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 منتدى االقت�صاد العربي:

خطة متكاملة للتنقيب عن النفط والغاز
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مجلة اقت�سادية ت�سدر �سهريًا عن ال�سركة المتحدة لم�ساريع الت�سويق والإعالم والأبحاث �ش.م.ل.
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الإفتتاحية
SINCE ITS FOUNDATION IN 1975,
FARJALLAH TRADING COMPANY has grown into one of the leading 
Mechanical Engineering companies on the Lebanese market. FTC provides Equip-
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Middle Eastern countries.
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الإفتتاحية

فرصة
�أعادت �الأزمة �مل�رصفية �لقرب�سية �إىل �لو�جهة من جديد �أهمية �لقطاع �مل�رصيف �للبناين، ودوره �ملحافظ على �ال�ستقر�ر �ملايل 

يف �لبالد، وقد �أعطت �الأزمة �لتي متر بها جنمة �لبحر �ملتو�سط فر�سة ذهبية للبنان، ال�ستقطاب �لود�ئع من �مل�سارف �لقرب�سية، 

�المر �لذي �عترب �نعا�سًا لقطاعه �مل�رصيف، خ�سو�سًا يف �سوء ظروفه �لر�هنة. 

ة قد �أجمعت »�أن ال قلق على و�سع �لقطاع �مل�رصيف �للبناين« يف ظل هذه �الأزمة، بل على 
ّ
و�إذ� كانت معظم �الو�ساط �ملالية �ملحلي

�لعك�س » قد يكون �يجابيًا لناحية تدفق جزء من �لود�ئع �إليه نظر�ً �ىل متانته«. �إال �أن �ل�سوؤ�ل يبقى، �إىل �أي مدى ي�ستطيع لبنان �ن 

يكون مركز�ً جاذبًا لهذه �لود�ئع، يف ظل �أو�ساعه �ل�سيا�سية و�الأمنية، ويف ظل مناف�سة بع�س �لدول �القليمية له يف هذ� �ملجال؟! 

وما هي حقيقة �ملخاوف �لتي �أبرزها بع�س �ملر�قبني على م�سارف لبنان وفروعها يف �جلزيرة؟

يف �لبد�ية وبهدف �كتمال �ل�سورة، ال بَدّ من �الإطاللة على حقيقة �الأزمة يف قرب�س. فهي يف �الأ�سا�س �أزمة �قت�ساد و�أزمة مالية 

عامة جتَلّت يف �لقطاع �مل�رصيف �لتجاري �لقرب�سي، وقد �بتعدت �إد�رته و�سلطاته �لرقابية عن �أب�سط قو�عد �لعمل �مل�رصيف �ل�سليم. 

خالل فرتة 2003 )�الن�سمام �ىل �أوروبا( - 2008 )�الن�سمام  فقد تر�جع معَدّل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل من متو�سط 3،6 % 

و�إعادة جدولة ديونها. ون�سبت بل توقفت �لتدفقات �ملالية من  �ليونان  �أزمة  �إثر  �ىل منطقة �ليورو( - �إىل معّدل �سلبي )2-%( 

�لبناء جمود�ً حم�سو�سًا بعد ت�سّخمه نتيجة  �ل�سياحة. و�سهد قطاع  �الأوروبية �الأخرى وتر�جعت مد�خيل �خلدمات، ومنها  �لدول 

فورة �الإقر��س �لعامة.

وتعتمد �مل�سارف �للبنانية، �لتي يبلغ عددها يف قرب�س 12 م�رصفًا، ويرت�وح �جمايل ود�ئعها بني 2.5 مليارين و3 مليار�ت دوالر 

�ي ما ميثل ن�سبة 2 % من �جمايل ود�ئع �مل�سارف �لقرب�سية. تعتمد �مل�سارف �للبنانية، �إذ�ً، على �سيا�سة حمافظة يف ن�ساطها 

�مل�سارف  كادت  وبعدما  �الوروبية.  �ل�سيادية  �ل�سند�ت  �خلطرة يف  �لتوظيفات  �بتعدت عن  بعدما  مرتفعة،  ب�سيولة  تتمتع  وهي 

�للبنانية تتعر�س يف خطة �النقاذ �الوىل �ىل خ�سارة تر�وح بني 200 و 250 مليون دوالر نتيجة �القتطاع �ل�رصيبي. 

ال �سك �أن �آمااًل عقدت يف لبنان على �مكانية جذب �لود�ئع �ملوجودة يف �مل�سارف �لقرب�سية �إليه، خ�سو�سًا و�أن ق�سمًا كبري�ً من 

�لعربية  �لود�ئع  ��ستقطاب بع�س  �إمكانية  �للبنانيني، �سيعود �ىل لبنان، باالإ�سافة �ىل  �للبنانيني وغري  �لود�ئع للمودعيني  هذه 

و�الأجنبية، على �عتبار �ن �لقطاع �مل�رصيف �للبناين يتمتع مبميز�ت مهمة الجتذ�ب بع�س هذه �لود�ئع، ولكن هذه �لود�ئع حتتاج 

�إىل توفري �لظروف و�ملناخات �ملالئمة لها، نظر�ً �ىل �أهمية �لقطاع �مل�رصيف يف �القت�ساد �للبناين، �لذي برهن وما ز�ل �الأكرث 

��ستقطابًا، من �لدول �ملجاورة و�ملناف�سة له كالبحرين ودبي، على �سبيل �ملثال ال �حل�رص، بالرغم من تطورهما على لبنان، على 

�ل�سعيد �ملهني، بحيث يعترب �لقطاع �مل�رصيف لديهما ��سا�سيًا ومهمًا، وقد �أ�سار نائب حاكم م�رصف لبنان �الأ�سبق جميد جنبالط 

�إىل �إمكانية �ال�ستفادة من �الأزمة �لقرب�سية �ىل حد بعيد، لكن ذلك يحتاج �إىل ��ستقر�ر �مني و�سيا�سي.

و�إذ� كان �لبع�س قد حّذر من جذب هذه �لود�ئع على �عتبار �أنها �ستكون »قنبلة موقوتة يف �سميم �لقطاع �مل�رصيف �لوطني«. �إال 

�أن م�رصف لبنان، وجلنة �لرقابة على �مل�سارف، و�لهيئة �خلا�سة للتحقيق، يتابعون مو�سوع �إمكانية دخول �ي ود�ئع �ىل لبنان، 

ب�سكل حثيث، ما يدح�س هذه �ملخاوف، فهي لي�ست دقيقة، خا�سة و�أن لبنان جنح يف جتنب �الزمات �لتي تع�سف بامل�سارف على 

ده باالأ�سول �مل�رصفية وباالإجر�ء�ت �لتي يتخذها م�رصف لبنان يف هذ� �ل�سدد.
ّ
�متد�د �لعامل، �ذ برهن على متانته ومالءته وتقي

�إليه برنامج �الإنقاذ  نه وما �سيوؤول 
ّ
�إن ��ستمر�ر �مل�سارف �للبنانية يف �ل�سوق �لقرب�سية يرتبط م�ستقباًل، من جهة، مبا �سيت�سم

عُدّ لقرب�س. طبعًا ويف �ملطلق، ترغب �مل�سارف �للبنانية يف ��ستمر�ر وجودها يف بلٍد �أوروبي، فلي�س �سهاًل �حل�سول جمدد�ً 
ُ
�لذي ي

ون منهم و�لعرب، �الحتفاظ 
ّ
ر �ملودعون، �للبناني

ّ
على رخ�س تاأ�سي�س م�سارف يف �أوروبا. ولها م�سلحة يف �ال�ستمر�ر �أي�سًا �إذ� قر

بود�ئع يف قرب�س على �سعوبة ذلك �سمن �ملعطيات �لقائمة. ف�سبكة �نت�سار م�سارفنا يف �خلارج يف �أكرث من 30 بلد�ً و�أكرث من 

90 مدينة لن ت�سيق ذرعًا بال�سوق �لقرب�سية. وكانت قرب�س و�ستظّل من �أوىل و�أقرب �الأ�سو�ق �لتي فتحت �أبو�بها مل�سارف لبنان 
عند �ندالع �حلرب �للبنانية يف منت�سف �ل�سبعينات.

�ذ�ً، لبنان بانتظار �نك�ساف تد�عيات �أزمة قرب�س، على حركة �لود�ئع �جتاهه، نتائج هذه �لتد�عيات لن تظهر بني ليلة و�سحاها، 

بل �سيكون �لوقت هو �سيد �ملوقف، مع ترقب حثيث للو�سع �ل�سيا�سي و�المني، على �عتبار �نهما �لرقم �ال�سعب يف هذه �ملعادلة، 

جلذب هذه �لود�ئع وتعزيز �لثقة بالقطاع، حتديد�ً يف ظل ما يع�سف من هز�ت د�خل لبنان ويف جو�ره.
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�ل�سناعات �لغذ�ئية �للبنانية. 

�ن  »ي�سعدين  ع��ب��ود:  ق��ال  جهته،  م��ن 

�ل�سخ�سي،  ب��ا���س��م��ي  بكلمة  �ت��وج��ه 

هوريكا  ملتقى  الفتتاح  جنتمع  حيث 

ز�ل  وما  �لكثري  �أعطى  �سخ�س  وتكرمي 

و�ل�سيافة  �لفندقي  �لتعليم  جمال  يف 

حدثًا  �لعام  هذ�  هوريكا  معر�س  �سكل 

نا�سطة  حركة  �أق��ام  حيث  ��ستثنائيًا، 

تعنى  �ل��ت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

يتفرع  وما  �لغذ�ء  و�سناعة  بالتجارة 

ملتقى  �ه��م  يعترب  ب��ذل��ك  وه��و  عنها، 

م��ب��ا���رص ب��ني �ل�����س��ن��اع��ي��ني و�ل��ت��ج��ار 

�ملهتمني  و�مل�ستهلكني  و�ملوؤ�س�سات 

ب��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع، وق���د �ع��ط��ى �ف��ت��ت��اح 

�ل�سياحة  2013 وبرعاية وزير  �ملعر�س 

للتجار  �إيجابية  دفعة  ع��ب��ود،  ف��ادي 

غياب  م��ن  �ل��رغ��م  على  و�ل�سناعيني 

�لعديد من �ملوؤ�س�سات �الأجنبية و�لعربية 

�حل�سور  لكن  �مل�ساركة.  �عتادت  �لتي 

 
ً
�لر�سمي لالفتتاح حاول �أن يعطي �جو�ء

�قت�سادية  فاعليات  بح�سور  ��ستثنائية 

�هلية  وجمعيات  ودبلوما�سية  ونقابية 

وجتارية. 

�ملديرة  قالت  �الفتتاحية،  كلمتها  يف 

 »hospitality Services« لعامة ملوؤ�س�سة�

�إن  �سالمة  د�م��و���س  ج��وم��ان��ا  �ل�سيدة 

�ل�سناعة  تعزيز  �إىل  ي�سعى  �ملعر�س 

و�العمال  �ملو�قف  خالل  من  �لغذ�ئية 

�اليجابية ال �ال�سارة فقط �ىل �مل�سكالت. 

هذ�  �ملعر�س  ت�سمني  عن  �أعلنت  كما 

�ل�سناعات  ح��ول  �لتوعية  »ي��وم  �لعام 

�لغذ�ئية �للبنانية« حتت �سعار »�لت�سدير: 

نقابة  ب��اإ���رص�ف  و�حل��ل��ول«  �لعقبات 

طويلة  م�سرية  �ساحب  وهو  لبنان،  يف 

د�مو�س«. نهاد  �ال�ستاذ  �إن��ه   وعريقة، 

منلك  لبنان  يف  باأننا  »نفتخر  و�أ�ساف: 

�د�رة  جم��ال  يف  مبدعة  ب�رصية  طاقة 

عالمة  �ىل  حتولت  و�ل�سيافة،  �لفنادق 

لبنان،  يف  �ل�سياحة  قطاع  يف  فارقة 

بلد�ن  كل  بها  ت�ستعني  متجذرة  وخربة 

�ل�سخ�س  �ليوم  ونكرم  و�جل��و�ر.  �لعامل 

حتقيق  يف  كبري  ف�سل  ل��ه  ك��ان  �ل��ذي 

ذلك، موؤ�س�س �لتعليم �لفندقي يف لبنان 

م�سريته  كانت  و�ل��ذي  �لعربية،  و�ل��دول 

لبنان  و�سعت  وت��ف��وق  �إب���د�ع  ر�سالة 

جمال  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  م�ساف  يف 

�لتعليم �لفندقي و�ل�سيافة«.

موؤ�س�س  ع��ب��ود  �ل��وزي��ر  قلد  ذل��ك  بعد 

ن��ه��اد   »hospitality Services«

رتبة  من  �لوطني  �الرز  و�سام  د�مو�س 

رئي�س  �إي����اه  منحه  و�ل����ذي  ف���ار����س، 

�سليمان.  مي�سال  �لعماد   �جلمهورية 

غرفة  لرئي�س  مقت�سبة  كلمة  كانت  ثم 

فيها  �لتي حتدث  لبنان،   بريوت وجبل 

�قت�ساديًا،  هوريكا  معر�س  �أهمية  عن 

حممد �سقري و�لذي منح �ل�سيدة جومانا 

�لغرف  �حت���اد  درع  �سالمة  د�م��و���س 

�لفعالة  مل�ساهمتها  تقدير�ً  �للبنانية 

�ل�سناعات  ع��امل  يف  و�ال�ستثنائية 

�لغذ�ئية و�لفندقية �للبنانية. 

افتتح معرض هوريكا بحضور شخصيات 
اقتصادية ونقابية وصناعية

 الوزير فادي عبود: 

نفتخر بالطاقات 

البشرية المبدعة 

)Batroun Mountains( أسعد الحرك

على  نعتمد  بل  �لعنب  ن�ستورد  ال  بحيث  فقط  �لنبيذ  �سناعة  على  معاملنا  يف  نركز 

»�أحمر«  خم�سة  و�الأبي�س،  �الأحمر  �لعنب  من  �أ�سناف  ت�سعة  نزرع  ونحن  زر�عتنا، 

من  �سوديديكي�سن  على  ح�سلنا   2012 �لعام  ويف  »زهري«،  وو�حدة  »�أبي�س«  وثالثة 

�رصكة �يطالية لل�سناعة �لع�سوية، وهذه قفزة لب�ساعتنا، خ�سو�سًا �ننا بد�أنا بهذه 

عه يف مكان زرعه و�ملناخ و�رتفاع 
ّ
2003، فاهميته تكمن بتنو �لعام  �ل�سناعة يف 

�لرتبة و�مل�سّنع و�الأ�سناف. نحن كموؤ�س�سة عائلية ع�سو يف uBL، ون�سارك يف معظم 

�ملعار�س �الأجنبية و�للبنانية. 

نعتمد على ت�سدير �غلبية ب�سائعنا �ىل ��سو�ق ��سرت�ليا و�ملانيا وبريطانيا و�أمريكا، 

باالإ�سافة �ىل �ل�سوق �ملحلي، مع �أن �لبع�س ال يز�ل عالقًا بني �لنبيذ �البي�س و�الأحمر 

قبل 50 �سنة، حيث وقف �لزمن عندهم، ولهذ� ال بد �أن نعمل على تثقيفهم �أنو�ع �لنبيذ. 
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جوزف أبو سليمان 
 )Chateau Oumsiyat(

�إقبااًل  عامة  �للبنانية  �ملنتجات  �سهدت 

يف معر�س هوريكا هذه �ل�سنة، وهذ� ما 

كان  �لذي  موؤ�س�ستنا  ق�سم  على  �نعك�س 

لديهم ف�سول  �لنا�س  الأن  ر�ئع،  �أكرث من 

منتجاتنا،  يف  �جل��دي��د  على  ف 
ّ
للتعر

يف  جديد�ً  �سنفًا  طرحنا  �ننا  خ�سو�سًا 

»�أم�سيات« وعند تذوق  منتجاتنا مباركة 

�ل�سنف مل�سنا �إعجاب �لنا�س به. كما �أننا 

�عتمدنا على تغيري �لغالف وعملنا على 

 .seepage تطوير جودة ماركة

زيت  �لعام  هذ�  منتجاتنا  �ىل  �أ�سفنا 

�لرو�س �لذي نبيعه باجلملة وغري معّلب، 

ولكن من يطلب كمية حمددة ميكننا �ن 

ن�سنع علب خا�سة  با�سم زيت �لرو�س. 

على  نعتمد  فنحن  �ل��رو���س(  )ع��رق  �أم��ا 

�أ�سلوب جديد بالتقطري �ملكرر، خ�سو�سًا 

جودة  على  تعتمد  للعنب  زر�عتنا  �ن 

�الأ�سناف، ون�ستخدم يف �سناعة �لنبيذ 

تطعيم  على  ونعمل  �لتقنيات  �أف�سل 

�لنبتة باأهم و�أرقى �أنو�ع �لكرمة.

)Chateau Florentine( باسكال صليبا 

نحب  مم��ي��زة  نوعية  نبتكر  �سنة  ك��ل 

عملنا  بوقتها،  لال�سو�ق  ننزلها  �ن 

�الأو�ئ���ل  م��ن  ون��ح��ن   ،monocépage
�ملونو�سيباج،  قدمو�  �لذين  لبنان  يف 

ومونو�سيباج  �سري�  مونو�سيباج  عملنا 

�أ�سماء  وميزنا  �سافيون،  ك��ام��ريون 

 cloud لنبيذ �الأبي�س �أي�سًا و�سميناها�

�أي   ،Blanc de Blanc ولي�س   nine
م�سنوعًا  ولي�س  �الأبي�س،  من  �الأبي�س 

من �ل�ساردونيه، و�أي�سًا نبيذ بخلطة من 

�لوحيدين  �أبي�س مميزين،  �أنو�ع  �أربعة 

�أهم  من  �لزهري  �لنبيذ  �سنعنا  �لذين 

ينال  نبيذنا  �سنة  وكل  �لعنب،  �أن��و�ع 

جو�ئز وكل �سنة ن�سارك يف �مل�سابقات. 

�لعاملية  �ل�ستول  زرع  من  �أول  وكنا 

مثل  لبنان  يف  فال�ستل  و�ل�سيميون، 

طيبًا  نبيذ�ً  يعطي  و�لعبيدة(  )�مل��رو�ح 

و�لنكهة  �الأ�سيد  على  يحتوي  ال  ولكنه 

�ملوجودة يف �لنبيذ.

جوزف روحانا
)Karam Winery( 

فيه  عر�سنا  جيدة  �ملعر�س  حركة 

�أ�سنافًا جديدة من جتهيز�ت �ملطابخ، 

�ملطبخ  �إط��ار  �سمن  ن��ز�ل  ال  �أننا  مع 

مع  يتنا�سب  م��ا  ه��ذ�  الأن  �لتقليدي 

ال  فالكهرباء  عامة،  �للبناين  �لو�سع 

وب�سببها  لبنان،  يف  با�ستمر�ر  تنقطع 

تقنية  �ىل  �للبناين  �مل�ستهلك  يحتاج 

تقنية  �أو  �أحيانًا،  �ليدوية  �ىل  �أق��رب 

�ملتقلب،  �لكهرباء  و�سع  مع  تتالءم 

ومن يريد تقنية حديثة نقدمها له، �أما 

حركة �لطلبات فننتظر �أن تتح�سن.

)Tomado( نزار أبو خليل

إيلي نصر 
 Nasr Trading Group(

للتعبئة وتغليف(

ولي�ست  خجولة  هوريكا  معر�س  حركة 

غياب  ب�سبب  �مل��ا���س��ي��ة  �ل�سنة  م��ث��ل 

يف  كثري�ً  نطور  مل  ونحن  �لعرب،  �لزو�ر 

م�سنوعاتنا هذه �ل�سنة الأن حركة �ل�سوق 

ال ت�سجعنا على �لتطوير. فقطاع �لتعبئة 

و�لتغليف جمال حمدود ونركز فيه على 

�ل�سوق �للبناين �أكرث من �خلارج. 
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)Ayvazian( إيلي كوسيان

هذه �أول م�ساركة لنا يف معر�س هوريكا، الأننا مل نكن نعتمد على �أ�سلوب �لت�سويق كون 

زبائننا هم من ي�ستقطبون لنا زبائن جدد. نحن نعمل مع �أهم �لفنادق خم�سة جنوم يف 

�أول �رصكة يف لبنان ح�سلنا على �الأيزو ونقدم فرن�سايز ومل نفكر يومًا  لبنان. ونحن 

�لذين ن�سّنع ونبيع �لرب�د�ت باملو��سفات  �لوحيدون يف لبنان  بالدعاية. ونحن رمبا 

�إن هذ�  نقول  )�سان�رص(، عندما  فيها جهاز حماية  �مل�ستوردة  �لرب�د�ت  لهذه  �ملطلوبة، 

�لرب�د �إ�سباين وفيه مو��سفات معينة نعطي �مل�ستهلك �لكاتالوغ بكل تفا�سيله، وي�ستطيع 

�لدخول �ىل �ملوقع ويجد كل ما نقول.هذ� باالإ�سافة �ىل �ل�سيانة �ل�رصيعة، فاذ� تعطل 

�لرب�د �أو �آلة �لتجليد ال ينتظر �لزبون لن�سلحها بل نر�سل �ليه �آلة جديدة تلبي حاجاته 

�ىل �أن يتم ت�سليح قطعته.

يف  وو�حد  �أربيل  يف  و�حد  وفرع  لبنان  يف  موؤ�س�سة  ولدينا  فروعنا  �نت�سار  من  ونزيد 

�ل�سعودية، ونوؤ�س�س ثالثة فروع �إ�سافية لفر�ن�سايز يف لبنان و�أي�سًا يف �ل�سعودية ويف 

دبي و�الأردن. 

يسرا معتوق
)بن معتوق( 

هذ�  هوريكا  معر�س  يف  لفتنا  ما 

�لعام وجود �أ�سحاب �الإخت�سا�س 

من وكالء وجتار وموزعني، ونحن 

قدمنا منتج �لقهوة �للبنانية �لذي 

�ل�سنتني  عملنا على تطويره خالل 

�ملا�سيتني. وهذ� �لعام ركزنا �أكرث 

كافيه،  و�لفيلرت  �الك�سرب�سو  على 

يف  �أك��رث  مطلوبة  ��سناف  وه��ي 

الأن  �للبناين  و�ل�����س��وق  �ملطاعم 

�لقهوة  �أي�سًا  يحب  �جلديد  �جليل 

�لفرتة  ويف  و�المريكية.  �اليطالية 

على  نكون  �أن  على  نعمل  �الأخرية 

تو��سل مبا�رص مع �مل�ستهلك بعيد�ً 

عن �لت�سويق �الإعالين و�لدعائي.

جان بول خوري
)Chateau Khoury( 

�أقل  �لعام  هذ�  هوريكا  معر�س  حركة 

من �ل�سنة �ملا�سية ولكن �جلودة �أف�سل 

بوجود ح�سور غري لبناين، نحن طرحنا 

�لزهري  �لنبيذ  �أ�سناف  �أهم  �لعام  هذ� 

و�أبي�س  لبنان،  يف  طلبًا  �الأك��رث  الأن��ه 

خمتلفة  طعمة  وفيه   )Pinogri sek(

كونه نوع عنب خمتلف، ن�سنع نبيذنا 

على  مزروعة  عر�ئ�س  من  زرعنا  من 

مرت،   1300 �رتفاع  على  زحلة  ظهور 

نتكل على �لطق�س �لبارد لين�سج �لعنب 

كما نريد. 

�أف�سل  يوم  وكل  جيدة  �ملعر�س  حركة 

من غريه، هذه �ل�سنة قدمنا جبنة �ملاعز 

)fromage de chevre(، �لبو�س �لتقليدية 

)traditionnel(، وبعد �سهر ون�سف �سينزل 
�ىل �الأ�سو�ق حليب )uST(، �بتكرنا طرق 

جديدة ل�سناعة �حلليب و�للنب، �إذ دجمنا 

�حللو مع �ملالح لنجرب �إقبال �لنا�س على 

هذه �الأ�سناف بعيد�ً عن �لتقليد لي�س فقط 

باملافن،  �لق�سقو�ن  �أدخلنا  وجبنة،  خبز 

بالتري�مي�سو،  �مل��اغ��ز  جبنة  و�دخ��ل��ن��ا 

�بتكار�تنا  و�للبنة.  باللنب  كيك  و�لت�سيز 

يف  وجديدة  كبرية  �أ�سو�ق  �أمامنا  فتحت 

�لعر�ق و�ل�سعودية وقطر و�لبحرين. 

مازن خوري )صاحب مؤسسة ألبان وأجبان خوري(
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�لعري�س  ب��ورق  ج��دي��د�ً  �ب��ت��ك��ار�ً  قدمنا 

�ل�سنف  �أن هذ�  �ملح�سو لبنة �ملاعز، مع 

�إال   2007 �لعام  �ال�سو�ق منذ  موجود يف 

حني  �سنة  كل  به  يفاجاأون  �لنا�س  �أن 

ويتفاجاأ  هوريكا  معر�س  يف  نعر�سه 

مرة  �أول  ط��رح��ن��اه  فحني  ب��ه،  �ل��ن��ا���س 

لبنان  يف  جائزة  �الإبتكار  هذ�  على  نلنا 

ومنحتنا وكالة �لتنمية �الأمريكية منحة 

ومت  نيويورك،  معر�س  يف  للم�ساركة 

نلنا  حيث  ف��ود  �لفان�سي  يف  عر�سها 

هذ�  تقليد  �لبع�س  حاول  �أي�سًا.  جائزة 

تنجح  فلم  �سحيحة  غري  مبو�د  �البتكار 

معهم، الأن �خللطة فيها �رص كوننا نقدم 

مو�د�ً �أولية جيدة فتكون �الأكلة طيبة. 

من  جبنة  قدمنا  �الأج��ب��ان  رن��ا 
ّ
ط��و كما 

وهي  بي�ساء،  ولي�ست  �ملوزيرلال  عائلة 

وت�ستخدم  ع��ادي��ة  ح���ر�رة  على  ت���ذوب 

طبيعية  وه��ي  و�ملطبخ،  �ملناقي�س  يف 

زيوتًا  فيها  ولي�س  �لطبيعي  �حلليب  من 

م�سافة، لهذ� �أحبها �لنا�س �أكرث الأنها ال 

تر�ّسح ماء عندما تذوب.

هو  منتجاتنا  لت�رصيف  �ال���س��و�ق  �أه��م 

�خلليج  �أه��ل  من  فالكثري  �خلليج،  �سوق 

لبنان  يف  �قامتهم  خالل  من  يعرفوننا 

�أ�سف نحن  بكل  �سيفًا ويطلبونها، ولكن 

�ملئة،  يف   5 بن�سبة  �إال  مطلبهم  نلبي  ال 

ب�سبب عو�ئق وز�رة �لزر�عة �لتي ال تعطي 

جهد،  بعد  �إال  معمل  الأي  �سحيًا  رقمًا 

بتفتي�سني  ت�رصيح  على  حائز  معملنا 

ال  منتجاتنا  �إن  تقول  و�لتقارير  �أثنني، 

يوجد فيها نقاط غري مطابقة، وال ناأخذ 

�لرقم �ل�سحي، �لوز�ر�ت تعرقل �لت�سويق 

ل��ل��وزر�ة  �لتابع  فاملخترب  و�لت�سدير، 

يعطي �لنتائج بعد ثمانية �أيام، ثم نتوجه 

�ىل وز�رة �ل�سناعة وناأخذ �سهادة �ملن�ساأ 

و�إذ�  �ل��زر�ع��ة،  وز�رة  �ىل  ثانية  ونعود 

ونتوجه  �الأور�ق،  يختمو�  علينا  عطفو� 

�ىل �ملطار لننال �الإذن من طبيب �لزر�عة 

�ل��دو�م��ة  �مل��ط��ار. وه��ك��ذ� من��ر بهذه  يف 

ال  ب�سائعنا  �سالحية  بينما  يومًا،   14
رها �ىل دبي 

ّ
تتجاوز �ل�سهر، وعندما ن�سد

مثاًل ترف�س �لب�سائع هناك الأنه مل يتبَق 

�يام، فاأقرر  من �سالحيتها �سوى ع�رصة 

يف  �لعافية  يعطيهم  �هلل  �لب�سائع،  رمي 

لون علينا عملية �لت�سدير!
ّ
�لوز�ر�ت ي�سه

محمود جابر )منتجات أبناء جابر جابر(

رالف شرتوني 
)مياه صنين(

حركة �ملعر�س هذه �ل�سنة �أف�سل من 

�ل�سنة �ملا�سية و�لعمل فيه حمرتف 

�أن  �ملعر�س  م��ن  ننتظر  وال  �أك���رث، 

يجذب لنا �لزبائن من لبنان و�خلارج 

زبائننا  لنلتقي  ف��ي��ه  ن��دخ��ل  ب��ل 

و�أ�سنافنا.  مبنتجاتنا  ون��ذّك��ره��م 

ومن  �خلليج  يف  وكالء  لدينا  ونحن 

لكي  معار�س  يف  ن�سارك  خاللهم 

ننتظر  ال  �ننا  مع  بب�سائعنا،  ف 
ّ
نعر

لدينا،  جديد  �أي  لنطلق  �ملعار�س 

ب�سائعنا  نطور  �ل�سنة  مد�ر  على  بل 

ونطرحها مبا�رصة يف �الأ�سو�ق.

ف��وج��ئ��ن��ا ب��ح��رك��ة �مل��ع��ر���س ه���ذ� �ل��ع��ام 

�سعوديني  �خلليجيني،  �ل���زو�ر  خ��الل  من 

قبول  هناك  وكان  و�أردنيني،  و�إمار�تيني 

للمعر�س وح�سلنا على �تفاقات للت�سدير. 

�لتي  �ملعد�ت  يف  تطور  قفزة  لدينا  �أ�سبح 

ت�سّنع عندنا، وعر�سناها يف �ملعر�س وقد 

القت قبواًل جيد�ً. مو��سفات �آالتنا للمخابز 

�الأول��ي��ة  �مل���و�د  ن�ستورد  نحن  ع��امل��ي��ة، 

لت�سنيع معد�ت �ملخابز �لعربي و�الفرجني 

يف  يتم  مما  �أك��رث  �خل��ارج  �إىل  ون�سدرها 

لبنان، �لذي ي�ستوعب قر�بة 10 باملئة من 

�سناعتننا، فيما قوتنا و�سغط �لعمل عندنا 

�أوروب��ا  يف  �خلارجية،  �الأ���س��و�ق  يف  هي 

و�أمريكا وبع�س دول �ل�رصق �الأو�سط.

)Bimatic خالد أحمد بكري )مخابر
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طوني شرفان
 )طونيز فود( 

ح��رك��ة م��ع��ر���س ه��وري��ك��ا مم��ت��ازة 

و��ستطعنا فيه جذب زبائن جدد كوننا 

نعمل على تطوير منتجاتنا با�ستمر�ر، 

وهذه �ل�سنة قدمنا منتجات جديدة مثل 

ت، 
ّ
»كبة �لقمح« �مل�سّنع من �لقمح �ملنب

بلغاري«  و«كبة  بالقمح«  برك  و«�سي�س 

كل  حديثة.  بطريقة  �سّنعناه  �ل��ذي 

�للحوم،  من  خالية  �جلديدة  منتجاتنا 

يف  �للحوم  من  �لنا�س  خلوف  تفاديًا 

للم�ستهلك  نقدم  لهذ�  �الأخ��رية،  �لفرتة 

بني  تنا�سبه  جديدة  �أف��ك��ار�ً  �لنباتي 

�أ�سو�قنا  �أما  و�ل�سوي.  �لقلي  منتجات 

وفرن�سا  ��سرت�ليا  يف  فهي  �خلارجية 

�الأ���س��و�ق  ب��اال���س��اف��ة �ىل  و�ف��ري��ق��ي��ا 

�ل��ع��رب��ي��ة يف دب���ي و�ل��ك��وي��ت، وم��ع 

منتجاتنا �لنباتية �سندخل �ىل �الأ�سو�ق 

�الأوروبية قريبًا. 

حركة �ملعر�س هذ� �لعام جيدة ووجدنا 

ز�رنا  �مل�ستوردة، فقد  قبواًل ملنتجاتنا 

�أطلقنا  �جل��دي��دة،  �ل��وج��وه  من  �لعديد 

منتجاتنا  من  جديد�ً  �سنفًا  �لعام  هذ� 

�الأمريكية �ل�سنع وهو عبارة عن ح�ساء 

وبروكلي،  �ل�سود�ء  و�لفا�سوليا  كر�ب 

وهو �سنف جديد مل يقدم مثله �أحد. 

هذه �لعام كان �القبال كبري�ً و�لنا�س 

�هتمو� �أكرث على �لرغم من �الأو�ساع 

لبنانية،  كلها  �سناعتنا  �ل�سعبة، 

ون�سّنع �أدو�تنا من �ل�ستانل�س �ستيل، 

�ملو�د  ب�رص�ء  �سعوبة  كثري�ً  جند  ال 

جتار  م��ن  �أو  ر 
ّ
�مل�سد م��ن  �الأول��ي��ة 

�ل�سوق �للبناين. 

للت�ساميم  متخ�س�س  ق�سم  لدينا 

وهناك  �حلديثة،  �البتكار�ت  وتنفيذ 

لنا  يقدمها  �الأف���ك���ار  م��ن  �ل��ك��ث��ري 

باالعتبار  ناأخذها  ونحن  زبائننا 

هذ�  و�جلديد  بت�ساميمنا.  لتح�سني 

�لنحا�س  م��ن  �أدو�ت  لدينا  �ل��ع��ام 

�الأ�سفر و �ل�ستانل�س و�عتمدنا �أي�سًا 

عودة  ويف  �ليدوية.  �لنقو�س  على 

وجدنا  خ�سو�سًا  �حل���ريف  للعمل 

�لفنادق  من  فالكثري  عليه،  �إقبااًل 

لها  فنقدم  �مل��و���س��ة  �إت��ب��اع  حت��ب 

ما  هذ�  جديدة،  �بتكار�ت  عام  كل 

خارجية  �أ�سو�ق  بفتح  �ي�سًا  �ساهم 

خ�سو�سًا �خلليج. 

 أفاديس ماركريان
 )شركة Uninox- أدوات مطبخية ستانليس(

)Manyfood إيلي حلو )مؤسسة

حركة �ملعر�س جيدة وهناك �إقبال جيد، 

يف  خ�سو�سًا  زبائننا  من  باملئة  و80 

ليتعرفو�  �لينا  ياأتون  �ل�سياحي  �لقطاع 

حاليًا  طرحنا  فقد  �جلديد،  منتجنا  �إىل 

�ستكون  �سحة  مياه  من  زجاجية  عبوة 

وهذ�  ممكن،  وقت  �أقرب  يف  �الأ�سو�ق  يف 

وهذ�  �سنو�ت،  منذ  عليه  نعمل  �مل�رصوع 

�لعام نفذناه وعر�سناه يف �ملعر�س. �أرى 

�أن �مل�ستهلك يف �لقطاع �ل�سياحي �سيتقبل 

هذ� �ل�سنف مع �أنه لن يكون متو�فر�ً يف 

�الأ�سو�ق لكل �لنا�س، غري �أن �لبع�س يهتم 

بالعبوة �لزجاجية كونها �سحية �أكرث. 

سيمون مدّور )مدير التسويق في شركة مياه صحة(

الحدث
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إيلي حاموش
 )Dairiday البن واجبان( 

ه��وري��ك��ا جيدة  م��ع��ر���س  ح��رك��ة 

وجود  �فتقدنا  ولكننا  عام،  ب�سكل 

�الإجنبية،  �ل�رصكات  م��ن  �لعديد 

�سبه  تعترب  �ملعر�س  يف  فالزحمة 

يف  ركزنا  �إلينا  بالن�سبة  حملية. 

جودة  على  �لعام  ه��ذ�  �سناعتنا 

لنا  وبالن�سبة  �حلليب،  ونوعية 

�لذهب  نعترب ت�سنيف �حلليب مثل 

ز 
ّ
مني �أن  حاولنا  ل��ذ�  ع��ي��ار�ت،  له 

فيه  ن�سّنف  �ل��ذي  �حلليب  نوعية 

�الأل���ب���ان و�الأج���ب���ان، م��ن خ��الل 

للمو��سي  �لعلف  وحت�سني  تطوير 

ونعتني  �خل��ا���س��ة،  م��ز�رع��ن��ا  يف 

�أن���و�ع  �أج���ود  لتعطينا  ب��االأب��ق��ار 

�الأج��ب��ان  ن�سّنع  ومنها  �حلليب 

على  �أ�سفنا  �لعام  وهذ�  و�الألبان. 

 Lactose( منتجاتنا �لالكتوز �حلر 

ونحن  بروبيوتيك،  و���رص�ب   )free
تدخل  �سناعات  تطوير  ب��اجت��اه 

مثل  جديدة  �أ�سناف  تركيبتها  يف 

�حلليب،  �سنف  يف  �ملربى  �إدخ��ال 

�حلليب  ي���وؤذي  ال  وخ��ي��ار  ونعنع 

�سنع  �مكانية  مع  فيها،  �ملخلوط 

�أ�سناف جديدة مثل �لبلغاري �لذي 

ليكون  نتجه  و�الآن  ي�ستورد،  كان 

موجود�ً يف �الأ�سو�ق �للبنانية. 

حركة هوريكا ممتازة ومفرو�س علينا 

الأن��ه  �مل��ع��ر���س  ت�سجيع  ك�سناعيني 

لبنان،  يف  بنوعيته  �ملوجود  �لوحيد 

وب�سقوطه قد نقع يف م�سكلة كبرية الأنه 

�لتجار  ي�ستطيع  غريه  مكان  يوجد  ال 

هو  وهوريكا  �لعمل،  باأ�سحاب  �للقاء 

يكون  �ن  ميكن  �ل��ذي  �ل��ر�ق��ي  �مل��ك��ان 

ملتقى جلميع �ل�سناعات �لغذ�ئية. 

�سو�س«  »�سويا  �ل�سنة  ه��ذه  �أطلقنا 

تعديل  على  وعملنا  �جل��دي��د  بغالفها 

قدمنا  كما  و�الألو�ن،  �لتغليف  ت�ساميم 

بنظافة  عالقة  لها  ج��دي��دة  �أ���س��ن��اف 

�لطعام،  �لتح�سري  و�أدو�ت  �ملطبخ 

وكالة  على  ح�سلنا  �أننا  �ىل  باالإ�سافة 

�ل�سعودية، باالإ�سافة �ىل  �لري�سا«  »ملح 

طحني  �ىل  باالإ�سافة  و�جلزر،  �لبازيال 

منتجاتنا  م��ن  باملئة   70 �ل��ي��م��ام��ة. 

ن�سّنعها يف لبنان، وطورنا بالبل�سميك  

م�ساريع  ولدينا  �الأغلفة،  على  وعدلنا 

ن�سّنع  قد  و�أحيانًا  جديدة،  الأ�سناف 

قاباًل  كان  �إذ�  ن�ستورده  �ل��ذي  �ملنتج 

نبقيه  �أو  �إمكاناتنا  و�سمن  للت�سنيع 

كما هو. 

علي عطايا
)Usine Lavelixe Industriel( مدير المبيعات في شركة

�أول  �آروم����ات  مايونيز  م�سنع  يعترب 

�أنتجنا  ونحن  �ملن�ساأ،  لبناين  م�سنع 

�ل�سم�س  دو�ر  زيت  من  �أروم��ات  مايونيز 

يكون  لهذ�  �لكولي�ستريول،  من  �خل��ايل 

باالإ�سافة  �لطعم،  �لعادي خفيف  �ملنتج 

�ىل �نتاجنا �سنف اليت �أخف من غريه. 

�سنتني،  منذ  هذ�  م�رصوعنا  على  عملنا 

و�أ�سو�ق  �للبنانية  �الأ�سو�ق  وطرحناه يف 

�لدول �لعربية و�أفريقيا منذ ثالثة ��سهر، 

وبعد م�ساركتنا للمرة �الأوىل يف معر�س 

هوريكا �سنفتح �أ�سو�قًا جديدة، خ�سو�سًا 

�ملنتج  على  �لنا�س  �إقبال  وجدنا  �أننا 

�ل�سناعة  كون  �لت�سجيع  ولقينا  كبري�ً 

لبنانية مئة باملئة. 

)Aromat مروى دكاك )مايونيز
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حسان عبده 
)مؤسسة عبده 
للصناعة والتجارة(

�أ�سرتك يف �ملعر�س  �سنة  �أول  هذه 

وتقدمًا،  جيد�ً  �إقبااًل  فيه  وج��دت 

�إىل  خ��الل��ه  م��ن  نتعرف  �أن��ن��ا  �إذ 

زبائن جدد خ�سو�سًا للت�سدير �ىل 

�خلارج. لهذ� عملنا على تطوير ق�سم 

ومعلبات  لتو�سيب حبوب  �الإنتاج 

�ال�ستري�د  مبجال  ن�ساطنا  وزدن��ا 

حاجة  عن  نبحث  نحن  و�لت�سدير. 

ر �أ�سنافنا، وهذ� �لعام 
ّ
�ل�سوق لنطو

للمنتجات  �لتو�سيب  �آالت  طورنا 

حمليًا  ونو�سبها  ن�ستوردها  �لتي 

�الأرز  مثاًل  �الأ�سو�ق،  يف  لنطرحها 

و�حلم�س  تايالند  �أو  م�رص  م��ن 

تركي �أو مك�سيكي. 

�ىل  �لنا�س  �إق��ب��ال  ر�أي��ن��ا  �ل��ع��ام  ه��ذ� 

�أن  بد  ال  لهذ�  ج��د�ً،  كثيفًا  �ملعر�س 

ب�سكل  منتجاتنا  تطوير  على  نعمل 

جديد�ً  �أ�سلوبًا  طرحنا  ونحن  د�ئ��م. 

ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��زي��ت يف �مل��اأك��والت 

زيت  �أن  ينكر  �أحد  ال  �ملطبوخة،  غري 

مع  �للبنانية،  لل�سناعة  فخر  �لزيتون 

دو�ر  »زي��ت  حت�سني  على  عملنا  ه��ذ� 

�لتبولة،  يف  و��ستخدمناه  �ل�سم�س« 

فوجدنا �أنه حافظ على طعم �الأكلة ومل 

زيوتنا  الأن  يعود  �الأمر  وهذ�  يغريها. 

�لزيتون  زيت  مثل  طبيعيًا  مع�سورة 

ن�ستخدم  ال  ونحن  �الأوىل،  بالع�رصة 

تبقى  لهذ�  �الإك��ز�ل،  مادة  مبنتجاتنا 

�أما  فيه.  موجودة  �لزيت  ميز�ت  كل 

�ال�سو�ق  يف  موجودة  فهي  �ملناف�سة 

الأن هناك ثقة بجودة �سناعتنا، مثاًل 

�خلارجية  �الأ�سو�ق  مناف�سة  ن�ستطيع 

مثاًل ��سو�ق �سورية �ملعروفة ب�سناعة 

�لزيت ال ن�ستطيع مناف�ستها باالأ�سعار 

لهذ�  عالية  عندنا  �الإنتاج  كلفة  الأن 

نناف�سهم بالنوعية. 

جو كتاني )منتجات زيت سليم( 

هذ� �لعام معر�س هوريكا جيد و�أف�سل 

�مل�ساركني  نوع  لناحية  �ل�سابق  من 

�أبي  »بن  يف  نحن  جيد.  م�ستوى  على 

�للبنانية،  بالقهوة  ��ستهرنا  ن�رص« 

ومبا  �الأف�سل  يريد  د�ئمًا  و�للبناين 

�ننا نو�كب �لتطور ومتطلبات �الأ�سو�ق 

فتحت  فقد  و�جلودة،  و�لذوق  بالنكهة 

�سمعة  الأن  ك��ث��رية  �أ���س��و�ق  �أم��ام��ن��ا 

يف  ج��د�ً  جيدة  �للبنانية  �ل�سناعة 

�خلارج. 

منتج  �لربيع(  )ح��الوة  �سنف  �نتخب 

�مل�ستهلك  ق��ب��ل  م��ن   2013 �ل��ع��ام 

على  نعمل  �سنة  كل  ونحن  �للبناين، 

لدينا  و�سار  �لربيع  منتجات  تطوير 

لغاية �الآن قر�بة 135 �سنفًا، وجديدنا 

هذه �ل�سنة هو »�إيليت«، من �ملاأكوالت 

بطحينة  �حل��م�����س  م��ث��ل  �ل�����رصي��ع��ة 

وبالبابا غنوج )باذجنان( و�ملحا�سي 

�ل�سنة على  ونعمل هذه  �أنو�عها،  على 

�أ�سناف جديدة طرحناها يف معر�س 

و�إث��ب��ات  دع��اي��ة  باعتباره  هوريكا 

وجود، وهو مثل كل �ملعار�س يتطلب 

�ف�سل،  �سيا�سي  وو�سع  �أكرث  ��ستقر�ر 

)غلف  �خلليجية  �مل��اأك��والت  معر�س 

فود( يف �الإمار�ت ال يقل عنا لو كان 

و�سعنا م�ستقر �أكرث.

سمير نصراوي )منتجات الربيع(

فراس أبي نصر )بن أبي نصر( 

الحدث
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لهذ�  زبائننا.  بني  وجود  �إثبات  هوريكا  معر�س 

�جلديدة  و�لنكهات  �الأ�سناف  طرح  على  نعمل 

�جلديدة �لتي نبتكرها، وهذ� ما يجعلنا نبقى يف 

�لعام طرحنا يف معار�س هوريكا  وهذ�  �ل�سوق. 

ثالث نكهات »ليوت�سي و�جا�س ومانغو« من ماركة 

»فريز« و�سيطرح يف �الأ�سو�ق �للبنانية، فنحن نهتم 

بحب  »�للي  مثلنا  ولدينا  �أواًل  �للبنانية  بال�سوق 

لبنان يحب �سناعتو« وهذ� ينطبق على �أ�سنافنا. 

و�خلليج  �أنوغا  يف  �ملعار�س  كل  يف  ون�سارك 

تقريبًا. �ملعار�س  وكل  و�أملانيا  و�سيال   ولندن 

أكرم قساطلي )قساطلي شتورة( 

 محمد اليمن 
)طباعة وتغليف( 

)Al Yaman Group(

�أول  هذه  �رصكتنا  عمر  من  �سنة   25 بعد 

�سنة ن�سارك فيها مبعر�س هوريكا وبهذ� 

يغتنمها  �أن  يجب  فر�سة  الأن��ه  �حلجم 

قطاع  �أن  خ�سو�سًا  �للبناين،  �لتاجر 

�الأغذية يكرب يف لبنان ويحتاج  �سناعة 

�ىل طباعة وتغليف �لذي بدونه ال يكتمل 

�ملنتج نهائيًا. 

مبا �أن هدفنا ر�حة �لزبون �تخذت �ل�رصكة 

خدمة  بتقدمي  ق���ر�ر�ً  �سنو�ت  �أرب���ع  م��ن 

عندنا،  يطبع  من  لكل  جمانًا  �لت�سميم 

وبهذه �لطريقة نك�سبه ون�ساعده باأ�سلوب 

�إ�سافية، وهنا تكون  �سحيح بدون كلفة 

م�ساهمتنا ملنتج �سليم.

»�ألفا  معامل  �نتاج  من  م�سنوعاتنا  كل 

�نرت فود« يف �لبقاع ومعمل تكرير �ل�سكر 

يف �سكا، وهو من �أفخر �مل�سانع. مبتغانا 

�لعمل على تطوير منتجاتنا ب�سكل د�ئم، 

لذ� نعمل للمحافظة على جودة منتجاتنا 

لكي ال تكون لدينا م�ساكل �نتاجية، كما 

�أننا نزيد خطوط �الإنتاج كل فرتة، وهذ� 

�الأبي�س،  �ل�سكر  بانتاج  عنا 
ّ
تو�س �ملو�سم 

يف  �أ�سو�قنا  وك��ربت  �ملعلبات  وتطوير 

لبنان ويف �خلارج. وعر�سنا يف معر�س 

هوريكا �أحدث منتجاتنا من »�سكر زين« 

وهو �سكر �بي�س �لذي يعترب �الأ�سا�سي يف 

م�سنوعات �ل�سكر يف �الأ�سو�ق.

السيد عباس 
)منتجات شتورا غاردن شتورا فودز وشتورا الند وسكر زين(

�سعيد  جيدةعلى  هوريكا  معر�س  حركة 

�لطلب على منتجاتنا خ�سو�سًا �ننا نعمل 

�لعام  وه��ذ�  مو�سم.  ك��ل  تطويرها  على 

عملنا على تقدمي نكهات جديدة يف ع�سري 

»د�رينا« �ملجفف مثل  »فا�سن فرود«. كما 

»دومو«  منتج  يف  جديدة  �أ�سنافًا  �أ�سفنا 

و�الأي�س  و�جليلو  �لكيك  نوعية  رن��ا 
ّ
وط��و

جديدة  وم���و�د  نكهات  باإ�سافة  ك��رمي، 

حت�سينًا لل�سنف. وهذ� ما �أتاح لنا فر�سة 

ر منتجاتنا 
ّ
فتح �أ�سو�ق كثرية فنحن ن�سد

�ىل 40 دولة: خليجية و�أوروبية و�أفريقية. 

جويس يونان المديرة التسويقة في شركة Meptico )دومو ودارينا(
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أسرة مجلة الصناعة واالقتصاد 
ودليل الصادرات

Barista

يونيغاز

Domaine Des Tourelles

جمعية الصناعيين

Batroun Mountains Winery

Chateau Ka

EMF

معامل الفلوكس-اليمامة

كلوس سانت توماس

Dolly`s

FoodRama

الحدث
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Getaway

Heineken

isofood

LibanFruits

Ghanem Development & Trading- GDT

Hice

Karam Winery

Libby`s

GPI

HOREPA Packing 
& Trading

Krikita

مبتيكو
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MKS

Ojamco

Secom Beirut

Specifico & Co.

Multi-National Business Co.-MBC

Rac Engineer & Consultant

Solarco

Tawrid- Fairey Water Safety

Nasr Trading Group

Vitrum

Somoplast

Teletrade

الحدث
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Vary Food

البان واجبان جابر جابر

اليمن غروب

بهارات عبيدو

الشركة اللبنانية لصناعة غرف التبريد

بلقيس

بيكابالست

االنظمة الصناعية الطباعية Aquasafe

الشيف ريشار خوري في جناح بلبر

بن ابي نصر

بيماتيك
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تومادو

حرب غروب

زكا مولتيك

شاتو موزار

Assaad Gabriel

دايري خوري

سابيتك

شركة الكار

حبوبنا

دايري داي

سوناكو-الربيع

شوكوال ايتل

الحدث
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صفير اندستري

قساطلي شتورة

Calvatis

مصانع معتوق

طونيز فود

كاستانيا

ماجيك كاربت

Ayvazian

غطاس ترايدنغ

كساره

ManyFood

مٔوسسة بلبر زيت سليم
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نادك

Adyar

Iesco

Chateau Florentine

Boecker

Inthra

يونيكو

EDM

Pierre Azar Trading

مياه صنينمياه صحةمٔوسسة عبده للتجارة والصناعة

الحدث
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Nehme Group

شركة أ. حكيم دويك واوالده

محمصة صنين

بون جوس

شركة معلوف للصناعة والتجارة

مٔوسسة جبرا

Bonjour BonsoirKamaThe Roaster

رويال غورمية

محمصة األميرة

شركة طيران الشرق األوسط
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ق��دم رئي���س حكوم��ة ت�رصي��ف �الأعمال 

جنيب ميقاتي، يف حف��ل �فتتاح »منتدى 

�القت�ساد �لعرب��ي«، يف فندق »فيني�سيا«، 

ج��ردة �أعم��ال قام��ت بها �حلكوم��ة، من 

�أج��ل تفعي��ل �لديناميكي��ة �القت�سادي��ة 

وحتقي��ق تطور�ت �أك��رب و�أ�رصع يف معظم 

�لقطاع��ات، ومن �أهمه��ا: »معاجلة ق�سية 

�لف�س��اد �مل�ست���رصي و�له��در و�ال�ستغالل 

�ل�سيا�س��ي للمر�فق �لعامة، و�سع �سو�بط 

حتدي��د  ع��رب  �لعام��ة  للمالي��ة  �أ�سا�سي��ة 

�سق��وف للدي��ن �لع��ام و�لعج��ز، حت�س��ني 

�لبيئ��ة �لت�رصيعية الأد�ء �الأعمال، معاجلة 

�لق�ساي��ا �الجتماعي��ة و�لرتبوي��ة، فت��ح 

للم�ساهم��ة  �خلا���س  للقط��اع  �ملج��ال 

ومعاجل��ة  �لعام��ة،  �خلدم��ات  و�إنت��اج 

ق�سايا غالء �ملعي�س��ة و�نعكا�ساتها على 

ق�سايا �الأجور«.

من جهته ��ستعر�س حاكم م�رصف لبنان 

ريا�س �سالمة �أبرز �ملعطيات و�ملنجز�ت 

يف  و�مل��ايل  �لنق��دي  �مل�ستوي��ني  عل��ى 

لبن��ان، فاأك��د �أن �لو�سع �لنق��دي م�ستقر، 

و�للرية �للبنانية عملة ثابتة، وموجود�ت 

م���رصف لبن��ان م��ن �لعم��الت �الأجنبية 

�رتفعت �إىل �أكرث من 36 مليار دوالر.

و�أ�سار رئي�س جمعي��ة �مل�سارف �لدكتور 

�ملتغ��ري�ت  »كل  �ن  �ىل  ج��وزف طربي��ه 

�لعرب��ي،  �لع��امل  �ملذهل��ة �حلا�سل��ة يف 

�أجمع��ت على رفع ل��و�ء �الإ�سالح وتفعيل 

�لتنمي��ة �مل�ستد�م��ة، و��ستهدف��ت تعميمه 

منه��ا،  �ل�سيا�سي��ة  �ملج��االت،  كل  يف 

و�القت�سادية و�الجتماعي��ة، و�لق�سائية 

و�الأمنية«.

افتتاح المنتدى
�ملنت��دى  �فتت��ح  ق��د  ميقات��ي  وكان 

مب�ساركة 600 �سخ�سي��ة لبنانية وعربية 

مه��م �الأمني �لع��ام �ل�سابق 
ّ
ودولي��ة، يتقد

جلامع��ة �ل��دول �لعربي��ة عم��رو مو�س��ى 

ووزر�ء ون��و�ب وعدد م��ن �ل�سفر�ء �لعرب 

مركزي��ة  بن��وك  وحمافظ��و  و�الأجان��ب 

وم�سوؤولو هيئ��ات �قت�سادية وموؤ�س�سات 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك وروؤ�ساء م�سارف 

و�رصكات وم�ستثمرين من 23 بلد�ً.

وناق���س �ملنتدى �ل��ذي نظمته »جمموعة 

ق�ساي��ا  ث��الث  و�الأعم��ال«  �القت�س��اد 

�أ�سا�سي��ة ه��ي: �لتحدي��ات �جليو�سيا�سية 

ج��ذب  ُتعي��ق  �لت��ي  و�القت�سادي��ة 

�لعربي��ة،  �ملنطق��ة  �إىل  �ال�ستثم��ار�ت 

و�لنفط و�لغاز يف لبنان و�رصق �ملتو�سط، 

و�ل�سناعة �مل�رصفية �لعربية ومو�كبتها 

للمتغري�ت.

م��ن:  كل  �الفتت��اح  جل�س��ة  يف  حت��دث 

ميقات��ي، حاك��م م�رصف لبن��ان ريا�س 

ملنظم��ة  �لتنفيذي��ة  �الأمين��ة  �سالم��ة، 

»�ال�سك��و�« �لدكت��ورة رمي��ا خل��ف، رئي�س 

»�حت��اد �لغ��رف �للبناني��ة« حمم��د �سقري، 

رئي���س موؤ�س�س��ة »�إي��د�ل« نبي��ل عيت��اين، 

رئي�س »جمعي��ة م�سارف لبنان« �لدكتور 

�لتنفي��ذي  و�لرئي���س  طربي��ه،  ج��وزف 

ل�«جمموعة �القت�س��اد و�الأعمال« روؤوف 

�أبو زكي.

ميقاتي: خطة للتنقيب
ق��ال ميقات��ي »�أول��ت حكومتن��ا �ل��رثوة 

�لنفطي��ة �ملوع��ودة، �الهتم��ام و�لعناية، 

فاأجنزت خطة متكاملة للتنقيب عن �لنفط 

و�لغ��از بد�أ تطبيقها من��ذ �أ�سهر بعد و�سع 

�لن�سو���س �لقانوني��ة �لالزمة«. الفتا �ىل 

�ن �لقط��اع �خلا���س �أثب��ت قدرت��ه عل��ى 

بيروت تحتضن »المنتدى االقتصادي العربي« بحضور 600 شخصية 

ميقاتي: خطتنا متكاملة للتنقيب عن النفط والغاز 

الحدث
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قات ومتّكن 
ّ
�لتاأقل��م مع �لكثري م��ن �ملعو

م��ن متابعة م�سرية �لنم��و رغم �لتحديات 

و�ل�سع��اب �جلم��ة �لت��ي تو�جه��ه ب�سب��ب 

�الأو�ساع �ملتاأزم��ة من حولنا و�الأزمات 

�ل�سيا�سي��ة �ملتتالي��ة �لت��ي كان لها �الأثر 

�لو��س��ح يف جلم �لق��در�ت �لتي يختزنها 

�القت�س��اد �لوطني كم��ا �أثرت على وترية 

�لنمو و�أّخرت �لكثري من �الإ�سالحات.

�لتجاذب��ات  »تز�ي��د  ميقات��ي  وتن��اول 

�ل�سيا�سية �لتي �أثرت �سلبًا على �نطالقتنا 

�حلكوم��ة  وجنح��ت  ع��دة.  جم��االت  يف 

يف �ملقاب��ل، م��ن خ��الل �سيا�س��ة »�لناأي 

بالنف�س« �لت��ي �عتمدتها، و�إن ما �لتزمت 

ب��ه حكومتنا ه��و �خليار �لوطن��ي �ل�سليم 

�ل��ذي �سيمّكن لبنان م��ن جتاوز تد�عيات 

�أن يع��ود �ال�ستق��ر�ر  �إىل  ه��ذه �الأح��د�ث 

و�الأمن �إىل �سوريا«.

ودع��ا ميقاتي �خ��ري� �ىل ت�سافر »جهود 

�لقي��اد�ت �للبنانية خ��الل �لفرتة �ملقبلة 

للمحافظ��ة، لي���س فق��ط عل��ى �ال�ستق��ر�ر 

�الأمني، بل كذلك على �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

من خالل �إجناز قانون جديد لالنتخابات 

وت�سكي��ل حكوم��ة جدي��دة تنتق��ل �إليه��ا 

م�سوؤولية ��ستكمال م�سرية �ملحافظة على 

�لوح��دة �لوطنية وحت�س��ني �ل�سلم �الأهلي 

و�حلد من تاأثري ما يجري من حولنا على 

�ساحتنا �لد�خلية«.

سالمة: حماية الوضع النقدي
ق��ال �سالم��ة: »ه��دف م�رصف لبن��ان �أن 

تبق��ى �لفو�ئد م�ستقرة، ل��ذ� يتدخل ل�رص�ء 

�سن��د�ت �خلزين��ة بالل��رية حر�س��ًا عل��ى 

��ستقر�ر �لفو�ئد و��ستقر�ر وترية �لت�سليف، 

ف�ساًل على مالءة �لدولة. فارتفاع �لفو�ئد 

له �نعكا�سات �سلبية على �لقطاعني �لعام 

و�خلا���س، وال �سيم��ا بالن�سب��ة للقرو�س 

�ل�سكنية«.

و�أ�س��ار �سالم��ة �إىل �أن »م���رصف لبن��ان 

توق��ع �أن يكون �لعام 2013 �سعبًا نتيجة 

��ستحقاق��ات ع��دة، منه��ا ما ه��و مرتبط 

باملنطق��ة وال �سيم��ا يف �سوري��ا، ومنه��ا 

�ال�ستحقاق��ات  ب�سب��ب  د�خل��ي  ه��و  م��ا 

�النتخاب��ات  وبخا�س��ة  �لد�ستوري��ة 

�لنيابي��ة �ملفرت�س �أن جت��رى هذ� �لعام، 

ي�ساف �إىل ذلك حتديات �أخرى لها عالقة 

بالو�سع��ني �القت�سادي و�الجتماعي يف 

ظل �ملطالبة بزيادة �الأجور. �أما بالن�سبة 

للت�سخم في�سعى م�رصف لبنان من خالل 

�إد�رته لل�سيولة �أال يتجاوز معدل �لت�سخم 

4 يف �ملئة«. 
وختم �سالمة باحلديث عن �رصكة »طري�ن 

�ل���رصق �الأو�س��ط«، وقال: م��ن حيث �ملبد�أ 

فاإن م�رصف لبنان ال ميكن �أن يو�فق على 

�رص�ء �رصكة �لطري�ن �لقرب�سية، فبو�سفه 

�ملالك فهو �مل�سوؤول عن خماطر �ل�رصكة، 

ومهم��ة م���رصف لبنان ��ستعم��ال �أمو�له 

حلماية �لو�سع �لنقدي و�القت�سادي، وال 

ن�ستطي��ع حتمل خماطر �إ�سافية ل�رصكات 

تابعة لنا.

خلف: التحول الديموقراطي
م��ن جهته��ا، قال��ت رمي��ا خل��ف: »لي���س 

�لرت�ج��ع �القت�سادي �ملوؤمل خالل مرحلة 

�لتحول �لدميوقر�طي بالظاهرة �جلديدة، 

بل هو و�قع عا�سته دول عديدة يف �لعامل 

 ،
ً
م��ن قبل. و�لدول �لعربي��ة لي�ست ��ستثناء

�لتح��ول  ب��اأن  �الإق��ر�ر  علين��ا  كان  و�إن 

�لدميقر�ط��ي كمتطلب �أ�سا�س��ي لالإ�سالح 

�ل��الزم فيه��ا �سيك��ون �أك��رث �سعوبة. وال 

�أزع��م �أن جن��اح �لتح��ول �لدميقر�طي يف 

بع���س �ل��دول �لعربي��ة �سياأت��ي تلقائي��ًا 

�الأدو�ء  ه��ذه  جلمي��ع  �ل�س��ايف  بالع��الج 

رؤوف أبوزكي

جوزيف طربيه

جبران باسيل

محمد شقير

ريما خلف

رياض سالمة )عبر الشاشة(

نجيب ميقاتي

بهيج بوغانم
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لكن��ه خط��وة ت�س��ري بهذه �الأم��ة نحو حق 

م���رصوع يف نه�س��ة �سيا�سية و�قت�سادية 

و�جتماعي��ة، فتتح��رر م��ن تبعي��ة ط��ال 

�أمُده��ا، وتعي��د كتاب��ة م�سريه��ا باأيدي 

�أبنائها وبطاقاتهم �خلالقة �ملبدعة«. 

عيتاني: لبنان مقصد استثماري
عل��ى  حاف��ظ  لبن��ان  �ن  عيت��اين  �عت��رب 

مكانته كمق�س��د �أ�سا�سي لال�ستثمار نظر� 

لتمتع��ه باال�ستق��ر�ر �لن�سب��ي. لق��د جن��ح 

لبن��ان ونظر�ً ملناع��ة �قت�س��اده و�لبيئة 

�حلا�سن��ة لال�ستثم��ار في��ه يف مو�جه��ة 

�لتحدي��ات. وال �س��ك يف �أن �الآف��اق عل��ى 

�مل��دى ��ملتو�سط و�لطوي��ل ال تز�ل و�عدة 

ب�س��كل ع��ام وخا�سة م��ع �ق��رت�ب موعد 

��ستخر�ج �لنفط و�لغاز.

طربيه: مرحلة صعبة
�لعربي��ة  �ملنطق��ة  �ن  �إىل  �أ�س��ار طربي��ه 

تعي���س مرحلة �نتقالي��ة �سعبة وخطرية، 

مما ال �سك فيه �أن مو�سوع �د�رة �ملرحلة 

�لنم��و  ��ستع��ادة  وحتدي��ات  �النتقالي��ة 

وخل��ق فر�س عمل، يحّتم على �حلكومات 

معاجل��ة مو��سيع �آني��ة، وكذلك �لتخطيط 

خل��ق  قو�مه��ا  م�ستقبلي��ة،  الإ�سالح��ات 

فر���س �لعم��ل لل�سب��اب وتعزي��ز �لتنمية 

و��ستح��د�ث �لوظائف ذ�ت �جلودة للن�ساء 

و�لرجال معًا و�سمان م�ساركتهم �لفعلية 

و�ل�سيا�سي��ة،  �الجتماعي��ة  �حلي��اة  يف 

وحت�س��ني م�ستوي��ات �ملعي�س��ة، �إذ مل يعد 

قيا���س رفاهي��ة �لف��رد يف ع�رصنا يرتكز 

على متو�سط �لدخل �لفردي، بل �ىل عو�مل 

عدي��دة �خ��رى، مث��ل �لرعاي��ة �ل�سحي��ة 

�مل�ستد�م��ة  و�لتنمي��ة  �لتعلي��م  وتاأم��ني 

و�ال�ستقر�ر.

وتابع قائ��اًل: يف هذ� �مل�سه��د �ل�سبابي 

يبق��ى دور �مل�س��ارف �لعربي��ة �أ�سا�سيًا 

يف �لنهو���س، الأنه��ا قاط��رة �القت�س��اد 

وحم��رك �لنمو يف �لوق��ت �لذي �ستحتاج 

في��ه منطقتن��ا �ىل �إمكانات متويلية غري 

حمدودة. و�سدد على �ن »�رصورة �لتم�سك 

باال�ستق��ر�ر �الأمن��ي وحتقي��ق خط��و�ت 

�إ�سالحي��ة عل��ى �سعي��د �ملالي��ة �لعامة 

و�الد�رة �حلكومي��ة مطل��ب �أول ورئي�س، 

م��ن دون��ه ال ميك��ن مل�سارفن��ا �مل�سي 

وحتفي��ز  �الأخط��ار  درء  يف  مبهمته��ا 

�القت�ساد«.

شقير: التنسيق العربي
من جهته، �أكد �سقري �أنه من خالل لقاء�تنا 

�ملتو��سل��ة مع نظر�ئنا يف �لعامل �لعربي 

»نوؤك��د لكم �أن هناك رغبة كبرية من قبل 

رج��ال �الأعمال �لعرب يف تعزيز �لتن�سيق 

�القت�س��ادي �لعربي. لك��ن �ملطلوب جهد 

�حلكوم��ات �لعربي��ة وحتدي��د� يف حتفيز 

وتطم��ني �ل���رصكات و�لقط��اع �خلا���س. 

وهن��اك فر���س ��ستثماري��ة �سانح��ة يف 

دولن��ا و�ملطل��وب ثقة �مل�ستثم��ر �لعربي 

وتعزي��ز ثقة �ملو�طن �لعرب��ي مب�ستقبله. 

لقد �أثبت �لقط��اع �خلا�س �لعربي قدرته 

�ملحل��ي  باالقت�س��اد  �لنهو���س  عل��ى 

و�الإقليم��ي ���رصط �أن توؤم��ن �حلكوم��ات 

وتق��دم  �أنظمته��ا  �سفافي��ة  �لعربي��ة 

�مل�ستثم��ر  تطمئ��ن  وحو�ف��ز  ت�سهي��الت 

�لعربي و�الأجنبي«. 

أبو زكي: برهان جديد
وكان قد ��ستهل حف��ل �الفتتاح �لرئي�س 

�القت�س��اد  ل�«جمموع��ة  �لتنفي��ذي 

و�الأعمال روؤوف �أبو زكي«، فاأ�سار �إىل �أن 

�ملنتدى »ينعقد يف ظ��ل ��ستمر�ر �الأزمة 

�ل�سوري��ة بكام��ل تد�عياته��ا �ل�سيا�سية 

و�القت�سادي��ة على لبنان وبلد�ن �جلو�ر 

ب��ل و�ملنطق��ة بكاملها، كم��ا ينعقد يف 

ظ��ل و�س��ع حكوم��ي معلق، ب��ني رئي�س 

ن، حتى �الآن، من ت�سكيل  كَّ ُ
حكوم��ة مل مي

�حلكوم��ة، وبني رئي�س حكومة م�ستقيلة 

وم�ستمرة كحكومة لت�رصيف �الأعمال ال 

متلك بحك��م �لد�ستور �س��وى �سالحيات 

حمدودة«.

الجلسات 
نظ��م �ملنت��دى �ست جل�س��ات توزعت على 

يومني متتاليني: 

»�لع��امل  عن��و�ن  �الأوىل  �جلل�س��ة  حمل��ت 

�لعرب��ي وكيفية �النتق��ال �ىل �ال�ستقر�ر، 

حي��ث مت خ��الل مناق�سة »تق��ومي �لعملية 

وليبي��ا«  وتون���س  �النتقالي��ة يف م���رص 

و»�لتحديات �لتي و�جهت �إعد�د �لد�ساتري 

�لعربي��ة �جلدي��دة« و»�رصوط بن��اء �لدولة 

و�القت�سادي��ة«  �ل�سيا�سي��ة  �أنظمته��ا  يف 

و»�النتق��ال �ىل �ال�ستق��ر�ر فيه��ا يتوقف 

عل��ى تغي��ري �النظم��ة �ل�سيا�سي��ة فق��ط؟« 

درو���س  �س��وء  يف  م�ستقبلي��ة  و»روؤي��ة 

�ملا�سي«. 

�أما �جلل�سة �لثانية فكانت بعنو�ن»�أجندة 

�إد�رة �ملرحل��ة �القت�سادي��ة �النتقالي��ة 

وحتدي��ات ��ستع��ادة �لنم��و«، ود�رت يف 

حم��اور »تقومي �لو�س��ع �القت�سادي يف 

بلد�ن )�لربيع(« باال�سافة �ىل ت�ساوؤالت 

ح��ول »�خلي��ار�ت �القت�سادي��ة �ملتاحة 

اليق��اف عو�مل �لرت�ج��ع و�طالق دورة 

منو �قت�سادي؟ وما ه��ي طبيعة �لنظام 

�القت�س��ادي �لت��ي تري��ده ه��ذه �لدول؟ 

وكي��ف ميك��ن �ع��ادة بن��اء �ملوؤ�س�س��ات 

�ل�سيا�س��ات  ه��ي  و«م��ا  �القت�سادي��ة؟« 

�ملمكن �أن حتافظ على �ال�ستقر�ر �ملايل 

�القت�س��ادي  �لنم��و  وتدع��م  و�لنق��دي 

متوي��ل  و«كيفي��ة  نف�س��ه؟«  �لوق��ت  يف 

�ملوؤ�س�س��ات  دور  �النتقالي��ة:  �ملرحل��ة 

�ملالي��ة �لدولية و�القليمية و�مل�ساعد�ت 

�لنم��و  �إع��ادة  ز«متطلب��ات  �لثنائي��ة« 

�القت�س��ادي �ىل �القت�س��اد�ت �لعربي��ة 

الوزير جبران باسيل ورؤوف أبوزكي

الحدث
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�ملجاورة لدول �لربي��ع �لعربي و�لتغلب 

على ما ��سابها من تد�عيات«. 

�جلل�س��ة �لثالث��ة بعن��و�ن »عق��د جديد مع 

�ال�ستثمار« وحملت ت�ساوؤالت »كيف ينظر 

�مل�ستثمرون �ىل مناخ �ال�ستثمار يف دول 

�لربي��ع �لعربي؟« و«كيف ميك��ن ��ستعادة 

ثق��ة �مل�ستثمرين وهل م��ن قو�عد جديدة 

للعبة؟« و«ما هي �ل�سيا�سات و�لت�رصيعات 

جاذبي��ة  تع��زز  �أن  �ملمك��ن  �جلدي��دة 

�ال�ستثم��ار يف �لدول �لعربية عامة ودول 

�لربيع �لعربي ب�سورة خا�سة؟«. 

تخ�س�ست �جلل�سة �لر�بعة مبناق�سة �لنفط 

و�لغاز يف لبنان و���رصق �ملتو�سط و«دور 

�لرت�خي���س �الأوىل: �الجن��از�ت و�مل�س��ار 

و�لتوجه��ات«، ود�رت �ملناق�س��ات ح��ول 

»�ملر�ح��ل �ملنج��زة و�خلط��و�ت �ملرتقبة 

و�جل��دول �لزمن��ي �ملتوق��ع و�س��واُل �ىل 

�النت��اج« و»�الآليات و�ملعاي��ري �ملعتمدة 

وتاأهي��ل  �لبل��وكات  تق�سي��م  لناحي��ة 

�ل���رصكات و��ستقب��ال �لعرو���س وتر�سية 

�لعق��ود« و»�لنموذج �الأمثل الن�ساء و�إد�رة 

�ل�سندوق �ل�سيادي للمو�رد �لبرتولية«. 

�م��ا �جلل�س��ة �خلام�س��ة فكان��ت بعن��و�ن 

و�الآث��ار  �جليو�سرت�تيجي��ة  »�جلو�ن��ب 

�القت�سادي��ة«. ود�رت �ملناق�س��ات ح��ول 

»�لتحدي��ات �ل�سيا�سي��ة و�الأمني��ة حملي��ًا 

�إ�سكالي��ة نز�ع��ات  و�قليمي��ُا، وال �سيم��ا 

�جل��دوى  و»�سيناريوه��ات  �حل��دود« 

�القت�سادي��ة ل��دورة �لرت�خي���س �الأوىل، 

�نطالق��ًا م��ن »حج��م �ملخ��زون �ملتوقع، 

�لت�سدي��ر  وكيفي��ة  �ال�ستخ��ر�ج  وكلف��ة 

و�جتاهات �الأ�سع��ار و�الأ�سو�ق �ملحتملة« 

و»فر���س �الأعمال و�ال�ستثم��ار �ملبا�رصة 

�لت��ي �ستخلقه��ا دورة �لرت�خي�س �الأوىل، 

�لقطاع��ات  باق��ي  عل��ى  و�نعاكا�ساته��ا 

�القت�سادية«. 

