل 9.8 %، وهذ� نتيجة للجهود �جلبارة �لتي قامت 
�آليات:  ثالث  م�ستخدمة  �لبطالة،  لتقلي�ص  �حلكومة  بها 

�لقرو�ص  �لبطالة، وتقدمي  و�لتاأمني على  �ل�سباب،  ت�سغيل 

للموؤ�س�سات �ل�سغرية.

�لقطاعات.  بني  خلل  من  �جلــز�ئــري  �لقت�ساد  ويعاين 

�ملحلي  �لناجت  من  فقط   %  4 ت�سكل  ز�لــت  ما  فالزر�عة 

�إىل تنظيم  �لندوة  لذ� دعا �خلبري م�سيطفي يف  �لإجمايل 

م�ساحة  �أن  و�عترب  عمل.  منا�سب  يوفر  مبا  �لقطاعات 

�لأر��سي �لتي ت�سل �إىل 96 % غري �مل�ستخدمة يف �لزر�عة 

هي حل ناجع لمت�سا�ص �لبطالة، �إىل جانب �ملوؤ�س�سات 

وتوفري  �لرثوة  �إنتاج  على  لقدرتها  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

�إىل  م�سيطفي-  -ح�سب  يحتاج  وهــذ�  �لعمل،  منا�سب 

�إ�سرت�تيجية لتنظم �لقت�ساد، من حيث �لرقابة و�ملتابعة 

للموؤ�س�سات ل�سمان جناحها.

ذكر �أن �لقت�ساد �جلز�ئري ما ز�ل تابعا ملد�خيل �لنفط، 
ُ
ي

وي�سكل  �جلز�ئر.  �سادر�ت  من   %  97 زهــاء  ت�سكل  �لتي 

�ل�سباب دون 35 �سنة �أكرث من 75 % من �ل�سكان، ويف حال 

من  �لت�سعينيات  يف  ح�سل  كما  �لنفط  �أ�سعار  �نخفا�ص 

�لقرن �ملا�سي تتعر�ص �جلز�ئر لأزمة عنيفة. 

ــب يف �لــعــامل  ــذه مــ�ــســايف �ل

ت�ساعد  �أن  �ساأنها  من  و�لتي 

�ملقبل  �لعام  ��ستكمالها  فور 

يف  �لقوى  ميز�ن  تغيري  على 

قطاع �لذهب �لعاملي.

سويس
قال رئي�ص هيئة قناة �ل�سوي�ص 

مهاب ممي�ص �إن �ير�د�ت �لقناة 

بلغت نحو 438.5 مليون دولر 

ثمانية  بــارتــفــاع  �بــريــل  يف 

من  نف�سه  �ل�سهر  عن  باملئة 

�لعام �ملا�سي.

ضمان
�سمان  �تفاقية  �لأردن  وقــع 

دولر،  مليار  بحجم  قرو�ص 

�ملتحدة  �لوليات  من  مقدمة 

بعد  �لثانية  �لتفاقية  وهــي 

�لبلد�ن  وقعها  �لتي  �لتفاقية 

 1.25 بحجم  �ملا�سي  �لعام 

مليار دولر.

صناعة
ل�سوؤون  �لــدولــة  وزيــر  �أعـــرب 

ــو  ــود�ين حـــامت �أب ــس ــ� �لــنــفــط �ل

هام�ص  على  خمتار  �لقا�سم 

�لــوز�ري  �لجتماع  فعاليات 

�لطاقة  ملنتدى  ع�رص  �لــر�بــع 

عن  �أعرب  مو�سكو،  يف  �لدويل 

مع  �تفاقيات  بتوقيع  �أمــلــه 

رو�سيا لتطوير �سناعة �لغاز.

 

وظيفة
توفر دبي مئات �آلف �لوظائف 

�جلديدة حت�سري�ً لإ�ست�سافتها 

حتت   »2020 «�إك�سبو  معر�ص 

و�سنع  �لعقول  «تو��سل  �سعار 

«دبي  موقع  وذكر  �مل�ستقبل«. 

توفر  عن  فانز«   2020 �إك�سبو 

312 �ألف وظيفة جديدة، خالل 
�لأعو�م �ملقبلة.

50 مليار
مديرة  بنخ�رص�،  �أمينة  قالت 

ــي �ملــغــربــي  ــوطــن �ملــكــتــب �ل

و�ملعادن،  للهيدروكربونات 

لديه  �ملــغــرب  �إن  ــاء،  ــثــالث �ل

�حــتــيــاطــي ��ــســرت�تــيــجــي من 

�ل�سخر �لزيتي ميكنه توفري 50 

مليار برميل من �لنفط.

قلب
ــرف  ــص �حتـــــاد غ ــ� ــي �أكـــــد رئ

�ملهند�ص  �ل�سورية  �ل�سناعة 

ــهــابــي وقـــوف  ــس ــ� فـــار�ـــص �ل

مع  وقالبًا  قلبًا  �ل�سناعيني 

�أننا  �لبديهي  «ومــن  �لــوطــن، 

يف  �مل�ساركة  قوة  بكل  ندعم 

�ملقبل  �لرئا�سي  �ل�ستحقاق 

حتدينا  منطلق  مــن  وذلــــك 

و�سمودنا«.

فرص
ـــدر خــــرب�ء حــجــم �لــفــر�ــص  ق

�ستخلقها  �لــتــي  �لــتــجــاريــة، 

بنحو  �لذكية  �ملدن  تطبيقات 

5.5 تريليونات درهم من قيمة 
 .2020 يف  �لعاملية  �ل�سوق 

�أن مبيعات  �إىل  و�أ�سار �خلرب�ء 

من   %  16.6 �ست�سكل  �لتجزئة 

يف  �لتجزئة  مبيعات  �إجمايل 

.2020

بحث
�لأ�سو�ق  هيئات  روؤ�ساء  عقد 

�لتعاون  جمل�ص  بدول  �ملالية 

�لعا�رص  �جتماعهم  �خلليجي 

�آلية متابعة  بالكويت، وبحثو� 

لتكامل  �ملـــوحـــدة  ــد  ــو�ع ــق �ل

�لأ�سو�ق �ملالية بدول �ملجل�ص 

�لأعلى  �ملجل�ص  �عتمدها  �لتي 

و�لثالثني  �لر�بعة  دورتــه  يف 

)دي�سمرب 2013).

سياحة
يف  �ل�سياحي  �لــدخــل  �رتــفــع 

�لأردن يف �أول �أربعة �أ�سهر من 

�إىل   %   13 �لعام �حلايل بنحو 

1.45 مليار دولر، مقارنة مع 
�لفرتة  يف  دولر  مليار   1.28
ومنا  �ل�سابق.  �لعام  من  ذ�تها 

يف   %   1.4 �ل�سياحي  �لدخل 

2013 �إىل 4.12 مليار�ت دولر.
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اقت�شاد دولي

�ملا�سية«،  �ل�سنو�ت  خالل  و�لب�رصية 

قطاع  على  «�حلفاظ  �أن  �ىل  م�سري�ً 

�لطرق يف �لبالد هو جزء مهم من عمل 

�لبنك يف �إثيوبيا«.

على  ي�ساعد  «�مل�رصوع  �أن  و�أ�ساف 

جديدة،  �أ�سو�ق  وخلق  �لتجارة  تعزيز 

على  �حل�سول  فر�ص  وحت�سني  وتوفري 

و�لأمن  �ل�سحية،  و�خلدمات  �لتعليم، 

�لغذ�ئي«، مو�سحًا �أن «حكومة �إثيوبيا 

برنامج  من  �لأوىل  �ملرحلة  و�سعت 

يف  �ثيوبيا  يف  �لطرق  قطاع  تطوير 

�لعام 1997، و�زد�د حجم �سبكة �لطرق 

 85.966 �إىل  كيلومرت   26.550 من 

�لتي  �لطرق  ن�سبة  و�رتفعت  كيلومرت، 

�ملئة  20 يف  تعمل يف حالة جيدة من 

�إىل 70 يف �ملئة«.

هذه  على  بناء  �لتمويل   هذ�  وياأتي 

ت�سيد  يف  �ستخدم 
ُ
و�سي �لإجناز�ت 

تنفيذ  ياأتي  كما  كيلومرت�ً.   258 نحو 

�إطار  يف  �لطرق  من  �مل�رصوعات  هذه 

�لتى  و�لتحول  للتطور  �خلم�سية  �خلطة 

�لأثيوبية، وتتما�سى  و�سعتها �حلكومة 

مع �خلطط �لتي تهدف �ىل دعم �لتو�سع 

�لطرق  حت�سني  خالل  من  �لإقت�سادي 

�لزر�عي  �لإنتاج  مناطق  تخدم  �لتي 

وت�سهيل عمليات  �لت�سدير.

�لطاقة  ��ستخد�م  زيادة  نحو  �حلكومة 

�لطاقة  توليد  طاقة  ورفع  �لنظيفة 

عام  بحلول  جيجاو�ت   58 �إىل  �لنووية 

2020 من 14.6 جيجاو�ت يف 2013 ثم 
وهو   2030 بحلول  جيجاو�ت   200 �إىل 

هدف ي�سفه �ملحللون بالطموح.

و�أوقفت �ل�سني �لتو�سع يف توليد �لطاقة 

�لنووية عقب كارثة فوكو�سيما باليابان 

��ستئناف  �ملتوقع  من  لكن   2011 يف 

بناء �ملحطات خالل �لأ�سهر �ملقبلة.

�ىل  تتجه  دولية  حتركات  �أن  يذكر 

�أفريقيا مل�ساعدة دول يف �لقارة لتنمية 

�إد�رة  جمل�ص  و�فق  فقد  �لتحتية.  بناها 

�إثيوبيا مببلغ  �لدويل على متويل  �لبنك 

�لطرق  �سبكة  لرتقية  دولر  مليون   320
يف �لبالد وتعزيز �سيانة �لطرق وتقليل 

م�سافة �لوقت �لذي ي�ستغرقه �ل�سفر على 

طول �لطرق  بني �لأقاليم �ملختلفة.

وياأتي هذ� �لدعم يف �إطار �إجمايل تكلفة 

385 مليون دولر،  تبلغ  �لتي  �مل�رصوع 

فيه  �لإثيوبية  �حلكومة  ت�ساهم  و�لذي 

بـ65 مليون دولر.

�إثيوبيا  يف  �لدويل  �لبنك  ممثل  وقال 

�سهدت  «�لأخرية  �إن  ت�سه  قو�نغ  ت�سن 

منو�ً �قت�ساديًا مت�سارعًا وحققت تقدمًا 

�لإجتماعية  �لتنمية  جمال  يف  كبري�ً 

لتعزيز التعاون المشترك مع القارة السمراء
الصين تقرض أفريقيا 10 مليارات دوالر

كي  يل  �ل�سيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

كيانغ �ن بالده �ستقر�ص �فريقيا ع�رصة 

مليار�ت دولر، �إ�سافة �إىل تربع بقيمة 

مليون   56( �سيني  ين  مليون   350
للخدمات  متكامل  مركز  لبناء  دولر)، 

يف �لحتاد �لأفريقي.

�ألقاها يف مقر  و�أ�ساف يل خالل كلمة 

�لحتاد �لأفريقي يف �لعا�سمة �لإثيوبية 

�أدي�ص �بابا، �أن «�أفريقيا �أ�سبحت قطبًا 

و��ستطاعت  �لدولية  �ملحافل  يف  مهمًا 

مو�جهة �لأزمة �لعاملية، كما �أنها تلعب 

دور� يف �ل�سلم و�لأمن �لعاملي«. وتابع 

قائاًل: «على �لعامل �أن ي�ستمع �ىل �سوت 

�أفريقيا«.

يف  �ل�سيني  �لوزر�ء  رئي�ص  و��ستقبل 

�لوزر�ء  رئي�ص  �لإفريقي،  �لحتاد  مقر 

دي�سالني  ماريام  هايلي  �لإثيوبي 

�لأفريقي  �لحتاد  مفو�سية  ورئي�سة 

ديالميني زوما، وعدد كبري من �لوزر�ء  

وكبار �مل�سوؤولني يف �حلكومة �لإثيوبية، 

�لدبلوما�سية �ملعتمدة  �لبعثات  وممثلي 

يف �أدي�ص �أبابا ورجال �لأعمال.

وبد�أ رئي�ص �لوزر�ء �ل�سيني �أم�ص �لأحد 

ونيجرييا  �ثيوبيا  ت�سمل  �أفريقية  جولة 

�لتعاون  تعزيز  بهدف  وكينيا  و�أنغول 

�مل�سرتك بني �ل�سني و�إفريقيا.

�لطاقة  �رصكة  تنوي  �آخر،  �سعيد  على 

�لنووية �ل�سينية جمع 16.3 مليار يو�ن 

عام  طرح  �أول  يف  دولر)  مليار   2.60(

تو�سع  �أكرب  �إطار  ويف  �لقطاع  يف  �أويل 

مبجال توليد �لطاقة �لنووية لالأغر��ص 

�ملدنية يف �لعامل.

�لتنظيمية  �جلهات  مو�فقة  حالة  ويف 

بيع  منذ  �لأكرب  ي�سبح  فقد  �لطرح  على 

�أ�سهم �لبنك �لزر�عي �ل�سيني يف 2010.

�أولية  �كتتاب  ن�رصة  �ل�رصكة يف  وقالت 

مبا  �سهم  مليار   3.651 بيع  تنوي  �إنها 

يعادل 25 باملئة من قاعدة ر�أ�ص �ملال 

وتعزيز  م�رصوعات  لتمويل  �ملو�سعة 

ر�أ�ص �ملال �لعامل.

م�سعى  من  جزء�  �لإدر�ج  يكون  وقد 
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�إن �لفكرة �لقائلة باإن�ساء منظومات وطنية م�ستقلة للدفع و�لئتمان حتل حمل 

خدمات �رصكتي «فيز�« و «ما�سرت كارد« �لأمريكيتني لي�ست وليدة �ليوم. حيث 

�أنها كانت قد و�سعت قيد �لبحث و�لت�سميم يف رو�سيا وببلد�ن �أخرى منذ بع�ص 

�لوقت. �إل �أن هذه �جلهود يف هذ� �ملجال برو�سيا ح�سلت على زخم قوي جد� بعد 

حدوث «�لأخطاء �لفنية« عندما �متنعت «فيز�« و«ما�سرت كارد« تقدمي خدمات 

�لدفع لعدد من �لبنوك �لرو�سية لب�سعة �أيام على �سوء �لأزمة �لأوكر�نية.

فما هي �ملو��سفات �لأ�سا�سية لنظام �لدفع �لبديل؟ وهل �ستتمكن رو�سيا من 

ت�سغيله فعال؟ و�لنتقال �ليه بالكامل؟ ما هي خماطر هذ� �لنتقال وما �ملنافع 

باي«  «يونيون  �ل�سيني  ومثيله  �لرو�سي  �لئتمان  نظام  �لفرق بني  وما  منه؟ 

�ملتحدة  �لوليات  هيمنة  هنا  تتاأثر  قد  درجة  �أية  �إىل  �لأهم:  و�ل�سوؤ�ل  مثال؟ 

ودولرها يف �أ�سو�ق �لأمو�ل �لعاملية؟

ويف ظل هذه �لت�ساوؤلت كان لقناة «رو�سيا �ليوم« حديث مع �ملدير �لتنفيذي 

ملجموعة «Alor« �ل�ستثمارية �سريغي خي�ستانوف.

قد  كانت  �أنها  حيث  �ليوم.  وليدة  لي�ست  �لأمريكيتني  كارد«  «ما�سرت  و  فيز�« 

�إل  و�سعت قيد �لبحث و�لت�سميم يف رو�سيا وببلد�ن �أخرى منذ بع�ص �لوقت. 

�أن هذه �جلهود يف هذ� �ملجال برو�سيا ح�سلت على زخم قوي جد� بعد حدوث 

«�لأخطاء �لفنية« عندما �متنعت «فيز�« و«ما�سرت كارد« تقدمي خدمات �لدفع 

لعدد من �لبنوك �لرو�سية لب�سعة �أيام على �سوء �لأزمة �لأوكر�نية.

فما هي �ملو��سفات �لأ�سا�سية لنظام �لدفع �لبديل؟ وهل �ستتمكن رو�سيا من 

ت�سغيله فعال؟ و�لنتقال �ليه بالكامل؟ ما هي خماطر هذ� �لنتقال وما �ملنافع 

باي«  «يونيون  �ل�سيني  ومثيله  �لرو�سي  �لئتمان  نظام  �لفرق بني  وما  منه؟ 

�ملتحدة  �لوليات  هيمنة  هنا  تتاأثر  قد  درجة  �أية  �إىل  �لأهم:  و�ل�سوؤ�ل  مثال؟ 

ودولرها يف �أ�سو�ق �لأمو�ل �لعاملية؟

الرئيس بوتين.. يوقع والدة 
النظام االئتماني الروسي

مفاوضات التجارة 

األوروبية 

األميركية
�لأمريكيون  �ملفاو�سون  بد�أ   

�خلام�سة  �جلولة  و�لأوروبيون 

�لتجارة عرب  من حمادثات حترير 

�لأطل�سي بهدف �إقامة �أكرب منطقة 

للتجارة �حلرة يف �لعامل.

ومن �ملقرر �أن ت�ستغرق �ملحادثات 

�لتي جتري يف �ساحية �أرلينغتون 

�لأمريكية،  فريجينيا  بولية 

م�سل�سل  يف  كحلقة  كامال  �أ�سبوعا 

�لتجارة  حترير  حمادثات 

بد�أ  �لذي  �لأوروبية  �لأمريكية 

وت�ستهدف  �ملا�سي.  متوز  يف 

منطقة  �أكرب  �إقامة  �ملحادثات 

جتارة حرة يف �لعامل بعدد �سكان 

يبلغ 800 مليون ن�سمة.

«�ل�رص�كة  �تفاقية  و�ست�سمل 

عرب  و�ل�ستثمارية  �لتجارية 

�جلمركية  �لر�سوم  �إلغاء  �لأطل�سي« 

وهو  �ملنتجات،  معايري  وتوحيد 

و�سوق  �لقت�سادي  �لنمو  يعزز  ما 

�لعمل لدى �جلانبني. لكن منظمات 

�ملجتمع �ملدين  وبع�ص �حلكومات 

�ملحادثات،  تعار�ص  �لأوروبية 

وترية  تباطوؤ  �إىل  �سيوؤدي  مما 

�لتفاو�ص.

�لتفاق  موؤيدي  �أن  حني  ويف 

للو�سول  متفائال  موعد�  حددو� 

�أو�ئل  �أو   2014 �أو�خر  وهو  �إليه 

�لأملانية  �مل�ست�سارة  فاإن   ،2015
�أجنيال مريكل �أ�سارت �إىل  «�أو�خر« 

حمتمال  موعد�  بو�سفه   2015
للتو�سل �إىل �لتفاق، وهو ما �أثار 

قلق �لربملان �لربيطاين.

�لأوروبي  �لحتاد  �أن  يذكر 

يرتبطان  �ملتحدة  و�لوليات 

�لعامل  يف  جتارية  �رص�كة  باأكرب 

من  �لعديد  يف  �جلمركية  و�لر�سوم 

 �ل�سلع بينهما وي�سكالن معا حو�يل

40 % على �لأقل من �إجمايل �لناجت 
�ملحلي لقت�ساد �لعامل.
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اقت�شاد دولي

شروط روسية لخفض سعر 

إمدادات الغاز ألوكرانيا

�إن بالده م�ستعدة  �ألك�سندر نوفاك  قال وزير �لطاقة �لرو�سي 

 2.237 �إذ� �سددت  �أوكر�نيا  �إىل  �لغاز  لبحث خف�ص �سعر بيع 

�لغاز  �إمد�د�ت  مقابل  لرو�سيا  عليها  م�ستحقة  دولر  مليار 

حتى �أول �أبريل/ني�سان.

وتقول رو�سيا �إن �إجمايل ديون �لغاز على كييف يتجاوز 3.5 

مليار�ت دولر.

تز�ل  «ل  بالده  �أن  بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�ص  و�أعلن 

منفتحة« على حمادثات ب�ساأن م�ستحقات على �أوكر�نيا لقاء 

من  ملمو�سة«  «عرو�ص  �أي  تلقي  عدم  موؤكد�  �لغاز،  �إمد�د�ت 

�لحتاد �لأوروبي حتول دون قطع �لغاز عن �أوكر�نيا �عتبار� 

من �ل�سهر �ملقبل.

ويف ر�سالة مفتوحة �إىل قادة عدد من �لدول �لأوروبية دعا 

عن  بحثا  �أكرث«  ن�سط  ب�سكل  «�لتفاو�ص  �إىل  بروك�سل  بوتني 

�سبل لتثبيت �لقت�ساد �لأوكر�ين �لذي يعاين من �لأزمة.

�أ�سا�ص لنتقاد�ت بوتني  �أنه ل  �عترب  �لأوروبي  لكن �لحتاد 

باأن مو�سكو مل تتلق �أي «عرو�ص ملمو�سة«.

وذكرت �ملتحدثة با�سم �ملفو�سية �لأوروبية بيا �أهرنكيلدي 

هان�سن �أن �ملفو�ص �لأوروبي ل�سوؤون �لطاقة غانرت �أويتنغر 

�لثنني  �سيلتقيان  نوفاك  �ألك�سندر  �لرو�سي  �لطاقة  ووزير 

�أمن  عن  جديد  ثالثي  لقاء  ب�ساأن  ليقرر�  برلني  يف  �ملقبل 

�إمد�د�ت �لحتاد �لأوروبي و�أوكر�نيا.

بارو�سو  مانويل  جوزيه  �ملفو�سية  رئي�ص  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

يات�سينيوك  �أر�سيني  �لأوكر�ين  �لوزر�ء  رئي�ص  باإعالن  رحب 

لت�سديد متاأخر�تها  �أن كييف م�ستعدة  �أكد  �لذي  يف بروك�سل 

قبل نهاية �ل�سهر.

�إىل  مو�سكو  تعود  �أن  وهو  و�حد�  �رصطا  يات�سينيوك  وو�سع 

�ل�سعر �ل�سابق، �أي 268 دولر� لكل �ألف مرت مكعب من �لغاز 

بدل من 485 دولر� �لتي تقررت بعد و�سول �ل�سلطات �جلديدة 

�ملو�لية لأوروبا �إىل �ل�سلطة يف �أوكر�نيا.

 2 �أثناء �لجتماع �لوز�ري يف  �إنه مت  �أي�سا  وقالت �ملتحدثة 

�أن  مايو/�أيار يف و�ر�سو «�لتاأكيد من قبل كل �لأطر�ف على 

تدفق �لغاز لن يتوقف طاملا �ملحادثات �لثالثية متو��سلة«.

نمو
�إن  �ملاليزية  �حلكومة  قالت 

�قت�ساد �لبالد �سجل منو� بلغ 

2،6 % على �أ�سا�ص �سنوي يف 
�لربع �لأول من �لعام �جلاري 

بالطلب  مــدفــوعــا   ،2014
�ملحلي �لقوي و�ل�سادر�ت. 

منح
�لتنفيذي  �ملــجــلــ�ــص  و�فـــق 

على  �لــدويل  �لنقد  ل�سندوق 

تقدمي م�ساعدة مالية يف �إطار 

�ل�رصيع  �لئتماين  �لت�سهيل 

بقيمة نحو 12.9 مليون دولر 

�لو�سطى  �أفريقيا  جلمهورية 

�لنتعا�ص  لــربنــامــج  دعــمــا 

�لقت�سادي �لطارئ.

سرعة
�أن  حكومية  بيانات  �أظهرت 

يف  منــا  �لياباين  �لقت�ساد 

�لعام  هــذ�  من  �لأول  �لربع 

بــاأ�ــرصع وتــرية يف �أكــرث من 

عامني مع �إقبال �مل�ستهلكني 

�رصيان  قبل  ــاق  ــف �لإن على 

�ملبيعات،  �رصيبة  يف  زيادة 

��ستثمار�ت  �رتــفــاع  ومـــع 

�ل�رصكات. 

أمل
قال وزير �لنفط �لإير�ين بيجن 

زنغنه �إنه ياأمل �أن تف�سح دول 

لإنتاج  �ملجال  �أوبك  منظمة 

�سعر  و�إن  �لإيـــــر�ين  �لــنــفــط 

و�أبلغ  «عادل«،  �حلايل  �لنفط 

�أنهم  «�أعــتــقــد  �ل�سحافيني 

�سيقومون بذلك و�أنا على ثقة 

من ذلك«. 

سندات
�أن  �إخبارية  تقارير  ذكــرت 

�رصكة بهارتى �أيرتل �لهندية 

حــو�ىل  جمعت  لالت�سالت 

خــالل  ــن  م دولر  مــلــيــارى 

طرح �سند�ت مزدوجة �لعملة 

ل�سد�د  �لــدولــيــة  �ل�سوق  فــى 

ديونها.

عملة
�لعملة  ــرصف  � �سعر  �رتــفــع 

�سلة  ــام  �أم �لــروبــل  �لرو�سية 

�إىل  ثنائية،  �أجنبية  عمالت 

�أعلى م�ستوى منذ �أو��سط �سهر 

خلفية  على  فرب�ير  �سباط/ 

�لعمالت  مبيعات  ــاع  ــف �رت

�أعياد  قبل  �رص�وؤها  مت  �لتي 

مايو �لطويلة.

نقل
�سّكل �لتطور �لكبري يف حركة 

�لــنــقــل �جلــــوي عــرب �لــعــامل 

وما  �أ�ــســعــارهــا  و�نخفا�ص 

و�ل�سالمة  �ل�رصعة  من  توفره 

�لن�سبية �إ�سافة �إىل �خلدمات 

مبا�رص�ً  �سببًا  �جلودة  عالية 

ي�سهده  �لذي  �لكبري  �لنمو  يف 

�لطري�ن  �أن  خا�سة  �لقطاع 

�لتجاري �لعاملي.

زيادة
ــوفــت  ــس �ــســجــلــت �ـــرصكـــة «�

ــت  ــالنــرتن ــــــورب« ل بــنــك ك

و�لت�سالت فى �لعام �ملاىل 

�ل�سابق زيادة بن�سبة 5.41 % 

قبل  عليه  كانت  مبا  مقارنة 

قيا�سيا  رقــمــا  لتحقق  عــام 

 2.5( ين  مليار   04.527 بلغ 

لل�رصكة  طبقا  دولر)  مليار 

�ليابانية.

قرض
�ل�سيني  �لــوزر�ء  رئي�ص  قال 

بـــالده  �إن  كــيــانــغ  كـــي  يل 

�ستقدم لإثيوبيا قر�سا ماليا 

دولر،  مــلــيــار�ت   3 قيمته 

خطة  مــ�ــرصوع  تنفيذ  لــدعــم 

بني  يربط  �لــذي  حديد  �سكة 

جيبوتي و�أدي�ص �أبابا.

إصالح
�إنــه  �لفرن�سي  �لرئي�ص  قــال 

�لتعايف  ي�سمح  �أن  يتوقع 

ـــادي لــلــحــكــومــة  �لقـــتـــ�ـــس

�ل�رص�ئب. ونقل عنه  بخف�ص 

قوله «مل تنته جهود �لإ�سالح 
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الفقر في مواجهة رئيس وزراء 

الهند الجديد

يف  �لهندي  �ل�سعب  حزب  حققه  �لذي  �لكا�سح  �لفوز  بعد 

�لنتخابات �لهندية بنتيجة مل ي�سبقه �إليها �أحد منذ �أكرث من 

ناريندر�  �لوزر�ء  لرئا�سة  مر�سحه  جنم  و�سطوع  عقود،  ثالثة 

�لقادمة  للحكومة  حتد  كاأقوى  �لفقر  م�سكلة  تربز  مودي، 

ورئي�سها.

تركيز �حلملة �لنتخابية حلزب �ل�سعب على �جلانب �لقت�سادي 

كان �ل�سبب ور�ء فوزه �ملدوي يف �لنتخابات وك�سب قطاعات 

بخف�ص  �لوعود  مودي  وقدم  جانبه.  �إىل  �ل�سعب  من  كبرية 

معدلت �لت�سخم، وحتريك �لقت�ساد، وت�رصيع منوه بعد فرتة 

�لرت�جع �لتي �نتابته خالل �لعقد �ملا�سي.

هما  �لف�ساد  و�سيوع  �لباهت  �لقت�سادي  �لأد�ء  كان  وحيث 

فاإن  �لنتخابات،  هذه  يف  �ملوؤمتر  حزب  ف�سل  ور�ء  �ل�سبب 

على  �لقادمة  مودي  حكومة  ت�سع  و�لف�ساد  �لفقر  مكافحة 

�ملحك، وهي �لتي �ستتمتع باأغلبية نيابية مريحة متكنها من 

تنفيذ بر�جمها ب�سهولة وي�رص.