جلسة حوار مع الوزير باسيل
وختم��ت ه��ذه �جلل�سة بح��و�ر مفتوح مع 

وزير �لطاقة و�ملياه جرب�ن با�سيل، �لذي 

��سته��ل كلمته ب�»�ساأب��د�أ باحللم وحتويله 

�إىل حقيق��ة، و�ن هذ� �حللم �للبناين نطرح 

جميعنا �ل�سوؤ�ل حوله، هل ال ز�ل حلمًا �أو 

�أ�سبح و�قعًا، ولن��ا �حلق جميعًا باأن بلد�ً 

�سغ��ري�ً كلبن��ان ي�سب��ح بل��د�ً نفطيًا، هل 

باإم��كان بلد �سغري بحجم��ه وباقت�ساده 

�أن يحتم��ل مو�رد طبيعي��ة ومالية كبرية 

و�أكرب من حجمه؟«

و��ساف »�الأمر �لثاين �لذي باإمكاننا طرح 

�ل�سوؤ�ل حوله، ه��ذ� �لبلد منخور بالف�ساد، 

�أن يحاف��ظ عل��ى م��و�رد  باإمكان��ه  ه��ل 

طبيعي��ة ومالية بهذ� �حلجم؟ �سوؤ�ل �أي�سًا 

يطرح نف�سه �أّن هذ� �لبلد معروف بروتينه 

�الإد�ري وبالك�س��ل و�جلهل �لذي يتمتع به 

�لكث��ري من مديري �ل�س��اأن �لعام فيه، هل 

ميك��ن ل��ه �أن يدير م��ورد �إد�رة جيد حتت 

عناوي��ن �حلك��م �لر�سيد ودول��ة �لقانون، 

وكل معاي��ري �ل�سفافية و�ملعايري �لعلمية 

�لدولية �ملطلوب، بل��د كلبنان عا�س دينًا 

حتى �ليوم، ولالأ�س��ف لطبقاته �ل�سيا�سية 

رة لنف�سها و�لتي ولدت 
ّ
دة و�ملك��ر

ّ
�ملتجد

حروب��ًا وفتنًا وم�س��اكل �آخرها �ل� 75 ومل 

تنته من ذيولها حتى �الآن«. 

و�أو�س��ح يف كلمت��ه �لنق��اط �لتالية: »لقد 

و�سعت و�أن�سئت غرفة بيانات ومعلومات 

كم��ا مت م�س��ح �أك��رث م��ن 70 يف �ملئة من 

مياهن��ا �لبحرية، وهي �أك��رث من 15 �ألف 

��ع، ومت حتلي��ل 10 يف �ملئة 
ّ
كيلوم��رت مرب

من هذه �مل�ساحة �لبحرية«.

و�أعط��ى �لوزي��ر با�سي��ل معلوم��ة جديدة 

ملعرفة �أين �أ�سبح لبنان، فقط يف �لع�رصة 

يف �ملئ��ة �لت��ي مت حتليله��ا م��ن �ملي��اه 

�لبحري��ة �لتقدي��ر�ت �الأولي��ة بن�سب��ة 50 

ب 
ّ
يف �ملئ��ة لدين��ا 30 تريليون ق��دم مكع

من �لغ��از، و660 مليون برميل من �لنفط 

�ل�سائل.

كان��ت  �الأولي��ة  �لتقدي��ر�ت  �أّن  تعلم��ون 

للحو���س �مل�رصق��ي ه��ي 122 تريلي��ون 

 يف لبن��ان بن�سب��ة 50 يف �ملئ��ة 
ّ

وتب��ني

م��ن �لتحالي��ل �أّن��ه فق��ط يف 10 يف �ملئة 

م��ن مياهه هن��اك 30، وعندم��ا �أتينا �إىل 

�ل��وز�رة من��ذ ثالث �سن��و�ت مل يكن هناك 

�إاًل تقدي��ر�ت وال غرف��ة معلوم��ات وال �أي 

ورقة وال �أي معلومة«.

وتاب��ع: »�سكلن��ا هيئ��ة �لنف��ط  و�أ�سدرن��ا 

مر��سي��م تطبيقه��ا ومر��سيمه��ا �لتنظيمية 

و�أ�سبح��ت عامل��ة ونفخ��ر بلبن��ان �أن هذه 

�لهيئ��ة ُتغ��ري �ل�س��ورة �ملهرتئ��ة وتعط��ي 

�س��ورة جدي��دة ع��ن �إد�رة لبناني��ة ن�سيطة 

�سفافة فاعلة ومنتجة، وهذ� �أمر جديد حتى 

يف نظ��ام تكوينها بامل��د�ورة �لتي ح�سلت 

ويف �لعمل �جلماعي �لتي تقوم به«.

وق��ال يف �لنقط��ة �الأخ��رية: »لق��د حدثت 

عملي��ة �لتاأهيل لل���رصكات وكلنا نعلم �أّن 

46 �رصك��ة عاملي��ة مل تكتف فق��ط ب�رص�ء 
�ملعلوم��ات وقيمته��ا ف��وق 130 ملي��ون 

دوالر حت��ى �الآن، �إمن��ا �أي�سًا �ساركت يف 

مت مع كل �لت�سكيك 
ّ
عملية �لتاأهي��ل وتقد

�لذي حام حول �ملو�سوع«. 

جلسة الختام 
وختم �ملنت��دى جل�ساته بجل�سة بعنو�ن 

»�ل�سناعة �مل�رصفية �لعربية و��ستيعاب 

�ملتغري�ت �القليمية و�لعاملية« وكانت 

�ملناق�س��ات ح��ول »��ستيع��اب خماط��ر 

�ملتغ��ري�ت �ل�سيا�سي��ة« و»�لتعام��ل مع 

�ملتغ��ري�ت �لرقابية �جلديدة يف �لعامل« 

و»كيفي��ة �مل�ساهمة يف متويل حاجات 

م��ع  و�لتناغ��م  �لعربي��ة  �القت�س��اد�ت 

فر���س  و»حتدي��د  �لتنموي��ة«  �الجن��دة 

�لنمو«. 

جانب من الحضور
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�أكد حاكم »م�رصف لبنان« ريا�س �سالمة، على �رصورة �ل�رص�كة 

�إال  لبنان  �أمام  يبق  »مل  بحيث  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني 

�للجوء �إىل �ل�رص�كة بينهما لتمويل كلفة تطوير �لبنية �لتحتية«.

ومل يكن رئي�س »جمعية م�سارف لبنان« جوزف طربيه، بعيد� عن 

هذ� �الطار، �إذ �سدد يف حفل �فتتاح »�ملوؤمتر �مل�رصيف �ل�سنوي 

�ل�ساد�س« �لذي نظمته �رصكة »فري�ست بروتوكول« بالتعاون مع 

»جمموعة بنك عودة«، بعنو�ن: »�ل�رص�كة بني �لتمويل و�ال�ستثمار« 

موؤكد�ً  �لقطاعني،  بني  �ل�رص�كة  مو�سوع  على  »فيني�سيا«،  يف 

�أن  �لنظام، ويرى  �إىل هذ�  باإيجابية  �لقطاع �مل�رصيف ينظر  �أّن 

�لطابع  ذ�ت  �لعامة  �لن�ساطات  و�إد�رة بع�س  تنفيذ  �عتماده يف 

�ال�ستثماري �سيوؤثر �إيجابًا يف �القت�ساد �للبناين«.

زياد  للخ�سخ�سة«  �الأعلى  ل�«�ملجل�س  �لعام  �الأمني  �عترب  كما 

�حلايك �أن »�لدولة مل ت�ستطع �أن ت�ستثمر يف �لبنى �لتحتية ب�سبب 

عجز مو�زنتها«، م�سري�ً �إىل �أن »�لقطاع �خلا�س لديه من �لتمويل 

ما يكفي، ومن �خلربة ما يطمئن، ومن �الإقد�م ما يفوق �حلاجة 

لال�ستثمار يف بنانا �لتحتية«. ور�أى �أّن »كل ما يلزمه هو ��ستعد�د 

�لدولة للتعامل معه ولو�سع �لنظم �ل�سفافة �لتي حتمي م�سالح 

�لطرفني«.

خفض العجز
وفيما �أملح �حلايك �إىل �أّن »قانون �ل�رص�كة ما ز�ل ينتظر �أن يب�رص 

�لنور الأن بع�س �لوزر�ء حاربوه طو�ل �ل�سنني �خلم�س �ملا�سية، 

يف  �سالمة  �أكد  �مل�سالح«،  ت�سارب  �إىل  يعود  ذلك  يف  و�ل�سبب 

يف  �لعجز  خف�س  عنا�رص  »�أهم  �أّن  �الفتتاح،  حفل  يف  كلمته 

لبنان، و�إيجاد بيئة �أف�سل خللق فر�س �لعمل، هو تطوير �لبنية 

�لتحتية من دون زيادة يف مديونية لبنان«. 

�إاّل �أّن �سالمة �عترب �أّن »�ل�سعوبة تتعدى �التفاق �ل�سيا�سي على 

�أن  من  �خلائف  �لعام  �لقطاع  بهو�ج�س  وت�سطدم  �لقانون،  هذ� 

�أن  �ملفرت�س  من  وقطاعات  ن�ساطات  �خلا�س  �لقطاع  ي�ستغل 

تكون ملكًا للجميع، و�لقطاع �خلا�س مرتدد يف م�ساركة �لقطاع 

�لعام خوفًا منه باأن تنقلب �لدولة على عقود �ل�رص�كة ولو كانت 

مربمة«.

ظل  يف  �ملايل  �القت�سادي  �لو�سع  عن  �سورة  �سالمة  م 
ّ
وقد

�الأزمة  وتاأثري�ت  �ل�سائد،  �ل�سيا�سي  و�ملناخ  �ل�سعبة  �الأو�ساع 

�ل�سورية، الفتًا �النتباه �إىل »وجود تردد ب�سبب ما يجري حولنا 

من  �ملتو�سط  حو�س  ودول  �لنفطية،  غري  �لعربية  �لدول  يف 

�أزمات تطال �لثقة و�لقدر�ت �الئتمانية لدول �قت�سادها �أكرب من 

�قت�ساد لبنان«.

بنى   ،2013 �لعام  بد�ية  ومنذ  لبنان  »م�رصف  �أّن  �إىل  و�أ�سار 

�إىل  �إ�سافة  �حلذر،  عليها  غلب  توقعات  �أ�سا�س  على  �سيا�سته 

عنا�رص د�خلية توؤثر عادة على �القت�ساد، �إذ كنا نتوقع ح�سول 

من  هناك  كان  ما  مقابل  يف  �جلاري  �لعام  خالل  �النتخابات 

بحث يف �أمور �جتماعية يف مقدمها �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب«.

 �الأدنى من �لطلب 
ّ
و�أ�سار �إىل »م�رصوع حتفيزي للحفاظ على �حلد

مو�سحًا  �خلارجي«،  �لطلب  تر�جع  بعد  د�خليًا  �القت�ساد  على 

�ملخ�س�س  �جلزء  �أن  »بحيث  �إيجابيا  كان  �مل�رصوع  �سدى  �أّن 

لالإ�سكان  �ملخ�س�س  �جلزء  �أما  كليًا،  ��ستنفد  قد  للم�ساريع 

فا�ستعمل منه �إىل �الآن نحو 70 يف �ملئة«.

طلب متزايد على التسليف
�لت�سليف  على  متز�يد�ً  طلبًا  »هناك  �أّن  �سالمة  �أّكد  �ملقابل،  يف 

�إىل »دعم  لتاأمني �لطاقة �لبديلة وق�سايا بيئية«، الفتًا �النتباه 

المؤتمر المصرفي السنوي السادس يدعو 
إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الحدث
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ميز�نية �مل�رصف �ملركزي من خالل بيع مليارين ون�سف مليار 

دوالر يوروبوند كانت يف حمفظتنا، و��ستبدلنا �سهاد�ت �الإيد�ع 

باللرية يف �آجال �أبعد بعدما كانت ت�ستحق يف �لعام �حلايل، ما 

��ستقر�ر  �الأ�سو�ق، و�حلفاظ على  �أكرب من قبل  �سمح بتوفري ثقة 

�سعر �رصف �للرية، ما �أدى �إىل ��ستقر�ر يف �لفو�ئد ودعم �لطلب 

على �لت�سليف«.

و�أفاد باأن »�لود�ئع تنمو مبعدل �سنوي 7 يف �ملئة، و�لت�سليفات 

ال  »حتى  �لعمل  موؤكد�ً  �الآن«،  �إىل  �ملئة  يف  �ل�10  يفوق  مبا 

تتعدى ن�سب �لت�سخم �ل�4 يف �ملئة، علمًا �أنه ميكن �أن ت�سل 

�أما ميز�ن   .»2012 �ملئة كما كانت عليه يف  5 و5،5 يف  �إىل 

 2012 �لثاين  من ت�رصين  بدء�ً  �أف�سل  فاإن و�سعه  �ملدفوعات 

�ملئة،  يف  و2،5   2 بني  تر�وح  �القت�سادي  �لنمو  ن�سب  فيما 

وبذلك، �إذ� ما �أكملنا بالوترية نف�سها �لتي �سهدناها يف �لف�سل 

بن�سب  منو  �إىل  بحاجة  لبنان  فاإن  �جلاري،  �لعام  من  �الأول 

�أعلى مما هي عليه �ليوم، ليكون �أعلى من منو �ملديونية، لكن 

�إمكاناتنا لتحقيق  و�إقليميًا حتد من  �لقائمة حمليًا  �لظروف 

هذ� �لهدف«.

وبعدما ر�أى �أن »�لتعويل على �مل�سارف �لتجارية لتمويل م�ساريع 

خاطئ«،  رهان   ،)BOT( �مللكية  و�إعادة  و�لت�سغيل  �لبناء  عقود 

�أن »تطبق م�سارفنا معايري �ملالءة و�ل�سيولة  �أكد �حلر�س على 

�ملطلوبة يف بازل 3-، و�أن تكون �أمو�لها �خلا�سة �لدعامة لكل 

هذه �ملعايري، و�أال ت�ستثمر يف توظيفات طويلة �الأمد«. و�أ�سار �إىل 

�أن »هذ� �مل�رصوع �ملتكامل �لذي يهدف �إىل تطوير �لبنية �لتحتية 

من دون �إرهاق �لدولة بديون �إ�سافية يتطلب �تفاقًا �سيا�سيًا على 

روؤية مل�ستقبل لبنان �القت�سادي. ينتج هذ� �التفاق قو�نني حتفز 

�لقطاع �خلا�س على �ال�ستثمار«.

لتقويم مناهجنا االقتصادية
من جانبه، لفت طربيه �النتباه �إىل »وجوب �إعادة تقومي مناهجنا 

معدالت  تر�جع  ظل  يف  �حلالية  �ملرحلة  الإد�رة  �القت�سادية 

�لعامة، وتر�جع م�ستوى  �ملديونية  �القت�سادي، وت�ساعد  �لنمو 

�خلدمات �حلكومية وتدهور �لبنية �لتحتية، وعدم توفر �لتمويل 

�ملنا�سب لتحديثها وتو�سيعها«.

�أن ت�سكل  �لر�هن، ميكن  �أنه »يف و�سع لبنان �القت�سادي  ور�أى 

�لقطاع  �إد�رة وت�سغيل مر�فق  �لقطاع �خلا�س يف  �آلية م�ساركة 

�لعام، حال ملعاجلة مع�سلة تردي م�ستوى �لبنية �لتحتية، وو�سع 

�لبالد على �ل�سكة �ل�سحيحة ملعاجلة جزء من �حللقة �ملفرغة من 

عجز متكرر يف �ملالية �لعامة وتنامي �لدين �لعام«. 

�لتخطيط  ملديرة  بكلمة  ��ستهّل  قد  �ملوؤمتر  �فتتاح  وكان 

وقد  �لبلعة.  غز�ل  فيوليت  �ملنظمة  �ل�رصكة  يف  و�ال�سرت�تيجيا 

وفريج  �لد�عوق  وليد  و�ل�سناعة  �الإعالم  وزير�  �الفتتاح  ح�رص 

»�حتاد  ورئي�س  �حل�سن،  ريا  �ل�سابقة  و�لوزيرة  �سابوجنيان، 

غرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة« حممد �سقري، رئي�س »�جلمعية 

�للبنانية لرت�خي�س �المتياز« �سارل عربيد، رئي�س »جتمع رجال 

نقوال  بريوت«  جتار  »جمعية  رئي�س  زمكحل،  فوؤ�د  �الأعمال« 

�سما�س، نقيب »�ل�سناعات �لورقية« فادي �جلميل، رئي�س »نقابة 

�قت�سادية  و�سخ�سيات  �خلازن،  فوؤ�د  �لعامة«  �الأ�سغال  مقاويل 

وم�رصفية.

للم�رصفيني  �لدويل  »�الحتاد  م 
ّ
يكر

ريا�س  لبنان  م�رصف  حاكم  �لعرب« 

حاكم  »�أف�سل  �ختياره  بعد  �سالمة، 

 –  2012 للعام  عربي  مركزي  بنك 

2013«، يف حفل ع�ساء يقيمه �الحتاد 
يف فندق فيني�سيا، �خلمي�س 6 حزير�ن. وي�سارك يف �الحتفال 

�إىل  �إ�سافة  �مل�رصفية،  �لقطاعات  �أبرز  ميثلون  م�رصفيون 

�سخ�سيات ر�سمية و�قت�سادية من لبنان و�خلارج.

المصرفيون العرب يكّرمون سالمة
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ف عن موؤ�س�س���تكم التي اأنطلقت حديثًا يف الأ�سواق 
ّ
كيف تعر

اللبنانية والعربية؟

�إن �رصك��ة A-Z Group �ملمثل��ة ب�ساحبها �ل�سيد فو�ز مرعي 

�ل��ذي ب��د�أ عمله بتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �إىل كل دول �لعامل منذ 

�أك��رث من 50 عامًا �نطالقًا من ليبريي��ا. و بد�أ بتو�سيع �أ�سغاله 

 �ل�سنني، فاأن�س��اأً مكاتب يف كل من لن��دن، نيو يورك، 
ّ
عل��ى م��ر

هونغ كونغ، مونروفيا...

يف �لعام 2001، قرر �ل�سيد فو�ز مرعي تركيز �أعماله يف لبنان 

وبد�أ بتحويل كل �عماله �خلارجية �ىل بريوت.

 A-Z Manufacturing  يف �لعام 2010، �أن�ساأ �ل�سيد مرعي �رصكة

Trading & عل��ى �أر�س��ه يف �لبق��اع �الأو�س��ط �لتي �أق��ام عليها 
م�سنع��ًا م��ن �أح��دث �مل�سان��ع يف �لع��امل ل�سناع��ة �ملايوني��ز 

وكل م�ستقات��ه بكل �حجامها، و ذل��ك با�ستخد�م تقنيات تعتمد 

�ملو��سفات �الوروبية و �المريكية يف ت�سنيع هذ� �ملنتج.

�سّنفت A-Z Manufacturing & Trading �مل�سنع �الول يف 

لبن��ان ملنتج �ملايونيز، �حلائز على �سهادة �ل� ISO، مع �لعلم 

�أن فكرة �إن�ساء �مل�سنع يف �لو�سع �حلايل، هي خماطرة كبرية 

حي��ث �أن جميع ماركات �ملايونيز �ملوجودة يف �الأ�سو�ق هي 

م�ستوردة من �خلارج، كما �أن �سوق �ملايونيز يف لبنان تعترب 

�سوقًا �سغرية، و مع هذ� كان �الإ�رص�ر �سيد �ملوقف.

يف اأي �سنة بداأمت الت�سنيع؟

ق��ة، بد�أنا برتكيب 
ّ
يف �أو�خ��ر ع��ام 2010 ، و بعد در��سات معم

�أح��دث �آالت وجتهي��ز�ت �أوروبية �ملن�ساأ، م��ن فرن�سا و�ملانيا 

باإ���رص�ف مهند�س��ني �أجان��ب، للح�سول على تقني��ات بجودة 

عالية. 

ه��ذ� باالإ�سافة �ىل تاأ�سي�س ق�س��م �الأبحاث وخمترب من �أحدث 

�ملخترب�ت �ملوجودة يف لبنان، وبكلفة عالية جد�، �الأمر �لذي 

�ساعد يف فتح فر�س عمل لعدد كبري من �للبنانيني. 

هل خمتربكم معتمد من وزارة ال�سحة؟

�لهدف هو �ختبار ذ�تي ملنتجات م�سنعنا، فاملخترب ال يهدف 

�إىل �لرب��ح �ملادي بل هدفنا �أن جن��ري �أختبار�تنا لنتاأكد من 

ج��ودة �ملنت��ج �لذي ن�سّنع��ه ونكون دقيق��ني يف �لفحو�سات 

وخمتربن��ا لي���س معتمد�ً ر�سميًا ل��دى وز�رة �ل�سحة، مع �لعلم 

�أنن��ا نق��وم باحل�سول عل��ى نتيج��ة خمت��رب�ت وز�رة �ل�سحة 

وفح�سها عند �إنتاج �و ��ستري�د �أي ب�ساعة.

ما امل�ساكل التي قد تواجه �سناعتكم؟

لدينا م�سكلة �أ�سا�سية وهي موجودة يف كل لبنان وهي م�سكلة 

�ملياه �لتي تكّلفن��ا كثري�ً ملعاجلتها، فنوعية �ملياه �ملوجودة 

 )A-Z Manufacturing & Trading( عصام حامد مدير التسويق في شركة

لدينا مختبراتنا الذاتية لنراقب الجودة العالية 
ألننا نهتم بنوعية منتجنا

ت�س���عى ال����ركات اللبناني���ة اىل تنمية ال�س���وق 

اللبناني���ة وامل�س���اهمة يف رفع حدود القت�س���اد 

اللبناين خ�سو�س���ًا يف جمالت الت�سويق اخلارجي 

عرب ت�س���دير املنت���ج اللبناين، خ�سو�س���ًا املنتج 

 A-Z( امل�س���ّنع حمليًا وهذا ما ت�س���عى اإليه �ركة

Manufacturing & Trading( م���ن خالل طرحها يف 
الأ�س���واق اللبنانية منت���ج املايونيز ليكون املنتج 

امل�سّنع لبنانيًا يف مواجهة تناف�سية للمواد نف�سها 

امل�ستوردة اىل �ركات لبنانية. 

وللبحث اأكرث والإطالع عل���ى ما تقدمه ال�ركة يف 

حتريك عجلة الإقت�س���اد اللبن���اين وتطوير املنتج 

اللبناين عامليًا، التقينا ع�سام حامد مدير الت�سويق 

يف ال�رك���ة، حيث �رح لنا ماهي���ة الأعمال التي 

فواز مرعيتقدمها موؤ�س�سته. 
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خ�سو�س��ًا يف �لبق��اع �ل��ذي يعاين من �الإهمال �س��وؤ�ء من بنى 

حتتية وفيا�سانات و�رصف �سحي، قد ت�سيب �ل�سهل وغريها، 

م��ا �نعك�س �سلب��ًا على نوعية �ملياه �ملوج��ودة يف �الآبار �لتي 

بات��ت غري �ساحلة لل�رصب ، فاأ�سطررنا �إىل �رص�ء �أجهزة تكرير 

مي��اه لتنقيته��ا. فم�سنعن��ا يق��ع يف منطق��ة �لبق��اع  �الأو�سط 

حي��ث ��سطررن��ا �إىل �لقيام مببادرة خا�س��ة با�ستخد�م �أحدث 

تقني��ة لتنقي��ة �ملي��اه �لت��ي من �ملفرت���س �أن تك��ون نقاوتها 

م��ن �مل�سلم��ات. فب��ني �لتكري��ر و��ستخ��د�م �لفالت��ر و�لتخزين 

بع��د �ملعاجل��ة و�لفح�س �ملتكرر للتاأكد م��ن نقاوة �ملياه قبل 

��ستخد�مها يف �مل�سنع، ترتفع كلفة �الإنتاج ب�سكل تلقائي.  

�س���ناعة املايونيز ح�سا�س���ة جداً وتتطلب ا�س���تخدام مواد 

ح�سا�س���ة بالإ�سافة اىل املياه هن���اك البي�ض والزيت، هناك 

مزارع ت�ستخدم املواد الكيماوية يف تغذية الدواجن ما يوؤثر 

يف البي�ض، ما الحتياطات التي تتخذونها؟

نق��وم با�ست��ري�د �أجود �أن��و�ع �لزيت �لنباتي و ب��ودرة �لبي�س 

�ملعق��م )�مل���رصح بها من �ل FDA( وذل��ك لعدم توّفر كميات 

كافي��ة يف �ل�س��وق �للبنانية لتلبية حاجة �ل�س��وق �ملحّلية. �إّن 

��ستخ��د�م بودرة �لبي�س �ملعق��م يف �سناعة �ملايونيز ي�سمن 

جودتها .

هل هناك نق�ض يف املواد الأولية يف لبنان؟

طبعًا هناك نق�س يف �ملو�د �الأولية، و على �سبيل �ملثال نحن 

ن�ستخ��دم نوع��ني من �لزي��وت و جميعها م�ست��وردة من �لدول 

�الأوروبية ل�سمان نوعية �ملنتج. 

تدعم ال���دول العربي���ة والأوروبية �سناعاته���ا املحلية، األ 

تعانون م�سكلة من عدم دعم الدولة لل�سناعات اللبنانية؟

نع��م، �مل�سكل��ة كب��رية و كبرية ج��د�ً، و ال ندري من �ي��ن نبد�أ، 

م��ن �لكهرب��اء، �و �لهات��ف �و �ملياه �و �لطرق��ات غري �ملعبدة 

و �النرتن��ت... ون�س��ري �إىل �أن��ه ومنذ ثالث �سن��و�ت لغاية �الآن، 

مل نح�س��ل عل��ى خط هاتف �أر�سي للم�سن��ع و �ل�رصوري جد�ً 

للقي��ام باأعم��ال �ل�سيانة online مع �ل���رصكات �مل�سنعة يف 

�وروب��ا، �الأم��ر �ل��ذي �أرغمنا كبديل عل��ى ��ستخ��د�م �خلليوي 

�لباهظ �لكلفة. كما �أن �ملناف�سة بني لبنان و�لدول �لعربية يف 

ث وال حرج، ناهيك عن دعم 
ّ
ما يخ�س �سعر �ملحروقات هو حد

هذه �لدول ل�سناعاتها �لغذ�ئية.

��ل �لدول��ة �أكرث م��ن قدرتها، وذلك 
ّ
كم�ستثم��ر يف �لبل��د ال نحم

عل��ى �أقل تقديرتوفري �الأ�سا�سيات كاملاء و�لكهرباء و�لهاتف، 

فامل�ستثم��ر �للبناين بحاجة ما�س��ة �إىل هذه �الأ�سا�سيات، لي�س 

فقط يف �ل�سناعة بل يف كل �لقطاعات. 

نعتمد على توليد الطاقة ذاتيًا 

مشكلتنا في معالجة المياه الباطنية 
في البقاع 

عصام حامد
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لديك���م ماركات حملية، هل �ستكون لديكم قدرة على مناف�سة 

كربى ال�ركات التي ت�ست���ورد املواد وتعلّبها حمليًا ولديها 

ترويج اإعالمي وا�سع؟ 

 Duvrai، Food ة م��اركات حملي��ة منه��ا
ّ
بالطب��ع لدين��ا ع��د

Love، Vinoوغريه��ا، كم��ا نق��وم بالتعبئة ملعظ��م �ل�رصكات 
�لكب��رية �ملوّزع��ة لهذ� �ل�سن��ف يف لبنان و�خل��ارج. �إن حجم 

�النتاج �لكبري لدى م�سنعنا كان م�ساعد�ً كبري�ً وممّكنًا للقيام 

باالإنت��اج حمليًا ملعظم هذه �ل�رصكات �لكبرية بدل ��ستري�دها 

م��ن �خل��ارج، ناهي��ك ع��ن �الح��د�ث �لت��ي حت�س��ل يف �لدول 

�ملج��اورة �لت��ي �أدت �ىل �نقطاع �لنقل �ل��ربي و زيادة �أ�سعار 

�لنقل �لبحري.

هل لديكم خطوات ملواجهة اأية حماربة؟

ال يكون �الأمر باملحاربة بل �ملناف�سة يف �ل�سوق، وهي تعتمد 

على �أكرث من توجه، تعتمد على �الأ�سعار و �لعالقات و طريقة 

طريقته  لديه  �سخ�س  وكل  للجميع،  �ل�سوق  �لنهاية  يف  �لعمل، 

يف �لرتويج و�لت�سويق، و�الأهم �العتماد على نوعية �ملنتج �لذي 

�أخذنا  �إذ�  ولكن  �ل�سوق  يف  مناف�سة  هناك  �أن  �سحيح  نبيعه. 

�لنوعيات بني م�ستورد وم�سّنع حمليًا، جند تفاوتًا يف  بع�س 

بالنوعية،  ولي�س  باالأ�سعار  يهتم  فالبع�س  �مل�ستهلك،  �هتمام 

الأن �ملدخول عند �لطبقة �لو�سطى �أ�سبح حمدود�ً ، وهناك طبقة 

�أقل من �لو�سطى تهتم باالأ�سعار فقط، وبع�س �الأ�سو�ق تركز على 

�لنوعية وال يهمها �ل�سعر. لذ� نعمل وفق تو�زن عملي دقيق جد�ُ، 

مع حر�سنا �ل�سديد على تقدمي �أف�سل نوعية باأ�سعار مناف�سة.

املعروف اأن للب�سائع امل�ستوردة موا�سفات خا�سة بال�رق، 

هل �ستحر�سون على اأن تبقى موا�سفاتكم عالية اجلودة؟

ه��ذ� �أم��ر دقي��ق، و�أود �لتو�سيح هنا �أن �ملو��سف��ات لي�س لها 

عالقة بالنظرة �ىل �ل�رصق �الأو�سط، يف �سناعة �ملو�د �لغذ�ئية. 

�ملو��سفات �ملختلفة �أمر طبيعي، فاإذ� �رصبنا مثاًل م�رصوبات 

غازي��ة يف لبن��ان قد جن��د طعمها خمتلفًا ع��ن طعم �مل�رصوب 

نف�س��ه يف �خللي��ج �أو �أوروبا، لي�س الأن �ملو��سفات �ختلفت بل 

يع��ود �الأم��ر �ىل �لدر��سة �لت��ي قامت بها �ل�رصك��ة قبل �إطالق 

منتجه��ا يف بل��د مع��ني ليحددو� كي��ف ترغب �ل�سع��وب بطعم 

مع��ني، فمث��اًل يف �خلليج مييل��ون �ىل �لطعم �حلل��و �أكرث فيما 

�أوروبا يكون طعم �ل�سكر معتداًل �أو �أقل وعندنا قد تكون �ملياه 

�لغازية يف �مل�رصوب �أكرث، و�الأمر نف�سه ينطبق على �ملايونيز 

مث��اًل يف دول �خلليج يحبون �أن يكون �ملحتوى �سبيهًا ب�سيء 

مع��ني، يف �وروبا مييلون �ىل طعم �آخ��ر، �أو يف �سمال �أفريقيا 

�أق��رب �ىل متطلب��ات �أوروبا، وهذ� ما نعم��ل عليه وفق در��سة 

قمنا بها ح�سب حاجة �الأ�سو�ق لنقوم بالتوزيع �ل�سحيح.

هل ينطبق الأمر على الت�سميمات اأم توحدون �سكل العبوة؟

نحاف��ظ عل��ى �ملاركة و�إ�سم �ل�سهرة الأن��ه عالمتنا �لتجارية، وقد 

تختلف �لنكهة �أو �لطعم ولي�ست �لنوعية و�جلودة، نقوم با�ستخد�م 

�مل��و�د �الأولية نف�سه��ا مع بع�س �الإ�سافات هن��ا و هناك لتغيري 

�لنكهة �أو �لطعم بحيث تزيد يف مكان وتخفف يف مكان �آخر.

ما هي الأ�سواق التي دخلتم اإليها حديثًا؟

ر �ىل دول �أفريقيا كافة ، كما �أن م�ساركتنا يف معار�س 
ّ
ن�س��د

»�سي��ال« يف فرن�س��ا و»غلف فود« يف دبي و»�أربيل« يف �لعر�ق، 

فتح��ت �أمامنا �أ�سو�قًا جديدة يف معظ��م �لدول �لعربية كليبيا 

وم�رص و�ل�سعودية و �سوريا و �الأردن ..

كيف �ستنفذون خطتكم الإعالمية؟

لدين��ا خطة �إعالمية ملنتجنا �ل��ذي �سي�سدر يف لبنان، ولدينا 

تن�سيق مع �رصكة قامت بدر��سة �إعالنية و �إعالمية  و�إح�ساء�ت 

لنعرف حاجة وحجم �ل�سوق من �ملنتج، و�لتوجه يف �لرتويج. 

كم��ا قمن��ا بدر��س��ة ميد�ني��ة لالأ�س��و�ق ملعرف��ة �حتياجاتها 

ومتطلباتها قبل �لقيام بعملية �الإنتاج و �لتوزيع . 

هل �ستعملون على تو�سيع اإنتاجكم من املواد الغذائية؟ 

�إن فك��رة تاأ�سي���س �مل�سن��ع مل تكن فقط الإنت��اج �ملايونيز بل 

�لتو�س��ع الإنتاج كل ما يتعلق مبلحقات �ملايونيز مثل خلطات 

�ل�سلط��ات و �لكات�س��اب وغريه��ا، و�سنقوم تباع��ًا بتنفيذ هذه 

�الأفكار ح�سب  �سعة �الإنتاج و قدرة ��ستيعاب �الأ�سو�ق. 

 نعمل وفق توازن عملي ونحرص 
على تقديم أفضل نوعية بأسعار منافسة
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يرى الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 

اليم���ن املتخ�س�سة يف الطباعة 

عل���ى انواعها حمم���د اليمن اأن 

قطاع الطباع���ة يف لبنان قطاع 

الفردي يف  يعتمد على املجهود 

تنمية الإقت�ساد اللبناين، يف ظل 

غياب اأي دعم ر�سمي مبا�ر، لهذا 

فاإن اجله���د الإ�سايف الذي تبذله 

املوؤ�س�س���ة �ساه���م يف تو�سي���ع 

نطاق عملها خ���ارج لبنان عرب 

�سيا�سة تطويرية جعلتها يف اأهم 

نقطة من دائرة املناف�سة لبنانيًا 

وعربيَا. 

»ال�سناع���ة  م���ع  لقائ���ه  ويف 

ال�سيد اليمن  اأ�س���ار  والقت�ساد« 

اىل اأن ال�سناعة اللبنانية حتتاج 

اإىل املحافظة على اجلودة لتبقى 

يف الطليعة. 

جمموعة  تعتمده  الذي  التخ�س�ض  ما 

الذي  التطور  وما  تاأ�سي�سها؟  منذ  اليمن 

اأدخل عليها؟

»جمموعة  �ليمن  علي  و�لدي  �أ�س�س 

�سيد�،  مدينة  يف   1987 عام  يف  �ليمن« 

ومنذ ذ�ك �لتاريخ تعمل با�رص�ف عائلي 

تطوير  على  نعمل  نحن  �سنة،   26 منذ 

�أن �سار لدينا حاليًا عدة  �ملجموعة �ىل 

�رصكات متخ�س�سة يف جماالت �لطباعة 

طباعة  منها:  �أنو�عها،  بكل  و�لتغليف 

�إ�سافة  و�العالنية،  �لدعائية  �ملل�سقات 

بالطباعة  متخ�س�س  ق�سم  تطوير  �ىل 

�لرقمية وحمالت �لرتويج. 

ننطلق يف تو�سيع �أ�سو�ق عملنا من مركزنا 

�ىل  �سناعتنا  ه 
ّ

نوج �سيد�  يف  �لرئي�س 

�عمالنا  تطلب  �لتي  �لعربية  �الأقطار  كل 

�الو�سط،  �ل�رصق  منطقة  يف  خ�سو�سًا 

مثل �ل�سعودية و�لكويت و�سوريا و�الردن 

خمتلف  يف  زبائن  مع  ونتعامل  وقطر، 

و�مل�سنعة  �الدوية  ك�رصكات  �ملجاالت 

�لتجميل و�ملتخ�س�سة يف  مل�ستح�رص�ت 

�ىل  باالإ�سافة  �لتنظيف،  مو�د  ت�سنيع 

وغريها  �حللويات  بيع  وحمال  �الفر�ن 

باأناقة  مطبوع  لتغليف  حتتاج  �لتي 

وجمالية جلذب �مل�ستهلك.

�أ�سو�قًا  فتحنا  عملنا  تقنية  تطوير  ومع 

خارجية جديدة، حيث �أن�ساأنا مطبعتني يف 

�أعمالنا يف دول �سمال  �أنغوال �لتي توزع 

وغرب �فريقيا، ف�سيغة طباعتنا وجودتها 

باتت مطلوبة من �رصكات ت�سدير برتول 

و�أحدث  هناك.  �لتجميل  وم�ستح�رص�ت 

�أ�سو�قنا �لتي دخلناها �أخري�ً فهي �ليونان 

مطبوعات  لهم  نقدم  حيث  وقرب�س 

لتغليف �سناعة زيت �لزيتون. 

لنجاح  قويًا  حافزاً  املناف�سة  تعترب 

الأعمال، كيف تواجهونها؟

مهنية  جماالت  يف  حت�سل  قد  �ملناف�سة 

متقاربة، بينما جمال �لطباعة يف لبنان 

فهو حمدود وال جمال للمناف�سة �ملبا�رصة 

تعمل  �لطباعة  �رصكات  كل  ولي�ست  فيه، 

يف كل �أنو�ع �ملطبوعات مثلنا، وهذ� ما 

مييزنا عن غرينا. 

�لطباعة  بنوعية  �ملناف�سة  �ىل  ننظر  وال 

و�الأفكار  و�جلودة  باخلدمة  بل  فقط 

الرئيس  التنفيذي في )EL YAMAN GROUP للطباعة و التغليف( محمد اليمن:

نجحنا بطرح افكارنا اإلبتكارية 
وحصدنا جوائز عالمية  
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�ملتجددة و�ملبتكرة �لتي ن�سعى الأن تبقى 

ب�سكل  ي�ساهم  �لتطوير  فعامل  �الأف�سل. 

مبا�رص يف �لنجاح �لذي حققناه وجعلنا 

�الآخرين،  مع  د�ئمة  مناف�سة  د�ئرة  يف 

وحمط �هتمامهم. 

و�أهم جناح متكنت موؤ�س�ستنا من حتقيقه 

بينها  جو�ئز  عدة  على  ح�سولنا  هو 

جائزتان من:

 DIPA 2013) Dubai International  

طباعة  الأف�سل   )Print Awards
�أوف�ست)روزنامة( و �أف�سل طباعة مل�سق 

�إعالين.

 FInAT LABEL AWARDS وجائزة 

�الخرية  وت�سّلمنا  �عالين،  الف�سل مل�سق 

يف �سهر �يار )مايو( يف مدينة ميونيخ- 

�أملانيا.

ت�ساركون  وهل  م�ساركتكم  ت�سف  كيف 

للمرة الوىل يف معر�ض هوريكا؟

بني  و�سل  نقطة  هوريكا  معر�س  ي�سّكل 

�ل�سلة  يف  ونحن  و�مل�ستهلك،  �ملنتج 

فيه  ن�سارك  �أن  بد  ال  كان  لذ�  �ملبا�رصة، 

لتعريف  فر�سة  وكان  �لعام،  هذ�  بقوة 

�لنا�س على عملنا ك�رصكة طباعة لبنانية 

ال  �ملعار�س  يف  وم�ساركتنا  ومهمة، 

فاعل  دور  له  بل  �حل�سور  على  يقت�رص 

يف جمال تن�سيط وتطوير �ملعار�س الأنه 

خ�سو�سًا  �ل�سناعات  �أنو�ع  �ستى  يجمع 

قطاع �سناعة �لغذ�ء وتعترب �لطباعة �أهم 

عن�رص جاذب فيها.  

براأيك هل اأعطى املعر�ض نتائج اإيجابية 

هذا العام؟

خالل  من  �ملعر�س  تقومي  يف  �أنطلق 

من  كثيفًا  �إقبااًل  �سهدت  �لتي  من�ستنا 

مبنتجاتنا  �هتمامًا  �أبدو�  �لذين  �لزو�ر 

طرح  من  متكنا  فقد  عملنا،  وطريقة 

خالل  من  جلذبهم  �الإبتكارية  �أفكارنا 

عر�سناها،  �لتي  �ملختلفة  �لت�ساميم 

عام  وب�سكل  �إيجابية.  �لنتيجة  وكانت 

هو  �ملعر�س  من  �ال�سا�سي  �لهدف  كان 

�لت�سويق و�ثبات �حل�سور بني �ملوؤ�س�سات 

�للبنانية �مل�سّنِعة و�ملنتِجة. 

بلبنان  املحيطة  الظروف  ان  تعتقد  األ 

الإقليمية  بالظروف  عامة  تتاأثر  والتي 

توؤثر يف الإقت�ساد ول �سيما اأعمالكم؟  

قد تكون �لظروف �ملحيطة �أثرت �سلبًا يف  

�إيجابًا  �أثرت  ولكنها  �لقطاعات  بع�س 

�إال  �لطباعة،  �أعمالنا نحن يف جمال  يف 

�جتاهات  بع�س  غريت  �الإ�سطر�بات  �أن 

�ىل  �دى  ما  �إلينا،  لت 
ّ
فتحو �ملوؤ�س�سات 

يف  �لقطاع  هذ�  �أعمال  حجم  �رتفاع 

لبنان. وهذ� ال يعني �أننا نعي�س بطماأنينة، 

�ملقابل نو�جه م�سكلة يف عدم  الأننا يف 

�ملطروحة  �أمو�لنا  حت�سيل  من  متكننا 

يف �ال�سو�ق نتيجة �خلوف من �الأو�ساع 

�ل�سائدة �إقليميًا. 

ما هي م�ساريعكم امل�ستقبلية؟

�لتي  �جلديدة  �الأ�سو�ق  �ىل  باالإ�سافة 

�أفكارنا  تطوير  على  نعمل  دخلناها، 

طرح  لنا  �أتاح  ما  وهذ�  �رصيع،  ب�سكل 

ومنها  جديدة،  و��ستثمار�ت  م�ساريع 

لبنان  خارج  مكاتب  �فتتاح  م�رصوع 

وتعزيز �نتاجنًا حمليًا.

الفردي والذاتي والإهمال  العمل  يف ظل 

هي  ما  ال�سناعية،  للقطاعات  الر�سمي 

مطالبكم من وزارتي ال�سناعة والقت�ساد 

والتجارة؟

ال نطلب �لكثري من وز�رة �ل�سناعة �إال مبا 

بحمالت  تقوم  كاأن  وعادي  مقبول  هو 

�للبنانية  �ل�سناعات  حول  توعية 

و�لتجارة  �القت�ساد  وز�رة  من  مب�ساندة 

�عتدنا  الأننا  �أكرث  نطلب  وال  ودعمها. 

�العتماد على �نف�سنا وجنحنا يف �عمالنا 

بجهودنا �ل�سخ�سية. 
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�حلكومة  ��ستقالة  بعد  �لوزر�ء  �سلوك 

فر�غا،  يرتكو�  مل  �نهم  �ىل  ي�سري  مبا 

�لفرتة  هذه  يف  �لوزير  على  �ن  �عترب 

�مل�سوؤولية  ل 
ّ
وحتم بو�جباته  �لقيام 

�مللقاة على عاتقه، حممال خلفه ملف 

»ت�سّكل  �نها  قال  �لتي  �لطاقة«  »تكلفة 

�ل�سناعي،  �الإنتاج  على  �الأكرب  �لعبء 

عو�ئق  �ل�سناعيون  ل 
ّ
يتحم وقت  يف 

يف  �جلارية  �الأحد�ث  ظل  يف  �لت�سدير 

تو�جهها  �لتي  �ملالية  و�الأزمة  �سورية 

و�لتي تطول  �لر�هن  �لوقت  قرب�س يف 

بتاأثري�تها دواًل �أوروبية عدة«. 

هذه  يف  �لوطني  �الإقت�ساد  حال  وعن 

يف  بلد  �أي  »�قت�ساد  �ن  �عترب  �لفرتة 

فهو  متفاوتة،  مر�حل  يف  مير  �لعامل 

ركود�ً  وال  متو��ساًل  منو�ً  ي�سجل  ال 

�الإقت�سادية  �حلركة  �أن  كما  د�ئمًا. 

فريج  �ل�سناعة  وزير  �أو�سح 

�ن  �سحفي  حديث  يف  �سابوجنيان 

�ل�سورية،  �لربية  �حلدود  �غالق  »�زمة 

�ي�سا  بل  بال�سادر�ت  فقط   
ّ
ت�رص ال 

 من �عادة فتحها 
ّ
بالو�رد�ت، لذلك ال بد

وت�سهيل عمليات �لرت�نزيت �لتي تعترب 

ي�ستورد  لبنان  الأن  �قت�ساديا،  طريقا 

80 يف �ملئة من ��ستهالكه«.
وت�ساءل �سابوجنيان »هل تاأثري �غالق 

�لنقل �لربي، هو  �ل�سورية �مام  �حلدود 

�للبنانية؟«،  �ل�سادر�ت  على  لل�سغط 

ر 
ّ
�ملت�رص هي  »�لو�رد�ت  �ن  �إىل  الفتا 

�لكبرية  �ال�ستري�د  ن�سبة  ب�سبب  �الكرب 

فان  وبالتايل،  �لرب،  عرب  لبنان  �ىل 

�رصورة  �سوريا  عرب  �لربي  �لنقل 

ولي�س  كافة  �لعربية  للدول  بالن�سبة 

فقط بالن�سبة �ىل لبنان«.

ا �ذ� كانت �لدول �لعربية وخا�سة 
ّ
وعم

من  طري�نها  منعت  �لتي  �خلليجية 

�ل�سورية،  �الجو�ء  فوق  �لتحليق 

�الر��سي  ��ستخد�م  �ي�سا  تعار�س 

�ل�سورية لعمليات �ال�ستري�د و�لت�سدير، 

متانع  �ن  بال�رصورة  »لي�س  قال: 

�لدول �خلليجية �ال�ستمر�ر يف عمليات 

�ل�سورية«،  �الر��سي  عرب  �لربي  �لنقل 

�إقحام  يجب  »ال  �نه  على  م�سدد� 

الأن  باالقت�ساد،  �ل�سيا�سية  �مل�ساكل 

�لدورة  من  م�ستفيدة  �جلهات  كافة 

ميكن  ال  �نه  �ىل  م�سري�  �القت�سادية«، 

�لنقل  عرب  �لب�سائع  �نو�ع  كافة  �سحن 

�لنقل  من  بديل  ال  وبالتايل،  �جلوي، 

�لربي يف بع�س �الحيان.

خالص اللبنانيين بتعاونهم 
اقتصاديًا واستثماريًا

فريج �سابوجنيان  �ل�سناعة  وزير  �كد 

ل 
ّ
حتم �حلكومة  يف  وزير  »�أي  �ن 

توليه  من  �الأول  �ليوم  منذ  م�سوؤوليته 

حقيبته �إىل �ليوم �لذي ي�سّلمها فيه �إىل 

وزير �آخر يف �حلكومة �لعتيدة«. 

عن  يتحدث  كان  �لذي  �سابوجنيان 

باالأو�ساع  تتاأثر  و�الإ�ستثمارية 

�ن  �ىل  الفتا  و�الأمنية«،  �ل�سيا�سية 

�لذي  �لعامل  يف  �لوحيد  لي�س  »لبنان 

و�الأمني،  �ل�سيا�سي  بالو�سعني  يتاأثر 

�أمني  با�ستقر�ر  تتمتع  بلد�ن  فهناك 

ممتاز يف حني �قت�سادها مهتّز، وعلى 

�إىل  �الأقرب  �لبلد  �ملثال قرب�س،  �سبيل 

يف  �قت�سادها  غِرق  جغر�فيًا،  لبنان 

�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، من هنا نعمل 

�للبناين  �ل�سعب  معنويات  رفع  على 

وتعزيز ثقتنا بوطننا«، موؤكد� �ن »نحن 

لبناء  و�سنكافح  لبنان  يف  باقون 

�ل�سعاب  بع�س  نو�جه  قد  �قت�سادنا، 

�إمنا �سنتخطى هذه �ملرحلة«. 

و�لرو�تب  �لرتب  �سل�سلة  م�سري  وعن   

�سابوجنيان  جدد  �لعام  �لقطاع  يف 

من  مكت�سب  »حق  النها  لها  تاأييده 

جهة، و�رصورة لتاأمني طبقة متو�سطة 

يف جمتمعنا �للبناين من جهة �أخرى«، 

ن �حلكومة 
ّ
م�سدد� على »�الأهمية �أن توؤم

مو�رد لتغطية متويل �ل�سل�سلة من دون 

وهذ�  �الإقت�ساد،  على  �لعبء  زيادة 

جمل�س  على  ويبقى  فعال،  حققناه  ما 

الإقر�ره  �مللف  هذ�  يف  �لبحث  �لنو�ب 

مبر�سوم، وحتديد موعد لذلك«. 

ر�أى  �لقرب�سية  �الزمة  مو�سوع  ويف 

�ن »�لقبار�سة يعي�سون يف و�سع دقيق 

يثق  ال  �أحد�ً  الأن  عليه،  ح�سدون 
ُ
ي ال 

ود�ئعه،  فيه  ي�سع  �لذي  بامل�رصف 

�أوروبا،  على  �آثاره  �سيرتك  �لذي  �الأمر 

�لبلد�ن  من  عدد  يف  نر�ها  وبد�أنا 

�أخرى  ببلد�ن  و�سن�سمع  �الأوروبية 

�الإقت�سادي  بالو�سع  �ستتاأثر  قريبًا، 

�أن  على  م�سدد�  قرب�س«،  يف  �ل�سائد 

�إىل  بالوقوف  هو  �للبنانيني  »خال�س 

وم�ساعدة  �لبع�س،  بع�سهم  جانب 

�إن  و��ستثماريًا،  �قت�ساديًا  بع�سهم 

�خلارجية،  �أو  �لد�خلية  �الأ�سو�ق  يف 

و�إذ� كان هناك من مناق�سات عاملية 

�الأف�سلية  فلتكن  لبنانيون  يتوالها 

لل�رصكات �للبنانية«.

صابونجيان: 
تسهيل عملية الترانزيت مع سورية

صابونجيان: 

كلفة الطاقة العبء 

األكبر على اإلنتاج

ن�صاطات �صناعية
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للحرفيني  �لد�ئم  �ل�سناعة فريج �سابوجنيان �ملعر�س  �فتتح وزير 

�للبنانيني يف مبنى وز�رة �ل�سناعة - بد�رو. وقد جهزت �لوز�رة �سالة 

�لعر�س بعدما ��ستاأجرتها من م�رصف لبنان ليعر�س فيها �حلرفيون 

�عمالهم. و�ساهمت منظمة �المم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية )يونيدو( 

و�ال�سا�سية.  �لتاأهيلية  �العمال  لبنان يف متويل جزء من  وم�رصف 

�الجانب،  و�ل�سياح  �للبنانيني  �مام  يوميًا  �بو�به  �ملعر�س  و�سيفتح 

و�عمالهم  منتجاتهم  لعر�س  �حلفيني  جميع  �مام  �ملجال  و�سيتيح 

�ل�سغرية.  �ل�سناعات  ال�سحاب  �المر  وكذلك  و�حلرفية  �ليدوية 

و�سينظم �حلرفيون يف عطلة �ال�سبوع �ي يومي �ل�سبت و�الحد بيعًا 

ومعر�سًا و��سعًا يقام �ي�سًا على �لر�سيف �ملحاذي للوز�رة. 

للوز�رة د�ين جدعون، ممثل  �لعام  و�سارك يف حفل �الفتتاح �ملدير 

منظمة �ليونيدو بالوكالة علي مومن، نقيب �حلرفيني حممد �ملعلم 

ونائبه بدر ح�سون وح�سد من �حلرفيني و�ملعنيني. 

�رصوح  �ىل  و��ستمع  �ملعر�س  �نحاء  يف  �سابوجنيان  �لوزير  وجال 

بنقابة  “�رحب  وقال:  �حلرفيني  بن�ساط  �عجابه  و�بدى  �لعمل،  عن 

ن�ساطكم  الأن  �العجاب،  يثري  عملكم  �ل�سناعة،  وز�رة  يف  �حلرفيني 

هذ�  �ليوم  نفتتح  لذلك  و�لثقافة.  و�البد�ع  و�لرقي  �لفن  جمال  يف 

�ملعر�س الأن وز�رة �ل�سناعة تقدر عملكم.�نتم ت�ساهمون يف �عطاء 

يف  �ي�سا  وت�ساهمون  �البد�ع.  حقل  يف  عالية  م�سافة  قيمة  لبنان 

دعم �القت�ساد و�النتاج وتفعيل �حلركة �ل�سياحية. لقد طورمت �لعمل 

حافظ  �نه  مع  �ل�سناعي،  �لن�ساط  م�ستوى  �ىل  ورفعتموه  �حلريف 

بفخر  ��سجل  �هميته.  هنا  ومن  �ملكت�سبة،  و�خلرب�ت  �لتقاليد  على 

�حلرفيني.  �مل�سنعني  بع�س  على  زيار�تي  يف  �ساهدته  ما  و�عتز�ز 

ويف  �للبناين  و�الرث  �لرت�ث  على  �ملحافظة  على  م�رصون  و�نتم 

�لوقت ذ�ته على ن�رصه يف دول �لعامل. �ن وز�رة �ل�سناعة �ستوفر لكم 

�لت�سهيالت وهذ� �ملقر �ول �لغيث. يهمنا تعريف �للبنانيني و�ل�سياح 

على ما ت�سنعه �ياديكم وزيادة ت�سديركم و�قامة معار�س لكم هنا 

وم�ساعدتكم على �مل�ساركة يف معار�س خارجية«. 

�لتي  �لقيمة  مبادرتها  على  �ل�سناعة  وز�رة  �ساكر�  �ملعلم  وحتدث 

قامت بها من تلقاء نف�سها من دون �ي مر�جعة من قبلنا كحرفيني، 

هذ�  يف  �مل�ساهمة  �ىل  �حلرفيني  جميع  لدعوة  �ملنا�سبة  ونغتنم 

�ملعر�س.

�ل�سناعة فريج �سابوجنيان  �سدد وزير 

�ل�ساحنات  �أ�سحاب  بعد لقائه وفد�ً من 

�أ�سحاب  نقيب  برئا�سة  �لعمومية 

�لق�سي�س  �سفيق  لبنان  يف  �ل�ساحنات 

مرفاأ  يف  �ل�ساحنات  �أ�سحاب  ونقيب 

روبري  وع�سوية  �سبري  ناجي  بريوت 

»�أهمية  على  �الأ�سقر  وفيليب  فريحة 

��ستمر�رية �لنقل �لربي من �أجل �سمان 

من  و�ال�ستري�د  �لت�سدير  حركة  �سالمة 

و�إىل لبنان«. 

و�لتجار  �ل�سناعيون  ي�سكو  »كما  وقال: 

�حيانًا  �ملعابر  �قفال  من  �للبنانيون 

�س ل�سائقي �ل�ساحنات، كذلك 
ّ
ومن �لتعر

ف �إىل حركة �ال�ستري�د، 
ّ
ي�سيء هذ� �لت�رص

مما يلحق �ل�رصر �ي�سًا بالدول �لعربية 

�لتي ن�ستورد منها. فاخلّط �لربي �رصيان 

متبادل  الن�سياب  �رصوري  �قت�سادي 

ب�سكل  �لعربية  �لدول  وبني  بيننا  لل�سلع 

�لنقل  يرتبه  مما  �دنى  وبكلفة  �رصيع 

مفيد  �حلر  �جلوي.و�لتبادل  �و  �لبحري 

القت�ساد�ت �لدول ولكل �لنا�س. كما �آمل 

يقومون  �لذين  لل�سائقني  �لتعر�س  عدم 

�ىل  �لب�سائع  ت�سليم  عند  بو�جباتهم 

لهذه  معاجلات  هناك  �ملعنية.  �جلهة 

�لنتائج  تتبلور  �أن  كذلك  و�آمل  �لق�سية، 

�ملقبلة.  �لقليلة  �اليام  خالل  �اليجابية 

�للو�ء  �لعام  �المن  عام  مدير  و�أ�سكر 

�لتي  �مل�ساعي  على  �بر�هيم  عبا�س 

تو��سلت  وقد  �خل�سو�س.  بهذ�  يبذلها 

�العلى  للمجل�س  �لعام  �أي�سًا مع �المني 

�لذي  خوري  ن�رصي  �للبناين  �ل�سوري 

يتابع �لق�سية بكل م�سوؤولية«. 

للوزير  �ساكر�ً  �لق�سي�س:  وحتدث 

تاأمني  بق�سية  �هتمامه  �سابوجنيان 

�حلدودي  �لنقل  عرب  �ل�سائقني  �سالمة 

�لربي. وهناك معرب حدودي عن طريق 

�الر��سي  د�خل  �ىل  موؤمن  حم�س 

�ىل  �ل�ساحنات  تتجه  ومنه  �ل�سورية 

�خلليجية  و�لدول  فالعر�ق  �الردن، 

�الخرى. قد يكون �أطول وكلفته �أغلى من 

�ملعابر �لتقليدية، ولكنه ي�سكل باب فرج 

كما  �لب�سائع.  نقل  تاأمني  �سعيد  على 

�لذي  �سابوجنيان  �لوزير  جهود  نثمن 

�ل�ساحنات  تنقل  م�ساألة  يف  ي�ساعدنا 

معه  وبحثنا  �للبنانية.  �الر��سي  د�خل 

�ل�سري  بقانون  تتعلق  عدة  �مور  يف 

لل�ساحنات  �حلموالت  ن�سب  وحتديد 

�خلا�سة. 

.. وشّدد على استمرار النقل البري 
والقسيس كشف عن تأمين معبر حدودي

.. وخالل افتتاح معرض الحرفيين: 
إنتاجكم قيمة ُمضافة عالية
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عن بريوت للفنان ح�سن جوين وغريه من �لفنانني �للبنانيني.

�حلركة  وتطوير  دعم  بهدف  �ملعر�س  هذ�  �سوليدير  تقيم 

و�حلديث  بتاريخه  �لعريق  �ل�ساغة،  �سوق  يف  �لتجارية 

�حلديث  و�لت�سميم  �ملميز  �لع�رصي  �لهند�سي  بت�سميمه 

للمجوهر�ت يف حمالته �جلديدة.

رعت �ل�سيدة وفاء مي�سال �سليمان حفل �فتتاح معر�س »�سوق 

»�سوليدير«  �رصكة  نظمته  �لذي  �لذهبي«  �لع�رص  �ل�ساغة، 

و�رصكة »�إيڤنت برودك�سن« يف �سوق �ل�ساغة - �أ�سو�ق بريوت، 

بح�سور مدير عام �رصكة »�سوليدير« منري دويدي، وعدد من 

�أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�رصكة، وح�سد من �ل�سخ�سيات �لر�سمية 

وليد  �الإعالم  وزير  تقدمها:  و�القت�سادية،  و�لديبلوما�سية 

�لد�عوق، �ل�سيد�ت: مي ميقاتي، منى �لهر�وي، عايدة �ل�سلح، 

�إيطاليا:  و�سفر�ء:  �لقناعي،  ر�سا  حوري،  زينة  اين، 
ّ
قب �إلهام 

جيو�سيبي مور�بيتو، وم�رص: ح�سني �رص�ر.

وتقديرها  بالعرو�س  �إعجابها  �سليمان  �ل�سيدة  �أبدت  وقد 

للجهود �لد�عمة لتطوير �حلركة �لتجارية يف �سوق �ل�ساغة.

يت�سمن �ملعر�س جمموعة حلي لبنانية ذ�ت �لقيمة �لتاريخية 

�للبنانية �ال�سيلة من  �لرت�ثية  �الزياء  �ملميزة وجمموعة من 

�و�خر �لقرن �ل�ساد�س ع�رص لل�سيدة �سامية �سعب يف �طار بيت 

�لتاريخي  �لطابع  مع  بالتنا�سق  خ�سي�سًا  �سمم  قدمي  لبناين 

للمنا�سبة. كما يت�سمن �ملعر�س جم�سم 3D يحيي ذ�كرة �سوق 

�ل�ساغة �لقدمي و�سور لال�سو�ق �لقدمية باال�سافة �ىل لوحات 

سليمان تفتتح معرض 
»سوق الصاغة.. العصر الذهبي«

رفض نقل مصنع 
سوري الى البقاع

�سوريا  يف  كبري  م�سنع  عر�س 

لبنان  يف  �ل�سناعة  وز�رة  على 

حيث  �لبقاع  �ىل  معمله  ينقل  �ن 

عامل   3000 �ىل   2000 ي�ستوعب 

وهو يعمل يف جماالت كثرية منها 

�لق�ساطل  ومنها  �الألب�سة  �سناعة 

�ملفرو�سات ومنها �سناعة  ومنها 

�ىل  �إ�سافة  لل�سيار�ت  غيار  �آالت 

للمعمل ت�سل  �القت�سادية  �حلركة 

�ساحب  لكن  دوالر،  مليارين  �ىل 

للمو�سوع  رف�سًا  القى  �ملعمل 

الأن  �سيا�سية  الأ�سباب  رمبا 

 3000 يتجمع  �أن  التريد  �حلكومة 

عامل �سوري يف نقطة و�حدة رغم 

 1000 �ىل  يحتاج  �نه  �أخربهم  �نه 

ي�سدر  �لذي  للمعمل  لبناين  عامل 

كل منتوجاته �ىل �خلليج. 

و�ملو��سفات  �ملقايي�س  موؤ�س�سة  نظمت 

جمعية  مع  بالتعاون  »ليبنور«، 

بعنو�ن  ندوة   �للبنانيني،  �ل�سناعيني 

و��سرت�تيجيات  �ملجتمعية  »�مل�سوؤولية 

وطنيون  خرب�ء  فيها  حا�رص  �العمال«، 

�لدولية  �ملنظمة  من  �لدويل  و�خلبري 

يف  هانك�س،  جوناثان   ISO للتقيي�س 

النا  للموؤ�س�سة  �لعامة  �ملديرة  ح�سور 

�ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  نائب  درغام، 

رئي�س �جلمعية نعمت  بقد��س ممثال  زياد 

�فر�م، و�سناعيني. 

بدء� ��سارت درغام �ىل �ن »�للقاء ياأتي يف 

منذ  �ملوؤ�س�سة  تطبقه  �لذي  �مل�رصوع  �إطار 

�لدولية  �ملنظمة  مع  بالتعاون   2011 عام 

ISO، لت�سجيع تطبيق �مل�سوؤولية  للتقيي�س 

�لدولية  للمو��سفة  وفقا  �ملجتمعية 

بناء  �إىل  ويهدف  لبنان،   يف   ISO26000
�لقدر�ت حول مفهوم �مل�سوؤولية �ملجتمعية 

موؤ�س�سات  وم�ساعدة  خرب�ء  تدريب  من 

لبنانية على تطبيق هذه �ملو��سفة وتنظيم 

دور�ت تدريب وندو�ت وور�س عمل«.

�ما بقد��س فتحدث عن »�لدور �لفاعل �لذي 

و�ملو��سفات  �ملقايي�س  موؤ�س�سة  به  تقوم 

جمال  يف  �لوطني  �ل�سعيد  على  �للبنانية 

�إىل  و�الن�سمام  و�لتدريب،  �لتقيي�س 

�مل�ساريع �لدولية �لتي من �ساأنها م�ساعدة 

�ل�سناعيني ورفع جودة �النتاج �لوطني«، 

موؤكد� على 

��سرت�تيجيات  �ملوؤ�س�سات  تتبع  �ن  »�أهمية 

و�لبيئة  �ملجتمع  �العتبار  يف  تاأخذ 

و�مل�ستهلك«.

و�أ�سارت �ملوؤ�س�سة يف بيان، �إىل �أنها �ستقدم 

�ملجانية  �لتقنية  �ال�ست�سار�ت   2013 يف 

لت�سع موؤ�س�سات لبنانية لتطبيق �مل�سوؤولية 

�ملجتمعية وفقا لهذه �ملو��سفة �لدولية.

ندوة لـ »ليبنور« وجمعية الصناعيين
 ISO حول تطبيق مواصفة

ن�صاطات �صناعية

السيدة وفاء سليمان في المعرض ويبدو من اليمين نديم عاصي
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�صركة يافكو للرخام والغرانيت

  Yafco Group.For Marbbles & Granite 
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»جمعي��ة  �ل�سناعي��ني  جمعي��ة  نظم��ت   

�ل�سناعيني �للبنانيني« بالتعاون مع »�حتاد 

�ملقعدي��ن �للبنانيني« موؤمت��ر�ً �سحافيًا يف 

فن��دق �ملوفمبي��ك يف ب��ريوت لالإع��الن عن 

م���رصوع جديد حول »�إط��الق �لهيئة �لد�عمة 

للتن��وع يف ب��ريوت وجب��ل لبن��ان« تر�أ���س 

33 �رصك��ة �سناعي��ة  �ل��ذي ح���رصه  �للق��اء 

وع��دد من �العالميني ورئي�س �جلمعية نعمة 

�ف��ر�م وعر�س يف كلمته ق��در�ت �الأ�سخا�س 

�ملعوق��ني �مله��دورة ب�سبب ع��دم �ال�ستفادة 

منه��ا يف �لقط��اع �خلا���س عام��ة و�لقطاع 

�ل�سناع��ي خ�سو�سًا. ولف��ت �إىل �أنه ال �سبيل 

الإطالق نه�سة �جتماعية-�قت�سادية خارج 

�ملفه��وم �لو��س��ع للتن��وع و�عت��رب �أن��ه م��ن 

�لو�ج��ب و�مل�سوؤولي��ة �ال�ستف��ادة من قدر�ت 

�أ�سح��اب �الحتياجات �خلا�سة �أكان يدويا، 

فكريا، فنيا، �أو �سناعيًا. وجه �فر�م يف نهاية 

كلمته دعوة �ىل �حلا�رصين لفتح الأطر �لعمل 

م��ع �لتاأهي��ل و�لتدري��ب والإ�ستثم��ار جميع 

�لطاق��ات �لتابعة للي��د �لعاملة �للبنانية من 

�سمنه��ا طاق��ات �الأ�سخا���س �ملعوق��ني يف 

�سبيل �سناعة لبنانية مميزة.

ويف �ل�سياق نف�س��ه كانت للجمعية ن�ساطات 

متتالية خ��الل �سهري ني�س��ان و�يار �سجلت 

خالله��ا زيارة �لعديد م��ن �ملو�قف و�لنقاط 

�ملتعلق��ة بال�سناع��ة و�القت�س��اد يف لبنان 

باالإ�ساف��ة �ىل ن�ساط��ات �إن�ساني��ة وبيئي��ة 

و�سملت ه��ذه �لن�ساطات �لعدي��د من �ملر�فق 

�للبناني��ة �لعربي��ة و�لعاملي��ة، ومنها زيارة 

وفد جمل�س �إدر�ة �جلمعية برئا�سة نعمة فر�م 

�ىل �لرئي�س �ملكلف متام �سالم.

بالتع��اون  �تفاقي��ة  �جلميع��ة  وقع��ت  كم��ا 

م��ع وز�رة �ل�سناع��ة ووز�رة �لرتبي��ة جله��ة 

حر�سها على تروي��ج �ل�سناعة �للبنانية يف 

�لرتبية. 

وز�ر رئي���س جمل�س تنمية �ل�س��ادر�ت خالد 

فر�س��وخ برفقة ع�سو �ملجل���س نبيل �جلميل 

ومدي��ر ع��ام �جلمعي��ة و�أمني ���رص �مللحقية 

�لتجاري��ة �لربيطاني��ة، حيث بح��ث يف �آلية 

لتنمية �ل�سادر�ت �ىل �ململكة �ملتحدة. 

يف  و�لطاق��ة  �لبيئ��ة  جلن��ة  رئي���س  �س��ارك 

�جلمعي��ة زياد �سما�س يف ن��دوة دولية حول 

�لبيئة يف بانكوك. 

كم��ا �س��ارك رئي���س جلن��ة �لتنظي��م �الد�ري 

يف �جلمعي��ة عم��ر �حل��الب يف جلن��ة حتكيم 

 .Product of the year
ح���رص مدي��ر ع��ام �جلمعي��ة �سع��د �لعويني 

�ىل جان��ب ممث��ل وزر�ة �ل�سناع��ة د. �إيل��ي 

عو���س �للقاء �ملو�سع م��ع �ل�سناعيني �لذي 

ناق���س مو�س��وع “قو�ع��د �ملن�س��اأ �لعربي��ة 

و�الأورومتو�سطية. 

مث��ل جمعي��ة �ل�سناعي��ني �لعمي��د �ملتقاعد 

و�سي��م �سمعان �أمني �رص �جلمعية يف �حتفال 

عي��د �لتعليم �ملهن��ي و�لتقن��ي برعاية وزير 

�لرتبية. 

خالل �سهر ني�سان �أوفدت جمعية �ل�سناعيني 

�للبناني��ني ع�س��و جمل�س تنمي��ة �ل�سادر�ت 

�أم��ل م�سّلم �ىل �ململك��ة �ملتحدة حيث �أجرى 

�ت�س��االت م��ع موؤ�س�س��ات لبناني��ة خب��رية 

بال�سوق �لربيط��اين، ومت �التفاق مع �حد�ها 

لت�سوي��ق �ل�سل��ع �للبناني��ة، وم��ن ث��م ب��د�ت 

�لعملية تاأخذ م�سارها �لت�سويقي.

ز�ر مدي��ر عام �جلمعي��ة �سعد �لعويني و�أمني 

�ل���رص �لعميد �ملتقاعد و�سيم �سمعان موؤ�س�سة 

�القت�س��اد يف �ملديري��ة �لعامة ل��الإد�رة يف 

�جلي�س �للبناين )تعاونية �جلي�س( لبحث �طر 

�لتعاون بينهما. 

كم��ا قام مدير ع��ام �جلمعية �سع��د �لعويني 

باجتماع��ات متع��ددة مع م�س��وؤويل وز�ر�ت 

و�لعم��ل  و�لزر�ع��ة  و�القت�س��اد  �ل�سناع��ة 

و�لبيئة. 

ورش عمل 
م��ع  بالتع��اون  عم��ل  ور�س��ة  نظم��ت  كم��ا 

�ملجتمعي��ة  �مل�سوؤولي��ة  ح��ول    Libnor
ISO26000 يف مركز �جلمعية ح�رصها عدد 

من �ل�سناعيني. 

كم��ا �سارك �أمني عام �جلمعي��ة �أحمد ح�سني 

يف �فتت��اح ور�سة عمل حول مو�سوع عمالة 

�الأطف��ال، �أقامته��ا منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة 

ووز�رة �لعمل. 

�س��ارك رئي�س جلنة �لتعلي��م �ملهني و�لتقني 

يف جمعي��ة �ل�سناعيني �للبنانيني يف ور�سة 

عم��ل يف معهد �لعل��وم �الجتماعي��ة ود�رت 

�ملد�خلة حول “�سوق �لعمل للمتخرجني”. 

كم��ا ح�رص ع�س��و جمل���س �إد�رة �جلمعية د. 

خلي��ل ���رصي ور�سة عم��ل مع منظم��ة �لعمل 

�لعربية يف �الأردن.

و��ستقبل��ت �جلمعي��ة يف مقره��ا ور�سة عمل 

م��ع  بالتع��اون  �لت�سوي��ق  “مفه��وم  ح��ول 

�جلامع��ة �للبناني��ة �المريكي��ة” وذل��ك من 

�سم��ن �خلدمات �لت��ي تقدمه��ا �جلمعية �ىل 

�ل�سناعي��ني با���رص�ف رئي�س جلنة �خلدمات 

�ساكر �سعب. 

�س��ارك ع�س��و جمل���س �الإد�رة د�ين عبود يف 

ور�س��ة عم��ل يف ��سبانيا ح��ول �ملو��سفات 

و�ملعايري �الأوروبية. 

�سارك��ت رئي�س��ة د�ئ��رة �لبيئ��ة و�لطاقة يف 

جمعية �ل�سناعيني رن��ا تب�رص�ين �سليبا يف 

ور�سة عمل حول �الإنتاج �لنظيف و�لبيئة يف 

�إيطاليا. 

جمعية الصناعيين اللبنانيين 
ترعى نشاط اتحاد المقعدين 

ن�صاطات �صناعية
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الصادرات الصناعية اللبنانية-كانون الثاني 2013 
وسوريا في المرتبة األولى

�صادرات �صناعية

اأرتفعت ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية يف كانون الثاين 2013 والتي بلغت 249،6 مليون  دولر اأمريكي، مقابل238،7  

مليون دولر اأمريكي  يف كانون التاين 2012 اأي باإرتفاع وقيمته 10،9 مليون  دولر اأمريكي ون�سبته 4،6 %.

أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية:

�ملرتبة �الأوىل: �ملعادن �لعادية وم�سنوعاتها �إذ بلغت قيمتها 50،8 مليون  دوالر �أمريكي

�ملرتبة �لثانية: �ملنتجات �ملعدنية بقيمة 40،3 مليون  دوالر �أمريكي

�ملرتبة �لثالثة: �الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية بقيمة 39،5 مليون  دوالر �أمريكي

�ملرتبة �لر�بعة: منتجات �سناعة �الأغذية بقيمة 28،8 مليون  دوالر �أمريكي

�ملرتبة �خلام�سة: منتجات �ل�سناعات �لكيماوية وقيمتها 24،5 مليون  دوالر �أمريكي

Kissonergess
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أسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب البلدان المصدر إليها وحسب تكنالت الدول

1- حسب البلدان
املرتبة الأوىل: ت�سدرت �سوريا الئحة �لدول �مل�ستوردة لل�سادر�ت �للبنانية حيث بلغت �ل�سادر�ت �إليها خالل �سهر كانون �لثاين 2013/ 51،1 

مليون  دوالر �أمريكي ما يو�زي 20،5 % من �لقيمة �الأجمالية لل�سادر�ت �ل�سناعية.

املرتبة الثانية: �ململكة �لعربية �ل�سعودية حيث بلغت �ل�سادر�ت �إليها خالل هذ� �ل�سهر 5،25 مليون  دوالر �أمريكي �أي ما يو�زي 2،10 % من 

جممل �ل�سادر�ت.

الرنتبة الثالثة: تليها �المار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملرتبة �لثالثة حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت �إليها خالل هذ� �ل�سهر 6،91 مليون  دوالر �أمريكي 

�أي ما يو�زي 8،7 % من جممل �ل�سادر�ت.

�لقيمة  الرنتبة الرابعة: تركيا حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت �ل�سناعية �إليها خالل هذ� �ل�سهر 1،71 مليون  دوالر �أمريكي ما يو�زي 9،6 % من 

�الجمالية.

مالحظة : �أ�سارت �أح�ساء�ت �ل�سادر�ت �ل�سناعية باأن �سوريا ت�سدرت الئحة �لدول �مل�ستوردة لهذه �ل�سادر�ت. نذكر هنا باأن �ل�سبب �لرئي�سي 

لهذه �لنتائج هو �لو�سع �الإ�ستثنائي ل�سوريا وتركيزها على �الإ�ستري�د من لبنان ب�سبب �لو�سع �حلايل �لذي متر به وتوقف �أ�ستري�دها من �لدول 

�ملجاوره �الآخرى وباالخ�س تركيا.

 القيمة )األف دولر $(البلد

51116�سوريا

25468ال�سعودية

19584الإمارات

17140تركيا

14736العراق

9720كوريا اجلنوبية

8324الأردن

7151قطر

5821فرن�سا

5766الكويت

84812غريها

249638املجموع

�مل�سدر: �جلمارك �لبنانية ووز�رة �ل�سناعة
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الصادرات الصناعية إلى سوريا كانون الثاني 

2013 )٪( وسوريا في المرتبة األولى

حلويات صدقة
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�صادرات �صناعية

2-حسب المجموعات الدولية

�أ�ستاأثرت �لدول �لعربية بن�سبة 6،57 % من جمموع �ل�سادر�ت �ل�سناعة بينما �لدول �الآ�سيوية �لغري عربية �أحتلت �ملرتبة �لثانية �إذ �أ�ستوردت 

ما ن�سبته 8،14 % ومن ثم �لدول �الوربية يف �ملرتبة �لتالثة مبا ن�سبته �لدول �الأوروبية يف 5،13 % و�لدول �الفريقية �لغري عربية يف �ملرتبة 

�لر�بعة مبا ن�سبته  1،10 %.

مٔوسسة شربل غاوي سيتي رول
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14

152013

المملكة 
مصرالمتحدة 

مارات اال

المتحدة
قطر

1,0113051891241051029164

المملكة 
انغوالالعراقاالردن

االمارات 

المتحدة
المتحدة قطر

4,7702,5852,3002,0161,7201,6771,3231,313

المملكة المملكة 
العراقالمتحدة المتحدة

االمارات 

المتحدة
1,060773731482439415413388

االمارات 

المتحدة
2872442391481211147977

قطر
المملكة 

زا
االمارات 

المتحدة
الكونغوالعراقانغوال

595217965146403832

االمارات 

المتحدة

المملكة 
االردنالعراقفرنساقطر

2,1911,577765496471447403257

15

152013
االمارات المملكة 

المتحدة
االردنلعراقاانغوالقطر

70258887831716149

المملكة 
االردناالمارات الكونغوقطر

1,024448244219198197148113

12,7509,5143,6083,1872,3052,1631,8381,770

المملكة 
الكونغوانغوالاالردناالمارات العراق

9,2457,5552,4991,9511,8941,7271,5011,325

العراق
االمارات المملكة 

المتحدة
فرنسا

1,393536338330284219194133

عماناالردنكونغ
االمارات 

المتحدة
المتحدة فرنسا

216199181138102898783

ساحل العاجالعراقاالردنقطراالمارات المملكة 

2,173897860745716623601494

توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون الثاني 2013

1- �أن �ل�سادر�ت �ل�سناعية و�لتي كان �أهمها يف هذ� �ل�سهر �ملعادن �لعادية وم�سنوعاتها كانت �لدولة �الوىل �مل�ستوردة لهذه �ل�سلعة تركيا 
8،21 مليون  دوالر �أمريكي وتليها جمهورية كوريا  5،9 مليون  دوالر �أمريكي و�ليونان 6،3 مليون  دوالر �أمريكي

2- �أما �ملنتج �لثاين وهو �ملنتجات �ملعدنية وكانت �لدولة �الوىل �مل�ستورة لهذه �ل�سلعة �سوريا 38 مليون  دوالر �أمريكي
3- و�ملنتج �لثالث هو �الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية وقد كانت �للملكة �لعربية �ل�سعودية �مل�ستورد �الأول لهذ� �ملنتج بقيمة  2،9 مليون  

دوالر �أمريكي

4- �أما �ملنتج �لر�بع وهو �سناعة �الأغذية و�مل�ستورد �الول وهو �ل�سعودية بقيمة  7،4 مليون  دوالر �أمريكي

Domaine Des Tourelles

مازن سرحال للتجارة
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»فوماكو«... جودة في النوعية وراحة على الدوام

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

»فوماكو«، ومؤسسة »سيتي رول«، ومصنع ألكياس النايلون والبالستيك .

ي�سدد �ل�سيد �أ�سامة حلباوي، مدير عام 

�رصكة فوماكو، ورئي�س جتمع �سناعيي 

جتمع  وع�سو  �جلنوبية،  �ل�ساحية 

�ل�سناعيني، يف هذ� �للقاء مع »�ل�سناعة 

و�القت�ساد« على �أهمية خدمة �لزبائن 

خالل  من  حياتهم  ينع�س  ما  وتقدمي 

�سناعة لبنانية مميزة.

�لالزمة  �حللول  بتوفري  فوماكو  بد�أت 

�خلم�سينات.  بد�ية  منذ  �لزبائن  لنوم 

�لتجارب  تر�كمت  �لوقت  ذلك  ومنذ 

مدير  يقول  كما  و��سبحنا  و�خلرب�ت، 

عام �ل�رصكة �ل�سيد �أ�سامة حلباوي على 

�لفر��س  �لزبائن. فنحن نخيط  قدر ثقة 

لتاأمني �لر�حة �لتي تتمناها.

وفوماكو �أكرب �رصكات فوما يف لبنان، 

وهي �لر�ئدة يف هذ� �ملجال، ويعود ذلك 

ناعة. 
ّ

�س يف  متطور�ً  نهجًا  البتكارها 

باجلودة  فعال  تهتم  �رصكة  وهي 

بالكالم  فقط  لي�س  �مل�ستهلك،  ور�حة 

قررت  لذلك  ومنتجاتها،  باأد�ئها  بل 

�ل�رصكة �ال�ستمر�ر يف تطورها وتقدمها 

على �سعيد �لتمدد يف �ال�سو�ق ومتابعة 

يف  بت�سنيع  يف  و�لتخ�س�س  �ملو�سة، 

�لتنجيد وجتارة مو�د �خلام و�الثاث.

�ل�سيد  يقول  �ل�سوق،  �ىل  نظرته  وحول 

فوماكو  �رصكة  ما�سي  �أن  حلباوي 

وهو  �ل�سوق.  يف  �ملميز  موقعها  يج�سد 

لهم  �رصكته  �سعار  باأن  �لزبائن  يب�رص 

»نومة بتحلم فيها«. وال �سيما �أن فل�سفة 

»�سنعت  �لفر��س هي  �رصكته يف �سنع 

فقط من �أجلك«.

للزبون  وعده  حلباوي  �ل�سيد  ويتابع 

قائاًل، �إن يف �ساالت �لعر�س وخمازن 

فر�سة  على  �حل�سول  ميكنك  �ل�رصكة 

خ�سو�سًا  لك  �ملنا�سب  �لفر��س  �ختيار 

و�أن �لعاملني لدينا هم ��سحاب خربة 

�ل�سناعة  من  �لقطاع  هذ�  يف  كبرية 

�للبنانية.

�ق�سام  عن  حلباوي  �ل�سيد  ويتحدث 

�مل�سنع  م�ساحة  �إن  ويقول  �مل�سنع، 

فيه  ويوجد  مربع  مرت   13000 حو�ىل 

م�سغلة  �ملتطورة  و�ملعد�ت  �لفن  بيت 

خربة،  وذوي  مدربني  عامل   70 عرب 

�لفر��س  يختار  �لزبون  جعل  ومهمتهم 

�لذي يقدم له �لر�حة و�الآمان.

نوعيات  عن  حلباوي  �ل�سيد  ويك�سف 

�لفر��س،  يف  �مل�ستخدمة  �ال�سفنج 

وت�سمل �خلطوط �لتالية:

1- �الأ�سفنج �ل�سناعي

2- فر�سات �الأ�سفنج و�لرفا�س )فوما(

3- �الأحزمة �ملطاطية

4- خيوط بروبولني

5- �لكب�سون

�أنه  للزبون  حلباوي  �ل�سيد  ويوؤكد 

فوما. فر��س  �قتنى  لو  �أبد�ً  يندم  لن 

�سيعرف  �أنه  ب�سيط،هو  ل�سبب  ملاذ�؟ 

نحن  قائاًل،  tويتابع  �ملريح  �لنوم 

�ملعايري  لهذه  وفقا  »فر�ساتنا«  ن�سّنع 

�الإن�سان،  جل�سم  و�لدعم  �لر�حة  من 

و�أن  خ�سو�سًا  باالأمان،  و�الح�سا�س 

�لرتهل  �سد  م�سممة  فوما  »فر�سات« 

و�لتهالك.

وال ين�سى �ل�سيد حلباوي من تاأكيد �أن 

�أ�سعاره جيدة، ومع »فر�سات« فوما لن 

جنمع  نحن  �لدفع.  هم  �لزبون  يحمل 

معا  �ملنا�سبة  و�ال�سعار  �جلودة  بني 

ومع كفالة متتد �إىل ع�رص �سنو�ت.

�ل�سهاد�ت  �إىل  حلباوي  �ل�سيد  وي�سري 

�ل�رصكة،  عليها  ح�سلت  �لتي  و�جلو�ئز 

ويقول �إن �ل�رصكة ح�سلت على �سهادة 

�جلائزة  على  وح�سلت   ،9001 �الآيزو 

مدريد/  يف  و�الناقة  للجودة  �لكربى 

�أ�سبانيا.

ح�سن دقيق

�صناعات لبنانية
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ياسين ضاهر صاحب مصنع أكياس النايلون يوفر 30 فرصة عمل ألبناء المنطقة الحدودية 
مصنع عند تخوم مزارع شبعا

مؤسسة »ستي رول«: هدفنا الجوده واالمان

يف  �ملغامرة  �لفردية  �ملبادرة  جنحت 

وتكري�س  تثبيت  يف  �حلدودية،  �ملنطقة 

مقولة �ل�سمود و�لتم�سك باالأر�س، عرب �إقامة 

�ليد  ت�ستقطب  �إنتاجية  �سناعية  م�ساريع 

�أر�دو�  �لتي  �ملناطق  هذه  وحتول  �لعاملة، 

�إنتاجي  حمور  �إىل  مهجورة،  تكون  �أن  لها 

يعج باحلركة و�حليوية.

مز�رع  تخوم  عند  خن�سا  و�دي  مزرعة  ففي 

�سبعا �ملحتلة، �سيد يا�سني �ساهر �أول م�سنع 

�ملنطقة،  يف  و�لبال�ستيك  �لنايلون  الأكيا�س 

وبكلفة بلغت حو�ىل مليون دوالر �أمريكي. 

د �ساهر م�سنعه مبعد�ت �أوروبية حديثة، 
ّ
زو

ب�200 طن من  �سهريا  �ملقدر  �إنتاجه  لي�سمل 

�لري  و«نر�بي�س«  و�سناديق  نايلون  �أكيا�س 

ت�ستهلك  �سابه،  وما  �لبال�ستيكية  و�الأغطية 

�أ�سحاب  هم  فالزبائن  حمليًا.  معظمها،  يف 

�ملجاورة،  �ل�سهول  يف  �لزر�عية  �مل�ساريع 

�سغار  �إىل  �إ�سافة  وعكار،  �لبقاع  و�سهول 

�إىل  ي�سّدر  �إنتاج  من  يبقى  وما  �ملز�رعني، 

�لعديد من �لدول �الأفريقية. 

عامال   30 �إىل   25 من  �مل�سنع  يف  يعمل 

هو  �ساهر  يثري  ما  لكن  �ملنطقة،  �أبناء  من 

�لعون،  يد  �لدولة وتقاع�سها عن مد  جتاهل 

»ولي�ست  يقول،  م�ساعدة«،  �أية  نتلق  »مل 

هناك من ت�سهيالت مالية، فمن يقف خلف 

ت�سليفنا  �ملي�رصة مثال، ميتنع عن  �لقرو�س 

�مل�ساريع  مد  متنع  �لقو�نني  �أن  بحجة 

�ملحاذية لل�سياج �حلدودي �ل�سائك باأي نوع 

من �لقرو�س. لقد جتاوزنا كل ذلك، ويكفينا 

ثقة �لزبائن«.

بتوجهه  وفخور�ً  مرتاحًا  بد�  �لذي  �ساهر 

يعتب  �حلدودية،  �لبقعة  هذه  يف  �ل�سناعي 

بال�سناعة  �ملعنية  �لر�سمية  �جلهات  على 

�جتاه  �أي  عن  غائبة  بدت  �لتي  �للبنانية، 

للدعم و�مل�ساعدة.

يقول  �مل�سنع،  معد�ت  �سجيج  بني  من 

طريقه  يف  �ل�سناعي  توجهنا  »�إن  �ساهر: 

باأننا  ثقة  على  و�إننا  �حلتمي،  �لنجاح  �ىل 

�سنفر�س يومًا �إر�دتنا على �جلميع، بخا�سة 

ومنها  �لقطاع،  هذ�  عن  �مل�سوؤولة  �جلهات 

�لتي  و�لعمل،  و�لبيئة  �ل�سناعة  وز�ر�ت 

�لريفية  �ملناطق  �إىل  جنوبًا  �لتوجه  عليها 

للعدو�ن  م�رصحًا  تز�ل  ال  �لتي  �حلدودية، 

�الإ�رص�ئيلي، وليكن �ل�سعار: هو �لدعم �ملطلق 

وبذلك  �جتاه،  كل  ويف  �مل�ساريع  هذه  ملثل 

ننميها ون�سجع �لهجرة �لعك�سية لت�سبح من 

�ملدينة �ىل �لريف«. 

قائال:  �ملتمولني  كبار  �إىل  �ساهر  ويتوجه 

»�دعمو� هذه �ملناطق و�أهلها عرب م�ساريعكم، 

ثقة  يكفيكم  �أبد�ً،  تخ�رصو�  لن  �أنكم  وتاأكدو� 

نا�سها �لذين �سمدو� حتى متكنا من �لعودة، 

مرمى  على  �مل�سنع  هذ�  �رتفع  �أن  فكان 

حجر من مو�قع �لعدو، ي�ستقطب �ليد �لعاملة 

و�قت�ساديًا،  ماديًا  قر�ها  وينع�س  �ملحلية، 

علَّنا ن�ساهم يف حتويل هذه �الأرياف �ملقفرة 

ناهيك  و�لربكة،  باحلركة  ت�سج  مناطق  �إىل 

عن �لتحدي �حل�ساري لهذ� �لعدو �ل�سهيوين 

�لر�ب�س يف �ملقلب �الآخر«.

�لكائنة  رول،  �ستي  موؤ�س�سة  �ساحب  حمد�ن  حممد  �ل�سيد  يوؤكد 

تاأ�سي�سها  ومنذ  تعمل  �إنها  �لعمرو�سية،  �ل�سويفات  منطقة  يف 

�سيكوريت،  وزجاج  �الأملنيوم،  �عمال  جميع  تنفيذ  جمال  يف 

و�ل�ستائر �لزجاجية. معترب�ً �أن �نتاج م�سنعه يعتمد على خربة 

طويله يف هذه �لقطاع.

�إن  حمد�ن:  يقول  �ل�سناعة،  يف  �مل�ستعمله  �ملو�د  جودة  وحول 

و�لزجاج  �الملنيوم  من  �ملو�د،  �أنو�ع  �أجود  ت�ستخدم  موؤ�س�ستنا 

�سيكوريت، ومطابخ �ملنيوم. كما �أن لدينا فريق عمل متخ�س�س 

يف هذ� �ملجال.

وعما �إذ� كان من وجود مناف�سه يف جمال عملهم، يرى حمد�ن 

�ل�سناعي  �النتاج  �ساأن طبيعي يف جماالت  مناف�سه  �ن وجود 

ويعترب �أن من ي�ستعمل مو�د �أقل جوده ال ميكنه �أن يناف�س.

يوؤكد  �ل�سناعي،  �لقطاع  هذ�  تعرت�س  �لتي  �مل�ساكل  وحول 

و�أهمها  �ل�سناعة  تو�جهها  عديدة  م�سكالت  وجود  حمد�ن 

�الأنقطاع �لد�ئم للكهرباء.

يف  لها  فروع  القامة  موؤ�س�سته  طموح  عن  حمد�ن  ويتحدث 

يف  �لتحتا،  حومني  يف  فرع  �فتتاح  موؤكد�ً  �للبنانية،  �ملناطق 

ق�ساء �لنبطية يف �جلنوب.

و�أخري�ً ي�سري حمد�ن �إىل �أن �سعار موؤ�س�سته، هو �لدقة يف �لتنفيذ 

و�ل�رصعة يف �لت�سليم. 

                                                                       ح�سن دقيق
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العــالــم فــي �صهــر

ظهر�لربيك الأول مرة كمفهوم �إقت�سادي يف عام 2001، على 

  »BRIC« يد جيم �أونيل من موؤ�س�سة غولدمان �ساك�س وكلمة

�ملوؤ�س�سة  �الأربع  �لدول  لت�سميات  �الأوىل  �الأحرف  �ىل  ترمز 

 .»BRICS« لت�سبح S حرف 
َ
وبعد �ن�سمام جنوب �أفريقيا زيد

يتفوق  باأن  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  من  كبري  عدد  وتنباأ 

�حلجم �الإجمايل القت�ساد�ت هذه �لبلد�ن يف عام 2050 على 

�أما  �لكربى  �ل�سبع  �لدول  ملجموعة  �القت�سادية  �ملوؤ�رص�ت 

�لواليات �ملتحدة،  �قت�ساد  2025 ف�سيتقدم على  بحلول عام 

�إىل  و�رصيعة  و��سعة  ب�سفة  »بريك�س«  ت�سمية  �نت�رصت  وقد 

درجة �أنها �أ�سبحت �ليوم جزء�ً من �مل�سطلحات �ملتد�ولة يف 

�لتحليالت �القت�سادية .

�أنها  وهو  هامًا،  ثقافيًا  ر�بطًا  �خلم�س  �لدول  لهذه  �أن  غري 

مزيجًا  ت�سكل  بل  �لغربية«،  �حل�سارة  »د�ئرة  �إىل  تنتمي  ال 

�ل�رصقية  �حل�سارة  قمة  حيث  خمتلفة،  ح�سار�ت  من  متميز�ً 

�لعريقة: �لهندو�سية يف �لهند و�لبوذية يف �ل�سني، و�حل�سارة 

يف  معًا  و�لغرب  �ل�رصق  عن  �ملتميزة  �الأرثوذك�سية  �ل�سالفية 

رو�سيا، و�حل�سارة �لغربية �لالتينية يف �لرب�زيل �لتي يتميز 

�سعبها بثقافة وفنون متميزة كثري� حتى عن �لدول �ملحيطة 

بها، و�حل�سارة �الأفريقية يف جنوب �أفريقيا، لكن �ملوؤكد �أن 

على  و�لذي  �خلم�س،  �لدول  هذه  يربط  �لذي  �ل�سيا�سي  �لر�بط 

�أ�سا�سه ن�ساأت هذه �ملجموعة، هو رف�س �لهيمنة �لغربية على 

ت�سببت يف  �لتي  �لهيمنة  �لعاملية، هذه  و�ل�سيا�سة  �القت�ساد 

�أجل  من  �لكثري  يعاين  �أزمات  يف  �لعاملي  �القت�ساد  �إغر�ق 

�خلروج منها.

تحوالت عالمية
�نعقدت قمة �لربيك�س �خلام�سة )26 �آذ�ر/مار�س 2013( على 

�يقاع تغيري�ت وحتوالت �سيا�سة و�قت�سادية ي�سهدها �لعامل 

�الزمات  من  فو�لق  على  ويتوزع  يقع  �لعامل  �ن  �ىل  ��سافة 

منطقة  يف  وخا�سة  �لعامل  مناطق  من  عدد  يف  �لتوتر  وبوؤر 

�ل�رصق �الو�سط و�سبه �جلزيرة �لكورية و�سمال �أفريقيا ��سافة  

تثقل كاهل  �آثارها  تز�ل  �لتي ال  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة  �إىل 

�القت�ساد�ت �لغربية

جاءت هذه �لقمة يف جنوب �أفريقيا �ي يف قلب �لقارة �ل�سمر�ء 

�ل�سباق  ��سرت�تيجية يف ظل  �بعاد جيو�  ذو  والول مرة وهذ� 

�الأمريكي – �ل�سيني و�لرو�سي �ملحموم على �لنفوذ و�لتجارة 

باأهمية  تتمتع  �أفريقيا  جنوب  �أن  على  عالوة  �لقارة  يف 

��سرت�تيجية كبرية فهي ت�رصف علي �ملحيطني: �الأطل�سي غربا 

�لرجاء  ر�أ�س  طريق  عرب  �جلنوب  ناحية  من  �رصقًا  و�لهندي 

�ل�سالح ��سافة �إىل ما متثله �فريقيا من ثقل �قت�سادي ومايل 

وخا�سة ك�سوق ��ستهالكية وحجم �ملو�رد و�لرثو�ت �لطبيعة 

�إ�سافة �ىل �ليد �لعاملة فيها وم�ساحتها �ل�سا�سعة.

بنك التنمية
ووفقا ملا ذكر �سندوق �لنقد �لدويل، فاإن �لتقدير�ت ت�سري �إىل 

ثلث  قر�بة  ت�سكل  و�لتي  �لتعاونية،  �خلما�سية  �ملجموعة  �أن 

�سكان �لعامل ومتثل مايزيد على ربع م�ساحة �ملعمورة، حققت 

ناجتا حمليا �إجماليا �إ�سميا جممعا يقدر بحو�ىل 13،6 تريليون 

دوالر �أمريكي عام 2011، وهو ما يقدر ب� 19،5 يف �ملائة من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي يف �لعامل، وقد منت �لتجارة يف ما بني 

دول �لربيك�س مبتو�سط �سنوي ن�سبته 28 يف �ملائة من 2001 

�إىل 2010 وو�سلت �إىل 239 مليار دوالر يف 2010، لتمثل ن�سبة 

�ستتجاوز  ذلك  �سوء  ويف  �لدولية،  �لتجارة  من  بكثري  �أكرب 

�لربيك�س �لدول �لغربية �الأكرث تقدما، وفى �لوقت ذ�ته، ت�سبح 

�لربيك�س �أكرث جذبا لر�أ�س �ملال �لدويل غري �مل�ستخدم، وهو 

ما �سيربهن على قدرتها �لتناف�سية �ملت�ساعدة. وح�سب يوري 

�لعاملية  و�الأعمال  �القت�ساد  معهد  عميد  نائب  مو�سيكني، 

»�ل�ساخنة«  �الأمو�ل  روؤو�س  �لربيك�س جتذب  فاإن  يف مو�سكو، 

�ملالية  �ملو�رد  تلك  ت�ستطيع  ال  حيث  �الأخرى،  �ملناطق  من 

�أكرث جذبا  �أ�سو�ق �لربيك�س  �إيجاد موطئ لال�ستثمار، وتعترب 

لل�رصكات ب�سبب متتعها بقوة عمالة �أرخ�س«.

وبالرغم من �أن قادة دول جمموعة �ل�«بريك�س« كانو� متفقني 

على تاأ�سي�س بنك تنمية الإحد�ث تو�زن مع �ملوؤ�س�سات �ملالية 

�التفاق  يف  ف�سلو�  �نهم  �إال  غربية،  دول  عليها  ت�سيطر  �لتي 

البريكس... 
تكتل عابر لألحادية 

بقلــم وسـام سعــد
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على �أي تفا�سيل حول �لبنك، مبا يف ذلك توزيع �الإ�سهامات 

�ملالية �أو مكان �ملقر، وذلك يف ختام قمتهم يف دوربان يف 

جنوب �أفريقيا، �الأربعاء )26 � 27 �آذ�ر/ مار�س 2013(.

�أن يبد�أ �مل�رصف �جلديد بر�أ�سمال قدره  وكان من �ملفرت�س 

50 مليار دوالر بح�سب �لدر��سات، �أي 10 مليار�ت لكل دولة.

تنمية و�زدهار

على  تعمل  م�سرتكًا  هدفًا  و�الإزدهار  �لتنمية  م�سطلح  �سكل 

ال  تعاونها  �آلية  �أن  كما  �لربيك�س،  دول  جمموعة  حتقيقه 

ت�ستهدف �أي بلد، وال تطعن يف �أي نظام، وال يز�ل و�قع �لنظام 

�القت�سادي �لعاملي قائمًا على هيمنة �لبلد�ن �ملتقدمة. 

�لعاملي  �القت�سادي  �لنظام  �أن  »بريك�س«  جمموعة  وتعتقد 

�لقائم �الآن غري معقول وغري عادل، حيث مت ت�سنيفها على 

قائمة �لبلد�ن ذ�ت �الأ�سو�ق �لنا�سئة ب�سبب تاأخرها �سناعيا، 

كما �أن دول جمموعة »بريك�س« مل ت�ستطع �لتكيف ب�سكل جيد 

مع تغري�ت �لنمط �القت�سادي �لعاملي فح�سب، بل �إن �لتغري�ت 

�القت�سادية  �لهيكلة  �إعادة  �حتياجات  تعك�س  �أن  ميكن  ال 

ب�سورة م�سرتكة لبلد�ن �الأ�سو�ق �لنا�سئة �أي�سا.

ورغم �أن ن�سبة �لنمو يف �لبلد�ن �خلم�سة �نخف�ست يف �سياق 

�الأزمة �لعاملية، �إال �أن م�ستوياتها ال تز�ل مده�سة )8 باملائة 

يف �ل�سني، 7 باملائة يف �لهند و�لرب�زيل ورو�سيا(. وباملقارنة 

 1،6 �لتقليدية  �ل�سناعية  �لبلد�ن  يف  �لنمو  معدل  يتجاوز  ال 

باملائة ح�سب بيانات �لبنك �لدويل لعام 2011 .

مثل  �لتقليدية،  �لغربية  �القت�سادية  �لقوى  هيمنت  لقد 

�لواليات �ملتحدة و�لدول �الأوروبية، �لتي متتعت بكلمة �أقوى 

�لنقد  �لرئي�سية، مثل �سندوق  �لعاملية  �ملالية  يف �ملنظمات 

�القت�سادى  �لنظام  على  لوقت طويل  �لدويل،  و�لبنك  �لدويل 

�أن تاأ�سي�س جمموعة �لربيك�س وحجم تنميتها  �حلايل،  وبيد 

�لتو�زن  يف  �لتدريجي  �لتحول  وترية  من  يزيد�ن  �ل�رصيع 

�الإقت�سادي �لعاملي من �لدول �ملتقدمة �إىل �لدول �ل�ساعدة، 

وكذ� يدعم �حلاجة �إىل ت�رصيع ت�سكيل نظام �قت�سادي دويل 

جديد، و�الجتاه نحو عامل متعدد �الأقطاب الإحد�ث تو�زن �أمام 

�لقوة �ملطلقة للدول �ل�سناعية.

مواجهة الحقيقة
�أن  �أن تو�جه �حلقيقة وهي  �الآن  �لدول �ملتقدمة  يتعني على 

�مل�سهد �القت�سادى و�ل�سيا�سى �لعاملى قد تغري، و�أن �لنظام 

�أكرث  جديد  نظام  �أمام  �لطريق  يف�سح  �لتقليدي  �القت�سادي 

عدال وتو�زنا ومعقولية، وقد �أخذت جمموعة �لربيك�س طابعا 

موؤ�س�سيا بالتدريج عرب تنظيم قمم �سنوية وتو�سيع �لع�سوية 

�إىل  �قت�سادي  مفهوم  جمرد  من  وتطورت  �لتعاون،  وتعميق 

�آلية متعددة �الأطر�ف للتعاون ال ميكن جتاهل قوتها. و�أظهر 

تقرير غولدمان �ساك�س يف 2009 �نه منذ بد�ية �الزمة �ملالية 

�لعاملي  �لنمو  45 يف �ملائة من  �أ�سبح   ،2007 �لعاملية عام 

ياأتي من �لربيك�س. وت�سري تقدير�ت �سندوق �لنقد �لدويل �إىل 

�لنظر عن  �ل�ساعدة، ب�رصف  �لدول  �لنمو �القت�سادي يف  �أن 

يف  �ملائة  يف   7،1 �إىل  و�سل  �لعاملية،  �ملالية  �الأزمة  تاأثري 

6،4 يف �ملائة فى  �أن ي�سل �إىل  �لعام �ملا�سي ومن �ملتوقع 

�لعام �جلاري.

وت�ستحوذ دول �لربيك�س �ليوم على نحو 18 % من �القت�ساد 

�لعاملي، و�أكرث من ثلث مبيعات �الأ�سو�ق �لعاملية، ويتوقع �أن 

تتجاوز ن�سبة م�ساهماتها �الإجمالية 50 % من �إجمايل �لنمو 

�القت�سادي �لعاملي بحلول 2020.

قيادة موحدة
و�فقت �لدول �خلم�س يف منا�سبات عديدة، على موقف موحد 

�أكدت  �ملثال،  �سبيل  �لرئي�سية، وعلى  �لدولية  �لق�سايا  ب�ساأن 

لالأمم  �سامل  �إ�سالح  �إىل  �حلاجة  �سانيا  �إعالن  يف  �لكتلة 

�ملتحدة وجمل�س �المن �لدويل �سعيا �إىل حت�سني متثيل �أ�سو�ت 

وم�سالح �القت�ساد�ت �ل�ساعدة .وهي بدت عازمة �ليوم على 

ملمار�سة  �الأمن،  جمل�س  م�ستوى  على  موحدة  قيادة  �إظهار 

�سغوط فاعلة من �أجل �لتز�م �جلميع مببادئ �لقانون �لدويل، 

�لدول  �سيادة  و�حرت�م  و�جلماعات،  �الأفر�د  حقوق  وحماية 

ووحدة  ��ستقاللها  و�سيانة  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �الأع�ساء 

�أر��سيها.

و�خلال�سة هي �أن �لنظام �القت�سادي �لعاملي �حلايل يعي�س 

قو�عد هذ�  �إر�ساء  �لربيك�س  دول  تعيد  �نتقالية، حيث  مرحلة 

�لتقليديني  �لالعبني  �إيقاع  بعيد� من  �جلديد  �لعاملي  �لنظام 

�لذين �أر�سو� نظاما عامليا غري عادل، لالأ�سف �ل�سديد، يكر�س 

ال�ستمر�ر �لفجوة بني �الأغنياء و�لفقر�ء و�ت�ساع تلك �لفجوة، 

وال ي�سمح باأي دور ميكن �أن توؤديه قوى �ساعدة غريها، ولكن 

هل ت�ستطيع جمموعة دول �لربيك�س �أن تغري قيادة �القت�ساد 

�لتي  »�ل�سيبة«  �خلام�سة  �لربيك�س  قمة  تكون  وهل  �لعاملي؟ 

�سريتكز عليه �لنظام �لعاملي �جلديد! وماذ� لو ��سفنا �ىل تلك 

وماذ�  وفنزويال!  كاير�ن  �خرى  ودولية  �قليمية  قوى  �لدول 

�قت�ساديًا  �حتاد�ً  و�الأردن،  ولبنان  �لعر�ق  �سوريا  �ن�ساأت  لو 

�سيا�سيًا، و�ن�سم �ىل دول �لربيك�س؟ وماذ� لو مت تزويد م�رص 

بالغاز �لرو�سي فكيف �ستكون �سورة �لعامل حينها؟

�الإجابة هي �أن قيادة �القت�ساد �لعاملي ينتزعها من ميتلك 

�أقوى قوة �قت�سادية عامليا، وجميع �ملوؤ�رص�ت �ملتاحة بني 

�أيدينا ت�سري �إىل �أن هذه �لدول يف طريقها �إىل ذلك.

وال�سني  املجموعة  هذه  راأ�ض  هي  رو�سيا  الربيك�ض: 

ج�سدها والهند والربازيل وجنوب اأفريقيا اأطرافها
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�أ�سار رئي�س جمل�س �إد�رة »�ل�رصكة �لدولية 

عون  �ألبري  �لعام  ومديرها  للمعار�س« 

م�ستمرة  تز�ل  ال  �مل�ساريع  حركة  »�أّن  �ىل 

بها   
ّ
متر �لتي  �الأحد�ث  من  �لرغم  على 

�ملنطقة«، نافيًا �العتقاد »�ن �الإقد�م على 

ي�سهده  ما  معار�س �سخمة كهذه يف ظل 

�ل�سيا�سي  �ل�سعيد  على  د�خليا  لبنان 

وما  عليه،  �ل�سورية  �الحد�ث  وتد�عيات 

�لو�سع �المني  ت�سهده �ملنطقة، خ�سو�سا 

حم�سوبة«.  غري  مغامرة  هو  �سوريا،  يف 

مل  �ليوم  حتى   1995 �لعام  منذ  وقال: 

د�ئما  نتطلع  �ملعر�س،  تنظيم  عن  ننقطع 

�ية  توقفنا  وال  �المام  �ىل  خا�س  كقطاع 

موؤمنون  الأننا  �سيا�سية،  �و  �منية  هزة 

وهذ�  فيه.  �خلا�س  و�لقطاع  لبنان  بدور 

باأجنحة  دولة   11 فيه  ت�سارك  �ملعر�س 

وطنية ر�سمية و�كرث من 700 �رصكة حملية 

و�إقليمية دولية من 26 دولة.

»جفينور  يف  �سحافيا،  موؤمتر�  عون  عقد 

�لثامنة  �لدورة  عن  فيه  �علن  روتانا« 

ع�رصة من �ملعر�س �لتجاري �لدويل ملو�د 

ومعد�ت وتقنيات �لبناء وحماية �لبيئة يف 

 Project Lebanon ،لبنان و�ل�رصق �الأو�سط

يف  للمعار�س  »بيال«  مركز  يف   ،2013
و�سط بريوت بني 4 و7 حزير�ن �ملقبل.

غرفة  رئي�س  �ملوؤمتر  بد�ية  يف  حتدث 

بريوت  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

�ىل  م�سري�  �سقري،  حممد  لبنان  وجبل 

�كت�سبت  قد  �للبنانية  »�ل�رصكات  �أن 

تنفيذ  على  ر��سخة  وقدرة  عاملية  �سمعة 

�مل�ساريع �لكربى وبجودة عالية، ما �سمح 

قطاع  يف  �ملعنية  �للبنانية  لل�رصكات 

�لبناء و�لعمر�ن باأن تو�سع ن�ساطاتها �إىل 

لل�رصكات  يوّفر  �لذي  �الأمر  �ملنطقة،  دول 

فر�سة  �ملعر�س  يف  �مل�ساركة  ة 
ّ
�الأجنبي

من  �لعربية  �الأ�سو�ق  �إىل  للدخول  كبرية 

خالل �لتو��سل مع �ل�رصكات �للبنانية«.

�لظروف  رغم  �أّنه  عون  �أّكد  جهته،  من 

�للبناين  �القت�ساد  يز�ل  »ال  �ملحيطة، 

قدرته على  توؤّكد  �إيجابية  موؤ�رّص�ت  يظهر 

�ملحيطة،  �ل�سعوبات  وجتاوز  �ل�سمود 

�آفاق جديدة من �لنمو  بل و�النطالق نحو 

�لتي  �ملت�سارعة  �خلطو�ت  مع  و�الزدهار 

ي�سهدها قطاع �لنفط و�لغاز �لو�عد«.

كما  لبنان«  »بروجكت  معر�س  ويعد 

معار�س  �سل�سلة  من  »جزء�ً  عون  يو�سح 

�ل�رصكة  تنظمها  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لبناء 

لبنان،  من  كل  يف  للمعار�س  �لدولية 

وقطر،  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة 

�لتجاري  �حلدث  مبثابة  وهو  و�لعر�ق، 

وطنيًا  جناحًا   11 �ملعر�س  ي�سم  �الأكرب. 

وفرن�سا،  و�إيطاليا،  �أملانيا،  لدول  ر�سميًا 

وتركيا،  وبولند�،  و�لرب�زيل،  وبلجيكا، 

ولوك�سمبورغ، وم�رص.  و�إير�ن، ورومانيا، 

و�أ�سرت�ليا،  �أ�سبانيا،  دول  ت�سارك  فيما 

و�لبحرين،  �ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت 

و�لربتغال، وتايالند�، وجمهورية �لت�سيك، 

ولبنان،  و�لكويت،  و�ل�سني،  و�سوي�رص�، 

و�ململكة  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة 

خالل  من  و�ليونان  و�لنم�سا،  �ملتحدة، 

�رصكاتها �لوطنية«.

مكتب  مدير  من  كل  �ملوؤمتر  يف  وحتدث 

�لدولية  �لتجارة  لتنمية  �لفرن�سية  �لوكالة 

هرني  بريوت،  يف   )uBI France(

لل�سوؤون  �الأوىل  �ل�سكرترية  كا�ستوري�س، 

�ل�سفارة  يف  و�لتجارية  �القت�سادية 

و�مللحقة  �أمربو�سيو،  باملا دي  �الإيطالية، 

�لتجارية يف �ل�سفارة �الأملانية، حنان عبد 

و�لتجارية  �القت�سادية  و�مللحقة  �لر�سا، 

�لرحيم،  عبد  ندى  �لبلجيكية،  �ل�سفارة  يف 

�ل�سفارة  يف  �لتجاري  �لق�سم  ورئي�س 

�لرب�زيلية رودولفو.

 »بروجكت ليبانون« ينطلق في 4 حزيران

من �صهر اإلى �صهر
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 )IFP( للمعار�س  �لدولية  �ل�رصكة  �أكدت 

من  ع�رصة  �لثامنة  �لدورة  فعاليات  �أن 

ومعد�ت  ملو�د  �لدويل  �لتجاري  �ملعر�س 

 Project �لبيئة،  وحماية  �لبناء  ات 
ّ
وتقني

بيال  مركز  يف  �ستقام   ،Lebanon
 7 و   4 بني  بريوت  و�سط  يف  للمعار�س 

حزير�ن �ملقبل. 

حدثني  مع  بالتز�من  �ملعر�س  ويقام 

�لطاقة  �آخرين، هما معر�س  �سني 
ّ

متخ�س

2013، �ملعر�س �لتجاري �لدويل  �للبناين 

للكهرباء وتقنية �ملياه و�الإنارة و�لتكييف، 

للتقنيات  �لدويل  و�ملوؤمتر  و�ملعر�س 

�لنظيفة  و�لطاقة  و�الإ�ستد�مة  �لبيئية 

بال�رص�كة  يقام  �لذي   ،EcOrient 2013
مع غرفة �لتجارة و�ل�سناعة يف باري�س، 

وذلك يف خطوة يق�سد منها رفع �مل�ستوى 

بحيث  عام،  ب�سكل  للحدث  �لتخ�س�سي 

و�ملقاولني  �مل�ساريع  الأ�سحاب  يتاح 

و�سائر �الأطر�ف �ملعنية حتديد �إحتياجات 

من  معر�س  كل  خالل  من  بدقة  �أعمالهم 

هذه �ملعار�س من جهة، ومن جهة �أخرى 

ي�سمح هذ� �لتوزيع لل�رصكات �لعار�سة �أن 

تربز ب�سكل �أكرب قيمة معرو�ساتها. كذلك 

�س 
ّ

�لتخ�س ه نحو مزيد من 
ّ

�لتوج �إن�سحب 

�ل�رصكة  �إعتمدته  �لذي  �لتق�سيم  على 

تق�سيمها  جرى  حيث  �لعر�س،  مل�ساحات 

�ملنتجات،  بح�سب  دة 
ّ
حمد �أق�سام  �إىل 

حيث �سنجد يف معر�س »بروجكت لبنان« 

و�ل�سري�ميك،  �ل�سحية  �الأدو�ت  �أق�سام 

و�الأخ�ساب  و�خلر�سانة،  و�حلجر 

و�مل�ساعد،  و�ملعادن،  ومنتجاتها، 

و�الأمن و�ل�سالمة، و�لبال�ستيك و�الأنابيب، 

ا 
ّ
و�الأ�سباغ و�لدهانات، و�آليات �لبناء. �أم

�الإنارة،  �أق�سام  ف�سي�سم  �لطاقة  معر�س 

و�لتدفئة  و�لغاز،  و�الإلكرتوميكانيك، 

و�لتهوئة و�لتربيد، و�ملوّلد�ت، و�لكهرباء. 

�سًا 
ّ
مكر  EcOrient معر�س  �سيكون  فيما 

�حلد  ات وحلول ومنتجات 
ّ
لتقني بالكامل 

ومعاجلة  و�إد�رة  �لكربون،  �إنبعاثات  من 

�ملائية،  �ملو�رد  وحفظ  و�إد�رة  �لنفايات، 

وغريها  �لهو�ء،  يف  �لتلوث  ن�سب  و�سبط 

من �حللول �لبيئية و�خل�رص�ء �لتي ت�سكل 

مو�سع حاجة ملحة يف لبنان و�ملنطقة.

و�سل  �لدولية،  �مل�ساركة  �سعيد  وعلى 

حتى  �ملعر�س  يف  �مل�ساركة  �لدول  عدد 

منها  دولة   13 ت�سارك  دولة   25 �إىل  �الآن 

�أملانيا،  هي  ر�سمية  وطنية  باأجنحة 

�إير�ن،  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 

�لرب�زيل، بلجيكا، بولند�، تركيا،  �إيطاليا، 

لوك�سمبورغ  فرن�سا،  �سوي�رص�،  رومانيا، 

�أ�سبانيا،  دول  تتمّثل  فيما  م�رص،  و 

�لربتغال،  �لبحرين،  �أوكر�نيا،  �أ�سرت�ليا، 

تايلند�، ت�سيكيا، �لكويت، �ململكة �لعربية 

�لنم�سا،  �ملتحدة،  �ململكة  �ل�سعودية، 

و�ليونان، من خالل �رصكاتها. 

ويلقى �حلدث دعمًا من �لوكالة �لفرن�سية 

للتنمية �لدولية لل�رصكات )يوبي فر�ن�س(، 

�لتجارية،  للمعار�س  �الأملاين  و�الإحتاد 

للت�سدير  �لو�الين  �الإقليم  ووكالة 

وهيئة  �لبلجيكية،  �خلارجي  و�الإ�ستثمار 

ف�ساًل  هذ�  وغريها.  �مل�رصية،  �ملعار�س 

وعلى  �مل�ساركة  �لدول  �سفار�ت  عن 

و�لفرن�سية  �الإيطالية  �ل�سفار�ت  ر�أ�سها 

�لوز�ر�ت  �إىل جانب عدد من  و�لرب�زيلية، 

�لطاقة  �لرتكية ووز�رة  �الإقت�ساد  كوز�رة 

�الإير�نية. وب�سكل عام فاإن �حل�سور �لدويل 

غري  �مل�ساحبة  و�ملعار�س  �ملعر�س  يف 

م�سبوق يف حجمه وم�ستو�ه، وال يتوّفر يف 

�أي حدث جتاري �آخر يف لبنان.

�مل�ساركة  من  �حلجم  هذ�  فاإّن  �سّك،  وبال 

�مل�ستوى  �إىل  �لدوليني، م�سافًا  و�حل�سور 

�لرفيع �لذي يتمتع به �حلدث  �سي 
ّ

�لتخ�س

هو ما جعل من معر�س »بروجكت لبنان« 

منها  تنطلق  دولية  من�سة  �ل�سنني  مبر 

�أ�سو�ق  �إىل  و�لدولية  �ملحلية  �ل�رصكات 

�ملنطقة قاطبًة، �سو�ء كان ذلك من خالل 

�لعربي  �جلمهور  مع  �ملبا�رص  �الإحتكاك 

خالل  من  �أو  �ملعر�س،  ي�ستقطبه  �لذي 

يتمتعون  �لذين  �للبناين  �الإنت�سار  جّتار 

حركة  �سعيد  على  و��سع  جتاري  بن�ساط 

�خلليج  دول  ي�سمل  مبا  �لت�سدير،  �إعادة 

كما  �ل�رصقية.  و�أوروبا  و�أفريقيا،  �لعربي، 

م�سرية  يف  م�سهود  دور  للمعر�س  بات 

�لنمو يف لبنان و�ملنطقة من خالل مو�كبة 

خمتلف �مل�ساريع يف قطاع �لبناء و�لبنى 

�إحتياجاتها  كل  تاأمني  �أجل  من  �لتحتية 

�أرقى  وفق  وتقنيات،  منتجات  من 

�ملو��سفات، ومن �أكرب �ل�رصكات �لعاملية، 

وجمعها حتت �سقف و�حد يف بريوت. 

ي�ساف �إىل ما �سبق، �أّن معر�س »بروجكت 

�سل�سلة  من  جزء�ً  بكونه  ميتاز  لبنان« 

تنظمها  �لتي  �ل�سنوية  �لبناء  معار�س 

من  كل  يف  للمعار�س  �لدولية  �ملجموعة 

لبنان، وقطر، و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

�أكرث  جمتمعة  ت�ست�سيف  و�لتي  و�لعر�ق، 

يفوق  ما  وت�ستقطب  �رصكة،  �آالف   5 من 

�سفقات  بذلك  موّلدة  ز�ئر،  �ألف  �ملئة 

ت�سل  �ل�سوق  �أطر�ف  بني  و�إتفاقيات 

قيمتها �إىل مئات �ملاليني من �لدوالر�ت.

معرض »بروجكت لبنان 2013« األضخم حجمًا واألوسع نطاقًا

فرص تجارية هائلة تتجاوز 
حدود لبنان إلى أسواق المنطقة
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�طلق »منتدى بريوت �لدويل لالمتياز�ت 

 »BIFEX« 2013 )�لفر�ن�سايز(  �لتجارية« 

مبادرة »Branding Lebanon« ت�ستهدف 

لبنان كماركة من حيث »طريقة  ت�سويق 

و�البد�ع  و�البتكار  �حلياة،   
ّ
حب �لعي�س، 

�لذي يتميز بها �للبناين«.

وكان »�ملنتدى« قد �فتتح برعاية رئي�س 

�سليمان،  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية 

نقوال  و�لتجارة  �القت�ساد  بوزير  ممثاًل 

بريوت،  يف  فيني�سيا  فندق  يف  نحا�س، 

29 دولة.  500 م�سارك من  بح�سور نحو 

»�ملجل�س  �جتماع  مع  �ملنتدى  ويتز�من 

»�جلمعية  وتنظمه  للفر�ن�سايز«.  �لعاملي 

�للبنانية لرت�خي�س �المتياز« و«جمموعة 

�القت�ساد و�الأعمال«. 

وليد  �الإعالم  وزير  �الفتتاح  حفل  ح�رص 

و�ل�سفر�ء  �لنو�ب  من  وجمع  �لد�عوق 

وروؤ�ساء  �القت�سادية،  �لهيئات  وقادة 

�ملعنيني  �الأعمال  ورجال  �ل�رصكات 

لبنانيني  وخرب�ء  �المتياز  برت�خي�س 

�ملجال، وحتدث  و�أجانب يف هذ�  وعرب 

�ل�سناعة  وزير  نحا�س،  من:  كل  فيه 

فريج �سابوجنيان، رئي�س »�حتاد �لغرف 

�جلمعية  ورئي�س  �سقري،  حممد  �للبنانية« 

�للبنانية �سارل عربيد، و�لرئي�س �لتنفيذي 

للمجموعة روؤوف �أبو زكي.

»وز�رة  �أن  �حلفل  يف  نحا�س  ور�أى 

كربى  �أهمية  تعلق  و�لتجارة  �القت�ساد 

على ن�ساط »�المتياز« �لذي �أ�سبح و�حدة 

فعالية  �الأكرث  �لنمو  ��سرت�تيجيات  من 

ملعظم �ل�رصكات، و�لتي وّلدت �لكثري من 

�الأ�سماء �لناجحة يف هذ� �لقطاع«، م�سري� 

�حلديث  �ملفهوم  هذ�  يف  »�لعمل  �أن  �إىل 

حتت  و�ملبدعني  للم�ستثمرين  �جلامع 

عالمة جتارية و�حدة، ي�ساهم يف حتقيق 

منو و��سع، وذلك ب�سبب �إمكانيات تطبيق 

و�الإنتاج  و�الإعالن  لالإد�رة  موحدة  نظم 

�أو  خدمة  يوؤمن  وبالتايل  و�لتوزيع، 

تلبي  وثابتة  موحدة  مبو��سفات  منتج 

متطلبات �مل�ستهلك �أينما تو�جد«.

يزد�د  لبنان  دور  »�أن  نحا�س  و�عترب 

�المتياز  �أعمال  لتطوير  بالن�سبة  �أهمية 

�الأعمال  رجال  وحجم  عدد  خالل  من 

�لعامل  دول  يف  �للبنانيني  �ملغرتبني 

كافة«.

»�أن �سناعة  �إىل  �أما �سابوجنيان فاأ�سار 

�المتياز ركن �أ�سا�س د�عم لالقت�ساد �إىل 

و�خلدمات«،  و�لتجارة  �ل�سناعة  جانب 

وقال: »نحن مدعوون �إىل �ملحافظة على 

�ل�رصيع  �لتحرك  و�إىل  جهة،  من  قوتنا 

�لفائقة  باملرونة  �لتحّلي  مع  ال، 
ّ
و�لفع

و�لعمل  �ل�سوق،  حاجات  مع  للتاأقلم 

�المتياز  حقيقة  تعك�س  مب�سد�قية 

وم�ستو�ه و�سمعة �لبلد حيث ن�ساأ«، موؤكد� 

�أن »خ�سائ�س �القت�ساد �للبناين وميز�ت 

ن�رص  علينا  �ست�سهل  �لتفا�سلية  جمتمعنا 

مفاهيم �المتياز«. 

و�أكد �سقري �أن »�ملنتدى دليل على جناح 

حمليًا  بالتو�سع  �للبنانية  �ملوؤ�س�سات 

لي�س  �لنجاح  وهذ�  وعامليًا.  و�إقليميًا 

نتيجة �أفكار خالقة فقط، بل يعود �أي�سًا 

بها  قامت  �لتي  �لنوعية  �خلطو�ت  �إىل 

م�ستوى  على  موؤخر�ً  �للبنانية  �ل�رصكات 

�خلطط  وو�سع  �ل�رصكات  �إد�رة  كيفية 

�القت�سادية  و�جلد�وى  �الإ�سرت�تيجية 

روؤو�س  و��ستقطاب  �لتو�سع  �سبيل  يف 

�المو�ل«.

»ن�ساط  �أن  عربيد  �عترب  جهته،  من 

��ستثمار  فر�س  يوؤمن  �لفر�ن�سايز 

�سوق  �إىل  للو�فدين  جديدة  ووظائف 

قطاعات  يف  و�سابات  �سباب  من  �لعمل 

من  و�نطالقًا  عديدة.  ومناطق  خمتلفة 

بريوت  »�إعالن  �جلمعية  طرحت  ذلك، 

للفر�ن�سايز« �لذي �سيقره �ملجل�س �لعاملي 

للفر�ن�سايز خالل �أعماله«. 

»قطاع  �أن  �إىل  �النتباه  زكي  �أبو  ولفت 

تر�خي�س �المتياز يف لبنان بات من جهة 

ي�ستقدم ق�س�س جناح دولية ويحولها �إىل 

��ستثمار�ت ناجحة يف لبنان �أو �ملنطقة، 

�سَدر�ً 
َ
م لذلك  �ليوم  لبنان  بات  وقد 

�سدِّر� للكثري من �المتياز�ت �لناجحة«.
ُ
وم

اطالق »منتدى بيروت الدولي لالمتيازات التجارية«

»الفرانشايز«.. 
من استراتيجيات النمو حّب الحياة
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 عّبود رعى إطالق برنامج مهرجانات جونية: 

تعكس صورة راقية عن لبنان السياحة 
والحضارة والفن

�لبلدي  �ملجل�س  �ط��ل��ق 

مل���دي���ن���ة ج���ون���ي���ه يف 

م�����وؤمت�����ر ����س���ح���ايف، 

ب��رن��ام��ج م��ه��رج��ان��ات 

ل�سيف  �لدولية  جونيه 

 ATCL ن��ادي  يف   2013
�ل��ك�����س��ل��ي��ك،   - ج��ون��ي��ه 

وزي��ر  وح�سور  برعاية 

حكومة  يف  �ل�����س��ي��اح��ة 

فادي  �العمال  ت�رصيف 

جمعية  رئ��ي�����س  ع��ب��ود، 

�فر�م،  نعمة  �ل�سناعيني 

وق��ائ��م��ق��ام ك�����رصو�ن - 

�لفتوح جوزف من�سور وفاعليات �قت�سادية و�سيا�سية وع�سكرية 

وح�سد من �العالميني. بد�ية �لن�سيد �لوطني ثم كلمة لرئي�س جلنة 

�العالم و�لعالقات �لعامة يف بلدية جونيه. 

نعمة افرام 
ثم كانت كلمة لنعمة �فر�م قال فيها: »�ن �ملدينة كلها ت�سارك 

�ل�سباب  طاقات  خالل  من  �ملهرجان  هذ�  ويف  �لعام  �لعمل  يف 

�للبناين �لذي �ينما ذهب يف عامل �الغرت�ب يربهن �نه يربع يف 

�عماله ولهذ� �ردنا من خالل جمعية ��سدقاء �ملدينة �ن ن�ستغل 

طاقات �ل�سباب �للبناين و�ن نربع يف �لد�خل �للبناين«. 

و�كد �ن »�ملطلوب كثري ملدينة جونيه و�لتي �ستكون �لقدوة �ن 

�ل�سليم  �ال�سا�س  بخلق  �و  �هلنا  و�سمود  �ملدينة  �د�رة  يف  كان 

لالبد�ع يف لبنان والن تكون �سباقة يف �لتفاين و�الجناز�ت وكل 

�سنة نحاول �ن نح�سن �كرث من �ل�سنة �ملا�سية«. 

»�ن  �فر�م كلمة قال فيها:  �نطو�ن  بلدية جونيه  �لقى رئي�س  ثم 

�طاللة مدينة جونية هذه �ل�سنة من خالل �ملهرجانات �ل�سيفية 

�ل�رصق  �لتي تع�سف يف بع�س دول منطقة  �ل�سد�ئد  بالرغم من 

�الو�سط وبالرغم من �ل�سعوبات و�لتحديات و�ال�ستحقاقات �لتي 

�سويا بكل  �لعمل  تاأكيد على ت�سميمنا على  لبنان، هو  مير بها 

عزم و�ر�دة، ولن ن�سمح للظروف �لتي تع�سف بالوطن و�ملنطقة، 

�ن تكون عذر� للتباطوؤ يف �لعمل و�لتنفيذ وخا�سة يف ما يتعلق 

بامل�ساريع �المنائية و�ل�سياحية و�لثقافية«. 

عبود 
ثم حتدث عبود فقال: »ي�سعدين �ن �تو�جد معكم �ليوم يف مدينة 

جونيه �لعريقة العالن مهرجانات جونيه �لدولية للعامل 2013، 

�لتي  �ملهرجانات  ه��ذه 

ح��ق��ق��ت ق���ف���زة ن��وع��ي��ة 

ح��ي��ث جن��ح��ت �ل��ل��ج��ن��ة 

تكري�سها  يف  �ل��ق��ي��م��ة 

�ملهرجانات  قائمة  على 

ل��ب��ن��ان، �ن  �ل��دول��ي��ة يف 

��ستقطابها  ح��ي��ث  م��ن 

�لفن،  لع�ساق  �ل��ن��اج��ح 

�حل��ر���س  ح��ي��ث  م���ن  �و 

يف  �لتنوع  ت��اأم��ني  على 

�ل���ربن���ام���ج مل��خ��اط��ب��ة 

و�العمار،  �الذو�ق  جميع 

هذه  �ساهمت  وبالفعل 

�ملهرجانات يف �بر�ز مكانة هذه �ملدينة �لر�ئعة«. 

��ساف: »حتولت هذه �ملهرجانات �ىل حدث �سنوي ي�ساهم يف 

��سفاء طابع ثقايف وفني مميز على هذه �ملدينة مما يعك�س 

بالفعل  و�لفن.  و�حل�سارة  �ل�سياحة  لبنان  عن  ر�قية  �سورة 

�لدولية جناحات بارزة وو�جهت  �لفنية  حققت �ملهرجانات 

حتديات عديدة لتكر�س �لدور �لثقايف و�ل�سياحي للبنان، �ال �ن 

�ملطلوب هو تكثيف �لرتويج �خلارجي حيث �ن تو�جد فنانني 

عامليني يف لبنان يجب ��ستثماره بطريقة ذكية عرب �لرتويج 

�ملبا�رص ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي، هذه �الحتفاالت بحد 

�المنية  �حلالة  عن  و�ملغلوطة  �ل�سلبية  �ل�سورة  ت�سقط  ذ�تها 

يف لبنان«. 

وتابع: »لقد ��سبحت مهرجانات جونيه بف�سل جهود منظميها 

و�ل�سياح  �للبنانيني  كافة  ينتظره  �سنوي  �حتفال  مبثابة 

�سنويا  موعد�  ت�سكل  �لفعاليات  هذه  ��سبحت  �ذ  و�ملغرتبني، 

�لعمق  تعك�س  ر�قية  �سورة  يف  وتتجلى  و�مل�ساركة،  للتالقي 

وتذوق  و�لثقافة  للفن  �للبناين  حب  وتعك�س  للبنان،  �حل�ساري 

�جلمال، ولقد جنحت جونيه يف ��ستقطاب ��سماء المعة يف �لفن 

�لعاملي«.

�ملبذولة«،  »�جلهود  على  �لدولية  جونيه  مهرجان  جلنة  وهناأ 

د�عيا »�جلميع �ىل زيارة لبنان و�لتمتع برو�ئعه خالل �ل�سيف 

يف  فال�سيف  ونا�سطا  ناجحا  مو�سما  �سيكون  و�ل��ذي  �لقادم، 

وموهبته  �للبناين  قدرة  �الهم  ويبقى  متكامل  عر�س  هو  لبنان 

�خلمات  و�بتكار  �لبهجة  ونقل  و�لتمتع  �الحتفال  يف  �لفريدة 

�ل�سياحية �ملميزة«. 

و��ستعر�س مدير جمعية ��سدقاء �ملدينة فادي فيا�س برنامج 

�ملهرجانات �لذي �سينطلق يف 21 حزير�ن 2013.
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و�لبور�سات  �لتجارية  �لغرف  �حتاد  �أكد 

�لتجاري  �لتبادل  حجم  بلوغ  �لرتكية، 

دوالر  مليار   50 نحو  �إىل  �لعربي  �لرتكي 

حاليًا.

وقال رئي�س �الحتاد، رفعت جيكلي خالل 

 – �لرتكي  �القت�سادي  »�مللتقى  �أعمال 

�لعربي«، �إن �ل�سادر�ت �لرتكية �إىل �لبلد�ن 

�الأعو�م  خالل  مرة   11 ت�ساعفت  �لعربية 

�لو�رد�ت  ت�ساعفت  فيما  �الأخرية،  �ل�5 

ودعا  مرة.   12 �لعربية  �لدول  من  �لرتكية 

�الأوروبية وما فعلته يف  للدول  �لنظر  �إىل 

�لعامل  يكون  �أن  »نرغب  وقال:  �حتادها، 

�لعالقات  لزيادة  ون�سعى  م�ستقر�ً،  �لعربي 

مع �لدول �لعربية«.

�إىل ذلك، و�سف وزير خارجية تركيا �أحمد 

توؤكد  جناح«  »ق�سة  باأنه  �مللتقى  �أوغلو، 

ما  كل  رغم  ومتيزها  وتطورها  ثباتها 

يع�سف يف �جلو�ر من تطور�ت و�سعوبات 

وحتديات.

وجنح �مللتقى، �لذي ��ست�سافته �إ�سطنبول 

�لرتكي رجب طيب  �لوزر�ء  برعاية رئي�س 

�القت�ساد  »جمموعة  وبتنظيم  �أردوغان، 

و�الأعمال«، على �لرغم من �سعوبة �ملرحلة 

�لتي متر بها �ملنطقة �لعربية ب�سكل عام، 

و�سوريا على وجه �خل�سو�س، با�ستقطاب 

وبلد�ن  تركيا  من  م�سارك   700 من  �أكرث 

عربية و�أوروبية خمتلفة.

ل�«جمموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال  بدوره، 

زكي،  �أبو  روؤوف  و�الأعمال«  �القت�ساد 

كبري�ً  �إقليميًا  حدثًا  �أ�سبح  �مللتقى  �إن 

ر�سالة  لتحقيق  وتو�سعه  تطوره  حيث  من 

�إىل بناء �لتو��سل بني  �ملجموعة �لهادفة 

و�لقطاعات  �لدول  يف  �الأعمال  قياد�ت 

وت�سجيع �ال�ستثمار و�لتعاون �القت�سادي. 

�ل�سعبة  �النتقالية  �ملرحلة  �أن  و�أكد 

عدة  بها  متر  �لتي  �قت�ساديًا  و�ملكلفة 

حد  �إىل  تركيا  من  جعلت  عربية  دول 

و�مل�سدرين  للم�ستثمرين  مالذ�ً  كبري 

ولل�سياحة �لعربية.

من جهته، عر�س وزير �ال�ستثمار �مل�رصي 

يف  �القت�سادية  �الأو�ساع  �سالح  �أ�سامة 

م�رص ب�سكل عام، وتطرق �إىل �جلهود �لتي 

بهدف  ت�سلمها ملهامها  منذ  تبذلها م�رص 

�لتح�سني و�لتطوير على خمتلف �ل�سعد. 

�القت�سادية  �لتنمية  وزير  قال  فيما 

بر��سولوف  �إيغور  �الأوكر�ين،  و�لتجارية 

�لعامل  بني  �الأمثل  �لر�بط  متثل  تركيا  �إن 

�أوكر�نيا  نية  كا�سفًا عن  و�أوروبا،  �لعربي 

ملا  �لعربية  �ملنطقة  يف  بقوة  �ال�ستثمار 

ومادية  ب�رصية  �إمكانات  من  به  تتمتع 

�لطاقة  جماالت  يف  ال�سيما  كبرية، 

و�لزر�عة و�ملعادن.

مع  �الأوكر�نية  �لعالقات  �أن  �إىل  ولفت 

�إىل  �لدول �لعربية تتطور با�ستمر�ر، الفتًا 

�أوكر�نيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن 

دوالر  مليار�ت   10 بلغ  �لعربية  و�ملنطقة 

يف عام 2012. 

على  �لرتكية  �ملالية  وزير  �أكد  ذلك،  �إىل 

على  �ملنطقة  بلد�ن  تعتمد  �أن  �رصورة 

بعيد�ً  �القت�سادية،  مو�ردها  يف  �لتنوع 

عن �العتماد �الأحادي على �لنفط و�لغاز.

�سهده  �لذي  للتطور  باالأرقام  وعر�س 

�الأخرية  �الأعو�م  خالل  �لرتكي  �القت�ساد 

�لقطاعات  حققتها  �لتي  و�لنجاحات 

�الإنتاجية �ملختلفة. فعلى �سبيل �ملثال ز�د 

حجم �لتبادل �لتجاري بني تركيا و�لبلد�ن 

�لعربية من 6.7 مليار دوالر يف عام 2003 

لي�سل �إىل 40 مليار�ً يف عام 2012.

ملتقى في اسطنبول يبحث تعزيز االستثمارات المشتركة

  50 مليار دوالر 
حجم التبادل التجاري العربي التركي
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�ىل  ي 
ّ
توؤد �لتى  و�ل�سبل  �للبنانية،  لالأ�سو�ق  �الإ�ستهالكية  �ل�سلع 

خمتلف  �بات 
ّ
ومتطل� تتنا�سب  �لتى  �لب�سائع  �أف�سل  �إختيار 

�لطبقات �الإجتماعية �الإ�ستهالكية، و�ل�سهر على تاأمني �ملخزون 

�الإ�ستري�د  و�آليات  و�سائل  خمتلف  و�رصح  كما  منها،  �ملنا�سب 

�ن �لتاجر من �إيفاء �الئتمان و�حلفاظ 
ّ
و�لت�سدير و�لتوزيع، وتيق�

�طًا �ل�سوء على وجوب 
ّ
على �سمعته ... و�إختتم د. �إ�سكندر م�س�ل����

توعية �ملجتمع على �أن مهمة �لتاجر ال تنح�رص ببيع �ل�سلع يف 

عديدة  جوهرية  م�سوؤوليات  �ىل  �ب 
ّ
تت�سع� �إمنا  فح�سب،  متجره 

جتعل منه العبًا �أ�سا�سيًا يف �الإقت�ساد �لوطني.

�سما�س،  نقوال  �الأ�ستاذ  بريوت  جتار  جمعية  رئي�س  �إفتتح 

جمموعة �ملحا�رص�ت �لتي �ستعقد على مد�ر هذه �ل�سنة يف مركز 

حما�رص�ت �جلمعية برعاية بنك لبنان و�ملهجر. 

ب �سما�س بكلمته بالدكتور مرو�ن �إ�سكندر وبالدكتور فادي 
ّ

ورح

ع�سري�ن- مدير عام بنك لبنان و�ملهجر لالأعمال، وبكبار رجال 

�لتجارة و�ملال و�الإقت�ساد. ثم �أ�ساد مب�سرية د. �إ�سكندر �حلافلة 

يف م�سمار �الإقت�ساد �للبناين، و�سكر هذ� �الأخري على مو�قفه يف 

دفاعه �لدوؤوب عن �الإقت�ساد �حلر يف لبنان.

د فيها على 
ّ
وقام �لدكتور ع�سري�ن �أي�سًا باإلقاء كلمة ترحيبية �سد

و�أّكد على ثبات بنك  �الإقت�سادية،  �لثقافة  �أهمية مو�سوع ن�رص 

لبنان و�ملهجر يف ت�سجيع �لتجارة و�خلدمات ون�رص �لوعي يف 

 �لدور �لذى تلعبه تلك �لقطاعات يف �الإقت�ساد �لوطني. 
ّ

ما يخ�س

�لتعليقات  حما�رصته  يف  �إ�سكندر  �لدكتور  تناول  جهته  من 

�ل�سلبية و�الإنتقاد�ت �لتى ال تكّف عنها جهات خمتلفة يف مطاولة 

�لقطاع �لتجاري و�لتجار، و�ألقى �ل�سوء على �أهمية �لدور �لذى 

تلعبه منذ عقود طويلة �ل�رصكات �لتجارية و�خلدماتية �للبنانية، 

يف  و�ل�سيا�سي  �الأمني  �الإ�ستقر�ر  فرت�ت  يف   - �نها 
ّ
متك�� وعلى 

لبنان، من �الإنت�سار يف جميع �أرجاء �لعامل. ثم تناول د. �إ�سكندر 

متكاملة من  �ة 
ّ
�س�ل���� تاأمني  �للبناين يف  �لتاجر  مو�سوع جناح 

�ملهند�س  و�ملياه  �لطاقة  وزير  وقع 

جرب�ن با�سيل عقد� مع �ل�رصكة �ليونانية 

فازت  �لتي   JPAVAX �لقرب�سية 

دير  يف  جديد  معمل  لبناء  مبناق�سة 

�لغازية  �لتوربينات  على  يعمل  عمار 

بور�  كاثرين  �ليونان  �سفريي  بح�سور 

ومدير  مافروماتي�س  هومري  وقرب�س 

عام موؤ�س�سة كهرباء لبنان كمال حايك 

بي�سون،  غ�سان  �الإ�ستثمار  عام  ومدير 

و�إد�ر�ت  عاملية  وموؤ�س�سات  وفعاليات 

حملية ومهتمني. 

مناق�سة  �أمام  �ليوم  »�أننا  با�سيل  و�أكد 

باعادتها  لبنان  على  وفرت  نتائجها 

 96 من  �أكرث  �سهرين  فرتة  خالل  يف 

لنوفر  بو�جبنا  قمنا  وقد  دوالر،  مليون 

�لتي  �لنتيجة  ولنحقق  �مل�ستطاع  قدر 

�أن  ولالأ�سف  بها،  �الإفتخار  باإمكاننا 

�ل�رص�ع يف لبنان هو من يريد �أن يوؤمن 

كهرباء وبني من ال يريد تاأمينها«. 

�الأحكام  �سدور  »بعد  �أنه  و�أ�سف 

�ملحققة  �ملنافع  و�إظهار  �لق�سائية 

للم�رصوع، ال يز�ل هناك �إ�رص�ر باللجوء 

�ملعمل،  الإيقاف  جمدد�  �لق�ساء  �إىل 

�سيكون  كيف  �ملقبل  �الأ�سبوع  و�سن�رصح 

 ،24/24 كهرباء   2015 �لعام  يف  لدينا 

�ملعمل  يتوقف  باأن  �الإ�رص�ر  يز�ل  وال 

�لعقد  �ليوم  فكيف ذلك؟«. وقال: »وقعنا 

�الإنتهاء  بانتظار  �لور�ء،  �إىل  عودة  وال 

من هذ� �لعمل«. 

بوقت  �ملعمل  �إن�ساء  »�سيتم  وختم: 

بهذ�  و�الإلتز�م  �سهر�   25 وهو  قيا�سي 

ب�رصعة  معمل  �إجناز  على  ي�سهد  �لوقت 

قيا�سية تنتهي مرحلته �الأوىل خالل 18 

�سهر� )360 ميغاو�ت( وعلى �ل� 25 �سهر� 

)538 ميغاو�ت( على �لفيول �أويل و)569 

ميغاو�ت( على �لغاز �لطبيعي«. 

توقيع عقد دير عمار ُيوفر  100 مليون دوالر

باسيل : سيؤمن الكهرباء 24 ساعة في الـ 2015

بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر

مروان إسكندر يحاضر في مركز جمعية تجار بيروت 
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ب��دع��م م��ن �مل��ك��ت��ب �الإق��ل��ي��م��ي 

�ل�سناعيني  وجمعية  لليونيدو 

�ملركز�للبناين  نظم  �للبنانيني، 

 Lebanon م�سابقة  للتغليف 

Student StarPack 2013 لل�سنة 
��سرتك  وقد  �لتو�يل.  على  �لر�بعة 

 17 من  طالب   500 بامل�سابقة 

�لر�ئدة  �جلامعات  من  جامعة 

و طالب من جامعات  لبنان  يف 

م�رص، �الردن وفل�سطني. 

ج����رى ح��ف��ل ت���وزي���ع �جل��و�ئ��ز 

ع��ل��ى �ل���ط���الب �ل��ف��ائ��زي��ن يف 

ق�����رص�الون��ي�����س��ك��و ب��رع��اي��ة 

فريج  �ل�سناعة  وزي��ر  وح�سور 

���س��اب��وجن��ي��ان. ح�����رص �حل��ف��ل 

�ل�سخ�سيات  �أي�سا عدد كبري من 

�لدبلوما�سي،  �ل�سلك  و�أع�ساء 

كما روؤ�ساء �لهيئات �الإقت�سادية 

كبريمن  وع���دد  و�ل�سناعيون 

�العالميني وطالب �جلامعات. 

يف �لبد�ية كان �رصح ملديرة ليبان باك �ل�سيدة �سهى عطاهلل 

بيهم عن �لتقدم �لذي �حرزه �ملركز، �خلدمات و�ال�ست�سار�ت 

كلمتها  و�أب��رزت يف  �ملحققة.  �الجن��از�ت  كما  يوفرها،  �لتي 

باك  لليبان  �خلام�س  بالعيد  �ل�سنة  »نحتفل   : �لتالية  �لنقاط 

2008 كجمعية خا�سة ال تبتغي �لربح  �لذي تاأ�س�س يف �سنة 

بدعم م�سرتك من �ليونيدو و جمعية �ل�سناعيني كما �أن هذه 

م�ستقاًلّ  �أ�سبح  الأنه  باك  لليبان  كبري�ً  حتديًا  ت�سكل  �ل�سنة 

ماديا« عن م�رصوع �ليونيدو �ملمول من �ل�سفارة �ل�سوي�رصية 

 90 ب�   2010 �سنة  ب��د�أت  �لتي  �ستارباك  وم�سابقة  م�سكورة. 

طالب جتاوزت �الآن حدود لبنان باإ�سرت�ك طالب من �أالردن، 

م�رص، وفل�سطني. وبالن�سبة لل�سنة �لقادمة ي�رصين �العالن عن 

�لدول  كل  من  طالب  ��سرت�ك  خالل  �أكربمن  عربية  م�ساركة 

�ملغرب،  تون�س،  من  طالب  �إىل  باالإ�سافة  �عاله  �ملذكورة 

و�سلطنة عمان«. 

صابونجيان 
ثم كانت كلمات للدكتورفادي �جلميل، رئي�س ليبان باك، �ل�سيد 

زياد بكد��س، نائب رئي�س جمعية �ل�سناعيني �للبنانيني ممثال 

رئي�س �جلمعية نعمت �فر�م، و وزير�ل�سناعة فريج �سابوجنيان، 

ليبان  كلمته:  يف  ج��اء  �ل��ذي 

مرموقًا،  مركز�ً  �أ�سبح  ب��اك 

وم��رج��ع��ًا ع��رب��ي��ًا يف ع��امل 

�لتغليف. وقد ر�فقته �ليونيدو 

�نطالقته  عند  �سوي�رص�  ودولة 

م�سكورة،  وه��ي   .2008 ع��ام 

ك��م��ا �مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة، 

ع��ل��ى �ل��ت��م��وي��ل و�خل����رب�ت 

�لتي  �الخ��رى  و�مل�ساهمات 

لت عمل �ملركز يف بد�ياته. 
ّ
�سه

�أن  به  �لتنويه  يقت�سي  وم��ا 

بالتمويل  �أ�سبح  �ملركز  هذ� 

�لذ�تي. 