من   %  70 نحو  فاإن  �ساهي،  �آجيت  �ل�سيا�سي  للمحل  ووفقا 

�سهر  يوميا، وهناك كل  �أقل من دولر  يعي�سون على  �ل�سكان 

- وفقا لالإح�ساء�ت - مليون عاطل جديد عن �لعمل، �إ�سافة 

�إىل حتديات �لأمر��ص و�لأمية و�ملجاعة، مما ي�سع �حلكومة 

�جلديدة �أمام حتديات �سعبة.

ويتابع �ساهي «هناك نقطة جديرة بالهتمام، وهي �أن �أغلبية 

�مل�سوتني حلزب �ل�سعب هم من جيل �ل�سباب �لذين ل يرت�سم 

يف  �لهندي،  �ل�سعب  عا�سها  �لتي  �ملعاناة  حجم  ذ�كرتهم  يف 

فرتة ما قبل �لإ�سالحات �لقت�سادية، وبالتايل فاإن مطالبهم 

يطالب  طامح  جيل  هم  و�إمنا  �لرمق،  �سد  على  تقت�رص  ل 

�حلكومات بتحقيق �إجناز�ت«.

�إن تركيز برنامج حزب �ل�سعب على �ل�سعي لأن ت�سبح  وقال 

�ل�سباب  من  معظمها  لأمة  مفهوم  حلم  هو  عظمى  قوة  �لهند 

�لذين لديهم �سعور قوي باأنهم ي�ستحقون ذلك، ولكن من دون 

�أجندة �ساملة من �ساأنها �أن تركز �أول وقبل كل �سيء على مئات 

�ملاليني من �جلياع و�ملعدمني، فاإن هذه �جلهود لن ت�سفر عن 

�سيء.

بعد لكن �لتعايف �لقت�سادي 

يقرتب. هذه �ملرحلة �ستوؤدي 

�إىل منو �أقوى وقدرة تناف�سية 

�أف�سل«.

التزام
نائب  علي�سريي،  بهروز  �أعلن 

�لقت�سادية  �ل�سئون  ــر  وزي

�إيــر�ن  �أن  �لإيــر�ين،  و�ملالية 

ديونها  كــل  بالفعل  �ــســددت 

�أن  ــح  و�أو�ــس ـــدوىل.  �ل للبنك 

بت�سهيل  مــلــتــزمــة  طــهــر�ن 

فى  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت 

�إير�ن.

منافسة
�لأمريكية  فايزر  �رصكة  عت 

لال�ستحو�ذ  عر�سها  قيمة 

�لربيطانية  مناف�ستها  على 

 110 من  لأكرث  زينيكا  �أ�سرت� 

فايزر  وقالت  دولر.  مليار 

�لنهائي  �لعر�ص  �إن «هذ� هو 

و�لأخري«.

اتفاق
ــــل  ـــا �آب تـــو�ـــســـلـــت �ـــرصكـــت

تهيمنان  �للتان  و�سام�سونغ 

على �سوق �لهو�تف �ملحمولة 

مبوجبه  تتخليان  �تفاق  �ىل 

�قامتاها  �لتي  �لدعاوى  عن 

حول  �لبع�ص  بع�سهما  �سد 

حقوق بر�ء�ت �لخرت�ع.

سحب
�أعلنت �رصكة جرن�ل موتورز، 

�ل�سيار�ت  �سناعة  عــمــالق 

 2،7 �سحب  عــن  �لأمــريكــيــة، 

مليون �سيارة �إ�سافية، ب�سبب 

عيوب متعلقة بعمل �ملكابح. 

تلك  �إن  ــة  ــرصك ــ� �ل وقـــالـــت 

 200 نحو  �ستكلفها  �خلطوة 

مليون دولر.

مفاجئة
�أعلنت  مفاجئة،  خطوة  يف 

تاميز  نــيــويــورك  �سحيفة 

�لأمــريكــيــة، مــغــادرة جيل 

�إمر�أة تتوىل  �أول  �بر�م�سون، 

�لتحرير  رئــيــ�ــص  من�سب 

ليحل  من�سبها  �لتنفيذي، 

حملها مدير �لتحرير.

اتهام
�ل�سينية  �ل�رصطة  �تهمت 

مـــ�ـــســـوؤول بــريــطــانــيــا يف 

�لدو�ئية  �ل�سناعات  عمالق 

غــالكــ�ــســو �ــســمــيــث كــاليــن 

لطاقمه  �أو�مـــــر  بــاعــطــاء 

ــى ملــ�ــســوؤويل  ــس لــتــقــدمي ر�

ل�ستخد�م  �مل�ست�سفيات 

منتجاتها �لطبية.

معدل

�رتــفــع عـــدد �لــعــامــلــني يف 

�ألفا   133 بحو�يل  بريطانيا 

�أ�ــســهــر وحتى  ثــالثــة  خــالل 

�ملــا�ــســي،  �آذ�ر  مـــار�ـــص/ 

لت�سجل �لبطالة �أقل معدلتها 

و�أكــد  �سنو�ت.  خم�ص  خــالل 

�لوطنية،  �لح�ساء�ت  مكتب 

عن  �لــعــاطــلــني  ن�سبة  ـــاإن  ف

�لعمل تر�جعت.

إنتاج
توقعت �رصكة �سوين �ليابانية 

�لأجــهــزة  لإنــتــاج  �لعمالقة 

�أرباحا  �أل حتقق  �لإلكرتونية 

حتى عام 2015 بعد خروجها 

�لكمبيوتر.  �أجهزة  �سوق  من 

تتوقع  �إنها  �ل�رصكة  وقالت 

مليار   50 بقيمة  خــ�ــســائــر 

�ملايل  �لعام  يف  ياباين  ين 

�ملقبل.

جديد
تطرح �رصكة بالكبريي هاتفا 

�لتكلفة  منخف�ص  ــد�  ــدي ج

�أحد  لإندوني�سيا«،  «ح�رصيا 

�لأ�سو�ق �لقليلة �لتي ما ز�لت 

فيها.  رئي�سيا  لعبا  �ل�رصكة 

وطرح �لهاتف �جلديد Z3 يف 

 15 يف  �لإندوني�سية  �لأ�سو�ق 

مايو/ �آيار. 



I. ENGINEERING, PROCUREMENT, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, 
OPERATION & MAINTENANCE: 

 
 MECHANICAL & PROCESS 

 ELECTRICAL, INSTRUMENTATION & CONTROL 

 FIRE PROTECTION & SECURITY 

 WATER & WASTEWATER TREATMENT 

 INFRASTRUCTURE WORKS 

 LANDSCAPING & IRRIGATION 
 

 
II. OIL FIELD SUPPLIES & SERVICES 

 
GISCO represents internationally renowned manufacturers and specialized service 
providers and has successfully addressed the requirements of the Oil & Gas, Petrochemical 
industries and Utilities sector within the U.A.E. and the region. 

Tel: 02 4067888         Fax: 02 5512955      gisco@giscoauh.ae         www.gisco.ae 
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قطاع البناءمن �شهر اإلى �شهر

�ز�ء  لبنان  يف  �لعقاري  �لقطاع  �سمد 

�لعر�ص  2013، غري �ن حركة  �لزمات عام 

مرتبطة  تعد  مل  �لقطاع  هذ�  يف  و�لطلب 

با�ستثمار  بل  فح�سب،  �ل�سوق  بحركة 

�ملغرتبني يف لبنان.

يقدر حجم �لقطاع �لعقاري يف لبنان بني 

مر�سح  �لرقم  هذ�  دولر.  مليار  و14   10
لالنخفا�ص لن �مل�ستثمرين �لعرب ��سرتو� 

ويحاولون  �رباح  لتحقيق  �لفورة  وقت 

منهم  ��سرتى  من  �ن  كما  �لآن،  �خلروج 

مبوجب مر��سيم جمهورية م�رصوطة مبهلة 

للبناء قد يحاولون �خلروج بعد  �سنو�ت   5
عجزهم عن حتقيق ذلك يف �لفرتة �ملحددة. 

بالرت�جع   بد�أ  قد  �لعقاري  �لقطاع  وكان 

�لبناء،  2011، فرت�جعت رخ�ص  �لعام  منذ 

وت�ساعف  �ملباعة،  غري  �ل�سقق  وتر�كمت 

عدد �ملحال �لتجارية �ملعرو�سة لاليجار. 

نحو  �لعقاري  �لتطوير  �رصكات  وتتوجه 

�ل�سقق �ل�سغرية، متا�سيًا مع �لطلب �ملتز�يد 

�رتفاع  ظل  يف  �ل�سغرية  �مل�ساحات  على 

�ملا�سية.  �لأعو�م  خالل  �لعقار�ت  ��سعار 

�جلديدة  �ل�سقق  رخ�ص  ح�سة  فارتفعت 

م�ساحتها  ترت�وح  و�لتي  ن�سبيًا  و�ل�سغرية 

ما بني 101 مرت مربع و150 مرت مربع من 

�جلديدة  ة 
ّ
�ل�سكني �لوحد�ت  رخ�ص  �إجمايل 

باملئة   45 �ىل   2009 عام  باملئة   26 من 

عام 2013. 

كما تر�جعت ح�سة رخ�ص �ل�سقق �جلديدة 

رخ�ص  �إجمايل  من  �حلجم  و�ملتو�سطة 

ترت�وح  �لتي  �جلديدة،  �ل�سكنية  �لوحد�ت 

م�ساحتها ما بني 151 مرت مربع و200 مرت 

تبلغ  �لتي  �لكبرية  �جلديدة  و�ل�سقق  مربع، 

م�ساحتها �أكرث من 200 مرت مربع، من 28 

يف �ملئة و23 باملئة عام 2009 �ىل 24 يف 

�ملئة و13 باملئة عام 2013 بالتو�يل. 

 69198 �لعقارية  �ملعامالت  عدد  بلغ 

 74569 مقابل   2013 �لعام  يف  معاملة 

معاملة يف �لعام 2012 بانخفا�ص ن�سبته 

�ملعامالت  قيمة  و�نخف�ست  باملئة،   7.2
 9.2 مقابل  دولر  مليار   8.7 �ىل  �لعقارية 

�ن  غري  باملئة.   5.4 بن�سبة  دولر  مليار 

�رتفعت  �لو�حدة  �لعقارية  �ملعاملة  قيمة 

�ىل  125841 دولر عام 2013 من 123067 

دولر عام 2012. وتر�جعت ح�سة �لأجانب 

 1.85 �ىل  �لعقارية  �ملبيع  عمليات  من 

عام  باملئة   1.86 من   2013 عام  باملئة 

.2013
�ىل  �ملرخ�سة  �لبناء  م�ساحات  تر�جعت 

مقابل   2013 عام  مربع  مرت  مليون   12.9
14.7 مليون مرت مربع عام 2012 برت�جع 
ت�سليمات  �ن  غري  باملئة.   12 ن�سبته  

باملئة،   9.8 بن�سبة  �رتفعت  �ل�سمنت 

 4.4 بن�سبة  �لعقارية  �لر�سوم  و�رتفعت 

باملئة.

لرخ�ص  �جلغر�يف  �لتوزيع  خ�ص  ما  ويف 

لبنان  جبل  حمافظة  �حتلت  �لبناء، 

�ملرخ�سة  �لبناء  م�ساحات  جلهة  �ل�سد�رة 

 57.6 ن�سبته  مبا  مرتمربع   6064286 مع 

باملئة عام 2013، تلتها حمافظة �جلنوب 

 13،1 ون�سبة  مربع  مرت   1380624 مع 

مربع  مرت   1330994 و�لبقاع  باملئة، 

 1008665 و�لنبطية  باملئة،   12،6 ون�سبة 

مرت مربع ون�سبة 9،6 باملئة.

�لإ�ستثمار  وجهة  حتول  �لتوزيع  هذ�  مرد 

�إىل خارج  من قبل �مل�ستثمرين �لعقاريني 

�لعا�سمة تر�فقًا مع �لزيادة يف �لطلب على 

كلفة  �أقل  مناطق  يف  �ل�سكنية  �لوحد�ت 

�أ�سعار  يف  �لكبري  �لإرتفاع  ظل  يف  لل�سكن 

�ل�سقق يف �لعا�سمة بريوت. 

�ملوؤ�س�سة  يف  �لقرو�ص  طلبات  �رتفعت 

ملفت  ب�سكل   2013 عام  لال�سكان  �لعامة 

�حلا�سل  �جلمود  بخالف  طلب   6480 �ىل 

يف �لقطاع �لعقاري، وبلغ �لعدد �لجمايل 

نهاية  حتى   1999 �يلول  منذ  للقرو�ص 

قر�سا  و719  �لف   59 نحو   2013 �لعام 

بقيمة 4 مليار�ت و115 مليون دولر.

�ملوؤ�س�سة  مع  �ملتعاقدة  �مل�سارف  �عفيت 

بد�ية من 60 باملئة من �لحتياط �للز�مي، 

�لحتياطي يف  باملئة من   80 �ىل  و�سول 

�لوقت �لر�هن، و�رتفع عدد �مل�سارف �لتي 

5 م�سارف  وقعت عقود� مع �ملوؤ�س�سة من 

29 م�رصفًا. وكذلك تر�جع معدل  �ىل نحو 

�لفو�ئد �لتي كانت تقدر ن�سبتها على �لعقود 

عند  باملئة   4.67 لتبلغ  باملئة،   9 �لوىل 

باحتياط  تتمتع  تز�ل  ل  �لتي  �مل�سارف 

�إلز�مي.

رفعت  �لعقار�ت،  ��سعار  �رتفاع  ومع 

�حلد  �مل�سارف  مع  بالتعاون  �ملوؤ�س�سة 

�لأق�سى للقر�ص من 80 �لف دولر �ىل 120 

�لفًا ومن ثم �ىل 180 �لفًا، علمًا �أن �ملوؤ�س�سة 

تقتطع من كل قر�ص ما ن�سبته 10 %، على 

مع  �ملوؤ�س�سة  ذمة  يف  للمقرت�ص  تبقى  �أن 

فو�ئدها. و�لهم �أن قانون �ملوؤ�س�سة �عفى 

�ملقرت�سني من ر�سم �لت�سجيل و�لرهن وفك 

�لرهن.

قطاع البناء بين النمو والتراجع 

2013
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�سهد �ل�سوق �لعقاري تباطوؤ�ً يف �لعام 2012 كما يف �لعام 2011، ما 

�عاد ��سعار �لعقار�ت �ىل ما كانت عليه عام 2010، غري �ن ��سعار 

�لر��سي �سهدت �رتفاعًا ن�سبته 10 باملئة تقريبًا. 

�سعيد  على  �حلقيقية  للحاجات  تاأكيد�ً  �لطلب  حمركات  و��ستمرت 

�لطلب �لعقاري، فالطلب �لعقاري يعترب مرتفعًا يف لبنان باملقارنة 

مع �لعر�ص، ويف حني يبلغ حجم �لطلب �ل�سنوي على �ل�سقق حو�ىل 

25 �ألف طلب، فان قطاع �لبناء ل ي�سع �أكرث من 15 �ألف �سقة يف 
�ل�سوق، �لأمر �لذي يرفع �ل�سعر. 

من  وزبائنها  �لفخمة،  �ل�سقق  �لعقاري  �لقطاع  يف  �جلمود  حلق 

�خلليجيني و�ملغرتبني �للبنانيني،  ب�سبب تد�عيات �لزمة �ل�سورية، 

و�لتجاذبات �ل�سيا�سية �ملحلية، و�حجام �خلليجيني عن �لقدوم �ىل 

�ل�سغرية،  �ل�سقق  نحو  �لعقاري  �لتطوير  �رصكات  فتوجهت  لبنان. 

يف  �ل�سغرية  �مل�ساحات  على  �ملتز�يد  �لطلب  مع  متا�سيًا  وذلك 

�ملا�سية.  �لأعو�م  خالل  �لعقار�ت  لأ�سعار  �جلنوين  �لرتفاع  ظل 

منح  �ل�سا�سية،  �لنمو  حمركات  من  �لعقاري  �لقطاع  وباعتباره 

 1200 منها  للم�سارف  ��سافية  �قر��ص  ت�سهيالت  لبنان  م�رصف 

مليار لدعم �لقرو�ص �ل�سكنية لذوي �لدخل �ملحدود. 

�لعقار�ت  �ن عدد  �لعقارية  �لدو�ئر  �ظهرت �ح�ساء�ت  يف �ملقابل، 

-2010 �سوريا  يف  �لحد�ث  �ندلع  منذ  �ل�سوريون  متلكها  �لتي 

117555 مرت�ً يف خمتلف  نحو  م�ساحتها  1297 عقار�ً  بلغ   ،2012
قبل  �مل�ستاأجرة من  �ل�سقق  �لطلب على  �ن  �للبنانية. كما  �ملناطق 

�ل�سوريني رفع ��سعار �ليجار�ت ب�سورة ملفتة.

�سجل قطاع �لبناء يف �لعام 2012 �نخفا�سًا على م�ستوى م�ساحات 

�لبناء �مل�سجلة �لتي بلغت 14.7 مليون مرت مربع، بانخفا�ص ن�سبته 

م�ستوى  على  �نخفا�سًا  كذلك  وحلظ   ،2011 �لعام  عن  باملئة   9.1
ت�سليمات �ل�سمنت �لتي قاربت 5.3 مليون طن، بانخفا�ص ن�سبته 

 10.1 بن�سبة  �لعقارية  �ملعامالت  عدد  �نخف�ص  كما  باملئة.   4.3
باملئة ليبلغ 74569 معاملة عام 2012، لكن باملقابل �رتفعت قيمة 

�ملعامالت �لعقارية �ىل 9.18 مليار دولر عام 2012 مقابل 8.84 

�رتفعت  وبالتايل  باملئة.   3.8 ن�سبته  2011، مبا  مليار دولر عام 

�لر�سوم �لعقارية بن�سبة 3.2 باملئة عام 2012 مقارنة بالعام 2011.  

�ىل  لبنان  م�رصف  �ح�ساء�ت  وت�سري 

�رتفاع لفت يف �عد�د �ملقرت�سني �و �لذين 

لقر��ص  �ملمنوحة  �لعفاء�ت  من  �فادو� 

قطاع �ل�سكن يف لبنان، �ذ �رتفع �لعدد من 

85 �لفا و998 مقرت�سا يف �لعام 2012 �ىل 
 .2013 �لعام  �لفا و305 مقرت�سني يف   94

 7.3 من  فارتفعت  �لقرو�ص  تلك  قيمة  �ما 

مليار دولر عام 2012 �ىل 8.5 مليار دولر 

عام 2013. 

تراجع ملحوظ 2012
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قطاع البناءمن �شهر اإلى �شهر

�لعقاري  �لقطاع  م�ساهمة  ن�سبة  �رتفعت 

يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �لفرتة ما 

باملئة   8 من  و2009   2005 �لعو�م  بني 

 .2009 عام  باملئة   14 �ىل   2005 عام 

ويف �لعام 2010 ��سهم هذ� �لقطاع  بنحو 

جانب  �ىل  وهو  �لناجت،  من  باملئة   13
و�خلدمات  و�لتجارة  �ل�سياحة  قطاعات 

للنمو  �ل�سا�سية  �ملحركات  من  كان 

يف  �سجل  �لذي  �ملرتفع  �لقت�سادي 

معدله  بلغ  و�لذي  �ملن�رصمة،  �ل�سنو�ت 

بني  ما  �لفرتة  يف  باملئة   8 �لو�سطي 

�لعو�م 2010-2007 .

حركة بطيئة 2011

�للبنانية  �لعقارية  �ل�سوق  �سمود  يعود 

تاأكيد�ً  �لطلب  حمركات  ��ستمر�ر  �إىل 

�لطلب  �سعيد  على  �حلقيقية  للحاجات 

�لعقاري، و�إىل �لأنظمة �ملت�سددة �ملتعلقة 

بت�سليف هذ� �لقطاع و�ىل �لدور �لرقابي 

من  ت 
ّ
حد �لتي  �ملركزي،  للبنك  �ملوؤثر 

�ل�سوق.  ن�ساط  على  �مل�ساربات  تاأثري 

فالطلب �لعقاري يعترب مرتفعًا يف لبنان 

يبلغ  حني  ويف  �لعر�ص،  مع  باملقارنة 

حو�ىل  �ل�سقق  على  �ل�سنوي  �لطلب  حجم 

�ألف طلب، فان قطاع �لبناء ل ي�سع   25
�لأمر  �ل�سوق،  يف  �سقة  �ألف   15 من  �أكرث 

�لذي يرفع �ل�سعر ب�سكل طبيعي.

و�لرتفاع �مللحوظ يف �لن�ساط �لعقاري 

�لذي �سهده لبنان منذ عام 2007 �نعك�ص 

 200 بني  ما  تر�وح  لال�سعار  �رتفاعًا 

و300 باملئة لل�سقق وما بني 300 و400 

هد�أ   2011 �لعام  يف  لالأر��سي.  باملئة 

يف  ��ستقر�ر  وحل  ن�سبيًا  �لن�ساط  هذ� 

يف  وتباطوؤ  �ل�سكنية،  �ل�سقق  على  �لطلب 

�لأ�سعار.  يف  وثبات  �ملبيعات  حركة 

تر�جع ملحوظ يف عدد  وتز�من ذلك مع 

��سباب  وتعود  �لعقارية.  �لبيع  معامالت 

�ملنطقة  يف  �لأو�ساع  �ىل  �لتباطوؤ  هذ� 

�للبنانيني  �ملغرتبني  �لتي حثت  �لعربية 

و�مل�ستثمرين عموما على �دخار �أمو�لهم 

وتاأجيل توظيفها يف �ل�ستثمار �لعقاري.

بد�أت حركة �لت�سحيح يف �ل�سوق منت�سف 

�لت�سحيح من  2010. ورغم ما لهذ�  عام 

�نه  �ل  �لقت�ساد،  على  عك�سية  تد�عيات 

�ملعدل  م�ستوى  �ىل  �لأ�سعار  يخف�ص  قد 

�لعام  نهاية  ويف   . �ملنطقة  يف  �ل�سائد 

يف  �لعقار�ت  �أ�سعار  �نخف�ست   2011
و15   10 بني  تر�وحت  بن�سبة  بريوت  

�سجلته  م�ستوى  باأعلى  مقارنة  باملئة، 

خالل فرتة �لذروة. ولهذ� �لأمر �نعكا�سات 

�إيجابية، فعندما ترت�جع �لأ�سعار ي�سبح 

�مل�سكن،  �رص�ء  �أكرب  �رصيحة  با�ستطاعة 

عن  عو�سًا  �لقطاع  و�سع  يعزز  ما  وهذ� 

�إ�سعافه.

�ملعامالت  عدد  بلغ   2011 �لعام  ويف 

مقارنة   82984 �مل�سجلة   �لعقارية 

بانخفا�ص   2010 عام   94330 مع 

قيمة  و�نخف�ست  باملئة.   12.02 ن�سبته 

لة بن�سبة 6.73 باملئة، 
ّ
�ملعامالت �مل�سج

8.84 مليار دولر مقارنة مع  فقد بلغت 

9.48 مليار دولر عام 2010.

وتر�جعت ح�سة �لأجانب من �ملعامالت 

من  باملئة   1.81 �إىل  لت�سل  �مل�سجلة 

 2.04 مع  مقارنة  �ملبيعات،  جمموع 

عام  باملئة  و2.53   2010 عام  باملئة 

�ملعامالت  قيمة  تر�جعت  كما   .2009
�لأوىل  �لعقارية يف بريوت و�ملنت. ففي 

كان متو�سط قيمة �لعقار عام 2010 يبلغ 

462704 دولر�ت، �نخف�ص �إىل 456018 
كان  �لثانية  ويف   ،2011 عام  دولر�ً 

 171784 �إىل  �نخف�ص  دولر�ً،   172176
دولر�ً. 

 2011 �لعام  يف  �لبناء  قطاع  و�سجل 

�لبناء  م�ساحات  م�ستوى  على  �نخفا�سًا 

مرت  مليون   16.1 بلغت  �لتي  �مل�سجلة 

م�ستوى  على  �رتفاعًا  وحلظ   ، مربع 
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 5.6 قاربت  �لتي  �ل�سمنت  ت�سليمات 

مليون طن،. وباملقارنة مع �لعام 2010، 

 2011 عام  �لبناء  م�ساحات  �نخف�ست 

، و�رتفعت ت�سليمات  8.31 باملئة  بن�سبة 

�ل�سمنت بن�سبة 6.18 باملئة.

�لهدوء  فاإن  �لأرقام،  هذه  من  �نطالقًا 

�أن  �ملمكن  من  �لقطاع  هذ�  يف  �ل�سائد 

تكون له �نعكا�سات ملحوظة على �لن�ساط 

�لقت�سادي �لعام. فاملخاطر �لتي حتيق 

تنبع   2012 عام  �للبناين  بالقت�ساد 

�إىل  فاإ�سافة  �لعقار�ت.  من  منها  بجزء 

عو�مل  هناك  �لقائمة  �له�سا�سة  عو�مل 

�سعف جديدة قد تن�ساأ من �سعف �لقطاع 

�ملمنوحة  �لقرو�ص  ومتثل  �لعقاري. 

لقطاع �ملقاولت و�لبناء نحو 17 باملئة 

من �جمايل قرو�ص �مل�سارف للقطاعات 

�لقت�سادية، وهي مع �لقرو�ص �ل�سكنية 

�لقرو�ص  من  باملئة   30 نحو  متثل 

دقيقة  مر�قبة  ي�ستلزم  ما  �لإجمالية، 

للقرو�ص �ملتعرثة.

ت�سجيع  بهدف  لبنان،  م�رصف  وكان 

�لقطاعات  متويل  على  �مل�سارف 

�جرى  �ل�سكني،  و�لقطاع  �لنتاجية 

تخفي�سًا لالحتياطي �للز�مي �ملفرو�ص 

من  باملئة   15 و�لبالغ  �مل�سارف  على 

�لود�ئع  من  باملئة  و25  لأجل  �لود�ئع 

�ملتو�سطة  �لقرو�ص  مقابل  �لطلب،  حتت 

�لنتاجية  للقطاعات  �لجل  و�لطويلة 

�لقطاعات  �ىل  و��سافة  فو�ئدها.  ودعم 

على  �لحتياطي  تخفي�ص  مت  �لنتاجية، 

و�سلت  �لتي  �ل�سكنية،  �لقرو�ص  جميع 

قيمتها �ىل �كرث من 5.6 مليار دولر يف 

�يلول 2011. 

نهاية  لال�سكان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عمدت 

�لعام 2010 �ىل رفع �سقف �لقرت��ص من 

180 مليون لرية �ىل 270 مليون لرية على 
�ثر �رتفاع ��سعار �ل�سقق �ل�سكنية ، ما ترك 

متثل  �لعقاري  �ل�سوق  على  �يجابيًا  �تر�ً 

بارتفاع حجم �لقرو�ص. مع �ل�سارة �ىل 

�ن �رتفاع ��سعار �لعقار�ت �بان �ل�سنو�ت 

�لخرية مل يلجم �لطلب على متلك �ل�سقق 

�ل�سكنية، و�رتفع عدد طلبات �لقرو�ص �ىل 

نحو 6300 قر�ص �سنويًا، لي�سل جمموع 

ما قدم من قرو�ص نحو 20 �لف قر�ص يف 

�ل�سنو�ت 2000 -2010.

�مل�صدر: مركز �لدر��صات �القت�صادية يف غرفة �لتجارة و�ل�صناعة و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان.

شركة البنا للصناعة الفا ستيل



الشركة العامة للباطون اجلاهز
فرع الشمال - العبدة

مجمع ميغا مول الشمال العبدة من تنفيذ 
الشركة العامة  للباطون اجلاهز

ال�صركة العامة للباطون اجلاهز �ش.م.ل.

GENERAL MIX CONCRETE S.A.L.

جبل لبنان - نهر املوت - مبنى جان ابو جودة

هاتف : ٩0١٩3١/2 )١(  ٩٦١ - 24١700 )3( ٩٦١ - فاك�ص: ٩0١٩30 )١( ٩٦١   - �ص.ب.: ٩0/58
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مقابلة

�لــتــو�زن قــال جــودت ع�ساف  عن هــذ� 

ع�ساف  مــ�ــســانــع  «�ـــرصكـــة  �ــســاحــب 

�حلديثة للرخام« يف لقائه مع �ل�سناعة 

حركة  كانت   1993 منذ  و�لقت�ساد:  

�لبناء ر�ئدة ومهمة، وعلى هذ� �لأ�سا�ص 

طورنا وو�سعنا م�سانعنا كقطاع رخام، 

بحيث تتما�سى مع �لنمو �لذي كان يف 

�لبلد، ولكن لالأ�سف ح�سلت عدة عو�مل 

يف لبنان �أولها �لعامل �ل�سيا�سي �ملرتبط 

تق�سري�ً  �أوجد  ما  �لوطني،  بالقت�ساد 

و�رصخًا �سيا�سيًا بني �لفرقاء فاأدى �ىل 

ما �أدى �إليه من �لناحية �لقت�سادية. 

هذه �ملناكفات �حلا�سلة �دت �ىل تر�جع 

على  �لأمــر  و�نعك�ص  لبنان،  �عمار  يف 

�لبناء  قطاع  كــون  �لقطاعات  غالبية 

�لقطاعات، ونحن من  �لعديد من  ي�سغل 

�لقطاعات �ملت�رصرة من هذ� �ملو�سوع. 

بال�سافة �ىل �لو�سع �لقليمي، فاحلرب 

�ل�سورية �أثرت على �لبلد. 

عامة:  �ل�سناعيني  و�سع  عن  و�أ�ساف 

«نحن ن�ستكي ولكننا نحتاج �ىل حلول 

على �لرغم من �أنها �سعبة �ملنال، ولكننا 

ل �ليها، على �لرغم من �ن 
ّ

نبحث لنتو�س

فاقت�سادنا  �لوعي،  علن  غائبة  �لدولة 

�نهار ب�سبب هوؤلء �ل�سيا�سيني �لذين لن 

نتمكن من �لتخل�ص منهم. 

عادة �ذ� �عدنا �لت�سويت لهم لي�ساعدونا 

وعلمنا  بكفاءتنا  ننجح  نحن  بينما 

هذ�  لذلك  ن�ستطيع،  ولن  ي�ساعدنا،  من 

�سببو�  من  فهم  �لقت�ساد،  على  يوؤثر 

ل  �ملمنهج،  و�لختال�ص  �ملعتمد  �لهدر 

�حد  رفع  و�إذ�  يطالهم  �أن  ي�ستطيع  �أحد 

�أو  يغادر�لبلد  يجعلونه  �إمــا  �ل�سوت 

ير�سلون له �جلمارك، لذلك نريد �حللول 

 150 حو�ىل  فنحن  �ل�سناعي،  لقطاعنا 

�مل�سانع  بجودته  ي�ساهي  م�سنعًا 

�أو  �أ�سبانيا  �أو  �وروبـــا  يف  �خلارجية 

�مريكا �أو تركيا.

�لكلفة،  عامل  هو  علينا  يوؤثر  ما  ولكن 

�أهم  �لرخام  كقطاع  �حلل،  يكمن  وهنا 

�سد  ول�سنا  �ل�ــســتــري�د،  عندنا  �ــســيء 

ي�ستوردون  جتار  هناك  ولكن  �لتجار، 

ب�سائع مقطعة خا�سة ت�سمى «تربيعة« 

�سعيفة  جودتها  تكون  �لقطع  ــذه  وه

�لبالد  تدخل  وهــي  �أرخــ�ــص،  و�سعرها 

وهناك  �جلــمــارك،  مــن  معفاة  كاأنها 

ب�سائعها متر،  �إن  تقول  عربية  �تفاقية 

بال�سافة �ىل �لتفاقات �لوروبية �لتي 

�سفر،  �ىل  فرتة  بعد  جماركها  �ست�سل 

وهذ� يعني �أنه ل يوجد حماية لل�سناعة 

�للبنانية، فهذه �ل�سلعة، وهناك حل لهذ� 

�لقطاع وهو حل �سابق يتمثل:

�ل�سلع  تلك  على  �لنوعي  بالر�سم  �أوًل: 

�مل�ستوردة وهذ� ما يخفف �سغطًا جيد�ً 

على قطاع �لرخام. 

ثانيًا: هناك بع�ص �مل�سانع يف قطاعنا 

�ل�ستمر�ر  ي�ستطيع  ل  لنه  �أبو�به  يغلق 

كونه ل يدفع ر�سوم، نحن نطالب جمعية 

و�ل�سناعة  �لتجارة  وغرفة  �ل�سناعيني 

لإعفاء  �ل�سناعية  �لقطاعات  وجميع 

�مل�سانع ككل من �ل�رص�ئب ملدة خم�ص 

�سنو�ت ، ليتمكن �ل�سناعي من �لوقوف 

مرة جديدة وي�ستطيع �ل�ستمر�ر«. 

صاحب شركة مصانع عساف الحديثة للرخام 
جودت عساف: ال توجد حماية للصناعة اللبنانية

ال ي���ز�ل قط���اع �لرخام 

غ���ري  حرك���ة  يعي����ض 

متو�زنة يف ظل �الأو�صاع 

�لعامة �لت���ي �أثرت �صلبًا 

عل���ى معظ���م �لقطاعات 

خ�صو�صًا  ب���ه،  �ملرتبطة 

�لبناء �لذي �صهد يف لبنان 

بطيئة.  وحرك���ة  تر�جعًا 

�إال �أن بع����ض �ملوؤ�ص�صات 

من  تو�زٍن  �إيجاد  حاولت 

�لظروف  حت���دي  خ���لل 

�مل�صارب���ات  ومو�جه���ة 

غري �مل�رصوعة �لتي �أثرت 

�ي�صًا على بنية �القت�صاد 

�لعام.
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وعن �لت�سهيالت لتطوير �سناعة �لرخام 

تكون  �مل�سانع  تتطور  «عندما  قــال: 

وهنا  �مل�سارف،  ت�سهيالت  جــر�ء  من 

برجمة  ــادة  �ع �مل�سارف  على  نتمنى 

�لفو�ئد،  برجمة  و�عــادة  �لقرو�ص  هذه 

قام  �ملركزي  �مل�رصف  �أن  خ�سو�سًا 

�ملدعومة  �لــقــرو�ــص  و�عــطــى  بخطوة 

فقط، نحن نتمنى �أن ت�سمل هذه �خلطوة 

جــدول  يــعــاد  �ن  خ�سو�سًا  �جلــمــيــع، 

�لفو�ئد �لبنكية، �أنا �أعرف �ن �مل�سارف 

خلطوة  نحتاج  ولكننا  كثري�ً  تت�ساهل 

�أكرب لنتمكن من �ل�ستمر�ر. 

لبنان  يف  �لكلفة  عامل  لدينا  �أن  كما 

�لكهرباء  كلفة  وهــي  جـــد�ً،  �ملرتفعة 

فاتورتني،  نــدفــع  ونــحــن  ــــازوت،  و�مل

�لطاقة  كلفة  تخف�ص  �أن  ونتمنى 

و�ملازوت، ومببادرة خا�سة ن�ستطيع �أن 

�أف�سل من  �خلارج  �ىل  ب�سائعنا  ن�سدر 

�سوق  لها  ويكون  �لأوروبية  �ل�سناعات 

�أف�سل. و�عتقد �أن هذه �ملتطلبات �لقليلة 

ت�سديرنا  وتــو�ــســع  �ل�سناعة  حتمي 

�لنكما�ص  مــن  �لــرغــم  على  للب�سائع 

�ملوجود عندنا يف لبنان.  

وعن �ل�ستري�د �لذي يتوجب عليه كلفة 

للدول  «بالن�سبة  ع�ساف:  قــال  عالية 

�لعربية ل يوجد جمارك بيننا وبينهم، 

�ن  �إل  �نــتــاج،  كلفة  لدينا  نحن  ولكن 

�ل�سناعيون  ي�ستوردها  �لتي  �لب�سائع 

لديها  �أولية  �سناعية  ومــو�د  �آلت  من 

�ل�رصيبة  من  �أعفيت  فلو  عالية،  ر�سوم 

ثمنها  �آلــة  لدينا  مثاًل   TVA �مل�سافة 

مليون يورو عليها �رصيبة م�سافة 100 

�ل�سناعي،  على  ثقيل  وهذ�  يورو  �ألف 

�لــتــد�ول لإيــجــاد حلول  �أمــر قيد  وهــذ� 

جيدة. 

وعن جمهود �ل�سناعي �ل�سخ�سي لتطوير 

�ل�سناعة و�ملحافظة على م�ستو�ه قال: 

لبنان  يف  متطورة  �لــرخــام  «�سناعة 

�لت�سنيع  بد�ية  من  عاملي،  تطور  وهو 

�ل�سلعة  ت�ساهي  �ل�سلعة  �نتهاء  �ىل 

يف  م�سكلة  لدينا  لي�ص  لذلك  �لأجنبية، 

�لت�سنيع، بل لدينا م�سكلة فقط بالكلفة، 

�سناعيني  �أكــرث  �ننا  متاأكدون  فنحن 

نقوم  �ن  و�ملــفــرو�ــص  للخارج،  نبيع 

بجهد �سخ�سي مثل �مل�ساركة مبعار�ص 

ل  �نــه  مع  �خلـــارج.  �ىل  وننطلق  ــرث  �أك

وكل  �خلارج  ت�سهيالت يف  د�ئمًا  يوجد 

للم�ساركة.  ح�سابه  على  ي�سافر  �سخ�ص 

�إن  لل�سناعيني  توعية  يتطلب  ــر  و�لأم

�ل�سناعيني  جمعية  �أو  �لدولة  من  كان 

�ملناطق  يف  �ل�سناعية  �لتجمعات  �أو 

و�لتــ�ــســال  بــاملــعــار�ــص  للم�ساركة 

بال�سوق �خلارجي �أكرث. 

كان  ما  �ىل  �لو�سع  عاد  �إذ�  وم�ستقباًل 

عليه �أعتقد �ننا ن�ستطيع �ل�ستمر�ر �أكرث 

و�أح�سن. 

خطوط التصدير
�سناعة  �نت�سار  عو�مل  ع�ساف  و�أو�سح 

�ىل  ر 
ّ
نــ�ــســد كم�سنع  «نــحــن  ــام:  ــرخ �ل

جتار  هم  فــاأوروبــا  و�خلليج،  ـــا  �أوروب

ن�ستورد  نحن  �سانعيه،  ولي�سو�  �لرخام 

�لــدول  وكــل  لبنان  �خلــام من  �لــرخــام 

فاملو�د  لبنان،  يف  ون�سّنعه  نقطعه 

لبنان  من  تكون  ن�سّنعها  �لتي  �لأولية 

جيد  لبناين  رخـــام  لدينا  )بــلــوكــات) 

�ىل  بال�سافة  �أي�سًا،  ت�سديره  ن�ستطيع 

�ننا ن�ستورد رخام �أي�سًا من �خلارج. 

�أما �لآت فن�ستوردها من �خلارج مع �أن 

لتقطيع  )�لنحا�ص)  �آلت  م�سنع  لدينا 

�لعامل،  يف  �ل�سناعات  �أهــم  من  رخــام 

من  �أخذنا  ونحن  �خلــارج  �ىل  وي�سدر 

متطورة  ووجدناها  �لآلت  بع�ص  عنده 

�أكرث وجودتها عالية جد�ُ. هنا ميكنني 

�لقول �إن �سناعة جودت ع�ساف �سناعة 

لبنانية مئة باملئة. 

وعن حلول �حلماية من �مل�ساربة قال: 

مهم،  مو�سوع  �ىل  نظركم  �ألفت  �أن  �أود 

�أن هناك جتار  �لبع�ص يخربونا  ياأتينا 

ويجرون  لبنان  �ىل  يــاأتــون  �سوريني 

جتار  مع  �لطاولة)  حتت  )من  �تفاقات 

يقطعون  للبيع  ــوؤر  ب لديهم  لبنانيني 

�للبناين  ي�ستورد  �مل�ستورد،  �لــرخــام 

م�ساربة  وهــذه  �ل�سوري،  ح�ساب  على 

�أن  �للبناين، فيجب  غري �رصيفة لالنتاج 

يو�سع لهذ� �لأ�سلوب �مللتوي حد، ويجب 

يدفع  ل  �لتاجر  كون  علنًا.  يك�سف  �أن 

ونتمنى  موظفني،  لديه  ولي�ص  �رص�ئب 

على �ملعنيني �لنتباه �ىل هذ� �ملو�سوع. 
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ح�سني  �أحمد  قال  �ملو�سوي  �رصكة  عن 

�رصكة  يف  بريوت  فرع  مدير  �ملو�سوي 

«�ل�سناعة  مــع  لقائه  يف  �ملــو�ــســوي 

�ملو�سوي  �رصكة  «تتبع  و�لقت�ساد«: 

خم�سة  خــالل  من  �نت�سارية  �سيا�سة 

مبا�رص  ب�سكل  تعتمد  ل  لكي  فـــروع 

مبا�رصة  وتعمل  �جلملة  ــار  جت على 

على  �لرئي�سي  �لفرع  �مل�ستهلك،  مع 

وهي  �ل�سفري  منطقة  يف  بعلبك  طريق 

منها،  كــانــت  �ل�سا�سية  �لنــطــالقــة 

وموؤ�س�سي �ل�رصكة هم ثالثة �أخوة، علي 

�أحمد �ملو�سوي وح�سني �أحمد �ملو�سوي 

عن  �مل�سوؤول  �ملو�سوي  �أحمد  وب�سري 

من  فــرع  وهــي  ��ستقبال«  «غــالــريي 

فروع �رصكة �ملو�سوي. 

�سنتي  وبعد حــرب متــوز وحتــديــد�ً يف 

بالعمار  فورة  ح�سلت  و2008   2007
وح�سل  و�ل�سقق  بــالر��ــســي  وغـــالء 

ت�سخم �أكرث من 400 %، وكان �لت�ساعد 

من  رقابة  هناك  يكن  ومل  قا�ص  ب�سكل 

�لدولة على �رتفاع �ل�سعار وبدت مثل 

�أحد، و�سار  �أن يوقفها  كرة �لثلج دون 

�لأر��سي  عدد  وقــّل  كثري  طلب  هناك 

من  بريوت  �ر��سي  وكانت  �ملرخ�سة، 

�ست �سنو�ت �قل من �ليوم. 

خّفت  «عامة  قال:  �لبناء  حركة  وعن 

و�سو�حيها،  بريوت  يف  �لبناء  حركة 

يقدم  ـــذي  �ل هــو  �لــكــبــري  �لــبــنــاء  لأن 

�لوحد�ت �ل�سكنية، فيما يف �لقرى بقيت 

�حلركة فيها على نف�سها �لوترية«.  

وعن �عتمادهم على �مل�ساريع �لكبرية 

�مل�ساريع  على  جزئيًا  «�عتمادنا  قال: 

لكن �عتمادنا بن�سبة عالية على �لور�ص 

�لفردية و�ملنازل ولي�ص على �مل�ساريع 

�ل�سخمة، مثاًل نغطي كل منطقة �لبقاع 

لدينا  �لأمر  وكذلك  فرعينا،  خالل  من 

حمافظة  يغطي  �جلية  منطقة  يف  فرع 

يف  فرع  لدينا  �ل�سمال  ويف  �جلنوب، 

�ل�سمال،  منطقة  يغطي  �لبح�سا�ص 

وجبل  بـــريوت  يغطي  بـــريوت  وفـــرع 

لبنان و�ل�سو�حي. 

�لت�سخم  هــو  ح�سلت  �لتي  �مل�سكلة 

ل�سعار  مــدرو�ــص  غــري  ب�سكل  ــز�ئــد  �ل

ت�سل  جعلها  �لــذي  و�لر��سي  �ل�سقق 

2010 و2011 ول  �ىل مكان خطري يف 

تز�ل م�ستمرة، ف�سارت �لقدرة �ل�رص�ئية 

��سعار  مع  مقارنة  �سعيفة  للم�ستهلك 

لديهم  لبنان  �سكان  و�غــلــب  �ل�سقق، 

قدرة �رص�ئية تالم�ص �ملتو�سط �خلفيف، 

و�غلبهم يعتمدون على قر�ص �ل�سكان 

�لذي مل يعد يغطي بدوره ��سعار �ل�سقق 

�لف  بـ300  ��سعارها  تبد�أ  �لتي  �لكبرية 

�لناجحة  �مل�ساريع  و�سارت  دولر، 

120 مرت�ً  هي �ل�سغرية �لتي ت�سل �ىل 

تتخطى  �لتي  �مل�ساريع  فيما  و�أقـــل، 

هذه  و��سحاب  جتمد،  �مل�ساحة  هــذه 

مباعة،  غــري  �سقق  لديهم  �مل�ساريع 

�لكبرية  �مل�ساريع  ��سحاب  د 
ّ
جم لذلك 

بيع  ــني  ح �ىل  عملهم  ــون  ــاول ــق و�مل

�ن�ساء  نحو  منهم حتول  وق�سم  �سققهم، 

�سقق �سغرية ل تزيد عن 130 مرت �لتي 

�ل�رص�ئية  �لقدرة  تالم�ص  �أن  ت�ستطيع 

للمو�طن. 

و�سو�حيها  بريوت  نف�سه  �لوقت  ويف 

تفتقر لوجود �لر��سي للبناء، ومل يعد 

جند  ما  جــد�ً  ــادر�ً  ن �إل  �سهل  وجودها 

ملك  �لأر��سي  وبع�ص  يبيعها،  �سخ�سًا 

لأ�سحاب �لر��ساميل �لذين لي�ص لديهم 

�نح�رصت  لذلك  بيعها،  يف  م�سلحة 

�عمال �لبناء«. 

وعن تخفي�ص �ل�سعار لك�رص �جلمود �أو 

�لتحول �ىل خارج بريوت و�سو�حيها، 

�إنه من  « يقول �ملنطق  قال �ملو�سوي: 

من  �لأ�سعار  تنخف�ص  �أن  �ملفرت�ص 

�ل�سورية  �لزمــة  جاءت  ولكن  �سنتني، 

مدير شركة »الموسوي للتجارة ومواد البناء«
أحمد الموسوي: ال جمود في حركة االعمار 

تعتر جت����ارة مو�د �لبن����اء من �أهم 

�لعو�مل �ملوؤثرة عل����ى حركة �لبناء 

يف لبن����ان مل����ا لها �ت�ص����ال مبا�رص 

بها، وتطورت هذه �لتجارة من خلل 

حاج����ة �ل�صوق ال�صت����ري�د �لعديد من 

�مل����و�د �الأولية، ومن �ملوؤ�ص�صات �لتي 

متكنت من تلبي����ة �الأ�صو�ق �للبنانية 

»موؤ�ص�صة �ملو�ص����وي للتجارة ومو�د 

�صيا�صة  ��صتخدم����ت  �لبناء« حي����ث 

�نت�صاري����ة ��صتطاع����ت فيها �أن تكون 

متو�جدة على طول �ملناطق �للبنانية. 
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ودفعت بالكثري من �ل�سوريني للمجيء 

يف  �سققًا  ��سرتى  بع�سهم  لبنان،  �ىل 

�سققًا  ��ستاأجر  �لكــرب  و�لق�سم  لبنان 

فيها  و�سار  بايجار  جمدها  �أنه  يعني 

�وقــف  مــا  وهـــذ�  �قت�سادية،  جـــدوى 

عملية تدين ��سعار �ل�سقق، ول �عتقد �أنه 

�سيتدنى �ل�سعر يومًا«. 

وعن كلفة ��سعار �لبناء قال: «مل يتغري 

�سعر مو�د �لبناء، مثاًل �سعر �حلديد كان 

ويف  دولر   800 كان   2008 بد�ية  يف 

ويف  دولر   1600 �ىل  و�سل  منت�سفها 

�سعره  و�لآن  دولر،   600 �سار  �آخرها 

650 دولر. وبقي من فرتة 2008 لغاية 
 650 بني  �حلديد  ��سعار  تــرت�وح  �ليوم 

و800 دولر كحد �على ولي�ص �أكرث، فيما 

�رتفع �سعر �ل�سمنت يف ثالث مر�حل. 

��سعار  �رتفاع  �أن  هنا  �لتو�سيح  و�أود 

�ل�سقق ��سا�سًا لي�ص ب�سبب �رتفاع مو�د 

�لبناء ولكن ب�سبب �رتفاع �سعر �لأر�ص، 

مليون   3 �لبناء  �ر�ص  �سعر  �سار  مثاًل 

�ل�ساحية و30 مليون دولر  دولر يف 

��سعار  يف �حلمر�ء وهذ� ما يوؤثر على  

�ملوؤلف  �ملبنى  يكلف  ل  فيما  �ل�سقق، 

من  دولر  �ألــف   600 طبقات  �ست  من 

مو�د �لبناء بني �حلديد و�لرت�بة وغريه، 

��سعار  حركة  مع  ب�سيط  ب�سكل  ويتاأثر 

�ملو�د«. 

�لعمار  بحركة  �رصكتهم  تاأثر  وعــن 

وعن تاأثرهم باجلمود: «ل يوجد جمود 

لبنان،  يف  �لبناء  حركة  �سعيد  على 

فهناك �أرقام موجودة عندنا، ففي �سنة 

طن  مليون   5،5 لبنان  ��ستهلك   2013
من �ل�سمنت وهو �أعلى رقم ��ستهالكي 

لال�سمنت يف تاريخ لبنان، وهو �ملوؤ�رص 

يف �لعمار.

�ملو�سوي:  �أو�سح  نف�سه  �ل�سياق  ويف 

كــربى  ــات  ــرصك � خم�ص  «��ــســتــوردت 

�أحــد�هــا«  �ملو�سوي  «�رصكة  لبنانية 

�حلديد،  من  طن  �لف   950  2013 �سنة 

�أي حو�يل �ملليون طن للبناء وهذ� رقم 

�لرقــام  وهــذه  وتاريخي،  ��ستثنائي 

ح�سلنا عليها من �جلمارك، و�ل�سمنت 

من �رصكات �لرت�بة. 

هذ�  تالم�ص  �لرقام  كانت  �ل�سابق  يف 

�ملعدل حني كان يح�سل تهريب �لرت�بة 

مل   2013 و�سنة  �سورية،  �ىل  و�حلديد 

�لكمية  هذه  وكل  �أبــد�ً  تهريب  يح�سل 

��ستهلكت يف �ل�سوق �ملحلية. 

من  كميات  دخلت   2014 �ل�سنة  وهذه 

ن�سبة  �على  وهي  �أ�سهر  خالل  �حلديد 

ح�سلت يف �لف�سل �لأول من هذه �ل�سنة، 

وكل هذه �لكميات وزعت على �ملناطق 

خارج بريوت، �إذ �سهدت منطقة �جلنوب 

لبنان  جبل  ويف  كبري  عمر�نية  حركة 

قاعدة  ولبنان  و�لــبــقــاع،  و�ل�سمال 

��ستثنائية عن �ملنطقة و�لعامل«.

�للبناين  �لقت�ساد  �أن  �ملو�سوي  و�أكــد 

�لكثري  �أن  لحظنا  «�ذ�  قــائــاًل:  بخري 

�أفل�ست  ــامل  ــع �ل يف  ــارف  �ملــ�ــس ــن  م

م�سارف  وبقيت  �نهارت  و�قت�ساد�ت 

لبنان حمافظة على نف�سها، لهذ� �ل�ساأن 

يف لبنان ��ستثنائي وفريد، وهذ� �ي�سًا 

ينطبق على حركة �لبناء، مع �ن حجم 

غريب  �قت�ساده  �أن  �إل  �سغري  لبنان 

كل  مــع  قيا�سه  ميكننا  ل  نــوعــه  مــن 

�لقت�ساد�ت يف �لعامل«. 
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�سلبًا  �أثــرت  �لبناء  حركة  تر�جع  �أن  قاعي  جان  غابي  يرى 

قطاع  �سيما  ول  لبنان  يف  �ل�سناعية  �لقطاعات  معظم  يف 

�لك�سار�ت و�سناعة �جلبالت، وعن �لو�قع �لعام قال: «�لو�سع 

تدعيم  من  فبدًل  �سيء،  كل  يف  �سلبًا  يوؤثر  �لعام  �ل�سيا�سي 

�ل�سناعة و�لقت�ساد يف لبنان يعملون على �لت�سعيد فينهار 

كل �سي، وكاأن �ل�سيا�سيني يف لبنان ل يقر�أون طالع �لقت�ساد 

�للبناين �ملرتبط ب�سكل مبا�رص باخلطابات �ل�سيا�سية. 

رمبا هذ� ما �أخرهم عن �لو�سول �ىل حل للدر��سات �ملفرت�سة 

فالروتني  �لك�سار�ت.  قطاع  لتنظيم  �لتوجيهية  للمخططات 

�لإد�ري يوؤخر �لقت�ساد ويعطل �مل�سالح �لعامة«. 

لأننا  �لبناء  حركة  برت�جع  مبا�رصة  قطاعنا  «تاأثر  و�أ�ساف: 

باطون  وجمبل  بح�ص  كك�سار�ت  �حلركة  هذه  يف  �لأ�سا�ص 

وغريها. وبكل �أ�سف كل �تكالنا هو على �ل�سوق �ملحلية ونتاأثر 

�ص عملنا يف 
ّ
مبا متر به. فبعد جولتنا يف �خلارج عدنا لنكر

�للبناين  �ل�سعب  �أن  مع  لأبنائه.  �لأف�سل  �ل�سبيل  لنه  لبنان 

لهذ�  و�ل�سيا�سية،  �لقت�سادية  �لنك�سات  �أنو�ع  �عتاد على كل 

يبحث عن و�سائل متّكنه ك�سناعي من �ل�سمود على �لرغم من 

�لإهمال �لذي يتعر�ص له«.

قاعي:  قال  �لقطاع  هذ�  تنمية  يف  �ملطلوب  �لتو�زن  وعن 

«عملنا يتطلب منا تطوير قطاعنا ومو�كبة �حلاجات �لع�رصية 

ت�سهيالت  من  �ل�ستفادة  ��ستطعنا  لهذ�  �إنتاجنا،  حركة  يف 

�لقرو�ص �ملدعومة من م�رصف لبنان �لتي خ�س�سها لت�سجيع 

�ل�سناعة وتغطية حاجات �ل�سناعيني«. 

و�ملقرتحات  بال�سناعة  للنهو�ص  �ل�سناعية  �ملطالب  وعن 

�لتي ميكن �أن تعيد تن�سيط قطاع �سناعة �جلبالت و�لك�سار�ت 

قال غابي قاعي: «ل تز�ل مطالبنا هي نف�سها منذ �سنو�ت، �إذ 

�لإت�سالت.  وقطاع  و�ملحافر  �ل�سناعة  لقطاع  ملفات  نقدم 

قانون  تطبيق  مثاًل  �لك�سار�ت،  قطاع  تنظيم  هو  مطلب  �هم 

ل  �أحيانًا  �لنا�ص،  بع�ص  على  ولي�ص  �جلميع  على  �لتحميل 

مينعون �ساحنة من حتميل �أكرث من قدرتها. ومن ناحية �خرى 

مو�د  نقل  ب�سبب  باحلفر  مليئة  �لطرقات  �أن  على  يعرت�سون 

�لبناء، ول ينظرون �ىل توقيت تعبيد �لطرقات و�ملفرت�ص �أن 

تكون خالل �لربيع �أو مع بد�ية �ل�سيف، لكن عمليات �لتعبيد 

بالزفت  ي�رص  ما  وهذ�  �ل�ستاء،  بد�ية  يف  �أو  �خلريف  يف  تتم 

�أ�سحاب  على  �للوم  يقع  �لنهاية  ويف  متما�سكًا،  يجعله  ول 

�لأعمال. وعندما تكون هناك حفرة على مقربة من �مل�سانع 

ل تردم.

�لتحتية و�لإهتمام  �لبنى  �لدولة  �أن توؤمن لنا  فكل ما نريده 

بامللفات �لعالقة، مثاًل عندما �أ�س�سنا م�سنعنا يف �لعام 1993 

�سوي�رص� يف جمال  تدريبية يف  بدورة  ليقوم  �سخ�سًا  �ر�سلنا 

�لك�سار�ت وقدمنا در��سة �ىل معظم �لوزر�ت منذ �سنة 1994، 

ولغاية �ليوم مل جند جو�بًا لأن �مللف �ختفى، و�أتوجه �أنا �ىل 

وز�رة �لبيئة و�أ�رصح لهم ول �أحد يهتم ويرد علينا«. 

�لطاقة  �أ�سعار  هناك  تكون  باأن  نطالب  �أننا  «كما  و�أ�ساف: 

�خلا�سة بال�سناعيني، فكل �سيء �سناعي غري مدعوم ل يف 

�لكهرباء ول يف �ملازوت للمولد�ت �ل�سناعية«. 

)MIC) Modern Industries For Concrete شركة المصانع الحديثة للباطون الجاهز
 غابي جان قاعي: 

عملنا يتطلب مواكبة الحاجات العصرية
يرتب���ط قطاع �لك�ص���ار�ت بحركة �لتنمي���ة �لعمر�نية 

ب�صكل مبا�رص، ويعت���ر �أكرث قطاع يتاأثر بالتاأرجحات 

�القت�صادي���ة، خ�صو�صًا لناحية تعر����ض هذ� �لقطاع 

للأزمات �لتي تخفف من حركة �لبناء وتقلل من تد�ول 

�لبيع و�ل�رص�ء. 