 ،Starpack نعترب  �إننا  ��ساف�: 

ع��امل  يف  �ل��ن��ج��وم  م�سابقة 

ن�ساطات  �أب��رز  �أحد  �لتغليف، 

�مل���رك���ز، الأن���ه���ا ت��ف�����س��ح يف 

لعر�س  �لطالب  �أمام  �ملجال 

ني 
ّ
مهتم �أم�����ام  �أف���ك���اره���م 

فت�سّكل  لتبنيها.  وم�ستعدين 

�مل�ساركني  �أن  �سّك  وال  لتاأمني فر�س عمل.  فر�سة كربى  لهم 

وحتديث  خرب�تهم،  ل�سقل  �ل�سابقة،  �مل�ساريع  على  �طلعو� 

مو� 
ّ
مهار�تهم، وتطويرها بهدف �بر�ز �أف�سل ما لديهم. وهم قد

�لتغليفية  ة 
ّ
للماد و�لتاجر  �ل�سناعي  جذب  بهدف  م�ساريعهم 

يف  و�أ�سا�سي  وحيوي  كبري  �لتغليف  دور  �ن  ح�رّصوها.  �لتي 

�رصكات  مهمة  كثري�ً  ل 
ّ
ي�سه �لذكي  �لتغليف  �أن  كما  �لت�سويق. 

ويجّنبه  ويحميه  �ملنتج  على  يحافظ  �أنه  عن  ف�ساًل  �العالن. 

�لعاملني  من  مطلوب  �لت�سويه.  �أو  �لتلف  �أو  للك�رص  �س 
ّ
�لتعر

بني  �الأوىل  �اليجابية  �ل�سدمة  يحّققو�  �أن  �إذ�ً  �حلقل  هذ�  يف 

 
ّ
�لتجارية، فت�سح �مل�ستهلك وبني ما هو معرو�س يف �ملحال 

ل. 
ّ
عندها ت�سمية �لتغليف �لبائع �الأو

ولي�س خافيًا على �أحد �أن �لتغليف �مل�ستد�م �ملعتمد يف �ل�سنو�ت 

�الأخرية، بات ي�ستدعي �دخال تقنيات حديثة الإعادة ��ستخد�م 

نات عمليات �لتغليف�، و�إعادة تدويرها ب�سكل يحافظ على 
ّ
مكو

�لبيئة وعلى �ملو�رد �لطبيعية. 

بكداش 
�أما زياد بكد��س، فقد �سدد يف كلمته على �أن : » �لتعليب و�لتغليف 

مل تعد حاجة هام�سية كما يت�سور�لبع�س، بل رمبا كان �نت�سار 

توزيع جوائز مسابقة ستارباك

صابونجيان: ليبان باك أصبح بالتمويل الذاتي 
والجميل وبكداش يعتبرانه مرجعًا إقليمّيـًا
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�لقدر�ت  �لكثريمن  �سعف  يف  �سببا  �الآن  �لت�سورحتى  ه��ذ� 

تخلفت  �لتي  �لدول  يف  و�ملنتجات  �ل�سلع  من  للعديد  �لتناف�سية 

يف هذ� �ملجال، من هنا نرى �رصورة �الهتمام مبفهوم �لتعبئة 

و�لتغليف �حلديث، و�لعمل على تطويرهذ� �جلانب �لذي يدخل يف 

ن ��سا�سي من �ل�سلع و�ملنتجات، وعامل 
ّ
جميع �ل�سناعات كمكو

��سا�سي يف ت�سويقها ورو�جها، �الأمر�لذي يعطي �ل�سادر�ت قيمة 

�ل�سناعة  هذه  �ىل  تنظر  �أ�سبحت  �أ�سو�ق  يف  ��سافية  تناف�سية 

�لعامل.  �أي مكان من  �ينما كانت يف  �ل�سلعة  �أ�سا�سي من  كجزء 

ل لل�سلع وهو ال يقل �أهمية 
ّ
فالتعليب و �لتغليف جزء هام ومكم

�النتاج،  خطوط  حتديث  �ىل  فاإ�سافة  نف�سه  �ملنتج  جودة  عن 

و�لتغليف  �لتعبئة  جانب  تويل  و�ل�رصكات  �ملوؤ�س�سات  �أ�سحت 

�مل�ستهلك من  �إيجابي يف جذب  �أثر  له من  �إهتمامًا خا�سا ملا 

جهة و�لرتويج للمنتج من جانب �آخر)...(.

الجميل 
»�ن  باك:  ليبان  رئي�س  �جلميل،  �لدكتورفادي  �أكد  جهته  ومن 

ًا للتغليف حول �ملتو�سط، 
ّ
طموحنا �أن ي�سبح لبنان مركز�ً �إقليمي

�أخذ يرت�سخ �أكرث فاأكرث، خ�سو�سا بعدما �أ�سبح مركز ليبان باك 

ًا يوؤدي خدمات خمتلفة �ىل بلد�ن �ملنطقة، ف�سال 
ّ
مرجعًا �إقليمي

 .»Starpack عن م�ساركة طالب من بع�س �لدول �لعربية يف

يعمل  �مل�سابقة  هذه  بتنظيمه  باك  مركزليبان  »�ن  و�أ�ساف: 

يف  منه  م�ساهمة  لبنان  يف  �لتغليف  �سناعة  لتطوير  ق�سد  عن 

تطوير�ل�سناعة �للبنانية وفتح �آفاق جديدة �أمام �سبابنا �لطامح 

كمركز  �القليمي  لبنان  دور  مع  متا�سيا  وكذلك  �ملميز،  للعمل 

�قت�سادي يف �ملنطقة«. 

فئة  و  للتغليف  �ملرئي  �لت�سميم  فئة  فئتني:  �مل�سابقة  �سمت 

للتنمية  جائزة  ت�سمنت  كما  للتغليف.   �لهيكلي  �لت�سميم 

 unIPAK وجائزة قدمتها يونيباك BankMed مل�ستد�مة قدمها�

.Creative Design Award

ع رجال �الأعمال �للبنانني فوؤ�د مكحل �لرئي�س 
ّ
ز�ر رئي�س جتم

�أع�ساء  ير�فقه  �مل�سيطبة،  د�رته يف  �سالم يف  �ملكلف متام 

عون،  �إيلي  ح�سني،  كارين  فر�جيان،  باتريك  �الإد�رة  جمل�س 

فريد �لدحد�ح، �أحمد �حلاج، فوؤ�د رحمة، وليد �سفري وجورج 

تابت. 

ع، �سالم على تعيينه من قبل غالبية 
ّ
هناأ مكحل با�سم �لتجم

�لنو�ب و�لتيار�ت �ل�سيا�سية، “مما جلب �الأمل و�لتفاوؤل �للذين 

�إليهما منذ فرتة طويلة يف لبنان”،  �للبنانيون يفتقدون  بد�أ 

�أ�سابيع يف قلق  “�لبالد كانت غارقة منذ ب�سعة  باأن  مذّكر�ً 

عميق مع �سبح �لفر�غ �لد�ستوري، لكن مبجرد تكليف �لرئي�س 

�سالم �سعرنا بتح�سن و��سح و�نفر�ج يف �ل�سوق �للبنانية �لتي 

كانت ردة فعلها �إيجابية جد�ً و�رصيعة على �قت�سادنا بف�سل 

هذ� �لتعيني بالرت��سي”، �أ�ساف: هذ� يبنّي بو�سوح �أنه عندما 

يتفق �ل�سيا�سيون مع بع�سهم �لبع�س وترت�خى �لتوتر�ت بني 

و�إيجابي  مبا�رص  ب�سكل  �الأمر  هذ�  ينعك�س  �الأطر�ف،  خمتلف 

�لد�خلية  �ل�رص�عات  �ن  �آخر،  مبعنى   ... �القت�ساد  على  جد�ً 

 كبري عن �لرت�جع و�لركود 
ّ
�إىل حد و�ل�سيا�سية هي �مل�سوؤولة 

�القت�سادي يف بالدنا. 

غصن 
كذلك �لتقى �لرئي�س �سالم وفد �الإحتاد �لعمايل �لعام برئا�سة 

�مللف  �لبحث  تناول  �للقاء:  بعد  قال  �لذي  غ�سن  غ�سان 

�الإقت�سادي - �الإجتماعي �لذي يعني �ملو�طن �للبناين بقدر 

�سالم  للرئي�س  منا 
ّ
وقد �حلكومة.  ت�سكيل  مو�سوع  يعنيه  ما 

روؤية �الإحتاد �لعمايل �لعام حول ملفني: �الأول �سيا�سي يدعو 

�إىل �الإ�ستقر�ر، و�لثاين �جتماعي- �إقت�سادي يدعو �إىل �الأمان. 

ن �لبيان �لوز�ري ما �سبق ومت �الإتفاق عليه 
ّّ
ونتمنى �أن يت�سم

 �لت�سحيح �لدوري لالأجور، 
ّ

مع �حلكومة �ل�سابقة يف ما خ�س

ومعاجلة موؤ�رص �إرتفاع �الأ�سعار وزيادة معدالت �لت�سخم �لذي 

�الإجتماعي  �ل�سمان  �إىل معاجلة م�ساألة  �إ�سافة  بلغ 10.7%، 

�الإجتماعية،  و�حلماية  �لتقاعد  بنظام  يت�سل  ما  خ�سو�سًا 

الأن �لتغطية �ل�سحية للمتقاعدين تبقى حاجة �رصورية. 

وفدا رجال األعمال واالتحاد العّمالي هنآ سالم 
ومكحل ُينّوه بالتكليف وغصن يعرض رؤيته

�جلائزة �الأوىل: هيلد� �سمريعبد�ل�سمد من �جلامعة �للبنانية، 

فرع دير�لقمر، �جلائزة �لثانية: مي�ساء �أبي نادرمن جامعة 

�أمني  �أحمد  طالبني،  بني  تعادل  �لثالثة:  �جلائزة  �الألبا، 

�الأردن،  يف  �لتطبيقية  �لعلوم  جامعة  من  �ل�سلطي  �سميح 

�سامل �لد�عورمن �جلامعة �الإ�سالمية يف غزة )فل�سطني(.

 

فئة التصميم المرئي:  
حريري  رفيق  جامعة  من  بوبو  �سريينا   : �الأوىل  �جلائزة 

رفيق  جامعة  من  �سرب�  جودي  �لثانية،  �جلائزة  �لكندية، 

�أمرية �سقري من �جلامعة  �لثالثة:  �لكندية، �جلائزة  حريري 

�للبنانية، فرع �حلدث، جائزة يونيباك لالإبد�ع يف �لت�سميم 

AuST �جلامعة �الأمريكية للعلوم  �لهيكلي: فريد كربا من 

و�لتكنولوجيا، جائزة بنك ميد للتغليف �مل�ستد�م: 

مروى نظام من جامعة رفيق حريري �لكندية. 

فاز بالمسابقة عن فئة التصميم الهيكلي: 
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�فتتح وزير �ل�سناعة يف حكومة ت�رصيف 

جممع  يف  �سابوجنيان  فريج  �العمال 

و�ل�سناعي«  �لتجاري  »�مللتقى  �لبيال 

�لذي تنظمه �سفارة �جلمهورية �ال�سالمية 

حمافظ  مب�ساركة  لبنان،  يف  �الإير�نية 

�كرب  على  �ل�سناعية  �مل��رك��زي��ة  �ر�ك 

�سعباين فرد، �ل�سفري �الإير�ين غ�سنفر ركن 

�آبادي، �لوزير �ل�سابق �ليا�س حنا، نائب 

بكد��س،  زياد  �ل�سناعيني  جمعية  رئي�س 

�مني �ملال يف غرفة �لتجارة و�ل�سناعة 

توفيق  و�ل�سمال  طر�بل�س  يف  و�لزر�عة 

�الير�ين  �العمال  جمل�س  رئي�س  دبو�سي، 

من  وجمموعة  ف��و�ز،  عبا�س  �للبناين   -

�للبنانيني  و�مل�ستثمرين  �العمال  رجال 

و�الإير�نيني.

آبادي
ر�أى �ل�سفري �الإير�ين »�ن �ل�سوق �الإير�نية 

وبا�ستطاعة  وك��ب��رية  �سخمة  ���س��وق 

منتجات  ت�سدير  �نية  �للنب  �ل�رصكات 

�ىل  �ل���دول  م��ن  غ��ريه  ومنتجات  لبنان 

بع�س  �الآن  يفعله  ما  وهو  �ل�سوق  هذه 

تقوم  �لتي  �للبنانية  �لتجارية  �ل�رصكات 

ببيع وتوزيع �سلع �وروبية يف �إير�ن من 

خالل وكاالتها �و من خالل فتح مكاتب 

جتارية لها يف طهر�ن. و�ن هذه �للقاء�ت 

وعملية �لتبادل �مل�ستمر للوفود �لتجارية 

لتوفري  �المثل  �ال�سلوب  �لبلدين هي  بني 

جتار  بني  و�لتعارف  �لتقارب  مناخات 

�للقاء�ت  هذه  تعطي  �ن  بد  وال  �لبلدين. 

للبلدين.  طيبة  نتائج  وحتقق  ثمارها 

و�سيتعرف �لتجار �الإير�نيون و�للبنانيون 

حتما على بع�سهم«.

و�مل �ن »يف�سي �للقاء �ىل عقود جتارية 

ي�سكل نقطة  فلبنان  �لتجار.  �سخمة بني 

�رتكاز ومفرتق طرق جتاري يف �ملنطقة. 

دول  يف  لبناين  مليون   16 وج��ود  و�ن 

�النت�سار ويف �لقار�ت �خلم�س يف �لعامل 

بنقل  هوؤالء  لقيام  مو�تية  فر�سة  ي�سكل 

وت�سدير �ملنتجات �الإير�نية �ىل �ال�سو�ق 

�لبعيدة ثم �ن �ير�ن ت�سكل �سوقا �سخمة 

لبنان  د�خ���ل  يف  �للبنانيني  للتجار 

وخارجه«.

ثم حتدث �لوزير �سابوجنيان �ساكر� �ل�سفري 

على دعوتي للقاء هذه �ملجموعة �لكرمية 

من رجال �الأعمال �الإير�نيني و�للبنانيني. 

وقال: »�أود �لتنويه بجهود �ل�سفري �آبادي، 

وي�سعى  يهتم  هو  كم  ونقدر  ن�سعر  �ل��ذي 

من �أجل تقوية �لعالقات �القت�سادية بني 

لبنان و�إير�ن و�إعطائها بعد� �أكرب و�أعمق. 

وت�ساهم �ملعار�س �لتجارية �لتي تنظمها 

جمع  يف  �سنو�ت،  منذ  لبنان  يف  �إي���ر�ن 

و�لتجار من  و�ل�سناعيني  �الأعمال  رجال 

م�ساريع  والقامة  للتعارف  �لبلدين  كال 

م�سرتكة، �الأمر �لذي يرفع م�ستوى �لتبادل 

تبني  و�الح�ساء�ت،  فاالأرقام  �لتجاري. 

�أن حركة �ال�ستري�د و�لت�سدير بيننا قابلة 

»صنع في إيران«.. معرضًا تخّصصيًا ثانيًا في »البيال«
صابونجيان: آفاق التعاون بيننا واسعة وواعدة
 آبادي: لبنان نقطة ارتكاز وُمفترق طرق تجارية
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مو�نع  توجد  ال  �أن��ه  خ�سو�سا  للتطوير، 

�مل�ستوى  �إىل  �لتعاون  رفع  عملية  تعرقل 

بني  �لعالقات  متانة  مع  يتنا�سب  �ل��ذي 

�ل�سعد.  خمتلف  على  وبلدينا  �سعبينا 

�حلر�س،  �أ�سد  �أنتم، حري�سون  كما  ونحن 

يف  و�ل��ت��ب��ادل  و�لتفاعل  �ل�سد�قة  على 

و�ل��زر�ع��ة  و�لتجارة  �ل�سناعة  جم��االت 

عندنا  كم�سوؤولني  علينا  وما  و�خلدمات. 

وعندكم، يف �لعام و�خلا�س، �إال �لت�رصف 

لال�ستفادة  �ملوجبات،  هذه  تقت�سيه  مبا 

ولتبادل  �ل��رو�ب��ط،  لتعزيز  م��و�ردن��ا،  من 

ترعى  بلدينا،  بني  ومنتجاتنا.  خرب�تنا 

�لعالقات �القت�سادية جلنة عليا م�سرتكة. 

�ملعنية  �الإد�ر�ت  على  �ال���رص�ف  تتوىل 

و�ملتابعة معها لتطبيق وتنفيذ �التفاقات 

على  تفاهم  مذكرة  بينها،  ومن  �ملربمة. 

عليها  موقع  �ل�سناعي  �لتعاون  �سعيد 

مت  وبنتيجتها   .2009 �لعام  بد�ية  منذ 

ت�سكيل جمل�س لرجال �الأعمال �للبنانيني 

فالقطاع  دوركم.  ياأتي  هنا  و�الإير�نيني. 

�خلا�س م�سوؤول �أي�سا عن تطوير جتربته 

يف �ال�ستثمار، يف لبنان �أو �إير�ن، من �أجل 

لتطوير  �ملثلى  �لبيئة  �يجاد  �إىل  �لتو�سل 

�الأعمال«.

ثم حتدث بكد��س �لذي ��سار �ىل �ن »هناك 

�القت�ساد  بني  ومتالزمة  قوية  عالقة 

�ل��وط��ن��ي ل��ل��دول وق��ط��اع �مل��ع��ار���س 

مع  يتالزم  �لقطاع  فهذ�  و�مل��وؤمت��ر�ت. 

وي��روج  �القت�سادية  �لقطاعات  جميع 

قنو�ت  وي��ق��وي  �لوطنية  لل�سناعات 

�لتو��سل ويرفع قدر�ت �لعاملني يف كافة 

�حلقول و�مليادين ولديه �ثار �قت�سادية 

�سياحية  و�ث��ار  مبا�رصة  وغري  مبا�رصة 

ونرى  و�سيا�سية.  وثقافية  و�جتماعية 

فر�سة  ي�سكل  �سوف  �ملعر�س  ه��ذ�  �ن 

�للبناين  �ل�سوق  تعريف  �جل  من  جديدة 

باملنتجات �الإير�نية �لر�ئدة �ملرتكزة �ىل 

�حل�سارة و�لرت�ث و�لعلوم و�لتكنولوجيا 

�ل�سناعيني  بني  �لتو��سل  فر�س  ويعزز 

�للبنانيني ونظر�ئهم �الإير�نيني«.

وحتدث فو�ز عن »ن�ساط �ملجل�س و�همية 

تنظيم لقاء�ت دورية بني رجال �العمال 

�ل�سناعيني  م�سجعا  �لبلدين”،  كال  يف 

على »تنظيم معر�س لهم يف �إير�ن ون�سج 

�ير�نيني.  وجتار  �سناعيني  مع  عالقات 

يف  م�ساهماتها  كل  على  �ي��ر�ن  و�سكر 

لبنان«.

يف  نحا�س  نقوال  �الأعمال  ت�رصيف  حكومة  يف  و�لتجارة  �القت�ساد  وزي��ر  �فتتح 

�سات �ل�سغرية 
ّ
�ل�رص�ي �حلكومي، ور�سة عمل بعنو�ن »نظرة م�ستقبلية لتطوير �ملوؤ�س

جمل�س  رئا�سة  مع  بالتعاون  �ل���وز�رة  نّظمتها  لبنان«،  يف  �حلجم  و�ملتو�سطة 

ر.
ّ
و�لتطو للنمو  م�ساعدتها  و�آليات  �سات 

ّ
�ملوؤ�س هذه  حاجات  يف  للبحث   �ل��وزر�ء، 

ح�رص �لور�سة وزير� �ل�سناعة و�لدولة يف حكومة ت�رصيف �الأعمال فريج �سابوجنيان 

ومرو�ن خري �لدين، رئي�س �ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي روجيه ن�سنا�س، رئي�س 

موؤ�س�سة كفاالت خاطر �بو حبيب، نائب حاكم م�رصف لبنان �سعد �لعند�ري، نائب 

رئي�س غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف بريوت وجبل لبنان �لدكتور نبيل فهد، 

عميد �ل�سناعيني يف لبنان جاك �رص�ف، رئي�س جمعية �ل�سناعيني �للبنانيني نعمة 

ع رجال 
ّ
�فر�م، ممثل منظمة �لزر�عة �لعاملية »فاو« �لدكتور علي موؤمنة ورئي�س جتم

 �الأعمال �للبنانيني �لدكتور فوؤ�د زمكحل وممثلو �رصكات �سغرية ومتو�سطة وم�رصفية.

ب�����د�أت ور����س���ة �ل��ع��م��ل ب��ال��ن�����س��ي��د �ل��وط��ن��ي، ث���م ����رصح �ب���و ح��ب��ي��ب �خل��دم��ات 

م��ه��ا ك���ف���االت ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة م���ن دع��م 
ّ
�ل��ت��ي ت��ق��د

�ملوؤ�س�سات. ل��ه��ذه  م��ادي��ة  �أدو�ت  وت��ق��دمي  �حل��ا���س��ن��ات  وم�����س��اع��دة   �ل��ق��رو���س 

ل 
ّ
و�لتحو �الإنتاجية  للقطاعات  �ملحفز�ت  م��ن  �سلة  �ل��ع��ن��د�ري  عر�س  ب���دوره، 

�أهمية  »�ىل  م�سري�  �لتمويل،  جم��االت  فتح  �ىل  �ملعتادة  �الأ���س��و�ق  متويل  م��ن 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  لدعم  كفاالت  وموؤ�س�سة  لبنان  م�رصف  بني  �لوثيق  �لتعاون 

و�ملتو�سطة«، موؤكد� »�لتعاون �لقائم بني م�رصف لبنان ووز�رة �القت�ساد و�لتجارة 

�حلجم«. و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�رصكات  �أد�ء  لتطوير  �لالزمة  �الآل��ي��ات   لو�سع 

لبنان،  يف  �ملوؤ�س�سات  تطوير  »�أه��م��ي��ة  على  �سابوجنيان  ���س��دد  جهته،  م��ن 

يف ظ���ل �ل���ظ���روف �ل���ر�ه���ن���ة، مل��و�ج��ه��ة �مل��ن��اف�����س��ة يف �الأ�����س����و�ق �ل��ع��امل��ي��ة 

�ليد  ق���وى  ل��ت��اأه��ي��ل  �لتعليم  �أه��م��ي��ة  وع��ل��ى  د�ئ���م���ة،  ب�����س��ورة  ر 
ّ
ت��ت��ط��و �ل��ت��ي 

�الإن���ت���اج«. ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س  م��ا  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق  ل��الن��خ��ر�ط يف   �ل��ع��ام��ل��ة 

�إطار تن�سيق وعمل م�سرتك بني  �أما نحا�س فاأو�سح �ن »�لور�سة هي حماولة خللق 

وهيئات  و�ملانحة  لة 
ّ
�ملمو و�ملوؤ�س�سات  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  �ملعنيني 

�ل�سغرية  �أطلقت مل�ساعدة �ملوؤ�س�سات  ّة 
�ملجتمع �ملدين«، الفتا �ىل �ن »م�ساريع عد

و�ملتو�سطة ودعمها، لكن مردودها بقي حم�سور�، وكانت تنتهي مفاعيلها مع �نتهاء 

وت�سليط  وتقييمها  �ملبادر�ت  هذه  و�قع  �ستطرح  »�لور�سة  �ن  �ىل  الفتا  �لتمويل«، 

تطبيقها«. �ملفرت�س  �خلطو�ت  �أهم  ال�ستخال�س  فيها  �ل�سعف  نقاط  على   �ل�سوء 

و�أ�سار �ىل �ن »�لعمل �سياأخذ يف �العتبار �لو�قع �ل�سيا�سي ليكون �أكرث و�قعية ويج�سد 

ما ن�سبو �إليه جميعنا لتطوير �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لتي هي �الأ�سا�س يف 

�لن�ساط �القت�سادي الأي بلد«.

افتتح ورشة المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة
نحاس: إليجاد تنسيق 

بين القطاعين العام والخاص
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جولة في معهد البحوث الصناعّية 
ودرع لـ »الفرن«

برعاية  �ل�سناعية  �لبحوث  معهد  نظم 

وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان، جولة 

حممد  لبنان  يف  �لغرف  �حت��اد  لرئي�س 

و�ع�ساء  �للبنانية  �لغرف  وروؤ�ساء  �سقري 

�جلمعية  ورئ��ي�����س  �د�رت���ه���ا  جم��ال�����س 

�سارل  �الم��ت��ي��از  لرت�خي�س  �للبنانية 

�ملعهد،  �أرج��اء  يف  و�سناعيني،  عربيد 

�ملتعددة،  �ملعهد  ن�ساطات  على  و�طلعو� 

�أي�سا  و�سارك  و�ملخربية.  منها  �لبحثية 

�لوزير �ل�سابق �ليا�س حنا. 

من  درع  �أرف���ع  �ل��ف��رن  �ىل  �سقري  وق��دم 

�حتاد �لغرف �للبنانية تقدير� جلهوده يف 

يف  دوره  وتعزيز  �لبحوث  معهد  تطوير 

�حلياة �القت�سادية �للبنانية. 

فيها:  ق��ال  كلمة  �سابوجنيان  و�أل��ق��ى 

»ن��ل��ت��ق��ي �ل���ي���وم يف م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث 

لالقت�ساد  �حليوي  �ملقر  هذ�  �ل�سناعية، 

و�لتجارة  �ل�سناعة  �لثالثة  باأركانه 

و�لبحث �لعلمي. وال ي�سعني �إال �أن �أحيي 

و�أن��وه  �ملعهد،  هذ�  يف  �لعاملني  جميع 

وتاأمني  و�جباتهم  تاأدية  على  بحر�سهم 

من  و�ل�سناعيني،  لل�سناعة  �خلدمات 

دون �أن ياأبهو� باأي �إ�رص�ب �أو �عت�سام. 

يف  �آخ��ذي��ن  ه��ذ�  �مل�����س��وؤول  وبت�رصفهم 

و�ملو�طنني،  �لنا�س  م�سالح  �العتبار 

�سائر  يف  للتطبيق  يحتذى  مثاال  يعطون 

�الد�ر�ت �لعامة، مع ت�سديدنا على �إعطاء 

�لعاملني يف �لقطاع �لعام حقوقهم«. 

�لتو�سعية  و�ل�سيا�سة  �لتطور  »�ن  ��ساف: 

�ملعهد  هذ�  �لدو�م  على  يحققهما  �للذين 

ر�ئدة ومنظمة مبنية  موؤ�س�سة  جعال منه 

�إتقان  وعلى  �حلديثة،  �لتقنيات  على 

مما  و�لدر��سات،  �ملخترب�ت  يف  �لتدقيق 

من  �لعديد  يف  نتائجه  �عتماد  �ىل  �أدى 

بينها.  ما  يف  �لتبادل  وت�سهيل  �ل��دول 

�أ�سمع  �أن  ي�سعدين  �ملنا�سبة،  هذه  ويف 

�لتعاون  عن  �اليجابية  �الأ�سد�ء  و�أردد 

�ملثمر بني �ملعهد و�حتاد �لغرف برئا�سة 

على  عودنا  �ل��ذي  �سقري  حممد  �ل�سديق 

و�ملرونة.  و�النفتاح  و�لنجاح  �ملثابرة 

�لفر�سة الأ�سجع على تفعيل هذه  و�أغتنم 

�قت�ساديا  من��و�  �أنتجت  الأنها  �ل�رص�كة 

و�لتقيد  �جل���ودة  عنا�رص  تطبيق  ع��رب 

حماية  �ىل  تهدف  �لتي  باملو��سفات 

�ملرتكز  �ملتقن  �لعمل  ون�سجل  �ملو�طن. 

�ىل �لعلم و�لتكنولوجيا«. 

�لعلمي  �ملقر  بهذ�  للبنان  »هنيئا  وختم: 

ن�سري  �أن  من  بد  وال  �ل�ساطع.  �لنموذجي 

�أي�سا �إىل �أهمية �ن�ساء �ملر�كز �ال�ست�سارية 

و�لتقنية فيه من خالل �ملركز �الوروبي 

 ELCIM �ل�سناعي  للتحديث  �للبناين   �

و�مل��رك��ز �ل��ل��ب��ن��اين ل��الن��ت��اج �الأن��ظ��ف 

و�لتكنولوجية  �البتكار  ومركز   )LCPC(

CIT، وذلك بهدف دعم �ل�سناعة وخدمة 

ن�ساطها  وحتديث  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات 

�ال�سو�ق  يف  �النت�سار  على  ومو�كبتها 

�ملزيد  للمعهد  متمنيا  و�أختم  �لعاملية. 

�ال�ستقر�ر  �حلبيب  ولبلدنا  �لتقدم،  من 

�ملن�سود، و�ل�سالم يف ربوعه �جلميلة«. 

�سناعة  كل  »يف  �سقري:  قال  جهته  من 

دون  يعملون  جمهولون  جنود  هناك 

لكن  �الع��الم��ي،  �لت�سويق  م��ن  �لكثري 

�ل�سناعة  لتطوير  �أ�سا�سية  جهودهم 

من  �لتناف�سية  قدر�تها  على  و�حلفاظ 

و�البحاث  �ملعلومات  تزويدها  خ��الل 

ذ�ت �ل�سلة. �ن معهد �لبحوث �ل�سناعية 

�لذين يقدمون �ىل  هو من هوؤالء �جلنود 

�ل�سناعة �للبنانية �لكثري على �لرغم من 

�المكانات �ملتاحة«. 

يزود  �ن  �ملعهد  ��ستطاع  »لقد  ��ساف: 

�ملر�فق �ل�سناعية بالدر��سات و�البحاث 

وت��وع��ي��ة  تثقيف  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  �ل��ت��ي 

و�لظو�هر  �لتيار�ت  �هم  على  �ملوؤ�س�سات 

هذ�  �نتاجية  على  وللحفاظ  �لعلمية. 

لدى وصول وزير الصناعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة إلى المعهد

صابونجيان :  الشراكة مع الغرف اللبنانّية تعزز النمو 
شقير :  واجبنا تحصين المعهد وإبعاده عن السياسة 

الفرن:  اخترقنا جدرانًا سميكة من الصعوبات
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جولة تفقدية في أقسام المعهد وصابونجيان يستمع لشرح الفرن

جانب من حفل الغداء

�ملعهد، هناك و�جب على �لغرف �لتجارية 

�ملعهد  بتح�سني  �القت�سادية  و�لهيئات 

�ملطلوبة  �مل���و�رد  تاأمني  على  و�لعمل 

بعمله  �لتدخل  �ل�سيا�سة من  ومنع رجال 

وكيفية �د�رته«. 

�سيء  ك��ل  تف�سد  �ل�سيا�سة  »�ن  وخ��ت��م: 

عن  يبحثون  �ل�سيا�سة  رج��ال  وبع�س 

�ملوؤ�س�سات �لناجحة من �جل قطف ثمار 

ويتقا�سمون  فيحا�س�سون  جناحاتها 

ويحدون من تطور �ملوؤ�س�سات«. 

�ل�رصح  هذ�  »ت�رصفون  �لفرن:  حتدث  ثم 

�لعلمي، يف لفتة ت�ستكمل جهود �آباء لكم 

باأعماركم  �هلل  �أطال  و�أ�سالف -  و�أقارب 

و�أعمارنا جميعا- بد�أت مب�سرية نا�سطة 

قبل �ستني �سنة، يوم تنادو� لو�سع �حلجر 

�ل�سناعية،  �لبحوث  ملعهد  �الأ���س��ا���س 

و�للبنة �الأوىل يف مد�ميك �أهد�فه. حتلون 

�ليوم يف حرم معهد �لبحوث �ل�سناعية، 

فعاليات  ف��ق��ط  لي�س  مت��ث��ل��ون  و�أن��ت��م 

من  �لوزير  معايل  يا  و�أنتم  �قت�سادية، 

�رص�ئح  �أي�سا  بل  وحا�سنيها،  �أركانها 

لكم  ي�سهد  فاملعهد  لبنانية.  �إقت�سادية 

ويعرتف باجلميل، �أنكم كنتم وال تز�لون، 

وتبقون تد�فعون عن م�سريته و�أهد�فه«. 

وت���ردون  ك��ي��ان��ه،  »ت�سونون  ����س��اف: 

وم�سريته  نقاءه  ت�ستهدف  �سهاما  عنه 

بل  وح�سب،  لبنان  يف  لي�س  �ل��ر�ئ��دة- 

ربيعه  ي�سوغ  كله...  �لعربي  �ل�رصق  ويف 

�لعطاء  يف  وي�ستمر  و�إق���د�م،  ب�سفافية 

و�لتجهيزية،  �لب�رصية  طاقاته  بكامل 

هيئات  م��ن  ت��ق��دي��ر  ج��و�ئ��ز  وي��ح�����س��د 

يف  لها  م�سهود  علمية  و���رصوح  عاملية 

عن  وبعيد�  �لعربي.  �لعامل  ويف  �أوروب��ا 

معهد  �خ��رتق  ومهاتر�ت،  م��ز�ي��د�ت  �أي 

15 عاما  �ل�سناعية، منذ ما قبل  �لبحوث 

- يوم توليت مهمات �الإد�رة فيه - وال 

يز�ل، جدر�نا �سميكة من �ل�سعوبات، ورد 

تطال  ال  �تهامات  على  ومهارة  ب�سدق 

ولو قدر� ي�سري� من �سموخه وبات على ما 

هو من مهار�ت ب�رصية ��سرتدها من بالد 

�لهجرة و�الغرت�ب، ومن خمترب�ت ي�سهد 

لها وحل�سن �إتقان �لعمل فيها، �إعتمادها 

�سهاد�ت  فيمنح  عاملية،  موؤ�س�سات  من 

بها  معرتف  مطابقة  و�سهاد�ت  ج��ودة 

دوليا وهو �الأول يف لبنان وحميطه منذ 

�لعام 2004«. 

وختم: »ح�سوركم �سهادة مل�سرية نريدها 

�أن تزيد من زخم، فال تعرت�سها �سعاب، 

و�أنتم ن�سري لها«. 

محمد لمع، إدمون جريصاتي، محمد شقير، صابونجيان، بسام الفرن والدبوسيإدمون جريصاتي، محمد شقير، بسام الفرن والدبوسي

جانب من الحضور

درع للفرن: صابونجيان، محمد شقير، بسام الفرن والدبوسي
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حتت رعاية �حتاد غرف �لتجارة، و�ل�سناعة و�لزر�عة يف لبنان، 

بريوت  يف  �ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  �حتفلت 

لتدريب  �القليمي  �لعربي  �لدويل  �ملركز  بالتعاون مع  »يونيدو« 

�لثانية  �لدفعة  بتخريج  و�ال�ستثمار،  �الأعمال  رو�د  وتنمية 

رو�د  وتنمية  �عد�د  برنامج  من  �مل�ستفيدين  من   2013  2012-

�الأعمال و�ن�ساء �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لبالغ عددهم 

550 �سخ�سا من خمتلف �ملناطق، وذلك يف حفل �أقيم يف فندق 
جفينور - روتانا، بريوت. 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�س  ممثل  �الحتفال  ح�رص 

و�لزر�عة يف لبنان حممد �سقري، �الأمني �لعام لل�رص لالحتاد �ل�سيد 

توفيق دبو�سي، ورئي�س �ملركز �لدويل �لعربي �القليمي لتدريب 

وتنمية رو�د �الأعمال و�ال�ستثمار �لدكتور ها�سم ح�سني، و�سفرية 

رو�د �الأعمال لل�يونيدو هدى جناحي. 

دبوسي 
بد�ية �ألقى دبو�سي كلمة �سقري، فاأعرب عن �سعادته بال�رص�كة مع 

يونيدو يف هذ� �مل�رصوع، وخاطب �خلريجني بالقول: »نرى فيكم 

نقوم  مما  بكثري  �أكرب  طموحاتنا  �أن  يف  �سك  وال  جناح  ق�س�س 

به، ولكن تقع على �حتاد �لغرف م�سوؤولية كبرية جد� من ناحية 

�لوقوف �ىل جانب �ل�سباب و�ل�سابات يف �لقطاعات كافة، لتهيئة 

�لظروف �لتي حتقق طموحاتهم«. 

وقال: »نحن �ليوم �أمام جمموعة حازت على ثقة برنامج �لتنمية 

�لوطني،  �قت�سادنا  لتنمية  كامل  ��ستعد�د  على  وباتت  �لر�ئد 

وبالتايل قادرة على ت�سجيع �ملبادر�ت و�ال�ستثمار�ت وجذبها. 

�لنجاحات  �لب�رصية وحتقيق  مو�ردنا  تنمية  ي�سهم يف  ما  وهذ� 

�خلرب�ت  من  �ال�ستفادة  وبالتايل  �الأعمال،  عامل  يف  �ملتو��سلة 

و�طالق �حلو�فز �لتي من �ساأنها تطوير حركة �القت�ساد و�يجاد 

فر�س عمل مالئمة«. 

�ىل  م�سري�  لبنان«،  يف  للربنامج  �لدوؤوب  ب�«�لعمل  ح�سني  ونوه 

�أن »�هتمام �ملركز حاليا ين�سب على �ل�سباب وترجمة �أحالمهم 

�لتفكري و�سنعمل معكم  �نها بد�ية  و�أفكارهم �ىل حقيقة وو�قع. 

�أفكاركم و�أحالمكم �ىل م�ساريع حقيقية، من خالل توفري  لنقل 

�لتمويل �لالزم الن�سائها«. 

و�ختتم �الحتفال بتوزيع �ل�سهاد�ت على �خلريجني.

تخريج الدفعة الثانية من برنامج رواد األعمال 

دبوسي: أنتم قصص نجاح وطموحاتنا أكبر

قو�مه:  و�العمال«  �القت�ساد  »جمموعة  ميثل  وفد  عر�س 

د.  طبارة،  �لرحمن  عبد  �بوزكي،  روؤوف  �لزعرتي،  حممد 

ن���ز�ر ي��ون�����س، ج���وزف غرة 

�ل�سفري  على  مل��ع،  وحم��م��د 

�ل�����س��ع��ودي ع��ل��ي ع��و����س 

�ل���دورة  معطيات  ع�سريي 

�حل���ادي���ة و�ل��ع�����رصي��ن من 

�لعربي  �القت�ساد  منتدى 

�لذي يتم تنظيمه �سنويا يف 

بريوت و�مل�ساركة �ل�سعودية 

�ل��دورة،  ه��ذه  يف  �ملتوقعة 

�رتياحه  ع�سريي  ف��اأب��دى 

لت�سجيع  و��ستعد�ده  لذلك 

�ملنتدى  ه��ذ�  يف  للم�ساركة  �ل�سعوديني  �العمال  رج��ال 

�الإيجابي  �لتح�سن  �ن  و�أك��د  عام،  كل  يف  معهود  هو  كما 

�لعام  �جلو  يف  ن�سهده  �لذي 

يحتاج �ىل حت�سني �سيا�سي 

�مل�سوؤولني  قبل  من  و�أمني 

�ز�ل����ة  الأن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

�ملخاوف �الأمنية هي عامل 

�ل�سياح  لت�سجيع  ��سا�سي 

لق�ساء  لبنان  زي��ارة  على 

�ل�سيف،  وف�����س��ل  �ل��ع��ط��ل 

�خلليجيني  �ل�سياح  وخا�سة 

�ململكة  �بناء  ر�أ�سهم  وعلى 

�لعربية �ل�سعودية.

عسيري: إزالة المخاوف تشجع السياح
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الوزير سليم جريصاتي 
يستقبل وفد البنك الدولي

عقد وزير �لعمل �سليم جري�ساتي يف 

وفد  مع  مو�سعًا   
ً
لقاء �لوز�رة  مبنى 

 رئي�س 
ّ
�لبنك �لدويل يف و��سنطن �سم

فريق �لعمل يف �لبنك د�فيد روبالينو 

ماركو  دي  غو�ستافو  �لتنمية  وخبري 

ومن�سقة ف�سم �لتنمية �لب�رصية حنني 

زياد  �للقاء  يف  ور�فقهم  �ل�سيد، 

�ل�سائغ �مل�ست�سار �لوطني لل�سيا�سات 

�لدولية، ورئي�سة ق�سم  ملنظمة �لعمل 

�لعالقات �خلارجية يف �لوز�رة دنيز 

دحروج. 

�إعجابه  ومل يخِف �لوزير جري�ساتي 

�لبنك  فريق  يبذله  �لذي  باجلهد 

على  �لعمل  وز�رة  مل�ساندة  �لدويل 

فيما  خ�سو�سًا  عدة  م�ستويات 

�الوىل  �لعمل  يتعلق بربنامج فر�سة 

�لعمل  »�طالق  �ىل  د�عيًا  لل�سباب، 

ال بعد ��ستكمال 
ّ
بالربنامج ب�سكل فع

ه 
ّ
نو كما  له«،  �العد�دية  �الجر�ء�ت 

بني  �أجنز  �لذي  �ملتكامل  »باالتفاق 

�لدولية  �لعمل  �لدويل ومنظمة  �لبنك 

ورئا�سة  �لعمل  ووز�رة  جهة،  من 

�أخرى فيما  �لوزر�ء من جهة  جمل�س 

و�حلماية  �لتقاعد  بنظام  يتعلق 

من  �حالته  مت  �لذي  �الجتماعية 

تكتل »�لتغيري و�ال�سالح« �ىل جمل�س 

�آماًل  قانون«،  �قرت�ح  ب�سيغة  �لنو�ب 

�ل�سياق  هذ�  يف  �لنقا�س  »��ستكمال 

�مل�سرتكة«. �لنيابية  �للجان   يف 

كما دعا جري�ساتي �ىل »توقيع �عادة 

�الجتماعية  �حلماية  برنامج  هيكلة 

�مل�ساريع  ل 
ّ
ي�سه مبا  �لثاين  �لطارئة 

�ل�سوؤون  ووز�رة  �لعمل  وز�رة  يف 

�الجتماعية ووز�رة �ل�سحة �لعامة«.

القصار يتسّلم »جائزة تّجار السالم«
 خالل حفل اقيم في دوحة قطر 

�لدولية  �لتجارة  غرفة  منحت 

رئي�س �الحتاد �لعام لغرف �لتجارة 

�لعربية  للبالد  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

جتار  »جائزة  �لق�سار  عدنان 

مببادئ  اللتز�مه  »تقدير�  �ل�سالم«، 

حفل  خالل  وذلك  �لغرفة«،  ور�سالة 

تكرميي �أقيم تز�منا مع موؤمتر غرف 

�لتجارة �لعاملي �لثامن �لذي �فتتح 

دولة  يف  �لدوحة  مدينة  يف  �أم�س 

�سعار  حتت  �ليوم،  ويختتم  قطر 

»�لفر�س للجميع«. 

ويعد هذ� �ملوؤمتر �أكرب حدث من نوعه لالأعمال و�لتجارة يف �ملنطقة، حيث متت مناق�سة 

�أهم �لق�سايا �لعاملية �ملوؤثرة يف جمال �القت�ساد و�الأعمال يف �لع�رص �حلايل، و�أبرزها 

�إعادة �إحياء �أجندة �لدوحة �لتجارية و�حلد من ت�ساعد �حلماية �لتجارية �لدولية. 

وت�سلم �لق�سار �جلائزة من رئي�س غرفة �لتجارة �لدولية Gerard Worms يف حفل ع�ساء 

�أقيم على �رصف �مل�ساركني يف �ملوؤمتر، يف ح�سور رئي�س غرفة جتارة و�سناعة قطر 

�لتجارة  �لتنفيذي لغرفة  و�أع�ساء �ملجل�س  �آل ثاين،  �ل�سيخ خليفة بن جا�سم بن حممد 

من  �الأعمال  عامل  يف  �ل�سخ�سيات  وكبار  �لتجارة،  لغرف  �لعاملي  و�ملجل�س  �لدولية 

خمتلف دول �لعامل. 

��ستقبل �سالم وفد�ً من جمعية جتار �لبناء 

�لزيارة  قال:  �لذي  �سوما  �إيلي  برئا�سة 

له  ومتنينا  بالتكليف،  للتهنئة  كانت 

�لتوفيق يف ت�سكيل �حلكومة، ونوؤكد دعم 

�ن  خ�سو�سًا  �ملكلف  للرئي�س  �جلمعية 

ت�سميته تركت �إرتياحًا الفتًا على �لو�سع 

�لعر�س  حركة  يف  جتّلى  �الإقت�سادي 

ن 
ّ
وحت�س و�خلارج،  �لد�خل  من  و�لطلب 

نتيجة  كله  وذلك  �الإ�ستثمار،  و�سع 

�سالم.  �لرئي�س  بها  يتمتع  �لتي  �ل�سدقية 

�أن جنتمع به بعد �لتكليف  ومتنينا عليه 

�الإقت�سادية  �لعجلة  ت�سيري  على  للعمل 

وو�سعه يف �أجو�ء م�سكالت قطاع �لبناء. 

من  �ملكّلف  �لرئي�س  يتمّكن  �أن  ونتمنى 

�لقيام  لت�ستطيع  �أو�دم«  »حكومة  تاأليف 

دها لها �لرئي�س �ملكلف، 
ّ
باملهام �لتي حد

�لعجلة  �ىل  �حلياة  وتعيد  �لبلد  و�إر�حة 

�أبو�ب  على  �أننا  خ�سو�سًا  �الإقت�سادية 

�سيف و�عد.

سالم يلتقي وفد جمعية تجار البناء
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�مل�سارف  وجمعية  �ملال  وز�رة  �أعلنت 

�سد�د  خدمة  قريبا  �ستطلقان  �أنهما 

�ل�������رص�ئ���ب و�ل���ر����س���وم �إل��ك��رتون��ي��ا 

)e-payment( عرب �مل�سارف �لتجارية.
مقر  يف  للمنا�سبة  �أقيم  �حتفال  يف  و 

�جلمعية، بح�سور م�سوؤولني يف �لوز�رة 

و�جلمعية، و�سف وزير �ملال يف حكومة 

�ل�سفدي  حم��م��د  �الأع���م���ال  ت�����رصي��ف 

باأنه  �إلكرتونيا  �ل�رص�ئب  �سد�د  ق��ر�ر 

جوهره  يف  يفتح  حتديثي  »�إ�سالحي 

و�ل��وز�ر�ت  �الإد�ر�ت  كل  �أم��ام  �ملجال 

�أول  معنا  لتخطو  �لعامة  و�ملوؤ�س�سات 

�الإل��ك��رتون��ي��ة«،  �حلكومة  نحو  خ��ط��وة 

م���ن ه��ذه  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  �ن  م��ع��ت��رب� 

�لعامة  و�خلزينة  �ملكلف  »هم  �خلطوة 

و�مل�سارف �للبنانية«.

و�أو�سح �أن »�مل�سارف �للبنانية جاهزة 

�الإلكرتونية  �ل�سد�د  عمليات  لتنفيذ 

كل  لدى  وحيد  ح�ساب  فتح  خالل  من 

�خلدمة،  هذه  تقدمي  يف  يرغب  م�رصف 

فيه  ع 
ّ
تتجم �لتجميعي،  �حل�ساب  ي�سمى 

قيود �لر�سوم و�ل�رص�ئب �لتي ي�ستوفيها 

زبائنه مبوجب حتويالت  من ح�سابات 

�إلكرتونية مل�سلحة وز�رة �ملال«.

خالل  من  ميكنه  »�ملكلف  �ن  و�أو�سح 

د �رص�ئبه على مد�ر 
ّ
هذه �خلدمة �أن ي�سد

فيها  مبا  �ل�سنة  �أي��ام  كل  ويف  �ل�ساعة 

«�الأنظمة  �أن  على  م�سدد�  �العياد«،  �أيام 

حتافظ  �خلدمة  هذه  الإطالق  �مل�ستعملة 

�الإلكرتونية  �ملعلومات  �رصية  على 

خارجي  طرف  �أي  ومتنع  بها  �ملتعلقة 

من �الإطالع عليها«.

طربيه
ع�رص  »يف  �نه  �ىل  فاأ�سار  طربيه  �أم��ا 

�مل�رصف  عميل  ن��رى  �لتو��سل  ث��ورة 

بعد  عن  �مل�رصفية  مبعامالته  يقوم 

مطار  يف  �أو  �جل���و�ل  هاتفه  م��ن  �أو 

مّنا  و�ملطلوب  �ل��ع��امل،  م��ط��ار�ت  م��ن 

للع�رص  �رصيعة  م��و�ك��ب��ة  كم�سارف 

وح�سينة  �آمنة  �إج���ر�ء�ت  و��ستحد�ث 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����رصف��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة. 

يف  و�كبنا  �لو�قع،  هذ�  من  و�نطالقا 

�ملال  وز�رة  لبنان  م�سارف  جمعية 

دفع  بعمليات  �ملتعلق  م�رصوعها  يف 

�ل�رص�ئب و�لر�سوم �إلكرتونيا«.

�إج���ر�ء �لدفع  و�أو���س��ح �ن��ه «مب��وج��ب 

�للبناين دفع  للمكلف  �الإلكرتوين ميكن 

�ل�رص�ئب �ملتوجبة عليه �إلكرتونيا لدى 

معها  تتعاقد  �لتي  �مل�سارف  من  �أي 

وز�رة �ملال«.

�لدفع، �عترب �ن من  �آلية  وبعدما �رصح 

فو�ئدها »تاأمني دخول �رصيع لل�رص�ئب 

�ل�سغط  وتخفيف  �لعامة  �خلزينة  �ىل 

و�الإد�ر�ت  �مل��ال  وز�رة  موظفي  على 

�لعامة يف �لتح�سيل �ل�رصيبي وت�سهيل 

�أمور �ملكلفني و�حلد من ��ستعمال �لورق 

و�لربيد وحت�سني �سورة وز�رة �ملال يف 

وت�سهيل  �إلكرتونيا  �ل�رص�ئب  حت�سيل 

حت�سني  طريق  عن  �مل�ستثمرين  �أم��ور 

مناخ �الأعمال و�لتعامل مع �لدولة يف 

و�مل�ساءلة يف  �ل�سفافية  وتعزيز  لبنان 

معامالت �الإد�رة �لعامة و�إجر�ء�تها«.

سداد الضرائب والرسوم إلكترونيًا عبر المصارف 
الصفدي: قرار إصالحي وتحديثي 

طربية: يسّهل العمل ويعّزز الشفافية
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شقير ونحاس يلتقيان السفير الدنماركي 
ج����ال وف����د م���ن رج�����ال �الأع���م���ال 

من  جمموعة  ميثلون  �لدمناركيني 

�سفري  ير�فقهم  �ل��ك��ب��رية  �ل�����رصك��ات 

�ل����د�من����ارك يف ل��ب��ن��ان ي���ان ت��وب 

�لفعاليات  بع�س  على  كري�ستن�سن 

لالإطالع  و�ل�سيا�سية  �القت�سادية 

وجماالت  �القت�سادية  �أو�ساعه  على 

�ل��ت��ع��اون و�ال���س��ت��ث��م��ار، و�إج��ت��م��ع 

�ل���وف���د م���ع رئ��ي�����س غ��رف��ة ب���ريوت 

بح�سور  �سقري،  حممد  لبنان  وجبل 

حيث  و�سرب�،  فهد  نبيل  و�لدكتور  تامر  غابي  �لرئي�س  نائبي 

فيها  يتمتع  �لتي  �لتفا�سلية  �مليز�ت  �لوفد  �أم��ام  �سقري  عر�س 

يف  �للبنانية  لل�رصكات  �لو��سعة  و�خل��رب�ت  �للبناين،  �القت�ساد 

على  و�سدد  و�خل��دم��ات،  �لتجارة  خ�سو�سًا  �ملختلفة  �ملجاالت 

�رص�كات  الإقامة  لبنان  وحبل  بريوت  غرفة  توليها  �لتي  �الهمية 

�ل��دول.  خمتلف  يف  ونظريه  �للبناين  �خلا�س  �لقطاع  بني   عمل 

كما �رصح �سقري للوفد �لز�ئر �أهمية موقع لبنان �ال�سرت�تيجي كمركز 

يجعله  و�لذي  �ملنطقة  يف  �قت�سادي 

�سلة و�سل بني دول �لعامل ومنطقتي 

�ل�رصق �الو�سط و�سمايل �فريقيا، د�عيًا 

يف هذ� �ل�سياق �ل�رصكات �لد�مناركية 

�ىل »�ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه �مل��ي��زة 

لت�سويقها  لها  �قليمية  مر�كز  و�ن�ساء 

منتجاتها وخدماتها يف �ملنطقة«.

وبعد هذ� �للقاء ��ستقبل توجه �ل�سفري 

�ل��د�من��ارك��ي م��ع �ل��وف��د �مل��ر�ف��ق �ىل 

وز�رة �القت�ساد للقاء وزير �القت�ساد 

و�لتجارة نقوال نحا�س يف مكتبه، حيث �طلع �لوفد منه على ملحة 

للقطاعات  �مل�ستقبلية  و�لتطلعات  �للبناين  �القت�ساد  عن  عامة 

�لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �خلدمات  قطاع  �سيما  ال  للتطور،  �لقابلة 

�للبناين  �لب�رصي  �لعن�رص  �ن  �ىل  م�سري�ً  و�ملعلوماتية،  و�الزي��اء 

�للقاء  �إليها. وخالل  ننظر  �لتي  �لتطلعات  كل  لنجاح  �الأ�سا�س  هو 

�أبدى �لوفد �هتمامًا مبا عر�سه �لوزير متمنيًا �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

لتحقيق كل �لتطلعات �مل�ستقبلية �لتي ي�سعى �ليها �ل�سعب �للبناين. 

مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  برعاية 

فرن�سا  يف  �للبناين  بال�سفري  ممثال  �سليمان 

�ل��زر�ع��ة  وز�رة  نّظمت  ع�ساكر،  بطر�س 

و�ملنظمة  �لفرن�سية  �حلكومة  مع  بالتعاون 

�لنبيذ  »ي���وم  و�لنبيذ،  للكرمة  �لعاملية 

بح�سور  �لفرن�سية،  �لعا�سمة  يف  �للبناين«  

م�سوؤولني لبنانيني وفرن�سيني. 

وكلمة  و�لفرن�سي،  �للبناين  �لن�سيدين  بعد 

يف  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  م�سلحة  لرئي�سة 

حتّدث  عيد،  مرمي  �ملهند�سة  �لزر�عة  وز�رة 

قطاع  با�سم  وردة  �سليم  �ل�سابق  �ل��وزي��ر 

قطاع  مع  �لعريق  لبنان  »تاريخ  عن  �لنبيذ 

»مر�آة  �للبناين هو  �لنبيذ  �ن  �لنبيذ«، معترب� 

للثقافة �للبنانية و�سناعته يف لبنان �ليوم 

متثل فخر� لهذ� �لبلد �ملنتج لطر�ز رفيع من 

�لنبيذ«.  

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  رئي�س  و�عترب 

حممد  لبنان  وجبل  ب��ريوت  يف  و�ل��زر�ع��ة 

يف  خالد�  يوما  �سيبقى  �أي��ار   14« �ن  �سقري 

و�لتبادل  و�لعالقات  �للبناين  �لنبيذ  تاريخ 

بني �لبلدين«.

للكرمة  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �ملدير  �أما 

ر�أى  لوت�سي فقد  و�لنبيذ فريديريكو كا�ستي 

�أيار هو »يوم تاريخي للنبيذ �للبناين   14 �ن 

للبنان ولكل �للبنانيني«.

�لفرن�سية  �لزر�عة  وزير  ممثل  حيا  ب��دوره، 

وز�رة  يف  �لدولية  للعالقات  �لعام  �ملدير 

»قطاع  فان�سون  فيليب  �لفرن�سية  �لزر�عة 

حققه  �ل��ذي  �لتقّدم  على  �للبناين  �لنبيذ 

و�ح���رت�م  �ل�����س��ادر�ت  كميات  زي���ادة  يف 

�ملو��سفات �لعاملية وجودة �لنوعية«. 

لوي�س  �لزر�عة  ل��وز�رة  �لعام  �ملدير  و�أعلن 

حلود »�أن يوما جديد� يح�رص للنبيذ �للبناين 

�لرب�زيل  يف  وحتديد�  �جلنوبية،  �أمريكا  يف 

موؤمتر�  »�سينظم  �أن��ه  �إىل  الفتا   ،»2014 يف 

 30 من  ب��ريوت  يف  �للبناين  للنبيذ  عامليا 

تتخلله   2013 من  �الول  ت�رصين   4 �ىل  �يلول 

خمتلف  يف  �لنبيذ  مل�سانع  ميد�نية  زيارة 

يف  �الأع�����س��اء  ل��ل��دول  �للبنانية،  �ملناطق 

�ملنظمة �لعاملية للكرمة و�لنبيذ«.

ختاما تذوق �حل�سور �أنو�ع �لنبيذ �للبناين.

يوم النبيذ اللبناني في فرنسا
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في عشاء تجمع صناعيي جبيل

الرئيس سليمان رعى إطالق دليل صناعيي قضاء جبيل 
صابونجيان: لمواكبة تقدم الصناعيين

�أطلق جتمع �ل�سناعيني يف ق�ساء جبيل 

�ل�سناعي  للدليل  �اللكرتونية  �ل�سفحة 

�الحتفال  ر�عي  فيه  �سارك  ع�ساء  خالل 

رئي�س �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان، 

وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان ممثال 

�حلكومة  رئي�س  �لنو�ب،  جمل�س  رئي�س 

�مل�ستقيل جنيب ميقاتي، ممثل �لبطريرك 

�لعام  �لبطريركي  �ل��ن��ائ��ب  �مل����اروين 

�لد�خلية  وزي��ر�  ع��ل��و�ن،  حنا  �مل��ط��ر�ن 

�خل��وري،  وناظم  �رصبل  م��رو�ن  و�لبيئة 

غابريال  �ملون�سنيور  �لبابوي  �ل�سفري 

كات�سيا، �لنائبان وليد �خلوري و�سيمون 

 من اليسار وزير الداخلية مروان شربل والسفير البابوي المونسنيور غابريال كاتشيا 
ووزير الصناعة صابونجيان خيراهلل يستقبل نائب البطريرك حنا علوان

رئيس الجمهورية ومجلس تجمع صناعيي جبيل ووزير الصناعة صابونجيان

من اليسار العميد انطوان سمعان ورئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام ورئيس تحرير 
مجلة الصناعة واالقتصاد فارس سعد  رئيس التجمع جورج خيراهلل يسلم الدرع لرئيس الجمهورية
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حنا،  �ليا�س  �ل�سابق  �لوزير  رميا،  �بي 

حممد  و�مل��ح��رري��ن  �ل�سحافة  نقيبا 

جبيل  قائمقام  عون،  و�ليا�س  �لبعلبكي 

جنوى �سويد�ن فرح، �ملطر�ن جو معو�س، 

�ملون�سنيور �رصبل �نطون ممثال �ملطر�ن 

مي�سال عون، رئي�س حزب �ل�سالم �للبناين 

�ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  �ده،  روجيه 

�ل�سفر�ء  من  وعدد  �فر�م  نعمة  �ملهند�س 

�لفاعليات  من  وح�سد  و�الجانب  �لعرب 

و�ل�سناعيني.

مقدم  كلمة  ثم  �لوطني  �لن�سيد  بد�ية 

حتدث  كرمي  جورج  �العالمي  �الحتفال 

فيها عن تاريخ �ل�سناعة يف بالد جبيل، 

�الول  »�لد�عم  �جلمهورية  رئي�س  وحيا 

لل�سناعة �لوطنية«.

خيراهلل
ق�ساء  �سناعيي  جتمع  رئي�س  �ألقى  ثم 

فيها  �سكر  كلمة  خ��ري�هلل  ج��ورج  جبيل 

وح�سوره  رعايته  �جلمهورية  لرئي�س 

جتمع  »�متنان  عن  له  معربا  �الحتفال، 

يلقاه  ملا  جبيل  ق�ساء  يف  �ل�سناعيني 

م��ن دع��م و�ح��ت�����س��ان«، وق���ال: نعدكم 

وفخامتكم  نحتفل  �ن  �ملقبل  �لعام  يف 

معر�س  لبناء  �ال�سا�س  �حلجر  بو�سع 

لل�سناعات  جبيل  يف  د�ئ���م  �سناعي 

�جلبيلية  �ل�سناعات  وت�سنيف  �للبنانية 

من �هم �ل�سناعات �لعاملية«.

نه�سة  جبيل  ق�����س��اء  »���س��ه��د  وخ��ت��م: 

فخرنا  م��و���س��وع  وه���ي  ���س��ن��اع��ي��ة، 

�لتي  �ل�سلع  جل���ودة  ن��ظ��ر�  و�ع��ت��ز�زن��ا 

ت�ساهم  ولكونها  م�سانعنا  تنتجها 

�لعزيز  لوطننا  �القت�سادي  �لنمو  يف 

نفق  من  للخروج  جاهد�  ي�سعى  �ل��ذي 

من اليسار الوزير الياس حنا وبعض الكهنة والسيد انطوان مرعب

نعمة افرام جورج خيراهلل وزير الصناعة فريج صابونجيان

�الزمات �ملظلم، �ال �ننا رغم �ل�سعوبات 

و�لتحديات لن نقفل م�سانعنا ولن نلقي 

م�سانع  بناء  على  ن�رص  ب��ل  �ل�سالح، 

معركة  خو�س  على  ن�رص  كما  جديدة، 

�سعيد  حا�رص  �جل  من  �ليومي  �لتحدي 

و�الميان  �لت�سحية  ب�سالح  �ف�سل  وغد 

�الي��دي  بني  �لعادلة  �ل�رص�كة  و�سالح 

يتحقق  ول��ن  �لعمل.  و�رب���اب  �لعاملة 

جدية  مب�ساع  �لدولة  قامت  �ذ�  �ال  ذلك 

�لقطاع  ودع��م  �النتاج  كلفة  لتخفي�س 

م�سرتكة  �نقاذ  خطة  بر�سم  �ل�سناعي 

مع جمعية �ل�سناعيني �للبنانيني توؤمن 

وتر�سخ  وطنه  يف  كرمية  حياة  للبناين 

حقيبة  لي�س  فالوطن  �ر�سه،  يف  جذوره 

بر�سم  لي�ست  �لوطن  و�ر���س  لال�سفار، 

�لبيع �و �اليجار«.

افرام
عن  فيها  حت��دث  كلمة  �ف���ر�م  و�أل��ق��ى 

»�جلهود �لتي تبذلها جمعية �ل�سناعيني 

يف خلق ق�سية ذ�ت بعد وطني، �سناعتنا 

لبناين  �نتاج  �خلا�سة،  �لهوية  �ساحبة 

مميز من �سناعة �ل�سعب �للبناين �ملميز«، 

وقال: »قد يكون �ملطلوب كثري� يف �ل�سق 

عزيز وجومانه شاهين ونبيل وكلود شاهين وريما غوش
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غابي شاهين، القائمقام نجوى فرح والمقدم نبيل فرح رئيس تجمع صناعيي الشويفات أديب عباس وفارس سعد

باسم الهبري وبول واالن قديسه جورج نصراوي وزياد بكداش

�القت�سادي �إال �أن �لو�قعية تفر�س علينا 

�أيدينا  بني  هي  ملفات،  على  �لرتكيز 

وهي  تكلفة.  �أي  ودون  قدر�تنا  و�سمن 

�إىل  �ملنرب  هذ�  ور�ء  من  نوجهها  دعوة 

�حلكومة �لعتيدة كما �إىل �ملجل�س �لنيابي 

�لكرمي: ��سنعو� �لفرق يف ملفني عالقني، 

و�لنتيجة �ستكون م�سجعة وو�عدة الإعادة 

�إطالق �لنمو يف �لوطن«.

قانون  عن  �لقيود  فكو�  »�أوال  �أ���س��اف: 

�لت�رصكة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

�مل�رصوع،  لهذ�  �ملطلقة  �الأولوية  �أعطو� 

�ستطلق  �ل��ت�����رصك��ة  �ل��ق��ول  و���س��دق��وين 

نه�سة �قت�سادية كفيلة بحل �لكثري من 

�حللول.  من  �لعديد  و�إيجاد  �ملع�سالت 

ثانيا �أوقفو� �لتنامي �ملخيف يف �لعجز 

�لقانون  تنفيذ  �لهدر، من خالل  كما يف 

يلحظ  �ل��ذي   ،2003 للعام  �لعائد   462
و�إعادة  للكهرباء  �لناظمة  �لهيئة  �إن�ساء 

هيكلة هذ� �لقطاع«.

�لقانون،  ه��ذ�  مبثل  �ل�سري  »�إن  وتابع: 

�سي�سمح لنا بتوفري �ال�ستمر�ر يف �لروؤية 

�إ�سافة  �ل��وز�ر�ت،  تعاقب  مع  و�لتنفيذ 

�إىل تهيئة كهرباء لبنان �إد�ريا وقانونيا 

�لعام  �لقطاعني  بني  �لفعلية  للت�رصكة 

و�لتوزيع  �الإنتاج  ميادين  يف  و�خلا�س 

و�جلباية. 

صابونجيان
ثم �ألقى �سابوجنيان كلمة �علن فيها �ن 

»رئي�س �جلمهورية كان د�ئما يف جمل�س 

�النتاجي  �لقطاع  جانب  �ىل  �ل���وزر�ء 

يف ل��ب��ن��ان وخ�����س��و���س��ا م��ع �ل��ق��ط��اع 

ه��ذ�«.  »دع��م��ه  ل��ه  �ساكر�  �ل�سناعي«، 

لت�سجيع  �غتنمها  لفر�سة  »�نها  وق��ال: 

�ل�سناعية  و�لنقابات  �لتجمعات  �سائر 

هذ�  تلقف  على  و�لقطاعية  �ملناطقية 

�الجناز و�القتد�ء به، فتتكامل �ملعطيات 

لرجال  مر�جع  لت�سبح  و�الح�����س��اء�ت 

الظهار  و�ملهجر  لبنان  يف  �الع��م��ال 

�ل�سناعات �للبنانية �جلبيلية«.

�العمال  تخطت  �حلرف  »مدينة  �أ�ساف: 

�حلرفية من دون �ن تهملها، باحت�سانها 

وبحر�س  ل��ب��ن��ان.  يف  �مل�سانع  �ك��رب 

على  �ملحافظة  ع��رب  عليها  �لقيمني 

�ن�سئت  �ل�سياحي،   – �لرت�ثي  طابعها 

قلب  ع��ن  بعيد�  �ل�سناعية  �مل��ن��اط��ق 

على  �ل�سناعيون  فا�ستح�سل  جبيل، 

من اليسار روجيه اده والسفير البابوي

إيلي وميرا خطار أنطوان وزهوه رعد
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�ر��س و��سعة و�قامو� فيها موؤ�س�ساتهم، 

متنعمني بجمال �ملدينة وتر�ثها �لعريق. 

�لقيام  من  �ل��دول��ة  يعفي  ال  �الم��ر  ه��ذ� 

لذلك  م�سوؤولياتها،  حتمل  ومن  بدورها 

�ل�سناعة بكو�درها �ملوؤهلة،  فان وز�رة 

�ملقايي�س  موؤ�س�سة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

�لبحوث  ومعهد  ليبنور(   ( و�ملو��سفات 

�ل�سناعية )IRI( ، حا�رصة كلها ملو�كبة 

جميع �ل�سناعيني �ل�ساعني �ىل �لتحديث 

و�لتو�سع«.

وت���اب���ع: »ه��ن��اك حت����والت ك��ب��رية يف 

و�سرتت�سم  لبنان،  على  �ستوؤثر  �ملنطقة 

معامل جغر�فية – �سيا�سية تهيء �ملعامل 

�ملرتقبة.  �القت�سادية   – �جلغر�فية 

و�ستلعب دول جديدة دور� فاعال وموؤثر� 

�لنا�سئة.  �القت�سادية  �ملنظومة  يف 

�ملناف�سة  �ح��ت��د�م  �ىل  ذل��ك  و���س��ي��وؤدي 

ولنا  للبنان  فهنيئا  نحن.  ل��ذ�،  �ك��رث. 

جميعا بالنجاحات �ملميزة �لتي حققها 

وقد  جبيل  يف  �ملنتجون  �ل�سناعيون 

يف  كثرية  بلد�ن  �ىل  منتجاتهم  و�سلت 

�لعامل«.

وقال: »يف هذ� �جلو �الحتفايل �ل�سعيد، ال 

�رى منا�سبا تعد�د �مل�ساكل �لعديدة �لتي 

قادرون  �نكم  متاأكد  فانا  منها.  نعاين 

و�سمودكم  باميانكم  تخطيها  على 

ومثابرتكم. �نتم جزء ��سا�سي من ق�س�س 

�لنجاح �للبنانية �ملحققة. و�ل�سناعيون 

مميزون يف حقول كثرية، ومتجذرون يف 

�ر�سهم. �ن هذه �ملرحلة تتطلب متابعة 

يومية يف �تخاذ �لقر�ر�ت. كما ت�ستدعي 

بع�سنا  وم�ساعدة  معا  �ل��وق��وف  منا 

ويف  �ملقيمني  �للبنانيني  نحن  �لبع�س، 

تن�سيط  �ىل  ه��ادف��ني  �الغ����رت�ب،  ب��الد 

�الول��وي��ة  باعطاء  �قت�سادنا  وحتفيز 

لتعاملنا �لتجاري، و�الف�سلية ل�رصكاتنا 

وذلك  و�ملناق�سات،  �مل�ساريع  كافة  يف 

للتغلب على مناف�سينا �خلارجيني«.

وخ��ت��م ���س��اب��وجن��ي��ان: »ه��ك��ذ� ن��و�ج��ه 

بثبات  �ل�سعبة  �ملر�حل  يف  �لتحديات 

ملوؤ�س�ساتنا  �ال���س��ت��م��ر�ري��ة  ون���وؤم���ن 

وملجتمعنا �لفريد و�ملنتج«.

للفيلم  �سمعون  جويل  قدمت  ذل��ك  بعد 

ق�ساء  �ل�سناعة يف  تطور  �لوثائقي عن 

و�ع�ساء  رئي�س  قدم  �خلتام  ويف  جبيل، 

جتمع �سناعيي ق�ساء جبيل درعا لرئي�س 

�جلمهورية »عربون تقدير ووفاء«.

جانب من الحضور 

األول من اليسار رئيس مجموعة »سي الين« للنقل البحري وبعض الحضور

جانب من الحضور

جوزف إده، إيلي كوبا وكمال القصيفي
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�صركات

بي1«   »م��اك��الري��ن  ت��اأّل��ق��ت 

)McLaren P1TM( �ل�سيارة 

�ل��ع��امل  ���س��ه��رة يف  �الأك�����رث 

ز يف دولة 
ّ
�ليوم، ب�سكل متمي

�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 

ة 
ّ
وذلك بعدما مت �لك�سف للمر

�لدر��سة  عن  ر�سميًا  �الأوىل 

لها  �ل��ف��ري��دة  ة 
ّ
�لت�سميمي

يف  �أقيم  خا�س  حفل  خالل 

»منتجع و�سبا حبتور غر�ند« 

بدبي.

»م��اك��الري��ن  ت�سميم  ومت 

 )McLaren P1TM( بي1« 

لتكون بب�ساطة �أف�سل �سيارة 

من  و�حللبات، وهي  ة 
ّ
�لعام �لطرقات  على  �لعامل  لل�سائقني يف 

�أمام  دبي  يف  عنها  وُك�ِسف   .2013 يف  �ملرتَقبة  �ل�سيار�ت  �أكرث 

»ماكالرين  وم�سوؤويل  �ل�سخ�سيات  كبار  من  �سيوف  جمموعة 

�أوتوموتيف« )McLaren  Automotive(  و«�حلبتور لل�سيار�ت«، 

�ل�سيار�ت  لت�سنيع  �ل�سهرية  �لربيطانية  لل�رصكة  �ملحّلي  �لوكيل 

�لريا�سية.

بي1«  »ماكالرين  مي 
ّ
م�سم كبري  �ستيفن�سون،  فر�نك  وق��ال 

بي1«  »ماكالرين  �سيارة  تطوير  »�إن   :)McLaren P1TM(

)McLaren P1TM( ي�سم �الأف�سل يف »ماكالرين« وخ�سو�سًا فرق 

ات من عامل �ل�سباقات. لقد مت ت�سميم »ماكالرين 
ّ
�لعمل و�لتقني

 )McLaren P1TM( بي1« 

د �سيارة 
ّ
لتكون �أكرث من جمر

الب��ت��ك��ار  و�سعينا  ف��ائ��ق��ة، 

يف  لل�سائقني  �سيارة  �أف�سل 

�لعامل عرب �جلمع بني �ملز�يا 

ق 
ّ
و�لتفو �الإيروديناميكية 

�لت�سميم  وعنا�رص  �لهند�سي 

يبقى  �سيء  لتطوير  �لر�ئعة 

هو  مثلما  طويلة  الأزم����ان 

حال طر�ز »ماكالرين �إف1« 

)McLaren F1( �ل�سابق �لذي 

يعتربه كثريون �أف�سل �سيارة 

فائقة على �الإطالق يف �لعامل 

�أجمع«.

»ماكالرين  ل�رصكة  �الإقليمي  �ملدير  هاري�سون،  م��ارك  �أم��ا 

تقدمي  »ي�سّكل  و�أفريقيا، فقال:  �الأو�سط  �ل�رصق  �أوتوموتيف« يف 

�لعربية  �الإم��ار�ت  يف   )McLaren P1TM( بي1«  »ماكالرين 

�ملتحدة بد�ية ر�ئعة ل�سنة 2013، وهي �ل�سنة �لتي نحتفل فيها 

�لفائقة  �ل�سيارة  هذه  تقوم  �أن  �ملتوّقع  ومن  �خلم�سني.  بعيدنا 

زة باإعادة حتديد �الأ�س�س يف عامل �ل�سيار�ت، و�ستكون دولة 
ّ
�ملمي

�الإمار�ت �سوقًا رئي�سيًا لنا. 

»�حلبتور  جمموعة  رئي�س  �حلبتور،  �سلطان  ق��ال  جهته،  من 

 )McLaren P1TM( »1لل�سيار�ت«: »يوّلد و�سول »ماكالرين بي

حلظات ر�ئعة لنا. 

سيارة »ماكالرين بي1« ألّول مّرة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

شركة »إنترأكتيف إنتيليَجنس«
االبتكار الخالق

للو�سائط  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ت��ط��ور  �أدت 

�لنقالة  �الجتماعية وقنو�ت �الت�ساالت 

�لتو��سل  و�سائل  يف  جذري  حتول  �إىل 

تو�جه  �ل�سدد  ه��ذ�  ويف  �لعمالء.  م��ع 

مر�كز  يف  و�سيكة  ثورة  �الآن  �ل�رصكات 

�الت�����س��ال، وي��ت��اأه��ب خ��رب�ء وحمرتفو 

خالل  من  �لعمالء  مع  للتفاعل  �لدعم 

�ل��و���س��ائ��ط �الج��ت��م��اع��ي��ة و�مل��دون��ات 

و�ملنتديات وتطبيقات �الأجهزة �لنقالة.