وي���رى غابي جان قاع���ي يف لقائه م���ع »�ل�صناعة 

و�القت�صاد« �أن قط���اع �لك�صار�ت �أكرث �لقطاعات �لتي 

تتعر�ض الأزم���ة يف ظل عدم تنظي���م قطاع �جلباالت 

و�لباط���ون و�الو�صاع �ل�صيا�صي���ة �ملرتدية �لتي �أدت 

بالت���ايل �ىل تر�ج���ع قط���اع �الإعم���ار، باال�صافة �ىل 

�خلطاب���ات �ل�صيا�صية �لتي توؤث���ر �صلبًا يف �أي حركة 

�إقت�صادية.
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عن �لتطور �لتاريخي ل�سناعة �لدهانات 

��سكندر  حتــدث  وم�ستقبلها  وو�قعها 

�د�رة �رصكة رميون  بركة رئي�ص جمل�ص 

«�ل�سناعة  �ىل  للدهانات  ل  م  �ص  بركه 

�لدهانات  «�سناعة  قائاًل:  و�لقت�ساد« 

�لدهانات  وتعود  �ل�سناعات.  �أقدم  من 

 2000 �ل�سينيني  �ىل  )�لالكر)  �ل�سفافة 

رها �مل�رصيون 
ّ
�سنة قبل �مليالد وقد طو

فيما بعد م�سيفني �ليها �لألو�ن . وفيما 

بعد تطورت من ناحية �ملو�د �مل�ستعملة، 

�لنباتية �ىل  �لأولية  فانتقلت من �ملو�د 

�حليو�نية ومن ثم �ىل �لكيميائية. �أما يف 

لبنان فقد بد�أت �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�رص 

ملبد�أ  تخ�سع  حتويلية،   �سناعة  وهي 

�لعر�ص و�لطلب وهي حية طاملا �لبناء 

و�ملعدنية  �خل�سبية  و�ل�سناعات  قائم 

ت�ساعد  �ل�سناعة  فهذه  قائم.  وخالفها 

ي�ساعد  مما  �لبناء  �أو  �ملنتج  جتميل  يف 

�ل�سناعات  بع�ص  باأن  علمًا  بيعه.  يف 

�ل�سائلة  �لدهانات  ��ستبدلت  �حلديثة 

بدهانات �لبودرة، �إل �أنها جميعها تبقى 

حتت بند �لدهانات �أو �لأ�سباغ«

وعن �نعكا�ص منو وجمود حركة �لعمار 

على قطاع �لدهانات و�أ�سو�ق ت�رصيفها 

�لعمار  موؤ�رص  «ي�سكل  قائاًل:  �أو�سح 

�لدليل �لأهم يف �لقت�ساد �حلديث �لذي 

جميع  على  �سلبًا  �أو  �يجابًا  ينعك�ص 

�لقطاعات. ومما ل �سك فيه �أنه من �أهم 

�لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�سناعة و�لتجارة 

يف  فــاجلــمــود  لــبــنــان.  يف  ــام  ع ب�سكل 

لبنان  يف  �لعماري  �لعقاري  �لقطاع 

خالل �ل�سنتني �ملن�رصمتني �أجرب �لعديد 

من �مل�سانع �للبنانية على �لعمل خللق 

فاأ�سبح  لبنان،  خــارج  جديدة  �أ�ــســو�ق 

ر 
ِّ
د

َ
«ُن�س لبنان  يف  �ل�سناعيني  �سعار 

بت�سدير  بــد�أنــا  لذلك  تبعًا  مَنـــوت«.  �أو 

دهاناتنا �ىل دول �فريقيا«.  

يجب  ــتــي  �ل �خلـــطـــو�ت  �أو�ـــســـح  فيما 

�عتمادها لتطوير هذ� �لقطاع: «�لتطوير 

كل  على  و�جــب  �ل�سناعيني  و�لبتكار 

�نه ما مل  �ذ  �مُلْنَتج.   م�سّنع مهما كان 

يكن هناك من تطوير للمنتج فانه ي�سل 

�رصيعًا �ىل �لنهاية �حلتمية. لذلك وجب 

يف  �مل�ستعملة  �جلديدة  �ملــو�د  متابعة 

�ملنتج،  جــودة  مر�قبة  �ل�سناعة،  هذه 

و�ملقايي�ص  �ملو��سفات  مع  مو�ءمته 

�لأمناط  على  �لد�ئم  و�لطالع  �لعاملية 

وتاأمني  و�حلديثة  �لر�ئجة  و�لألــــو�ن 

�لتو�سيب �ملالئم للت�سويق«. 

   رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام شركة ريمون بركه ش م ل  
اسكندر بركة: الجمود في حركة االعمار اجبرنا على التصدير

و�صلت �صناع���ة �لدهانات يف لبنان �ىل مرحلة تطور مو�كبة للحاجة 

�لوطنية وم�صاهم���ة يف تطوير �مل�صاريع �القت�صادية كافة، ملا لها من 

علقة مبا�رصة بالعديد من �لقطاعات، خ�صو�صًا �أنها تطورت مع تطور 

�ل�صناع���ات على م���ر �ل�صنو�ت، �ىل درجة �نه���ا تفاعلت مع �حلاجات 

�لتقنية مبختلف جماالتها. 
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من  و�سيانتها  �لــبــنــاء  حماية  بــاتــت 

لهذ�  �رصوريًا،  مطلبًا  �لطبيعية  �لعو�مل 

و�لبنائيني  �ملقاولني  من  �لعديد  يتوجه 

للمحافظة  عديدة  �سبل  عن  �لبحث  �ىل 

على �لأ�سطح، على �أنو�عها. وبهذ� �ل�ساأن 

بتاأمني  «نــوفــامــاريــن«  �رصكة  �هتمت 

م�ستلزمات �حلماية من �لرطوبة و�لعو�مل 

�لبيئية �لتي قد ت�سبب �أ�رص�ر�ً يف �لأبنية 

و�ل�سطح، و�أي�سًا يف حماية �ليخوت من 

خالل مو�د م�سنعة خ�سي�سًا لهذ� �ل�ساأن. 

ــا �ــســاحــب �ــرصكــة  ــزم ــالم ك ــس ــول � ــق ي

عقار�ً  ميلك  «من  مفاخر�ً:  «نوفامارين« 

يف منطقة مميزة، كما يقولها من ي�سكو 

ة مدى �حلياة 
ّ
لك هموم �ل�سيانة �مل�ستمر

مناخ  عــن  �لناجمة  �مل�سكالت  ب�سبب 

�لبحر، وما ي�سببه ذلك من �سد�أ للمعادن 

فيه  مبا  �حلجر،  وتاآكل  للخ�سب  وعفونة 

�لرخام.

وكما �أن لكل مقام مقال، فاإن لكل موقٍع 

علينا  يحتم  �لذي  و�سعه  جغر�يف 

�سائب  ب�سكل  �لبناء  مو�د  �ختيار 

قبل �ل�رصوع بالبناء.

�ل�سناعة  ر 
ّ
تـــطـــو ـــع  وم لـــهـــذ�، 

«نوفا  �ــرصكــة  قـــررت  �لعاملية، 

�إحــدى  مع  ت�ستثمر  �أن  مــاريــن« 

تعنى  و�لتي  �لفرن�سية  �ل�رصكات 

ــو�د  م بــاإنــتــاج  خــا�ــص  ب�سكل 

قامت  للبيئة،  �سديقة  بــنــاء 

بــتــطــويــر مــــادة «نــوفــا بــالك 

مــادة  «وهــي   NOVAPLAK
م�سنوعة من �لبال�ستيك �ملعاد 

تدويره، مبو��سفات ت�ساعده �أن ي�ستخدم 

قرب �لبحر حمافظًا على رونقه مع مرور 

 حاجة ل�سيانته.
ّ

�لزمن دون �أي

�لتوقعات،  فاق  ب�سكل  �لتجارب  جنحت 

قبل  طويلة  ملــدة  �ملنتج  مر�قبة  ومّتــت 

��ستخد�مه يف م�ساريع عديدة يف �أوروبا 

با�ستخد�مها  �مل�ست�سارون  ن�سح  كما   ،

�لر�ئد يف   KIDZMONDO يف م�رصوع 

و�سط بريوت وهو قبالة �لبحر مبا�رصة.

جعل  على  يعملو�  �أن  رون 
ّ
�ملطو حر�ص 

�للعب  من  �لأطفال  لتمّكن  �أمينة  �ملادة 

 »NOVAPLAK» بالطات  على  و�جلري 

�إمكانية  مع  لــالإنــزلق،  �ص 
ّ
�لتعر دون 

�ملــادة،  �سطح  خ�سونة  بدرجة  �لتحكم 

�ملنتج  نات 
ّ
�ل�رصكة على مكو لت 

ّ
عد كما 

لي�سبح مقاومًا للحريق.

للبيئة على  �ل�سديق  �ملنتج  بذلك ح�سل 

لالأمان  �ملطلوبة  �ملو��سفات  جميع 

و�ل�ستد�مة.

نحن و�لبحر جري�ن

�لكبرية غالبًا  للمباين  �لك�سوة �خلارجية 

ما تكون عر�سة للتاآكل و�ل�سقوط عندما 

�لرطب  فــالــهــو�ء  للبحر،  جـــارة  تــكــون 

بــاأن  كفيل  بامللح  و�مل�سبع 

�سة 
ّ
�ملعر �ملــو�د  معظم  يتلف 

ــة عــنــدمــا تــكــون  لـــه، خــا�ــس

�ملنطقة عالية �لرطوبة، جنحت 

نظر  يف   »NOVAPLAK»

جــارة  تكون  ــاأن  ب �ملهند�سني 

�لبحر �جلميلة.

و�أن �رصكة نوفامارين يف منطقة 

عم�سيت �ستعلن خالل �سنة 2014 

عن منتج ي�ستخدم يف بناء �ل�سفن 

و�ليخوت �لفخمة.

 صاحب شركة نوفامارين 
سالم كزما: لدينا منزل بجوار البحر
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�لعمر�نية  و�حلــركــة  �ل�سيا�سة  ــذه  ه عــن 

بال�سوق  �ص.م.ل  �لبناوؤون  �رصكة  و�رتباط 

عــادل  �ل�سيد  حتــدث  لبنان  يف  �لــعــمــر�ين 

�ص.م.ل  �لبناوؤون  �رصكة  مدير  �حلد�د  ��سعد 

مو�سحًا:  و�لقــتــ�ــســاد«  «�ل�سناعة  �ىل 

جتارتها  يف  تعتمد  �لتي  �ل�رصكات  «�ّن 

ومو�د  و�لرخام  �لباطون  على  و�سناعتها 

بحركة  مبا�رص  ب�سكل  مرتبطة  هي  �لبناء 

بع�ص  بطيئًا  ن�ساًطا  �سهدت  �لتي  �لعمار 

�ملبنية  �لعقار�ت  يف  جمود  فهناك  �ل�سيء، 

وغري �ملبنية.

�لبيع  يف  �جلمود  تر�كم  ��سباب  وتعود  هذ� 

�لأمنية  �لــظــروف  �أهمها  عو�مل  عــدة  �ىل 

�للبناين  �ل�سوق  على  �ثرت  �لتي  و�لقليمية 

�لتي  �لطفرة  �ىل  بال�سافة  �ل�سيء،  بع�ص 

بطريقة  و�رتــفــاعــهــا  بــالأ�ــســعــار  ح�سلت 

�ن  �ىل  و�دت   2010 �لعام  يف  در�ماتيكية 

�كرب  و�لبناء  �لعمار  عملية  ��سعار  تكون 

من قدرة حتمل �ملو�طن �للبناين �ملقيم، بل 

و�أ�سحاب  �ملغرتبني  قدرة  �ىل  �قرب  كانت 

�لأعمال �لكبرية يف لبنان �لذين ي�ستطيعون 

مو�كبة �ل�سعود يف �أ�سعار �ل�سقق �جلديدة.

�أ�سبحت  �أن  وكان من نتيجة هذه �ملعادلة 

�ل�سقق �ملعرو�سة �أكرث من �لطلب عليها، وهذ� 

�ملو�سوع هو �لذي �سبب �جلمود، بال�سافة 

�ىل غالء �ملعي�سة و�مل�ساكل �ل�سيا�سية �لتي 

�ست كرثة �لعر�ص مع قلة �لطلب.
ّ
كر

بهذ�  �ص.م.ل  �لبناوؤون  �رصكة  تاأثر  عن  ا 
ّ
�أم

�لو�سع �أجاب �ل�سيد حد�د«: يف �ل�سياق نف�سه 

بحركة  تاأثرنا  �سحية  �أدو�ت  كتجار  نحن 

قطاع �لبناء خا�سة يف جمال �لبالط �ّل �ّن 

هذ� �لتاأثري كان حمدود�ً نوعًا ما كوننا جتار 

�لبناء  م�رصوع  ك�ساحب  نتاأثر  ومل  جملة 

نف�سه ، رمبا كوننا جتار �أدو�ت �سحية نبيع 

نبيع  �أننا  �أي  و�ملهند�سني  �ملفرق  لزبائن 

لتجار بناء �أكرث ونوزع على كافة �لأر��سي 

�للبنانية«.  

وعن �ملقرتحات �لتي ير�ها منا�سبة للخروج 

لدينا  بالتاأكيد  �ل�سيد حد�د:  �لأزمة قال  من 

�لبلد  يتمكن  وكي  �ل�ساأن،  بهذ�  مهنية  روؤية 

عامة من �خلروج من �أزمة �نخفا�ص جتارة 

موؤ�س�سات  ت�سخ  �أن  من  �أوًل  بد  ل  �لبناء 

�لفو�ئد  تخفي�ص  مع  �أكرث  مبالغ  �ل�سكان 

�أّن  علمًا  بال�سكان.  �خلا�سة  �مل�رصفية 

ــن �لــدولــة  ــكــان �ملــقــدمــة م ــص �ل�ــس ــرو� ق

�للبنانية ل باأ�ص بها على �أن يلحظ م�رصف 

�ل�سكان فو�ئد �أكرث �ن�سافًا.

�أن  فاآمل  �ل�سيا�سية  لالأمور  بالن�سبة  ــا 
ّ
«�أم

�لو�سع  منو  على  �سي�ساعد  مما  قريبًا  حتل 

�لعمر�ين ب�سكل �يجابي«.

على  �لــعــمــر�ين  �لقطاع  لنمو  ــاف«:  ــس و��

مبلغ  على  حت�سل  �أن  �للبنانية  �حلكومة 

من World Bank، و�عفاء بع�ص �مل�سرتين 

�لت�سجيل  �رصيبة  من  حمالت  �و  �سقق  من 

للت�سجيع على �ل�ستمر�ر و�ل�ستثمار«.

و�أعاد �ل�سيد حد�د ق�سية جمود بيع �ل�سقق 

من   - �ل�سقق  م�ساحة  كرب  �ىل   »: �جلاهزة 

250 مرت�ً مربعًا وما فوق- مما �سكل �أزمة 
�نه  يقتنع  �أن  �للبناين  �ملو�طن  على  وهنا 

�حلجم  بهذ�  كبرية  �سقة  �ىل  بحاجة  لي�ص 

ويجب �ن تكون �أ�سغر بقليل وميكن تق�سيم 

�مل�ساحة �ىل �سقتني �و ثالثة ما يعطي ر�حة 

يف �ملناطق �ل�سعبية �و ت�سبح �ل�سعار �أكرث 

قبول يف �ملناطق �لفخمة وتباع �كرث. حتى 

�لعا�سمة بريوت هناك �سقق م�ساحتها  يف 

من  �كرث  تباع  مربع  مرت   120 �ىل   70 من 

و�حلل  مــرت.   200 م�ساحتها  �لتي  �ل�سقق 

هو  �ل�سوق  حركة  �ستفر�سه  �لــذي  �ملوؤقت 

عدم �ن�ساء �سقق كبرية ليتمكن تاجر �لبناء 

من بيع خمزونه«.

«و�أعتقد �أن حركة �ل�سوق يف �ملدى �ملنظور 

و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سقق  �ىل  �ستتجه 

�مل�ساحة بني 100 مرت و 150 مرت مربع كي 

ي�ستمر قطاع جتارة �لبناء يف �لزدهار«. 

مدير شركة البناؤون ش.م.ل عادل أسعد الحداد:

تأثرت تجارة مواد البناء بجمود حركة البناء مباشرة ً

ال ي���ز�ل قطاع �لبناء يف لبنان يتاأرجح بني �لن�ص���اط �لن�صبي وجمود �ل�صاحة 

�لعمر�ني���ة، كونه �لقطاع �الأك���رث تاأثر�ً باالأو�صاع �القليمي���ة �أمنيًا و�قت�صاديًا، 

خ�صو�صاأ و�أن �ل�صيا�صات �القت�صادية �لتي تنتهجها بع�ض �لقطاعات و�ل�رصكات 

توؤثر ب�صكل مبا�رص على �حلركة �لعمر�نية �لتي �صهدت تر�جعًا ت�صحيحيًا خلل 

�ل�صنتني �ملا�صيتني، مع بع�ض ظو�هر �النفر�جات يف بع�ض �ملناطق.

وعلى �لرغم من �الأو�صاع �لعامة �الّ �أّن �لعديد من �ل�رصكات �لتجارية وال �صيما 

يف جمال �الأدو�ت �ل�صحية ومو�د �لبناء �ملرتبطة ب�صكل مبا�رص بالبناء و�لعمر�ن 

وجدت لنف�صها خطًا جتاريًا م�صتقًل اليجاد �لتو�زن �لتجاري. ومن هذه �ل�رصكات 

�رصكة �لبناوؤون �ض.م.ل �لتي تعتمد �صيا�صة ترويجية وتناف�صية ناجحة.



 ب�ليفار �سن الفيل

 هاتف: 253936 1 961 - 251300 1 961 

  فاك�ض: 253935 1 961  

 خلي�ي - 155100 70 961  

 �ض.ب: 1338 - 90 

  builders@haddadgroup-intl.com 
www.builderslebanon.com
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عطاهلل  ــاد  زي قــال  �خل�سو�ص  هــذ�  ويف 

يف  �ملتخ�س�سة   ATCO �رصكة  �ساحب 

و�ستانل�ص  وزجــاج  �لأملينيوم  �سناعة 

�ستيل يف لقائه مع «�ل�سناعة و�لقت�ساد« 

وزجاج  �لأملينيوم  �سناعة  �أهمية  حول 

يو�جهه،  وما  لبنان  يف  �ستيل  و�ستانل�ص 

ويرى زياد عطاهلل: «�إن قطاع �لأملينيوم 

تفعيل  يف  �أ�سا�سي  و�ستانل�ص  وزجــاج 

من  وبدعم  وتطويره،  �لعمر�نية  �حلركة 

وز�رة  ر�أ�سها  وعلى  �ملخت�سة  �جلهات 

هذ�  وتطور  جنــاح  �رص  يكمن  �ل�سناعة 

�لنوعية  على  �ملحافظة  يف  �لــقــطــاع 

بلد  �لإنــتــاج لأن وجــه كل  و�جلـــودة يف 

جتاري هو �سناعته«.

وتطوير  تنمية  �مل�ستقبلية  نظرته  وعن 

و�ستانل�ص  وزجـــاج  �لأملينيوم  قطاع 

بتطوير  �لهتمام  �ل�رصوري  «من  قــال: 

م�ستقبل قطاعنا با�ستمر�ره، لأن لنجاحه 

�نعكا�سات �إيجابية على �لقت�ساد �للبناين 

كونه منت�رص�ً يف كل لبنان، ويوجد بن�سبة 

عالية من �لعائالت �للبنانية �لتي تعي�ص 

�أنه غري مدعوم مثل  �إل  �لقطاع،  من هذ� 

و�لدعم  �للبنانية،  �ل�سناعات  من  �لكثري 

�ل�سناعة  م�ستلزمات  تاأمني  فيه  نق�سد 

و�رصورياتها، مثل �لطاقة وم�ستقاتها«.

عطاهلل:  قال  �لقطاع  هذ�  يو�جهه  وعما 

�لت�سهيالت  يف  �سعوبات  نو�جه  لكننا   »

�أي  ي�ستطيع  ل  �إذ  و�لإد�ريــة،  �مل�رصفية 

�ساحب موؤ�س�سة �أو �رصكة له تاريخ ناجح 

�مل�رصفية  �ملعامالت  ويف  �ل�سناعة  يف 

�أن يقرت�ص مبلغًا ما لتطوير م�سنعه، �إل 

ب�رصوط تعجيزية«.

وعن مقرتحاته للحد من تاأزم قطاعه قال 

�لأمور  هذه  �ىل  ينظر  �أن  «�أقرتح  عطاهلل: 

�إىل  �لهجرة  �ل�سناعي  لتجنيب  جميعها 

بلد �آخر و�ل�ستفادة منه ومن خرب�ته«.

صاحب شركة ATCO زياد عطاهلل: 
قطاعنا مطلوب في الحركة العمرانية

�الأمليني���وم  �صناع���ة  تتمي���ز 

�صتيل يف  و�صتانل����ض  وزج���اج 

لبن���ان بجودته���ا �لعالي���ة ملا 

فيها من متيز باال�صكال و�الألو�ن 

مق�صد�ً يف  وبات���ت  و�لت�صاميم، 

�لعمر�ني���ة  �مل�صاري���ع  معظ���م 

�أن  و�لديك���ور�ت �ي�ص���ًا، حت���ى 

�لعديد م���ن �الأبنية ��صتبدلت يف 

ت�صميمها �خلارج���ي من �حلديد 

ملا  باالملينيوم  فريفورجي���ه  �أو 

يعطيه من جمالية ر�قية. 

�لبناء  �لبناء يدخل �سمن جدولة حركة  �إنتاج مو�د 

فتتحرك  �لعر�ص،  يرتفع  حني  خ�سو�سًا  لبنان،  يف 

�ن  �إل  �سحيح،  و�لعك�ص  �إيجابي  ب�سكل  �لعجلة 

�ملوؤ�س�سات �ملعنية تبقى يف حالة تاأهب وتبقي على 

حركتها و�نتاجها يف �ستى �لأحو�ل. 

جوزيف  جــاد  يقول  لبنان  يف  �لبناء  حركة  وعــن 

�لكفوري مدير موؤ�س�سة �لكفوري لل�سناعة و�لتجارة، 

�لبطيئة  �حلركة  «�إن  رخام وغر�نيت وحجر طبيعي: 

�سلبًا  توؤثر  طبعًا  �لعقار�ت  غالء  �أو  تــد�ول  يف  جــد�ً 

على ت�رصيف �لإنتاج. وتتطلب �ملحافظة على �سري �لعمل لهذه 

عجلة  ك 
ّ
حتر �لتي  �مل�رصفية  �لقرو�ص  ت�سهيالت  �ملوؤ�س�سات 

�لعمل يف هذ� �لقطاع ولو بالقدر غري �لوفري. فاأهمية �لقطاعات 

ك �لعجلة �لقت�سادية 
ّ
�ملتعلقة بالبناء و�حلركة �لعمر�نية حتر

و�لنمو �ملزدهر يف �لبلد«.

وعن تر�جع حركة �لبناء قال: «هذ� �لرت�جع كان �سببًا 

رئي�سًا يف ت�رصيف منتجاتنا ما جعل �لتد�ول بطيئا 

تد�ول  يف  و�لرت�جع  �جلمود  ب�سبب  ذلك  وكل  جــد�ً، 

�لعقار�ت«.

مرتبطة  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  «�إن  �أو�ــســح:  فيما 

بالتوجه  و�ملتعلقة  �لقت�سادية  �حلكومة  ب�سيا�سة 

من  وذلــك  �ملوؤ�س�سات،  هذه  دعم  نحو  فعلي  ب�سكل 

ناحية تخفي�ص �ل�رص�ئب �ملرتفعة ودعم �ملحروقات 

و�لكهرباء وغريها من �لأمور �لتي قد ت�سهل عمل وتن�سيط هذه 

�لقطاعات«.

و�أ�ساف: «ناأمل �ن يتح�سن م�ستقبل �لقطاعات �لإنتاجية ب�سكل 

عام، من خالل تطوير �ل�سيا�سة �لقت�سادية �لتي ذكرناها �آنفًا«. 

مدير مؤسسة الكفوري للصناعة والتجارة

جاد جوزيف الكفوري: القروض المصرفية تحرك عجلة العمل



موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: 47٩2٩2 70 ٩٦١ - 42١444 70 ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com
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مع  و��سع  ب�سكل  �لدهانات  ين�سط قطاع 

�حلركة �لمنائية للتطور �لعمر�ين، كونه 

�لبناء  مب�ساريع  مبا�رص  ب�سكل  مرتبط 

�للبنانية.  �ل�سوق  يف  حركتها  وتطور 

وتر�جع  �لعمر�نية  �حلركة  تر�جع  فمع 

�ل�سكنية  �لأبنية  على  و�لطلب  �لعر�ص 

�لــدهــانــات  �سناعة  حــركــة  تــر�جــعــت 

من  �لعديد  قامت  هذ�  ومع  لبنان،  يف 

�نتاجية  �سبل  عن  بالبحث  �ل�رصكات 

�إيجابية للمحافظة على ثو�بتها �ملهنية. 

ح�سون  موري�ص  يعمل  �لأ�سلوب  بهذ� 

ليكون  للدهانات   BMA �ساحب �رصكة 

يف حالة تو�زن مع �لو�سع �لعام، �لذي 

«�ل�سناعة  مع  �للقاء  خــالل  عنه  قــال 

يف  �لرت�جع  �أن  «�سحيح  و�لقت�ساد«: 

يف  �أثــر  قد  �للبنانية  �لعقارية  �ل�سوق 

ولكننا  �للبنانية  �ل�سناعات  من  عدد 

كم�سنعني للدهان مل نتاأثر بهذ� �لرت�جع 

يف  مهمًا  يعترب  �لدهان  قطاع  �أن  مع 

نح�رص  ل  لأننا  وذلك  �لعقارية،  �ل�سوق 

�ل�سوق  يف  و�ــســنــاعــاتــنــا  مبيعاتنا 

�ملحلية، بل ن�سنع ون�سدر لبلد�ن عربية 

و�أجنبية كثرية وهي  تعترب �ليوم م�سدر 

دعم ل�سناعة �لدهانات و�سمودها. 

«كما  قال:  يتبعونها  �لتي  �خلطط  وعن 

يكن  مل  �لنعكا�ص  فــاإن  وذكــرنــا  �سبق 

بالقوة �لتي تاأثر بها غرينا من �مل�سنعني 

ق�سم  ��سرت�تيجيات يف  وذلك لعتمادنا 

يف  �ل�سمود  �ل�رصكة  تخول  �ملبيعات 

وجه �لنعكا�سات، كما �أنه عملنا �لدووؤب 

�سهاد�ت  على  و�حل�سول  �لتطور  على 

�لبحث  ق�سم  وتطوير  �لعاملية  �جلــودة 

فتح  يف  كثري�ً  �ساهم  �لــذي  �لتطوير  و 

و�لنجاح.  و�لتقدم  لل�رصكة  �أو�سع  �أ�سو�ق 

متاما  مدركة  �أ�سبحت  �ل�رصكة  فــاإد�رة 

�ل�سناعة  لها  تتعر�ص  �لتي  لل�سعوبات 

 2011 لذ� عدنا ومنذ بدء عام  بلدنا  يف 

�أل  ب�سكل  و�لتو�سع  عملنا  تطوير  على 

�سمن  حم�سورة  �ل�رصكة  �أ�سو�ق  تكون 

�سوق معينة«. 

وعن تاأثر قطاع �لدهانات بحركة �لبناء 

قال ح�سون: «�لقطاع �لعقاري يف تطور 

مهم خ�سو�سًا �أن �ل�سوق �للبنانية ت�سم 

و�لتي  عــاملــي  م�ستوى  ذ�ت  �ــرصكــات 

تقوم بتنفيذ م�ساريع �سخمة ومهمة يف 

�للبنانية و�خلارجية، ما ي�ساهم  �ل�سوق 

يف تطور هذ� �لقطاع و�نعكا�ص �زدهاره 

عام  ب�سكل  �للبناين  �لقت�ساد  على 

�ل�سيا�سي فهو  �لظرف  �أن يتح�سن  �آملني 

�ل�سناعية  �لقطاعات  لكل  جناح  ع�سب 

وغريها«. 