�لعمالء  م��ن  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  ي�ستخدم 

من  ا 
ً
متنوع ا 

ً
مزيج ا 

ً
تقني �ملخ�رصمني 

��ستخد�م  �إمكانية  ويتوقعون  �الأجهزة 

�أي من هذه �الأجهزة كاأد�ة فعالة لتقدمي 

يف  �ملناف�سة  �ساحة  تغريت  لقد  �لدعم. 

جمال مر�كز �الت�سال ب�سكل كبري ب�سبب 

�ملحمولة  لالأجهزة  �لكا�سح  �النت�سار 

يف  و�لكمبيوتر  �لتليفون  تخطت  �لتي 

للتو��سل.  مثالية  كو�سيلة  ��ستخد�مها 

Assinaa129.indd   74 5/28/13   9:10 AM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 129 اأيار - حزيران 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 75

مد�ر  على  ا 
ً
دعم �الآن  �لعمالء  ويتطلب 

للو�سائط  ��ستخد�مهم  ويتز�يد  �ل�ساعة، 

�آر�ئهم  عن  للتعبري  كقناة  �الجتماعية 

وطلباتهم.

�الإقليمي  �ملدير  ح��اق،  �ساهني  يوؤكد   

يف  �إنتيليجن�س  �إن��رت�أك��ت��ي��ف  ل�رصكة 

هذه  مو�كبة  �أن  وتركيا  �الأو�سط  �ل�رصق 

�ل��ت��غ��ي��ري�ت وت��ق��دمي �ل��دع��م م��ن خالل 

قنو�ت جديدة �سيوؤدي �إىل زيادة فعالية 

�لتفاعل، و�لتعامل مع متطلبات �لعمالء 

و�حتياجاتهم من منظور كلي و�سامل. 

وقابلية  �مل��رون��ة  �إىل  �حل��اج��ة  متثل 

�ال�ستجابة  على  و�ل��ق��درة  �لتو�سيع 

متطلبات  يف  ل��ل��ت��غ��ي��ري�ت  �ل�����رصي��ع��ة 

ت�سغط  قوية  ا 
ً
�أ�سباب �ل�رصكات  �ل�سوق 

�إن�ساء مر�كز �ت�سال تعتمد على  باجتاه 

�خلدمات �ل�سحابية. وتتيح  حلول مر�كز 

�الت�سال �ل�سحابية لل�رصكات درجة �أكرب 

و�إذ� مت تنفيذها من خالل  من �ملرونة، 

�ملزود �ل�سحيح، فاإن ذلك �سينعك�س على 

�لعمليات.  تكلفة  يف  ج��ذري  تخفي�س 

�ل�سحابية  �لعمالء  دع��م  حلول  ومتثل 

�رصيحة كبرية من �ل�سوق تتنامى ب�رصعة 

هائلة يف لبنان، وتعزز من بيئة �ل�سوق 

جتارية  قيمة  �إىل  ت��وؤدي  �لديناميكية 

حقيقية.

نبذة عن الشركة 
��ن�����س 

َ
����رصك���ة �إن���رت�أك���ت���ي���ف �إن��ت��ي��ل��ي��ج

يف  )رمزها   Interactive Intelligence

�ل�رصكات  من   )InIn نا�سد�ك:  موؤ�رص 

�ت�ساالت  حلول  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية 

مبيكنة  تقوم  �لتي  �مل��وح��دة  �الأع��م��ال 

�لهاتفية  و�الت�ساالت  �الت�سال  مر�كز 

للموؤ�س�سات  �الإن��رتن��ت  بروتوكول  عرب 

وميكنة عمليات �ل�رصكات. 

�أكرث  ولديها   1994 يف  �ل�رصكة  تاأ�س�ست 

من 4500 عميل يف جميع �أنحاء �لعامل، 

 500 »�أك��رب  قائمة  �سمن  م�سنفة  وهي 

مزود للخدمات و�لربجميات يف �لعامل« 

جملة  لتقييم  وفًقا  وذل��ك   2012 لعام 

كما   ،Software Magazine �لربجميات 

�سنفتها جملة فورب�س يف قائمة »�أف�سل 

لعام  �أم��ريك��ا  يف  �ل�سغرية  �ل�رصكات 

 .»2011

شركه PROLECO ألدوات البناء
رائدة في خدمة الزبائن

 1973 عام   PROLECO �رصكة  تاأ�س�ست 

خمتلف  ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  وه��ي 

�أدو�ت �لبناء،  

�ر�ساء  يف  بقدرتها  �ل�رصكة  متيزت  وقد 

�ملنتجات،  من  زبائنها  طلبات  خمتلف 

و�الأجهزة  يدويًا  �لعاملة  �لت�ساميم  عرب 

�لزبون  ذوق  مع  لتتالءم  �الأتوماتيكية 

وميز�نيته، معتمدة بذلك على فريق تقني 

�لتكنولوجيا  مع  �لتعامل  يف  خ��ربة  ذو 

�ملتطورة.

جتهيز   ،PROLECO تنتجه  م��ا  و�أه���م 

�الأ�سقف �مل�ستعارة �خل�سبية �لعازلة للمياه 

�خل�سبية  و�الأب���و�ب  و�رط��وب��ة،  و�حل���ر�رة 

�مللونة  �لزجاجية  و�ل�ستائر  �جل���ر�رة، 

�إ�سافة  و�ل��ري��اح.  �مل��اء  �سد  و�ملقاومة 

وم�ساريع  �ل�سيار�ت،  مو�قف  �أب��و�ب  �إىل 

�الأملنيوم  و�إط���ار�ت  �الأملنيوم،  �لنو�فذ 

�ل�رصفات  ودر�بزين  و�ل�سبابيك،  لالأبو�ب 

متحركة  �ملنتجات  هذه  وكل  �لزجاجية. 

من قبل Somfy ومكفولة ل� 3 �سنو�ت.

�أن منتجات PROLECO �آمنة جد�ً ور�ئدة 

يف تلبية كل ما حتتاجه �ملكاتب و�ملنازل 

و�الأملنيوم  �خل�سب  �لبناء،  �أدو�ت  م��ن 

و�لزجاج.
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يف  ا 
ً
�إعالمي  

ً
لقاء لبنان  توتال  نّظمت 

ة يف �لدوره 
ّ
حمّطتها على �لطريق �لبحري

�ملتنّقل. وقد  ة عمل خمتربها 
ّ
�آلي لت�رصح 

جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�رصكة  ه��ذه  زت 
ّ
جه

لفح�س  متنّقاًل    �
ً
خمترب و�لغاز  �لنفط 

منتجاتها من �سمنها �لبنزين و�ملازوت 

�ملعايري  مع  متا�سيها  من  �لتاأّكد  بغية 

و�ملو��سفات �للبنانية و�لعاملية. 

بد�أ �ملخترب باإجر�ء �لتحاليل يف ت�رصين 

Apave وهي  2012 باإد�رة �رصكة  �لثاين 

جهة م�ستقّلة تتحّقق من جودة �ملنتجات 

ا 
ّ
�أم �لتقارير.  يف  �الإنحياز  عدم  وت�سمن 

 Apave لعقد �ملربم بني توتال لبنان و�

فيمتد على �أربع �سنو�ت  �أي من �سنة 2012 

للتجديد.  قابل  وه��و   2016 �سنة  حتى 

يجول �ملخترب على جميع حمّطات �سبكة 

وي�سدر  ع�سو�ئي  برتتيب  لبنان  توتال 

 تقييم 
ّ
 علمًا �أّنه يتم

ّ
�لتقارير ب�سكٍل دوري

ل يف �ليوم �لو�حد.
ّ
حمّطتنينْ كمعد

�لدكتور �أالن من�سور- مدير ق�سم �ل�سحة 

و�لتنمية  و�جل���ودة  و�لبيئة  و�ل�سالمة 

باأّن  ح 
ّ
�رص لبنان،  توتال  يف  �مل�ستد�مة 

م�ساألة  ه��و  �ملنتجات  ج��ودة  »�سمان 

 من ذلك هو �أن 
ّ
ة بالن�سبة لنا و�الأهم

ّ
�أ�سا�سي

نكون عند ح�سن ظّن �لزبائن يف ما يعود 

لذلك يقوم �ملخترب  �إىل م�ستوى �جلودة.  

�ملنتجات  �لتحاليل على  باإجر�ء  �ملتنّقل 

�لزبائن.  فيها  يتو�جد  �لتي  �الأماكن  يف 

ا �لهدف من ذلك فهو تاأكيد جودة هذه 
ّ
�أم

ة 
ّ
�ملنتجات ومتا�سيها مع �ملعايري �ملحلي

تنا.«
ّ
ة �لتي نعتربها مرجعي

ّ
و�لعاملي

�الإعالميني  من  كبري  عدد  ف 
ّ
وتعر هذ� 

ة عمل هذ� 
ّ
خالل هذ� �الحتفال على كيفي

يّتبعها.  �لتي  �لتقييم  وطريقة  �ملخترب 

جلمع  حمّطة  ك��ّل  ل��دى  �ملخترب  يتوّقف 

 فح�سها 
ّ
نات من كّل م�سّخة وقود ليتم

ّ
عي

�إخت�سا�سي، وتدوم  يد  �ملخترب على  يف 

و�لن�سف.  �ل�ساعة  �لتحليل حو�ىل  ة 
ّ
عملي

تتطابق  ال  منتجات  �كت�ساف  حال  ويف 

�حلال  يف   
ّ
يتم �ملعتمدة،  �ملعايري  مع 

جتمع  بدورها  �لتي  لبنان  توتال  تبليغ 

ًد� قبل �تخاذ 
ّ
نات جديدة لفح�سها جمد

ّ
عي

�لتد�بري �لالزمة.

يتاأّكد  و�لبنزين،  �مل��ازوت  مر�قبة  عند 

وكثافتها  �ملنتجات  ل��ون  من  �ملخترب 

��ة �ل��ك��ربي��ت يف 
ّ
وت��ق��ط��ريه��ا وم���ن ك��م��ي

يف  �الخت�سا�سي  يقي�س  كما  د�خلها. 

�مل��ازوت  كقدرة  نة 
ّ
معي عو�مل  �ملخترب 

و�حلر�رة  منخف�سة  ح��ر�ر�ت  ل 
ّ
حتم على 

 flash بالتبّخر  �ملازوت  عليها  يبد�أ  �لتي 

�ل�سيتان   
نْ

م��وؤ���رّصي �إىل  �إ���س��اف��ًة   point
و�الأوكتان يف �ملازوت و�لبنزين وفح�س 

�د�ت �مل�سّخات.
ّ
دّقة عد

عام  مدير  �سوبليه،  ج��اك  د 
ّ
�ل�سي ��ا 

ّ
�أم

توتال لبنان، فاأعرب عن �إمتنانه ل�سري 

هذه �ملبادرة معّلًقا : » �إن توتال لبنان 

ل�سنو�ت  �ملبادرة  هذه  ملو��سلة  تتطّلع 

م�ستويات  با�ستمر�ر  م 
ّ
لتقد ع��دي��دة، 

ممتازة  وخدمة  ة، 
ّ
�ل�سفافي من  عالية 

ومنتجات  موثوق بها.«

مجموعة توتال
�رصكات  �أكرب  من  توتال  جمموعة  ُتعترب 

ة مع ن�ساطات يف �أكرث من 
ّ
�لنفط �لعاملي

ًا 
ّ
�أ�سا�سي دور�ً  توؤدي  �أّنها  كما  بلد�ً   130

عمل  فريق  ي�سع  ات. 
ّ
�لكيمائي يف جمال 

موّظف   96000 من  �ملوؤّلف  �ملجموعة 

ات �ملجموعة 
ّ
كّل خربته يف خدمة عملي

وتطبيقاتها – �أي �لتنقيب و�إنتاج �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي، �لتكرير و�لت�سويق، �لغاز 

و�مل��و�د  �لتجارة  �جل��دي��دة،  و�ل��ط��اق��ات 

للم�ساعدة  �ملجموعة  تعمل  ة. 
ّ
�لكيمائي

�لطاقة،  على  �لعاملي  �لطلب  تلبية  على 

يف �حلا�رص و�مل�ستقبل. 

توتال لبنان: مراقبة جّوالة لجودة ممتازة

�صركات

 Apave خبير من شركة
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�ف��ت��ت��ح��ت ���رصك��ت��ا ك��اي��ررز 

�لثالثة  �ل���دورة  �سكوير  و�ي 

�لتوظيف  معر�س  من  ع�رصة 

نوعه  م��ن  �الول  و�لتوجيه 

�الو�سط  و�ل�����رصق  لبنان  يف 

�لثالثة  و�ل���دورة  »ف���ورورد« 

من ملتقى �العمال »بيزن�س«، 

ب��رع��اي��ة وزي����ر �الق��ت�����س��اد 

و�ل���ت���ج���ارة ن��ق��وال ن��ح��ا���س 

ح�سور  جانب  �ىل  وح�سوره، 

حماده  �ل�سلح  ليلى  �لوزيرة 

ومب�ساركة  ���رصف،  ك�سيفة 

ونقابية  و�قت�سادية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  ون��و�ب  وزر�ء 

ودبلوما�سية و�عالمية، يف مركز بريوت للمعار�س »�لبيال« 

يف و�سط بريوت. 

بعد قطع �رصيط �الفتتاح، كانت كلمة للمدير �لعام لل�رصكتني 

�ملنظمتني »كاريرز« و«�ي �سكوير« تانيا عيد. 

وكانت كلمة لرئي�س �حتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة 

يف لبنان حممد �سقري. 

لبنان  على  �حلزن  �ن  �علنت  �ل�سلح  �لوزيرة  �ل�رصف  �سيفة 

�ليوم كبري، وقالت: »جعلو� �ملال حمرتما ولو م�رصوقا، و�لفقر 

�حل��دود،  على  بنا  يرتب�س  خطر�  هناك  �ن  ور�أت  حمتقر�«، 

وهناك بطالة تقابلها هجرة. 

و�ذ لفتت �ىل تردي �الو�ساع �القت�سادية، نوهت بهذ� �حلدث 

وبالدور �لفاعل �لذي يوؤديه م�سرية �ىل �نه مبادرة ت�سعى �ىل 

�سد فر�غ تركته دولة �حلرمان. 

�ما كلمة �خلتام، فكانت مع ر�عي �الحتفال �لوزير نحا�س. 

»ف��ورورد«  معر�س  على  �حلا�رصون  جال  �لكلمات،  وعقب 

وملتقى »بيزن�س« �للذين غ�سا بالزو�ر �لذين تو�فدو� بكثافة 

وموظفني  خرب�ت  و��سحاب  جدد  خريجني  من  �لبيال،  �ىل 

وبعد  �لخ...  وم�ستثمرين  �رصكات  و��سحاب  �عمال  ورجال 

�ملنظمة  و�ل��دور�ت  �للقاء�ت  �لفور  على  �نطلقت  �الفتتاح، 

هذ�  على  حافال  �الول  �ليوم  فكان  �ملعر�سني،  هام�س  على 

ن��دو�ت  تخللته  �ذ  �ل�سعيد، 

كيفية  ع���ن  ع��م��ل  وور������س 

�د�ء  وتقومي  �مل�ساريع  �د�رة 

�لتدفق  خالل  من  �ل�رصكات 

�ل��ن��ق��دي ل��دي��ه��ا، و�ه��م��ي��ة 

�ل��ب�����رصي��ة،  �مل�����و�رد  �د�رة 

و�ل���ت���ج���ارة �الل��ك��رتون��ي��ة 

عرب  و�لت�سويق  لبنان،  يف 

�الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 

وحماية �مللكية �لفكرية، وما 

�لو�جب  �لو�سائل  �ف�سل  هي 

�العمال  يف  لنربع  �تباعها 

و�لتجارة، �ىل جانب عدد من �ملو��سيع �لتي ت�سهم يف تطوير 

ندوة  لبنان  م�رصف  قدم  كذلك  و�ملوؤ�س�سات.  �الفر�د  �عمال 

يف  �ملاليني  و�مل�سوؤولني  �العمال  ورو�د  �مل�سارف  لكو�در 

�للبنانية  �ملر�أة  ل�سوؤون  �لوطنية  �لهيئة  و�قامت  �ل�رصكات، 

ندوة عن �لتمكني �القت�سادي للمر�أة. 

�لعام  هذ�  يقدم  »ف��ورورد«  معر�س  �ن  �ىل  �ال�سارة  وتبقى 

كل  يف  �خلليج،  ودول  لبنان  يف  وظيفة   6000 عن  يزيد  ما 

ال�سحاب  �و  للمبتدئني  �سو�ء  �مل�ستويات،  ولكل  �لقطاعات 

 10.000 بني  فيه  �ملعرو�سة  �لعمل  �جور  وتر�ورح  �خلرب�ت. 

دوالر �مريكي كحد �دنى للر�تب �ل�سنوي، لت�سل �ىل �كرث من 

�لتوظيف  عملية  تتم  �ق�سى.  حد�  �مريكي  دوالر   200.000
تت�سل  بحيث  �نتهائه،  بعد  �و  �مللتقى  خالل  مبا�رصة  �ما 

جتاوز  وقد  ملقابلتهم،  �لعمل  بطلبات  باملتقدمني  �ل�رصكات 

�ملا�سية  ع�رصة  �الثنتي  �ل�سنو�ت  يف  �ملقدمة  �لوظائف  عدد 

46.000 فر�سة عمل. 
�ما »بيزن�س«، فيعود بن�سخته �لثالثة برعاية م�رصف لبنان، 

وي�سم �كرث من 100 �رصكة وموؤ�س�سة وخبري، ويهدف �مللتقى 

خالل  من  �للبناين،  �القت�ساد  وتن�سيط  �لعمل  �سوق  دعم  �ىل 

تقدمي �خلدمات و�لتجهيز�ت �لالزمة وكل ما حتتاج �ليه �رصكة 

يف طور �لتاأ�سي�س �و �لتو�سيع من خدمات مالية و��ست�سار�ت 

فردية وتدريب وم�ساعدة على تو�سيع �سبكة �لعالقات �ملهنية. 

إفتتاح الدورة الثالثة عشرة 
من معرض »فورورد«

والدورة الثالثة 
من ُملتقى »بيزنس« في »البيال« 
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مدينة  يف  »كمبين�سكي«  فندق  يف  �نعقد 

�لعربي- �القت�سادي  »�ملنتدى  جنيف، 

�ل���رثو�ت«،  »�إد�رة  بعنو�ن  �ل�سوي�رصي« 

بتنظيم من »جمموعة �القت�ساد و�الأعمال« 

�ل�سوي�رصية  �لعربية  �لغرفة  مع  بالتعاون 

للتجارة و�ل�سناعة ومركز جنيف �ملايل. 

200 م�سارك من  و�سارك يف �ملنتدى زهاء 

�لعربية  �مل�سارف  كربيات  وممثلي  قادة 

و�ل�سوي�رصية و�لعاملية و�رصكات �ال�ستثمار 

ومكاتب �إد�رة و�لبنوك �مل�رصفية �خلا�سة، 

وغريهم من �ملهتمني بقطاع �إد�رة �الأمو�ل 

و�لرثو�ت. 

�لرئي�س  نائب  �ملنتدى،  �إفتتاح  يف  وحتدث 

و�الأعمال«  �القت�ساد  ل�«جمموعة  �لتنفيذي 

في�سل �أبو زكي، رئي�س جمل�س �إد�رة �لغرفة 

و�ملدير  �أوبريل  و�رنر  �ل�سوي�رصية  �لعربية 

�ستيف  �مل���ايل  جنيف  مل��رك��ز  �لتنفيذي 

برنارد. 

ثم كانت كلمة حلاكم م�رصف لبنان ريا�س 

�سالمة عر�س خاللها �لتجربة �للبنانية يف 

و�ملحافظة  و�ملايل  �مل�رصيف  �لعمل  �إد�رة 

على ��ستقر�ر �لنقد و�القت�ساد يف لبنان يف 

�ل�ساغطة  و�الإقليمية  �ملحلية  �لظروف  ظل 

و�ملالية  �القت�سادية  �لتقلبات  وو���س��ط 

�حلادة. 

�ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  وحلت 

للمنتدى،  �الأوىل  �لدورة  على  �رصف  �سيف 

حيث �سهد �مللتقى م�ساركة مميزة لوفد رفيع 

�مل�ستوى من ممثلي �لقطاع �لعام و�خلا�س 

يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة برئا�سة 

�هلل  عبد  �الم��ار�ت��ي  �القت�ساد  وزي��ر  ممثل 

�الفتتاح،  خالل  كلمة  �ألقى  �لذي  �ل�سالح 

يف  و�مل��ايل  �القت�سادي  �ل��و�ق��ع  تناولت 

�لتي  �ال�ستثمارية  و�لفر�س  �المار�ت  دولة 

تختزنها. 

�لعالقات  تعزيز  �سبل  �ملنتدى  وع��ر���س 

و�لعامل  �سوي�رص�  بني  و�ملالية  �القت�سادية 

دويل  كمركز  جنيف  مدينة  ودور  �لعربي 

كما  �خلا�سة.  و�ل�سريفة  �ل��رثو�ت  الإد�رة 

تناول عرب جل�ساته �الأربع مو��سيع رئي�سية 

مناخ  �ل��ع��امل��ي،  �القت�ساد  �آف���اق  منها: 

�ال�ستثمار يف �ملنطقة و�نعكا�سات �الأحد�ث 

�ل�سيا�سية و�الأمنية على �لن�ساط �القت�سادي 

يف  و�ال�ستثمار  �الأع��م��ال  فر�س  و�مل��ايل، 

�ال�ستثمار  ��سرت�تيجيات  �لنا�سئة،  �الأ�سو�ق 

�ملالية  و�الأ�سو�ق  و�ملحافظ  �ل�سند�ت  يف 

�إد�رة  ن�ساط  حتكم  �لتي  �ل�سمات  و�أه���م 

�الأ�سول، وميز�ت �ل�سريفة �خلا�سة وغريها 

من �ملو��سيع ذ�ت �ل�سلة. وت�سمن �مللتقى 

جل�سة خا�سة �سلطت �ل�سوء على �لدور �لر�ئد 

مركز�  بو�سفها  �المار�ت  دولة  تلعبه  �لذي 

�إقليميا لال�ستثمار و�الأعمال �لتجارية.

»المنتدى االقتصادي العربي السويسري« في جنيف 
سالمة عرض تجربة لبنان في 
المحافظة على استقرار النقد

 »بنك الموارد« 
في الصيفي

�ملو�رد« فرعه �جلديد  »بنك  �فتتح 

بريوت،  و�سط  �ل�سيفي  منطقة  يف 

�الإد�رة  جمل�س  رئي�س  بح�سور 

خري  مرو�ن  للبنك   �لعام  �ملدير 

جمل�س  �أع�ساء  جانب  �إىل  �لدين 

ات 
ّ
�سخ�سي عن  ف�ساًل  �الإد�رة، 

�قت�سادية ووجوه �جتماعية.

يعترب هذ� �لفرع �الأول �لذي يتبّنى 

وي�ستخدم  للبنك،  �جلديدة  �لهوية 

كل  يف  �جلديدة  �لتجارية  �لعالمة 

و�لتي  �لت�سويقية،  �لبنك  و�سائل 

»مو�ردنا  �لبنك  �سعار  تعك�س 

�لبنك  قيم  عن  ف�ساًل  مو�ردك«، 

و�اللتز�م  باالنفتاح  �ملتمّثلة 

يف  و�البتكار  �خلدمات  بجودة 

وخالل  �مل�رصفية.  �ملنتجات 

د�خل  معر�سًا  �لبنك  �أقام  �حلفل، 

فيه  ��ستعر�س  �ل�سيفي  فرع 

كان  �لتي  �الئتمانية  �لبطاقات 

�ل�سوق  يف  �إطالقها  يف  اق 
ّ
�ل�سب

�للبنانية منذ �لعام 1995.

م�صارف

 فينيسيا بنك ش.م.ل: 

توفير فرص عمل للشباب

 

 

 

 

يف  �س.م.ل.«  بنك  »فيني�سيا  �سارك  عام،  كل  يف  كما 

 ،Job Fair 2013  معر�س �جلامعة �الأمريكية يف بريوت

رغبة منه يف توفري فر�س عمل لل�سباب و�إنعا�س دورة 

�الإقت�ساد �لوطني، حيث �ساهم يف توجيه عدد كبري من 

�لطالب �لر�غبني يف �الإنخر�ط يف �لعمل �مل�رصيف.
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صفير: األزمة القبرصية لم تنعكس على ودائعنا 
»جمعي��ة  �إد�رة  جمل���س  ع�س��و  �أك��د 

م�س��ارف لبنان« رئي���س جمل�س �إد�رة 

»بن��ك ب��ريوت« )�ل��ذي ميل��ك فرعًا يف 

�الأزم��ة  �أن  �سف��ري،  �سلي��م  قرب���س( 

�لقرب�سي��ة �لت��ي �أث��رت عل��ى �ل�سمع��ة 

�ملالي��ة �لقرب�سي��ة، مل تنعك���س عل��ى 

جميع ود�ئع غري �ملقيمني يف قرب�س، 

عل��ى �عتب��ار �نها طاول��ت ب�سكل كبري 

قي��د  �حدهم��ا  قرب�سي��ني  م�رصف��ني 

�لت�سفي��ة. م�س��ري�ً �ىل �أن قيود�ً فر�ست 

�مل�رصفي��ة  �ل�سحوب��ات  بع���س  عل��ى 

مع طل��ب مو�فق��ة �مل���رصف �ملركزي 

و�العتم��اد�ت  للمبال��غ  بالن�سب��ة 

�لتجاري��ة. وقال �إن زبائ��ن �مل�سارف 

�للبناني��ة )ع���رصة م�س��ارف لبناني��ة( 

يف قرب���س، خ�سو�س��ًا زبائ��ن »بن��ك 

ب��ريوت«، ل��ن يخ���رصو� �سيئ��ًا وعليهم 

�نتظار �الجر�ء�ت �لقرب�سية �لتي ال بد 

�أن تف��رج ع��ن ود�ئعهم ب�س��كل طبيعي. 

وق��ال: �إن م�سكل��ة قرب���س، �لتي كانت 

تتمت��ع بت�سهي��الت، ه��ي يف توظيفات 

�لو�ق��ع  وه��ذ�  �خل��ارج.  يف  م�سارفه��ا 

يتناق���س و�سيا�س��ة �مل���رصف �ملرك��زي 

�للبن��اين و�مل�س��ارف �للبناني��ة �لت��ي مل 

يف  �سيادي��ة  و�سن��د�ت  بدي��ون  تت��ورط 

�خلارج.

ورد�ً على �س��وؤ�ل قال �أن »بنك بريوت« 

م���رصف �سغ��ري يف قرب�س �ن لناحية 

�لود�ئع �أو لناحية �حل�سور، وت�سليفاتنا 

زبائنن��ا  كل  الأن  فيه��ا  م�س��اكل  ال 

لبناني��ون، وهي هادف��ة ��ساًل لت�سهيل 

�أعماله��م »�الأوف �سور« خ��ارج لبنان. 

�ذن ال خ�سارة مالية على زبائننا، كما 

�أنه��م لن يخ���رصو� �سيئًا م��ن ود�ئعهم، 

�ال �أنن��ا نطل��ب منهم فق��ط �أن ينتظرو� 

�سدور �الإج��ر�ء�ت �لقرب�سية �جلديدة، 

�لت��ي ال ب��د و�أن تف��رج ع��ن عملي��ات 

حرك��ة �لود�ئع. و��ست�سه��د هنا مبوقف 

ي��رى  ال  �ل��ذي  �ملرك��زي،  �مل���رصف 

�نعكا�س��ات الفتة علينا، نظر�ً �إىل حجم 

�ل�سيول��ة يف �مل�س��ارف �للبنانية و�إىل 

عدم �نغما�س هذه �مل�سارف يف م�ساألة 

و�إىل  �خل��ارج،  يف  �ل�سيادي��ة  �لدي��ون 

و�ق��ع �لقطاع �خلا���س �للبناين وحجم 

م��ا بلغ��ه، قيا�س��ًا عل��ى حج��م �لود�ئع 

يف قرب���س �لتي تدّنت عن �العتماد�ت 

�ملمنوحة من هذه �مل�سارف«. 

�طلق »بنك �لبحر �ملتو�سط« و«�جلمعية 

برنامج  �المتياز«  لرت�خي�س  �للبنانية 

�لتجارية  �لعالمات  بني  �لوالء 

�لذكي  �ال�ستهالك  لتحفيز  و�مل�ستهلك 

وتطوير �سناعة �لبيع بالتجزئة، وذلك 

يف موؤمتر �سحايف عقده رئي�س �جلمعية 

�لتنفيذي  �لعام  و�ملدير  عربيد  �سارل 

»فندق  يف  بيهم،  علي  حممد  �لبنك  يف 

�خلدمات  مدير  ح�سور  يف  فيني�سيا«، 

مدير  كرم،  با�سل  بالتجزئة  �مل�رصفية 

نائبة  فليحان،  فادي  �لفروع  �سبكة 

ومدير  ر�سالن،  �جلمعية مديحة  رئي�س 

عام �جلمعية رجا �لهرب، وم�سوؤولني يف 

�مل�رصف و�جلمعية.

�إىل  تهدف  �ملبادرة  »�ن  عربيد:  ور�أى 

يف  وت�ساهم  �لذكي،  �ال�ستهالك  حتفيز 

�إنه  بالتجزئة.  �لبيع  �سناعة  تطوير 

للم�ستهلك  يوفر  �لذي   YoYo برنامج 

�ل�رص�ء  له  ويتيح  ملمو�سة،  خيار�ت 

�ملنت�سبة  �لفر�ن�سايز  موؤ�س�سات  يف 

�لنقاط  جتميع  بهدف  �لربنامج،  �إىل 

ومتى  كيف  مرن  ب�سكل  و�رصفها 

�ساء، يف هذه �ل�سبكة �لو��سعة. فتتعمم 

�لفائدة على �جلميع، وي�ستفيد �مل�ستهلك 

بني  بتنقله  خا�سة،  ح�سومات  من 

و�الأماكن  و�ملطاعم  �لتجارية  �ملحال 

�جلمعية  �إىل  �ملنت�سبة  �ل�سياحية 

و�لربنامج معا«. 

�لبحر  بنك  »�سي�ستمر  بيهم:  وقال 

�جلمعية  ودعم  برعاية  �ملتو�سط 

�للبنانية لرت�خي�س �المتياز، وناأمل �أن 

ت�ساعد هذه �ملبادرة يف منو �ل�رصكات 

يف هذه �جلمعية و�لقطاع �القت�سادي 

�للبناين«.

و�عترب فليحان: »�أن برنامج �لوالء بني 

�لتجارية و�مل�ستهلك م�سمم  �لعالمات 

�المتياز�ت  من  باقة  ليقدم  خ�سي�سا 

�الحتياجات  مع  لتتنا�سب  و�ملكا�سب 

و�الأع�ساء  للم�ستهلكني  �خلا�سة 

�ملنت�سبني �إىل �جلمعية«.

إطالق بطاقة yoyo بين »البحر المتوسط« و»الفرانشايز«
»الوالء بين العالمات التجارية والمستهلك«

Assinaa129.indd   79 5/28/13   9:10 AM



العدد 129 اأيار - حزيران 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L80

ريا�س  لبنان،  م�رصف  حاكم  و�سع 

�لقطاع  و���س��ع  ب��ني  م��ق��ارب��ة  �سالمه 

�لقطاع  وو���س��ع  �للبناين،  �مل�����رصيف 

�ىل  ليخل�س  �ل��ق��رب���س��ي  �مل�����رصيف 

عام  ب�سكل  �نعكا�سات  ال  �نه  �لتاأكيد 

يف  �مل�ستجد  �لو�سع  من  علينا  تذكر 

قرب�س. 

�ل��ق��ط��اع  �ن  ���س��الم��ة  م��ق��ارب��ة  ويف 

ب�سيولة  يتمتع  �وال  �للبناين  �مل�رصيف 

متويل  يف  متورط  غري  وه��و  وم��الءة، 

�ن  وثانيا  �خل��ارج  يف  �سيادية  دي��ون 

يف  �خلا�س  للقطاع  �لت�سليف  معدل 

�جمايل  �ىل  متدنيا  ز�ل  م��ا  لبنان 

م�سارف  عليه  هي  ما  بعك�س  �لود�ئع 

قرب�س �لتي �قرت�ست �كرث من ود�ئعها. 

باأهمية  باملنا�سبة  ���س��الم��ة  وذك���ر 

لبنان  م�رصف  �تبعها  �لتي  �ل�سيا�سة 

��ستناد� �ىل قانون �لدمج بعدم تعري�س 

�ي موقع يف �مل�سارف �للبنانية �ل�30 

خرجت  �و  �ملا�سي  يف  �سغيت  �لتي 

فالنموذج  خ�سائر.  الي��ة  �ل�سوق  من 

�ظهر  ل��ب��ن��ان  يف  �مل��ت��ب��ع  �مل�����رصيف 

مناعته وقابليته لال�ستمر�ر. 

و�تفق حاكم م�رصف لبنان مع جمعية 

�ل����دوري  �مل�����س��ارف يف �الج��ت��م��اع 

ع��دم جلوء  �الخ��ري معها على ���رصورة 

�ملوجودة  �للبنانية  �مل�سارف  �د�ر�ت 

 BOOK( عمليات  �ي��ة  �ىل  قرب�س  يف 

�ذن  دون  من  �سابه  ما  �و   )EnTRY
خ��ط��ي ور���س��م��ي م��ن �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي 

�لقرب�سي الن يف ذلك خمالفة و��سحة 

للقو�نني و�النظمة. ومثل هذ� �لت�رصف 

�ىل  �مل���ودع���ني  م��ن  �مل�سكلة  ي��ح��ول 

�مل�سارف يف قرب�س. و�لت�سويات �لتي 

�ستمنح للم�سارف �الجنبية يف قرب�س 

تن�سحب على �مل�سارف �لتابعة و�لفروع 

هناك.  �للبنانية  للم�سارف  �الجنبية 

�لقرب�سي.  �لقانون  �ح��رت�م  و�ملطلوب 

تهريب  �ي  ع��ل��ى  الح��ق��ا  ي��رتت��ب  وق���د 

مالية  قانونية  م��الح��ق��ات  ل��الم��و�ل 

وجز�ئية موؤذية للم�سارف �ملعنية. 

ه��ذ� وج���رى خ��الل �الج��ت��م��اع تقييم 

�سامل لنتيجة زيارة �لوفد �مل�رصيف �ىل 

رئي�س  و�سع  حيث  �ملتحدة،  �لواليات 

�جلمعية جوزف طربيه م�رصف لبنان 

�لوفد  زيارة  �جو�ء  يف  �لرقابة  وجلنة 

�مل�رصيف �ىل نيويورك وو��سنطن خالل 

�ن  و�و�سح   .2013 �ذ�ر   8 �ىل   4 �لفرتة 

برنامج �لزيارة كان مكثفا جد�. فعلى 

كبار  مع  �للقاء  كان  �ملهني  �ل�سعيد 

 / �لفيدر�يل  �الحتياطي  بنك  م�سوؤويل 

جيدة  �المريكية  و�خل��ز�ن��ة  نيويورك 

وم��ف��ي��دة، و�ث����ري خ��الل��ه��ا م��و���س��وع 

�الطمئنان  وعدم   CASh�بال �لتعامل 

�اللتز�م  لناحية  �ل�رص�فني  عمل  �ىل 

�ملهنية.  و�ملعايري  �لتعاميم  وتطبيق 

وفيما  بالعك�س  �جلمعية  وف��د  و�سمع 

�لذي  باجلهد  �عرت�فا  �مل�سارف  خ�س 

وب�رصورة  �لكندي  �للبناين  منذ  ب��ذل 

�ال�ستمر�ر فيه. 

�لقر�ر  مر�كز  �ىل  للزيار�ت  بالن�سبة 

ووز�رة  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف  �ل�سيا�سي 

�لوفد  �سمع  حيث  �المريكية  �خلارجية 

�مل�سارف  �د�رة  كيفية  عن  ت�ساوؤالت 

�ملخاطر  ك��ل  فيه  تتجمع  حميط  يف 

فيما يتعلق بتمويل �الرهاب وتبيي�س 

على  ردوده  يف  �لوفد  فركز  �الم���و�ل. 

�همية �لقطاع �مل�رصيف ال�ستقر�ر �لبلد 

تعاملها  يف  تتجنب  �مل�سارف  و�ن 

و�ن  �ل��ود�ئ��ع  تعر�س  خمالفات  �ي��ة 

�مل�����س��ارف �مل��ر����س��ل��ة يف ن��ي��وي��ورك 

كما  م�سارفنا  مع  لتعاملها  مرتاحة 

نيويورك  يف  عقد  �لذي  �ملوؤمتر  �ظهر 

ب�رصورة وم�ساركة �مل�سارف �ملر��سلة. 

طربيه: 

اسمعنا االدارة االميركية 

صوت المصارف الحقيقي

رياض سالمه

سالمه يستبعد أي انعكاسات 
لالزمة المصرفية القبرصية 

م�صارف
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نشرة جمعّية المصارف عن كانون الثاني 2013: 
فائض في ميزان المدفوعات 

بقيمة 383 مليون دوالر 
بع�س  �سجلت   ،2013 �لثاين  كانون  يف 

�مل��ت��و�ف��رة  �القت�سادية  �مل��وؤ���رص�ت 

حت�سنا قيا�سا على �ل�سهر ذ�ته من �لعام 

�ملدفوعات  ميز�ن  �سجل  كما   ،2012

يف  دوالر  مليون   383 بقيمة  فائ�سا 

يف  مليونا   290 بقيمة  عجز  مقابل 

2012. وحافظت  �لعام  �ل�سهر �الول من 

بالعمالت  لبنان  م�رصف  موجود�ت 

�لذي  �ملرتفع  م�ستو�ها  على  �الجنبية 

�ل�سهر  نهاية  يف  دوالر  مليار   31 ناهز 

�لقطاع  �سعيد  على  �م��ا   .2013 �الول 

موجود�ت  �جمايل  ف�سجل  �مل�رصيف، 

منو�  �لتجارية  �مل�سارف  /مطلوبات 

 .2012 �لثاين  كانون  يف   %  8،0 بن�سبة 

ومنا كل من �لت�سليفات للقطاع �خلا�س 

�الجمالية  و�ل��ود�ئ��ع   %  6،0 بن�سبة 

بن�سبة 1،0 % يف �ل�سهر ذ�ته. 

جلمعية  �ل�سهرية  �لن�رصة  يف  ذلك  جاء 

�ملالية  �الو���س��اع  ح��ول  �مل�����س��ارف 

كانون  يف  و�مل�رصفية  و�القت�سادية 

�لثاين 2013، وهنا �برز ما جاء فيها: 

- �لو�سع �القت�سادي �لعام: يف كانون 

�الجمالية  �لقيمة  بلغت   ،2013 �لثاين 

 5942 يعادل  ما  �ملتقا�سة  لل�سبكات 

ماليني   6007 مقابل  دوالر  مليون 

و5909  �سبق  �ل��ذي  �ل�سهر  يف  دوالر 

 .2012 �لثاين  كانون  يف  دوالر  ماليني 

 1646 �ل�سلعية  �ل���و�رد�ت  قيمة  وبلغت 

1871 مليون دوالر  مليون دوالر مقابل 

يف �ل�سهر �لذي �سبق و1454 مليون دوالر 

2012. و�رتفعت قيمة  �لثاين  يف كانون 

ماليني   405 �ىل  �ل�سلعية  �ل�سادر�ت 

يف  دوالر  مليون   381 مقابل  دوالر 

�ل�سهر �لذي �سبق و348 مليون دوالر يف 

كانون �لثاين 2012. 

بقيمة  عجز�  �لعامة  �ملالية  و�سجلت 

665 مليار لرية مقابل عجز �كرب بقيمة 

�سبق  �لذي  �ل�سهر  يف  لرية  مليار   1218

)590 مليار لرية يف كانون �الول 2011(. 

وتبني �رقام �ملالية �لعامة )مو�زنة + 

خزينة( عند مقارنتها يف �لعامني 2011 

و 2012 �ملعطيات �الآتية : 

- �رتفاع �ملبالغ �الجمالية �ملقبو�سة 

مليار   14164 �ىل  لرية  مليار   14070 من 

لرية، �ي مبقد�ر 94 مليار لرية وبن�سبة 

�ير�د�ت  �رتفاع  �ىل  ذلك  % ويعود   7،0

مقابل  لرية  مليار   121 بقيمة  �ملو�زنة 

�نخفا�س مقبو�سات �خلزينة بقيمة 27 

�ير�د�ت  زيارة  نتجت  وقد  لرية.  مليار 

�الي��ر�د�ت  �رتفاع  من  كليا  �مل��و�زن��ة 

�الي���ر�د�ت  ت��ر�ج��ع  مقابل  �ل�رصيبية 

�ن  �ىل  �ال�سارة  جتدر  �ل�رصيبية.  غري 

�رقام  �ن  يو�سح  �ملالية  وز�رة  بيان 

هي  �ملعتمدة  �الت�����س��االت  �ي����ر�د�ت 

ح�سب تقدير�ت وز�رة �الت�ساالت ولي�س 

ح�ساب  �ىل  �لفعلية  �لتحويالت  بح�سب 

 2156 �ىل  قيمتها  و�سلت  وقد  �خلزينة. 

 2261 2012 مقابل  �لعام  لرية يف  مليار 

برت�جع  �ي   ،2011 �لعام  لرية يف  مليار 

قدره 105 مليار�ت لرية ون�سبته 6،4 %. 

�ملبالغ �الجمالية �ملدفوعة  �رتفاع   -

بوترية �على من زيادة �ملقبو�سات من 

17600 مليار لرية �ىل 20081 مليار لرية، 

وبن�سبة  ل��رية  مليار   2481 مبقد�ر  �ي 

زيادة  من  �الرتفاع  هذ�  ونتج   .%  14،1

�لنفقات �الولية من خارج خدمة �لدين 

 14329 �ىل  لرية  مليار   11566 من  �لعام 

لرية  مليار   2763 بقيمة  �ي  مليار�، 

وبن�سبة 23.9 % علما �ن �لتحويالت �ىل 

موؤ�س�سة كهرباء لبنان �رتفعت بحو�ىل 

مليار�ت   3408 لتبلغ  لرية  مليار   783

لرية يف �لعام 2012 يف حني �نخف�ست 

خدمة �لدين �لعام من 6034 مليار لرية 

مليار   282 مبقد�ر  �ي  مليار�،   5752 �ىل 

لرية وبن�سبة 7،4 %. 

�لعام قد �رتفع  - وبذلك، يكون �لعجز 

من 3530 مليار لرية يف �لعام 2011 �ىل 

و�رتفعت   ،2012 �لعام  يف  مليار   5917

�ملدفوعات  م��ن   %  1،20 م��ن  ن�سبته 

�لعامني  يف   %  5،29 �ىل  �الجمالية 

�ملذكورين على �لتو�يل. 

بقيمة  عجز�  �الويل  �لر�سيد  وحقق   -

مقابل   2012 �لعام  يف  لرية  مليار   166

فائ�س كبري بلغت قيمته 2504 مليار�ت 

لرية يف �لعام 2011. 
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�ملدققة  غ��ري  �ملالية  �لنتائج  تظهر 

للبنوك �للبنانية �لثالثة �لكربى � »بنك 

و»بنك  عودة«  و»بنك  و�ملهجر«  لبنان 

ولو  �الأرب��اح  يف  ��ستد�مة   � بيبلو�س« 

�لت�سغيلية  �لظروف  رغم  �أق��ل،  بوترية 

نتيجة  ت��و�ج��ه��ه��ا،  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ب��ة 

و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �ال�سطر�بات 

بلغت  فقد  �جل���و�ر.  ودول  لبنان  يف 

�الأرباح �ملجمعة للبنوك �لثالثة للف�سل 

�الأول من عام 2013 ما يعادل 208.36 

مليون دوالر، �أي بانخفا�س قدره 4.07 

يف �ملئة فقط عن �لفرتة نف�سها من عام 

2012. حُتققت هذه �الأرباح رغم �قتطاع 
كل من �لبنوك �لثالثة موؤونات �سافية 

حت�سبًا الأي ترٍد يف �لظروف �الإئتمانية 

�لتي قد تو�جهها، حيث بلغت �ملوؤونات 

�ل�سافية ل�»بنك لبنان و�ملهجر« 26.97 

 14.21 ع��ودة«  و»بنك  دوالر  ملي����ون 

 18.30 بيبلو�س«  و»بنك  دوالر  مليون 

مليون دوالر.

تظهر  مبفرده،  بنك  كل  �سعيد  وعلى 

لبنان  »ب��ن��ك  حتقيق  �أي�����س��ًا  �لنتائج 

بلغ  لالأرباح  م�ستوى  �أعلى  و�ملهجر« 

 3.56 ب��زي��ادة  دوالر  مليون   87.11
عام  من  نف�سها  �لفرتة  عن  �ملئة  يف 

�ملرتبة  يف  ع��ودة«  »بنك  وجاء   .2012
مليون   85.53 حقق  حيث  �لثانية 

9.46 يف �ملئة  دوالر بانخفا�س قدره 

�إطالق فروعه  �لبنك ب�سبب كلفة  ه 
ّ

ف�رص

�مل�رصفية يف تركيا. �أما »بنك بيبلو�س« 

حيث  �لثالثة  �مل��رت��ب��ة  يف  ح��ّل  فقد 

ملي����ون   35.72 �أرباح�����ه  بلغ������ت 

دوالر بانخفا�س قدره 7.53 يف �ملئة.

هو  �لثالثة  �لبنوك  �أد�ء  ي��ع��ّزز  ومم��ا 

بنود  يف  و�مل��ت��و�زن  �مللحوظ  �لنمو 

لبنان  »بنك  �سعيد  فعلى  ميز�نياتها. 

�ملتو�زن  بنموه  �لبنك  ثابر  و�ملهجر«، 

�لف�سل  يف  موجود�ته  �زد�دت  حيث 

25.11 مليار  �إىل   2013 �الأول من عام 

عن  �ملئة  يف   5.63 بزيادة  �أي  دوالر 

و�رتفعت   2012 نف�سها من عام  �لفرتة 

�لقرو�س �إىل 6.06 مليار دوالر بزيادة 

حقوق  �رتفعت  بينما  �ملئة،  يف   6.63
دوالر  مليار   2.24 �إىل  �مل�ساهمني 

�ملئة.  يف   9.13 قدرها  الفتة  بزيادة 

�ما »بنك عودة«، فقد و�سلت موجود�ته 

 16.13 33.28 مليار دوالر بزيادة  �إىل 

قرو�سه  حمفظة  و�رتفعت  �ملئة  يف 

 30.69 11.58 مليار دوالر بزيادة  �إىل 

حقوق  �زد�دت  ح��ني  يف  �مل��ئ��ة،  يف 

دوالر  مليار   2.68 �إىل  �مل�ساهمني 

 �لزيادة 
ّ

8.39 يف �ملئة. وتف�رص بزيادة 

ع��ودة«  »بنك  ميز�نية  يف  �مللحوظة 

منذ  تركيا  يف  ن�ساطاته  ب��دء  ب�سبب 

لبنك  وبالن�سبة   .2012 ع��ام  خريف 

�إىل  موجود�ته  �رتفعت  فقد  بيبلو�س، 

يف   5.02 بزيادة  دوالر  مليار   17.60
�إىل  قرو�سه  حمفظة  وو�سلت  �ملئة 

4.03 مليار دوالر بزيادة 0.04 يف �ملئة 
�مل�ساهمني  �زد�دت حقوق  بينما  فقط، 

�إىل 1.67 مليار دوالر بزيادة 5.02 يف 

�ملئة.

�الأد�ء  ي��ق��ت�����رص  مل  �حل��ق��ي��ق��ة،  ويف 

�لنمو  على  �لثالثة  للبنوك  �مللحوظ 

لي�سمل  �ها 
ّ
تعد بل  �مليز�نية  بنود  يف 

موؤ�رص�ت مالية �سلبة و�سليمة. وعليه، 

مل تِزد ن�سبة �سايف �لقرو�س �مل�سكوك 

تقل  ومل  �ملئة  يف   2.1 عن  بتح�سيلها 

معايري  �ملال ح�سب  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة 

تقل  ومل  �ملئة  يف   11 ع��ن   »3 »ب���ازل 

 47.3 عن  �الأولية  �ل�سيولة  ن�سبة  �أي�سًا 

يف �ملئة يف حني مل تقل ن�س����بة تغطية 

)مع  بتح�سيلها  �مل�سكوك  �لقرو�س 

عن  �الإجمالية(  �مل��وؤون��ات  �حت�ساب 

85.4 يف �ملئة.
مرة �أخرى تظهر نتائج �لبنوك �لثالثة 

ماليًا  وموقعًا  م�ستد�مًا  منو�ً  �لكربى 

�ملحافظة  وبال�سيا�سات  بالقوة  يت�سم 

و�لر�سينة يف وجه �لظروف �لت�سغيلية 

�أن  ويتوقع  بها.   
ّ
مت��ر �لتي  �ل�سعبة 

بعد  �لثالثة  �لبنوك  �أرب���اح  تتح�سن 

�الن��ت��ه��اء م��ن ر���س��د �مل��وؤون��ات �لتي 

يف  �الأو�ساع  تدهور  نتيجة  �قتطعتها 

و�أن  �سوريا،  يف  وخ�سو�سًا  �ملنطقة 

�إذ�  مرتفعة  م�ستويات  �إىل  كذلك  ت�سل 

�أمنية و�سيا�سية  �نفر�جات  تز�منت مع 

يف لبنان ودول �جلو�ر.

النتائج المالية للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى:
األرباح 208 ماليين دوالر في الفصل األول

م�صارف

Assinaa129.indd   82 5/28/13   9:10 AM



�تفاقية تعاون  لبنان و�ملهجر«  وقع، »بنك 

ح�رصية مع »جمعية جتار بريوت« لتطوير 

بطاقة �ئتمانية من »ما�سرتكارد« خم�س�سة 

يف  �جلمعية،  �ىل  �ملنتمني  �لتجار  لزبائن 

ومدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  من  كّل  ح�سور 

عام بنك لبنان و�ملهجر �سعد �أزهري، نائب 

ورئي�س  عرقتنجي،  �ليا�س  �لعام  �ملدير 

نقوال  ب��ريوت  جت��ار  جمعية  �إد�رة  جمل�س 

يف  ملا�سرتكارد  �ل�سوق  مدير  و  �سما�س، 

وح�سد  �لتل،  با�سل  �لعربي  �مل�رصق  منطقة 

وو�سائل  و�ل��ت��ج��ار  �الأع��م��ال  رج���ال  م��ن 

فندق  يف  غد�ء  حفل  خالل  وذلك  �الإع��الم، 

»فور�سيزن�س«. 

لبنان  بنك  عن  �أزهري  �التفاقية  وّقع  وقد 

و�ملهجر و�سما�س عن جمعية جتار بريوت. 

�رصح  عر�سًا  عرقتنجي  �ليا�س  يد 
ّ
�ل�س وقدم 

�ستوؤمن  �لتي  �ملرتقبة  �لبطاقة  مز�يا  فيه 

لهم 
ّ
�ستخو كما  �لتجار  لزبائن  �ل�سيولة 

�ال�ستفادة من برنامج والء ح�رصي.

�أهمية  على  �أزه��ري  �سعد  �سدد  جانبه،  من 

�حلياة  يف  �ل��ت��ج��ارة  تلعبه  �ل���ذي  �ل���دور 

عالقات  توطيد  ويف  �للبنانية  �القت�سادية 

و�لعاملي،  �الإقليمي  حميطه  م��ع  لبنان 

و�أعرب عن فخره لكون بنك لبنان و�ملهجر 

�ست�سيف  �لتي  �ملبادرة  هذه  يف  طرف  هو 

وزبائنهم  �لتجزئة  جتار  �إىل  ر�ئعة  قيمة 

على حد �سو�ء.

جمعية  �إن  ق��ائ��اًل  �سما�س  نقوال  وحت���ّدث 

�لقطاع  م�سالح  على  موؤمتنة  بريوت  جتار 

�ىل  تهدف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  و�إن  �لتجاري. 

�ل��ر�ك��دة،  �ال�ستهالكية  �الأ���س��و�ق  حتريك 

�لتجارية  �ل����دورة  �ىل  �حل��ي��وي��ة  و�إع����ادة 

�رة. فاإن تطوير بطاقة م�رصفية تعّزز 
ّ
�ملتعث�

�د �لعالقة 
ّ
�لوالء بني �لتجار وزبائنهم وتوط�

بينهم، من �ساأنه �أن ي�ستولد طلبًا ��ستهالكيًا 

د�خليًا يف خمتلف قطاعات �لتجزئة. و�أمل 

�أن ت�ساهم هذه �ملبادرة �حلميدة يف  �أخري� 

�سّخ �لروح و�إنعا�س �لقطاع �لتجاري ب�سكل 

خا�س، و�القت�ساد �لوطني ب�سكل عام. 

باالتفاقية  �لتل  با�سل  �أ�ساد  جهته،  ومن 

وجمعية  و�ملهجر  لبنان  بنك  بني  �ملوقعة 

جتار بريوت، و�أو�سح دعم ما�سرتكارد لهذه 

�ملبادرة.

تعاون »لبنان والمهجر« و«جمعية تجار بيروت«
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�لتا�سعة  �لن�سخة  بنك 
َ
فرن�س �فتتح 

مل���ع���ر����س ج���ب���ل، وه�����و م��ع��ر���س 

يف  �جلميلة  للفنون  �ل�سباب  �لفنانني 

Jeunes Artistes des Beaux-»لبنان

ح�سد   
ّ
�ن�سم حيث   ،  »Arts du Liban

كبري من �أهل �لفن ورو�ده يف فندق »لو 

وذل��ك مل�ساهدة  ب��ريوت،  و�سط  غ��ر�ي« 

�لعر�س �لذي يقدمه �لر�سامون �ل�سباب 

و�مل�سممون  و�مل�سورون  و�لنحاتون 

يف  �ملناطق  خمتلف  من  و�لفنانون 

لبنان.

وقد �فتتح معر�س جبل بح�سور معايل 

�لق�سار، رئي�س جمل�س  �ال�ستاذ عدنان 

جانب  �ىل  بنك، 
َ
فرن�س جمموعة  �إد�رة 

�أهل  من  ز�ئر  �الأل��ف  يقارب  كبري  عدد 

�ل�سيا�سة و�لوزر�ء و�لنو�ب و�سخ�سيات 

من رجال �الأعمال و�القت�ساد وو�سائل 

�الإعالم وح�سد من �ملو�طنني و�لفنانني 

�مل�ساركني.

ح�رصية  م��ب��ادرة  ه��و  جبل  معر�س 

لهذ�  �الأ���س��ا���س��ي  �ل��د�ع��م  بنك، 
َ
لفرن�س

للتنمية  �الأك��رب  و�مل�ساهم  �ملعر�س، 

 1998 �لعام  فمنذ  �لبالد.  يف  �لثقافية 

»جبل«  معار�س  �أطلقت   ،2006 حتى 

خمتلف  من  �ساب  فنان   300 من  �أكرث 

�أكرث من  �للبنانية، من بينهم  �ملناطق 

للوطن،  فخر  �ليوم  هم  مبدع  خم�سني 

وقد �أتيحت لهم �لفر�سة من خالل هذ� 

�ملعر�س يف �سق طريقهم للعاملية.

�فتتحت �ملعر�س د�نيا �لق�سار، رئي�س 

يف  و�الإعالن  و�الإعالم  �لت�سويق  د�ئرة 

�أن  على  فيها  �سددت  بكلمة  بنك، 
َ
فرن�س

ود�عمًا  موؤيد�ً  كان  لطاملا  �مل�رصف 

للثقافة �للبنانية وم�ساهمًا يف �لتنمية 

خالل  من  وذل��ك  �لبالد  يف  �لثقافية 

و�حلفالت  �ملهرجانات  يف  م�ساهمته 

�ملعا�رص  للفن  �لعاملية  و�ملنا�سبات 

و�ملعار�س �لفنية �ملختلفة.

و�أ�سارت �لق�سار �إىل �ن معر�س »جبل« 

�لفن  ون�رص  لدعم  فريدة  من�سة  ي�سكل 

الفتًة  لبنان،  يف  و�ملعا�رص  �حلديث 

�لطلبات  وتقدمي  �لرت�ّسح  باب  �ن  �إىل 

»فرنَسبنك« في نسخته التاسعة لمعرض جبل: 
رؤى جديدة لـ 25 فنانًا َصاعداً

دوريس باسوس

دانيا قصار

الوزير قصار وعقيلته رائدة والوزير السابق إبراهيم نجار

ريتا عضيمي

مارلين حلو

زينة بركس انطوان حبيب والوزير قصار  وعقيلته

م�صارف
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�سباط   12 من  ��ستمر  �لفنانني  �أم��ام 

وحتى 30 �آذ�ر 2013 وخالل فرتة �سهر 

قبل  من  �ملنظم  �لفريق  تلقى  ون�سف، 

قبل  من  ملف   107 ح��و�ىل  بنك 
َ
فرن�س

رين، خمرجني، 
ّ
ر�سامني، نحاتني، م�سو

م�سممني وفناين تن�سيبية. ثم �ختارت 

�للجنة �لفنية �لتابعة ل�«جبل« بتاريخ 3 

ني�سان 2013، 25 موهبة فنية �سابة من 

لبنان، قدمو� 25 طريقة خمتلفة لروؤية 

�أكرث جمااًل للعامل .

بنك 
َ
فرن�س »ي�سعى  �لق�سار  وختمت 

تنوع  الإظهار  جبل  معر�س  خالل  من 

لبنان،  يف  �ملعا�رص  �الإب��د�ع  وحيوية 

موؤكد�ً« مرة �خرى على دوره �لفعال يف 

وتاأييده  اعدة، 
َ

�ل�س �ملو�هب  �كت�ساف 

�لد�عم للفنانني �جلدد، حيث ي�سعى �ىل 

تنفيذ �سيا�سة �لتبادالت �لفنية للجميع 

�لتي تهدف �ىل بلورة �لثقافة  لالأجيال 

�ملقبلة.«

هذ� �لعام، ومن خالل �لن�سخة �لتا�سعة 

بنك جمدد�« 
َ
ملعر�س جبل، �سيدعم فرن�س

�لفن �للبناين، من خالل �إعطاء �لفر�سة 

لعر�س  اعدين 
َ

�ل�س �لفنانني  لهوؤالء 

حمرتفة،  مهنية  بيئة  يف  �أعمالهم 

�مكانياتهم  على  �جلمهور  وتعريف 

�لفنية.

25 موهبة  تخلل �حلفل عر�س الأعمال 

جبل  جلنة  �خ��ت��ارت��ه��م  ���س��اب��ة،  فنية 

�ملخت�سة يف جمال �لفن �ملعا�رص، وقد 

�الأعمال  بع�س  �الإفتتاح  خالل  بيعت 

�الأعمال  جممل  و  فنان   18 ل�  �لفنية 

�ملعرو�سة لبع�س �آخر من �مل�ساركني.

كمال ونادين قمير وفادي صعب      

مع نورا جنبالط

جولة في المعرض

روال الداعوق الوزير قصار وعقيلته رائدة وكارين الداعوق سرين طويل

روال جارودي لمى الديك دوريس باسوس

لمى رباحنور علي
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�أقام رئي�س جمل�س �الد�رة و�ملدير �لعام 

�ل�سابق  �لوزير  �رص�د�ر«  عوده  »بنك  ل� 

»حد�ئق  يف  ��ستقبال  عوده  رميون 

لل�سيوف  تكرميًا  �ال�رصفيه  �سوفيل« 

�مل�ساركني يف منتدى �القت�ساد �لعربي.

جلامعة  �لعام  �المني  �الحتفال  وح�رص 

مو�سى،  عمرو  �ل�سابق  �لعربية  �لدول 

�العمال:  ت�رصيف  حكومة  يف  و�لوزر�ء 

قرطباوي،  و�سكيب  �لد�عوق،  وليد 

�لنائبني  �ىل  باالإ�سافة  نحا�س،  ونقوال 

ونقيبي  جمدالين،  وعاطف  جابر  يا�سني 

�لبعلبكي  حممد  و�ملحررين  �ل�سحافة 

يف  �مل�ساركني  وكل  عون،  و�ليا�س 

وموظفي  �لعربي،  �القت�سادي  �ملنتدى 

من  وح�سد  �لكبار  و�لعمالء  عوده«  »بنك 

و�العالمية  �القت�سادية  �ل�سخ�سيات 

و�الجتماعي. 

 عشاء بنك عودة لمناسبة مؤتمر 
البنك والمستثمر

م�صارف
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جيالتي كورتينا

Gelati Cortina
�شناعة الي�س كريم على انواعه

العنــوان :  بيروت الدكوانة - شارع البحوث-ملك الشركة - هاتف : ٦-٦٩١٨٧٢ )١( ٩٦١ - ٢٢٣٩٨٠ )٣( ٩٦١ 
 فاكس : ٦٨٧٢٩٨ )١( - ص.ب : ٢٠٧٦ بيروت

ADDRESS : Beirut - Dekwaneh - Al Bouhous Str.-Company Bldg
Tel : 961 (1) 691872 - 6 - (3) 223980  - Fax : 961 (1) 687298 P.O.Box : 2076 Beirut

E-mail: gecort@yahoo.com

Ice Creams Producers
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على  القائم  واألقتصاد«  »الصناعة  مجلة  نهج  مع  متاشياً 

األهتمام بالصناعة اللبنانية أنطالقاً من رسالة اجمللة في خدمة 

القضية الصناعية.

 www.sinaaiktisad.comومبناسبة أطالق موقع اجمللة على األنترنت

والذي يشكل من خالله )باب صنع في لبنان( منطاً حقيقياً يساهم 

بوصول السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية، وقفزة نوعية 

وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج الصناعي اللبناني.

واحمللية  العربية  األسواق  في  للمجلة  اجلديدة  اإلنطالقة  ومع 

فقد  لبنان،  صناعة  إلى  للتعرف  معتمداً  مرجعاً  باتت  بحيث 

)باب صنع في لبنان(  العمل على تعزيز  إدارة اجمللة  باشرت 

التسعينات  مطلع  في  صدورها  منذ  به  تفردت  الذي 

الترويج  في  جداً  مخفضًة  وبكلفة  فاعلة  كخطوة 

األنتشار  من  مستفيدة  لبنان  في  الوطنية  للصناعة 

اجلديد للمجلة، مضافاً إليها اإلنتشارالواسع على املوقع 

األسواق  جميع  في   www.sinaaiktisad.com االلكتروني 

احمللية والعربية.

أن  اجمللة  إدارة  تأمل  اخلطوة،  هذه  جلدية  ونظراً  لذلك 

فرصة سانحة  فيها  اللبنانيون  الصناعيون  يجد 

لترويج منتجاتهم عبر املشاركة االعالنية وفقاً 

سهل  بأسلوب  أعتماده  مت  الذي  املوحد  للنموذج 

يفسح  مبا  رمزية  تكون  تكاد  وبكلفة  وفعال 

املؤسسات  من  ممكن  عدد  أكبر  أمام  اجملال  في 

الطرق  بأقصر  بأنتاجها  للتعريف  الصناعية 

وبأقلها كلفه.

أنطالقاً من ذلك أنشأت اجمللة جهازاً بشرياً 

وتقنياً خاصاً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق 

اللبنانية  املشتركة للصناعة  املصالح 

الوطني  واإلقتصاد  خاص  بشكل 

بشكل عام.
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صركة حمام�ش االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

E- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق املعرض - 2- مستديرة ابو علي -3- القبة - 4- ابو سمرا - عكار : -5- العبدة - 6- 

احملمرة - 7- حلبا - الضنية - 8- مرياطة - 9 -سير الضنية - 10 زغرتا - الكورة - 11-عابا 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

   معامل الفلوك�ش ال�صناعية

احمد عطايا

uSInE LAVELuXE InDuSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاكس : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١
ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

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

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr GhAndoUr & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ستيراد وت�سدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

�لكورة - كفرعقا - لبنان �ل�سمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �س.ب : ١٢ �ميون - لبنان

باتي�صري مريفاي

�شناعة الكاتو- كروا�شان - بوظة - �شوكول على انواعها لجميع المنا�شبات - تاأمين طلبات الفراح

Mirvay Patisserie

�لعنو�ن: بئر �لعبد - �ل�سارع �لعام - بناية �الغاء - هاتف: ٢7٤٤٢٨ -٩٥٢٨٣٨ )٥( ٩٦١
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ستيراد وت�سدير(

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : ٢٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاكس : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

E-mail : helbawi@helbawibros.com

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

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 - ٦4٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١

�صركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: ٢٩٦١٧٦  )٤( ٩٦١-٨٦٦٢٧٧ )٣( ٩٦١

�سناعة الم�سروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l 
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

�سارع �سيدة الحقلة- م�ستيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١٤٤ - 7٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: 7٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�سناعة البيوت البال�ستيكّية- �سناعة �ستول الخ�سار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّم��ن روبن�سون �أغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركي��ب �لبي��وت �لبال�ستيكّية وف��ق �أحدث 

�الأخ��رى  و�لبل��د�ن  لبن��ان  ف��ي  �لتقني��ات 

�أ�ستر�لي��ا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��ر�ق، 

وغيرها. كم��ا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ست��ول �لمطعم��ة )�لبن��دورة و�لباذنج��ان 

و�لبطيخ و�ل�سم��ام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّف��ر  �أمث��ل.    لح�س��اد  مثالي��ة  بد�ي��ة 

روبن�سون �أغري كافة �لم�ستلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّن��ة   �ل��ري  كم�ستلزم��ات 

و�الأ�سمدة �لكيماوي��ة و�لع�سوّية باالإ�سافة 

�إلى �الإر�س��اد �لزر�عي لم�ساعدة �لمز�رع في  

�لح�سول على �إنتاج �أف�سل ونوعّية ممّيزة. 

بال�صتيك كام كومباين - ب.�صي.�صي. �ش.م.م

 Plastic Chem Company - PCC s.a.r.l
Plastic Industry                                                                      سناعة بال�ستيكية�

لبنان الجنوبي - �سيدا - الغازية - ال�سارع العام - البناية ملكه

هاتف : ٢٢٣٥٣٥ )7(  ٩٦١  - ٣٣77٨٨ )٣( ٩٦١- فاك�س: ٢٢٣٥٣٥ )7( ٩٦١ 

E-mail :khalilcherri@yahoo.fr

لـوريجين �ش.م.ل 
م�ستح�سرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 
 فاكس  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ 
خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاكس: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com,  www.plastiban-lb.com 

Plastiban �صركة بال�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

Materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

الفتى كو
 ل�سناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

 موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك
A.M. PLASTIC EST. 

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

١١٤ /٤٣٦١١٥ - )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 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
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آالالت واالجهزة الكهربائية

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

Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�سناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�سر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �سعادة 

 املدينة ال�سناعية  - بناية املوؤ�س�سة 

هاتف :  ٨٩٠٦٩٦-٨7٨٨٠٠ )١( ٩٦١  

 فاك�س: ٨7٨٨٠١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١٥٩-٩٠- جديدة

تبريد �سناعي وا�سغال �سناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوتو�سرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩٥٠٨٦٦ )٥( ٩٦١  -  فاك�س: ٩٥٢٨٦٦  )٥(٩٦١

    Mecanix s.a.l         ميكانيك�ش �ش.م.ل 
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آالالت واالجهزة الكهربائية

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 

Import Machinery & Packaging Materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

  حريري رادياتور�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain 

Al Deleb - 

Mohammad Hariri 
Bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�شناعة رادياتورات واك�ش�شواراتها لكافة

 ال�شيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤٥٥٠٠١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : ٢٨٨٣٤٤( ٣)٩٦١+
E.Mail: elissaco@live.com

�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: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�سناعة اآالت لتحويل الورق ال�سحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

�صركة اك�صترافور  ل�صناعة االفران االآلية �ش.م.م 

Manufacturing of Bakery          سناعة وتجارة االفران االآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤٣٥٤٣٣ )٥( ٩٦١  فاكس : ٤٣٢٨٥٦ )٥( ٩٦١

http://www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com

ل م�شكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

                                      للمعلومات 

�شركة ال�شامي للتجارة وال�شناعة      

الدفاية االقت�صادية البيئية

�شناعة وتجهيز المطابخ الكبرى - �شنع معامل للنفايات - �شنع دفايات على انواعها

00961 3 839 269 - 00961 1 472 139  
E-mail : shamiest@shamiest.com.lb

1 - لمزرعة دواجن م�ساحة 

1000 م. مربع 6 ليتر ديزل لكل 

�ساعة دوران 

2 - دفاية للخيم الزراعية من  

500 م. مربع الى  10000م. مربع 

)ديزل اوزيت م�ستهلك( 
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legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz

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

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 : 4٧٢٠4٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : 4٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

آالالت واالجهزة الكهربائية
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آالالت واالجهزة الكهربائية

�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 - ٩١٥4١٩/٢٠ )4( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢4٣٣ )4( 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

�صركة غدار لل�صناعة والتجارة �ش.م.م 

GHADDAR TRADE & INDUSTRY s.a.r.l
�شناعة اأجهزة ت�شخني املياه على الطاقة ال�شم�شية - �شخانات املياه على انواعها

�شناعة املفرو�شات والتجهيزات املدر�شية

الغازية - طريق �شيدا . �شور  - هاتف : ٢٢١٩٥٦ ٧ ٩٦١  

تلفاك�س : ٢٢٠٥١٢ ٧ ٩٦١  - �س.ب: ١٠٢ �شيدا - لبنان

redaghad@inco.com.lb

موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واوالده 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 and Vertical mixers, Grinders and ham-
mer mills, conveying machines, Manual poultry processing equipment, Feather 
picker, poultry housing equipment such as nests, drinkers and 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 - ٦4٥4٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠4٢4 )٨( ٩٦١

ت�شنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�شارات وخالطات علف  
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صناعة األلبسة والنسيج

�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

Lingerie     الب�سة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �سارع ب�سري جنبالط  - بناية العيا�س

هاتف : ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١  

٥١١٨١١ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١ 

موؤ�ص�صة دارين   

    لل�صناعة والتجارة 

 Darine Manufacturing  

& Trading Est. 

Lingerie     الب�سة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �سارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ١٤/٦٢٨٢

 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�سطا التحتا - بناية بي�سون

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 �لكتروني

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�سيطبة - �سارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 300874 (1) ٩61 - 816845 (1) ٩61 - �ض.ب.: 14 -5741     

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

�رشكة الرج�ض

Largess Co
الألب�شة اجلاهزة

�شد البو�شرية  

�شارع كني�شة مارمارون 

هاتف:  ٢4٨٧٧٧-١ ٩٦١  

فاك�س : ٢4٨٦4٨ ١ ٩٦١ 

 �س.ب: ١٨٠٩ - ٩٠

info @ largess-co.com - www.largess-co.com
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صناعات مختلفة 

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�شروان - املنطقة ال�شناعية- لبنان

هاتف :  ٢٣١٥4٢ )٩( ٩٦١ - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

�صركة فخري داغر  

Fakhry Dagher Co.
Furniture & Decorationمفرو�شات وديكور

جبل لبنان - ك�شروان - ذوق م�شبح �شارع املنطقة ال�شناعية

هاتف: ٢٣١٧٢٣ ٩ ٩٦١ - ٢4٢٨١٥/٦ ٠٣- فاك�س: ٢٣١٧٢٣ ٩ ٩٦١ 

fdcoleb@gmail.com

CITY ROLL     صيتي رول�

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580

Curtain Glass Secorits  /  اأملنيوم، زجاج، �شكوريت

 

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         
فاكس: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل
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امل�سانع  حركة  لبنان  يف  الإعمار  حول  ملف  يف  والقت�ساد«  »ال�سناعة  جملة  حلظت 

املتخ�س�سة بهذا القطاع، ليتبنّي من خالله التطور الذي طراأ على الن�ساط العمراين عامة، 

 2011 �سنتي  عن  ملحوظًا  تراجعًا  العام  هذا  �سهدت  لبنان  الإعمار يف  اأن حركة  علمًا 

و2012، من جراء الظروف الإقليمية العامة التي اأدت اىل �سعف يف ميزانيات املوؤ�س�سات 

الإعمارية وتراجع حركة الطلب يف مقابل زيادة العر�ض. ويلحظ امللف من خالل اللقاءات 

التي اأجريت العر�ض والطلب اخلارجي على مواد البناء اللبنانية وعلى �سناعة اآلت البناء. 

التكاليف والر�سوم. وعلى الرغم من عدم  اليد العاملة وغالء  اأجور  ارتفاع  بالإ�سافة اىل 

وجود اإح�ساءات دقيقة بنّي العر�ض والطلب خالل العام 2013 اإل ان الطلب على ال�سقق 

والعقارات للتاأجري ارتفعت اأكرث. 

يرتيثون  الذين  امل�ستثمرين  بن�ساط   2013 العام  لبنان يف  الإعمار يف  وارتبطت حركة 

ومدى  ال�سورية،  الحداث  اىل  الوىل  الدرجة  يف  المر  ويعود  العقارات،  �راء  قبل  كثرياً 

تاأزم الو�ساع ال�سيا�سية يف لبنان، المر الذي يجِنّب اي م�ستثمر عربي او حتى اجنبي 

من التوجه اىل لبنان، وخو�ض غمار ال�ستثمار فيه، بالإ�سافة اىل عدم اإمتالك املواطنني 

لالموال الالزمة ل�راء اي عقار او منزل، مع الرتفاع الخري ل�سعار ال�سقق الذي ي�سهده 

لبنان يف الأونة الأخرية. 

ونتيجة تريث امل�ستثمرين وانح�سار حركة ال�سياحة و�سعف النمو القت�سادي لوحظ تراجع 

يف احلركة واثر �سلبًا القطاع العقاري يف لبنان ، حيث تراجع عدد املبيعات العقارية نحو 

18،9 يف املئة، مقابل تراجع قيمة املبيعات نحو 22،5 يف املئة. 
ان تراجع عدد املبيعات العقارية قد يكون مرتبًطا بال�سعار ومدى تفاوتها من منطقة اىل 

اآلف دولر، وذلك   4 اآلف دولر واخرى   3 ارا�ٍض املرت املربع فيها ي�ساوي  اخرى، فهناك 

بح�سب الحياء، اما خارج بريوت فان ال�سعار ادنى من ذلك، ويتم ت�سنيف ال�سعار بح�سب 

كثافة ال�سكان والتجارة، بخالف �سيعة ل حياة عملية فيها، و �سهدت العقارات تراجًعا 

ملحوًظا يف مبيعها.

وياأتي تراجع قطاع العقارات يف لبنان ب�سبب احلالة المنية بالإ�سافة اىل ارتفاع 

الولية  ارتفعت والبولد واملواد  ا�سعار احلديد  العقارات، لن  التكلفة لتلك 

وال�سناعية، ويف لبنان ل مييز النا�ض بني اختالف ال�سعر ب�سبب الكلفة 

او ب�سبب الطلب، وهما خمتلفان لن اليوم الرتفاع العام للعقارات 

عائد لرتفاع التكلفة، ومن ناحية الطلب الرتفاع �سئيل جًدا ال 

مبناطق معينة كبريوت منها ال�رفية وفردان وغريها، ولكن 

يف املناطق الخرى الرتفاع عائد للتكلفة. 

حركة إعمار لبنان تنتظر الظروف 
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Hassan Hussein 
Trading Est.

النبطية: دير الزهراين - ال�شارع العام - ملكه - هاتف: ٥٣٠٧٣٠ )٧( ٩٦١+ -  ٢٦٢٣٨٨ )٣( ٩٦١+ -  ١٠٩١٠٠ )٧٦( ٩٦١+ - فاك�س: ٥٣٠٧٣٠ )٧( ٩٦١+

Al-Nabatieh: Deir Al-Zahrani Main street - Tel: +961 (7) 530730 - +961 (03) 262388 - +961 (76) 109100 - Fax:+ 961 (7) 530730
info@hmh-machines.com - www.hmh-machines.com
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اإلعمار في لبنان بين تراجع الطلب وزيادة العرض

عل��ى �لرغم م��ن �أن �لقط��اع �لعقاري يف 

لبن��ان، �سهد منذ �لع��ام 1950 تقّلبات يف 

ة، �أظهر خالل �ل�سنو�ت �لثالث 
ّ
قيمه �ملالي

�ملا�سي��ة حرك��ة ت�ساعدي��ة م��ع تر�جع 

ل �لقط��اع �لعقاري يف 
ّ
ملح��وظ. فقد �سج

لبنان منو�ً متو��ساًل وبوترية �رصيعة منذ 

ع��ام 2007 ولغاي��ة نهاي��ة 2010، وه��ذ� 

�لنم��و يتمّثل يف زيادة �لطلب على �ل�سقق 

ك �الأ�سا�سي لهذه �لطفرة 
ّ
ة. و�ملحر

ّ
�ل�سكني

��ة، كان زي��ادة �لطل��ب على �رص�ء 
ّ
�لعقاري

�ل�سقق م��ن �للبنانيني مقيمني ومغرتبني 

ة 
ّ
ومن �لرعايا �لعرب نتيجة �الأزمة �ملالي

��ة �الأخ��رية. لك��ّن �ملالح��ظ هدوء 
ّ
�لعاملي

��ة يف ع��ام 2011، 
ّ
ه��ذه �لطف��رة �لعقاري

و�لتي �سهدت ركود�ً و�نخفا�سًا يف �لطلب 

لل�سن��و�ت  ��ة ن�سب��ة 
ّ
�ل�سكني �ل�سق��ق  عل��ى 

 �ل�سابق��ة، وذلك يع��ود لالأ�سب��اب �لتالية:

�الإقليم��ي،  �القت�س��ادي  �لتباط��وؤ   -

��ة يف دول �خللي��ج �لعرب��ي، م��ا 
ّ

وخا�س

��ة ملو�طني 
ّ
�أّث��ر �سلب��ًا يف �لق��درة �ل�رص�ئي

 تل��ك �ل��دول وللبناني��ني �لعامل��ني فيها.

يف  �لعق��ار�ت  �أ�س��و�ق  �أد�ء  تر�ج��ع   -

دول جمل���س �لتع��اون �خلليج��ي، بفع��ل 

��ة.
ّ
�لعاملي ��ة 

ّ
�ملالي �الأزم��ة   تد�عي��ات 

ة يف بع�س دول �الحتاد 
ّ
- �أزم��ة �ملديوني

�الأوروبي )�ليونان، �لربتغال، �إ�سبانيا...(، 

��ة، وتاأث��ري 
ّ
وم�سكل��ة �ال�ستد�ن��ة �الأمريكي

ل 
ّ
ذل��ك يف نظام �ل���رصف �لعاملي، وحتو

�مل�ستثمري��ن �إىل �لذهب كبدي��ل �آمن، عن 

جممل �ال�ستثمار�ت �الأخرى.

وح�سب قاع��دة �لبيان��ات ل�رصكة »ر�مكو 

�لعق��ار�ت  �أ�سع��ار  ف��اإّن  ��ة«، 
ّ
�لعقاري

ت�ساع��دي  بخ��ّط  ��زت 
ّ
متي لبن��ان  يف 

�الأزم��ات. خ��الل  حّت��ى  يتوّق��ف   مل 

)م�س��رتو  �ل�سق��ق  �ساغل��ي  �ىل  بالن�سب��ة 

�ل�سقق به��دف �ل�سك��ن(: بالن�سبة �ىل هذه 

�ل�رصيح��ة وه��ي �الأك��رب )مقارن��ة بع��دد 

ري��ن �أو �ملقاول��ني(، ف��اإّن عو�م��ل 
ّ
�ملطو

ة تختل��ف كثري�ً 
ّ
ومعاي��ري قيا���س �لربحي

��ا �سب��ق. فل��و �عتمدنا �ملث��ال �ل�سابق 
ّ
عم

نف�س��ه، فال�سق��ة �لت��ي بيع��ت ع��ام 2000 

مت ما بني نهاية 
َّ
ب�سع��ر 50000 دوالر قو

ل من 2011 مبا بني 
ّ
2010 و�لن�س��ف �الأو

150000 و200000، وذل��ك تبع��ًا حلال��ة 
وموق��ع �لبن��اء وحج��م �الإ�ساف��ات.. �أي 

�أّن قيم��ة �لعق��ار ق��د ت�ساعف��ت ما بني 3 

لبنان  البناء يف  تعترب رخ�سة 

كله،  العامل  يف  رخ�سة  اغلى 

وعلى الرغم من هذا �سهد القطاع 

العقاري حت�سنًا ملحوظًا خالل 

ارتفاع  2012، مع  الأول  كانون 

اإىل  العقارية  املعامالت  عدد 

مع  مقارنة  معاملة   %  90.7
ت�رين  خالل  معاملة   6481
الثاين. اأما على �سعيد تراكمي، 

املعامالت  عدد  انخف�ض  فقد 

املئة  يف   10.14 العقارية 

خالل 2012 اإىل 74569 معاملة 

معاملة   82984 مع   مقارنة 

عقارية يف 2011. 

ملف خا�ص / مقــابلــة

شركة حجازي للمقاوالت الزجاجية

الحازمية فيالج
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ّ
 �لو�سطي لنمو

ّ
و4 �أ�سع��اف، ولناأخذ �حل��د

�الأ�سعار �أي ما يقارب 350 % )خالل 10 

�سنو�ت مع �الأخذ �العتبار �ال�ستهالك �لذي 

���س له �لبن��اء(. باملقابل يجب �الأخذ 
ّ
تعر

د�ت:
ّ
 بعني �العتبار جملة معطيات وحمد

�ل�سق��ق  بن��اء  نح��و  بالتوج��ه  �لب��دء   -

�ل�سغ��رية، و�لتي بلغت ن�سبتها11 % من 

�لبن��اء ع����ام2011.  جمم��وع م�ساري����ع 

و�ملق�س��ود بال�سق��ق �ل�سغي��رة �لت�ي تبلغ 

 م�ساحته���ا 150 م��رت�ً مربع���ًا وم��ا دون.

ع��ن  �ملقاول��ني  م��ن  �لعدي��د  �بتع��اد   -

نح��و  له��م 
ّ
وحتو �لكب��رية،  �ل�سق��ق  ب��نء 

ت��رت�وح  و�لت��ي  ط��ة 
ّ
�ملتو�س �ل�سق��ق 

�ع.
ّ
 م�ساحتها ما ب��ني 150 و300 مرت مرب

�ل�سق��ق  مبيع��ات  ن�سب��ة  �إّن   -

بلغ����ت ط���ة 
ّ
و�ملتو�س  �ل�سغ��رية 

��ة.
ّ
�ملبني �ل�سق��ق  جمم��وع  م��ن   %  85   

يف  �لفعل��ي  �لنم��و  م��ن  �لرغ��م  عل��ى   -

��ة، ف��اإّن �الحتياج��ات 
ّ
�مل�ساح��ات �ملبني

ب���  ر 
ّ
تق��د وحده��م،  للمقيم��ني  ��ة 

ّ
�ل�سكني

��ة، ف�س��اًل عن �لطلب 
ّ
15000 وح��دة �سكني

م��ن غ��ري �ملقيم��ني، و�لذي ي�س��ّكل وحده 

40 % م��ن �إجم��ايل �لطل��ب �لعقاري يف 
لبنان.

شركة صيفي وأوالده للحجر  والمقاوالت

جسور لإلعمار

معامل عبداهلل سلوم

دهانات تينول
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ال�سوق  حركة  �سهدت   ،2012 العام  يف 

العقارية اللبنانية حركة بطيئة، و�سهدت 

واملبيعات.  الن�ساط  تدريجيًا يف  تراجعًا 

كيف انعك�ض هذا الرتاجع على القطاعات 

ال�سناعية ول �سيما على �سناعتكم؟

يف  �ل�سناعات  كل   تاأثرت  مثلما  تاأثرنا 

يوؤثر  �لعام  �ل�سيا�سي  �لو�سع  الأن  لبنان، 

�سلبًا يف كل �سيء، فبداًل من تدعيم �ل�سناعة 

و�القت�ساد يف لبنان �إنهم يحفرون حتتها 

ينتبهون  ال  �ل�سيا�سيني  الأن  رمبا  لتنهار، 

�ىل �أن خطاباتهم �ل�سيا�سية توؤثر �سلبًا يف 

�القت�ساد �للبناين. 

فالبلد  لل�سناعة،  يهتمون  ال  ب�رص�حة 

ال  �أنهم  خ�سو�سًا  �ل�سيا�سة  على  يقوم  ال 

�إال نظريات،  �أي قطاع وال ن�سمع  ينظمون 

�أعمل يف قطاع  �نا  �أمر غري مقبول،  وهذ� 

60 �سنة، ومنذ ذ�ك �لزمان  �لك�سار�ت منذ 

�ملخططات  تدر�س  �حلكومات  تز�ل  وال 

�لك�سار�ت.  قطاع  لتنظيم  �لتوجيهية 

و�لروتني �الإد�ري يوؤخر �القت�ساد ويعطل 

�مل�سالح �لعامة. 

ا�سدار  حني  اىل  النتظار  اأن  تعتقد  األ 

القانون قد تختفي اجلبال من لبنان؟

ولكن  جد�ً  و��سعة  وهي  موجودة  �جلبال 

�سيء،  كل  ت�سييق  �ل�سيا�سيني  نظرة 

جمال  يف  �سابقًا  �مل�ستثمرة  فاجلبال 

�لك�سار�ت ميكن ��ست�سالحها لت�سبح �أمكنة 

عامة،  حد�ئق  �أو  �ملعامل  الإن�ساء  و��سعة 

�سيا�سية،  حم�سوبيات  تبد�أ  �الأمور  لكن 

عندما  �ل�سناعي  �لقطاع  على  فاخلطورة 

تتدخل �ل�سيا�سة يف م�سالح �لنا�س. 

م�رصف  من  قر�سًا  يعطوننا  جهة  فمن 

لبنان فاأ�س�سنا جمباُل كلفنا قر�بة �خلم�سة 

ترتكب  �أخرى  جهة  ومن  دوالر،  ماليني 

�لتي  بامل�ساكل  فادحة  �أخطاء  �ل�سيا�سة 

توقفت  �إذ�  �لقرو�س  �سنفي  فكيف  حت�سل 

�حلركة �لعمر�نية.  

من  تاأثر  موؤ�س�ستكم  عمل  اأن  يعني  هذا 

جراء الرتاجع يف القطاع العقاري واحلركة 

العمرانية، وهل لديكم خطط وا�سرتاتيجية 

ومواجهة  موؤ�س�ستكم  لتطوير  �سناعية 

لتجنب  احتياطية  خطة  اأو  التحديات، 

النق�ض؟

�لتي  �ل�سناعية  �لقطاعات  �أكرث  قطاعنا 

الأننا  �الإعمار  حركة  برت�جع  تاأثرت 

�الأ�سا�س يف هذه �حلركة كك�سار�ت بح�س 

كل  �أ�سف  وبكل  وغريها.  باطون  وجمبل 

به.  ونتعلق  �ملحلية  �ل�سوق  على  �تكالنا 

وعاملية  عربية  بجوالت  �أوالدي  قام  لقد 

و�سلنا �ىل �جلز�ئر وقطر و�فريقيا وجربو� 

عملي  و�سعت  ولكني  �خلارج،  يف  �لعمل 

ليعودو�  بطلبهم  و�ر�سلت  بل 
ّ
�ملج وكربت 

نظري  وجهة  ومن  لبنان،  يف  �لعمل  �إىل 

�أنني ال �أريد �أن يغادر �أوالدي وغريهم و�إال 

�سيفرغ �لبلد من �لكفاء�ت. 

لإعادة  امل�ستقبلية  توجهاتكم  هي  ما 

ومعاجلة  ال�سناعي  القطاع  اىل  التوازن 

ال�سيا�سة  جراء  من  به  حلق  الذي  اخللل 

الدولة  تتحمل  التي  اخلجولة  ال�سناعية 

بع�ض امل�سوؤولية يف م�سبباتها، وما هي 

مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

من  �لقرو�س  ت�سهيل  هو  �سهدناه  ما  كل 

لت�سجيع  لل�سناعيني  لبنان  م�رصف 

�ل�سناعة، وال �أعرف �إذ� كان لوز�رة �ل�سناعة 

�أين هو  �أعرف  دخل يف هذ� �ملو�سوع، وال 

�إال  �ملو�سوع.  لهذ�  تهتم  كانت  و�إذ�  دورها 

�لدعم  يقدم  لبنان  م�رصف  �أن  نعرف  �أننا 

حاجات  ليغطي  للم�سارف  �لفو�ئد  ويدفع 

م�ساعد�ت  على  ح�سل  �أن  بعد  �ل�سناعيني، 

خارجية لدعم �ل�سناعيني �للبنانيني. 

�سنو�ت  منذ  نحاول  فنحن  �ملطالب  �أما 

و�ملحافر  �ل�سناعة  لقطاع  ملفات  ونقدم 

�هم مطلب هو تنظيم  �الإت�ساالت.  وقطاع 

قانون  تطبيق  مثاًل  �لك�سار�ت،  قطاع 

�ل�ساحانات،   لكل  �لوزن  على  �لتحميل 

�أحيانًا ال مينعون �ساحنة من حتميل �أكرث 

من قدرتها. ومن ناحية �خرى يعرت�سون 

على �أن �لطرقات مليئة باحلفر ب�سبب نقل 

مو�د �لبناء، وال ينظرون �ىل توقيت تعبيد 

�لطرقات �ملفرت�س �أن تكون خالل �لربيع 

�أو مع بد�ية �ل�سيف، لكن عمليات �لتعبيد 

رئيس مجلس إدارة شركة SAD Lebanon للمقاوالت والتجارة

جان قاعي: ال نطلب من الدولة سوى تنظيم 
قطاع الكسارات وتخفيض الضرائب

يتعر�ض قطاع الك�سارات لأزمة قد تكون عالقة يف ظل تراجع قطاع الإعمار كونه 

اأن  اإذ  املتالحقة،  ال�سيا�سية  الأزمات  ظل  يف  خ�سو�سًا  به،  مبا�ر  ب�سكل  يتاأثر 

اخلطابات ال�سيا�سية توؤثر �سلبًا يف اأي حركة اإقت�سادية، بالإ�سافة اىل عدم تنظيم 

قطاع الك�سارات لغاية الآن. 

اليد العاملة يف  اإبقاء  ال�سيد جان قاعي الذي يتحدى ويعمل على  هذا ما يراه 

لبنان، وي�ر على تو�سيع اأعماله، ول يطالب الدولة اإل مبا هو معقول وم�سموح يف 

تنظيم قطاع الك�سارات لتتمكن هذه ال�سناعة من الإ�ستمرار يف كل الظروف، ويف 

لقائه مع »ال�سناعة والإقت�ساد« �رح بالتف�سيل معاناة موؤ�س�سته وحاجاتها. 
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تتم يف �خلريف �أو يف بد�ية �ل�ستاء، وهذ� 

ما ي�رص بالزفت وال يجعله متما�سكًا، ويف 

�لنهاية يقع �للوم على �أ�سحاب �ل�ساحنات. 

وعندما تكون هناك حفرة على مقربة من 

�مل�سانع ال تردم.

من  كثري�ً  �لطلب  ن�ستطيع  ال  �أ�سف  وبكل 

ال  مثاًل  تنفذ،  ال  �ملطالب  �أقل  الأن  �لدولة 

تخف�س لنا �لدولة �لطاقة، فنحن ن�ستدين 

�لت�سغيلية،  �لكلفة  لنغطي  �ملالية  �ل�سيولة 

لن  عليه  هو  ما  على  �لو�سع  بقي  و�إذ� 

ن�ستطيع �الإ�ستمر�ر.

�لبنى  �لدولة  لنا  توؤمن  �أن  نريده  ما  فكل 

�لعالقة،  بامللفات  و�الإهتمام  �لتحيتية 

مثاًل عندما �أ�س�سنا م�سنعنا يف �لعام 1993 

يف  تدريبية  بدورة  ليقوم  �سخ�سًا  �ر�سلنا 

�سوي�رص� يف جمال �لك�سار�ت وقدمنا در��سة 

�ىل معظم �لوزر�ت منذ �سنة 1994، ولغاية 

�ليوم مل جند جو�بًا الأن �مللف �ختفى. 

وكاأن ل اأمل لديك بامل�ستقبل؟

يف  �أوالدي  لرتكت  �أمل  لدي  يكن  مل  لو 

باطون  جمبل  لهم  �أ�س�ست  ولكني  �خلارج، 

يف  �عمااًل  لهم  و�أ�س�ست  ثابت،  الأنه 

�إذ�  الأنهم  �لبناء،  وم�ساريع  �ملقاوالت 

�سافرو� لن يعودو� �ىل لبنان. 

�لقطاع  �جتاه  كبري  نق�س  �لدولة  لدى 

�ل�سناعي، فامل�ساربة �خلارجية قوية يف 

مقابل �ل�سوق �للبنانية يف كل �لقطاعات، 

مثاًل �إذ� طلب �أي �سخ�س ترخي�سًا من وز�رة 

�ل�سناعة يف �أربيل الن�ساء معمل ��سمنت �أو 

�لدولة  تدعمه  مبا�رصة  ك�سارة،  �أو  باطون 

50 باملئة من كلفة �ملازوت فقط،  بن�سبة 

وهذ� يح�سل يف كل دول �لعامل، بينما يف 

لبنان يح�سل �لعك�س، فنحن ن�سطر �إىل �أن 

جنلب �ليد �لعاملة من �خلارج، باال�سافة 

يوجد  وال  �لقطاعات  كل  تنظيم  عدم  �ىل 

نظرة م�ستقبلية، مثاًل تتحمل منطقة �ملنت 

ع�رصة  �سارت  �إذ�  باطون  معامل  خم�سة 

يح�سل  �أ�سف  وبكل  �مل�ساربة،  حت�سل 

�لبع�س على رخ�س و�أذونات من دون �أن 

مهند�سني  لديهم  فلي�س  موؤهلني،  يكونو� 

هناك  �لنهاية  ففي  جمهزة،  خمترب�ت  �أو 

�لباطون،  �سناعة  على  خطرة  م�سوؤولية 

كما ال يوجد مر�قبة ل�سناعة �لزفت �أي�سًا. 

ما اأكرث معاناتكم؟ 

فمع  ن�ستهلكها،  ما  �أكرث  هي  �لطاقة 

��ستخد�م  �إىل  ن�سطر  �لكهرباء  �نقطاع 

�ملدعوم  غري  �ملازوت  و��ستعمال  �ملولد 

للم�سانع. 

ن�سيف �ليها تخفي�س �لر�سوم و�ل�رص�ئب، 

�سناعي  قر�س  على  يح�سل  فال�سناعي 

ال  ملا  ��ستثماره،  الن�ساء  �مل�رصف  من 

تلغى �ل�رص�ئب خالل مرحلة �لقر�س كاأقل 

�سناعته  تثبيت  من  يتمكن  �أن  �ىل  تقدير 

�ملنطقة  دول  كل  ففي  باالإنتاج،  و�لبدء 

�ملبتدىء  �ل�سناعي  �لدولة  تدعم  �لعربية 

بتخفي�س �ل�رص�ئب �أو �إعفاء�ت كلية منها، 

�لت�سدير، ون�سيف �ىل ذلك عندما  �أو دعم 

يبد�أ �ل�سناعي بان�ساء عمله ي�ستورد معظم 

لر�سوم  تخ�سع  وهي  �خلارج  من  �ملعد�ت 

وهذه  ت�سجيل،  ور�سوم   TVAو جمركية 

تفتح  مل  �إذ�  �ل�سناعي  ظهر  تك�رص  �أعباء 

توقع  كانت  لبنان  يف  �أن  علمًا  �ال�سو�ق، 

مر��سيم ��سرت�عية تخف�س �ل�رص�ئب لبع�س 

�ملناطق �ل�سناعية، وهذه مل تعد موجودة.

�ل�سناعي  �لقر�س  على  نح�سل  عندما 

�سماح  فرتة  �سنتان  لدينا  يكون  �ملدعوم 

قبل �أن نبد�أ بالدفع للم�رصف، وخالل هذه 

رخ�سة  على  لنح�سل  نعمل  نكون  �لفرتة 

�الإد�ري،  و�لروتني  �الإجر�ء�ت  ونو�جه 

�لرخ�سة تكون فرتة  وعندما نح�سل على 

�سند�ت  علينا  وت�ستحق  �نتهت  قد  �ل�سماح 

�مل�رصف، ولو ال هذه �لفرتة، ملا ��ستطعنا 

�النطالق يف �مل�رصوع.

ك�سناعيني  نعرف  �لطاقة،  �أعباء  وكذلك 

يرتفع  فعندما  �لعامل،  يف  �لنفط  ��سعار 

وعندما  عندنا،  يرتفع  عامليًا  �ل�سعر 

يخف�سونه  دوالر�ت   10 عامليًا  يخف�س 

دوالر�ً  يرتفع  وعندما  لرية،   100 عندنا 

يرتفع عندنا 1000 لرية، نحن نطالب باأن 

يكون �لرفع و�لتخفي�س بامل�ستوى نف�سه. 

كيف تقراأون م�ستقبل النمو القت�سادي يف 

لبنان يف ال�سنوات 2013/ 2014؟ وحركة 

الإعمار التي توؤثر يف باقي القطاعات؟

�لنك�سات  كل  �للبناين  �ل�سعب  �عتاد 

�الآن  �لبلد  مثاًل  و�ل�سيا�سية،  �القت�سادية 

ال  �مل�سانع  ونرى  تقريبًا  حكومة  بدون 

تز�ل تعمل وت�سحي، ولكن �خري�ً �ىل متى 

�سيتمكن �ل�سناعي من �ل�سمود. 

�إهمال حاجات �لقطاع  عندما نرى تكر�ر 

بهذ�  قر�ر�ً  هناك  باأن  ن�سعر  �ل�سناعي 

وهذه  �ل�سناعي.  يكلف  ما  وهذ�  �الأمر. 

�أعباء كبرية غري ملمو�سة. 

قوة  لديه  �إن�سان  �أكرث  �للبناين  �أن  �أرى 

�لرغم  على  بالبلد  وثقة  وقدر�ت  وطاقات 

من كل ما نعانيه،ناأمل خري�ً يف �مل�ستقبل 

�ل�سناعي للبلد. 
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يف الع���ام 2012، �سهدت حركة ال�سوق 

العقاري���ة اللبناني���ة حرك���ة بطيئة، 

و�سهدت تراجع���ًا تدريجيًا يف الن�ساط 

واملبيع���ات. كيف انعك�ض هذا الرتاجع 

عل���ى القطاعات ال�سناعي���ة ،ل �سيما 

على �سناعتكم؟

تتاأث��ر �لكث��ري م��ن �لقطاع��ات مبا�رصة 

بقط��اع �الإعمار وال �سيم��ا قطاع �لغاز 

�ل��ذي يعت��رب قطاع��ًا فاع��اًل و�أ�سا�سي��ًا 

ل��ه عالق��ة بحركة �ل�سياح��ة ون�ساطها. 

فلبن��ان بل��د يعتمد ب�س��كل �أ�سا�سي على 

وكّلم��ا  �قت�س��اده.  ليغ��ّذي  �سياحت��ه 

�د 
ّ
ن�سط��ت ه��ذه �حلرك��ة وز�د ع��دد رو

بالت��ايل  ز�دت  و�لفن��ادق  �ملطاع��م 

و��ستعمال��ه،  �لغ��از  قط��اع  حرك��ة 

وتقّل���س �حلرك��ة �ل�سياحي��ة �مللح��وظ 

يف �الآون��ة �الأخ��رية كان ل��ه  �أث��ر كبري 

على قطاع �لغاز وحركته �القت�سادية، 

فم��ن �ملنطق��ي �أن تك��ون لرت�ج��ع عدد 

 �ل�سياح وطاأة كب��رية على هذه �حلركة.

 �الإ�سارة �إىل �أن �مل�ساريع �لعمر�نية 
ّ
�أود

عامرة ولكن حركة �لبيع خفيفة، ونحن 

نعتم��د ب�سكل كبري عل��ى زيادة �الإعمار 

ليزي��د ��ستعمال �لغ��از ونه�سة قطاعنا 

�ل�سناعي.

كي���ف انعك����ض الرتاج���ع يف القطاع 

العق���اري واحلرك���ة العمراني���ة على 

عم���ل موؤ�س�ستكم، وه���ل لديكم خطط 

لتطوي���ر  �سناعي���ة  وا�سرتاتيجي���ة 

اأو  موؤ�س�ستك���م ومواجه���ة التحديات، 

خطة احتياطية لتجنب النق�ض؟

ال ميكن �أن ننكر �أن �لرت�جع يف �لقطاع 

�لعقاري و�حلركة �لعمر�نية له �نعكا�س 

مبا���رص على عمل موؤ�س�ستنا. �لقطاعات 

�ل�سناعي��ة مرتبط��ة ببع�سه��ا �لبع�س 

و�إن �سعف��ًا يف حركٍة معينٍة يف �أي من 

ه��ذه �لقطاعات يوؤثر عل��ى �سائر و�سع 

�لبل��د و�ل�سناع��ات. �لطل��ب عل��ى �لغاز 

و��ستخد�م��ه قد تر�جع تر�جعًا ملحوظًا 

و�أثر مبا�رصة على موؤ�س�ستنا.

كيف تقراأون م�ستقبل النمو القت�سادي 

يف لبن���ان يف ال�سنوات 2013/ 2014؟ 

وحرك���ة الإعمار الت���ي توؤثر يف باقي 

القطاعات وقطاع الغاز ب�سكل خا�ض؟

ر عملنا يف 
ّ
�أنا متفائل جد�ً لناحية تطو

لبن��ان. فاإعمار �ملب��اين �جلديدة يّتجه 

نح��و �لغ��از ب�س��كل �أويل كون��ه �الأك��رث 

نظاف��ة. يحاول �جلميع ق��در �مل�ستطاع 

�البتع��اد ع��ن �مللوث��ات �لبيئي��ة وعن 

 مدير عام شركة )Unigaz( مروان صيداني: 
 إذا استخرجنا النفط اليوم سنستفيد منه 

بعد تسع سنوات 

التنقيب يحّرك عجلة العمل 

تتحرك معظ���م ال�ركات املتخ�س�سة  

يف جت���ارة وا�ست���رياد وتوزيع النفط 

حالي���ًا باجتاه واح���د لتنمية قطاع 

اللبناين، يف  القت�س���اد  حي���وي يف 

ظل املتغريات التي ب���داأت تطراأ على 

لبن���ان خ�سو�سًا واملنطق���ة عمومًا، 

مع البدء بعملي���ات الدرا�سة وامل�سح 

والتح�س���ريات للتنقي���ب ع���ن الغاز 

الطبيع���ي ال���ذي اأظه���رت الأبح���اث 

العلمية وفرته على ال�ساحل اللبناين، 

وهذا ما يدفع بالعديد من القطاعات 

اأعمالها ملواكبة  للبحث عن تطوي���ر 

املتغ���ريات، ول �سيم���ا قط���اع الغاز 

املرتبط ب�س���كل مبا�ر بحركة قطاع 

الإمن���اء والإعم���ار وبالت���ايل كله���ا 

قطاعات مرتبطة مب�ساألة التنقيب عن 

الغاز يف مرحلة لحقة. 

عن املتغ���ريات واحلرك���ة العمرانية 

اأ�سواق  وتاأثريها مبا����رة يف حركة 

جتارة الغ���از الطبيعي، كان لنا لقاء 

مع ال�سيد م���روان �سيداين، مدير عام 

�ركة Unigaz، للوقوف على مدى 

القت�سادية  بالقطاع���ات  ارتباطه���م 

الأخ���رى وتاأثره���م بحرك���ة ال�سوق 

اللبنانية. 
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�لدخان �مل�رص. من هذه �لناحية يتميز 

�لغاز كون %98 من مادته تتحول فور 

�حرت�قه��ا �إىل بخ��ار خال م��ن مادة �ل�

CO2 �مل�رصة ب�سحة �الأطفال وتكوين 
بيئة نظيفة يحتم ��ستهالك �لغاز، وهذ� 

 م��ا ي�سب يف خان��ة �الإف��ادة ل�رصكتنا.

�ملالح��ظ �أن كل �مل�ساري��ع �لكربى من 

م�ساك��ن وفيل��ل و���رصكات تتج��ه نحو 

م��ا يف �لتدفئة 
ّ
��ستخ��د�م �لغ��از وال �سي

و�لطبخ و�ال�ستخد�م �ليومي.

يف ظ���ل طرح مناق�س���ات التنقيب عن 

النفط، هل �ستتوجه الدولة اىل ال�ركات 

اللبنانية كونها �ساحبة الأولوية؟

يف �لوق��ت �حل��ايل وب�رص�حة، ال توجد 

���رصكات لبناني��ة موؤهل��ة للتنقيب عن 

�لنفط وذل��ك كونها مل تق��م �سابقًا باأي 

عملي��ة تنقي��ب. �ل���رصكات �لت��ي تنقب 

ع��ن �لنفط هي مع��دودة. من هنا فنحن 

ال ميك��ن �أن نق��ول �إن �لدول��ة �ستتج��ه 

�إىل ���رصكات لبناني��ة كونه��ا �ساحب��ة 

�لو�قعي��ة  للمعطي��ات  تبع��ًا  �الأولوي��ة 

�ملحّتمة �لتي ذكرتها. 

األي�ض لديكم اتفاقات لتوحيد الإ�ستفادة 

م���ن النفط املحلي؟ كي���ف ت�ستفيدون 

ك�ركات لبنانية م���ن توحيد فر�سكم 

وتعاونكم؟ 

�الإ�ستف��ادة �لت��ي ميك��ن �ن ت�ستفيد منها 

�ل�رصكات �للبنانية وحتى �ل�سعب �للبناين 

عامة، من خالل �مل�ساريع مثل مد �أنبوب 

�لغ��از �لطبيعي يف خط �لبد�وي �لزهر�ين 

ك عجل��ة �لعمل، حي��ث ت�ستفيد كل 
ّ
ويح��ر

�مل�سانع و�ل�رصكات من هذ� �خلط لتزويد 

م�سانعه��ا من �لغاز �لطبيع��ي، وهو �أقل 

كلف��ة بكثري من �لغاز �لذي ن�ستهلكه �الآن 

و�أقل �سعر�ً من �ملازوت، وكل هذ� �سياأتي 

قريبًا، و�ملفرو�س مع هذ� �لغاز �لطبيعي 

�لذي �سياأت��ي �إلينا �أن تخف كلفة ت�سغيل 

�مل�سانع. 

كيف �ست�ستفيدون من التنقيب؟

م��ن  ه��و  �لغ��از  م��ن  �الأول  �مل�ستفي��د 

�أ�سع��اره  �ل�سدي��د  لالأ�س��ف  ي�ستخرج��ه 

مرتفع��ة ج��د�ً يف �لوقت �حل��ايل ونحن 

ل�سن��ا م��ن يق��وم بعملي��ة �لتنقي��ب �و 

فنح��ن  لذل��ك  و�لت�سدي��ر.  �ال�ستخ��ر�ج 

ل�سن��ا مب�ستفيدي��ن �الآن. عملية �لتنقيب 

و�ال�ستخ��ر�ح حتت��اج �ىل وق��ت طويل، 

ح��و�ىل �ل�سبع �إىل ع�رص �سنو�ت قبل بدء 

�ال�ستف��ادة من��ه. �الإف��ادة كب��رية ولكن 

ما ز�ل �لوق��ت مبكر لنبد�أ �لعمل بالغاز 

�مل�ستخرج.

خالل الظروف ال�سابقة هناك تراجع يف 

القطاعات، هل لديكم خطط م�ستقبلية 

حلماية موؤ�س�ستكم اىل اأن يبداأ التنقيب؟

�الأ�س��و�ق  يف  تعم��ل  �رصك��ة  يونيغ��از 

من��ذ �لع��ام 1957 لغاية �لي��وم و�حلمد 

هلل بتق��دم م�ستم��ر. ن�سع��ى ب��كل �لطرق 

�أن تك��ون �ل�رصك��ة عل��ى  �ملمكن��ة �ىل 

م�ست��وى ع��ال خا�سة �أنن��ا متو�جدون 

يف ثماين دول خارج لبنان.

ما هي توجهاتك���م امل�ستقبلية لإعادة 

التوازن اىل القطاع ال�سناعي ومعاجلة 

اخللل الذي حلق به من جراء ال�سيا�سة 

ال�سناعية اخلجولة التي تتحمل الدولة 

بع�ض امل�سوؤولي���ة يف م�سبباتها، وما 

هي مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

�إذ� حتمل��ت �لدول��ة م�سوؤوليتها و�سارت 

باخلطة �لعملية �ملتو�زنة تقوم بتوفري 

مبل��غ ملي��ار دوالر عرب قل��ب حمطاتها 

م��ن �ملحروق��ات �إىل �لغ��از �لطبيع��ي 

وعندم��ا ن�ستخرج �لغ��از �للبناين توّفر 

حينها ملياري دوالر �سنويًا.

�أما �ملطلوب من �لدولة فهو ت�رصيع �سري 

�ملعام��الت و�الإج��ر�ء�ت بغية �خت�سار 

�لوق��ت و�ال�ستف��ادة من��ه. فنح��ن نرى 

عل��ى �سبيل �ملثال �أن �الإجر�ء�ت تتطلب 

�سن��و�ت يف ح��ني �أن��ه ميك��ن �إنهاوؤه��ا 

خ��الل يومني فقط. وهن��ا ي�سيع �لوقت 

و�مل��ال وفر���س لبنان ليك��ون متقدمًا 

على �سو�ه من �لبلد�ن.

فنح��ن ال نز�ل قي مرحل��ة �لتنقيب عن 

�لغ��از، بينم��ا غرينا يف �خل��ارج يبيعه 

ويحقق �أرباحًا خيالية.

اإلعمار الحديث يتجه نحو بيئة نظيفة باستخدام الغاز 
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ما العمل الذي تتخ�ض به �ركاتكم؟

�لكرتي��ك” يرتك��ز  “ح��رب  يف  ن�ساطن��ا 

�لّت��ي  �مل�ساري��ع  �جلمل��ة،  عل��ى جت��ارة 

توزي��ع  �أ�سا�س��ي يف عملن��ا،  ه��ي ج��زء 

و�مليكانيكي��ة  �لكهربائي��ة  �ملع��د�ت 

�لكهربائي��ة  الت 
ّ
�ملح��و مث��ل  و�الن��ارة 

وديجونت��و  متو�س��ط  وتي��ار  وقو�ط��ع 

للموّل��د�ت  حتّك��م  ولوح��ات  ومفاتي��ح 

��ات.
ّ
وثري وكاب��الت  مي��اه   وم�سخ��ات 

فنح��ن وكالء ماركات عاملية ذ�ت جودة 

و��سماء عريقة يف عامل �لكهرباء و�النارة 

الأكرث من خم�سني وكالة منذ عام 1970.

كيف ت���رى اأزمة تراجع حرك���ة الإعمار 

خالل العامني املا�سيني؟

�أّث��ر تر�جع حركة �العم��ار �ملر�فق ل�سوء 

�الو�س��اع �القت�سادي��ة يف �لعدي��د م��ن 

�لقطاع��ات يف لبن��ان، وال �سيم��ا قط��اع 

�لكهرب��اء. فف��ي ظّل هذ� �لرك��ود �عتمدت 

معظ��م �ل���رصكات تلبية حاج��ات �ل�سوق 

ا “حرب �لكرتيك” 
ّ
�ملحلية �ملتو��سعة، �أم

ل��ت تركي��ز عملها عل��ى �لت�سدير �ىل  ف�سّ

�ل��دول �لعربي��ة و�الفريقي��ة. ��س��ارًة �ىل 

�ن حرك��ة �ال�ست��ري�د يف لبن��ان تر�جعت 

خ��الل  باملئ��ة   10 �ل  تق��ارب  بن�سب��ة 

�ل�سنتني �الأخريتني.

ه���ل هذا الرتاجع يف حركة ال�سترياد اأثر 

يف املداخيل؟ 

�أن معظ��م ��ستري�دنا من مو�د و�سناعات 

كهربائي��ة هو من �وروبا ور�سوم �جلمرك 

يف لبنان بتناق�س �سنوي بحو�يل  %10 

تبع��ًا ل�سيا�س��ة “Euro1”، �إذ �أن �لن�سب��ة 

�ملئوي��ة للجمرك �أ�سبحت �الآن ما يقارب 

2.5%، وه��ذ� موؤ�رّص جيد وحافز ليجعلنا 
ة يف �لت�سدير و�عادة 

ّ
مناف�س��ني �أكرث ق��و

�لت�سدير.

هل تعيدون هيكلية املواد الكهربائية؟

بالتاأكيد، تتم �عادة �لتجميع يف �رصكتنا 

�لثاني��ة “PAC” �ملتخ�س�س��ة بتجمي��ع 

أحد أصحاب شركة Harb Electric  حسين حرب: 
تأثرنا بتراجع حركة اإلعمار بنسة 10 بالمئة 

ت�ساهم املوؤ�س�سات الإنتاجية اللبنانية على تطوير القطاع ال�سناعي 

والتجاري ب�سكل مبا�ر ويف تطوير قطاع الإعمار، ويف ظل تراجع حركة 

والبع�ض  باحتياطات  قام  وبع�سها  القطاعات،  معظم  تاأثرت  الإعمار 

توجه نحو اأ�سواق خارجية لإيجاد توازن يف ميزان عمله القت�سادي. 

وهذه ال�سيا�سة اتبعتها �ركة »حرب األكرتيك« كما قال مدير ال�ركة 

ال�سيد ح�سني حرب يف لقائه مع »ال�سناعة والقت�ساد« حيث اأو�سح 

عمل موؤ�س�سته وتاأثرها باحلركة القت�سادية اللبنانية. 
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كم��ا  �لكهربائي��ة.  �للوح��ات  وت�سني��ع 

ر �نتاجنا �مل��و�زي باجلودة 
ّ
و�أنن��ا ن�س��د

جي��د  �س��كل  يف  �الأوروبي��ة   لل�سناع��ة 

ره �لدول 
ّ
ومعظ��م �الأحيان �أكرث مم��ا ت�سد

ر لها، و ذلك 
ّ
�الأوروبي��ة للدول �ّلت��ي ن�سد

يع��ود لتوّف��ر �لي��د �لعامل��ة ذ�ت �لكلف��ة 

�ملقبولة نوعًا ما. 

هل لديكم دور يف اإعادة هيكلية اخلطط 

الهند�سية الكهربائية؟

نتع��اون مع �رصكتنا �لثانية “PAC” يف 

�لعم��ل عل��ى در��س��ة �مل�ساري��ع كاّل على 

ح��دة بح�س��ب حجم��ه وم�ستلزمات��ه م��ن 

�ج��ل حتدي��د �لت�سمي��م �الأف�س��ل و�الأوفر 

للم�ستهلك.

ه���ل تعملون عل���ى مواكب���ة التطورات 

التقني���ة الت���ي ت�سعى لتك���ون الطاقة 

ال�سم�سية بدياًل من الكهرباء يف ظل اأزمة 

الطاقة؟

نحن نعمل عل��ى �لت�سميمات و�ملنتجات 

لي���س  و  �لطاق��ة  مدخ��ول  توّف��ر  �لت��ي 

��ة �لت��ي مل تالق��ي 
ّ
عل��ى �لطاق��ة �ل�سم�سي

يف  �ملطل��وب  بالق��در  �يجابي��ة   
ً
�أ�س��د�ء

كلفته��ا  منه��ا  ال��ة 
ّ
�لفع �أن  �ذ  لبن��ان، 

ع��ن  دوم��ّا  يبح��ث  و�مل�ستهل��ك  باهظ��ة 

�لبديل��ة.  �لطاق��ة  و��ستخ��د�م   �لتوف��ري 

بن��ا �هتمامن��ا عل��ى 
ّ
له��ذه �ال�سب��اب �سو

�لتقني��ة �حلديث��ة يف ع��امل �لكهرب��اء من 

�لLED يف  تقني��ة  �ىل  �جتاهن��ا  خ��الل 

�مل�ساريع و�الن��ارة و�للوحات �العالنية. 

�جلدير بالذكر �أننا نوفر يف بع�س �الأماكن 

م��ا يق��ارب �ل 90% م��ن كلف��ة �لكهرباء 

ا يجعل �ال�ستهالك �أقل.
ّ
و�لطاقة مم

كيف ت���رى م�ستقبل الإعم���ار يف لبنان 

وبالتايل م�ستقبلكم؟

 �لتفائ��ل و�أ�سع��ر �نن��ا �سنتخطى 
ّ

�عت��دت

�الزمات �حلالية، كما �عتدنا على تخطي 

 �ل�سن��ني، 
ّ
�الو�س��اع �ل�سعب��ة  عل��ى م��ر

فار�دة �للبن��اين للحياة وعزميته للتقدم 

و�العم��ار قوي��ة، وخ��ري دلي��ل �أّن �لبل��د 

ة 
ّ
يخ��رج م��ن �مل�سائب ويق��ف ثانية مر

ة.
ّ
بعد مر
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arké and by-me

 safety.
Monitor your burglar alarm 
system and other alarms.

 Video door entry 
system and superVision.
To manage accesses quickly and safely. 
And to supervise the main home 
automation functions.

 comfort.
Customised control of temperature, 
lights and music for every room.

 energy saVing.
Power consumption and  
loads control.

 control.
Monitor your entire home at the 
push of a button.

 communication.
Web interface for remote control via mobile phone, 
smartphone, PC and tablet.

The By-me home automation system dresses in Arké: together they take care of the 
home, improving and simplifying daily life. With various user-friendly functions that 
coordinate with each other: monitoring of all spaces, the extraordinary comfort provided 
by the sound system, safety and security in the rooms, energy saving and great 
multimediality. By-me interfaces with mobile phones, smartphones and computers, 
moulding itself on the home and on the needs and wishes of everyone who lives in it. 
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ملف خا�ص / مقــابلــة

ال�سوق  حركة  �سهدت   ،2012 العام  يف 

العقارية اللبنانية حركة بطيئة، و�سهدت 

تراجعًا تدريجيًا يف الن�ساط واملبيعات. 

كيف انعك�ض هذا الرتاجع على القطاعات 

ال�سناعية ول �سيما على �سناعتكم؟

بد�أنا عملنا يف �سناعة �لرخام منذ �لعام 

1972 حني ��س�س و�لدنا �رصكة »�سميز�ر« 
�سناعية  ك�رصكة  فيها  وعملنا  للرخام 

�خوتي،  مع  �ل�رصكاء  �حد  و�أنا  عائلية، 

�سخم  م�سنع  �إجناز  ب�سدد  �الآن  ونحن 

يف �ملنطقة �ل�سناعية يف �سكا يقع على 

مرت،  �ألف   20 وم�ساحته  �الأوتو�سرت�د 

و�سعنا فيه �أحدث �لتجهيز�ت �الأوروبية، 

ونعمل على �لت�سنيع كميات كبرية كون 

وننفذ  �ل�سعودية،  على  فتحت  �أ�سو�قنا 

يف  عمر  جبل  يف  �لفنادق  �أكرب  م�ساريع 

مة، كما �أننا بد�أنا بت�سغل وتنفيذ 
ّ
مكة �ملكر

م�ساريع م�سانع يف منطقة �ل�سمال �لتي 

�الأ�سد يف عملنا، يف ظل  بات لها ح�سة 

ما جعلها  فيها  �لكبرية  �مل�ساريع  غياب 

مهملة يف �سناعة �لرخام، وال �حد يركز 

بريوت  �ملنطقة  على  يركزون  بل  عليها 

كبرية  �أ�سو�قًا  ي�سم  �ل�سمال  �ن  علمًا 

�سناعة  من  �خلام  �ملو�د  تطلب  وزبائن 

�لرخام، كما �أن �مل�سنع قريب من �لطريق 

عندما  �هلل  �ساء  و�ن  �سورية.  �ىل  �لدولية 

حظ  لدينا  يكون  �ل�رصق  يف  �ل�سالم  يعم 

باأن ن�سدر �ىل �خلليج عرب �حلدود الأنها 

قريبة �إلينا، وكذلك �ملر�فئ �لبحرية لنقل 

�حلجارة و�لرخام. 

 كيف انعك�ض الرتاجع يف القطاع العقاري 

واحلركة العمرانية على عمل موؤ�س�ستكم، 

وهل لديكم خطط وا�سرتاتيجية �سناعية 

التحديات،  ومواجهة  موؤ�س�ستكم  لتطوير 

اأو خطة احتياطية لتجنب النق�ض؟

جيدتني  و2012   2011 �سنتا  كانت 

توؤخرنا  ومل  �ل�سناعي  لالنتاج  بالن�سبة 

نتكل  كنا  لو  �ل�سنة  هذه  �أما  �لظروف، 

الأن  تاأثرنا  لكنا  بريوت  ��سو�ق  على 

ولكن  كبرية،  و�ملناف�سة  حمدود  �الإنتاج 

مدير عام شركة سميزار للرخام.. صخر عازار:  

لم نتأثر كثيراً بأزمة اإلعمار في لبنان

يف ظل تاأثر العديد من ال�سناعات 

اللبناني���ة بالظ���روف الإقليمي���ة 

اإل اأن �ركة »�سميزار  املحيط���ة، 

للرخام« مل تطله���ا الأزمة ب�سكل 

مبا����ر، لأن اإنتاجه���ا موجه اىل 

اخللي���ج  اىل  اخل���ارج وحتدي���داً 

وال�سعودي���ة، هذا م���ا ف�ّسله اأحد 

اأ�سحاب ال�ركة �سخر عازار، الذي 

راآى اأن اأهم عامل لتطوير �سناعته 

والرخ���ام  ال�سخ���ر  جم���ال  يف 

وال�سيا�سة  اخللي���ج،  اأ�س���واق  هو 

الت�سويقية التي يعتمدها، واإيجاد 

�سبل لت�سيري جتارته من خالل فتح 

طرق عرب البحر ليبقى على توا�سل 

مع الأ�سواق للمحافظة عليها. 

»ال�سناع���ة  م���ع  لقائ���ه  يف 

والقت�ساد« اأك���د ال�سيد عازار اأن 

حركة الإعم���ار يف لبنان تاأخرت 

يف الو�س���ول اإليه���م لأنه���م اآخر 

فيها.  امل�ساهمني  واآخ���ر  عواملها 

وعنها قال: 

مع  �ساعدتنا،  �ل�سعودية  يف  م�ساريعنا 

كل  مثل  �حلدود  باغالق  تاأثرنا  �أننا 

�ل�سناعيني، ففتحنا طريقًا بحريًا مع �أن 

�لكلفة ز�دت قلياًل. 

نحن قطاع يكون عملنا يف قطاع �الإعمار 

ق�سم  يف  ن�سّنف  الأننا  متاأخرة،  مبرحلة 

تبيي�س �لبناء، ويف ظل �لظروف �حلالية 

�ملر�حل  يف  ناأتي  الأننا  قلياًل  تاأخرنا 

و�حلديد  و�حلفر  �لباطون  بعد  �لتايل 

�لتي  �خلارجية  �ال�سو�ق  فلوال  و�لرت�بة، 

�سناعتنا  يف  �لفقري  �لعمود  تعترب 

مثل  كبرية  �أزمة  يف  لكنا  عليها  ونعتمد 

كل �ل�سناعات. 
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لإعادة  امل�ستقبلية  توجهاتكم  هي  ما 

ومعاجلة  ال�سناعي  القطاع  اىل  التوازن 

ال�سيا�سة  به من جراء  الذي حلق  اخللل 

ال�سناعية اخلجولة التي تتحمل الدولة 

بع�ض امل�سوؤولية يف م�سبباتها، وما هي 

مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

نحن نوؤمن بلبنان ونوؤمن ب�سناعاته، يف 

�لوقت �لذي تغلق فيه �لعديد من �مل�سانع 

باأننا  نوؤمن  نحن  م�سنعًا،  نن�سئ  نحن 

�ل�سناعة  و�ستتابع  �لبلد  هذ�  يف  �سنبقى 

من  ملناف�سني  تعر�سنا  مهما  �للبنانية 

نحافظ  نحن  �لعرب،  كل  ومن  لبنان 

جودتنا. 

هل  اجليدة  الظروف  للبنان  توفرت  اإذا 

ميكن اأن يكون لبنان بلداً �سناعيًا؟ 

�ل�سناعة  بلد�ً �سناعيًا الأن  لبنان  �أرى 

�مل�سانع  فاأهم  و��سعة،  تز�ل  ال  فيه 

�للبنانية تناف�س �ل�سناعات �الأوروبية، 

يف  هي  �للبنانية  �ملنتجات  و�أهم 

مييز  ما  وهذ�  �الآالت،  و�سناعة  �لطبخ 

نعرتف  �ملناف�سة،  كربت  مهما  لبنان 

و�لفكرية  �لب�رصية  �لعو�مل  لدينا  �أن 

مثاًل  �لطليعة،  يف  لنبقى  �الإبتكارية 

و�لق�سور  �لكبرية  و�لفيالت  �لفنادق 

تنفيذ  من  هي  �خلليج  يف  �لفخمة 

و�ل�سناعي  �ملهند�س  الأنه  لبناين 

�للبناين لديه مل�سة مميزة يناف�س فيها 

للبحث  �لغرب  يدفع  ما  وهذ�  �أوروبا، 

عمن نفذ هذه �مل�ساريع و�ين �سو�ء من 

�أو  �حلجر  �أو  �لرخام  �سناعات  خالل 

�لبال�ستيك وغريها. 

القت�سادي  النمو  م�ستقبل  تقراأون  كيف 

2014؟   /2013 ال�سنوات  يف  لبنان  يف 

باقي  يف  توؤثر  التي  الإعمار  وحركة 

القطاعات وقطاع الغاز ب�سكل خا�ض؟

علينا  متر  �سود�ء  غيمة  هناك  �أن  �أرى 

وعندما تزول �سيعود �لن�ساط الننا نوؤمن 

بهذ� �لبلد وبالتقدم فيه. 
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ملف خا�ص / مقــابلــة

ماهي العوائق املحلية التي تواجهها عند اإ�سترياد املواد الأولية 

ما يزيد من كلفة ال�سناعة؟

�لكلفة �لتي نتكبدها يف ��ستري�د �ملو�د �الأولية:

بع�س  �إ�ستري�د  م�ِساألة  يف  �سعوبة  جند  نحن  �حلال  و�قع  يف    

عليها  ت�ساف  �جلمركية  �ملعابر  �لب�ساعة  دخول  فعند  �ملو�د، 

ن�سبة خم�سة يف �ملئة، وهذه �لن�سبة لها تاأثري كبري �إذ� قارناها 

د من �ملو�د نف�سها �ىل دبي. هذ� باالإ�سافة �ىل �لبيانات 
ّ
مبا يور

كانت  حال  يف  �إ�سايف  كاإنفاق  علينا  ت�ساف  �لتي  �جلمركية 

�حلاوية  حتتوي على ب�ساعة من �أكرث من مورد و�حد، فمثاًل �إذ� 

��ستوردنا من �أكرث من مورد يف �خلارج يف حاوية و�حدة تكون 

�لبيانات  على  نتكبدها  �لتي  �الإ�سافية  �لكلفة  م�سكلة يف  لدينا 

�الإ�سافية و عندها ترتفع �لكلفة علينا. 

�إىل  مبيعاتنا  من   %  90 من  �أكرث  ت�سكل  و�لتي  �سناعتنا  �إن 

لنعيد  جاهزة  �أ�سناف  و  �أولية  مو�د  على  حتتوي  �خلارج،  

عليها  يدفع  بحيث  �جلودة،  �لعالية  باملو��سفات  ت�سنيعها 

�جلمرك بن�سب خمتلفة ال تقل عن 5 % باحلد �الأدنى لرتفع �لكلفة 

باالإ�سافة �إىل �ل�رصيبة على �لقيمة �مل�سافة TVA  بن�سة 10 % 

يف حني �أن  �ل�رصيبة على �لقيمة �مل�سافة ال ت�سرتد فور�ً عند 

البناء يف  البناء ومواد  اآلت  ترتبط حركة ت�سنيع 

جميع اأنواعها التقنية واليدوية ب�سكل مبا�ر بحركة 

العمار �سواء يف الداخل اللبناين اأم يف اخلارج، من 

هذا املنطلق ي�سعى ال�سيد و�سام حجازي ومن خالل 

�ركته املتخ�س�سة بت�سنيع الآلت واملواد التقنية 

لتو�سيع  العمار  يف  مبا�ر  ب�سكل  امل�ساهمة  اإىل 

اأ�سواق الت�سدير ل�سناعاتهم اللبنانية، يف ظل عدم 

توافر الأ�سواق اللبنانية الوا�سعة، لي�ض لأن لبنان ل 

اللبنانية  ال�سوق  لأن  بل  ال�سناعات  هذه  ي�ستخدم 

اأ�سواق  وجود  وعدم  م�ساحتها  ل�سغر  جداً  �سيقة 

خمتلفة فيها، على عك�ض الأ�سواق اخلارجية �سواء 

يف الدول العربية اأو الأفريقية وحتى الأوروبية، كما 

قال لنا ال�سيد حجازي يف لقائنا معه، حيث اأو�سح 

العديد من النقاط يف عملية الرتويج ل�سناعة الآلت 

اللبنانية وتطورها يف ظل متطلبات الإعمار احلديث.

و سام حجازي - الرئيس التنفيذي 
)AL NAHDA INDUSTRAIL FACTORY، TOOLS & MORE، STAUNCH MACHINERY(

الرسوم الجمركية وعدم دعم الصناعات 
اللبنانية تؤثر علينا مباشرة 
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تاريخ  من  �ل�سنة  �أحيانًا  لتتعدى  وقتًا طوياًل  وتبقى  �لت�سدير 

م�سادر�ً  �ل�رصكة  مال  ر�أ�س  ي�سبح  �حلال  هذه  ويف  �لت�سدير، 

من قبل �لدولة ولالأ�سف. �أي�سًا ال نن�سى عو�ئق �لنقل �لربي �ىل 

�لدول �لعربية و�غالق �لطرقات، وهذ� ما ي�رصنا ب�سكل مبا�رص، 

فعند تكر�ر �أوكرثة عو�ئق �لنقل �لربي �إىل �لدول �لعربية �سوف 

ي�سطر �مل�ستورد �لعربي للبحث عن م�سدر �أخر نتيجة �ل�تاأخري 

يف ��ستري�د �لب�ساعة من لبنان.

ك�سناعيني كيف حتاولون حل م�ساكل الطاقة؟

م�ساكل  من  لبنان  يف  �ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  تعاين  �سحيح، 

�لطاقة، خ�سو�سًا �أن �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية ال ت�ستطيع تخفي�س 

�ملعد�ت  على  خا�س  ب�سكل  تعتمد  �أنها  بحيث  �لطاقة  ��ستهالك 

�لثقيلة يف �لت�سنيع، ولكننا بحثنا عن بد�ئل يف جمال �الإنارة 

حولنا  �إذ  �لطاقة  يف  �الإد�ري  و�الإ�ستهالك  و�خلارجية  �لد�خلية 

كل م�سانعها �إىل �لعمل عرب �لطاقة �ل�سم�سية من حيث �الإنارة، 

 LED LAMPS �أنظمة  من  �الإ�ستفادة  �جلديد   وبد�أنا مب�سنعنا 

على  ولكن  �لبد�ية  يف  عالية  كلفتها  �أن  �سحيح   ،STATIOn
�لطاقة وتخفي�س  ��ستهالك  توفري  تعمل على  �لبعيد هي  �ملدى 

�ل�سيانة.

حتاولون اأن تكونوا اأ�سدقاء البيئة؟

يف  �لتوفري  حمدودية  وما  �لطاقة  ��ستهالك  عن  �سابقًا  تكلمنا 

ننتج  �أن  من  متكنا  �الآخر  �ملقلب  يف  ولكننا  �لت�سنيع،  جمال 

�أ�سلوبًا جديد�ً لدمج �لطاقة بحيث يعطي نظامًا خليطًا جديد�ً من 

نوعه للطاقة تعمل على )مولد مع �لطاقة �ل�سم�سية و�لهو�ئية مع 

�لطاقة �لبديلة( يف �آٍن معًا باالإ�سافة �إىل تخزين هذه �لطاقة يف 

بطاريات على مدى طويل وهو بالتاأكيد �سديق للبيئة.

جد�ً  �سغرية  �رصكتنا  بد�أت  �سيء،  ال  من  �سيئًا  نعمل  �أن  نحاول 

و�الآن تعترب من �أكرب �ل�رصكات يف �ملنطقة على �سعيد �سناعة 

معد�ت �لبناء وب�سكل خا�س خالطات �الإ�سمنت باأحجام خمتلفة. 

يف العام 2012، �سهدت حركة ال�سوق العقارية اللبنانية حركة 

بطيئة، و�سهدت تراجعًا تدريجيًا يف الن�ساط واملبيعات. كيف 

انعك�ض هذا الرتاجع على القطاعات ال�سناعية ول �سيما على 

�سناعتكم؟

من  لبنان.  يف  �لقطاعات  كل  على  �أثرت  �الأزمة  هذه  �إن  فعاًل 

على  نركز  نحن  �ل�سبب  لهذ�  �أعمالنا  ن�سبة  �نخف�ست  جهتنا، 

ت�رصيف �إنتاجنا �إىل �خلارج، ونبحث عن �لبد�ئل ب�سكل م�ستمر 

وعلى �لرغم من ذلك  فقد وظفنا �أعد�د�ً �إ�سافية من �لعمال لكي 

وغري  كبرية  �سوق  هي  �لتي  �خلارجية  �ل�سوق  تلبية  من  نتمكن 

�أن  ميكن  �لد�خل  ويف  �خلارج  يف  �للبنانيني  كل  �إن  حمدودة، 

ي�ستفيدو� من �لطاقة �لب�رصية و�لفكرية يف �لد�خل خ�سو�سًا �أن 

�للبناين يف  ي�ساعد  ما  و�الت�ساالت يف �خلارج  �لعالقات  لدينا 

تو�سيع جمال ت�سديره. 

على اأي اأ�سواق تعتمدون؟

ر �ىل �أكرث من 62 دولة يف �لعامل من بينها دول عربية 
ّ
نحن ن�سد

�الأو�ئل يف تغذية  �أننا نعترب  �إىل  باالإ�سافة  و��سرت�ليا  و�أفريقيا 

�الأ�سو�ق �الفريقية يف جمال عملنا)معد�ت �لبناء(.

احلكومات  دعم  ظل  ل�سناعتكم يف  خارجي  تناف�ض  يوجد  هل 

ل�سناعاتها؟

  هذ� �سحيح، لذلك نحن نحاول �أن نوجد بدياًل الأنف�سنا ونحاول 

�إنتاجنا  �س فروعًا ل�رصكتنا يف �خلارج لنتمكن من بيع 
ّ
�أن نوؤ�س

�ل�سناعي ب�سكل �أف�سل، كما �أن لدينا وكالء يف بع�س �ملناطق، 

وجودة  بنوعية  �أكرث  و�لتعريف  �ملناف�سة  على  ي�ساعدنا  فهذ� 

�إنتاجنا.

  نحن بحاجة �أن تقف �لدولة ب�سكل �أف�سل نحو �ل�رصكات �مل�سدرة 

و�أن  �إىل �خلارج،  �لوطن  �إ�سم  �ل�سناعية الأنها حتمل  وخ�سو�سًا 

�لر�سمية  �ملعامالت  ناحية  من  �الأقل  على  �لالزم  �لدعم  تقدم 

و�لت�سهيالت �لتي تفيد �ملو�طن و�لدولة يف �لوقت ذ�ته. 

العمرانية  واحلركة  العقاري  القطاع  الرتاجع يف  انعك�ض  كيف 

على عمل موؤ�س�ستكم، وهل لديكم خطط وا�سرتاتيجية �سناعية 

احتياطية  خطة  اأو  التحديات،  ومواجهة  موؤ�س�ستكم  لتطوير 

لتجنب النق�ض؟

نسعى لكي تصير الطاقة الشمسية الطاقة 
البديلة الصحية 
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مل ن�سل �ىل ما نحن عليه لو مل نطورعملنا، ونهتم مبناف�سة غرينا 

بنوعية �ل�سناعة و�جلودة �لتي نقدمها، باالإ�سافة �ىل �لت�سميم 

�لتقنية  خالل  من  �الآن  ن�ستعمل  �أننا  خ�سو�سًا  و�لر�قي  �جليد 

�حلديثة يف �لت�سنيع بو��سطة �أحدث �الآالت �ل�سناعة �ملوجودة 

وهذ� ما ي�ساعدنا لتقدمي �سناعة تناف�س �ل�سناعات �الأوروبية. 

�الأمر �الإيجابي يف لبنان، �أنه ال تز�ل جودة �ليد �لعاملة مقارنة 

باأوروبا مقبولة، وهذ� ما يجعلنا ن�ستخدم طاقة ب�رصية �أكرث يف 

�لعمل على �الآالت.

كم نوع من ال�سناعات تقدم �ركتكم؟

نحن نقوم بت�سنيع معد�ت �لبناء و�لطاقة من 

)COnCRETE MIXER, ASPhALT CuTTER, AIR 

COMPRESSORS, BLOCK LAYInG MAChInE, 
LIGhTInG TOWER،DuMPERS، MOBILE WELDInG 

MAChInES, ELECTRICAL hYBRID POWER 

SuPPLY SYSTEM, SCAFFOLDInG hOIST, PROPS, 
POWER GEnERATORS & MAnY OThER MORE…(

متاأثرين ب�سكل مبا�ر بكل القطاعات الإمنائية، كيف اأثر عليكم 

قطاع الإعمار؟

بالتاأكيد �أثر علينا �سلبًا لهذ� �جتهنا �ىل �لت�سدير الأننا ال ن�ستطيع 

�الإتكال على �ل�سوق �ملحلي و�إال �أغلقنا م�سانعنا لهذ� نبحث عن 

منفذ �سغري لنتمكن من �ملحافظة على �إ�ستمر�ريتنا. 

القطاع  اىل  التوازن  لإعادة  امل�ستقبلية  توجهاتكم  هي  ما 

ال�سيا�سة  جراء  من  به  حلق  الذي  اخللل  ومعاجلة  ال�سناعي 

امل�سوؤولية يف  بع�ض  الدولة  تتحمل  التي  اخلجولة  ال�سناعية 

م�سبباتها، وما هي مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

�مل�سدرين  �ل�سناعيني  كل  مع  �لدولة  تبحث  �أن  �ل�رصوري  من 

علينا  توؤثر  �سغرية  م�ساكل  فهناك  �مل�ساكل،  لبع�س  حلول  يف 

ب�سكل كبري، وهنا يجب على �لدولة حلها لت�سهيل حياة �ل�سناعي 

مثل دفع �ل� TVA و�لر�سوم �جلمركية، �أي�سًا مطلوب من �لدولة 

�لدخول يف مكننة �ملعامالت ب�سكل كامل ما ي�سهل �لكثري ويقلل 

�ملكننة  عند  فمثاًل  �الإد�ري.  �لروتني  ويخفف  �لوقت  هدر  من 

�مل�سدر  ي�ستطيع  بينها،  ما  يف  �لعامة  �الإد�ر�ت  وربط  �لكامل 

�إ�ستري�د �لب�ساعة من ح�سم �ل�   VAT   �ملتوجب دفعه من  عند 

ر�سيد ت�سديره �مل�سجل عند وز�رة �ملالية  �أو ت�ستطيع  �ل�رصكات 

بداًل  �لب�سائع  ت�سدير  قبل  م�رصفية  �سمانة  تقدمي  �مل�سدرة 

�ملرفاأ  �سلفًا على  �مل�سافة  لل�رصيبة  ندفع مبالغ كبرية  �أن  من 

وبعد �سنة تعود �لدولة وتردها �إلينا، فالع�رصة يف �ملئة على كل 

�سحنة مبلغ لي�س ب�سهل قيا�سًا بحجم �لت�سدير و�الإ�ستري�د، وهي 

توؤثر علينا، فيما ميكننا �أن ن�سع �ل�سمانة يف �مل�رصف و�لدولة 

تقوم ببحثها لرتى ماذ� �سدرت وماذ� ��ستوردت وحت�سم �ملبلغ 

تخطيها. ميكن  حلول  هناك  بينما  نقد�ً  �أدفع  �أن  بدل   �ملطلوب 

كيف تقراأون م�ستقبل النمو القت�سادي يف لبنان يف ال�سنوات 

2013/ 2014؟ وحركة الإعمار التي توؤثر يف باقي القطاعات 
وقطاع الآلت ب�سكل خا�ض؟

على �سعيد لبنان ل�ست متفائاًل �قت�ساديًا، فلدينا كل يوم خوف 

�لت�سدير  عن  �أحتدث  هنا  �لطرقات،  �إغالق  من  د�ئم  وهاج�س 

و�لو�سع �ل�سيء. ولكننا لن نتوقف فنحن �سنبقى يف لبنان لنفيده 

على �لرغم من �لفر�س �لكثرية �لتي �سنحت لنا، و�آخرها قدم لنا 

م�رص  يف  م�سنعًا  لنفتح  كبري  ودعم  �لتجارة  وز�رة  من  عر�س  

ولكننا نف�سل �لبقاء يف لبنان. �أما بالن�سبة حلركة �الإعمار فال �سك 

�أن دخول �مل�ستثمر �الأجنبي على قطاع �رص�ء �لعقار�ت و�الإعمار 

�ل�سنتني  يف  �أما  خيايل،  ب�سكل  �الأ�سعار  �رتفاع  يف  �ساهم  قد 

ما  هي  كما  �الأ�سعار  وبقيت  �لن�ساط  هذ�  تر�جع  فقد  �الأخريتني 

ب�سكل مبا�رص  يوؤثر علينا  ما  يوم وهذ�  بعد  يومًا  تر�جعًا  يزدها 

يف �ل�سوق �ملحلية حتى و�إن و�سلت مبيعات  �ل�سوق �ملحلية �إىل 

م�ستوى ال تتجاوز فيه �لع�رصة باملئة 10 % من مبيعاتنا.
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رئيس مجلس إدارة شركة )فرامكو( خالد فرشوخ: لدى المستثمر الصناعي مشكلة كبيرة

 تأثيرات انعكاسات نمو قطاع اإلعمار 
في اإلقتصاد اللبناني

برئي�ض  املمثلة  يف اجتاه مهني متطور تعمل �ركة »فرامكو« 

يف  �سناعتها  حتوّل  اإذ  فر�سوخ،  خالد  ال�ستاذ  اإدارتها  جمل�ض 

التحتية  البنية  م�ساريع  وتنفيذ  الكهربائية  التجهيزات  ت�سنيع 

الكهربائية يف ما يتعلق مبحطات توزيع وتوليد، وعدة م�ساريع 

وتطوير  تنفيذ  اىل  ي�سعى  كما  التحيتية،  بالبنية  تتعلق  اخرى 

القوانني ال�سناعية من خالل مركزه كع�سو جمل�ض اإدارة جمعية 

ال�سناعيني وع�سو هيئة اإدارية ورئي�ض جمل�ض تنمية ال�سادرات، 

يف �سعي دوؤوب لتنمية الإقت�ساد اللبناين بعيداً عن جتاهل الدولة 

اللبنانية، خ�سو�سًا ال�سناعات  القطاعات ال�سناعية  للعديد من 

القت�ساد  حركة  زيادة  مبا�ر يف  ب�سكل  ت�ساهم  والتي  الفاعلة 

اللبناين. 

م��ن خ��الل لقائن��ا م��ع �ال�ست��اذ خال��د 

فر�س��وخ �لقينا معه �ل�سوء على �لق�سايا 

�أن  �سيم��ا  وال  �للبناني��ة،  �القت�سادي��ة 

قط��اع �ل�سناع��ات �أك��رث م��ا يعانيه هو 

�إهمال وجتاهل ر�سمي. 

ال�س���وق العقارية اللبناني���ة املتعلقة 

بالعمار �سهدت حركة بطيئة يف العام 

2012، و�سه���دت تراجع���ًا تدريجيًا يف 
الن�ساط واملبيعات. كي���ف انعك�ض هذا 

الرتاجع عل���ى القطاعات ال�سناعية ول 

�سيما على �سناعتكم؟

م��ن دون �س��ك �أن �لرت�ج��ع �ل��ذي ح�سل 

يف �ل�س��وق �لعقاري��ة �ل��ذي ح�س��ل يف 
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�لت��ي  �ل�سناع��ة  عل��ى  �سلب��ًا  �أث��ر   2010

تتعاط��ى �لبني��ة �لتحيتي��ة �أو �الإعم��ار، 

هناك قطاع و�حد بع�س �ل�سيء متيز عن 

�س��و�ه م��ن �لقطاعات هو قط��اع �سناعة 

�لي��وم و�س��ع  �لكهربائي��ة،  �لتجهي��ز�ت 

لبن��ان �ل�سيء �لذي �أدى لوجود �ملولد�ت 

�لكهربائي��ة، فم��ا د�م و�س��ع �لكهرب��اء 

يرت�ج��ع فاإن��ه يك��رب ويزده��ر يف لبنان 

بعي��د�ً ع��ن �ل�س��ادر�ت �لذي يعت��رب هذ� 

ر، وب��كل �أ�سف و�سع 
ّ
�لقط��اع �أك��رب م�سد

�لكهرب��اء متدٍن يف لبن��ان و�لكل يحتاج 

�ىل �ملولد�ت م��ن �ل�سغرية �ىل �ملولد�ت 

و�لفن��ادق  �مل�ست�سفي��ات  يف  �لكب��رية 

�أ�سخا�س��ًا  هن��اك  �أن  حت��ى  و�ملب��اين، 

��ستغن��و� كلي��ًا ع��ن �لطاق��ة �لكهربائي��ة 

مبول��د�ت. و��ستبدلوه��ا  �لدول��ة   م��ن 

�أما يف م��ا يتعلق بالقطاعات �ل�سناعية 

�لت��ي له��ا عالقة باالعمار فق��د تر�جعت 

ب�س��كل كبري الأن من��ط �ل�سناعة �ملتعلقة 

بالبناء، وخفت ن�سبتها، وهناك م�ساريع 

ب��د�أت قب��ل �أزم��ة �الإعم��ار �لت��ي ال تز�ل 

تتاب��ع، وال يوجد م�ساريع جديدة، �أي �أنه 

ال يوج��د ن�سب��ة �إمناء و�إعم��ار كما كانت 

بني 2013 و2010. 

فانعاكا�سات �القت�سادية يف منو قطاع 

�الإعم��ار توؤث��ر يف �القت�س��اد �للبن��اين، 

وغالبي��ة �ل��دول �ملتطورة تق��ول عندما 

 ينتع���س �الإعم��ار كل �لقطاعات تنتع�س.

كي���ف انعك�ض ه���ذا الرتاجع يف القطاع 

العقاري واحلرك���ة الإمنائية العمرانية 

عل���ى عم���ل موؤ�س�ستكم؟ وه���ل لديكم 

خط���ط وا�سرتاتيجي���ة �سناعية لتطوير 

موؤ�س�ستكم ومواجهة التحديات، اأو خطة 

احتياطية لتجنب النق�ض؟

بالن�سب��ة �إىل موؤ�س�ستن��ا مل نرك��ز كث��ري�ً 

عل��ى �ل�س��وق �لد�خلي��ة، فاأك��رث م��ن 98 

يف �ملئ��ة م��ن �إنتاجنا موج��ه للت�سدير، 

و�أغلب��ه يف �أ�س��و�ق �خلليج، و�حلمد هلل مل 

نتاأث��ر بالرت�جع �ل��ذي ح�سل يف �ل�سوق 

�لعقاري��ة عل��ى �لرغم م��ن �أنن��ا كقطاع 

بن��ى حتتي��ة نتاأث��ر باالإعم��ار، مب��ا �أن 

�سوقنا �لت�سديرية كانت �ىل بلد�ن لديها 

�لي��وم ف��ورة �إعمارية ومنه��ا يف �لعر�ق 

و�ل�سعودية.

�سناعتن��ا  رن��ا 
ّ
طو �ملرحل��ة  ه��ذه  يف 

وتو�سلن��ا �ىل �رص�ك��ة مع �رصكة »جرن�ل 

ن�سّن��ع  و�رصن��ا  �لعاملي��ة،  �إلكرتي��ك« 

ر 
ّ
ون�س��د منه��ا،  بامتي��از  منتجاتن��ا 

منتجاتنا با�سمها، وهذه �أول �رص�كة مع 

»جرن�ل �لكرتيك« من هذ� �لنوع على منتج 

م�سّن��ع يف �ل�رصق �الأو�سط. وبقينا نعمل 

عل��ى تطوير �إنتاجن��ا وتو�سيع م�سنعنا، 

الأن هدفن��ا �لت�سدي��ر �أك��رث م��ن �ل�س��وق 

�ملحلي��ة، ل��و كان��ت �سوقنا حملي��ة لكنا 

فكرنا مئة مرة قبل �أن نوقع �أي ��ستثمار 

يف �ل�سناعة، فمهم��ا كان �ليوم �لو�سع 

�سيئ��ًا ال ن�ستطي��ع �أن نق��ف الأن �لف��ر�غ 

ميك��ن �أن ميالأ ب�رصعة له��ذ� نبقى بحالة 

 جتدي��د د�ئمة ل�سناعتن��ا وتطوير عملنا.