صاحب شركة BMA للدهانات 
موريس حسون: اعتمدنا استراتيجيات تخول 

الشركة الصمود في وجه االنعكاسات
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بهذ� �ل�ساأن حتدث مدير �رصكة كونني لالبو�ب و�لنو�فذ �لوروبية 

و�لقت�ساد«:  «�ل�سناعة  �ىل  �رصيف  حممد  �ملهند�ص   U-PVC
�حلركة  تعتمد يف  �لعامل حت�رص�ً  دول  �أكرث  �أن  فيه  �سك  ل  «مما 

من  لها  ملا  و�لبال�ستيكية  �ملعدنية  �ل�سناعات  على  �لعمر�نية 

�لتطور من  مميز�ت،  لذلك يف لبنان يجب علينا �ن نو�كب هذ� 

خالل �ملعار�ص �لدولية و�لتي تقام �سنويًا يف �أكرث من مكان يف 

�لعامل، ويجب علينا �أن نقوم بت�سنيفات مهمة لهذه �ملو�د، مثال 

على ذلك �لنو�فذ و�لبو�ب �لبال�ستيكية �لتي ت�ستعمل باأكرث دول 

�لعامل تطور�ً ملا لها من خ�سائ�ص مفيدة لناحية �لطاقة وغريها 

من �ملنافع، ومبا �أننا قد �أ�س�سنا منذ عام 2005 �رصكة يف �لبقاع 

لهتم بت�سنيع �لنو�فذ و�لبو�ب وم�ستلزماتها و�لتي تعترب �لأوىل 

يف هذ� �ملجال من ناحية �جلودة و�لتقنية بعد جهد لتتالءم مع 

عن  متيزنا  وقد  �لوطن،  م�ساحة  على  �ملمتدة  عمالئنا  طلبات 

غرينا من �ل�رصكات ب�سناعة �لزجاج �مل�ساعف لنكون �رصكاء 

بالطاقة باأعلى مقايي�ص مثل True Seal –Technology  ولي�ص 

يتم  مل  �لن  لغاية  لبنان  يف  عاديًا.  نف�سه  �ملتبع  بالأ�سلوب 

ت�سنيف مادة �لـPVC  لالبو�ب و�لنو�فذ بدياًل عن �ملو�د �لخرى 

على م�ستوى �لدولة«. 

وعن و�سع �ل�رصكة وتاأثرهم برت�جع حركة قال �رصيف: «عندما 

يكون هناك عدم �إ�ستقر�ر �سيا�سي و�أمني يف �لبلد يوؤثر ذلك تاأثري� 

كبري�ً جد�ًعلى حركة �لعمر�ن، خ�سو�سًا �أن ما يقارب �لـ 75% 

خارج  من  تاأتي  �لعمر�نية  و�حلركة  �لعقار�ت  ��ستثمار�ت  من 

�أغلب �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية تاأثرت ب�سكل �سلبي  �إن  لبنان، لذلك 

نتيجه لهذه �لظروف«.

وعن �ملخططات �لتوجيهية �لتي تتبعها �ل�رصكة �أكد �رصيف: «�أننا 

�ملطلوبة  �لدر��سات  لعمل  توجيهي  خمطط  �ىل  نفتقد  لبنان  يف 

للعمل �ل�سناعي، لنو�كب حركه �لنمو و�لعمر�ن مثل باقي �لدول. 

على �سبيل �ملثال يف منطقة بعلبك- �لهرمل حتى �لآن ل يوجد 

منطقة �أو �ر�ص م�سنفة �سناعية، لذ� من و�جب �لدولة �أن تعمل 

وجمهزة  متكاملة  �سناعية  منطقة  وبناء  �قامة  م�رصوع  على 

�ملتقدمة،  �لدول  غر�ر  على  �لكهرباء  فيها  مبا  �حلديثة  بالطرق 

حيث  من  �سناعته  ح�سب  كل  �لأبنية  هذه  باإيجار  تقوم  حينها 

ع موحد. ويف هذه �حلال 
ّ
�مل�ساحة. وهكذ� يكون لل�سناعيني جمم

نكون قد �ساهمنا كذلك يف م�ساعدة �ليد �لعاملة �للبنانية لكي ل 

تنزح �ىل �ملدينة بعيد�ً من مناطقها ما يت�سبب باكرث من م�سكلة«.

لل�سناعة  يكون  «لن  قال:  �لزجاج  �سناعة  قطاع  م�ستقبل  وعن 

م�ستقبل يف ظل هذه �لو�ساع �إن بقيت �حلال على ما هي عليه، 

و�إذ� مل ت�ساهم �لدولة بتطوير ما ��سلفنا ذكره ف�ستبقى �ل�سناعة 

تر�وح مكانها على كامل �لر��سي �للبنانية«. 

 U-PVC مدير شركة كونين لالبواب والنوافذ االوروبية
 المهندس محمد شريف: 

تميزنا بصناعة الزجاج المضاعف لنكون شركاء بالطاقة

لبنان  �لبن���اء يف  تتغريعجل���ة 

وف���ق �حلركة �لعمر�ني���ة وتتاأثر 

حملي���ًا  �المني���ة  باالأو�ص���اع 

و�قليميًا، وهذ� ما ي�صبب تر�وحًا 

يف م�صاأل���ة �لعر����ض و�لطل���ب. 

فمعظ���م �ملوؤ�ص�ص���ات �ملعني���ة 

بحرك���ة �لبناء و�مل���و�د �لتي يحتاجها ه���ذ� �لقطاع 

تاأث���رت ب�صكل مبا�رص بالرت�جع �لن�صبي حلركة �الإعمار 

يف لبنان. 

لل�سناعة  «مــظــلــوم  موؤ�س�سة  تهتم 

باطون  جبالت  ب�سناعة  و�لتجارة« 

وكاب�ص لنب باطون وخالطات �أعالف 

من  ومطاحن  وك�سار�ت  وجو�ري�ص 

خمتلف �أنو�عها.

وعن هذه �ل�سناعات يقول علي مظلوم 

�أ�سحاب موؤ�س�سة مظلوم لل�سناعة  «�أحد 

�ملذكورة  �سناعاتنا  «�إن  و�لتجارة«: 

�أعاله هي من �ملوؤهالت �لرئي�سية كونها 

عامال يف ت�سنيع �لبح�ص وجبل وكب�ص 

�لباطون لذلك تعترب يف �سلب مو�سوع 

�لعمار و�لبناء«.

ومبا �أن هذ� �لقطاع ل يلقى �هتمامًا من 

ب�سكل  يرت�جع  لذلك  �ملخت�سة  �لهيئات 

�لقت�سادية  �حلركة  جمود  مع  ملحوظ 

أحد أصحاب مؤسسة مظلوم للصناعة والتجارة 

 علي مظلوم: 

نحتاج إلى خطط استراتيجية لتفعيل قطاعنا
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يف  و�ملبيعات  �لت�سويق  مدير  �لتيني  �سادي  يــر�ه  ما  هذ� 

�لبناء  قطاع  �أن  �أكد  �لذي   ،MICTEL Chemicals �رصكة 

يف لبنان متاثر ب�سكل مبا�رص، وعن هذ� �ملجال قال: «�سهد 

�ملا�سية  �لفرتة  خــالل  ملحوظًا  تر�جعًا  �لعمر�ين  �لنمو 

�لتي  �نطالقته  �لقطاع  هذ�  يعاود  ولكي  �لقطاعات،  كباقي 

��ستقر�ر  فرتة  �لبالد  ت�سهد  �أن  يجب  �ل�سابق  يف  عهدناها 

�سيا�سي، ونتطلع �ىل دميومته، كما ناأمل �أن ي�ستمر �لو�سع 

�لمني يف حت�سن و�أن ن�سهد معاجلة ملعوقات �لبنى �لتحتية 

و�خلدماتية ما ي�ساهم يف �نتعا�ص �قت�سادي ماأمول«. 

وعن ما يطلبه �ل�سوق يف هذه �لأحو�ل قال: «�ن �لنق�سامات 

�حلادة لأي ��ستحقاق ل يخدم �لقت�ساد �للبناين يف جميع 

تقود  �لعقيم  و�جلــدل  تعطيل  �سيا�سة  �أن  كما  �لقطاعات، 

�لقت�ساد و�لبالد ب�سكل تدريجي �ىل �لهالك، وي�سع لبنان 

�ل�سناعي  يفقد  ما  �قت�ساديًا،  �ملتعرثة  �لدول  م�ساف  يف 

�لثقة مب�ستقبل �أف�سل ل�سناعته وتفقده �لفر�ص نحو �لتقدم 

�أي نوع من فر�ص  ومو�كبة �لتطور. ومن جهة �خرى تعدم 

�مل�سوؤولني  ن�ساهد  �أن  �ملــوؤمل  ومن  لبنان،  يف  �ل�ستثمار 

يف  و�لــرت�جــع  �ل�سوق  يف  �لبطيئة  �حلــركــة  عــن  يتكلمون 

بدل  �خل�سائر  ويح�سدون  �ل�سناعة،  يف  و�لتعرث  �ملبيعات 

�مل�سوؤولني  لــرنى  �لأو�ن  �آن  �حلــلــول.  �بتكار  على  �لعمل 

لنقاذ  وي�سعون  �لوطني  باحل�ص  يتمتعون  و�ل�سيا�سيني 

�لوطن و�قت�ساده. 

من  �لكثري  يعاين  �للبناين  �لقت�ساد  �ن  جميعًا  نعلم  كما 

�ل�سغوط يف هذه �لفرتة ن�سبة �ىل �لظروف �ل�سعبة و�لأزمات 

كباقي  �ل�سناعة  فقطاع  و�لأوجـــه،  �مل�سادر  �ملتعددة 

�لقطاعات معر�ص �ىل �سغوط كثرية، ويف هذه �لظروف ل 

ميزة له على باقي �لقطاعات يف �لقت�ساد �للبناين«. 

وحت�سني  لتطوير  ير�ها  �لتي  و�ملقرتحات  �حللول  وعــن 

�ل�رص�ص  �ل�سيا�سي  �لت�سادم  «�إن  قــال:  �لقطاع  هذ�  و�سع 

�لهيئات  ول  �للبناين  �لعام  �لر�أي  يربره  ل  �ل�سيا�سيني  بني 

�لقت�سادية، كما و�ن تر�كم �لأزمات �لجتماعية و�لتن�سل 

يكمن  �خللل  معاجلة  �ن  �لقت�ساد.  يخدم  ل  �مل�سوؤولية  من 

�ل�سيا�سي  �لحتقان  وتخفيف  �أوًل،  �مل�سوؤولية  حتمل  يف 

لتنطلق عجالت كل �لقطاعات وينتع�ص �لقت�ساد. �ن �سمعة 

فال  �لعاملية  �ىل  وترقى  ممتازة  هي  �للبنانية  �ملنتجات 

خوف عليها، هذ� ما يجعلنا مطمئني �لبال حيال م�ستقلها«. 

 MICTEL Chemicals مدير التسويق والمبيعات في شركة
 شادي التيني: 

قطاع الصناعة معّرض الى ضغوط كثيرة

�ل�صيا�صي���ة  �لتط���ور�ت 

�القت�صادية  و�لع���رث�ت 

باال�صافة �ىل بطء �لنمو 

وتده���ور  �القت�ص���ادي، 

كلها  �لعام���ة،  �الأحو�ل 

عو�مل �أدت ب�صكل مبا�رص 

�ىل تر�ج���ع يف حرك���ة �لبناء وجم���دت بع�ض 

�مل�صاري���ع �لعمر�نية يف بع����ض �ملناطق. الأن 

�حلركة مرتبطة ب�صكل مبا�رص بالو�قع �ل�صيا�صي 

�ملوؤث���ر يف �حلركة �القت�صادي���ة، وبالتايل يوؤثر 

على جممل �لقطاعات. 

�لفروع �ملتعلقة  بهذ�  ما يوؤثر على كل 

�ملعدنية  �ل�سناعات  ومنها  �لقطاع 

و�حلركة �لعمالية وغريها.

وعن حركة �لبناء قال: «�إذ� مل يكن هناك 

تد�ول يف �رص�ء وبيع �لعقار�ت ل يكون 

�لغالء  و�أي�سًا  عمر�ن  �أو  بناء  هناك  

�سلبًا  يوؤثر  �لعقار�ت  لأ�سعار  �لفاح�ص 

على �لبناء و�لإن�ساء�ت �لعمر�نية«.

�لو�سع يحتاج �ىل «خطط  �إن  قال  فيما 

تتعلق  �لقطاع  هذ�  لتفعيل  ��سرت�تيجية 

لهذه  و�لــنــظــر  ــة  ــدول �ل ب�سيا�سة  �أوًل 

بقرو�ص  �لدعم  ناحية  من  �ملوؤ�س�سات 

ودعم  �ل�رص�ئب  وتخفي�ص  �سناعية 

�لكهرباء و �لت�سالت وب�سورة خا�سة 

للموؤ�س�سات �ل�سناعية وبهذ� يكون هناك 

جزء من حتريك �لعجلة �لقت�سادية«.

�لنمو  «�إن  ــول:  ــل �حل مــقــرتحــات  وعــن 

عام  وكل  د�ئما  تر�جعا  ي�سهد  �لعمر�ين 

يكون �لرت�جع �أكرث من �لعام �ملا�سي.

لذلك نطلب من �لدولة �نقاذ ما تبقى من 

قوة �ملوؤ�س�سات �لتي ترت�جع �سيئًا ف�سيئا 

و�ذ� بقيت �حلال على ما هو �سائد فلن 

�نتاجية  قطاعات  ول  موؤ�س�سات  تبقى 

يف هذ� �لبلد م�ستقباًل«.
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مقابلة

«متحف  �ساحب  مّتى  نعمان  يــرى 

ب�سناعة  تعنى  �لتي  متى«  �لأونيك�ص 

ــام  ــرخ ــال �حلــجــر و�ل ــغ ــس ونــحــت و�أ�

�أ�سكالها  خمتلف  على  و�لــغــر�نــيــت 

ومبوز  مــدقــوق  حجر  مــن  و�أنــو�عــهــا 

و�ملجايل،  �لدر�ج  و�سناعة  وجملي، 

«مع  �ملــزخــرف:  �لعمال  ــو�ع  �أن وكــل 

يف  كبرية  خربة  �أكت�سبنا  �لوقت  مرور 

جريئة  خطوة  ويف  �لأعــمــال.  تن�سيق 

عنا 
ّ
و�س م�سجعة  غري  �أو�ساع  ظل  ويف 

ـــو�ع �لأحــجــار  �لأفــكــار وزدنـــا مــن �أن

�لت�سنيع  عملية  يف  ن�ستعملها  �لتي 

و�لتقطيع، و�أدخلنا �ىل �سناعتنا �أحدث 

و�ملنا�سري  �لآلت  حيث  من  �لتقنيات 

و�لكمبيوتر  �لليزر  على  تعمل  �لتي 

يعترب  لذ�  جــد�ً،  �لعالية  و�ملو��سفات 

�لرخام �للبناين من �أجود �ل�سناعات«.

�أما عن �لظروف �لتي متر بها �ل�سناعة 

فقال نعمان متى: «�أثرت علينا �لظروف 

عامة  �ملنطقة  فيها  متر  �لتي  �لعامة 

ولبنان ب�سكل خا�ص، فرت�جعت حركة 

�لعمر�نية  �ملعايري  وتغريت  �لبناء، 

على  �لطلب  من  خفف  ما  �لأبنية،  يف 

�لعديد من �ل�سناعات �ملرتبطة ومنها 

�أن  �إل  و�لغر�نيت،  �لــرخــام  �سناعة 

لكن  كثري�ً  تتاأثر  مل  �ملناطق  بع�ص 

وهنا  ــة،  ــردي وف �سغرية  م�ساريعها 

يكون �لعمل ح�سب �لطلب ووفق حاجة 

وحجم  �لعام  بال�سكل  ورغبته  �لزبون 

�لأحجار«. 

�سناعة  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  عن  �أما 

مو�جهتها  وكيفية  و�لغر�نيت  �لرخام 

فقال: «�أكرث �ملعانات و�مل�سكالت �لتي 

�مل�ساربة  هي  قطاعنا  يف  نو�جهها 

�ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �مل�رصوعة  غري 

�أو  تر�خي�ص  يعملون من دون  �أو ممن 

�لدولة  نطالب  وهنا  بيئية.  مو��سفات 

�لطاقة  جمــال  يف  �ل�سناعيني  بدعم 

و�ملحروقات �لتي تق�سم ظهر �ل�سناعي 

و�ملخيفة  �لعالية  لكلفتها  نظر�ً  �ليوم 

و�لتي حتمينا من �ملناف�سة«.

متحف األونيكس متى 
نعمان متى: الرخام اللبناني من أجود الصناعات

يعتر قط���اع �لرخام من بني �لقطاعات 

�ل�صناعي���ة �لفاعل���ة �قت�صادي���ًا لي�ض 

جل���ودة �صناعته فقط بل الزدياد �لطلب 

علي���ه يف معظم �ملج���االت �لعمر�نية، 

حتى �ملنازل باتت تعتمد على �لديكور 

من م���و�د �لرخام و�لغر�ني���ت و�حلجر 

�مللون. ومع تطور �لتكنولوجيا حتولت 

�صناعة �لغر�ني���ت �ىل �صناعة ع�رصية 

�لطلب،  �الأ�صكال �جلمالية ح�صب  تعطي 

خ�صو�صًا وقد حتولت �ىل �صناعة حديثة 

ت�صبه �خلزفيات.
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لـ«�ل�سناعة  �حلـــاج  رمـــزي  ــال  ق موؤ�س�سته  ن�ساط  ــن  وع

و�لإقت�ساد«: «نتعامل بالغر�نيت و�لرخام و�ل�سخور، تاأ�س�ست 

�ملوؤ�س�سة �سنة 1994، وكانت با�سم موؤ�س�سة جرجي �ملر وولده 

حني كنت م�سافر�ً، وعند عودتي �نفردت مبوؤ�س�ستي �خلا�سة 

�ىل  بال�سافة  قوبل،  دير  �ل�سويفات- مزرعة  وكان مقرها 

فرع للخ�سب لحد �بنائي، و�ليوم مقر �ل�رصكة يف �ل�سويفات 

كفر�سيما خلف حمطة �لري�ساين، وي�سم عدة �آلت، ومكاتبنا 

موجود يف �حلدث«. 

�لرخام  ت�سنيع  جمــال  يف  نعمل  «نحن  �سناعته:  وقــال 

�ل�سب  �لبالط  جمال  يف  قلياًل  عملت  و�ل�سخور،  و�لغر�نيت 

�ل�سناعات  تو�فد  ولكن  قدميًا،  �ملوز�ييك  ي�سمونه  �لــذي 

من  وخففت  �سناعتنا  �رصبت  �ل�سري�ميك  من  �لأجنبية 

وجودها يف �ل�سوق �للبنانية«.

قطاع  يكون  �ن  «�ملفرو�ص  نف�سه:  �ل�سياق  يف  و�أ�ــســاف 

�لرخام و�لغر�نيت يف �حلى حالته لكن و�سع �لبلد �حلايل 

�أرجعنا مبعدل 60 % تقريبًا �ىل �لور�ء، ول نز�ل على �أمل �أن 

يتح�سن وننطلق من جديد«. 

فيما حدد �مل�ساكل: «�كرث �مل�ساكل �لتي تو�جه �سناعتنا �ليوم 

هي �لب�سائع �لتي تاأتي من �خلارج م�سّنعة وجاهزة ومو�سبة 

�لكبرية  �لآلت  �سناعة  ن�ساط  على  �أثر  ما  وهذ�  بال�سناديق، 

ومنا�سري �لتف�سيل فخف �نتاجها لن �ل�سوق باتت ي�ستورد من 

�ل�سني وتركيا وغريهما، فلم يعد لدينا جمال لت�سغيل �آلتنا، 

ل ما يريده. 
ّ
و�سار �لزبون يبحث عن �جلاهز ويحم

�أنه �سار لدينا عدد كبري من �مل�سانع فبني  بال�سافة �ىل 

مهنيني  كلهم  لي�ص  ولكن  معمل،  هناك  و�مل�سنع  �مل�سنع 

باملعنى �ل�سحيح«. 

وعن �ملقرتحات للخروج من �لأزمة يقول �حلاج: «ل تفعل 

�لأمــور  يحلو�  �أن  يجب  �ل�سيا�سيني  لن  �سيئًا  �ملقرتحات 

خالل  من  �لأو�ساع  تهدئة  على  ليعملو�  �لعمل،  لن�ستطيع 

ت�ساريحهم فيهد�أ �لبلد ونحن نعمل ول نريد منهم �سيئًا«. 

وعن �أنو�ع �ل�سخور �لتي ي�سّنعها قال �حلاج: «ن�سًنع �أكرث 

من  ن�ستورد  مل  نحن  و�لرخام،  �لغر�نيت  بني  نوع  مئة  من 

موجود  �مل�رصي  �لرخام  رمبا  �ل�سنتني،  قر�بة  من  �خلارج 

يف �ل�سوق وبع�ص �لرخام �ل�سيني، وهذ� من �ملمكن �أن يتم 

�أنا  ونوعيته،  �أحجامه  ن�سّنع  ونحن  خام  كرخام  ��ستري�ده 

�أن ��ستخدم �لرخام �لجنبي مثل �لهندي و�لرب�زيلي  �أف�سل 

هو  �ل�سيني  �أن  �إل  �ملحلية،  �ل�سوق  يف  �ملوجود  و�ليطايل 

�لأكرث �نت�سار�ً لأنه �لأقل كلفة، فكل درجة هندية تكون بثمن 

ع�رص درجات �سينية«. 

صاحب)مؤسسة رمزي الحاج للصناعة والتجارة(
رمزي الحاج: ال نقترح تحسينات في ظل السياسيين الحاليين

ترتب���ط جت���ارة �لغر�ني���ت و�لرخ���ام بالعر�ض 

و�لطلب عل���ى �الأ�صناف �ملختلف���ة �ملتو�فرة يف 

�ل�ص���وق �للبنانية، ويف ظل تر�ج���ع حركة �لبناء 

تارة ون�صاطها طور�ً تتغ���ري متطلبات �ل�صوق، �إال 

�أن �ملوؤ�ص�صات �ملخ�ص�ص���ة ب�صناعة �لغر�نيت قد 

تعمل على �لتاأقلم و�لبحث عن بد�ئل جتارية يف 

ح���االت �لركود، ولكن حني تو�جههم م�صاربة غري 

م�رصوعة قد تكون �خل�صارة م�صاعفة. 

هذ� ما �أملح �ليه رمزي �حل���اج، �صاحب موؤ�ص�صة 

»رمزي �حلاج لل�صناعة و�لتجارة« يف لقائه مع 

»�ل�صناعة و�القت�صاد« حيث �أكد �أن حركة �لبناء 

�ملتغرية توؤثر عل���ى �لت�صنيع، ولكن �لطلب يبقى 

حمافظًا على وت���رية معينة، لكن �الحو�ل �لعامة 

وغياب �لرقابة يوؤثر ب�صكل �أو�صع على هذ� �لقطاع 

كونه ال �صو�بط �أو معيري حترتم. 





�صركة ليكورن كي�صونرج�ش �ش.م.م

صناعة مراجل أوتوماتيكيةمن جميع القياسات
بخار ومياه ساخنة - استيراد وتصدير مراجل وحرقات

 بريوت – اال�صرفية  

 �صارع الغابي  

ملك كي�صونرج�ص

 هاتف:

  961 )1(  324880 - )1( 326760 

 فاك�ص: 200413 )1( 961  

�ص. ب: 6244-16 بريوت - لبنان

kionergi@inco.com.lb



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L162

مقابلة

لبنان  يف  �سناعة  �أي  مثل  طبعًا 

�ل�سيا�سي  �أوًل على �ل�ستقر�ر  تركيزنا 

و�لأمـــنـــي يف �لـــبـــالد، فــقــد تــاأثــرنــا 

كما  �سلبيًا.  بها  منر  �لتي  بالظروف 

�لأمني  بال�ستقر�ر  �لتو�زن  عدم  �أن 

على  مبا�رصة  بطريقة  �أثر  و�ل�سيا�سي 

�لأعمال  �للبنانيني ورجال  �ملغرتبني 

كــانــو�  منهم  كــبــري  فــعــدد  �لأجـــانـــب 

�لقطاع،  هذ�  يف  �أمو�لهم  ي�ستثمرون 

�إل �أن �لأو�ساع �لأمنية �لر�هنة حالت 

دون ذلك، وهذ� �أي�سًا ما �نعك�ص �سلبًا 

و�ل�سقق  �لــعــقــار�ت  بيع  حركة  على 

ب�سكل  علينا  �نعك�ست  �لتي  �ل�سكنية 

�سلبي �أي�سًا«.

�لرخام  �سناعة  قطاع  معاناة  وعن 

قال: «فقد�ن �لدعم �ل�سناعي �حلقيقي 

يوجد  ل  �أنــه  خا�سة  �لدولة  قبل  من 

ي�سطرنا  ما  وهذ�  �أولية،  مو�د  لدينا 

�ل�سناعة  هذه  مايخ�ص  كل  ل�ستري�د 

مو�سوع  لنن�سى  وطبعًا  �خلارج،  من 

ت�ستهلك  �لتي  �ملازوت  فمادة  �لطاقة 

بكميات كبرية هي �أي�سًا غري مدعومة 

�أنها  لل�سناعيني، وكذلك �لكهرباء مع 

�لوقت  �أي يف  �لليل  دو�م  مدعومة يف 

�لذي لن�ستطيع �ل�ستفادة منها حيث 

فكل  �لليل.  يف  �لعمل  ن�ستطيع  ل  �أننا 

هذه �لعو�مل �لتي ذكرتها �سابقًا ت�سع 

و�سع  يف  �لقطاعات  وجميع  قطاعنا 

�لو�سع  ��ستمر  �ذ�  خ�سو�سًا  حــرج، 

مل  �ن  هــذ�  عليه،  ماهو  على  �لأمــنــي 

يتدهور �أكرث«.

وعن مقرتحاته لتح�سني و�سع �لقطاع 

مما  �أكــرث  نقول  �أن  ميكننا  «ل  قــال: 

قلناه �أو طرحه غرينا من �ل�سناعيني 

�ل�سناعة  يف  �لــدولــة  �هتمام  ب�ساأن 

�لنظر  �إعادة  �إذ عليها  �للبنانية عامة، 

لأنها  �ل�سناعية  �ملجالت  كافة  يف 

عالقة  لها  �لتي  �لقطاعات  �أهــم  من 

�إذ  مبا�رصة بتنمية �لقت�ساد �للبناين، 

�لدولة  �لقطاع �لأول �لذي تعتمد  بات 

�لقطاع  �نــعــد�م  بعد  مد�خيله  على 

�ل�سياحي«.

صاحب شركة »ماغرامار« لصناعة الرخام
سجيع مسعود: ال يوجد دعم للقطاع الصناعي

�صناع���ة �لرخام من �ل�صناعات �ملتطورة يف لبنان ملا يف جودتها 

م���ن �صناعة و�إبد�عي���ة جعلتها يف د�ئرة �هتم���ام �ملو�طن، حيث 

��صتبدلت يف �لعديد من �البنية د�خليًا وخارجيًا، �ذ باتت �صناعة 

�لرخ���ام من ��صا�صيات �لديكور�ت كافة. و�رتبط �لتد�ول يف �صناعة 

وجت���ارة �لرخام باحلركة �لعمر�نية ب�ص���كل مبا�رص، حتى ت�صديره 

�صار له علقة باالأو�صاع.

عن تاأثر قطاع �صناعة �لرخ���ام باحلركة �لعمر�نية يف لبنان قال 

�صجيع م�صعود �صاحب �رصكة »ماغر�مار« ل�صناعة �لرخام: »منذ 

�أن تاأ�ص�ص���ت �ل�رصك���ة �أي من حو�يل 15 �صن���ة، مل ن�صهد مثل هذ� 

�لرتدي �القت�صادي �لذي حلق �ملنطقة هاتني �ل�صنتني.
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�أما �لتوجه �لذي تقوم به �ل�رصكة قال: 

«ل يتوقف ن�ساطنا على �لبيع بل لدينا 

بعد  للخدمة  متخ�س�ص  عمل  فــريــق 

�ملوجودة  �لأ�سناف  جميع  لأن  �لبيع. 

يف �ل�رصكة مكفولة ملدة خم�ص �سنو�ت. 

�كت�سبنا  �سنة   25 تفوق  �ل�رصكة  فخربة 

مع  و�للــتــز�م  �مل�سد�قية  خاللها  من 

م�ساكلهم،  حــل  يف  �لــزبــائــن  جميع 

�ملنا�سب،  �لوقت  يف  معهم  و�للــتــز�م 

تطلعاتهم،  جميع  تلبية  يف  و�ملثابرة 

طليعة  يف  �لــ�ــرصكــة  جــعــل  ــا  م ـــذ�  وه

�ل�رصكات يف لبنان«.

�لقت�سادية  باملتغري�ت  تاأثرهم  وعن 

�ل�ستقر�ر  �أن  فيه  �سك  ل  «ممــا  ــال:  ق

�لعو�مل  �أهــم  من  و�ل�سيا�سي  �لأمــنــي 

�لتي توؤدي �إىل تطور �لقت�ساد �لوطني 

كقطاع  ونحن  �مل�ستويات.  كافة  على 

ومر�وحتها  بالحو�ل  نتاأثر  �قت�سادي 

عالقة  على  كوننا  و�سعود،  هبوط  من 

فان  ون�ساطها،  �لبناء  بحركة  مبا�رصة 

يف  نعتمد  �أننا  مع  �لطلب،  يخف  خفت 

عملنا على �ملو�طن �لعادي ولي�ص على 

�مل�ساريع �لكبرية فقط«. 