يف ظل اأزمة الطاق���ة، هناك من يتوجه 

اإىل ت�سنيع معدات للطاقة ال�سم�سية، األ 

يوؤثر هذا على �سناعتكم؟

بعض الصناعات تقلصت 
وانعدمت مثل قطاع صناعة 

األلبسة 
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ملف خا�ص / مقــابلــة

�سناعتنا موجهة لت�سنيع مو�د حمطات 

�لتوليد، لهذ� ال ت�ستطيع �لطاقة �ل�سم�سية 

�أن تكون بدياًل لها، الأنها ت�سّنع الأحجام 

معين��ة و�سغ��رية ج��د�ً، وال ت��ز�ل ه��ذه 

�ل�سناعة يف �لبد�ية وكلفتها عالية جد�ً، 

وال ت�سّكل خطر�ً عل��ى �لتوليد �لكهربائي 

�لتقلي��دي �أو على �لغاز، ال تز�ل �ملناف�سة 

بعيدة.

م���ا هي توجهاتك���م امل�ستقبلية لإعادة 

الت���وازن اىل القطاع ال�سناعي ومعاجلة 

اخللل ال���ذي حلق به من جراء ال�سيا�سة 

ال�سناعية اخلجولة التي تتحمل الدولة 

بع�ض امل�سوؤولية يف م�سبباتها، وما هي 

مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

�للبن��اين عل��ى م��د�ر  �ل�سناع��ي  �عت��اد 

ب 
ّ
�ل�سنني ع��دم �العتماد على �لدولة، جر

�ملطالبة و�لقي��ام بن�ساطات، ولكن كان 

جتاوب �لدولة قلياًل ومل يكن لدى �لدولة 

�إميان بالقطاع �ل�سناعي، على �لرغم من 

ت�سلم وزر�ء ممتازين يف وز�رة �ل�سناعة 

وغالبيته��م كان��و� �سناعي��ني، ولك��ن ال 

يوجد �هتمام.

�لت��ي  �ل�سناع��ة  حج��م  �ىل  نظرن��ا  �إذ� 

�لعامل��ة،  �لي��د  م��ن  �أع��د�د�ً  ت�ستوع��ب 

وه��و م��ن �أك��رب �الإ�ستثم��ار�ت، �لت�سدير 

�ل�سناع��ي �أكرث و�سيلة جتل��ب �أمو�اًل من 

�خل��ارج، لدينا �سادر�ت بحدود 3 مليار، 

فقب��ل ع�رص �سنو�ت كانت �أق��ل من مليار 

ون�س��ف �مللي��ار، وكان �ل�سناعي يعتمد 

عل��ى نف�س��ه، و�لي��وم ال ن�ستطي��ع �لكالم 

ع��ن �حلمايات الأنها غ��ري موجودة، وكل 

م��ا نطلبه من �لدول��ة �أن تعاملنا باملثل 

ر �إليه��ا �سناعاتنا 
ّ
م��ع �لدول �لت��ي ن�سد

ونعاين من م�ساكل معها. 

منذ ع�رات ال�سنوات مل تنجح امل�ساريع 

ال�سناعي���ة اإل باحلماي���ة، التفاق���ات 

التجاري���ة اجلديدة، حلظ���ت اأنه عندما 

يختل الت���وازن بالإنت���اج يحق للدول 

املعني���ة اأن تتخذ الإج���راءات حلماية 

�سناعته���ا، وه���ذا م���ا ل يح�س���ل، هل 

تطرحون اأن املطل���وب املعاملة باملثل 

فقط؟ 

ر �إليه ي�سع 
ّ
كل م��ا نطلب �أن �أي بلد ن�سد

�لعو�ق��ب  علين��ا عو�ئ��ق لن�س��ع عليه��ا 

�ملعامل��ة  �سع��ار  نرف��ع  وهن��ا  نف�سه��ا، 

باملث��ل. ونح��ن كجمعي��ة �سناعي��ني مل 

ت��رتك معنيًا بهذ� �ملو�س��وع �إال وتكلمت 

مع��ه �إال �أن �لدولة مل تنف��ذ �سيئًا الأنها ال 

ترى �ل�سناعة.

ما ه���ي التدابري الأخرى وما الذي يجب 

اأن تفعله الدولة غري املعاملة باملثل؟

كان هن��اك ق��ر�ر عل��ى �أ�سا���س �أن يعفى 

ر م��ن �ل�رص�ئب بن�سبة 50 باملئة، 
ّ
�مل�سد

تكلم��و� به��ا يف �حلكوم��ة �ل�سابق��ة ويف 

�حلكوم��ة �حلالية، ولكن لالأ�سف ال يوجد 

ت ثالث �سنو�ت 
ّ
مو�زن��ة فال يطبق، وم��ر

، و�سار هناك �أخذ ورد. 
ً
هباء

وماذا عن قانون الإغراق؟

تقل�س��ت  �ل�سناع��ات  بع���س  هن��اك 

و�نعدم��ت مث��ل قط��اع �سناع��ة �الألب�سة 

�لت��ي �سارت �إىل �لع��دم �أو �نقر�ست، وال 

ن�ستطي��ع �لبكاء على �ملا�س��ي بل علينا 

�أن ننظر �ىل �الأمام مع �أن هذ� �ملو�سوع 

�أ�سا�سي، ولكننا نع��اين من كلفة �الإنتاج 

�لت��ي تزيد �سنويًا بينما من �ملفرت�س �أن 

تلح��ق بالنمو، ولكنها تزيد �سنويًا، فبني 

2011 و2012 عندم��ا رفع��ت ن�سب��ة �الأجور 

و�رتفع��ت �أ�سع��ار �لنفط، �رتفع��ت �لكلفة 

�النتاجي��ة تقريبًا فوق �لع���رصة باملئة، 

وز�دت عليها كلف��ة �لنقل عرب �لبحر بعد 

خطورة �لنقل �لربي عرب �سورية. 

تركي���ا اأو اأي دولة تدعم �سادراتها توؤثر 

اإ�سافة اىل اخللل يف كلفة الإنتاج؟

ال ن�ستطي��ع �أن نعت��رب �أن تركي��ا �لي��وم 

مناف�س��ة لن��ا، فق��د �س��ار �قت�سادها يف 

�ملرتب��ة »15« يف �لعامل، وما �أو�سلها �ىل 

ه��ذه �لدرجة هو �سناعاتها، لناأخذ مثاًل 

ون�سب��ه �أنف�سن��ا ب��االأردن �ل��ذي و�سلت 

�سادر�ت��ه �ىل ما يق��ارب 9 مليار دوالر، 

فه��م لديه��م لغاي��ة �الآن ��ستق��ر�ر �أمن��ي 

و�سيا�س��ي وه��ذ� م��ا نفتقد �إليه م��ا يوؤثر 

علين��ا �سلبًا ونعاين من��ه يف عملنا، مثاًل 

عندم��ا يق��ول يل �سخ���س يف �ل�سعودية 

»ما �ل��ذي ي�سمن يل �أن تقومو� بو�جبكم 

وت�سلمون��ا �نتاجك��م يف وقت��ه يف ظ��ل 

�مل�س��اكل عندنا« فقد �س��ار �ملورد يعيد 

�لنظر قبل �لتعامل معنا، فعدم �الإ�ستقر�ر 

�الأمن��ي و�ل�سيا�س��ي يبع��د �لفر���س م��ن 

دربن��ا، م��ع �أن �ل�سناع��ي �للبن��اين كان 

مهيئ��ًا �أكرث من �ل�سناعي �الأردين، ولكن 
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لالأ�سف �سار لديهم �أ�سعاف �سادر�تنا.

األي����ض لديكم خ���ط بديل���ة لتتجاوزوا 

الأزمات؟

كل �خلط��ط �لتي لدينا ه��ي خطط فردية 

الأن �لدول��ة ال ت�سجع، كل موؤ�س�سة تبحث 

يف حلوله��ا، مثاًل معاجل��ة م�سكلة �لنقل 

يف �لوق��ت �لر�ه��ن، �إذ ال ن�ستطي��ع نق��ل 

�لب�سائ��ع عرب �ل��رب فنتجه �إىل نقلها عرب 

�لبح��ر، �أي �أن هن��اك نوعًا م��ن �لتحايل 

على �لظروف.

كلفة اأرا�سي الإ�ستثمار ال�سناعي األي�ست 

باهظة؟

ه��ذ� مو�سوع مهم جد�ً، فاأي م�ستثمر يف 

�لقط��اع �ل�سناع��ي لديه م�سكل��ة كبرية، 

�سناعي��ة  كان��ت  �لت��ي  �ملناط��ق  الأن 

�أرقامه��ا  �مل��دن �س��ارت  يف �سو�ح��ي 

باهظ��ة ج��د�ً ويف�س��ل �أ�سحابه��ا بيعها 

وت��رك �أمو�له��م يف �مل�س��ارف، وتعم��ل 

جمعي��ة �ل�سناعيني على مو�سوع �ملدن 

�ل�سناعية ب�سكل جدي. 

و�ل�سناع��ة عل��ى ب��اب �ملدين��ة �سارت 

كان  و�إذ�  �سغ��ري  ولبن��ان  م�ستحيل��ة، 

40 كيل��و  �مل�سن��ع بعي��د�ً ع��ن �ملدين��ة 

ب جمعية 
ّ
م��رت�ً فه��ذ� لي�س مب�سكلة، جت��ر

�ل�سناعيني بالتعاون مع مي�سال �ساهر 

لتاأ�سي���س منطق��ة �سناعية منوذجية يف 

منطق��ة �لبقاع، ونتكلم عن منطقة ثانية 

يف �ل�سمال. وبر�أيي �أن �ملرت �ل�سناعي ال 

يج��ب �أن يتعدى ���رص�وؤه 40 دوالر، فيما 

�لي��وم و�س��ل �ملرت يف �سو�ح��ي بريوت 

�ىل �أل��ف دوالر. فعندم��ا ت�سّن��ف �أر���س 

�سناعي��ة يرتف��ع �سعره��ا �ىل �أ�سع��اف 

و�أ�سع��اف، م��ع �ن��ه يج��ب �أن يح�س��ل 

ت�سجي��ع  �ملفرت���س  م��ن  الأن��ه  �لعك���س 

�ل�سناعي.

�لي��وم يف �ل�سعودي��ة مثاًل تق��دم �الأر�س 

�ىل �ل�سناع��ي جمان��ًا ليوؤ�س���س م�سنعه 

ك �لعجلة 
ّ
ويرفع ن�سبة �ليد �لعاملة ويحر

�ل�سناعية.  

كيف ترى م�ستقب���ل النمو العمراين يف 

2014؟   /2013 ال�سن���وات  لبن���ان يف 

وحرك���ة الإعمار الت���ي توؤثر على باقي 

القطاعات؟

�أ�سع��ر �أن قط��اع �الإعم��ار يف لبن��ان ال 

مي��وت، م��ع �أن لبنان م�ساحت��ه �سغرية 

وقد ال يتحمل، بينم��ا نرى �أن �مل�ساريع 

�جلديدة موجودة وغياب �لقدمي، عامليًا 

م��ا يح�سل هو حلقة من �أزمة تكون بني 

�خلم���س و�لع���رص �سنو�ت، ونح��ن قطعنا 

منه��ا �سوطًا خالل �لث��الث �سنو�ت هذه، 

ولك��ن �ستع��ود �حلرك��ة يوم��ًا م��ا �إذ� مل 

يكن ه��ذه �ل�سنة �ستك��ون �ل�سنة �ملقبلة، 

وال يوج��د خوف على قطاع �لبناء، ففي 

ف��رتة �حلرب كان ه��ذ� �لقط��اع نا�سطًا. 

وم��ا ق��د يجعل��ه يع��ود ليق��وى �أن تعود 

ثق��ة �مل�ستثم��ر بهذ� �لبل��د، فلبنان و�حد 

م��ن �ملناف��ذ �الأ�سا�سية للخلي��ج و�لدول 

�لعربية ونتمنى �أن يكون على �خلريطة، 

و�أنا �أرى �أن �ال�ستقر�ر �الأمني و�ل�سيا�سي 

يعيد هذ� �لنمو للقطاع �الإعماري.

جودة ال�سناعة اللبنانية باملقارنة مع 

ج���رنال الكرتيك تواج���ه مناف�سة، كيف 

ترى اأن املحافظة عل���ى اجلودة بكلفة 

اأقل يف لبنان؟

�ل�سناع��ات �للبناني��ة عام��ة �لقدمية �أو 

�لت��ي تاأتي بقدر�ت فنية، �ملنتج �للبناين 

جودت��ه مهمة ج��د�ً وال ن�ستطي��ع ت�سبيه 

�ل�سلع��ة �للبنانية ب�سو�ه��ا �سناعات يف 

دول �أخ��رى، ف«�سن��ع يف لبن��ان« ذ�ت 

جودة مميزة ومطلوب يف كل �لقطاعات، 

ال ن�ستطي��ع �لق��ول �إن هن��اك �سناع��ات 

رت �ىل �خلارج، 
ّ
�سيئ��ة موج��ودة �أو �س��د

فاجلودة �لت��ي لدى �للبناين مهمة، فكما 

قلن��ا على �لرغم من �ملخاطر �لتي حوله 

يعطي �جل��ودة و�لذوق يف �سلعته ليغري 

�لزبون، وهذ� ما يجعل هذه �ل�سناعة يف 

حال تطور د�ئمة. 

هل املناف�سة تك���ون بالكلفة مع وجود 

ارتفاع الر�سوم؟

 �أرى �أن �ل�سناع��ي �ل��ذي يرف��ع كلفت��ه 

��ن جودة منتج��ه لي�ست خ�سارة بل 
ّ
ليح�س

ربح��ًا، وهذ� �ل�سبي��ل �لوحيد ليتمكن من 

�ال�ستم��ر�ر و�لتط��ور، ولي���س مبناف�ستنا 

جل��ودة �ل�سلع��ة ب��ل لدينا فع��اًل مناف�سة 

باللكلفة، فال�سناعات �للبنانية ت�ساهي 

�ملنتجات �لعاملية مبو��سفاتها �لعالية 

�أم��ريكا  �ىل  و�س��ل  �للبن��اين  و�ملنت��ج 

و��ستط��اع �ملناف�س��ة هن��اك. فاملناف�سة 

�الأك��رب �لي��وم عل��ى �لكلف��ة ولي�ست على 

�جلودة.

 كل الصناعي يعتمد 
على نفسه
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بتحب لبنان..!

 تعّرف على �شناعتو
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دليل ال�شادرات والموؤ�ش�شات ال�شناعية اللبنانية

www.lebanon-industry.com

Beirut - Clemenceau - Tel: +961 1 370318 - +961 1 370452  
Fax: +961 1 370602 - P.O. box:  13/5838 - Beirut - Lebanon 

E.mail: info@lebanon-industry.com-www.lebanon-industry.com  

بتحب لبنان..!

 تعّرف على �شناعتو

م�ش كل �شي فرجني برجني..

�شوف �شن�عة لبن�ن بتت�أكد
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�صركة فني�ش للتجارة العامة و ال�صناعة

Fneish For General Trad & Industry Co.

جبل لبنان - عاليه - ال�سويفات - اوتو�سرتاد التريو  بناية فني�س - هاتف : 357١١4 )3( ٩٦١ - 43500٩ )5( ٩٦١ - فاك�س: 43٦00٩ )5( ٩٦١

Mount Lebanon - Aley - Choueifat - Tiro Highway Building Fneish - Tel: 961 (3) 357114 - 961 (5) 435009 - Fax: 961 (5) 436009

تقوم �سركة فني�س بتجهيز املجموعات من �سا�سي، وكرا�سي ارجتاج، ومتديدات 

كهربائية مع تابلو ديجيتال وعادي ح�سب الطلب، و�سناعة كوامت وغرف عازلة، وتقوم 

الـ�سركة باإزالة ال�سجيج والإرجتاج وتنقية الهواء لعدم تلوث البيئة، كما تقوم باإ�سغال 

معدات �سناعية واإعادة تاأهيل املعدات واملجموعات الكهربائية بوا�سطة مهند�سي 

كهرباء وميكانيك.

كما اأن لديها فرق �سيانة تغطي جميع املناطق اللبنانية، وتقوم ال�سركة اأي�سًا 

بت�سدير مولدات من لبنان اإىل الدول العربية والأفريقية واإىل جميع اأنحاء العامل. 
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من��ذ �لثمانينات من �لقرن �ملا�سي �أ�س�س 

�حل��اج حممود ج��رب )�أبو يا���رص( م�سنعًا 

يف منطقة تعنايل �لبقاع، يعنى ب�سناعة 

ونحت و�أ�سغال �حلجر و�لرخام و�لغر�نيت 

عل��ى خمتلف �أ�سكالها و�أنو�عها من حجر 

مدق��وق ومبوز وجملي، و�سناعة �الدر�ج 

و�ملجايل، وكل �أنو�ع �العمال �ملزخرفه.

وبع��د �أعو�م م��ن �لعمل �ل��دوؤوب يف هذه 

�ل�سناع��ة و�أكت�س��اب �خل��ربة �لكبرية يف 

تن�سيق �الأعم��ال. ويف خطوة جريئة ويف 

ظ��ل �أو�س��اع غ��ري م�سجع��ه �أق��دم �حلاج 

يا���رص جرب و�رصكاءه عل��ى عملية تو�سيع 

وحتديث للم�سنع �لقدمي �لذي �أ�س�سه �لو�لد 

حمم��ود جرب حيث قام��و� باأن�س��اء مبنى 

جديد للم�سن��ع بجو�ر �ملبنى �لقدمي على 

م�ساحة كبريه من �الر�س جمهزة باأحدث 

�لتقنيات من حيث �الالآت و�ملنا�سري �لتي 

تعمل على �لليزر و�لكمبيوتر ومو��سفات 

عالية جد�ً.

كذل��ك عمل عل��ى جتهيز �مل�سن��ع بفالتر 

كبريه حديثه للمحافظه على �لبيئة �أ�سوًة 

بامل�سان��ع �الوروبي��ة و�لعاملي��ًة بعد �أن 

�أنت�رصت موجة �مل�سانع �لع�سو�ئية وغري 

�ملرخ�س��ة و�لت��ي ال حتاف��ظ عل��ى �حل��د 

�الأدنى للمعايري �لبيئية و�ل�سالمة �لعامة.

ويف حدي��ث مع “�ل�سناع��ة و�الأقت�ساد” 

تطرق �حلاج يا�رص جرب �إىل �لظروف �لتي 

دفعته و�رصكاءه �ىل هذ� �ال�ستثمار �لكبري 

يف �ل�سناع��ة فق��ال: �أننا قمن��ا مبغامره 

كب��ريه يف ظ��ل ه��ذه �الأو�س��اع �ل�سعبة 

�ملري��رة �لت��ي يعي�سه��ا لبن��ان وعاملن��ا 

�لعرب��ي. ولك��ن �إميانن��ا �لكب��ري و�أملن��ا 

بقي��ام هذ� �لوط��ن �لعزيز علين��ا و�لغايل 

عل��ى �أبنائن��ا و�لذي �سيكون ل��ه م�ستقبل 

ز�هر يف �لقري��ب �لعاجل رغم �لت�سنجات 

�لت��ي مي��ر به��ا حالي��ًا،  ولكن��ه �سيبق��ى 

�مل��الذ �الآمن جلميع �الأ�سقاء �لعرب �لذين 

يرغب��ون باملج��ئ �ىل لبن��ان نظ��ر�ً لكرم 

�سيافة �أهله ومناخه �ملميز و�جلميل. 

وحت��دث �حلاج يا�رص عن بع�س �ملعانات 

و�مل�س��كالت �لت��ي نو�جهه��ا يف قطاعنا 

ومنه��ا م�ساأل��ة �ل�سح��ن و�ال�ست��ري�د على 

�ملر�ف��ق �للبناني��ة، حيث نطال��ب �لدولة 

ب��اأن تخ�سع جميع �ل���رصكات و�مل�سانع 

للمعامل��ة مبكي��ال و�ح��د، حي��ث هن��اك 

حم�سوبي��ات وعر�قيل ع��دة يف معامالت 

�لدول��ة  ونطال��ب  للب�سائ��ع.  �لتخلي���س 

�لطاق��ة  جم��ال  يف  �ل�سناعي��ني  بدع��م 

و�ملحروق��ات �لتي تق�س��م ظهر �ل�سناعي 

�لي��وم نظ��ر�ً لكلفته��ا �لعالي��ة و�ملخيفة 

و�لتي تعيقنا من �ملناف�سة.

االصيل للحجر الطبيعي والغرانيت

أبداع وعراقة متناهية في نحت الحجر 

ملف خا�ص / مقــابلــة
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ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 )8( 512182 - Mobile: 961 )3( 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  شناعة حجر - رخام - غرانيت�

االأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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Head Quarter
Ghazieh, Sidon, Lebanon  -   Tel: +961 7 220 000   Fax: +961 7 221 754 / 223 322   -  P.O.Box: 110 Sidon  -   Email: info@ghaddar.com
Beirut Branch
Bir Hassan, Facing Golf Club, Beirut, Lebanon.  -  Tel: +961 1 847 770 /1/2/3/4   -   Fax: +961 1 847 775

www.ghaddar.com

YEMEN
POWERING THE NATIONAL 
ELECTRICITY GRID

20 MW

PERKINS -  4012 46TWG2A
LEROY SOMER - LSA 50.2.M6

Country:

Objective:

Power Output:

Generator 
Specs:

No of Generators:

35 SETS

To support the National Electricity Grid of Yemen, 
Lebanese-based GHADDAR Machinery Co. custom-
ized a power solution that comprised of synchro-
nizing and load-sharing 35 Diesel generating sets 
powered by Perkins’  4012-46TWG2A and Leroy 
Somer’s LSA 50.2 M6.

Within a purpose-built area of 8,000m2,  the team 
of specialists ensured the smooth transition of   
20MW base-load power to the Yemen National

Electric grid at distribution voltage level 11KV.

This power source will mainly be used by a few 
energy-demanding vilages in the southern region, 
with the remaining power pumped to the trans-
mission network through bidirectional step-up 
transformers.

Project Description:

Exclusive Distributors:

Assinaa129.indd   148 5/28/13   9:14 AM



جملة  ت�سيء  املنطلق  هذا  من  اللبناين،  القت�ساد  ميزان  يف  مهمًا  عن�راً  لبنان  يف  الآلت  �سناعة  باتت 

»ال�سناعة والقت�ساد« عرب عددها احلايل يف ملف متخ�س�ض ب�سناعة الآلت على اأهم امل�ستجدات ال�سناعية 

الإقليمية  املتغريات  ظل  يف  العديدة،  وال�سناعات  الطرقات  بحركة  مبا�ر  ب�سكل  تاأثرت  والتي  لبنان،  يف 

بالتزامن مع ارتفاع حركة الطلب على ال�سناعات، ما رفع ن�سبة ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية ورفع اأي�سًا 

ن�سبة مداخيل الدولة، ف�سكلت ال�سناعة مبجهود ال�سناعيني الفردي تقدمًا يف ظل غياب دعم الوزرات املخت�سة 

لل�سناعيني ول�سادراتهم اخلارجية التي جتذب روؤو�ض الأموال اىل خزينة الدول ب�سكل مبا�ر. 

وخالل لقاءات املجلة مع عدد من ال�سناعيني اأظهرت مكامن قوة ال�سناعة اللبنانية ومكامن النق�ض وال�سعف 

الذي قد يودي بقطاع �سناعة الآلت اىل انخفا�ض ورمبا تدهور. 

ال�سادرات  تراجع  اإىل  ي�سري  والذي  ال�سناعية،  ال�سادرات  عن  تبني  مف�ّسلة  درا�سة  وت�سري 

الأو�ساع  ا�ستقرار  وعدم  اخلارجية  العوامل  ب�سبب  وذلك   ،2012 العام  يف  كبري  ب�سكل  ال�سناعية 

ال�سورة.  هذه  مبثل  املا�سي  العام  اأرقام  خروج  اإىل  اأدى  ما  وهو  لبنان،   على  �سلبا  اأثرت   التي 

ال�سناعات  جودة  زيادة  منها  عدة  لأ�سباب   2013 العام  خالل  ال�سادرات  تزايد  مع  الن�سبة  هذه  وتغريت 

اللبنانية، وكذلك مرونة رجال الأعمال اللبنانيني من خالل انفتاحهم على كل البلدان. و�سعي اللبنانيني الدائم 

اىل اإيجاد اأ�سواق جديدة لطرح منتجاتهم فيها. 

ت�سكل ال�سناعة اللبنانية قرابة 18 باملئة من الناجت املحلي اأي 3.800 مليار دولر امريكي وفق تقديرات 

الخت�سا�سيني وقد كانت متثل يف العام 1999 قرابة 27 باملئة من الناجت املحلي.

كما انها ت�ستوعب قرابة 240 الف عامل اي 26 باملئة من العمالة اللبنانية. يف حني ان م�سادر وزارة 

ال�سناعة وفق اح�ساءاتها للعام 2004 تقول ان القطاع ال�سناعي يف لبنان ي�سغل 135 الف عامل 

بينهم 35 اىل 50 الف عامل اجنبي وبني 80 اىل 90 الف عامل لبناين.

اللبنانية يف  لل�سلع  وانت�سار نوعي  ال�سادرات  اللبنانية بت�ساعف حجم  ال�سناعة  وامتازت 

وازدياد  والجنبية  العربية  الأ�سواق  اىل  اإ�سافة  كونغ،  وهونغ  كاليابان  جديدة  ا�سواق 

م�سطرد لال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي.

اإعفاءات  اأبرزها  حوافز  باإعطاء  ال�سناعة  ت�سجيع  على  اللبنانية  الدولة  عملت 

�ريبية و�سن القوانني حلمايتها واإعطاء ت�سليفات وقرو�ض ت�سجيعية

اللبنانيني  وبراعة  ال�سواق  وتنوع  ال�سناعي  والنتاج  ال�ستثمار  فزيادة 

واملفرو�سات  اخل�سب  �سناعة  من  املثال  �سبيل  على  جعلت  وتفننهم 

العاملية.  ال�سناعات  ارقى  ت�ساهي  �سناعة  والكيماويات  والأدوية 

كما تن�سط يف لبنان �سناعة املجوهرات والحذية والتبغ. وتلقى 

يف  وا�سعًا  بابًا  وغريها  والبال�ستيك  والورق  النبيذ  �سناعة 

ال�سواق الوروبية.

 صناعة اآلالت مكسب وطني دعم 
لالقتصاد اللبناني ولكن..
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ال�رشكات  اأ�صحاب  ودعم  ال�صخ�صية 

من  مملوكة  و�رشكتنا  اخلا�ص،  القطاع 

ع�صريان،  لل�صيد �صالح  جمموعة �رشكات 

كلها،  العربية  املنطقة  يف  عمل  ولديها 

ولكننا  الت�صدير  يف  نعمل  اأننا  �صحيح 

ننطلق من لبنان، ويف ال�صنتني الأخريتني 

عن  للتعوي�ص  اخلارجية  ا�صواقنا  عنا 
ّ
و�ص

هنا  من  املحلية.،  ال�صوق  يف  الرتاجع 

اأ�صواق  عن  للبحث  عمل  خطة  و�صعنا 

اخلارجية  فال�صوق  عمل،  وفر�ص  جديدة 

لن  مناف�صة  �صوق  هي  بل  �صهلة  لي�صت 

 يف العامني 2011 و2012، �شهدت حركة 

ال�شوق العقارية اللبنانية حركة بطيئة، 

الن�شاط  يف  تدريجيًا  تراجعًا  و�شهدت 

الرتاجع  هذا  انعك�س  كيف  واملبيعات. 

على القطاعات ال�شناعية وال �شيما على 

�شناعتكم؟

ال�صناعة تراجع ب�صكل  اأن قطاع  �صحيح 

الذي  الإعمار  قطاع  تراجع  مع  ملحوظ 

لنا  بالن�صبة  معه،  القطاعات  كل  يحرك 

دعم  عن  يكون  ما  اأبعد  ال�صناعة  كون 

املبادرات  على  تقوم  فهي  لهذا  الدولة 

يف  يعملون  اللبنانيني  من  غرينا  هناك 

انتاج مواد الطاقة، وتراجع القت�صاد يف 

اأوروبا دفع بال�رشكات الأوروبية لتدخل 

اأ�صواقنا وتناف�صنا، وهذا حتٍد كبري لنا. 

اىل  النتاجكم  ت�شديركم  ن�شبة  هي  ما 

اخلارج؟

اإنتاجنا  من  الأكرب  الق�صم  الت�صدير  ياأخذ 

عملنا،  من  باملئة   80 حدود  اىل  ي�صل 

اخلليجية  الأ�صواق  اىل  به  نتوجه 

العراق.  �صوق  اىل  بالإ�صافة  والفريقية 

ويف بداية 2013 تراجع الت�صدير قلياًل اىل 

ولكن  ال�صيا�صية.  الظروف  ب�صبب  العراق 

ال�رشبة الكبرية التي تلقيناها هي اإغالق 

الطريق الربية، لأن معظم ال�صحن اىل الدول 

النقل  اىل  فلجاأنا  ب�صورية،  مير  العربية 

نتعامل  اإ�صافية  م�صكلة  وهذه  البحري 

اأطول بالإ�صافة  معها، فهي تتطلب وقتًا 

كلفة  عن  اأ�صعاف  ثالثة  مكلفة  اأنها  اىل 

حتد  امام  و�صعنا  ما  وهذا  الربي،  النقل 

جديد، و�رشنا يف و�صع غري مناف�ص مع 

نف�صه،  اإنتاجنا  تنتج  التي  العربية  الدول 

مثاًل الإمارات �صارت اأقرب اىل ال�صعودية 

اأن  اىل  بالإ�صافة  هذا  الربي.  بالنقل 

�صناعتهم مدعومة من احلكومات.  

وهل احللول فردية اأي�شًا؟

الدولة  فر�صت  ال�صنة  قرابة  فمنذ  نعم، 

الكهرباء  مولدات  على  جمركًا  ال�صعودية 

اللبنانية، مع اأنها وقعت اتفاقية التي�صري 

اىل  يدخل  عربي  من�صاأ  فاأي  العربية، 

الدول العربية بدون جمارك. وكان علينا 

دائرة  يف  لنبقى  احللول  لنجد  نعمل  اأن 

املناف�صة.

كيف ت�رصفت الدولة اللبنانية حيال هذا 

االأمر الطارىء؟

عمليًا مل تفعل �صيئًا، فقد حاولنا كقطاع 

التجارة  غرفة  خالل  من  التوا�صل 

الذين  ال�صناعيني  وجمعية  وال�صناعة 

ولكن  ال�صعودي،  الطرف  مع  توا�صلوا 

مدير شركة الصناعات اإللكترونية الحديثة.. عبد ماجد

خططنا المستقبلية قائمة على التصدير

يعي�س قطاع �شناعة املولدات الكهرباء ك�شائر القطاعات اأزمة الظروف 

املحيطة، كونه يتاأثر ب�شكل مبا�رص باإغالق املعابر الربية احلدودية بني 

لبنان و�شوريا، اإ�شافة اىل م�شكلة االإهمال الر�شمي للقطاع ال�شناعي، 

ما تطلب منهم مبادرات فردية لتح�شني قطاعهم وفتح ا�شواق جديدة.

والعمل على  اللبناين  االقت�شاد  ال�رصكة يف تنمية  لالإطالع على دور 

اإلينا ال�شيد عبد ماجد عن عوامل  تو�شيع الطاقات ال�شناعية، حتدث 

تاأثرهم بحركة قطاع االإعمار يف لبنان وحركة ال�شناعة اللبنانية. 

ملف خا�ص / مقــابلــة
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نعرف  ول  نتيجة،  اىل  ن�صل  مل  عمليًا 

ال�صبب.

�شناعية  وا�شرتاتيجية  خطط  لديكم  هل 

التحديات  ومواجهة  موؤ�ش�شتكم  لتطوير 

العقاري  القطاع  يف  الرتاجع  ظل  يف 

احتياطية  خطة  اأو  العمرانية،  واحلركة 

لتجنب النق�س كتاأمني الطاقة مثاًل؟

�صيء  يح�صل  ول  خجولة  حتركات  هناك 

جدي وفعلي ولن ن�صل اىل نتيجة يف هذا 

العربية  الدول  اىل  نظرنا  فاإذا  املو�صوع، 

حولنا، جند اأن لديهم عامل جذب لالإ�صتثمار 

الأجنبي ويعطون حمفزات ويقدمون مثاًل 

رمزي  باإيجار  �صناعية  منطقة  يف  ار�صًا 

�صناعته  ال�صناعي  لين�صئ  �صنة  خلم�صني 

عندهم، كل الدول العربية لديها هذا الأمر 

اإل لبنان، حيث اأن كلفة الأر�ص ال�صناعية، 

م�صنفة  مناطق  لدينا  لي�ص  يقولون  اأو 

�صناعية ول يوجد حوافز لتاأجري الأرا�صي 

للبنانيني والأجانب، جلذب روؤو�ص الأموال 

القت�صاد  ميزان  حترك  التي  ال�صناعية 

اأكرث من التجارة، لأنها حترك عجلة اأو�صع 

يف  وت�صاهم  عاملة  يد  اىل  حتتاج  كونها 

توجه  اأو  يوجد خطط  القت�صاد.ل  اإنعا�ص 

لدعم ال�صناعة املحلية اأو جذب �صناعات 

خارجية.  

الإعادة  امل�شتقبلية  توجهاتكم  هي  ما 

ومعاجلة  ال�شناعي  القطاع  اىل  التوازن 

ال�شيا�شة  جراء  من  به  الذي حلق  اخللل 

الدولة  التي تتحمل  ال�شناعية اخلجولة 

بع�س امل�شوؤولية يف م�شبباتها، وما هي 

مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

مبا ان و�صع لبنان غري م�صتقر ل ن�صتطيع 

ان نبني التخطيط امل�صتقبل، لهذا خططنا 

امل�صتقبلية قائمة على الت�صدير اأكرث من 

يف  الو�صوح  عدم  ب�صبب  املحلية  ال�صوق 

الروؤية العامة، ولكننا موجودون وجنرب 

قدر اإمكاننا ال�صمود، وهذا الأمر يلتزم به 

�صاحب املوؤ�ص�صة ال�صتاذ �صالح ع�صريان 

من  اأكرث  وهناك  ال�صناعة  يحب  كونه 

ويوؤمن  جمموعته،  يف  �صناعية  �رشكة 

بالبلد وباأننا �صنفعل �صيئًا له، واأن نبقى 

بهذه الروح واملعنويات.  

كيف تقراأون م�شتقبل النمو االقت�شادي يف 

لبنان يف ال�شنوات 2013/ 2014؟ وحركة 

االإعمار التي توؤثر يف باقي القطاعات؟

به،  نتفاءل  اأمل  ب�صي�ص  هناك  دائمًا 

فخالل احلرب اللبنانية كنا نقول كل يوم 

غداً �صتتوقف احلرب، ل ينق�ص لبنان �صيء 

ظروف  ا�صتقرت  اإذا  رمبا  اأف�صل،  لي�صري 

فنعود  ايجابًا  علينا  توؤثر  حولنا  املنطقة 

ون�صتثمر  التخطيط  ون�صتطيع  لال�صتقرار، 

اإىل  الدولة  اأكرث، واأن جنرب دفع  م�صتقباًل 

م�صاعدتنا ك�صناعيني يف لبنان. 
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ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissa@live.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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�لعهود  �إىل  �خلبز  �سنع  تاريخ  يرجع 

ومع  يدويا  ت�سنيعه  يتم  فكان  �لقدمية 

حتى  �سنعه  طريقة  تطورت  �لوقت 

�ل�سكل  حيث  من  مت�سعبا  �ليوم  �أ�سبح 

 
ّ
و�سمي �لغذ�ئية  و�خل�سائ�س  و�لتكوين 

باخلبز�لعربي �أو »�لبيتا«.

�لتطور  نحو  تقدما  ذلك  وكان 

للخبز�للبناين  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 

�لعهود  من  عبور  نقطة  وكاأنه  �حلايل 

�لقدمية �إىل �لعهود �جلديدة.

وهنا تفخر �رصكة بيماتيك �س.م. م.  باأن 

�ل�سناعات  �إليه  تو�سلت  ما  �ف�سل  تقدم 

خلدمة  �آلية  و�فر�ن  معد�ت  من  �للبنانية 

و�الإفرجني  �لعربي  �للبناين  �خلبز 

و�ملعجنات و�حللويات �لعربية و�لغربية 

على �أنو�عها.

يعود تاريخ هذه �ل�سناعات �ملتخ�س�سة 

عام  قبل  ما  �إىل  �ملخابز  معد�ت  مبجال 

1955 م حيث قام �ل�سيد �أحمد حممد بكري 
و�حل�سول  �ملعد�ت  هذه  �سناعة  ببدء 

على بر�ءة �خرت�ع بعد ��سرت�كه مبعر�س 

دم�سق �لدويل �أثناءها. 

بتطوير  بكري  �أحمد  خالد  �ل�سيد  وقام 

�ل�سناعة  هذه  لتغدو  �أ�سالفنا  بد�أه  ما 

�أيدي �سناعية متاأ�سلة  �ملتخ�س�سة من 

بالعائلة، وحتى غدت �رصكتنا من �الأو�ئل 

وبقيت  �ملجال  هذ�  يف  وعامليا  حمليا 

تطوير  يف  د�ئما«  �ل�سباقة  هي  بيماتيك 

�سناعة  يف  �لت�ساميم  �حدث  وت�سميم 

�ملخابز �اللية يف �ل�رصق �الو�سط.

رائدة في الجودة
بني  �لد�ئم  وجودها  بيماتيك  و�ثبتت 

و��سبحت  و�ملحلية  �لعاملية  �ل�رصكات 

ويعود  و�لتقنية،  �جلودة  ملفهوم  �لر�ئدة 

�ل�سناعية  �خلربة  �إىل  ذلك  يف  �لف�سل 

جعلها  ما  و�مل�ستمر،  �لد�ئم  و�اللتز�م 

غزت  حيث  زبائنها  جميع  ثقة  مو�سع 

�ال�سو�ق �لعاملية. 

و�تخذت بيماتيك �سعار:

رغيفكم الذي ل مت�سه اليدي.

�جلودة و�لنوعية و�خلدمة ما بعد �لبيع.

�الآلية  �ملخابز  معد�ت  تطور  وتابعنا 

م�سانع  جتهيز  معه  ميكن  حد  �إىل 

و�ملوؤ�س�سات  �ل�سغرية  لالحجام  �خلبز 

�ل�سياحية و�ل�سوبرماركت بالتحكم بنوع 

�ملنتج من �خلبز �لعربي و�سكله وبالطاقة 

�الإنتاجية �ملرغوبة �لتي ترت�وح ما بني 

20000 رغيف يف �ل�ساعة وهذ�  500 �إىل 
يكون باإنتاج �إفر�دي �أو مزدوج �أو ثالثي 

�أو رباعي �و ثماين. وميكن �لتحكم ب�سكل 

بيماتيك ... نقطة عبور من العهود القديمة إلى العهود الجديدة 

خالد بكري: أثبتنا وجودنا على الصعيدين 
المحلي والعالمي

ملف خا�ص / مقــابلــة
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تركيب �ملعد�ت ح�سب �مل�ساحة �ملتوفرة. 

�إن هذه �ملعد�ت �سناعة لبنانية مطابقة 

ملو��سفات �رصوط �ل�سناعة �لعاملية.

على  بيماتيك  �رصكة  ح�سلت  لذلك 

��سبانيا  من  و�لنوعية  �جلودة  جائزة 

ومت   ،ISO  9001  2008 �سهادة:  وعلى 

�ل�سهادة  على  موؤخر�ً  �حل�سول  �ي�سا 

�الأوروبية CE تبعا« للمقايي�س و�حلماية 

و�ملو��سفات �ملطلوبة.

هجرة الكفاءات 
�ل�سناعات  قطاع  يف  بيماتيك  و�سجلت 

 2011 عام  يف  مقبوال«  ن�ساطا«  �لغذ�ئية 

و2012 حيث �إنها رفعت قيمة �سادر�تها 

�لعربية  �ال�سو�ق  يف   %  95 نحو  �ىل 

�الفريقية  فيها�لدول  مبا  و�الجنبية 

و�الوروبية.

ت�سنيع  يف  كبري  تقدم  لبنان  �سجل  وقد 

للمو�د  �ل�سناعية  و�ملعد�ت  �الآالت 

�سناعة  خا�سة  وتطويرها  �لغذ�ئية 

�الفر�ن �الآلية حيث وجلت هذه �ل�سناعات 

�ال�سو�ق �لعاملية وقد �ثبتنا كفاءة عالية 

وت�سديرها  �سناعتنا  تطوير  من  متكننا 

�ىل �خلارج بكل جد�رة وثقة. 

ون�سيف �ن هناك تر�جعًا كبري�ً وخ�سارة 

�لكفاء�ت  لهجرة  �لتخطيط  يف  فادحة 

ب�سبب  �ملجال  هذ�  يف  �ملتخ�س�سة 

�لظروف �ملعي�سية �ل�سعبة وعدم ��ستقر�ر 

�ل�سيا�سية غري �لطبيعية  �لبلد و�الو�ساع 

من  �للبنانية  �مل�سانع  عانت  ما  وهو 

م�ساكل فيه بتاأمني �ليد �لعاملة �إذ �إنه يف 

و�لدول  �خلليج  دول  مع  �سعبة  مناف�سة 

معي�سي  م�ستوى  لديها  �لتي  �ملجاورة 

�ف�سل .

حققت  �ل�سعبة  �لظروف  تلك  ورغم 

بيماتيك جناحا كبري� يف �ال�ستمر�رية 

و�لعمل على تفادي وتخطي هذه �الزمة 

�لنجاحات  �إىل  ذلك  ويعود  �ل�سعبة 

ت�سكل  �ل�رصكة ما جعلها  �لتي حققتها 

حافز�« لزيادة �النتاج مع وجود خطة 

تطوير وتو�سيع  كبري وكل ذلك يتطلب 

و��ستقر�ر�«يف  �مانا«  �و�ساعا«�كرث 

�لبلد.

هذ�  منو  متنع  عديدة  ��سباب  وهناك 

�لغذ�ئية،  بال�سناعات  �خلا�س  �لقطاع 

�ل�سعبة  �الأمنية  �لظروف  حيث  من 

وعدم  كافة  �للبنانيون  يو�جهها  �لتي 

�ال�سعار يف  و�رتفاع  �لبلد  �ال�ستقر�ر يف 

�لدعم  وغياب  عام  ب�سكل  �الولية  �ملو�د 

�لطبيعي من قبل �لدولة.

ما ي�سبب تاأخر�ً يف دور �لقطاع �ل�سناعي 

يف  �ل�سناعيني  جميع  كحال  فحالنا 

�القت�ساد  و�قع  على  يوؤثر  وهذ�  لبنان 

�ال�سا�سي  لبنان  �عتماد  الن  �للبناين 

و�لزر�عية   �ل�سناعية  �لقطاعات  على 

و�ل�سياحية. فقد تر�جعت بع�س �لقطاعات 

�لتي تدر �لكثري ما جعل لبنان يقف على 

حافة �النهيار �القت�سادي .. 

عوامل تطوير القطاع
�ل�سيد  ر�أى  �لقطاع  هذ�  تطوير  وب�ساأن 

خالد بكري:

�لدعم  تاأمني  �لدولة  و�جب  من   -

من  �لبلد  و�سع  وحت�سني  و�ال�ستقر�ر، 

ر�أفة  و�القت�سادية  �المنية  �لناحية 

�ملنتجة،  �ل�سناعية  بالقطاعات 

�الخرى  �لقطاعات  بع�س  والنعا�س 

�ىل  �خلارجية  �ال�ستثمار�ت  وجذب 

لبنان.

لتطوير  و�مل�ساعدة  �لعون  يد  مد    -

��ستري�د  يف  �مورها  وت�سهيل  �مل�سانع 

كل  �ىل  �ل�سناعية  منتجاتها  وت�سدير 

�للبنانية  �لدولة  و�جب  فمن  �لعامل  دول 

�ملنتج  �لقطاع  بهذ�  �لكبري  �الهتمام 

و�ال�سا�سي، فهو م�سدر دخل كبري يوؤمن 

فر�س عمل كبرية للعامل �للبناين.

ناحية  من  �ل�سناعي  �لقطاع  ت�سجيع   -

�العالم و�لدعاية عرب �ملحطات �ملحلية 

و�لف�سائية ويجب و�سع برنامج خا�س 

عن �ل�سناعة يف لبنان .

�النتاج  وتعزيز  �لتحتية  �لبنى  تطوير   -

��ل�سناعي كي يفيد لبنان من �لفر�س �لتي 

�حلرة  �لعربية  �لتجارة  منطقة  تتيحها 

�سادر�ته  على  �جلمركي  �خلف�س  ومن 

و�ىل وجوب و�سع در��سة �ملعوقات غري 

�سادر�ت  �سلبا«يف  توؤثر  �لتي  �جلمركية 

لبنان �ل�سناعية و�لزر�عية.  

- حماية �ل�سناعة من �ل�رصوريات، كما 

تاأمني  وجوب  على  بكري  �ل�سيد  لنا  �أكد 

لل�سناعي  و�ال�ستقر�ر  و�المان  �لر�حة 

من  �لتناف�سية  �لقدرة  لتح�سني  �للبناين 

�لب�ساعة  على  �ل�رص�ئب  تخفي�س  خالل 

�مل�سدرة �ىل �خلارج كما هي يف بع�س 

�لدول �مل�سجعة للت�سدير �إىل �خلارج.

وهنا يطلب من �لدولة �للبنانية مل�سلحة 

�ملو�طن �للبناين و�لبلد دعم كل �لقطاعات 

يوؤمن  �لذي  منها  �ملنتج  خا�س  وب�سكل 

ول�سنو�ت  م�ستمر  ب�سكل  �لعمل  فر�س 

طويلة حتى يتمكن �لعامل من �لبقاء يف 

�لبلد و�لعي�س فيها بر�حة و�طمئنان.

�ختيارها  يف  بيماتيك  �رصكة  تر�عي 

خمتلف  �مل�ستخدمة  �الولية  �ملو�د 

�ل�رصوط و�ملو��سفات �ل�سناعية �ملطابقة 

وتتميز  �لعامة  و�ل�سحة  �لغذ�ئية  للمو�د 

تعطي  �لتي  و�ملتانة  باجلودة  �سناعتها 

�لعمر  وطول  وجماال«  رونقا«  �ملعد�ت 

و�سهولة �ال�ستعمال كما ل�رصكة بيماتيك 

مع  لتتنا�سب  معد�تها  تطوير  يف  �حلق 

وخدمة  �الأ�سو�ق  متطلبات  حاجات 

�لزبائن و�ي�سا« خدمة رغيف �خلبز ب�سكل 

خا�س .

�أنها تقدم �ىل زبائنها  كما و�نها تفتخر 

و�لتقنيني  و�خلرب�ء   �مل�ست�سارين  �لكر�م 

�ملتمرنني يف خدمتهم. وهم على ��ستعد�د 

�لعمل  مر�حل  يف  �لزبائن  خلدمة  د�ئم 

و�لت�ساميم  �لر�سومات  وو�سع  كافة. 

و�لتدريب  �لتنفيذية  �خلا�سة مل�ساريعهم 

و�لت�سغيل  �ال�ستعمال  كيفية  على 

و�لت�سليم خابز�ً خبري�ً عاماًل.
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ت�س���كل ال�سناع���ة اللبناني���ة ركي���زة 

ا�سا�سية لالقت�س���اد الوطني، كيف ترى 

التطور لتنمية القت�ساد؟ 

 ميك��ن �لتط��ور يف جم��ال �ل�سناع��ات 

يف لبن��ان الن لدين��ا �لكف��اء�ت �لعلمية 

و�أ�سح��اب �الأف��كار �لذي��ن لديه��م قدرة 

على تنمية وتطوير جمال �لتقنيات، و�إذ� 

كان��ت هذه �لكف��اء�ت فاعل��ة يف لبنان 

�ستوؤث��ر يف كل �ل�سناعات �الأخرى ويف 

�القت�ساد عمومًا. 

كيف توجهون �سناعاتكم؟ 

نح��ن ب�س��كل ع��ام نعم��ل عل��ى ت�سنيع 

مع��د�ت �الأف��ر�ن �الآلي��ة للخب��ز �لعرب��ي 

و�أف��ر�ن �خلب��ز �الفرجن��ي، �إ�ساف��ة �ىل 

�ملالح��م  ومع��د�ت  �ل��رب�د�ت  ت�سني��ع 

و�ملطاعم، ومل نتوقف عند حاجة �ل�سوق 

�للبناني��ة بل طورن��ا �سادر�تنا وفتحنا 

�أ�سو�ق��ًا جديدة يف كل �أنح��اء �لعامل وال 

�سيما يف �فريقي��ا و�خلليج �لعربي، كما 

دخلن��ا �ىل بع�س �ملناطق �جلديدة وكل 

ذلك بجهود ذ�تية. 

م���ا ه���ي خططك���م لتطوي���ر انتاجكم 

وزيادته؟

نحن نريد زي��ادة �نتاجنا وزيادة �أنو�ع 

�ملنتج��ات �لتي ن�سّنعها، له��ذ� و�سعنا 

�مل��دى  يف  �مل�سن��ع  لتو�سي��ع  خطط��ًا 

�أف��ر�ن  بد�أن��ا بت�سني��ع  �لقري��ب، مث��اًل 

�لتن��ور، ون�سع��ى لفتح ف��روع �أخرى يف 

�آم��ال كب��رية  لبن��ان و�خل��ارج، لدين��ا 

للتو�سيع.

ما هي اأبرز امل�س���اكل واملعوقات التي 

يواجهها القط���اع ال�سناعي ب�سكل عام 

وقط���اع �سناع���ة الآلت ال�سناعية يف 

ظل غي���اب حلول للم�س���اكل املتعلقة 

بتكاليف النتاج؟

�ملعوقات كثرية �أهمها عدم دعم �لدولة 

�ىل  باالإ�ساف��ة  �ل�سناع��ي،  للقط��اع 

م�سكل��ة �مل��دن �ل�سناعية �إيج��اد �ر�س 

�سناعية يف مركز حيوي، فنحن نو�جه 

م�سكلة يف �لبحث عن �أر�س نبني عليها 

لنتمك��ن  جي��دة،  مبو��سف��ات  م�سنع��ًا 

م��ن تو�سيع �سناعتن��ا وتطوير �سناعة 

ال نطلب سوى مساعدتنا بتخفيض الرسوم والضرائب ودعم الصادرات 

أحد أصحاب شركة بحر للصناعة والتجارة 
المهندس سمير سامي بحر 

يع����اين العدي����د م����ن ال�سناعي����ني 

م�سرتكة  �سعوب����ات  من  اللبنانيني 

لي�ض على �سعيد الإنتاج وت�ريفه 

يف ظ����ل غياب ت����ام لدع����م الدولة 

لل�سناع����ات اللبنانية وال�سناعيني، 

م����ا اأثار موجة م����ن العرتا�ض على 

الرغم من الأمل مب�ستقبل واعد. 

هذا م����ا �رّح به مهند�ض امليكانيك 

يف �ركة بح����ر لل�سناعة والتجارة 

واأحد اأ�سحابه����ا �سمري �سامي بحر، 

اإذ طرح م�ساكل قطاع �سناعة الآلت 

ال�سناعية كونه����ا فاعلة يف تنمية 

الإقت�س����اد اللبناين، ولك����ن ل يجد 

ال�سناعيون �سوى العوائق التي تدفع 

ال�سناعة اىل التدهور والهاوية. 

»ال�سناع����ة  م����ع  لقائ����ه  ويف 

والقت�ساد« طرح امل�ساكل وحلولها 

اإذا اخذت يف العتبار.  
سامي بحر
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�الآالت �ل�سناعية. 

فم�سكل��ة �الأر�س ه��ي �الأ�سا�س يف حياة 

�ل�سناع��ي عام��ة، الأن��ه �إذ� وج��د �أر�سًا 

�أر���س  �ىل  حتويله��ا  يكلف��ه  زر�عي��ة 

�سناعية يبني عليها كل ر�أ�سماله تقريبًا 

�ل��ذي �سيه��دره  �لوق��ت  باالإ�ساف��ة �ىل 

لتنفي��ذ �خلطو�ت �لتي ت�سب��ق �لبناء من 

بن��ى حتتي��ة ومتهي��د �الأر���س، وعندما 

جته��ز �الأر���س للبناء يك��ون ر�أ�س �ملال 

قد نفد. وه��ذ� عامل م�رص بالبيئة �أي�سًا 

الأن �الأر�س �لزر�عية خمتلفة عن طبيعة 

�الأر�س �جلردي��ة �أو �ل�سخرية �ملنا�سبة 

�أكرث للبناء و�الإعمار. 

هذ� باال�ساف��ة �ىل �ن �لتكاليف باهظة 

�لت��ي تق��ع على عات��ق �ل�سناع��ي، مثل 

���رص�ء مو�د �أولية وكلف��ة �رص�ء �ملازوت 

�ىل  �إ�ساف��ة  �لطاق��ة  مول��د�ت  لتاأم��ني 

فو�تري �لكهرباء �لعالية، فمن �ملفرو�س 

�أن تعطينا �لدول��ة م�ساعد�ت وتاأمينات 

يح�س��ل معن��ا �لعك���س �إذ تزي��د علين��ا 

وترف��ع  ي��وم  كل  وترفعه��ا  �ل�رص�ئ��ب 

�أ�سع��ار �ملازوت م��ن دون مر�عاة و�سع 

�ل�سناعيني و�عطائهم �أ�سعار�ً خا�سة. 

ه���ل ميكن اإ�سافة اأزمة اليد العاملة اىل 

م�ساكل ال�سناعيني؟

نع��م الأن م�سكل��ة توف��ري �لي��د �لعامل��ة 

لي�س��ت بن��ت حلظته��ا، ب��ل ه��ي تاأث��رت 

بالقو�ن��ني �لت��ي تتخذه��ا �لدول��ة م��ن 

جان��ب و�ح��د، مث��اًل عانينا م��ن م�سكلة 

يف قان��ون زي��ادة �لرو�ت��ب �ل��ذي �سّكل 

�رصب��ة قا�سية علينا ك�سناعيني، فنحن 

كقطاع خا���س ال ن�ستطيع رفع �لرو�تب 

الأن م��ردود �ل�سناع��ة ال ي��ز�ل كم��ا هو 

وز�دت �لتكالي��ف فيم��ا بقيت �الير�د�ت 

هي نف�سها.

فاأه��م �سيء لدى �ملوؤ�س�س��ات �ل�سناعية 

هو تخفي���س �لتكاليف لتتمكن من رفع 

�الي��ر�د�ت، ولك��ن معنا يح�س��ل �لعك�س 

ترف��ع �لتكالي��ف وتبقى �الي��ر�د�ت كما 

هي، وال نتلقى �أي م�ساعدة من �أية جهة.

ه���ل من املمك���ن اأن يعود لبن���ان بلداً 

�سناعيًا، واىل اي مدى ميكن اأن ت�سرتجع 

ال�سناعة اللبنانية مكانتها القت�سادية؟

�لغ��از  لبن��ان  �كت�س��ف يف  �ن��ه  طامل��ا 

�مكان��ات  �ىل  نحت��اج  و�لب��رتول 

مادي��ة الأن �الأف��كار و�أ�سح��اب �لعقول 

�الإبتكاري��ة متو�جدون ويبقى �أن تتطور 

�المكان��ات �ملادية. وكل م��ا نتمناه �ن 

تع��ود �ل�سناع��ة �ىل مكانته��ا �ل�سابق��ة 

�ل�سغ��رية  �ملوؤ�س�س��ات  ب��د�أت  عندم��ا 

بتو�سيع ن�ساطها وتطوير �إنتاجها، ولكن 

ب��كل �أ�س��ف ح�سل م��ع تطوي��ر �لقو�نني 

�ل�سناعي��ة تر�جعًا للموؤ�س�سات �ل�سغرية 

و�لكب��رية معًا، و�سار �ل�سناعي بحاجة 

�ىل بع���س �مل�ساعدة من �لدولة وحتديد�ً 

من وز�رة �ل�سناعة. 

كيف ت�ساعدكم الوزارة؟

بتخفي�س كلف��ة �الأر�س وتاأمني �لطاقة 

وتخفي��ف �لتكاليف على �مل��و�د �الأولية 

وتخفي�س �ل�رص�ئب و�لر�سوم �جلمركية 

وبالتايل تدعم �ل�سادر�ت.

بالن�سب��ة �إلين��ا �إذ� �أمن��ت لن��ا �لدولة هذه 

�لنقاط بالتاأكيد �سيح�سل �لتطور �ملطلوب 

لتنمية �القت�ساد �للبناين، ون�سري قادرين 

على تلبية �ل�سوق و�لتو�زن.

ندى بحرالمهندس سمير بحر
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يف التوجهات ال�سناعية احلديثة يف لبنان ل تزال العديد من ال�سناعات تعمل ب�سكل اإفرادي 

لتحافظ على جناحها وانت�سار �سناعتها، خ�سو�سًا يف جمال �سناعة التقنيات الكهربائية، هذا ما 

اأو�سحه ال�سيد جاد وهبه رئي�ض �ركة  و املتخ�س�سة بالإ�ست�سارات الهند�سية للمكننة 

ال�سناعية والكهربائية وبتجارة ال�سلع الكهربائية والأمتتة بت�سنيع اللوحات الكهربائية، لتتفاعل 

ب�سكل ذكي مع حاجات تلك امل�سانع. وعن ال�ركة وجمال عملها �رح ال�سيد وهبه يف لقائه مع 

»ال�سناعة والقت�ساد« تفا�سيل تخ�س�سهم.

 رئيس شركة ITEC جاد وهبه: نريد الحظر عن استيراد المواد المنافسة

ابتكاراتنا تعتمد على شبابنا المتطور والمنتج

نظام  على  نعمل  �أو  �آلة  ن�سنع  �إما  فنحن  حتتاجها.  �لتي 

م�سنع �أوخط �إنتاج، وطريقة ت�سنيع وت�سغيل، باالإ�سافة �إىل 

م�سنع ملعاجلة �لنفايات مثل م�سنع �سيد�،جاء ت�سميم هذ� 

�مل�رصوع من �أملانيا ونحن نفذناه، نعمل يف هذ� �مل�سنع على 

�لتي  �لنفايات  �أما  منها.  �ل�سلبة  فناأخذ  �لنفايات،  معاجلة 

تتحلل ن�سعها يف �ملياه ون�سخنها فتتحول �ىل غاز، ن�سحبه 

ون�سعه يف خز�نات ون�ستعمله ملولد�ت تعمل على �لغاز ومن 

ثم جنفف ما يرت�سب منها الأنه ي�سري �سماد�ً نع�رصه فيباع 

�سماد زر�عي.

اأن ت�ساهموا من خاللها يف التوعية  هل لديكم خطط ميكن 

لفرز النفايات املنزلية؟

هذ� من �خت�سا�س �لدولة، ويقت�رص دورنا على �لتوعية، هناك 

ة وقدمنا 
ّ
تعاون بيننا وبني �جلامعة �للبنانية يف جماالت عد

لوحات  وبت�سنيع  �ل�سلع  بتجارة  متخ�س�سة   ITEC �رصكة   

�لكهرباء و�الأنظمة و�لرب�مج �لذكية لت�سري على �سكل حتريك 

كهربائية،  لوحات  ون�سنع  نبيع  كنا  �لبد�ية  يف  �لتقنية، 

تطوير  �آلية  وهي   ،Automation �الأمتتة  تقنية  يف  ودخلنا 

وحتديث �ملجال �ل�سناعي، ويف هذ��ملجال نحن �سناعيون 

ح�سلنا على �سهادة �سناعية.

�لكهربائية  �جلد�ول  ون�سع  �ل�سناعية  �خلر�ئط  ن�سمم 

كهربائية  هند�سة  نقدم  �أننا  �أي  �للوحات،  وت�سنيع  و�لنظام 

متخ�س�سة باالآلية، بني خمتلف �خلطوط �الإنتاجية لتتفاعل 

�أنو�ع  خمتلف  جهزنا  �أو  و�سنعنا  ك�سناعة،  �مل�ستخدم  مع 

�خلارج  من  �الأنظمة  هذه  ي�ستوردون  كانو�  عادة  �مل�سانع. 

�أنظمة  ت�سميم  باإمكاننا  بات  �الآن  ولكن  حاجاتهم،  لتلبية 

مماثلة ومناف�سة بحيث تلبي حاجات معظم �مل�سانع، فنحن 

�الآالت  �أما بع�سها، نحن ن�سنع  نعمل على جتهيز تقنياتها. 
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�أن  كما  عندنا،  يتدربون  وطالبها  �سناعتنا  عن  حما�رص�ت 

وم�ست�سفى  �لفيد�ر  يف  �لدومبو�سكو  معهد  مع  تعاون  لدينا 

م�ساريع  وننفذ  زغرتا،  معهد  »uSEK«و  �المريكية  �جلامعة 

طالبها.

يف ظل عدم دعم الطاقة وعدم توفر الكهرباء، كيف ميكن اأن 

يكون هناك توازن يف ظل اخللل  يف البلد؟

�لبلد  هذ�  يف  ولدن  الأننا  خلاًل  هو  يح�سل  ما  نعترب  ال  نحن 

و�الأمور هكذ�، فلم يتغري علينا �سيء، وتعلمنا كيف نتعامل 

مع كل �لظروف، وهذ� ال يعني �أنه �سحيح، ونف�سل �أن يتح�سن 

ب�سكل  عليها  �ل�سناعة  جمال  يعتمد  بحيث  �لطاقة  و�سع 

�لعاملي،  و�لتحدي  و�مل�رصوف  �ل�سناعة  لناحية  �أ�سا�سي. 

بينما �لعديد من �لدول بد�أت تفكر بالطاقة �لبديلة ونحن لي�س 

لدينا �لطاقة �الأ�سا�سية لنفكر بالبديلة.

اأو  البديلة  الطاقة  ا�ستخدام  مع  يتطور  نظام �سناعتكم  هل 

ال�سم�سية؟

يف �لنظام �لهند�سي �لذي نقدمه تكون �لطاقة عن�رص�ً �أ�سا�سيًا 

ذكيًا  كهربائيًا  نظامًا  ن�سع  ما  م�سنعًا  جنهز  فعندما  فيه، 

نربجمها  كاأن  �ليها،  حاجتنا  ح�سب  تتربمج  �لطاقة  جنعل 

على �أن تطفئ وحدها عندما ال يكون لها لزوم، وكذلك ميكن 

تخزين �لطاقة، هناك مثل �آخر هو �ال�ستفادة من �ملوتور�ت 

مل�سنع  �لد�خلي  �لكهربائي  �خلط  على  م�سبوكة  تكون  �لتي 

يولد  �الأثناء  �ملوتور يكون يف هذه  معني، فعند حال توقف 

�لذي  كالون�س  متامًا  وهو  �ل�سبكة.  �إىل  �إعادتها  ميكن  طاقة 

يخرج  وعندما  �ل�سبكة،  ويرميها  طاقته  يفرغ  ينزل  عندما 

يعود في�سحبها.

جوائز  عليها  ونلتم  الكهرباء،  على  �سيارة  اأخرياً  اإبتكرمت 

وتقدير، ما هي؟

و�لهند�سة،  �ملبيعات  على  تعتمد  كموؤ�س�سة   »ITEC« بد�أنا ب 

وعندما كرب عملنا و�رصنا جنهز �مل�سانع و�لتقنيات �أ�س�سنا 

�رصكة »Automate«، و�سجلناها يف لبنان و�أملانيا وقطر.

�أن ن�سمم  �إما  نعمل يف كل �ملجاالت لالجتاه يف �إطار معني، 

�أو  تر�بة،  م�سنع  �أو  حليب   م�سنع  �أو  �لنفايات  لتكرير  معمل 

م�سنع ملعاجلة �لكيميائيات. ففي  كل مكان نبد�أ  من �ل�سفر 

�لبحوث و�لتطور.  �الآن نعمل على  �أكرث من جمال.  ونعمل  يف 

نقوم �أحيانًا مب�ساريع لنتعلم، نتعمد �أن نكون قد �سبقنا �لزبون 

بع�رص خطو�ت، فاإذ� �أر�د �أن ينفذ م�سنعًا علينا �أن نعرف كيف 

نتاأقلم مع �ملتطلبات �ملختلفة كاأن نكون قد جربنا تلك �خلطوة 

�إفادته كوننا م�ست�سارين ولي�س كمنفذين  من قبل لنتمكن من 

للم�ساريع فقط. وو�حدة من هذه �مل�ساريع كانت �ل�سيارة �لتي 

 »Real Motion« قمنا من خاللها بنقلة نوعية باالإ�سرت�ك مع 

تقنية  �ل�سيارة  على  �أ�سفنا  ونحن  لبنانيون،  �سناعيون  وهم 

فعل  ردة  وكانت  عالية،  نتيجة  �إىل  معًا  وو�سلنا  حديثة 

�ملحركات �أن �ل�سيارة �سارت تتجاوب �أ�رصع بع�رص مر�ت.
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مباذا تفيد هذه ال�سيارة؟

لنتكلم عن �إفادتها بغري �لنقطة �لهند�سية، وهذه نقطة مهمة 

ونحن  �الإبتكارية  حدودنا  نعرف  �أن  خاللها  من  �رصنا 

ت�ستخدمها  �أن  ميكن  ك�سيارة  فعليًا  �أما  نفهمها.  كمهند�سني 

»�إلباز�« ملحبي �ل�رصعة، فبدل �أن يقودو� ب�رصعة على �لطريق 

يقودونها من دون حو�دث �سري، ونحن �الآن حولناها ل�سباق 

ميكن  و�حد  بنهار  ولكن  للت�سلية،  �لقيادة  ملحبي  �ل�سيار�ت 

يقودها  �أن  �لطريق وميكن  و�سط  �سيارة  �إىل  �سا�ستها  حتويل 

بال�سيار�ت  ��سطدم  لو  حتى  �ل�سري  زحمة  و�سط  وكاأنه  �ملرء 

لتعليم  جديد  �أ�سلوب  وهو  غريه،  يوؤذي  �أو  يتاأذى  فال  حوله 

ما  هذ�  للعالمات،  نظام  مع  خطر،  بدون  �ل�سيار�ت  قيادة 

�ساهدناه يف قطر.

ميكن اأن تطرح هذه ال�سيارات يف الأ�سواق؟

نحن نعمل على طرحها ولكن كلفتها عالية مفارنة مع كلفة 

�أمريكا  يف  �ل�سو�قة.  تعليم  مكاتب  يف  �مل�ستعملة  �ل�سيارة 

هذ�  على  وي�رصفون  يفعلوها  �أن  ميكن  و�أوروبا  و�أملانيا 

�مل�رصوع الأنهم يحرتمون �لقيادة على �لطرقات.

هل ميكن لبنان اأن يتحول اإىل بلد �سناعي؟

�أن يقوم به  �أنها لي�ست م�سو�ر ي�ستطيع  �جلميل يف �ل�سناعة 

وهي  �الأجيال  بني  تتو�رث  �ل�سناعة  �أن  �أرى  و�أنا  �الإن�سان، 

ثقافة و�أر�ها بحالة تقدم و�زدهار.

اأين هي اأ�سواق �سناعتكم؟ 

قطر  خ�سو�سا  �الأو�سط  �ل�رصق  كل  على  �سناعتنا  نوزع 

و�أبوظبي ودبي، و�الآن مت �لتعاقد مع  و  

. فنحن نعمل ب�سهاد�ت منهم ومنثلهم فنيًا. و 

ما هي مطالبكم من الدولة؟

ا 
ّ
�أكرث مم �أنف�سهم  على  �الإتكال  يجربون  �لذيد  �لنا�س  من  �أنا 

»ينقون« وي�ساألون �أين �لدولة، هناك �أمر و�حد ت�ستطيع �لدولة 

فليكن  �سناعة  وزير  يعنّي  عندما  منطقي  وهو  تفعله  �أن 

مثاًل،  و�لفيول  �ملازوت  �إىل  حاجتنا  يفهم  عندها  �سناعي، 

�سعر  �لعربية  �لدول  يف  وحولنا  بالطاقة.  دولة  �أغلى  فنحن 

�إىل �حلظر عن �ملو�د �ملناف�سة  �أقل بكثري. باالإ�سافة  �لطاقة 

�خلارج  من  »�لكوب«  �إ�ستري�د  �سد  �أنا  مثاًل  ن�ستوردها،  �لتي 

�أ�سعافًا،  ثمنه  دفع  �إذ�  و�إاّل  لبنان  يف  ن�سّنعه  �أننا  طاملا 

�للبناين حت�سني وتطوير �سناعته  �ل�سناعي  ي�ستطيع  عندها 

ليناف�س �لدول �ملجاورة �لتي لي�س لديها �سناعة �إنتاجية بل 

�سناعتهم خا�سة بالكيمائيات.

هل تتفاءل مب�ستقبل ال�سناعي خالل العامني املقبلني؟

�أمل�س لغاية �الآن �لتطور �ل�سناعي يف كل لبنان، الأن �ل�سناعي 

يريد �أن يح�سن �سناعته ويطورها، وهناك وعي لهذه �الأمور، 

�أن تورث من  �ل�سناعة يجب  �أن  �أرى  و�أنا متفائل بذلك الأين 

جيل �إىل جيل.

�إىل  تاأخذك  �لتي   Real-Motion �لقيادة  حماكي  �آلة  �إنها 

مل�ساعر  مماثلة  م�ساعر  فتعرتيك  و�لو�قع،  �خليال  بني  عامل 

ن يخو�س فعليا �سباق �ل�سيار�ت �ل�رصيعة. 
َ
م

ر وم�سنِّع هذ� �جلهاز �ملذهل؟ 
ِّ
ن هو مطو

َ
لكن م

�إنها �رصكة �سكور لالإن�ساء�ت �ملعدنية و�ملاكينات �لروبوتية، 

وهي  بلبنان.  عم�سيت  منطقة  يف  �لرئي�سي  مقرها  يقع  �لتي 

تخت�س مبحاكيات �حلركة �لديناميكية يف جماالت عدة. 

بو��سطة جهاز كمبيوتر خا�س وجهاز حتكم  يعمل  و�جلهاز 

�رصكة  �بتكرتها  �لتي   EtherCAT�ل� بتكنولوجية  م�سنوع 

 ،ITEC �رصكة  �مل�رصوع  تنفيذ  دعمت  وقد   .BECKhOFF
�ل�رصيك �لتنفيذي ل� BECKhOFF يف لبنان.

�مكانية  هو   BECKhOFF الختيار  �حلا�سم  �ملعيار  كان 

من�سة  لت�سغيل  د 
َ
�ملعتم �خلا�س  للكمبيوتر  �مل�ستمر  �لتطوير 

�ل�سيد  ذكر  كما  �لبيانات،  فينقل  �رصعته  عن  ف�ساًل  �لتحكم، 

جاد وهبه، رئي�س جمل�س �د�رة �رصكة )ITEC(. ثم ي�سيف:  »�ن 

 BECKhOFF( لكمبيوتر �ل�سناعي  �خلا�س بحجرة �لتحكم�

تان 
ّ

خا�س هيئتان  لديهما  هنا،  حتكم  كم  و�لعامل   )C6915
�أ�سبح ممكنا  ب�سبكة �الإنرتنت. وبف�سل �سبكة �الإنرتنت هذه، 

هذ�  بالتز�من.  و�حد   server على  متعددة  حماكيات  ت�سغيل 

باال�سافة �ىل �ن هذه �ل�سبكة �ل�رصيعة مّكنتنا من بلوغ �رصعة 

�على لنقل �لبيانات ت�سل �ىل 200 حزمة يف �لثانية. 

َزم  
ُ

وح �النرتنت  �سبكة  »بف�سل  مايك:   كابي  �ل�سيد  ذكر  كما 

و�إن�ساء  للبيانات  �طول  كابالت  ��ستخد�م  ميكن   ،)uDP(�ل�

�سبكة �ت�سال بعقد كثرية �لعدد«.

لتحديد منحى �حلركة لدى حماكي �لقيادة، ينبغي �ن تعمل 

�ملحركات وتتكيف ب�رصعة وفق طريقة �ل�سائق يف �لقيادة. 

سيارة تحاكي السرعة
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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. 
  

The EDM machines from   Taiwan the highest  precision EDM 
machines are also distributed by us. 
  

 Heat treatment solutions and equipment of          from 
our  German principals . 
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يف الع���ام 2012، �سهدت حركة ال�سوق 

العقاري���ة اللبناني���ة حرك���ة بطيئة، 

و�سهدت تراجع���ًا تدريجيًا يف الن�ساط 

واملبيع���ات. كيف انعك�ض هذا الرتاجع 

عل���ى القطاع���ات ال�سناعية ول �سيما 

على �سناعتكم؟

م��ع تر�جع �حلرك��ة �لعقارية يف لبنان 

كان ال ب��د لن��ا من �لتوجه نح��و �أ�سو�ق 

�خ��رى، و�إ�ساف��ة �ىل ��س��و�ق �أفريقي��ا 

وجددن��ا  �لع��ر�ق  يف  �أ�سو�ق��ًا  فتحن��ا 

م�ساريعنا معها، ورو�سيا وبالد �أوروبا 

�ل�رصقي��ة، فزبائ��ن �ل�س��وق �ملحلية يف 

لبن��ان ي�سكل��ون �أق��ل م��ن 20 يف �ملئة 

لهذ� ال نتاأثر كثري�ً باالقت�ساد �للبناين، 

بل نتاأثر بالو�سع �الأمني �لذي ينعك�س 

عل��ى ت��ردد زبائنن��ا خوف��ًا م��ن ع��دم 

قدرتنا على �ل�سحن لهم. 