تقف  �لتي  �مل�سكلة  مو�جهة  عن  و�مــا 

عائقًا �أمام تطوير�لقت�ساد  فقال: «من 

�إز�لة  على  �لدولة  تعمل  �أن  �ل�رصوري 

باإدخال  �ملتعلقة  خا�سة  �ملخالفات 

�لتهريب  �أو  جمارك  دون  من  �لب�سائع 

حتفيز  على  ي�ساعد  وذلـــك  �لــرب  عــرب 

�ىل  وبال�سافة  �لنمو«  نحو  �لقت�ساد 

�ز�لة خمالفات �لعمل على �إيجاد قانون 

تنظيم  على  ي�ساعد  �لنو�ب  جمل�ص  يف 

عمل نقابة �لأدو�ت �ل�سحية«.

«�إن  قــال:  �مل�ستقبل  �ىل  نظرته  وعن   

ــر�يف و�لــطــاقــات  ــغ مــوقــع لــبــنــان �جل

منه  �ستجعل  فيه  �ملــوجــودة  �لب�رصية 

يف  �لعامل  دول  جلميع  �أ�سا�سيًا  مركز�ً 

�إعادة �إعمار �ملنطقة«. 

Chromotech Khalife& Co مدير عام  شركة
 عماد عبد الكريم: 

نحتاج قانون ينظم عمل نقابة األدوات الصحية

تتحكم حركة جتارة مو�د �لبناء وم�صتقاتها بحركة �لبناء ومتطلبات 

�ل�صوق خ�صو�صًا يف جمال �لبلط و�الدو�ت �ل�صحية وتو�بعها، وتتاأثر 

كغريها من �لقطاعات باالو�صاع �ملحلية و�القليمية . 

عن م���و�د �لبناء وو�صع �ل�رصكة حتدث عم���اد عبد �لكرمي مدير عام 

»�رصك���ة Chromotech Khalife &Co« وق���ال: »�إننا يف �ل�رصكة 

وكلء الأ�صه���ر �مل���اركات �الأوروبية �لتي تتعاط���ى �الأدو�ت �ل�صحية 

و�لبلط. �إن �صعارن���ا يف �ل�رصكة �جلودة و�لنوعية و�ل�صعر �ملنا�صب 

�لذي ير�صي جمي���ع �لطبقات و�الأذو�ق. لذلك  لدينا زبائن يف جميع 

�ملناطق �للبنانية.





Jaber For Trading S.A.R.L
Import-Export

Address: Lebanon, Nabatieh, Main Street, P.O.196
Tel: 961 7 260068 - Fax: 961 7 260694 - Mobile: 961 70 668399 - 70 945391 - 03 668399

E-mail: jfjaber@hotmail.com - www.jjtrading.com.lb

Machines Plants Parts Generators & Diesel Engines
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حركة  تر�جع  مع  �لقطاع  هذ�  تاأثري  عن 

�لإعمار يف خالل �ل�سنتني �لأخريتني.

بلوكات  ن�ستورد  نحن  جرب  يا�رص  يقول 

دول  من  و�لأونيك�ص  و�لغر�نيت  �لرخام 

م�رص  مثل  عربية  دوًل  كانت  �إن  عديدة 

من  وغريها  و�ل�سعودية  وتون�ص  وتركيا 

و�ليوم  �ــرص�عــات.  �سهدت  �لتي  �لــدول 

كلها  وهــذه  �لبحر  عرب  ن�سحن  �أ�سبحنا 

م�ساريف �إ�سافية على �ل�سناعة عد�عن 

تر�جع هذ� �لقطاع يف �لآونة �لأخرية.

حاليًا  �لقطاع  هــذ�  لو�قع  قر�ءته  وعــن   

و�لأو�ساع  �مل�ساربة  ظل  يف  وم�ستقباًل 

�لعامة يقول �ل�سيد جرب: �إن �سناعة �لرخام 

و�لغر�نيت و �حلجر يف لبنان �سناعة ر�ئدة 

�لإقت�ساد  تنمية  يف  كبري  م�ستقبل  ولها 

�للبناين خ�سو�سًا �أننا كموؤ�س�سات قانونية 

توؤدي ما عليها من و�جبات وم�ستلزمات 

للدولة من دون تلكوؤ.

على  ــطــارئــني  �ل ــب  ــل �أغ �أن  �لــعــلــم  ــع  م

باأدنى  يتقيدون  ل  �لذين  و  �سناعتنا 

و�ل�سالمة  �ل�رصيبة  وو�جــبــات  �ــرصوط 

كلفتنا  �لتي  �لبيئية  و�ل�سالمة  �لعامة 

�مل�سنع  جتهيزنا  عــرب  طائلة  مبالغ 

بفالتر تعرف بجهاز �ل�سيلو �لذي يحافظ 

على �لبيئة.

وعن مقرتحاته للخروج من هذه �لأزمات 

�لإقت�ساد  يف  فاعاًل  �لقطاع  هذ�  ليبقى 

�لدولة  طالبت  «�إذ�  جرب:  يقول  �لوطني، 

ن�ستطيع  �لتجارية  �لإتفاقات  بتطبيق 

�لبيع  �سبط  ميكن  جيد،  ب�سكل  �لعمل 

�لدكاكني  ويف  �لطرقات  على  �لع�سو�ئي 

�إىل �سندوق  ي�ساف �ملدخول �ل�رص�ئبي 

�لقو�نني  �لــدولــة  فر�ست  فــاإذ�  �لــدولــة. 

�ل�سناعي  بالقطاع  و�هتمت  �ل�سناعية، 

هو  �ل�سناعي  �لــقــطــاع  ي�سري  عــامــًة 

�لأ�سا�ص يف �لقت�ساد �لوطني خ�سو�سًا 

�أيــ�ــســًا  يعتمد  �ل�سياحي  �لــو�ــســع  �أن 

�جلمالية  على  �لأمـــن  �إىل  بــالإ�ــســافــة 

و�ل�سخور  �لرخام  ول�سناعة  �لعمر�نية 

دور بارز فيها«.

 األصيل لصناعة الرخام و الغرانيت 
و األشغال الفنية من الحجر

يا�����رص جر �صاح����ب �ملوؤ�ص�صة: 

وياأ�ض  باإحب����اط  ن�صع����ر  بد�أنا 

ون����دم على ه����ذه �ملبالغ �لتي 

��صتثمرناها يف هذ� �لقطاع ملا 

يعاني����ه يف �لوقت �حلا�رص من 

م�رصوعة  وم�صاربة غري  فو�صى 

من جت����ار وغرباء عن �ل�صناعة 

�لوطني����ة واليوج����د ح�صيب �أو 

رقيب م����ن قبل �لدول����ة ل�صبط 

هذ� �لو�صع �ل�صاذ. فنحن �أقدمنا 

ومببادرة فردي����ة وباإميان كبري 

بوطننا و بنه�صت����ه و باإعماره 

بع����د �حل����رب �لت����ي �أمّل����ت به 

على �إن�ص����اء م�صانع وتطويرها 

�ملع����د�ت  �أح����دث  و�إدخ����ال 

و�ملاكينات �إىل ه����ذه �ل�صناعة 

لن�صب����ح يف �صناعتنا مب�صتوى 

و�لعاملية  �الأوروبية  �ل�صناعات 

ال بل �أف�صل منها جودة و�إبد�عًا 

ملا يتمتع به �للبناين من ذوق 

وخرة جتعله يحول �حلجر �إىل 

حتفة ال ينق�صها �إال �لنطق. 
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E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  شناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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ت�سكل �ل�سناعة �للبنانية قر�بة 18 باملئة 

من �لناجت �ملحلي �أي 3.800 مليار دولر 

�لخت�سا�سيني  تقدير�ت  وفق  �مريكي 

قر�بة   1999 �لعام  يف  متثل  كانت  وقد 

�نها  �ملحلي. كما  �لناجت  باملئة من   27
 26 �ي  عامل  �لف   240 قر�بة  ت�ستوعب 

باملئة من �لعمالة �للبنانية.

�ل�سادر�ت  دليل  �إحــ�ــســاء�ت  وت�سري   

�ل�سناعية �ىل �أن عدد �مل�سانع يف لبنان 

3215 م�سنع  مقابل  3347 م�سنعًا  بلغ 

بزيادة  �أي   2011 �سنة  �إح�ساء  ح�سب 

132 م�سنع وحتتل حمافظة جبل لبنان 

�مل�سانع  عدد  بلغ  حيث  �لأوىل  �ملرتبة 

فيها 1930 م�سنعًا مقابل 1804 م�سانع 

ح�سب �إح�ساء �سنة 2011 وتاأتي حمافظة 

لبنان �ل�سمايل يف �ملرتبة �لثانية حيث 

م�سنع   445 فيها  �مل�سانع  عــدد  بلغ 

�سنة  �إح�ساء  ح�سب  م�سنع   528 مقابل 

2011 �أي باأقل 83 م�سنع عام 2013 ثم 
و�لبقاع  �جلنوبي  فلبنان  بريوت  يليها 

بالن�سبة  �أما  �لهرمل،  وبعلبك  و�لنبطية 

لالأق�سية فيحتل �ملنت �ل�سمايل �ملرتبة 

 829 �مل�سانع  عــدد  يبلغ  حيث  �لأوىل 

م�سنعًا ويليها ق�ساء بعبد� 407 م�سانع 

ثم جبيل وك�رصو�ن وعاليه و�ل�سوف.

�ل�سناعات  قــطــاع  �لــدلــيــل  و�ــســنــف 

فيها  مبــا  �لر�بعة  باملرتبة  �ملعدنية 

�ملجوهر�ت، حيث ي�سم 407 م�سانعاأً. 

عام  لبنان  رها 
ّ
�سد �لتي  �ل�سلع  �أهــم 

بن�سبة  �ملــجــوهــر�ت  ــت  كــان  2013
�لــ�ــســادر�ت  �إجــمــايل  مــن  باملئة   20
بن�سبة  �لنفطية  و�مل�ستقات  �للبنانية، 

بن�سبة  �لكهربائية  و�لآلت  باملئة،   9
 6 بن�سبة  �لآلية  و�لأدو�ت  باملئة،   7
بن�سبة  وم�سنوعاته  و�لنحا�ص  باملئة، 

5 باملئة. 

صناعة اآلالت واألجهزة والمعدات: 18 % من إنتاج لبنان 

صادرات اآلالت واألجهزة والمعدات 

صادرات 2014 )ك2 - آذار(صادرات 2013صادرات 2012

الوزن كلغباأللف دوالرالوزن كلغباأللف دوالرالوزن كلغباأللف دوالرمواصفات الفصلرقم الفصل

و�جهزة 84 و�آلت  ومر�جل  نووية  مفاعالت 

و�أدو�ت �آلية، �أجز�وؤها.

56٫39912٫315٫791247٫51844٫926٫69756٫39913٫315٫791

�أجهزة 85 و�أجز�وؤها،  كهربائية  و�أجهزة  �آالت 

ت�صجيل  �أجهزة  �ل�صوت،  و�إذ�عة  ت�صجيل 

و�إذ�عة �ل�صوت و�ل�صورة يف �الإذ�عة �ملرئية 

)تلفزيون( �أجز�ء ولو�زم هذه �الأجهزة.

46٫5285٫358٫867259٫02627٫291٫38546٫5285٫358٫867

102٫92717.674.658506٫54472٫218٫085102٫92717٫674٫658المجموع

تقرير �شناعة الآلت

وتظهر �لتقارير حول حركة �صناعة �الآالت يف لبنان من خلل تقارير �صادر�ت �الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت، �لتي تبنّي �لن�صب �ملئوية. 
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مقابلة

«�أود  �سناعته:  و�قـــع  عــن  ــال  ق بــد�يــة 

�إن  تقول  �لتي  �لح�ساء�ت  �أ�سدق  �أن 

لنفرت�ص  �أو  متقدمة  �للبنانية  �ل�سناعة 

�لآلت  �أن  و�عــتــرب  �ــســحــيــحــة،  �أنــهــا 

�آلت  هي  لبنان  يف  �مل�سّنعة  �ل�سناعية 

�ىل  متت  ول  ��سا�سية،  ولي�ست  جانبية 

لي�ص  نحن  ب�سلة،  �لأ�سا�سية  �ل�سناعة 

لدينا �آلت ت�سّنع بل ن�ستورد �آلت ن�سّنع 

تعطي  ل  �للبنانية  فالدولة  �لأجــهــزة، 

حافز�ً لي�سري بلد�ً �سناعيًا، �إل �أن �للبناين 

نف�سه هو طموح ويقوم ب�سناعة هام�سية 

ومن  و�لغ�سالت،  و�ملكيفات  �لرب�د  مثل 

لبنان  �إذ�  بيعها،  ي�ستطيع  ــه  �أن �جليد 

ن�سبة لعدد �سكانه يبيع �ألف غ�سالة مثاًل 

جيد، لأن هناك دول تبيع مئات �لألوف 

�لذين  �سكانها  �ىل  ن�سبة  �لغ�سالت  من 

ي�سلون �ىل ع�رصة �أ�سعاف عددنا«. 

و�أ�ساف يف �ل�سياق نف�سه: «لكن �لدولة ل 

يعتقد  �لبع�ص  يكون  وقد  �ل�سناعة  تريد 

على  �قت�ساديًا  �لعتماد  ن�ستطيع  �ننا 

�ل�سهر  ومر�كز  �ل�سهر  وت�سجيع  �ل�سياحة 

ت�رصفهم  ــل  وك وتــو�بــعــهــا،  و�حلــفــالت 

يريدونه  ما  �سد  و�أي�سًا  �ل�سناعة،  �سد 

�ل�سياحة؟ ل  �أجل  هم، فماذ� يفعلون من 

�لبلد  �لعك�ص يعملون �سد  �سيء. بل على 

و�ل�سياح، فكيف �سياأتي �ل�سياح خ�سو�سًا 

من دول غري مر�سى عليها. 

�لكل يتحركون كاأنهم دمى معلقة بخيوط 

�أ�ساأل ما �سبب �حتالل  «ماريونيت« ولذ� 

�ل�سناعة �لهام�سية �ملر�تب �لأوىل، �أنا ل 

�أجد �سببًا«. 

«لبنان  �مل�ساعد:  �سناعة  �سعيد  وعلى 

�لبلد �لوحيد �لذي ي�ستهزء ب�سناعته، فاإذ� 

وجودتها  حمليًا  م�سّنعة  �آلة  بني  قارن 

تفوق بع�رصة ��سعاف �ل�سناعة �لأجنبية 

كانت  ــو  ل وحــتــى  بالجنبية،  يفاخر 

و�رصوط  وحــدود  مبو��سفات  �ل�سناعة 

�لأجنبية،  �لطريقة  على  معينة  �سناعية 

فلو متت تكون �أعلى جودة من �ل�سناعة 

يريد  لأنه ل  �لزبون  يرف�سها  �لأوروبية، 

�ل�سناعة �ملحلية، وهنا يجب �أن حتا�سبه 

�لدولة لأنه يف�سل �لتاجر على �ل�سناعية، 

وهذ� ما يوؤثر على �ل�سعب �للبناين عامة.

وهنا دور �ل�سيا�سي �لذي ي�ساهم بت�سجيع 

�ل�سناعة  يدعم  ول  �لجنبية  �لتجارة 

�للبنانية، و�ل�سيا�سي �لذي ي�ساهم بتحقري 

ي�ساهمو�  �ن  بــدل  �ملحلية،  �ل�سناعة 

 Space Lab صاحب شركة 
 ريمون أبي عاد: 

ليس لدينا صناعات أساسية 
والدولة ال تدعم القطاع الصناعي

و�ص���لت �ص���ناعة �مل�ص���اعد يف لبنان �ىل م�ص���توى فاق بجودته 

�ل�ص���ناعات �الأوروبية �لعريقة، لكن هذ� �لقطاع تعر�ض ب�صكل كبري 

لنوع من �لتجاهل �أو �ملحاربة بطرق خمتلفة، و�أي�صًا تر�جع ب�صبب 

�صيا�ص���ات �النتاج و�حلركة �لعمر�نية �لتجارية �لتي �عتمدت على 

عن�رص �لتجارة ال �جلودة. 

بهذ� �خل�ص���و�ض حتدث �ىل »�ل�صناعة و�القت�صاد« رميون �أبي عاد، 

�ص���احب »�رصكة Space Lab« ل�ص���ناعة �مل�ص���اعد �ل�صهرية، عن 

�ال�صباب �ملبا�رصة للأزمة �لتي تعي�صها �صناعة �مل�صاعد يف لبنان 

و�ملتعلقة ب�صكل مبا�رص باالأحو�ل و�لتاأرجحات �ل�صيا�صية. 
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و�ل�سناعات  �ملحلية  �ل�رصكات  بانقاذ 

�للبنانية بل يدعمون �ل�رصكات �لأجنبية 

مهند�سني  لدينا  فنحن  ويدعمونها، 

يف  لهم  م�ستقباًل  يجدون  ل  و�سناعيني 

لبنان. 

بع�ص  لــبــنــان  يف  لــديــنــا  ــف  ــس �� بــكــل 

�ملهند�سني ل يعرفون ما يعني بناء ول 

م�ساعد ول فر�مات ويريدون �لتدخل يف 

�لتفا�سيل �ل�سناعية، فلدينا م�ساعد يف 

لبنان �ذ� تعطلت و�سجن �لنا�ص د�خلها ل 

يعرفون كيف ينقذونه، وباأي درجة )70 

�أو 80 �سنتمر) و�لأن يقولون �أقل من 120، 

و�ذ� تعطل �مل�سعد ي�سطر �لنا�ص لل�سعود 

نقل  و�سيلة  ي�سنعون  ل  �لدرج.  على   21
نقل  و�سيلة  ول  �سحيح  ب�سكل  لالأثاث 

�سحيحة للحو�دث �أو �ملر�ص �أو �حلر�ئق، 

ل يوجد تن�سيق«. 

بان  �ملهند�سني  بع�ص  على  �قرتحت  �أنا 

�سناعية  در��سات  لتقدمي  جمال  يعطونا 

نقابة  مــن  رد�ً  جنــد  ومل  ح�سابنا  على 

�سيء  كل  يعرفون  وكاأنهم  �ملهند�سني، 

كل  على  وقــادرون  �سيء  بكل  ويفهمون 

�ملهند�سني  بع�ص  هناك  �أن  �إل  �سيء. 

يفهمون عملهم ويرتكوننا نعمل مبجالنا 

لأننا نفهم به، وهم يعرفون كيف يدر�سون 

م�ساريعهم ب�سكل جيد وعلى �لأ�سول، و�إذ� 

�ر�د �لأ�ستعانة بافكار جديدة ي�ستعني من 

�خلرب�ت �للبنانية خارج مكاتبهم، ليكون 

�مل�رصوع متكامل وي�ستكمل كل عنا�رصه 

�سو�ء كانت بخر�ئط �لكهرباء �أو �مل�ساعد 

على  �لبناء  فيكون  �ل�سحية  �لأدو�ت  �أو 

قدر كبري من �جلودة. 

ــم  ــه �أمــــا �لــبــعــ�ــص فـــرنى مــعــظــم �ور�ق

مرتبطة  غــري  وخر�ئطهم  ودر��ــســاتــهــم 

مثاًل  ينفذونه،  �لذي  �ل�سكني  بامل�رصوع 

برجمة  لها  ي�سعون  �سغرية  عــمــارة 

مثاًل  تنا�سبها،  ل  وم�ساعد  كمبيوتر 

كيلو.   450 �ىل  ي�سل  ل  م�سعد  ي�سعون 

وهذه �مل�ساريع تتم ك�سفقات جتارية. 

وعن تطور �ل�سناعة قال �أبي عاد: «لدينا 

ودعم  لرقابة  حتتاج  �سناعة  لبنان  يف 

�ل�سناعي  �ل�ساأن  عن  �لغائبة  �لدولة  من 

�ل�ساأن  يهمهم  ل  و�ل�سيا�سيون  عامة، 

�لعام. 

�ل�رصيبة  لقانون  لدي �رصكة تخ�سع  �أنا 

يف  لدينا  بينما  �مل�سافة،  و�ل�رصيبة 

وتركب  كالفطر  تفرخ  �ــرصكــات  لبنان 

رقابة،  �أو  م�سوؤولية  �أي  بــدون  م�ساعد 

وبكل �أ�سف �لرقابة غري موجود �سوى يف 

�لفو�سى  تعمها  �ملناطق  وباقي  بريوت، 

�لعارمة. مثاًل يكون لدينا عامل م�ساعد 

يرتكنا ليوؤ�س�ص �رصكة له«. 

لدي  «لي�ص  �ملناف�سة:  و�قع  �أو�سح  فيما 

�ل�سخ�ص مكيف، لأنه ل  �إذ �سّنع  م�سكلة 

ي�سكل خطر�ً على �لإن�سان، بينما �مل�ساعد 

م�ساعد  فهناك  ــاة،  ــي �حل على  خــطــرة 

د�ئم،  لت�سليح  وحتتاج  لتتعطل  وجدت 

وهذ�  وتتوقف،  تتعطل  م�ساعد  وهناك 

يختارون  �لذين  �لأبنية  ��سحاب  �ساأن 

�إذ�  �مل�ساعد ح�سب ما يقال لهم حماية، 

�لعالية  باملو��سفات  �مل�سعد  ي�سّنع  مل 

و�ل�سو�بط ي�سكل خطر�ً على �حلياة. 

لدينا 150 �ألف قتيل يف لبنان معروفني 

�أ�سباب  تعرف  مل  �أ�سعاف  ثالثة  وهناك 

�لدولة  ت�ساأل عنهم باملطلق  وفاتهم ومل 

ومن  عليها،  �لقيميني  ول  �للبنانية 

قتلهم ل يز�لون بيننا، فماذ� �ساأقول لهم 

كفاء�ت  ميلكون  وهــم  �ل�سناعة  ب�ساأن 

�سهاد�ت  �عطتهم  �لتي  �لعفو  قو�نني  بعد 

بانهم لي�سو� جمرمني. 

حاكمو�  �حلــرب  بعد  �ملانيا  يف  مثاًل 

�لنه�سة  على  وعملو�  ــرب،  �حل جمرمي 

كافة،  �ل�سناعات  فن�سطت  �لعمر�نية 

ع�رصي  ب�سكل  �لــبــلــد  �عــمــار  و�عــيــد 

بعد  عندنا  فعلو�  فــمــاذ�  وحــ�ــســاري، 

�حلرب؟ ومل يقدم �أحد فكرة لإعمار لبنان 

للبنانيني وكيفية �لإعمار و�لبناء وكيف 

تكون تقنية �لبناء. 

�لــو�ــســع  لتح�سني  �قـــرت�حـــاتـــه  ـــن  وع

�سبق  مــا  «بخ�سو�ص  ــال:  ق �ل�سناعي 

�لقرت�حات  من  �ي  لــدي  لي�ص  ــرت  وذك

حت�سل  مل  �إذ�  �حلايل  بو�قعه  لبنان  لأن 

�ل�سيا�سة  م�سار  تغري  �جتماعية  ثــورة 

�لبلد،  يف  تغيري  يح�سل  لن  و�ل�سيا�سيني 

وطني  �قت�ساد  �أي  تنمية  ن�ستطيع  ول 

�خلارجية  �لأخطار  عن  بعيد�ً  لبنان  يف 

على  �ل�رص�ئيلية  بالعتد�ء�ت  �ملتمثلة 

ب�سكل  �لقت�ساد  على  توؤثر  و�لتي  لبنان 

مبا�رص، وم�سوؤولينا يتفرجون عليها. 

وهنا �أود �لقول �إن �ل�رص�ئيلي عربي جاء 

و�ل�سورية  و�ليمن  و�ملغرب  لبنان  من 

و�أ�س�ص  �لعربية،  �لدول  وفل�سطني ومعظم 

حماربة  على  وعمل  وجــاورنــا،  دولته 

�لقت�ساد و�ملجتمع و�ل�سيا�سة يف لبنان، 

ول �حد وقف بوجهه. 

�إذ�  ب�سهولة  تزول  ��رص�ئيل  �إن  �أقول  هنا 

قام كل مو�طن عربي قبل �أن ميوت عليه 

ت�ستطيع  فال  ��رص�ئيلي.  و�حــد  قتل  �أن 

�إ�رص�ئيل �ن تتعدى علينا«.  
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وطريقة  �ل�سناعات«  �سقال   » �رصكة  توجه  على  لــالإطــالع 

تطوير �لعمل وخطوط �لت�سنيع �لتي تعتمدها، �لتقت «�ل�سناعة 

�سقال  �رصكة  عــام  مدير  �سقال  �أ�سعد  �ل�سيد  و�لقت�ساد« 

�لقاب�سة وحاورته حول حركة  �أحد �رصكات �سقال  �ل�سناعات 

�لتطوير  عملية  يف  �ملعتمد  و�لن�ساط  لبنان  يف  �لآلت  �سناعة 

�ل�سناعي، وعنها قال: 

�لتي  �لكهرباء  �أزمة  ب�سبب  نا�سطة  �ل�سناعية  حركتنا  «تعترب 

�أم  �حلاجة  وكانت  �ليوم،  �ىل   1975 �لعام  منذ  لبنان  �رصبت 

�لخرت�ع، كما �أن هناك  و�قع فر�ص نف�سه علينا فالبلد بحاجة 

�ىل كهرباء ومولد�ت كهربائية، وبالتايل ن�سطت عملية جتميع 

�ل�سوق  يف  متو�جدون  فنحن  �لأعمال،  هذه  وتو�سعت  �ملولد�ت، 

ونعمل على ت�سنيع لوحات كهربائية ومولد�ت ومنظم كهربائي 

وحمولت منذ �لعام 1944، ون�سطت �سناعتنا بعد 1975 ب�سبب 

حاجة �ل�سوق �ملحلية. 

�لغذ�ء،  �لنفط مقابل  برنامج  �لعر�ق  �أقر  1996 عندما  �لعام  يف 

�لأف�سلية  �لعر�قية  �لــدولــة  و�عطت  باملناق�سات،  �ساركنا 

يف  و�نطلقنا  �نتاجنا  حجم  كرب  بالتايل  �للبنانية،  لل�سناعة 

�ل�سو�ق �خلارجية �ىل �فريقيا و�لدول �لعربية، وبالتايل �أ�سبح 

حجم �نتاجنا �أكرب مع �ل�سنو�ت، وكرب م�سنعنا مع زيادة �لطلب 

على �سناعتنا. 

�أ�سعد  �ل�سيد  �أو�سح  �لكهربائية  �لتوليد  وعن �سناعة جمموعات 

�أنه: «نقوم بت�سنيع كل من �سا�سي، لوحة �لتحكم، كامت  �سقال 

�سا�سي  على  و�ملناوبة  �ملحرك  جمع  يتم  ثم  ومــن  �ل�سوت  

وو�سعها يف �لكامت، وهذ� ما ي�سمى مبجموعة توليد مع كامتها«

 ،%  90 حملية  �سناعة  لتكون  �ملولد�ت  �سناعة  ينق�ص  وعما 

ولي�ص  كبرية  ر�ساميل  �لكامل  �لت�سنيع  «يتطلب  قائاًل:  �أو�سح 

جتميع �أو ت�سنيع �ملو�د، لن �لخرية متو�فرة وميكن ��ستري�دها 

قطع  لديهم  �نكلرت�  يف  �ملحركات  �سناعة  مثاًل  �لعامل،  كل  من 

�ىل  ن�سل  �أن  ميكننا  لذ�  وت�سيكيا،  و�ل�سني  �لهند  من  ت�ستورد 

90 % لأنها م�ساألة �سهلة. نحن نبحث عن �لهدف من �لت�سنيع، 
فهل ��ستطيع بيعه يف �لأ�سو�ق �لعاملية بوجود ماركات عاملية 

و�أناف�سهم؟، عندما نتمكن من �لت�رصيف �سنقوم بالت�سنيع«. 

�لعاملية  للماركات  مو�زية  بجودة  للمولد�ت  ت�سنيعهم  عن  �أما 

عن  خمتلفة  حاجتها  و�للبنانية  �لعربية  �ل�سوق  �أن  خ�سو�سًا 

لبنان  يف  ن�سّنعها  �لتي  �ل�سوت  كو�مت  «فعاًل،  قال:  �لأوروبية، 

�ف�سل بنوعيتها وجودتها وفعاليتها بكثري من تلك �لتي ُت�سّنع 

يف �أوروبا. 

وعن متا�سي �رصكتهم مع تطور �ل�سناعات ووجود طاقة بديلة 

ولدينا  تطور،  كل  مع  نتما�سى  «نحن  قال:  جديدة،  و�بتكار�ت 

منتجات للطاقة �لبديل ولكنها ل تز�ل مرتفعة �لكلفة.

أسعد صّقال مدير إدارة »صقال الصناعات«: 
رغم الظروف اإلقليمية نعمل على تطوير صناعتنا

يعت���ر لبن���ان من �ل���دول �لتي تعمل عل���ى تطوير 

�ل�ص���ناعات �لكبرية خ�صو�ص���ًا �ص���ناعة �ملولد�ت 

�لكهربائية �ملتميزة، ويعود هذ� �لتطور ال�صباب عديدة 

�أهمها حاجة �ل�صوق �للبنانية لهذه �ل�صناعات، �لتي 

باتت ��صتثمار�ً �صناعيًا مطلوبًا يف �ملحيط �أي�صًا. 

م���ع تنامي وجود �ل�رصكات �مل�ص���ّنعة، باتت �رصكة 

�ص���قال �ل�ص���ناعات  من �أعرق �ل�رصكات يف �ل�رصق 

�الأو�ص���ط، وهذ� ما ��ص���تطاعت �ل�رصكة �ل�ص���ناعية 

�إثباته كونها من �أعرق �ل�رصكات �للبنانية و�لعربية 

�لتي �هتمت مب�ص���اريع �صناعة �ملولد�ت �لكهربائية 

�لكبرية خ�صو�صًا �لتي تخ�ض �ل�رصكات و�ملوؤ�ص�صات 

�ل�ص���ناعية و�الأبنية �ل�ص���خمة. ومع تط���ور �لتقنية 

عم���دت �ل�رصك���ة �ىل �أن تكون �ل�ص���باقة يف عملية 

تطوير �ملعد�ت  �ل�صناعية لتو�كب متطلبات �الأ�صو�ق 

�لعاملية خ�صو�صًا. 
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�أما �ختالف �لت�سنيع ح�سب تطور و�سائل �نتاج �لطاقة، �أو�سح 

�لبنزين،  �لغاز،  على  �لطاقة  توليد  �لإن�سان  «ي�ستطيع  قائاًل: 

على  �نتاجه  ميكن  و�أي�سًا  �حلجري  �لفحم  �لفيول،  مــازوت، 

�لنووي. وهنا تختلف نوعية �ل�سناعة، فاحجام �ملولد�ت �لتي 

�لفحم �حلجري،  �أو  للنووي  نبيعها ل يوجد فيها �حجام كبرية 

وهناك �ملولد�ت �ل�سغرية �لتي ت�سغل على �لبنزين وهي لي�ست 

�لتي  �لكبرية  �ملولد�ت  يقت�رص على  �سمن نطاق عملنا، فعملنا 

�إل  لبنان  يف  نبيع  ل  ولكننا  �لفيول،  �لغاز،  �لديزل،  على  تعمل 

�لديزل لأنه ل يتو�فر لدينا �لغاز، ول ن�ستخدم �أي�سًا �لنفط �خلام 

مع �نه متو�فر لأن كلفة �ملولد �لذي يعمل على �لفيول �أغلى بكثري 

من مولد �لديزل، مع �أن ��ستخد�م �لغاز �نظف للبيئة«.

�أما بالن�سبة لإمكانية ت�سنيع مولد�ت تعمل على �لغاز، قال �ل�سيد 

�أ�سعد: « �لبلد�ن �لتي يتو�فر فيها غاز يتم تركيب فيها مولد�ت 

�أغلى  كلفتها  �ملولد�ت  وهذه  و�أفريقيا.  �لعر�ق  مثل  عليه  تعمل 

نن�سى  ل  وهنا  خمتلف،  عمل  نظام  ولديها  �لديزل  مولد�ت  من 

�أن توفري كلفة �ل�ستخد�م تاأتي لحقًا، لأن طن �لديزل �أغلى من 

�لغاز، وكذلك �لأمر بالن�سبة للم�رصوف، بال�سافة �أن �ملجموعة 

�لكهربائية �لتي تعمل على �لغاز �أطول عمر�ً بثالثة �أ�سعاف من 

�لأخرى �لتي تعمل على �لديزل. 

�أطــول  وعمره  �سيانة  �أوفــر  �لغاز  مــولــد�ت  �أن  نو�سح  وهنا 

غاز،  لبنان  يف  لدينا  لي�ص  �أ�سف  بكل  ولكن  �أقــل،  وم�رصوفه 

�لغاز من م�رص عرب �سورية ولكنه توقف بعد  ��ستري�د  وحاولنا 

�لحد�ث �لخرية«. 

�ىل  و�سولها  و�إمكانية  لبنان،  يف  �لأجهزة  �سناعة  تطور  وعن 

�ملر�تب �لأوىل بني �ل�سناعات، رد قائاًل: «�لآن ل �أرى م�ستقباًل 

لل�سناعة يف لبنان، فال�سناعي �للبناين يدعم �سناعته من تلقاء 

�لقر�ص  فر�سة  قدمت  �أنها  مع  �لدولة،  من  بدعم  ولي�ص  نف�سه 

�ل�سناعي وكانت خطوة �يجابية، لكن ظروف �لبلد ل ت�ساعد، فاأنا 

ك�سناعي �إذ� �ردت تطوير وتو�سيع �سناعتي ل �أقوم بهذه �خلطوة 

يف لبنان لأن �سوقه �سغرية جد�ً، فاذ� �ردت تو�سيع م�سنعي لأ�سدر 

�ىل �خلارج �أوؤ�س�ص م�سنعًا يف �لدول �لتي �أ�سدر لها. بال�سافة �ىل 

 �أن �لأو�ساع �لأمنية �سيئة جد�ً فمن �خلطاأ �لإ�ستثمار يف لبنان«.

�أما حماولت �ل�سناعي �للبناين �لقيام مبجهود �سخ�سي لتاأمني 

مدن �سناعية وتوفري م�ستلزمات قال: «تعمل جمعية �ل�سناعيني 

بجهد كبري، وقدمت �لدولة �لقر�ص �ل�سناعي، ولكن ظروف �لبلد 

�سعبة بوجود �لطبقة �لرديئة من �ل�سيا�سيني و�لزعماء �حلاليني 

�لذين يعملون ملنفعة �سخ�سية.   

�لتي يقومون بها لتطوير �سناعتهم و�ملحافظة  وعن �خلطو�ت 

«�سقال  ف�رصكة  متو��سل،  ب�سكل  نتطور  «نحن  قــال:  عليها 

باجمايل   %   15 �ىل   12 بني  �سنويًا  م 
ّ
تقد لديها  �ل�سناعات« 

لذ�  �لتطور  هذ�  ت�ستوعب  ل  �للبنانية  �ل�سوق  ولكن  مبيعاتها، 

نو�سع عملنا يف �خلارج، ففي بد�ية 2014 كان هناك �نخفا�ص 

�مل�ساكل  ب�سبب  �ل�سابقة  �ل�سنة  عن   %  40 �ملحلية  مبيعات 

�ملوجودة، و�حلمد هلل ل نتاأثر لأننا ل نعتمد على �ل�سوق �للبنانية 

لالأ�سو�ق  يكون   % و85   مبيعاتنا  حجم  من   %  15 تاأخذ  لأنها 

�خلارجية«. 

وعدد �سقال مر�حل �لتطوير يف م�سنعهم: «طورنا م�سنعنا يف 

2012 و2013 فو�سعناه و��سفنا �ليه �آلت حديثة �ل�سنع، و�أ�سبح 
 (Mass Production( لدينا خطوط �نتاج، و�لآن  نعمل بطريقة

ي�سنع  �جلديد  �نتاجنا  خط  �لكال�سيكية.  �لطريقة  على  ولي�ص 

�ليد  14 دقيقة جمموعة كهربائية مع تدخل ب�سيط جد�ً من  كل 

�لعاملة،  �أي �أنه يتطلب موظفني لد�رته ويعطي نتيجة بدل مئة 

موظف. و�سعنا ��ستثمار�ً �سخمًا، و�ل�سلوب نف�سه ��ستخدمناه يف 

خطوط �لدهان و�جلمع، كلها خطوط �نتاج تعتمد على �ملكننة.

�لتقنيني  ح�سور  من  رفعنا  �أننا  �إل  �لعمال  عدد  قّللنا  �أننا  مع 

�ملوظفني،  عدد  بن�سف  ��سعاف  ثالثة  �أ�سبح  �لذي  و�لنتاج 

�لنتاجية ورفعنا �جلودة. فعندما ن�سنع بطريقة  �لقدرة  رفعنا 

�لآلت  لأن   ،%  0 �خلطاأ  ن�سبة  ت�سبح  �حلديثة   �لنتاج  خطوط 

ول  �خطاء  فيها  كان  �لتي  �لقدمية  �لطريقة  عك�ص  على  ت�سنع، 

�أ�سبحت  تكون �لقطعة مثل �لأخرى لأن �لعمل كان يدويًا. كما 

�سناعة �ملولد�ت عندنا مثل �سناعة �ل�سيار�ت. 

�ل�سياق نف�سه: «نحن �لآن ب�سدد حت�سري للح�سول  و�أ�ساف يف 

على �سهاد�ت جودة �لأ�سو�ق �لمريكية و�لأوروبية، لنتمكن من 

�لو�سول �إليها، وحت�سري�ً لها ح�سل ك�سف �أويل للمعمل وعندما 

تنتهي هذه �ل�سهاد�ت �سندخل �ىل تلك �لأ�سو�ق. ويتطلب �لتح�سري 

قر�بة �ل�سنة ون�سف �ل�سنة، لأن �لدخول �إىل تلك �لأ�سو�ق يتطلب 

معايري مل نكن نطبقه �سابقًا وبعد تطبيقه نخ�سع لك�سف وعندما 

جنتازه ن�سبح خمولني لبيع �سناعتنا يف �أوروبا و�أفريقيا.  
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مقابلة

�إن ل�رصكات �ملتاجرة بقطع �لغيار دور فاعل يف عملية تن�سيط 

تهتم  �لتي   AFA �رصكة  بينها  ومن  لبنان،  يف  �ملحلية  �ل�سوق 

بتجارة وت�سويق �لقطع. عن دور �ل�رصكة يف �ل�سناعة �للبنانية 

قال �سامي بو فو�ز �ساحب �رصكة AFA لـ «�ل�سناعة و�لقت�ساد«: 

«لي�ص ل�رصكتنا �ي دور يف �لت�سنيع على �لأر�ص �للبنانية. فدور 

و�ملعد�ت  �لقطع  كافة  ت�سويق  على  حم�سور  لبنان  يف  �رصكتنا 

�مل�سّنعة من ِقبل �ل�رصكة �لأم وفروعها �ملنت�رصة يف عدة بلد�ن 

يف �لعامل مثل �لوليات �ملتحدة �لمريكية و�ملك�سيك و�ل�سني«. 

للخر�سو�ت  �مل�ستوردة  باملوؤ�س�سات  �ملرتبطة  �لقطاعات  �أما 

ك رئي�ص ملعظم 
ّ
كونها فاعل �أ�سا�سي يف �ل�سناعة �للبنانية، وحمر

�لقطاعات، قال بو فو�ز: «تعترب �لقطع �ملتوفرة من قبل �رصكتنا 

على  تعمل  �لتي  �ملحركات  من  كبري  لعدد  �مان  �سمام  مبثابة 

�لكهربائية  �ملولد�ت  مثل  عدة  جمالت  يف  و�مل�ستعملة  �لديزل 

و�ل�ساحنات و�لبو�خر و�لآليات �ملنت�رصة يف جمالت �ملقاولت 

وعلى  �ملر�فئ  يف  �مل�ستعملة  �لآليات  كما  �لبنائية،  و�مل�ساريع 

�نو�عها«. 

هو  �مل�ساكل  �أهم  قطاعهم:«من  يعانيها  �لتي  �مل�ساكل  و�أو�سح 

�جليدة  �ملو��سفات  حتمل  ل  لب�سائع  �لتجار  بع�ص  ��ستري�د 

حماولة  كما  �لم.  �مل�سنع  من  و�عتمادها  �تباعها  يجب  �لتي 

يف  هي  �منــا  �ل�سلي  �ل�سم  حتمل  ب�سائع  ��ستري�د  �لبع�ص 

�لو�قع غري ��سلية. كما غياب �لتقنيات �ملطلوبة ميكانيكيا هي 

ل�سحاب  و�سمانا  �لقطع  �سمعة  على  حفاظا  �ل�رصوريات  من 

�ملعد�ت �و �لآليات«.  

�أنو�ع  كل  ت�سنيع  على  قدرة  لبنان  لدى  لت�سبح  �ملطلوب  وعن 

قطع �لغيار للمعد�ت �لكبرية، قال بو فو�ز: «من �ل�سعب يف �لوقت 

و�ملحركات  �لآليات  على  �مل�ستعملة  �لقطع  ت�سنيع  �حلا�رص 

�لثقيلة ل�سباب عدة �همها:«عدم وفرة �ملو�د �لولية لهذ� �لنوع 

�لعلمي حمليا يف �جلامعات  �لقطع.. وعدم وفرة �ملح�سول  من 

�للبنانية ب�سبب عدم �حلاجة ملثل هذ� �لتخ�س�ص.. وعدم وجود 

م�سانع للمحركات �لتي من �سانها توفري �لكميات �ملطلوبة لهذ� 

متوفرة  غري  ثقيلة  معد�ت  تتطلب  و�لتي  �ل�سناعات  من  �لنوع 

حمليًا ويف حال توفرت ي�سعب �سيانتها«. 

 صاحب شركة AFA سامي بو فواز: 
ال تتوافر لدينا المواد األولية لصناعة قطع الغيار

تعتمد �صناعة �الآالت 

يف لبنان على �لعديد 

م���ن قط���ع �لغي���ار 

�لت���ي  �ملنف�ص���لة 

يحتاجها �ل�ص���ناعي 

��ص���تري�دها  ويت���م 

م���ن �خل���ارج. وهذ� 

تنمي���ة  �ص���كل  م���ا 

�للبناين  للقت�ص���اد 

ب�ص���كل مبا�رص، ومع 

�الو�ص���اع  تغ���ري 

تغ���ريت  �القليمي���ة 

�لعديد من �ملعطيات 

ت�ص���نيع  عملية  يف 

�لقط���ع  وجت���ارة 

�ملعروفة  �ل�ص���غرية 

»�خلر�صو�ت«  بقطع 

�أو مكملت �لبناء. 
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اإبتكارات اليا�ص بدر
�صناعة االآالت املعدنية لع�صر املوا�صم 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



 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. 
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حمي  «حمــالت  تعترب  �ل�سياق  هــذ�  يف 

�لدين« من �ملوؤ�س�سات �لفاعلة يف �ل�سوق 

�لدين:  ي�سار حمي  قال  �للبنانية وعنها 

«موؤ�س�سة حمي �لدين هي �رصكة جتارية 

مهنية.  ونحن منلك 25 عام من �خلربة 

و نقوم باإنتاج �أدو�ت عالية �لأد�ء ت�سمل  

�ملنا�سري و�ملثاقب و�لطو�حني و�ملعد�ت 

�ليدوية و�لأدو�ت �لزر�عية و�أدو�ت �أخرى 

�لنماذج  من  �ملئات  نقدم  نحن  كثرية. 

�أربعة منتجات  �ملختلفة ونقوم بتطوير 

جديدة كل �سهر. منتجاتنا مرخ�سة من 

ونحن  �لدولية  �ل�سالمة  منظمات  جميع 

�مل�سدق    ISO9000 مبعايري  ملتزمون 

من  �ل�ستري�د  و�ن   .QC قبل  من  عليها 

�خلام  �ملو�د  بتقدمي  لنا  ي�سمح  �ليابان 

ذ�ت �جلودة �لعالية باأ�سعار منا�سبة«.

حمي  ي�سار  قــال  موؤ�س�ستهم  دور  عــن 

يف  كبري�ً  دور�ً  موؤ�س�ستنا  «تلعب  �لدين: 

حيث  �للبنانية  بال�سناعة  �لنهو�ص 

نعترب �ملحرك �لرئي�سي لكافة �لقطاعات 

من  �للبنانية  �ل�سوق  يف  �لإنــتــاجــيــة 

ذلك  عن  ماينتج  �أق�ساها،  �إىل  �أق�ساها 

مبختلف  �لقت�سادية  �لقطاعات  تفعيل 

�لبناء  قطاعات  وخ�سو�سًا  �جتاهاتها 

و�لزر�عة و�ل�سناعة مبختلف �أنو�عها«.

و�خلــردو�ت  �لقطع  جتارة  �رتباط  وعن 

حمي  قــال  �لقطاعات  مــن  �لعديد  مــع 

من  �ل�سغرية  �لقطع  �إن  «بالفعل  �لدين: 

يف  �لأ�سا�سيات  من  تعترب  �خلر�سو�ت 

�لعديد  منلك  �للبنانية،  �لعمل  �سوق 

حمركًا  تكون  �أن  ميكن  �لأ�سناف  من 

�ل�سناعية  �لقطاعات  ملعظم  �أ�سا�سيًا 

ومو�د  ودهانات  وجنارين  حد�دين  من 

بناء وزر�عة، فعلى �سبيل �ملثال �لعامل 

�أ�سناف  �ىل  يحتاج  بالزر�عة  �ملخت�ص 

�للبنانية  بالزر�عة  بالنهو�ص  ت�ساعده 

يف  م�ساعدته  على  �لقدرة  منلك  فنحن 

ومتطلباته،  �إحتياجاته  كافة  تاأمني 

�لقطاعات  كافة  على  ماينطبق  وهــذ� 

�لنتاجية �لأخرى«.

وعن �مل�ساكل �لتي تو�جه قطاعهم قال: 

«�إن �مل�ساكل و�لتحديات �ل�سا�سية �لتي 

نعاين منها تخت�رص على �ل�سكل �لتايل:

يف  �ملـــرتدي  �ل�سيا�سي  �لو�سع  �أوًل: 

�لآونة �لأخرية و�لذي ينعك�ص �سلبًا على 

كافة �لقطاعات �لنتاجية.

ثانيًا: �رتفاع كلفة �لنتاج و�ليد �لعاملة 

�لوطنية.

ثالثًا: غياب �أي نوع من �حلماية حيال 

بالب�سائع  �ملحلية  ــو�ق  ــس �لأ� ـــر�ق  �إغ

و�ملنتجات.

وعدم  �ل�سناعية  �ملناطق  قلة  ر�بــعــًا: 

وجود �لبنى �لتحتية �ل�سا�سية فيها.

عرب  �لت�سدير  كلفة  �رتــفــاع  خام�سًا: 

�ملر�فئ �للبنانية ول�سيما مرفاأ بريوت.

-4 �لأ�سناف �لتي تتو�جد يف موؤ�س�ستنا 

�لقطاعات  فئات  �سمن  ت�سنيفها  ميكن 

ومو�د  و�ل�سناعية  �لزر�عية  �لنتاجية 

و�لأملنيوم،  و�لنجارة  و�حلــد�دة  �لبناء 

نحر�ص على �جلودة و�لنوعية حيث �أننا 

�لتجارية  �لعالمات  من  �لعديد  منتلك 

�ملعروفة يف �لعامل �خلارجي وبالأخ�ص 

�ملــانــيــا  و  ـــو�ن  ـــاي ـــت و�ل ــني  ــ�ــس �ل يف 

 MEST- ELAURA-( و�لــ�ــســويــد. 

 ELEPHANT- SHARK- FORD-

 MOSTA- LUX- RICHTER-

.(BETA- KEIL- SENCAN

 صاحب)محالت محي الدين( يّسار محي الدين: 

الخردوات الصغيرة تعتبر أساسيات السوق 

�لقطع  وجتارة  �صناعة  تعتر 

�ل�صغرية و�خلردو�ت حاجة ملحة 

خ�صو�صًا  �للبنانية،  �ل�صوق  يف 

توؤمن  �لتي  �مل�صانع  غياب  �أن 

قطع غيار للم�صانع �أو لل�رصكات 

�ملحرّك  تكون  بحيث  �ل�صناعية، 

�الأ�صا�صي يف عملية �ل�صيانة ما 

ي�صّهل عجلة �لعمل. 



 النبطية

 فرع اجلملة: مفرق كفر رمان - جادة الرئي�س نبيه بري - الطريق العام

 تلفون: 764361  07 - 764111 7 961 - تلفاك�س: 760035 7 961 - خليوي: 653267 3 961

فرع املفرق: �سارع ح�سن كامل ال�سباح - مقابل �سنرت ال�سباغ - تلفون: 765031 7 961

Facebook Page: mouhieddine establishment - E-mail: mohyas@inco.com.lb



العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+ - خلوي : ٢٨٨٣٤٤) ٣(٩٦١+

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: management@elissaco.com - www. elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices



الرواد لل�صناعة والتجارة
Al Rawad For Commerce and Industry

بر�د�ت، �صويات، غرف �لتريد، معامل حلويات وباتي�رصي، ملحم و�صوبرماركت

طر�بل�ض - دير عمار  - لبنان �ل�صمايل - هاتف: ٤٦٢٢٣٩ )٦( ٩٦١ - ٣٦٤٦٠٨ )٣( ٩٦١ - فاك�ض : ٤٦٢٢٣٩)٦( ٩٦١

Tripoli - Der Amar - North Lebanon - Tel: 961 )6( 462239 -  961 )3(-364608 - Fax  : 961 )6( 462239
E-mail: rawad.nabil@hotmail.com
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و�أ�ساف يف �ل�سياق نف�سه: «رمبا �لعن�رص �لأبرز هو دعم م�رصف 

لبنان للقرو�ص �ملمنوحة لل�رصكات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لعاملة 

يف هذ� �ملجال وتوفري �لقرو�ص �لد�عمة للم�ستهلك �سو�ء للمنازل 

�أو للموؤ�س�سات كافة«. 

من  لبنان  يف  �لأوفــر  تعترب  �لبقاع  منطقة  «�أن  �ىل:  �سو  و�أ�سار 

حيث تو�فر �لطاقة �ل�سم�سية، لذ� فاإن عدد �مل�ستخدمني يف تز�يد 

ورمبا �لطلب على �لطاقة �ملتجددة لدى �ملوؤ�س�سات عامة ومنها 

)�ملد�ر�ص، �مل�ست�سفيات، �ملعامل، �لفنادق،..) هو �لأبرز«.

�لطاقة  �إنــتــاج  نحو  تتجه  حاليًا  �لأ�ــســو�ق  «�أن  �سو:  �أكــد  كما 

�لطاقة  �ألو�ح  �حلر�رية من  �لطاقة  �إنتاج  �أكرث من  �لكهرو�سوئية 

منتجي  بني  خا�سة  �إتفاقية  و�سع  بعد  وبالأخ�ص  �ل�سم�سية، 

بـ  يعرف  ما  وهو  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  وبني  �ملتجددة  �لطاقة 

.»NET METERING»

�لقطاع �خلا�ص  يوؤمنها  �لتي  وعن م�ستوى �ملنتجات و�خلدمات 

�ملجالت  معظم  يف  كما  لبنان  «�أن  �سو:  �أكــد  �ملجال،  هذ�  يف 

�لــدول  بني  �ل�سم�سية  �لطاقة  جمــال  يف  ــد�ً  ر�ئ يعترب  �لهند�سية 

�ل�سم�سية �ملدجمة  �لطاقة  �ألو�ح  �ملجاورة وخ�سو�سًا من ناحية 

«�أن موؤ�س�سة «�سوتك« حائزة  بالهند�سة �ملعمارية«. و�سدد على: 

�أجهزة  تطوير  لقاء  عدة  عاملية  جو�ئز  وعلى  �خرت�ع  بر�ءة  على 

.لكن    »Pergola Solar System» بالبناء  مدجمة  �سم�سية  طاقة 

�أ�سو�قًا  �أنها و�عدة تبقى  �للبنانية ومع  �أن �لأ�سو�ق  هذ� ل يخفي 

من  كبري�ً  عــدد�ً  �إن  لذلك  �جلــو�ر،  لدول  بالن�سبة  �حلجم  �سغرية 

�ملوؤ�س�سات تتجه لتو�سيع نطاقها يف هذه �لدول.

وقد �ألقى �ل�سوء على �أحد �أبرز �مل�ساريع يف �لبقاع وهو مدر�سة 

�ملعايري  �أعلى  �ملدر�سة  وتتبع هذه   .»  Manner High school»»

�لطاقة  م�سادر  و��ستخد�م  �لطاقة  ��ستهالك  حيث  من  �خل�رص�ء 

�ل�سم�سية  �لطاقة  �ألو�ح  من   100kWp ومنها  �ملتجددة  �ل�سم�سية 

�لتي �سوف يتم ربطها مع �سبكة  �لكهرباء. و�إن �رصكة «�سوتك« 

تفتخر بالتعاون مع �ملهند�ص حنا و�كيم يف تنفيذ هذ� �مل�رصوع 

�إفتتاحه يف  �لنموذجي يف �ملنطقة و�إن هذ� �مل�رصوع �سوف يتم 

�سهر �أيلول من هذ� �لعام«.

و�إذ� كانت «�سوتك« قد ��ستفادت من �لقرو�ص �ل�سناعية �ملدعومة 

مل  «�أنه  �سو:  يوؤكد  لل�سناعيني،  �ملركزي  �مل�رصف  قدمها  �لتي 

�إن متويل �ملوؤ�س�سة  �إذ يعترب  �لقرو�ص  �لآن من هذه  ي�ستفد حتى 

ياأتي ذ�تيًا لكنه ب�سدد تطوير خط �لإنتاج وزيادة قدر�ته بهدف 

�إمكانية �ملناف�سة يف �لأ�سو�ق �ملجاورة  تخفي�ص �لكلفة وزيادة 

�ملنا�سب  �مل�رصف  مب�ساندة  �إل  يتوفر  �أن  ميكن  ل  وهذ�  للبنان. 

لهكذ� م�رصوع«.

�ملهند�ص  �أكد  لبنان،  يف  �ل�سناعة  تعرت�ص  �لتي  �مل�ساكل  وعن 

�للبنانية تدور يف حلقة مفرغة، ولول  �ل�سناعة  «�أن  و�سام �سو: 

ب�سكل  تال�ست  لكانت  �ملوؤ�س�سات  لبع�ص  �جلبارة  �لإر�دة  وجود 

تو�فر  وعــدم  غالء  مايلي:  ومنها  �ل�سعوبات  كل  ب�سبب  كامل 

�لأو�ساع  �لعاملة،  �ليد  �أ�سعار  �إرتفاع  �لعقار�ت،  غالء  �لطاقة، 

�ملنتجات  حماية  وعــدم  �مل�ستقرة،  غري  و�لإقت�سادية  �لأمنية 

غري  �لإ�ستري�د  ظل  يف  �ل�ستمر�ر  على  قدرتها  وعــدم  �للبنانية 

�ملمنهج للمنتجات �لآ�سيوية«.

ويتابع: «�إن �لإر�دة تبقى �أقوى من �ل�سعوبات و�إن �للبناين لطاملا 

تخطى �لكثري من �ل�سعوبات، ولبد من حت�سني �لبيئة �ل�سناعية 

و�سن  �حل�سنة   و�لنو�يا  �لطاقات  ��ستثمار  خالل  من  لبنان  يف 

�لقو�نني ودعم �لقطاع �لذي ت�سب يف م�سلحة �لإقت�ساد �لعام«. 

 مؤسس شركة »ضو تك« وسام ضو: 
أسواق واعدة للطاقة المتجددة في البقاع

�أكد �ملهند�ض و�ص����ام �صو، موؤ�ص�ض �رصكة »�صو تك« 

�حلائزة على جو�ئز �بتكار عديدة: »�أن �أ�صو�ق �لطاقة 

�ملتجددة عامًة، و�أ�ص����و�ق �لطاقة �ل�صم�صية خا�صًة 

تتو�ص����ع بوترية �رصيعة يف لبنان و�لبلد �لعربية، 

بحيث �ص����جلت تز�يد�ً يف �لنم����و يف هذ� �لقطاع يف 

لبنان بن�ص����بة 15 % بني عامي 2008 و2013. وهذ� 

�ملوؤ�رص يعطي �ص����ورة و��ص����حة عن وعي �مل�صتهلك 

الأهمية ��صتخد�م �لطاقة �ملتجددة وتوفرها يف لبنان 

من جهة، وعن �جلهود �ملبذولة من قبل وز�رة �لطاقة 

و�ملوؤ�ص�ص����ات �حلكومية وغري �حلكومية و�جلمعيات 

�لبيئية و�ملركز �للبناين حلفظ �لطاقة«. 



email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL

Foz Trading are the exclusive Distributor for all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,
Jordan and Iraq.

We also represent abrasives  , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from , Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid

We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .

General Industrial services are the exclusive distributors for :

, for coatings , for
welding accessories.

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.

Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.

email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL

Foz Trading are the exclusive Distributor for all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,
Jordan and Iraq.

We also represent abrasives  , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from , Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid

We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .

General Industrial services are the exclusive distributors for :

, for coatings , for
welding accessories.

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.

Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.

email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL

Foz Trading are the exclusive Distributor for all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,
Jordan and Iraq.

We also represent abrasives  , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from , Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid

We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .

General Industrial services are the exclusive distributors for :

, for coatings , for
welding accessories.

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.

Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.





Le geant لو جيان

E-mail:  legeant_echo@hotmail.com    -     Website: www.legeant.biz

جبيل - بالط - طريق م�صتيتا -  ب�صللي  - بناية املوؤ�ص�صة

هاتف : ٦080١2 )3( ٩٦١ - 7٩5500 )٩( ٩٦١ - فاك�ص : 7٩5500 )٩( ٩٦١



العدد 139 حزيران 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L194

مقابلة

«ع�سا�سة  �رصكة  يف  �لعمل  تطور  عن 

لل�سناعة و�لتجارة« قال �ساحب �ل�رصكة 

حممد ع�سا�سة يف لقائه مع «�ل�سناعة 

و�لقت�ساد«: «عملنا منذ �أكرث من �سنتني 

�جهزة  فادخلنا  �سناعتنا،  تطوير  على 

�لتعاونيات،  جتهيز  على  وعملنا  جديدة 

وكنا ن�سنع �أ�سا�سًا غرف تربيد وجالد�ت 

�لعربية،  �لبوظة  و�آلت  �لعربية  �لبوظة 

كاملة  جتهيز�ت  لدينا  �سارت  و�ليوم 

ــــرب�د�ت  �ل مــن  و�ملــطــاعــم،  للمطابخ 

و�ل�سخانات و�لفر�ن«.

ويف ظل �ملتغري�ت �لقت�سادية �عرت�ست 

�ل�سناعة  م�ساكل عدة قال عنها: «بد�أت 

ن�سعر  و�رصنا  تدريجيًا  تخف  �ل�سناعة 

�أن ��ستري�د �ملعد�ت �أ�سهل من ت�سنيعها، 

على  تعتمد  �لأعـــمـــال  معظم  ــت  ــات وب

�ل�ستري�د لتطوير معد�تها، ل ن�ستطيع �ن 

نقوم بخط �نتاج للرب�د�ت مثاًل، فن�ستورد 

�ىل  بال�سافة  كلفة،  �أوفــر  لأنها  �لقطع 

حجم �ملبيع �لذي ت�ساءل مع �لوقت لهذ� 

ن�ستورد بع�ص �ل�سناف ون�سّنع �أخرى. 

�لتي  �ل�سعبة  �لظروف  «رغــم  و��ساف: 

�لبلد  نرتك  مل  �ل�سناعة،  هذه  و�جهتها 

لعمالئنا  �لأف�سل  تقدمي  يف  و��ستمرينا 

�مل�ستطاع  قدر  �سناعتنا  وطورنا  �لكر�م 

يف حينه وقمنا بانتاج موديالت عديدة 

مناف�سة  و�أ�سعار  �وروبــيــة  مبو��سفات 

�ل�سوبرماركت   بــر�د�ت  و  جممد�ت  من 

و�ملــطــاعــم و�ملـــالحـــم  و�لــبــاتــيــ�ــرصي 

�إ�سافة لغرف �لتربيد �خلا�سة باخل�سار 

على  و�ل�سو�يات  و�لــلــحــوم،   و�لفاكهة 

خالفها و�لتي تعمل على �لغاز و�لكهرباء.

ــادر�ت  ــس �لــتــطــور �لأخــــري يف جمـــال �

�دى �ىل زيادة  �للبنانية عامة  �ل�سناعة 

�لإ�ستثمار يف بع�ص �ل�سناعات �لأ�سا�سية 

وكثري من �ل�سناعات �لتكميلية«.

استراتيجية العمل
�لأن�سب  ير�ها  �لتي  �ل�سرتتيجية  وعن 

حلماية �ل�سناعة قال: «من �برز �مل�ساكل 

�لتعرفة  هي  �ل�سناعة  هذه  تو�جه  �لتي 

تعتمد  �لتي  �خلام  �ملو�د  على  �جلمركية 

عليها هذه �ل�سناعة من حديد، �ستانل�ص، 

ظاغطات غاز �لتربيد، �لزجاج و �لأخ�ساب 

�سعر  بح�سب  ��سعارها  لتاأرجح  �إ�سافة 

�رصف �لعملة �ليومي ح�سب بلد �ملن�ساأ.

وعـــن حــركــة تــولــيــد �لــطــاقــة و�لأزمــــة 

ــا�ــرصة  ــهــا �ملــب �لــكــهــربــائــيــة وعــالقــت

ع�سا�سة:  قــال  �للبنانية  بال�سناعة 

بانتاج  مبا�رص  ب�سكل  �ل�سناعة  «تتاأثر 

�لطاقة وكميتها، فعندما تتو�فر �لكهرباء 

وعملية  �لإنتاج،  عملية  تتغري  �ساعة   24
�إذ�  �إل  تتقدم  ل  �لتي  �ل�سناعة  تطوير 

توقفت �ل�رصقات و�لتعديات على �ل�سبكة، 

يف هذه �حلال تبقى �لدولة يف حال عجز 

فوجود  �ل�سناعة،  على  يوؤثر  ما  وهــذ� 

�لتيار �لكهربائي يخفف من كلفة �سناعة 

�لب�سائع«.  

القطاع الخاص واالقتصاد
وعن دور �لقطاع �ل�سناعي يف �لقت�ساد 

�لوطني قال: «تتم تنمية قطاع �ل�سناعة 

يف لبنان من خالل مبادر�ت فردية، لأنه 

�لتحديات  مع  �لتكيف  على  قــدرة  �أثبت 

�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لأمنية. كما بد�أ 

�لقطاع �خلا�ص �للبناين يعي �حلاجة �ىل 

�ملبادرة بالهتمام مبحيطه �لبيئي، على 

�لرغم مما تو�جهه �ل�سناعة �للبنانية من 

�ليد  �فتقادها �ىل  �سو�ء لناحية  حتديات 

�لعاملة �للبنانية �ملتخ�س�سة ، �أو �رتفاع 

�ىل  �ل�سناعة  و�فتقاد  �لطاقة،  �أ�سعار 

�لت�سهيالت،  تقدمي  وعدم  �لر�سمي  �لدعم 

�ل�سناعة  مناف�سة  يجعل  ــا  م وهـــذ� 

�للبنانية غري متكافئة مع غريها. 

صاحب شركة »عضاضة للصناعة والتجارة«
محمد عضاضة: الصناعة تتأثر بانتاج الطاقة وكميتها

»ع�صا�صة  �رصكة  �نطلقت 

لل�ص���ناعة و�لتجارة« يف 

�ل�صوق �للبنانية من خلل 

ت�ص���نيع �لر�د�ت �لعاملة 

على �لثلج لتتطور مع تطور 

�ل�ص���ناعية،  �لتكنولوجيا 

�لر�د�ت  �صناعة  فتحولت 

�لكبرية �ىل �صتانل�ض �دخل 

عليها �ملو��صري �لتي ترد، 

باآالت  �ل�رصكة  وتخ�ص�صت 

�لعربية  �لبوظة  ت�ص���نيع 

�أي�ص���ًا  وتدريجي���ًا عملت 

�إنتاج  تطوير خطوط  على 

جديدة يف جتهيز �ملطابخ 

و�ملطاعم من �ل�ص���تانل�ض 

�ىل  باال�ص���افة  �ص���تيل، 

وبيع يف  توزي���ع  خطوط 

دول  وبع����ض  �فريقي���ا 

�خلليج. 
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و�لغر�نيت  و�لــرخــام  �حلجر  قطاع  �إن 

�لعمر�نية  باحلركة  مبا�رص  ب�سكل  مرتبط 

وهو �لأ�سا�ص ولكن �لرت�جع  وبطء �ل�سوق 

�لعقارية �أثر على كل �لقطاعات �ملرتبطة 

�لبيع  وحركة  و�لبناء  �لعمر�ن  بقطاعي 

و�لرت�جع يف  �ملبنية  �ل�سقق  و�ل�رص�ء يف 

�ملهند�سني  تقابة  عن  �ل�سادرة  �لرخ�ص 

و�لتنظيم �ملدن. 

ــو  ــاأن قـــال عــبــد �هلل �أب ــس ــ� وعـــن هـــذ� �ل

�أبــو  �هلل  عبد  موؤ�س�سة  «�ساحب  حيدر 

ــري�د  ــت ــس حــيــدرلــلــتــجــارة �لــعــامــة و�لإ�

و�لت�سدير ون�رص �حلجر �لوطني و�لرخام 

و�لقت�ساد«:  �ل�سناعة  لـ«  و�لغر�نيت« 

هذ�  ــاج  ــت �إن ت�رصيف  يف  تــر�جــع  «�إن 

�لعجلة  حتريك  يف  �سلبًا  يوؤثر  �لقطاع 

�لقت�سادية. فاخلطة �ل�سرت�تيجية �لتي 

يف  �سعيف  ب�سكل  ولــو  تنفيذها  نرجو 

�ل�سو�ق  �ىل  بالتوجه  تتعلق  �لبلد  هذ� 

ــار  �لط ــذ�  و�نــنــا يف ه �خلــارجــيــة كما 

�سبب  هو  �مل�رصيف  �لقطاع  باأن  نعرتف 

ولو  قائما  �لقطاع  هذ�  بقاء  يف  �أ�سا�سي 

بال�سكل �ملحدود«.

وعن �حللول قال: «�لأمل �لأ�سا�سي  يتعلق 

منتجاتنا  حماية  يف  �لــدولــة  ب�سيا�سة 

�ملنتج  على  �ل�رص�ئب  بتخفي�ص  وذلــك 

�ل�سلع  على  �ل�رص�ئب  وزيـــادة  �ملحلي 

تخفي�ص  يف  �لنظر  و�أي�سًا  �مل�ستوردة 

�لت�سالت  وو�سائل  �لكهرباء  ��سعار 

و�ملحروقات«.

تتعاطى  �ن  �لدولة  من  «نرجو  و�أ�ساف: 

معنا  للكهرباء  بالن�سبة  مبا�رص  ب�سكل 

تكون  فبهذ�  �خلا�سة  �ل�رصكات  ولي�ص 

عالقتنا مع �لدولة غري جتارية و�ل�سعار 

�لنتاجية  �لقطاعات  على  جــد�ً  ملطفة 

ــر�وح  �مل وهــي  �لبديلة  بالطاقة  ــك  وذل

و�لطاقة �ل�سم�سية«.

و�لعمر�ن  �لبناء  ��سا�سيات  من  �أ�سبحت  �لأملنيوم  �سناعة  �إن 

و�لنو�فذ  و�لبو�ب  �ملطابخ  �لبناء ول�سيما يف  �أجز�ء  يف معظم 

و�لدر�بزين و�سياج �حلد�ئق و�لديكور�ت لذلك حتوز على �همية 

كربى يف قطاع �لبناء و�لعمر�ن.

�لبناء  قطاع  ن�ساط  عدم  �أو  بن�ساط  �لقطاع  هذ�  �رتباط  وعن 

ب�ست  �رصكة  «�ساحب  �خلــوري  �ساهني  يو�سف  قال  و�لعمر�ن 

�أملنيوم للتجارة و �ل�سناعة«: «بطبيعة �حلال تنعك�ص �حلركة على 

كل �ملوؤ�س�سات �ملرتبطة بالبناء �ذ� ما كان هناك بطء يف �حلركة 

�لعمر�نية و �أي�سًا بطء يف تن�سيط �لعجلة �لقت�سادية طبعًا يكون 

�لو�قع �سلبيا على كامل �لر�ص �للبنانية وموؤ�س�ساتها.

�لأر�ص  على  �ملوؤ�س�سات  هذه  بقاء  يف  جــزء�ً  ي�سكل  �لذي  �إمنا 

�رص�ء  طريقة  ي�سهل  و�لــذي  �مل�رصيف  �لقطاع  هو  �للبنانية 

بحركة  ولو  لذلك  مريحة،  بقرو�ص  �ل�سكنية  لل�سقق  و��ستمالك 

من  بدًل  �مل�سارف  قطاع  ن�سكر  كموؤ�س�سات  ونحن  جد�ً.  بطيئة 

�سكرنا للدولة �لتي هي من �ملفرو�ص �ن تخ�س�ص دعمًا كاماًل 

للقطاعات �لنتاجية يف هذ� �لوطن«.

وعن �ملقرتحات قال: «�إن �لتوجهات �لتي نتمناها  من �لدولة 

�لبعيدة كل �لبعد هي �لرقابة على �ملقاولني غري �ل�رصعيني وغري 

�خلا�سعني لل�رص�ئب و غري �مل�سوؤولني عن �أي متطلبات قانونية 

وناأمل من �لدولة �ن تنظر يف و�سع �أو ت�سهيل �أمور �ملحروقات 

على  �لأعباء  من  تزيد  �لتي  و�ل�رص�ئب  و�لهو�تف  و�لكهرباء 

كامل �ملوؤ�س�سات �ملنتجة. فامل�ستقبل يتعلق  بتح�سني �ل�سيا�سة 

�لقت�سادية من قبل �لدولة«.

للحجر  �ملدينة  �أ�سحاب  ــد  )�أح �سالح  يو�سف  �أحمد  يــرى 

�لطبيعي) �إن هذ� �لقطاع هو من  �لإركان �لأ�سا�سية و�لرئي�سية 

عاماًل  ي�سكل  وهو  �لبلد  يف  و�لعقارية  �لعمر�نية  للحركة 

�أ�سا�سيًا يف �حلركة �لقت�سادية، و�أي�سًا يف �إيجاد فر�ص عمل 

ب�سكل ل ي�ستهان به.

�إن تر�جع �ل�سوق �لعقارية يتعلق بالو�سع �ل�سيا�سي و �لأمني 

يف �لبالد ما يوؤدي �إىل تر�جع ن�سبة �لإعمار و �لبناء وينعك�ص 

ذلك على هذه �لقطاعات �لإنتاجية يف �ملوؤ�س�سات �لتي ترتبط 

ب�سكل مبا�رص باأعمال �لبناء بالإ�سافة �ىل �لو�سع �لأمني من 

�جلانب �ل�سوري وذلك يوؤثر �سلبًا على هذه �لقطاعات.

نظر�ً لعدم �لهتمام و�لالمبالة من �لدولة بهذ� �لقطاع، وذلك 

�أ�سعار  �أمور و�سعية  �أمور دح�ص �لبناء و�سبط  لعدم ت�سهيل 

دو�مة و�سياع يف كل �ملخططات  تكون يف  بهذ�  �لعقار�ت، 

�ل�سرت�تيجية �مل�ستقبلية ل�ستمر�ر وجود بقاء هذه �لقطاعات 

قائمة، كما و�أننا نتوجه بال�سكر للقطاعات �مل�رصفية و�لتي 

هي عامل �أ�سا�سي يف قيام هذه �ملوؤ�س�سات و��ستمر�ريتها ولو 

بال�سكل �خلفيف.

لذلك نطلب من �لدولة �إيجاد حلول ودعم للمطالب و�حلاجات 

وتخفي�ص  و�ملحروقات  �لكهرباء  �ىل  بالن�سبة  �لرئي�سية 

�لعالية وحماية �ملنتجات �ملحلية، بهذ� تكون قد  �ل�رص�ئب 

�أوجدت حلوًل جذرية لتحريك �لعجلة �لقت�سادية يف �لبلد.

يتعلق  �لنتاجية  �لقطاعات  هــذه  م�ستقبل  �أن  ر�أى  فيما 

بال�سيا�سة �حلكومية و�لتي ذكرنا معظمها �آنفًا.

مؤسسة عبد اهلل أبو حيدر للتجارة العامة واإلستيراد والتصدير ونشر الحجر الوطني والرخام والغرانيت 
عبد اهلل أبو حيدر: األمل األساسي  يتعلق بسياسة الدولة في حماية منتجاتنا

صاحب شركة بست ألمنيوم للتجارة و الصناعة
يوسف شاهين الخوري: القروض 

المصرفية تسهل طريقة شراء الشقق

أحد أصحاب مؤسسة المدينة للحجر الطبيعي 
أحمد يوسف صالح: مستقبل القطاعات 

االنتاجية يتعلق بالسياسة الحكومية
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ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان

جتارة  يف  متخ�س�سة  لبنانية  �رصكة 

يف  ترغب  باجلملة،  �لطبية  �لتجهيز�ت 

�لعامل  يف  �أ�سو�ق  �إىل  منتجاتها  ت�سدير 

�لعربي و�أفريقيا.

لالإت�سال:

Fanous Medical
Tel: 009611640321

Email: Fanosaah@terra.net.lb

استراليا
تقدمي  يف  متخ�س�سة  ��سرت�لية  �رصكة 

عن  تبحث  �ملوظفني،  تدريب  خدمات 

�ل�رصكة  تفيد  لبنان  يف  �رصكات  �إقامة 

من خربة طويلة يف حت�سني فعالية �لآر�ء 

من  ر�كمتها  �ل�رصكات  يف  و�لإنتاجية 

�لعديد  ويف  ��سرت�ليا  يف  ن�ساطها  خالل 

من دول �أوروبا �ل�رصقية.

لالإت�سال:

Neesham Consulting
كري�ستوفر ني�سام

Tel: 0061458590693
Email: Christopher.neesham@

neeshamconsulting.com.au
Website: www.neeshamconsulting.

com.au

استراليا
يف  من�ساآت  متلك  ��سرت�لية  �رصكة 

حمولت  ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  �ل�سني 

�ل�سم�سية  �لطاقة  على  مل�سخات  طاقة 

�أو  �لكهرباء  على  �سغرية  �سيار�ت  �أو 

و�أبو�ب  بو�بات  �أو  مرتية  م�سخات 

�لزر�عية  hلتجهيز�ت  �أو  �لكرتونية 

تعزيز ح�سورها يف  �إىل  ت�سعى  و�سو�ها. 

�ل�سوق �ملحلية من خالل عالقات جتارية 

مع م�ستوردين �أو موزعني.

لالإت�سال:

DC Motors
Email: enquiries@empdcmotors.

 com
Website: www.dcmotor.china.com

إسكتلندا
�لأز�ميل  ت�سنع  ��سكتلندية  �رصكة 

روؤو�ص  على  �مل�ستخدمة  �ملعدنية 

�لبناء  لعمليات  �ملخ�س�سة  �حلفار�ت 

و�ملناجم،  �لك�سار�ت  وور�ص  و�لهدم 

تبحث عن وكالء وم�ستوردين يف لبنان.

لالإت�سال:

Rock eater Tools
Stuart Meechan

 Caldervale group، Dun robin Road،

Airdrie ML6BLS
 Tel: 00441236763388
Fax: 00441236765259

Email: stuart.meechan@rockeater.
co.uk

 Website: www.rockeater.co.uk

باكستان
�رصكة باك�ستانية تن�سط يف حقل ت�سنيع 

وز�رة  تقدير  على  حائزة  متنوعة  �أدوية 

�ل�سحة �لباك�ستانية �عرت�فًا منها بتقنية 

يف  ت�ستخدمها  �لتي  �مل�ستوى  عالية 

جتهيز�تها وبجودة منتجاتها، تبحث عن 

م�ستوردين لبنانيني.

لالإت�سال:

Glitz Pharma
2/Tel: 0092515794371

Cell: 0093222507074
Email: export@glitzpharma.net
 Website: www.glitzpharma.net

باكستان
�رصكة باك�ستانية متخ�س�سة يف ت�سنيع 

�أقم�سة �لكانفا و�خليم و�لأغطية �مل�سادة 

�ل�سيار�ت  و�أغطية  �ملياه  لت�رصب 

و�أثاث  و�حلبال  و�ملظالت  و�جلز�دين 

�حلد�ئق وغريها من �ملنتجات، ترغب يف 

من  �ملحلية  �ل�سوق  يف  ح�سورها  تعزيز 

خالل �رص�كات مع لبنانيني.

لالإت�سال:

Shamsi Pakistan (PVT( Ltd
Tel: 0092355661513

        00922135661512 

Email: shamsi.pk@cyber.net.pk
 Website: www.shamsipakistan.com

البرتغال
فر�ص �ل�ستثمار يف �لربتغال

�ل�سناعية  �لتجارية  �لغرفة  ي�رص   

�ل�رصكات  تزويد  �لربتغالية  �لعربية 

باملعلومات  �للبنانيني  �لأعمال  ورجال 

يف  �ل�ستثمار  فر�ص  حول  �ملطلوبة 

�أهمها  خمتلفة،  قطاعات  يف  �لربتغال 

�لطري�ن �ملدين و�لربيد و�لأغذية �لزر�عية 

و�ل�رصف  �لعامة  و�لأ�سغال  و�لإن�ساء�ت 

و�لإ�سار�ت  �ملياه  وجتميع  �ل�سحي 

و�لطاقة  �حلديدية  �ل�سكك  وخطوط 

)�لقو�لب  و�ل�سناعة  �ملتجددة  و�لطاقة 

و�لعقار�ت  و�ل�سيار�ت)  �لبال�ستيكية 

و�ل�سياحة وقطاعات �أخرى.

لالإت�سال:

Tel: 00351213138100
Email: cciap@cciap.pt

بريطانيا
 Baguette Express �سل�سلة  تبحث 

�إنتاج  يف  �ملتخ�س�سة  �لربيطانية 

�لأطعمة �ملقدمة يف �لباغيت و�ل�سندوي�ص 

�متياز  رخ�ص  متنحهم  �رصكاء  عن 

لفتتاح متاجر با�سم عالمتها �لتجارية 
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يف �ل�سوق �ملحلية. و�ملعلوم �أن �ل�سل�سلة 

بريطانيا.  يف  متجر�ً   50 من  �أكرث  تدير 

رخ�ص  عرب  �أخري�ً  تو�سعت  وكانت 

�لإمار�ت  �يرلند� ودبي يف  فر�ن�سايز يف 

�لعربية �ملتحدة، وتتطلع �إىل منح �ملزيد 

من هذه �لرخ�ص يف خمتلف بلد�ن �ل�رصق 

�لأو�سط.

لالإت�سال:

Baguette Express
Mike Renolds / Director General

Cell: 00441312574567
Fax: 00447748635678

 Email: mike@integriscomms.co.uk
Website: www.integriscomms.co.uk
 Address: Integris communications
 Ltd.، Conference house 152،

 Morrisson street، Edinburgh، EH3
8EB

بريطانيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  بريطانية  �رصكة 

�لربية  للتطبيقات  �لر�ديو  �أجهزة 

مكافحة  مثل  جمالت  يف  و�لبحرية 

�لإنقاذ و�لنفط و�لغاز  �حلر�ئق وعمليات 

م�ستوردين  عن  تبحث  و�لدفاع،  و�لأمن 

لهذه  وموزعني  لبنانية  و�رصكات 

�ملنتجات يف �ل�سوق �ملحلية.

لالإت�سال:

.Entel LIK Ltd
Tel: 00442082360032
Fax: 00442082360082

Email: Jibran@entel.co.uk
 Website: www.entel.co.uk

المكسيك
يطرح �ل�سندوق �لوطني للتنمية �ل�سياحية 

باأ�سم  �إخت�سار�ً  �ملعروف  �ملك�سيك  يف 

�سياحية  م�ساريع  �أربعة   FONATUR
�لأجنبي  لالأ�ستثمار  قابلة  �لبالد  يف 

�ل�رصكات  منها  تفيد  �أن  ميكن  �ملبا�رص، 

�للبنانية �ملهتمة بال�ستثمار يف  �لقطاع 

.Fonatur ل�سياحي يف هذ� �لبلد�سم�

لالإت�سال:

 FONATUR
Website://amexcid.gob.mx/index.

/php
        Component/content/artide/1649

اليمن
يف  �سنعاء  يف  قائمة  مقاولت  �رصكة 

�ملباين  ت�سييد  يف  متخ�س�سة  �ليمن 

عالقات  �إر�ساء  �ىل  ت�سعى  و�لعنابر 

�أعمال مع م�سنعني و�رصكات يف �ل�سوق 

�للبنانية.

لالإت�سال:

 ASBIL for Construction & Gen
Trading

                               Tel : +967733702081
Email:  

asbil.construction@hotmail.com   

&   asbil.construction@gmail.com

بلجيكا 
�آلت  �لبلجيكية  �ل�رصكة  هذه  تبيع 

�لأ�سالك  �أنو�ع  جميع  ل�سنع  م�ستعملة 

وتبحث  �لفولذ،  وم�سغولت  و�لكابالت 

�ل�سوق  يف  وم�ستوردين  وكالء  عن 

�للبناين.

لالإت�سال:

.GAUDER S.A
Tel: 003243678758

 Website: www.gauderonline.com

تركيا
�إنتاج  يف  متخ�س�سة  تركية  �رصكة 

�لدم يعطي  لنزيف  وت�سنيع دو�ء م�ساد 

�إىل  تتطلع  قليلة،  ثو�ن  يف  �أكيد�ً  مفعوًل 

�إقامة  خالل  من  �للبنانية  �ل�سوق  دخول 

�رص�كات مع جتار وم�ستوردين حمليني.

لالإت�سال:

 Int. Marketing Manager of ECE
 Certification & Training services

(trade LTD. (ECE Ltd
Tel: 00905354308439

 Email: pinar@ecekalite.com
 Website: www.ankaferd.com

تركيا
�إنتاج  يف  متخ�س�سة  تركية  �رصكة 

كابالت للطاقة �خلفيفة، ت�سعى �إىل توريد 

منتجاتها �إىل لبنان.

KYM Cable
Tel: 009021639423010203

Email: sarra@kymkabio.com
 Website: www.kymkabio.com
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معار�ص وموؤتمرات

مؤتمر دولي مخصص لقطاع 
االتصاالت و اإلعالم

)من تنظيم جمموعة �ملر�سدون �لعرب)

�لأردن / عمان

من 2 – 3 حزير�ن 2014

معرض وملتقى تجاري لصناعة 
مستحضرات التجميل ومورديها

�أم  جي  مان�سن  مي�سي  �رصكة  تنظيم  )من 

�أت�ص)

�أملانيا / ميونخ

من 5 – 6 حزير�ن 2014

معرض تجاري مخصص للسيارات 
وقطع الغيار واإلطارات و البطاريات 

واألكسسوارات والتكنولوجيا
)من تنظيم �رصكة مي�سي فر�نكفورت جي 

�أم بي �أت�ص)

�لإمار�ت / دبي

من 3 – 5 حزير�ن 2014

معرض تجاري في الشرق 
األوسط لألدوات واألجهزة واآلالت

مي�سي  �إيبوك  �رصكة  تنظيم  )من 

فر�نكفورت جي �أم بي �أت�ص)

�لإمار�ت / دبي

من 3 – 5 حزير�ن 2014

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض بروجكت لبنان
بريوت/بيال

)من تنظيم �رصكة �أي �أف بي)

من 3 – 6 حزير�ن 2014

معرض طاقة لبنان
بريوت/بيال

)من تنظيم �رصكة �أي �أف بي)

من 3 – 6 حزير�ن 2014

معرض إيك أورينت
بريوت / بيال

)من تنظيم �رصكة �أي �أف بي)

من 3 – 6 حزير�ن 2014

المنتدى االقتصادي العربي
بريوت / فندق فيني�سيا

�لقت�ساد  جمموعة  تنظيم  )من 

و�لأعمال)

من 19 – 20 حزير�ن 2014

معرض دريم
بريوت / بيال

)من تنظيم �رصكة بروموفري)

من 24 – 27 حزير�ن 2014

معرض ومؤتمر مخصص 
للحوسبة السحابية

)من تنظيم �رصكة كينوت وورلد ميديا �أل 

تي دي)

بريطانيا / لندن 

من 17 – 18 حزير�ن 2014

معرض مخصص إلدارة النفايات 
وإعادة التدوير والتكنولوجيا البيئية
)من تنظيم �رصكة ��سطنبول للمعار�ص �أل 

تي دي)

تركيا / ��سطنبول

من 12 – 14 حزير�ن 2014

معرض تجاري مخصص للمعدات 
واآلالت واألدوات االلكترونية 

والهيدروليكية والهوائية
�أي جي  )من تنظيم �رصكة دوت�ص مي�سي 

هانوفر)

تركيا / ��سطنبول

من 5 – 8 حزير�ن 2014

معرض تجاري مخصص 
للمجوهرات والفضيات والساعات

)من تنظيم �رصكة �إي بي �أت�ص جي)

�سوي�رص� / جنيف

من 17 – 20 حزير�ن 2014

معرض مخصص لقطع الغيار 
وخدمات السيارات

)تنظمه �رصكة �سنغهاي للمعار�ص �لدولية)

�ل�سني / �سنغهاي

من 5 – 7 حزير�ن 2014

معرض مخصص آلالت البناء
)من تنظيم معر�ص هونغ كونغ للخدمات 

�ملحدودة)

�ل�سني / هونغ كونغ

من 3 – 5 حزير�ن 2014

معرض مخصص لصناعة النبيذ
)من تنظيم �رصكة �أي بي �أي للمعار�ص)

�ل�سني / بيجينغ

من 4 – 6 حزير�ن 2014

معرض تجاري دولي للمضخات 
والصمامات واألنابيب
)من تنظيم �رصكة �أم�سرتد�م ر�ي)

�ل�سني / �سنغهاي

من 25 27- حزير�ن 2014

معرض تجاري دولي مخصص 
للمالبس والمنسوجات واآلالت

)من تنظيم �رصكة �سيماتك�ص)

�ل�سني / �سنغهاي

من 16 – 20 حزير�ن 2014