�ل�سن��ني كان لدين��ا  نح��ن م��ع م��رور 

تطور باالإنت��اج و�سوقنا يكرب، و�سهدنا 

يف ح��رب 2006 بع���س �الأزم��ة لكنن��ا 

��سطررنا لنقل ت�سديرنا عرب �لالذقية. 

الآن هل جتدون منافذ لت�سدير جديدة؟

�الآن �ل�سح��ن �ىل �لعر�ق �س��ار يتم عرب 

تركي��ا، �إذ ننقل �لب�سائع عرب �لبحر �ىل 

تركي��ا ومنه��ا نتوج��ه �ىل �لع��ر�ق بر�ً، 

�سحي��ح �أن �لكلف��ة ز�دت علين��ا قلياًل، 

نتحمل نحن ق�سمًا منها و�لزبون �أي�سًا. 

�أما بالن�سبة �إىل �لو�سع �المني ال نتاأثر 

كث��ري�ً الأن م�سنعن��ا يف منطق��ة جبلية 

ومنعزلة قلياًل. 

ل�سعوط���ات  �سناعتك���م  تتعر����ض 

اقت�سادي���ة كثرية، وه���ل لديكم خطط 

لتطوي���ر  �سناعي���ة  وا�سرتاتيجي���ة 

اأو  موؤ�س�ستك���م ومواجه���ة التحديات، 

خطة احتياطية لتجنب النق�ض؟

م��ن قر�بة �ل�ست �سنو�ت دخلت �ل�سناعة 

�ل�سينية عل��ى �سناعات �ملع��د�ت �لتي 

قر�ب��ة  لديه��م  و�س��ار  نح��ن  ن�سنعه��ا 

200 م�سن��ع وه��ذ� م��ا ح��د م��ن �سوقنا 
�خلارجي��ة، ف��كان علينا �أن نتخ��ذ قر�ر�ً 

�إما �أن نغلق �أو نبحث عن طريقة جديدة، 

وكان �حل��ل باأننا ال ن�ستطيع مناف�ستهم 

مناف�سته��م  ن�ستطي��ع  لكنن��ا  بالثم��ن، 

باجلودة وبخدمة ما بعد �لبيع، وهذ� ما 

يبحث عنه �لزب��ون ويت�سجع لل�رص�ء من 

عندنا الأنه �إذ� �حتاج فهناك من ي�ساعده 

يف �سيان��ة �جلهاز، فالكفال��ة �لر�سمية 

تكون ملدة �سن��ة ولكننا نرتبط بالزبون 

�ل�سناع��ي م��دى �حلي��اة، كون��ه يحتاج 

لدعم تقني ومعنوي وتقدمي �لن�سائح. 

ما هي توجهاتك���م امل�ستقبلية لإعادة 

التوازن اىل القطاع ال�سناعي ومعاجلة 

اخللل الذي حلق به من جراء ال�سيا�سة 

ال�سناعية اخلجولة التي تتحمل الدولة 

بع�ض امل�سوؤولي���ة يف م�سبباتها، وما 

هي مطالبكم من احلكومة اللبنانية؟ 

مطالبن��ا م��ن �لدول��ة مقارن��ة بالدول 

ر �إىل م���رص ونزور 
ّ
�لعربي��ة نح��ن ن�سد

زبائنن��ا يف �مل��دن �ل�سناعي��ة هن��اك 

و�أ�س��دد عل��ى �مل��دن �ل�سناعي��ة، بينما 

نح��ن لي���س لدينا حي �سناع��ي تدعمه 

�لدولة، كما �ننا جمربون �ن نوؤمن �لبنى 

�لتحتية و�لكهرب��اء و�ملياه و�لطرقات، 

ح�سلت �لعام �ملا�سي حادثة ب�سيطة �إذ 

قطعت �لعا�سف��ة �لثلجية �لقوية �أعمدة 

�لكهرب��اء يف منطقة �ل�سوي��ر، نحن من 

��سل��ح �الأعمدة باأنف�سنا ولي�ست �لدولة، 

م��ع �ن �لكهرب��اء ت�سلن��ا بن�سبة 30 يف 

�ملئة من �لوقت. 

�أم��ا �أ�سع��ار �الأر��س��ي �ل�سناعي��ة فهي 

مرتفعة جد�ً ونحن نقتطع من ر�أ�س مال 

�ل�رصك��ة بداًل من توظيف��ه لندفعه ثمنًا 

لقطع��ة �أر�س ك��ي نبني مبن��ى �سغري�ً 

بينم��ا نحن نحتاج �إىل م�ساحات، وهي 

غري موجودة.

صاحب مؤسسة فن كورب حبيب مجاعص 

زبائننا في مصر هم في مدن صناعية ونحن 
ليس لدينا حي صناعي مدعوم من الدولة

تقنية  وو�سعن����ا  اآلتن����ا  طّورنن����ا 

باللغة العربية، يف ظل غياب الدعم 

الر�سمي ع����ن العديد من ال�سناعات 

كان ل ب����د للفكر الإبتكاري اللبناين 

من العمل يف اجتاه معاك�ض لتطوير 

اللبناني����ة، هذا ما �سعى  ال�سناعة 

اإليه حبيب جماع�ض من خالل العمل 

عل����ى تطوير �سناع����ة اآلت ت�سنيع 

الإ�سفن����ج، اإذ متك����ن م����ن التو�سل 

اىل تقني����ة غ����ري متواف����رة عامليًا، 

بت�سني����ع اأجهزة ميك����ن اأن تتحدث 

بلغة امل�سّن����ع، ولكن لي�ض امل�سنع 

اللبناين بل العربي والأجنبي. 

م����ن خالل لقائ����ه م����ع »ال�سناعة 

جماع�����ض  �����رح  والقت�س����اد« 

اأهمي����ة تطوير ال�سناع����ة اللبنانية 

ال�سناعي  �سمع����ة  على  للمحافظة 

اللبن����اين يف ظ����ل جتاه����ل الدولة 

ملجهود ال�سناعيني الفردي. 

ملف خا�ص / مقــابلــة
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يح����ر م�روع ملدين���ة �سناعية يف 

البق���اع وقد يك���ون هن���اك اأخرى يف 

ال�سمال، هي ميكن ان ت�ساهم يف تنمية 

القطاع ال�سناعي؟

 قد يكون هذ� �مل�رصوع مهمًا ل�سناعات 

غري �سناعتنا يف جمال تقنيات �الآالت 

�ل�سناعية، ولي���س �ملهم �إيجاد �الر�س 

و�لبن��اء عليها فقط، ب��ل �ملهم ما �لذي 

�سياأت��ي م��ع �الأر���س م��ن بن��ى حتتية 

و�لكهرب��اء و�لطاق��ة، مث��اًل �إذ� �أخذن��ا 

�رصكت��ي لي�سيك��و ويوني�رص�مي��ك فق��د 

�أغلقت��ا يف لبنان ب�سبب �لطاقة �لغالية. 

م��ن ناحية �لدول��ة نحن نحت��اج لدعم 

معنوي ولي�س �إىل �ملال. 

كيف يكون الدعم املعنوي؟

بي��ار  �ل�ساب��ق  �ل�سناع��ة  وزي��ر  مث��اًل 

��ل رحم��ه �هلل ق��ام بحمل��ة كبرية 
ّ
�جلمي

�حرتمناه الأننا �سعرنا �نه هناك �سخ�س 

يحب �ل�سناعة مع �أنه مل يكن �سناعيًا، 

ليته��م يعط��ون �للفت��ة لل�سناع��ة بقدر 

ما يعطون لفت��ة لل�سياحة و�مل�سارف، 

م��ع �أنهم��ا �لعم��ود �لفق��ري لالقت�ساد 

�للبن��اين، ونحن �أي�س��ًا ن�ستطيع ت�سكيل 

عم��ود فقري �أي�سًا، نح��ن �سغار ن�سبيًا 

ولكن لدينا ن�سب��ة ت�سدير عالية ونحن 

من جنلب �لعملة �ل�سعبة لي�ست كود�ئع 

ب��ل كب�سائ��ع خرجت وجذب��ت �الأمو�ل 

�أ�سعاف��ًا و��سعافًا. ف��اأي دوالر ندخله 

�ىل لبنان يدور وي�سري ع�رصة دوالر�ت.

مث��اًل �الإم��ار�ت ح��ذرت رعاياها بعدم 

�سيح�س��ل  فم��اذ�  لبن��ان  �ىل  �ملج��يء 

باالأقت�ساد �للبناين يف جمال �ل�سياحة، 

بينم��ا �ل�سناع��ة تعمل كل �أي��ام �ل�سنة 

وتوظف وتق��وم بحركة د�ئم��ة ولي�ست 

مو�سمية. 

قد ت�ستفيد الدولة بعد ع�ر �سنوات من 

خمزون النفط، هل هذه املدة توؤثر يف 

ال�سناعات ويف مدخول الدولة؟ اىل اي 

مدى اأنتم جاهزون خالل فرتة الإنتظار 

لتطوي���ر �سناعتك���م ملواكب���ة حركة 

ال�سوق يف لبنان؟ 

كعامل��ني يف �سناعة �الأجه��زة �لتقنية 

ث��روة  �لبل��د  ل��دى  يك��ون  �ن  ي�سعدن��ا 

طبيعية غ��ري �ل�سياحة، ولكن ما نخاف 

منه ك�سناعيني �أن �لفورة �الإقت�سادية 

�ىل  �ست��وؤدي  �لنف��ط  �سيوجده��ا  �لت��ي 

ت�سخم نوعًا ما، ونحن نعاين من وجود 

�لي��د �لعاملة �لفاعلة �ل�سغرية �ملنعدم، 

بينم��ا نح��ن لدين��ا ي��د عامل��ة لناحية 

�لتقني��ني و�ملهند�سني �لتي هي �لعمود 

�لفق��ري يف �سناعتن��ا، وه��ذه �لف��ورة 

�لعمر�ني��ة �ست��وؤدي �أي�س��ًا �ىل ت�سخ��م 

�سيزيد من كلف��ة �ليد �لعاملة، و�ستخف 

كلف��ة �لطاق��ة ورمب��ا �ل�رص�ئب �ستخف 

ولكننا �سنفقد �ليد �لعاملة.

هل يف لبنان يد عاملة لبنانية؟

قب��ل ع���رص �سن��و�ت كانت �لي��د �لعاملة 

 90 ن�سبته��ا  م�سنعن��ا  يف  �للبناني��ة 

باملئ��ة لبناني��ني و10 باملئ��ة �أجانب، 

�الآن �سارت �لن�سبة معكو�سة.

األ يوؤث���ر هذا يف  النم���و القت�سادي؟ 

وكيف تتم املعاجلة؟

�سحي��ح �ستاأت��ي هذه �لف��ورة وقد تلغي 

10 باملئ��ة �لباقية، يف �لدول �ل�سناعية 
تعي��د  �ل�سناعي��ني  مل�ساع��دة  �لنا�سئ��ة 

Assinaa129.indd   169 5/28/13   9:15 AM



العدد 129 اأيار - حزيران 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L170

�لدولة 10 �سنت لل�سناعي عن كل دوالر 

ي�س��دره، وه��ذه قد تك��ون قدرتها، نحن 

نري��د �أن تق��ول لن��ا تابع��و� �سناعتك��م 

لتبقو� يف لبنان ونحن نخفف �أو نقتطع، 

مث��اًل يف �ل�س��ني وتركي��ا لديهم��ا دعم 

هائ��ل ل�سناعته��م، بينم��ا نح��ن لن�سع 

»�لكونتي��رن« عل��ى �لباخ��رة ندف��ع 800 

 100 تكل��ف  �إيطالي��ا  يف  بينم��ا  دوالر 

دوالر وي�ستعيدون منها، ونحن يقال لنا 

�إن �ل�رص�ئ��ب قليلة على �ال�ستري�د ولكن 

�لر�سوم �لتي ندفعها عالية ب�سكل هائل. 

اي���ن اتفاق���ات املعامل���ة باملثل، ال 

تطالبون الدولة لتنفي���ذ بنود العقود 

التجارية بني لبنان وغريها من الدول؟

�إتف��اق  يح��د  �ن  �ملفرو���س  م��ن  كان 

�لتجارة �لدولية م��ن �خلروقات، ولكنه 

�ختف��ى ومل نع��د ن�سم��ع ب��ه وال نعرف 

م��ا �إذ� كان ال ي��ز�ل قائم��ًا، ن�سع��ر �أننا 

يف لبن��ان غ��ري موجودي��ن �سمن هذه 

�التفاقي��ات، فنح��ن نوق��ع معاه��د�ت 

وال �أح��د يطبقه��ا �أو �أح��د يلتف��ت �إلينا، 

ف��كل �ل�سناع��ة يف لبن��ان قائم��ة على 

�ملب��ادر�ت �لفردي��ة، ونحن من��ذ �لعام 

1992 نعم��ل منفردين وحدن��ا، وكاأننا 
نعي�س يف جزيرة. 

كيف تقراأون م�ستقبل النمو القت�سادي 

يف لبن���ان يف ال�سنوات 2013/ 2014؟ 

وحرك���ة الإعمار الت���ي توؤثر يف باقي 

القطاعات؟

�لظ��روف �مل�ستقبلية يف لبنان قد توؤثر 

فين��ا �يجابًا ولكن لي���س �الآن، ونتمنى 

فق��ط،  يف �ل�سابق مل يكن لبنان مدرجًا 

ب��ني �ل���رصكات �لت��ي تت��د�ول �لتجارة 

ع��رب �الأنرتنت، �الآن �س��ار مدرجًا، الأن 

�سمعة �لبلد تغريت والأن لبنان �سي�سري 

بل��د نفطي��ًا بعدم��ا كان بل��د �ل�سياح��ة 

و�مل�ساكل �ل�سيا�سية.

ما التطور الذي اأ�سفتموه اىل �سناعتكم؟

ترتك��ز �سناعتن��ا على جتهي��ز م�سانع 

يف  قليل��ة  �سناع��ة  وه��ي  �الإ�سفن��ج، 

�لعامل، وهناك يف �أوروبا قر�بة �الأربعة 

م�سان��ع، بينما يف �ل�س��ني �سار �لعدد 

كب��ري�ً، وكان لدينا ماركة م�سجلة، وما 

��ستطعن��ا �ن ننج��ح فيه �أنن��ا ��ستطعنا 

�أن ناأخ��ذ �جل��ودة و�لتقني��ة �الأملاني��ة 

و�سنعناه��ا بطريق��ة لبناني��ة لتك��ون 

كلفته��ا قليل��ة و لي�ستطي��ع �مل�ستخ��دم 

��ستعماله��ا ب�سهول��ة، فاالآل��ة �الأملانية 

معقدة قلياًل مع �أنها مهمة جد�ً، وبينما 

رن��ا �آالتن��ا لتك��ون باجل��ودة 
ّ
نح��ن طو

و�أرخ���س  �أ�سه��ل  وت�سغيله��ا  نف�سه��ا 

للم�ستهل��ك، وهذ� �كت�سبناه بخربتنا مع 

�لتقني��ني �للبنانيني للعمل على ت�سهيل 

�الآلة ليعرف �أي �سخ�س ت�سغيلها.

كم��ا طورن��ا لغة �الآلة و�س��ارت باللغة 

�لعربية �أو �لفرن�سية ح�سب حاجة �لبلد، 

فهن��اك بل��د�ن ال يوج��د فيه��ا تقني��ة، 

ف�سهلنا �لت�سنيع لتكون �سهلة �ل�سيانة. 

وه��ذ� م��ا الق��ى ��ستح�سانًا كب��ري�ً لدى 

باللغ��ة  �ل�سا�س��ة  الن  �لعربي��ة  �ل��دول 

�لعربي��ة ت�سه��ل عملهم. وه��ذ� يعود �إىل 

�لتقني��ة �لت��ي طورناه��ا و�إىل �ملجهود 

�ل�سخ�سي يف م�سانعنا. 

ما نخاف منه كصناعيين 
أن الفورة اإلقتصادية التي 

سيوجدها النفط ستؤدي 

الى تضخم نوعًا ما

ملف خا�ص / مقــابلــة

حركة �لنفط و�الإمناء �مل�ستقبلي �أن توؤثر 

�إيجاب��ًا يف كل �لقطاع��ات، الأنه عندما 

حت�س��ل حركة �سخمة تاأت��ي �ل�رصكات 

�إلين��ا ال يع��ود لدين��ا معان��اة لنذه��ب 

�ىل �خل��ارج ونبح��ث عن ���رصكات، يف 

�ل�سابق كنا ن�ستورد كل �لقطع ملعد�تنا 

�ل�سناعي��ة �الآن ن�ست��ورد 30 يف �ملئ��ة 
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Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves معاطملا تازيهجتو تكرام ربوصسلا فوفرو تاداربلا ةعانصص
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�رشكة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية  

 العنــوان : طرابل�س-  دير عمار  - لبنان ال�شمالي -  هاتف : ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( 

٩٦١ - فاك�س : ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ - خلوي : ٦٦٦٧٣٣- ٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
مراجل بخارية وكافة الإن�ساءات املعدين
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Sabsaby For  Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�ض - دير عمار - لبنان ال�سمايل

هاتف: ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١ - فاك�ض: ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١

خليوي:  ٣٦٧٦٧٣ - ٦٦٦٧٣٣ - ٧٠٩٧٤٥ )٣( ٩٦١

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416 - Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 709745 - 666733 - 367673 

abed_sabsaby@hotmail.com
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Sabsaby For  Industry & Trading Co.

مراجل بخارية وكافة الإن�ساءات املعدين

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�ض - دير عمار - لبنان ال�سمايل
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خليوي:  ٣٦٧٦٧٣ - ٦٦٦٧٣٣ - ٧٠٩٧٤٥ )٣( ٩٦١

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416 - Fax: 961 (6) 461417

Mobile: 961 (3) 709745 - 666733 - 367673 
abed_sabsaby@hotmail.com
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The General Co. For Aluminium Extrusion 
(ALuXAL) S.A.L.

Manufacturing of Aluminum

العنوان

�سنــاعـة �سحب االملنيـوم

Choueifat - Lebanon - P.O.Box : 30106 Choueifat
Tel : 961 (5) 4804069/8/7/ - Fax : 961 (5) 480405 

aluxal@inco.com.lb      www.aluxal.info

ال�شويفات - لبنان - �ص.ب : ٣٠١٠٦ ال�شويفات

هاتف : ٤٨٠٤٠٦/٧/٨/٩ )٥(٩٦١  - فاك�ص : ٤٨٠٤٠٥ )٥( ٩٦١

ال�صـركــة العـامــة ل�صنــاعــات االملنيــوم

)الـوك�صـال( �ش.م.ل.

ADDRESS
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ر�صالة الإمارات

أبو فاعور: على أهل السياسة في لبنان أن يكونوا على شاكلة 

المغتربين في األلفة والمودة والمحبة

الصالح: الشكر لدولة اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد 
»�ليوم  فاعور  �أبو  و�ئل  �الإجتماعية  �ل�سوؤون  وزير  �فتتح 

يف  �للبناين،  �لعمل  جمل�س  من  بدعوة  ظبي،  �أبو  يف  �للبناين« 

ح�سور �لقائم باالأعمال فرح �خلطيب �حلريري، و�سفر�ء �الأردن 

�الإمار�ت،  دولة  لدى  �ملعتمدين  وم�رص  وفل�سطني  و�أرمينيا 

وح�سد من �أبناء �جلالية �للبنانية يف �الإمار�ت.

�إىل مبادرة �سيا�سية  �أبو فاعور يف كلمته »�حلاجة �مللحة  و�أكد 

منطق  بعيد� عن  �للبنانيني  بني  �حلو�ر  لغة  �إطالق  تعيد  جريئة 

�ملكا�سب �ل�سيا�سية، د�عيا �إىل �أن »يكون �أهل �ل�سيا�سة يف لبنان 

على �ساكلة �ملغرتبني يف �الألفة و�ملودة و�لوحدة �لوطنية، و�أن 

�ل�سلم  و�سيانة  �ال�ستقر�ر  حتقيق  يف  �آمالهم  قدر  على  يكونو� 

�الأهلي«.

يف  �القرت�ع  يف  �ملغرتبني  »حق  على  فاعور  �أبو  �أكد  كما 

�النتخابات، وت�سمني ذلك �أي �سيغة مقرتحة لقانون �النتخاب، 

»حماوالت  �إىل  الفتا  بامتياز«،  �إ�سالحي  طرح  �الأمر  هذ�  الأن 

يف  �ملغرتب  �سوت  تاأثري  من  للتن�سل  �حلق  على  للتحايل 

�النتخابات �لقادمة«.

فرتة  يف   : �ل�سالح  �سفيان  �للبناين  �لعمل  جمل�س  رئي�س  قال  و 

يف  �للبناين  �لعمل  ملجل�س   
ّ
البد كان  �ملتغري�ت  فيها  تت�سارع 

يف  �للبنانية  �جلالية  جلمع  ن�ساطاته  يكثف  �أن  من  �أبوظبي 

�الأم  و  وطنهم  مع  و�لتو��سل  �لو�سل  �سالت  وتاأمني  �أبوظبي 

وتفعيل  �الإمارتيني  �إخو�نهم  وبني  بينهم  �لتعاون  روح  الإبر�ز 

�لعربية  �الإمار�ت  لبنان ودولة  و�لتعاون بني  �ل�سد�قة  عالقات 

�ملتحدة . ومن هذ� �ملنطلق كان للمجل�س خالل �لفرتة �ملا�سية 

جدول �أعمال مكثف .

و �أ�ساف �أن هذه �لن�ساطات ما كان لها �أن تتحقق لوال �لتفاعل 

�ملميزة  �لعالقة  ولوال  جمل�سها  مع  �للبنانية  للجالية  �لكبري 

�لذي تربط �ملجل�س بال�سفارة �للبنانية و تقدم بال�سكر �ىل دولة 

بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت 

�أبو�بها  فتحت  �لدولة  قائاًل:  هذه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�يد 

فيه  �ليه  وعملو�  �لتجاأو�  �الآمن  �لذي  �حل�س  فكانت  للبنانيني 

فاأتى تفانيهم  و��سهامهم يف م�سرية �الإمناء و�لتطور عنو�ن �سكر 

و�متنان 
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�لب�ستان  ورزيدن�س  مركز  ن�ساط  تنوع 

�سارك  حيث  �ملا�سية  �ال�سهر  خالل 

�الجتماعية  �ملنا�سبات  من  �لعديد  يف 

رئي�س  م 
ّ
كر كما  و�لعلمية،  و�لريا�سية 

مو�سى  �ملركز  يف  �لتنفيذي  �لعمليات 

�حلايك ملنا�سبة عيد ميالده.

يترقب ساعة األرض
قد  �لب�ستان  ورزيدن�س  مركز  وكان 

�لعاملي  �حلدث  �الأر�س،  ب�ساعة  �سارك 

�الأفر�د  وت�سجيع  توعية  �ىل  يهدف  �لذي 

و�تخاد  �لطاقة  توفري  على  و�ملجتمعات 

�الآثار  من  �حلد  نحو  ب�سيطة  خطو�ت 

�ل�سارة لظاهرة �الإحتبا�س �حلر�ري.

من  ومنظمة  �رصكة   173 حو�ىل  قامت 

مدر�سة  و40  و�حلكومي  �خلا�س  �لقطاع 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  حول 

وتعترب  �الأر�س،  �ساعة  يف  بامل�ساركة 

دبي �أول مدينة عربية ت�سارك يف �ساعة 

بني  �لوعي  لن�رص   2008 عام  يف  �الأر�س 

و�أهمية  �رصورة  على  �ملجتمع  �أفر�د 

�حلفاظ على �لكهرباء و�ملاء.

�لعمليات  رئي�س  �حلايك،  ور�أى 

�لتنفيذي يف مركز ورزيدن�س �لب�ستان: 

ق�سية  ي�سكل  �حلر�ري  �الإحتبا�س  »�إن 

خطرية توؤثر يف كل و�حد منا، و�تخاذ 

تغيري  حتقيق  نحو  �سغرية  خطوة 

على  كبري  تاأثري  له  �سيكون  �إيجابي 

لالإهتمام  بحاجة  نحن  �لبعيد.  �ملدى 

مبادر�ت  يف  �مل�ساركة  عرب  بكوكبنا 

�لتد�بري  �إتخاذ  على  و�لعمل  كهذه، 

�أن  �ساأنها  من  و�لتي  للبيئة  �ل�سديقة 

جتعل من �الأر�س �أكرث �خ�رص�ر� و�أمانًا 

لالأجيال �ملقبلة«.

بطولة ألعاب القوى
�لفريق  �لب�ستان،  ورزيدن�س  مركز  كرم 

�خلام�سة  �لدولية  فز�ع  ببطولة  �لفائز 

مار�س  يف  عقد  و�لذي  �لقوى،  الألعاب 

يف   2013 للعام   27 بتاريخ  �ملا�سي 

نادي �سباط �رصطة دبي.

�لدور�ت  �أكرب  من  و�حد�ً  �حلدث  ويعترب 

�الإعاقة  لذوي  ينظم  �لذي  �لريا�سية 

 450 �أكرث من  فيه  �سارك  �خلا�سة، حيث 

�حلايك عن  دولة، وعرب   35 من  ريا�سيًا 

�لذين  �لريا�سيني  و�إر�دة  فخره ب�سجاعة 

�الإجناز�ت  هذه  ليحققو�  �إعاقتهم  حتدو� 

يف �فتتاح بطولة �جلائزة �لكربى الألعاب 

�الإمار�ت  لفريق  ومتنى   ،IPC �لقوى 

من  �ملزيد  ك�سب  �ملتحدة  �لعربية 

على  �لفائزين  مهنئًا  �لدولية.  �لبطوالت 

�إجناز�تهم.

�لعربية  �الإمار�ت  بفوز  ولالإحتفال 

و�لف�سية  �لذهبية  بامليد�ليات  �ملتحدة 

و�لربونزية، قام مركز ورزيدن�س �لب�ستان 

�لتنفيذي  �لعمليات  رئي�س  وبرئا�سة 

بتقطيع كيك �لفوز مع جميع �لريا�سيني 

�مل�ساركني بهذ� �لفوز �لكبري.

طيران »سبايس جت«
طاقم  موؤخر�  �إ�ستقبل  قد  �ملركز  وكان 

مع  �ل�سارقة  تربط  �لتي  جت  �سباي�س 

�أكرث  من  وتعترب  وكناو،  فار�نا�سي 

�رصكات �لطري�ن تف�سيال من حيث �أ�سعار 

�لرحالت �جلوية.

 19.3٪ ت�ستقطب  جت  �سباي�س  �ن  ويذكر 

من ح�سة �ل�سوق �لهندية �ملحلية، وتقدم 

بقيمة  �جلوية  لرحالتها  ت�سعرية  �أف�سل 

�أعلى للم�ستهلك. 

�لعمليات  رئي�س  رحب  وللمنا�سبة 

معترب�ً  �لطري�ن،  طاقم  باأفر�د  �لتنفيذي 

عمل  فريق  الإقامة  مثاليًا  مكان  �ملركز 

�خلطوة  تكون  �ن  ومتمنيًا  جت،  �سباي�س 

من  �سي�سكله  ملا  جديد،  تعاون  بد�ية 

م�سلحة م�سرتكة لدى �ل�رصكتني.

يكرم الحايك
�إحتفل  �لب�ستان،  ورزيدن�س  مركز  �حتفل 

�لعمليات  رئي�س  ميالد  بعيد  موؤخر� 

�لتنفيذي �ل�سيد مو�سى �حلايك، ومت تنظيم 

�الإحتفال من قبل �إد�رة وموظفني �ملركز.

ب�سعادة  �حلايك  بال�سيد  �لفريق  رحب 

مادهو�سود�ن،  �ل�سيد  وقدم  و�متنان، 

�ملدير �ملايل يف مركز ورزيدن�س �لب�ستان 

�ل�سيد  فل�سفة  �ىل  ي�سري  معدنيًا  برو�سًا 

و�لنجاح،  و�لتوجيه  �الإد�رة  يف  �حلايك 

وقد عرب �حلايك عن �متنانه �لعميق لهذه 

�لبادرة �لكرمية متمنيا للجميع �لتوفيق. 

نشاط مركز  ورزيدنس البستان:

توعية ورياضة وتكريم
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ر�صالة الإمارات

»الصناعة واالقتصاد« تابعت القاء الضوء على معرض »غلفود« 

المعرض يعزز الثقة بالصناعات اللبنانية
�سكل معر�ض غلفود )Gulf Food( الذي اأقيم على اأر�ض دبي للمعار�ض يف ني�سان املا�سي، تظاهرة 

عاملية كبرية ا�ستقطب خاللها اآلف الزوار، وقد جتاوز العار�سون فيه 4200 عار�ض جاوؤوا لالإعالن عن 

منتجاتهم ولعقد ال�سفقات والبحث عن �راكات واأ�سواق جديدة، وكانت “ال�سناعة والقت�ساد” يف عددها 

)128( قد قامت بتغطية هذا احلدث يف ر�سالة الإمارات.

 وكان من الالفت هو اجلناح اللبناين الهام والكبري، حيث �ساركت اأكرثمن 800 �ركة لبنانية، منها 450 

�ركة مواد غذائية واأكرث من 100 �ركة للتجهيزات الفندقية، ي�ساف اإىل كل ذلك م�ساركة موؤ�س�سات 

لبنانية داخل املعر�ض يف اأجنحة اأخرى غري لبنانية.

 جملة “ ال�سناعة والأقت�ساد “ جالت يف اأرجاء املعر�ض وخ�ست اجلناح اللبناين بالهتمام من خالل 

ت�سليط ال�سوء على رجال الأعمال اللبنانيني والقيمني على موؤ�س�سات لبنانية وخليجية، واأجرت لقاءات 

مع  بع�ض ا�سحاب هذه املوؤ�س�سات:

الدمشقي: المنافسة تدفعنا إلى تطوير صناعاتنا 
�ل�رصكات �لعار�سة يلفتنا ح�سور �رصكة 

تت�سنم  ماز�لت  �لتي  لالأغذية  �الإحتاد 

�لتقت  حيث  �المار�ت،  يف  �ل�سهرة  قمم 

�ل�رصكة  �ساحبا  و�الأقت�ساد«  »�ل�سناعة 

وحممد  �لدم�سقي  نبيل  ه�سام  �ل�سيدين 

�الأ�سقر. 

�الحتاد  ل�رصكة  �ن  �لدم�سقي  يقول 

�لتموين  عامل  يف  كربى  �أجناز�ت 

كربى  �رصكة  �أنها  حيث  و�الأغذية، 

�ل�رصكات  �أو�ئل  من  و�أنها  ومعروفة 

جناحات  لها  �ملجال،  هذ�  يف  �ملناف�سة 

تعنى  �لتي  �ل�رصكات  باقي  عن  ميزتها 

بهذ� �ملجال.

�لغذ�ئية  للمو�د  �خلليج  معر�س  وعن   

ي�سيف �لدم�سقي عن تقدم معر�س دبي 

يف كل �سنة حتى ��سبح عامليًا بال�سورة 

حاليًا،  عليه  �لقائم  �لفعلي  و�ل�سكل 

�مل�ساركة  كثافة  �ن  ذلك  على  و�لدليل 

على �ل�سعيدين �لد�خلي و�خلارجي دفع 

دبي لكي ت�سبح يف معر�سها »غلفود«،  

�لطاقات  �أكرث  �أ�ستقطاب  يف  �الأوىل 

دور  �ن  موؤكد�ً  و�ل�سناعية،  �لب�رصية 

كل  ت�سجيع  لالأغذية«  »�الأحتاد  �رصكة 

�ملوؤ�س�سات �للبنانية �مل�ساركة �ملتنوعة.

�لوحيدين  ل�سنا  ي�سري...  وبتو��سع 

تظهر  وهنا  �ملعر�س،  يف  �ملتميزين 

وجود  يف  �الأف�سل  بتقدمي  قدرتنا 

نحو  و�كرث  �أكرث  يطلقنا  وهذ�  �ملناف�سة، 

م�ساركات فاعلة �كرث و�أكرث، وال �سيما �أن 

فروعنا موزعة يف كل مناطق �الإمار�ت.

تهتم  �ل�رصكة  �إن  ويوؤكد�لدم�سقي 

على  �لغذ�ئية  �ملو�د  وتوزيع  بالت�سويق 

هذ�  يف  وهنا  �لكرتيننك،  �رصكات  كل 

�ملعر�س �لكبري �أود �أن �أذكر �أننا ح�سلنا 

�ملعر�س  يف  �ستاند  �أف�سل  جائزة  على 

يف مركز دبي �لعاملي للمعار�س، وذلك 

عار�س،  ومائتي  �الآف  �أربعة  بني  من 

حيث  باال�ستمر�رية،  ملتزمون  ونحن 

�ىل  ون�سعى  �لب�رصية،  �لطاقات  منلك 

تقدمي �الأف�سل د�ئمًا.

و�أ�سحاب  كلبنانيني  �إننا  �خلتام  يف 

ن�سكر  �أن  نود  �سناعية  موؤ�س�سات 

�الإمار�ت، حكومة و�سعبًا على �أحت�سانها 

كل  من  و�ل�سناعية  �لب�رصية  للمو�رد 

�لبلد�ن �لعربية وخ�سو�سًا لبنان.

و�لتقدم  �الزدهار  من  مزيد�ً  وملجلتكم 

�ل�سناعات  �أهمية  على  �ل�سوء  لت�سليط 

�للبنانية و�لعربية و�لعاملية.  
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البساط: معرض »غلفود« له نكهة خاصة

ذياب: 
مشاركة لبنان 

في المعرض تعزز 
الثقة بصناعاته

)تاأ�س�ست  �لب�ساط  منري  موؤ�س�سة  �ساركت 

»غلفود«  معر�س  يف   )1904 �لعام  يف 

�للبنانية  �ملوؤ�س�سات  من  باعتبارها 

�ملو�د  ب�سناعة  تعنى  �لتي  �لهامة 

»�ل�سناعة  ل�  حديثه  ويف  �لغذ�ئية، 

�لب�ساط  منري  �ل�سيد  يوؤكد  و�الأقت�ساد« 

�نها لي�ست �ملرة �الأوىل وال �الأخرية �لتي 

�ملعر�س،  موؤ�س�سته يف هذ�  فيها  ت�سارك 

فهي �ساركت يف معار�س عربية وعاملية 

»غلفود«  �ملعر�س  لهذ�  ولكن  عديدة، 

�لتن�سيق  حيث  خا�سة،  نكهة  يقول  كما 

و�لرتتيب. وي�سرتجع �لب�ساط �الأعو�م �لتي 

�ساركت فيها موؤ�س�سته يف معر�س دبي، 

حيث يعود �إىل �لعام 2004 و�لعام 2006، 

�أنه �نطلق من طابع حملي، وكان  ويرى 

�ليوم  �أما  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �الأهم 

فيعتربه يف قمة �لتقدم و�الذهار.

�أ�سبح  �ملعر�س  �أن  �إىل  �لب�ساط  وي�سري   

يقت�رص  مل  فهو  و�لفعل،  بالقول  عامليًا 

�أو  و�المار�تي  �لكويتي  �أ�ستقطاب  على 

�لدول  كل  ��ستقطب  بل  فقط،  �خلليجي 

وكند�  �أ�سرت�ليا،  غر�ر  على  �الأجنبية 

�لنامية  �لدول  من  وغريها  و�أمريكا، 

و�ملزدهرة، �لتي �ساركت يف معر�س دبي 

�سحيًا  ذلك  معترب�ً  منتجاتها،  وعر�ست 

ويدل على ثقة هذه �لدول يف �الجناز�ت 

�لتي حققتها �المار�ت وخ�سو�سًا �إمارة 

دبي على �ل�سعيد �لعاملي.

يف  و�القت�ساد«  »�ل�سناعة  و�لتقت 

موؤ�س�سة  �ساحب  �للبناين  �جلناح 

رميون  �ل�سيد  للمك�رص�ت  �الأمرية 

�إىل م�ساركة  �أ�سار  �لذي  د�نيال ذياب 

»غلفود«  معر�س  يف  ل�رصكته  فاعلة 

منذ خم�س �سنو�ت، وهو يرى معر�س 

دبي مميز�ً من حيث �ل�سهرة و�مل�ساركة 

�لعاملية، معترب�ً �ن ذلك يعود �لف�سل 

ت�ستمر  �لتي  �ملعر�س  �إد�رة  �إىل  فيه 

مبتابعة �لتحديث و�لتطوير م�ستهدفة 

من  ممكن  عدد  �أكرب  ��ستقطاب  بذلك 

�ل�رصكات �ملحلية و�لعربية و�لعاملية. 

�مل�ساركة  فاعلية  �إىل  ذياب  وي�سري 

�أن  �للبنانية يف معر�س دبي، معترب�ً 

و�سناعاته،  بلبنان  �لثقة  يعزز  ذلك 

»�الأمرية  موؤ�س�سة  م�ساركة  �أن  ويرى 

تقت�رص  مل  �ملعار�س  يف  للمك�رص�ت« 

�ساركت  بل  و�الإمار�ت،  لبنان  على 

�إىل  م�سري�ً  عاملية،  معار�س  عدة  يف 

من  �أكرث  يف  ملوؤ�س�سته  وكالء  وجود 

ثالثني بلد�ً يف �لعامل.

 ويوؤكد ذياب �ن �نتاج �رصكته منت�رصة 

يف  ومل�سد�قيتنا  �أ�سنافها،  جلودة 

�لعمل وح�سن �لت�سويق، متمنيًا للبنان 

�ملزيد من �النت�سار بطاقاته �لب�رصية 

و�سناعاته �لغذ�ئية.

معلوف: 
نشدد على أهمية 
الصناعات اللبنانية 

لل�سناعة  معلوف  �رصكة  تعترب 

من  �رصكة  ل(  م  )�س  و�لتجارة 

�رصكات �ملخت�سة يف ع�رص وتكرير 

وتعبئته،  �لزيت  و�سناعة  �لزيتون 

مي�سال  روبري  يوؤكد  �للقاء  هذ�  ويف 

معلوف �عتز�زه بامل�ساركة �للبنانية 

�لفاعلة يف معر�س »غلفود«، �ساكر�ً 

�ل�رصكة  ��ست�سافتها  دبي  الإمارة 

د�خل معر�سها �ملحلي و�لعاملي.

»�رصكة  م�ساركة  معلوف  ويك�سف   

معلوف لل�سناعة و�لتجارة« �لعديدة 

كالنم�سا  �لعاملية،  �ملعار�س  يف 

كما  وغريها.  و�أربيل  و�أمريكا 

يف  و�لكثيفة  �لد�ئمة  وم�ساركتها 

معر�س هوريكا يف بريوت.

 وي�سري معلوف �إىل �ل�سهاد�ت �لعاملية 

للخربة و�جلودة �لتي ح�سلت عليها 

 22000 �الأيزو  ك�سهادة  �رصكته، 

ملر�قبة  �لعاملية  �ملوؤ�س�سة  و�سهادة 

بي(.  �س  �ل  )�أت�س  �حل�سا�سة  �لنقاط 

وي�سيف: نتمنى على كل �ملوؤ�س�سات 

�ملعار�س،  يف  �مل�ساركة  �للبنانية 

�ن تتابع تقدمها وتطورها ونهجها 

�أهمية  من  ولرنفع  �الأف�سل  لتقدمي 

�ل�سعيد  على  �للبنانية  �ل�سناعات 

�لعاملي.

»�ل�سناعة  ل�  نتمنى  �خلتام  ويف   

�لتقدم  من  �ملزيد  و�القت�ساد« 

و�لنجاح لنقل �ل�سورة �لنا�سعة عن 

لبنان و�سناعاته.
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ر�صالة �صوريا

�سوريا  تعي�سها  �لتي  �حلالية  �الأزم���ة 

�حلياة  ج��و�ن��ب  جميع  ط��اول��ت  و�ل��ت��ي 

�ل��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن �ل�����س��وري ق��ب��ل �أن 

وبنيان،  كج�سد  �ل�سورية  �لدولة  تتناول 

ح�ساباتها  �إع��ادة  �حلكومة  على  فر�س 

ما  يف  وخا�سة  �مل�ستويات  جميع  على 

يتعلق باجلانب �القت�سادي و�التفاقيات 

ذلك  مقدمة  ويف  �ل���دول  م��ع  �مل��وق��ع��ة 

�لربيك�س  لتكتل  �مل�سكلة  �لدول  جمموعة 

�القت�سادي و�لتي كان لها قر�ءة مغايرة 

�لنظرة  ع��ن  تختلف  �ل�سورية  ل��الأزم��ة 

�لغربية لها.  

�لتجاري  للتبادل  �لتحليل  خالل  ومن 

وز�رة  قدمتها  در��سة  �آخر  تناولته  �لذي 

�لتجارية  �لعالقات  لتطوير  �القت�ساد 

�مليز�ن  ظهر  �مل��ذك��ورة  �ملجموعة  مع 

م�ستورد�ت  الأن  عجز  حالة  يف  �لتجاري 

دول  �إىل  �سادر�تها  م��ن  �أك��رب  �سوريا 

�ملركز  �إح�ساء�ت  ت�سري  �إذ  �ملجموعة، 

�ل�����س��ادر�ت  �أن  �إىل  للتجارة  �ل���دويل 

�ل�سورية �إليها كانت �سعيفة جد� مقارنة 

�سوريا  تعترب  �لعربية،  �ل��دول  باقي  مع 

�سوقا مهما ل�سادر�ت هذه �لدول. وميكن 

تف�سري ذلك من خالل  عو�مل نذكرها على 

�سبيل �ملثال ال �حل�رص:

ت�سكل  كانت  �الأوروب��ي��ة  �الأ�سو�ق  �أن  1ـ 
بدول  مقارنة  �أ�سهل  ت�سديرية  فر�سة 

�ل�سورية  �ل�سادر�ت  �إن  حيث  �لربيك�س، 

تدخل من  كانت  �الأوروب��ي  �الحت��اد  �إىل 

غالبية  )يف  جمركية  تعريفات  دون 

غري  مقيد�ت  وج��ود  ظل  ويف  �الأح��ي��ان( 

جمركية ب�سيطة مقارنة مبثيلتها يف دول 

�لتجارة  �سكلت  وقد  �لربيك�س.  جمموعة 

م�ستورد�ت(   + )���س��ادر�ت  �خل��ارج��ي��ة 

% من   62 �الأوروب��ي حو�ىل  مع �الحتاد 

�لتجارة �خلارجية �ل�سورية.

�سيا�سات  تتبع  �لربيك�س  دول  معظم  2ـ 
جتارية تقييدية، �سو�ء من خالل تخفي�س 

�لعو�ئق �حلدودية  �أو رفع  قيمة عمالتها 

�أمام �لتجارة.

�الحت���اد  دول  يف  �ل��ط��ل��ب  هيكلية  3ـ 

�الأوروبي تختلف عنها يف دول �لربيك�س، 

�ملنتجات  على  �لطلب  �أن  ح��ني  ففي 

)�أهم �رصيك جتاري  رو�سيا  �مل�سنعة يف 

ل�سورية يف �ملجموعة( يرتكز على �ل�سلع 

جاهزة،  ملبو�سات  )�أح��ذي��ة،  �ملنتهية 

�أغذية معلبة( يت�سم �لطلب على �ملنتجات 

)�جللود  �خلامات  على  برتكزه  �مل�سنعة 

�خلام، �لقطن و�لغزول..(.

�لوطنية  �ل�سناعية  �مل�ساريع  �رتباط  4ـ 
�مل�ساريع  وخا�سة  �الأوروبية  �لدول  مع 

�لتي تنتج �ل�سلع �لو�سيطة.

5ـ �لتعامل �لدويل �مل�سيطر حتى �الآن يف 
�سورية بالدوالر و�ليورو.

�أمام �ملوردين  �أهم �سوق  وتعترب �سورية 

م�رص(  )بعد  �لعربية  �ل��دول  �إىل  �لرو�س 

على  �ل�سورية  �الأ���س��و�ق  ت�ستحوذ  حيث 

�إىل  رو�سيا  �سادر�ت  من   %  16 ح��و�يل 

�لدول �لعربية، يف حني ال توجد عالقات 

جتارية مهمة مع �لدول �الأخرى.

�أهمية �لعالقة بني �سورية ورو�سيا  تنبع 

من تركز �ل�سادر�ت �لرو�سية �إىل �سورية 

يف ثالثة منتجات �إ�سرت�تيجية:

و�لتي   )%  46( �لنفطية  �مل�ستقات  1ـ 
توؤمن ت�سغيل �القت�ساد �لوطني.

2ـ �لثاين: �الأ�سلحة )35 % (.
و�لتي   )%  8( �لنقل  معد�ت  �لثالث:  3ـ 
بتقدمي  �ل��وط��ن��ي  ل��الق��ت�����س��اد  ت�سمح 

وتقوية  بالنقل  �ملرتبطة  �للوج�ستيات 

�أ�سطول �لنقل �لوطني.

�إيجاد منافذ  باملقابل مل ت�ستطع �سوريا 

لدخول �الأ�سو�ق �لرو�سية، على �لرغم من 

�لطلب �لهائل يف رو�سيا ومن �أن معدالت 

حد  �إىل  مقاربة  رو�سيا  يف  �ال�ستهالك 

�الحت��اد  يف  �ال�ستهالك  ملعدالت  كبري 

�الأوروبي.

األداء التجاري بالتفصيل
�لتجارية بني  �لعالقات  تف�سيل  وبهدف 

قدمت  �لربيك�س  جمموعة  ودول  �سوريا 

�الأد�ء  ح��ول  و��سحًا  حتلياًل  �القت�ساد 

مجاالت واسعة للتعاون التكنولوجي وإنشاء مناطق صناعية مشتركة
العالقات التجارية بين سوريا ودول البريكس
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الأهم ثالثة منتجات ت�سديرية  �لتجاري 

و��ستري�دية بالن�سبة ل�سوريا وح�سة دول 

�إن  �الأد�ء �نطالقا من  �ملجموعة من هذ� 

لل�سلع  بالن�سبة  �الأكرب  �لنوعي هو  وزنها 

�الأخرى �أي وفقا ملوؤ�رص “�لرتكز �ل�سلعي 

�جلغر�يف لل�سادر�ت«.

بالنسبة للمستوردات
�الآالت  من  �سوريا  م�ستورد�ت  ت�سكل  1ـ 
��ستري�د  منتج  �أه��م  �الآل��ي��ة  و�الأج��ه��زة 

�مل�ستورد�ت  قيمة  م��ن   %  16 )ح���و�يل 

�ل�سورية 2011( و�إن ح�سة دول �لربيك�س 

%( يف   16( من هذه �مل�ستورد�ت حو�يل 

من  ��ستري�ده  مت  �الأعظم  �جلزء  �أن  حني 

وتعترب  وتركيا.  �الأورب��ي  �الحت��اد  دول 

لهذه  �ل��ع��امل  م����ورد يف  �أه����م  �ل�����س��ني 

�لعاملي(  �لعر�س  من   %  19( �ملنتجات 

يف حني �أن باقي دول �ملجموعة ال ت�سكل 

عر�سا مهما على �مل�ستوى �لعاملي.

بت�سدير  �ملجموعة  دول  ت�ساهم  2ـ 
7 % فقط من حاجة �سوريا من �ملعادن 
وم�سنوعاتها، وتعترب جنوب �أفريقيا �أكرب 

دول  بني  من  �ل�سورية  �ل�سوق  �إىل  مورد 

�ملجموعة، مع �لعلم �أن �ل�سني تعترب �أكرب 

وم�سنوعاتها  للمعادن  �لعامل  يف  مورد 

تعترب  كما  �لعاملي(  �لعر�س  من   %  11(

رو�سيا ثامن �أكرب مورد يف �لعامل )3.5 % 

من �لعر�س �لعاملي(.

3ـ على �لرغم من �أهمية �مل�ستورد�ت من 
وم�ستقاته(  )�لنفط  �ملعدنية  �ملنتجات 

ت�سكل  مل  �ل�سوري  لالقت�ساد  بالن�سبة 

�لربيك�س  �مل�ستورد�ت من دول جمموعة 

�أكرث من 16.5 % من �مل�ستورد�ت �ل�سورية 

وذلك على �لرغم من �أن رو�سيا تعترب ثاين 

�أكرب م�سدر للنفط يف �لعامل يف حني �أن 

باقي دول �ملجموعة هي دول م�ستوردة 

للنفط.

الصادرات السورية
�إىل  �ل�سورية  بال�سادر�ت  يتعلق  وفيما 

من  جملة  هناك  فاإن  �ملجموعة  �أ�سو�ق 

�حلقائق البد من �لنظر �إليها يف مقدمتها:

1ـ تعد �ل�سادر�ت من �ملنتجات �ملعدنية 
�خلام �أهم �ملنتجات �لت�سديرية �ل�سورية، 

�خل��ام��ات  م��ن  �الأك���رب  �لق�سم  يتجه  �إذ 

�لنفطية �ل�سورية �إىل �الحتاد �الأوربي يف 

حني مل يتجاوز ح�سة جمموعة �لربيك�س 

من  �لرغم  على  �ل�سوري  �لنفط  من   %  2

�لنفط  من   %  18 من  �أكرث  ت�ستورد  �أنها 

�لعاملي و�أكرث من 69 % من هذه �لورد�ت 

% يف �لنفط  ترتكز يف �لنفط �خلام و13 

غري �خلام.

�سورية  �لن�سيجية يف  �ل�سناعة  تعترب  2ـ 
من �ل�سناعات �لت�سديرية �لهامة )11 % 

من �إجمايل �ل�سادر�ت �ل�سورية(. ال ت�سكل 

دول �لربيك�س طلبا مهما على �ملنتجات 

�ملعتقد  ومن   ،)%  2( �ل�سورية  �لن�سيجية 

�أن فتح �الأ�سو�ق يف هذه �لدول هو مهمة 

على  تعتمد  ما  غالبا  �أنها  حيث  �سعبة 

�لطلب  تلبية  يف  �لوطنية  �سناعاتها 

�لتجارة  على  تعتمد  ما  وغالبا  �ملحلي 

من  حاجاتها  لتلبية  بينها  فيما  �لبينية 

هذه �ملنتجات )تعترب �ل�سني و�لهند من 

�أهم موردي �ملنتجات �لن�سيجية لكل من 

رو�سيا و�لرب�زيل وجنوب �إفريقيا(.

3ـ كذلك مل ت�سكل م�ستورد�ت دول جمموعة 
�لربيك�س ن�سبًا مهمة من �سادر�ت �سوريا 

�لغذ�ئية،  و�ل�سناعات  �ملنتجات  من 

 %  3 �ل�سادر�ت  هذه  ن�سبة  بلغت  حيث 

و0.5 % على �لتو�يل، يف حني يبلغ طلب 

% من  و6   %  14 �ملجموعة حو�يل  دول 

�لطلب �لعاملي على �لتو�يل.
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�أن  �ل���وز�رة  ت��رى  �سبق  م��ا  على  وب��ن��اء 

مع  �القت�سادية  �لعالقات  تفعيل  يتم 

جمموعة �لربيك�س من خالل ما يلي:

- �لبدء �لفوري معها باإيجاد �إطار قانوين 

�القت�سادي  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ينظم 

و�ال�ستثماري  �لتجاري  �أ�سكاله  بجميع 

و�ملايل.

ملحقيات  ب��اإ���س��ت��ح��د�ث  �مل��ب��ا���رصة   -

�ل��دول،  هذه  بع�س  يف  ل�سوريا  جتارية 

على �أن تكون وز�رة �القت�ساد و�لتجارة 

�خل��ارج��ي��ة ه��ي �مل�����س��وؤول��ة ع��ن عملها 

بجميع �أ�سكاله.

- �إعادة �لنظر يف هياكل ومهام جمال�س 

تفعيل  �أو  �لدول  هذه  مع  �الأعمال  رجال 

لت�ستجيب  �حلالية  �ملجال�س  عمل  دور 

رجال  وحث  �مل�سرتك،  �لعمل  ملتطلبات 

�الأعمال على عقد �جتماعات دورية بني 

وهذه  �سوريا  يف  �القت�سادية  �لفعاليات 

�ملوؤدية  �ملبتكرة  �الأفكار  لر�سد  �ل��دول 

�إىل خلق م�ساريع م�سرتكة بينها على �أن 

تكون هذه �للقاء�ت برعاية ر�سمية د�ئمة 

�خلارجية  و�لتجارة  �القت�ساد  ل��وز�رة 

من  ج��زء�ً  �حلكومة  تتحمل  �أن  وميكن 

�لتكاليف ب�سكل �أو باآخر وذلك عن طريق 

�لعامة  �ملوؤ�س�سات  بني  �ملبا�رص  �لتفاهم 

ذ�ت �ل�سلة.

جتمع  م��ع  �ل��ف��وري  �لتح�سري  ب��دء   -

�قت�سادي جتاري  وفد  لزيارة  �لربيك�س 

لقاء�ت  لعقد  �ل���دول  ه��ذه  �إىل  ���س��وري 

م�ستوى  وعلى  �لر�سمي  �مل�ستوى  على 

فر�س  ل�سرب  �القت�سادية،  �لفعاليات 

�لو�قع  �أر���س  على  �ملحتملة  �لتعاون 

وحم��م��ل��ني مب�����س��اري��ع ج��اه��زة ميكن 

�إىل  و�لتو�سل  لها  و�ل��رتوي��ج  طرحها 

�ل�رصكات  مع  �أمكن  �إذ�  �لعقود  توقيع 

و�مل��وؤ���س�����س��ات يف ه���ذه �ل����دول خ��الل 

�لزيارة �ملطلوبة و�لتحول تدريجيا نحو 

خالل  من  �ملحلية  بالعمالت  �لتعامل 

على  و�ح��دة  �قت�سادية  منطقة  �إقامة 

غر�ر ما قامت به دول �أمريكا �لالتينية 

يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي.

بني  مبباحثات  �لبدء  يف  �الإ����رص�ع   -

يف  �الأعمال  وقطاع  �لعامة  �ملوؤ�س�سات 

من  و�ل�رصكات  �ملوؤ�س�سات  مع  �سوريا 

متكافئة  �سفقات  لعقد  �لربيك�س  دول 

على  يتفق  بحيث  بال�سلع  مقاي�سة  �أو 

حزمة من �ل�سلع �ل�سورية �لقابلة للرو�ج 

ثالث،  �أو طرف  �لبلد�ن،  �أ�سو�ق هذه  يف 

وميكن مقاي�ستها ب�سلع حتتاجها �ل�سوق 

�حلزمة  �ختيار  يتم  �أن  على  �ل�سورية، 

�مل�ستوردة ح�سب �حلاجة �لق�سوى �أو ما 

ي�سمى )�ل�سلع �ال�سرت�تيجية(.

معار�س  لتنظيم  بالتح�سري  �ل�رصوع   -

هذه  يف  �ل�سورية  للمنتجات  ترويجية 

فكرة  تعطي  �أن  �ساأنها  من  و�لتي  �لدول 

�الإنتاجية  �الإم��ك��ان��ي��ات  ع��ن  و����س��ح��ة 

نفقات  وحت��م��ل  �ملختلفة،  �ل�����س��وري��ة 

تتم  �لرتويجية  �ملعار�س  ه��ذه  �إق��ام��ة 

�ملوؤ�س�سات  بني  �مل�سرتك  �لتفاهم  عرب 

�القت�ساد  �ل�سلة مثل وز�رة  �لعامة ذ�ت 

تنمية  بهيئة  ممثلة  �خلارجية  و�لتجارة 

�لعامة  و�ملوؤ�س�سة  �ل�سادر�ت  وترويج 

�ملوؤ�س�سة  �لدولية،  و�الأ�سو�ق  للمعار�س 

�الأعمال  وقطاع  �حلرة  للمناطق  �لعامة 

ورج��ال  �ل��غ��رف  �حت���اد�ت  م��ن  �ل�سوري 

�الأعمال، .....�لخ.

�ملعنية  للجهات  فورية  بدر��سة  �لبدء   -

�لعامة و�خلا�سة يف �سوريا لفكرة �فتتاح 

مو�سمية  �أو  د�ئمة  �سورية  مر�كز جتارية 

�ملنتجات  عر�س  بهدف  �لدول،  هذه  يف 

�القت�سادية  �لفعاليات  و�إقامة  �ل�سورية 

�ملنتجات  تلقى  حيث  فيها،  و�لتجارية 

ت�سوق  �أن  وميكن  كبري�ً  رو�ج��ًا  �ل�سورية 

ت�سور  و�سع  هو  هنا  و�الأهم  ب�ساعتها، 

و��سح الآلية عمل هذه �ملر�كز.

�الأعمال  رج��ال  جمال�س  مع  �لعمل   -

وقطاعات  �لغرف  و�حت��اد�ت  �مل�سكلة 

حزمة  لو�سع  ���س��وري��ة  يف  �الأع��م��ال 

�ال���س��ت��ث��م��ار�ت  م���ن   )package(

�ل�سورية �ملحددة وعلى �أ�سا�س �لنوعية 

ولي�س �لكمية، و�لتي ت�ستطيع �ملناف�سة 

يف �أ�سو�ق هذه �لدول.

أهم المشروعات االستثمارية
ومن خالل ما �سبق ترى وز�رة �القت�ساد 

و��سعة  جم���االت  ه��ن��اك  �أن  و�ل��ت��ج��ارة 

للتعاون �ال�ستثماري يف مقدمتها:

- �لتعاون يف جمال تكنولوجيا ��ستعمال 

�لغاز �لطبيعي كوقود لل�سيار�ت.

�ل�سيار�ت  �إط����ار�ت  �إن��ت��اج  م�����رصوع   -

�لد�خلية و�خلارجية �لكبرية و�ل�سغرية.

بني  موؤهلة  �سناعية  مناطق  �إقامة   -

و�إعادة  �لربيك�س  �سورية ودول جمموعة 

�إحياء �لفكرة يف �ملدن �ملتفق �سابقا على 

�إن�سائها يف �سورية.

مما �سبق قوله، �إن هذه �ملقرتحات بجميع 

�أ�سكالها ميكن طرحها للنقا�س من خالل 

الحقًا  تعقد  �أن  ميكن  �لتي  �الجتماعات 

و�لتجاري  �القت�سادي  �لتعاون  لتفعيل 

ودول  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  بني 

�ل��ع��امل ���س��و�ء ك��ان��ت م��ع �مل��دي��ري��ات 

للوز�رة  �لتابعة  و�ل�رصكات  و�ملوؤ�س�سات 

)بعد  �الأخ���رى  �ملعنية  �جلهات  مع  �أو 

�ل�سيد رئي�س جمل�س �لوزر�ء  �أخذ مو�فقة 

و�لهيئات  �ل���وز�ر�ت  من  �ل�ساأن(  بهذ� 

يجب  كما  �الأعمال،  وقطاع  و�الحتاد�ت 

�ال�ستعانة بعد �كتمال �ل�سورة وعند بدء 

مل�رصوع  �أو  �ملقرتحات  لبع�س  �لتنفيذ 

مما ورد �أعاله بعدد من �الخت�سا�سيني 

الحقًا  حتديدهم  ميكن  و�ال�ست�ساريني 

مو�فقة  وبعد  �ملطروح  �ملو�سوع  ح�سب 

الإع��د�د  �مل�ساركة  على  �ل��وزي��ر  �ل�سيد 

�خلطو�ت �لتنفيذية للفكرة �ملتفق عليها.

ر�صالة �صوريا
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  ي�سهد �القت�ساد �لعر�قي منو� ملحوظا 

�سباح  �ن  �ال  �حلكومية.  عائد�ته  يعزز 

�لعر�قيني  م��ن  �لكثري  وم��ع��ه  ن���وري 

يف  و�لنق�س  �لفقر  من  يعانون  �لذين 

فو�ئد  �ليوم  حتى  يلم�س  مل  �خلدمات، 

�رتفاع معدالت ت�سدير �لنفط.

ويقول نوري �لذي يجر عربة يف منطقة 

�ل�رصقي يف بغد�د يبيع عليها كل  باب 

�ملعدنية  و�الالت  �لقطع  من  تي�رص  ما 

»كل �سيء هنا يكلف كثري�. عليك د�ئما 

�ن تدفع �ملال لقاء �ي �سيء«.

�سعوبة  يو�جه  �ل��ذي  ن��وري  وي�سيف 

�يجار  لدفع  �لكايف  �مل��ال  تامني  يف 

�سقته وم�ساريف �الكل و�ل�رصب ومولد 

هناك  �الخ���رى،  �ل��دول  »يف  �لكهرباء 

عمال،  متلك  كنت  ف��ان  ول��ذ�  خ��دم��ات، 

ت�سري �مورك جيد�«. وي�سال »�ين �لنفط؟ 

ن�سمع عن �الرقام، وال نرى فو�ئدها«

وقطاع �لنفط يف �لعر�ق �لناجي �لوحيد 

من فرتة ما بعد �لغزو �لذي فتح �بو�ب 

�لعنف  و�ع��م��ال  �الره���اب  على  �لبالد 

�الآالف  �لتي قتل فيها ع�رص�ت  �ليومية 

منذ 20 �ذ�ر/مار�س 2003 وحتى �ليوم.

�حتياطات  ميلك  �ل��ذي  �لعر�ق  وينتج 

مليار   143 بنحو  تقدر  موؤكدة  نفطية 

�الحتياطات  �كرب  ثالث  وهي  برميل، 

يف �لعامل، �كرث من 3.15 مليون برميل 

يف �ليوم �لو�حد، وي�سدر منها نحو 2.5 

مليون برميل، وفقا الرقام وز�رة �لنفط.

وتخطط بغد�د لزيادة كبرية يف معدالت 

وت�سري  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف  �لت�سدير 

�لدولية للطاقة �ىل �ن عائد�ت  �لوكالة 

خم�سة  نحو  تبلغ  قد  �لعر�ق  يف  �لنفط 

 ،2035 �لعام  بحلول  دوالر  تريليونات 

م�سدر  �كرب  �آنذ�ك  �ست�سبح  �لبالد  و�ن 

للنفط يف �لعامل.

من  ن���وري  �سكوى  ف��ان  ذل���ك،  ورغ���م 

كبرية  �رصيحة  على  تن�سحب  �ل��ع��وز 

من  ربعهم  يعاين  �ل��ذي  �لعر�قيني  من 

بح�سب  �لبطالة،  من  ثلثهم  ونحو  �لفقر 

تقدير�ت غري ر�سمية.

�لنفط  �ن  من  خ�سو�سا  ه��وؤالء  وي�سكو 

�القت�ساد  ��سا�س  حجر  ي�سكل  �ل��ذي 

وظائف  خلق  يف  ي�ساهم  ال  و�ملو�زنة، 

من  فقط  قليلة  بفئة  وينح�رص  جديدة، 

ربما نجت بدرجة كبيرة من تبعات الغزو
هل ساهمت صناعة النفط في تحسين حياة الناس؟ 

ر�صالة العراق
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االحتياط يرتفع الى 150 مليار برميل 
 �علن �ملتحدث �لر�سمي لوز�رة �لنفط �لعر�قية عا�سم جهاد نقال عن وزير �لنفط عبد 

�لكرمي لعيبي �رتفاع �الحتياطي �لنفطي �لعر�قي �ىل 150 مليار برميل.

�لنفطي  »�ملخزون  �ن  لعيبي  �لوزير  عن  نقال  �لنفط  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وقال 

�لثابت للعر�ق بلغ 150 مليار برميل، �ي بزيادة تقدر بحو�ىل ع�رصة مليار برميل«. 

و��ساف نقال عن �مل�سدر �ن »هذه �لزيادة جاءت من خالل �لن�ساط �لنفطي وجوالت 

�لرت�خي�س �لتي نفذتها وز�رة �لنفط خالل �لعامني �ملا�سيني«.

وت�سري �الح�ساء�ت �ل�سابقة �ىل �ن �لعر�ق ميلك ثالث �حتياطي من �لنفط يف �لعامل 

يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد �ل�سعودية و�ير�ن.

و�سعى �لعر�ق يف �ل�سنو�ت �الأخرية �ىل توقيع عقود مع �رصكات �لطاقة �لعاملية من 

�أجل زيادة �النتاج ب�سكل كبري وتعزيز دوره كاحد �كرب م�سدري �لنفط يف �لعامل.

و��سار �ملتحدث �ىل �ن »وزير �لنفط توقع حدوث زياد�ت م�ستقبلية �كرث من خالل 

تطور �لن�ساطات �لنفطية للوز�رة«.

 2،5 3،15 مليون برميل يف �ليوم، وي�سدر منها نحو  وينتج �لعر�ق حاليا �كرث من 

مليون برميل، وفقا الرقام وز�رة �لنفط.

مليار   94،03 2012 حو�ىل  �خلام خالل  �لنفط  �لعر�ق من �سادر�ت  و�رد�ت  وبلغت 

دوالر ومثلت زيادة ت�سل �ىل 13 باملائة عن �لعام �لذي �سبقه.

ويقدر معدل �نتاج �لنفط �لعر�قي بحو�ىل 3،2 ماليني برميل يوميا يف حني ت�سكل 

�ير�د�ت �لنفط 94 يف �ملئة من عائد�ت �لبالد.

من  باملئة  و�حد  نحو  تبلغ  �ال�سخا�س 

�ليد �لعاملة، وفقا الرقام �المم �ملتحدة.

�نف�سهم  �لعر�قيني  �لعديد  يجد  لذلك 

�ما  وظائف  عن  �لبحث  على  جمربين 

بالف�ساد  �ملثقل  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع  يف 

�خلا�س  �لقطاع  و�ما يف  و�ملح�سوبية، 

�ل�سيق جد�.

ويقول عبود ح�سن )48 عاما( �لذي كان 

يعمل مهند�سا يف �سالح �لطري�ن ويبيع 

�ليوم �جهزة �لتحكم عن بعد »�عاين من 

كل �سيء، وال �ملك �سيء. جل ما �ريده 

�رصيفة«.  بطريقة  �مل��ال  �جني  �ن  هو 

ويجني ح�سن نحو 820 �لف دينار )680 

دوالر( يف �ل�سهر �لو�حد، وهو ما يكفيه 

بالكاد العالة زوجته و�والده �خلم�سة.

�ل�سهر  �مل��ت��ح��دة  ل��المم  تقرير  وذك���ر 

من  �لعر�ق  �ي��ر�د�ت  حجم  �ن  �ملا�سي 

�القت�ساد«  »تنويع  جهود  تعرقل  �لنفط 

ب�سبب حماوالت تقوية �لعملة ما يجعل 

مناف�سة  على  ق��درة  �ق��ل  �ل�����س��ادر�ت 

�لو�رد�ت.

من  يحد  �الم��ر  هذ�  �ن  �لتقرير  و�عترب 

خلق  على  �ل��ع��ر�ق��ي  �القت�ساد  ق��درة 

وظائف جديدة وتقلي�س معدالت �لفقر، 

الفتا �ىل �ن »هذه �مل�سكلة �ستتز�يد مع 

خالل  �لنفط  لقطاع  �ل�رصيع  �لتو�سع 

�ل�سنو�ت �ملقبلة«.

النفاق  �لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  وتخطط 

عائد�ت �لنفط على م�ساريع عدة ت�سمل 

وملعب  بغد�د  ق��رب  �سكنية  جممعات 

ل��ك��رة �ل��ق��دم يف �ل��ب�����رصة وم��ط��ار يف 

�لنجف.

و�مثاله،  ن��وري  معاناة  م���و�ز�ة  ويف 

مبد�  �لعر�قية  �لعا�سمة  يف  يرت�سخ 

بغد�د طفرة يف  ت�سهد  �ال�ستهالك حيث 

�ملطاعم و�ملجمعات �لتجارية و�مكان 

بيع �ل�سيار�ت �لفخمة.

�ز�د  �لطفرة،  �مل�ستفيدين من هذه  ومن 

�لعر�ق  �ىل  م��وؤخ��ر�  ع��اد  �ل��ذي  ح���د�د، 

غزوها  بد�ية  عند  �لبالد  غ��ادر  بعدما 

قبل ع�رص �سنو�ت.

و�فتتح حد�د �سل�سلة مطاعم يف منطقة 

من  �رصيعا  متكنت  �لر�قية،  �جلادرية 

��ستقطاب �لزبائن �لذي باتو� يحت�سدون 

�مل�ساء.  وحتى  �لظهر  ف��رتة  من  فيها 

ويقول حد�د �ن �لعمل يف �لعر�ق »حتد 

بحد ذ�ته، لكن هذ� ما مييزه«..

تركيا تكتشف  نفطًا في أقدم حقل في كردستان 
 

�أعلنت �رصكة غينل �إنرجي �لرتكية �لربيطانية للطاقة �أنها �كت�سفت مع �رصكة بيتويل 

�لرتكية �أي�سًا، �حتياطيًا عاليًا من �لنفط يف حقل جيا �رصخ �لو�قع يف منطقة �حلكم 

�لذ�تي لالكر�د �سمال �لعر�ق.

در��سات  �أجرت  �ل�رصكة  �أن  �إنرجي  لغينل  بيان  عن  �الأنا�سول  �أنباء  وكالة  ونقلت 

حقل جيا �رصخ �لذي يعترب من �أهم �آبار �سمال �لعر�ق، وقررت حفر 5 �آبار ال�ستخر�ج 

�لنفط، و�أن �إنتاجية �أحد �الآبار �ملخطط حفرها يف �حلقل �سيبلغ 11950 برميل نفط من 

�لنوعية �جليدة يف �ليوم �لو�حد، �إ�سافة �إىل كميات من �لغاز �لطبيعي.

د �رصبيل، �أن نوعية �لنفط �ملوجود يف �حلقل 
ّ
و�أ�سار �ملدير �لتنفيذي لل�رصكة، حمم

ب�ساأن  وجتارب  در��سات  �أجرت  �رصكته  و�أن  �لنفط،  �أنو�ع  �أجود  من  تعترب  �ملذكور 

�لغاز �لطبيعي.

�حلفر  عمليات  فيه  �أجريت  نفطي  حقل  �أول  يعترب  �لذي  �رصخ  جيا  حقل  �أن  يذكر 

1902، قد حفر باإمكانات حمدودة، �الأمر �لذي مل ميّكن �خلرب�ء وقتها  بالعر�ق عام 

من �حلفر عميقًا، بغية �لو�سول �إىل �لكمية �الأكرب من �الحتياطي �لنفطي يف �لبئر.
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العجز المخطط للعام المقبل 200 مليار
االقتصاد المصري من سيء إلى أسوأ 

يتطلع �إىل �أن تتو�سل م�رص �إىل �تفاق مع 

يدل  ومل  �ملقبلة،  �الأيام  �ل�سندوق خالل 

�ملفاو�سات  على  تعقيب  باأي  �ل�سندوق 

ومل يحدد موعد� لالنتهاء منها.

مع  مبدئي  �تفاق  �إىل  م�رص  وتو�سلت 

�لثاين(  )ت�رصين  نوفمرب  يف  �ل�سندوق 

يف  �أرجاأ  مر�سي  حممد  �لرئي�س  لكن 

�ل�سهر �لتايل تطبيق �ل�رصوط �القت�سادية 

�سيا�سي  عنف  و�سط  لالتفاق  �مل�ساحبة 

م�رص  لكن  �سلطاته.  تو�سيع  ب�سبب 

من  نطاقا  �أو�سع  �إ�سالحات  �إىل  حتتاج 

�الإ�سالحات �القت�سادية.

بهيئة  �مل�ست�سار  �لغني  عبد  �أمين  وقال 

�ال�ستثمار  »ت�رصيعات  �إن  �لدولة  ق�سايا 

حقيقي  ب�سكل  متكاملة  لي�ست  م�رص  فى 

حرية  يف  د�ئما  نف�سه  يجد  و�مل�ستثمر 

�أن  كما  جهة  من  �أكرث  مع  ويتعامل 

ُتف�َس  �الآن  حتى  �ال�ستثمار  منازعات 

قر�س بقيمة 4.8 مليار دوالر.

تعاين  �ال�سطر�بات  من  عامني  وبعد 

مرتفعا  وعجز�  �قت�سادية  �أزمة  م�رص 

يف �مليز�نية. وهبطت �حتياطيات �لبالد 

من �لنقد �الأجنبي �إىل م�ستوى حرج مما 

يحد من قدرة �لبالد على ��ستري�د �لقمح 

و�لوقود.

و��ستاأنف وفد من �ل�سندوق �ملفاو�سات 

مع م�رص �الأ�سبوع �ملا�سي حول �لقر�س 

�أن  �ملحتمل  ومن  مل�رص  حيوي  وهو 

يوؤدي �إىل �الإفر�ج عن قدر �أكرب بكثري من 

�مل�ساعد�ت و�ال�ستثمار�ت �الأجنبية. 

عن  �الأو�سط  �ل�رصق  �أنباء  وكالة  ونقلت 

�لعربي قوله »�لو�سع �القت�سادي �لر�هن 

�الجر�ء�ت  �أخذ  من  بد  وال  مقلقا  �أ�سبح 

و�أ�سافت  ن�ساطه«.  ال�ستعادة  �ل�رصيعة 

�لوكالة �أن �لعربي و�سف �ملحادثات مع 

وفد �ل�سندوق باأنها »�إيجابية« وقال �إنه 

يحتاج �القت�ساد �مل�رصي �إىل �إ�سالحات 

�رصيعة �أو�سع نطاقا حتى من �الإ�سالحات 

�القت�سادية لتحقيق �الإنعا�س، من بينها 

و�التفاقات  و�لق�ساء  �ل�سيا�سي  �لو�سع 

خرب�ء  ور�سم  »�إ�رص�ئيل«.  مع  �لدولية 

�قت�ساد �سورة قامتة للو�سع �القت�سادي 

من  ت�سري  �لبالد  �أن  معتربين  م�رص  يف 

�سيء �إىل �أ�سو�أ يف ظل �الرتباك �ل�سيا�سي 

و�القت�سادي.

وبح�سب �سديق عفيفي �خلبري �القت�سادي 

�القت�ساد  ندوة  خالل  �الإد�رة  و�أ�ستاذ 

�مل�رصي و�سبط �الإد�رة �ملالية باجلمعية 

�مل�رصية لالقت�ساد �ل�سيا�سي و�الإح�ساء 

�سيء  �مل�رصي  �القت�ساد  �إن  و�لت�رصيع 

وي�سري �إىل �الأ�سو�أ �إذ يقرتب �لعجز �حلايل 

190 مليار جنيه )27.73 مليار دوالر(  من 

و�لعجز �ملخطط للعام �ملقبل 200 مليار.

مليار   500 تبلغ  �الإير�د�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 

مق�سمة  مليار   700 �لعام  و�الإنفاق  جنيه 

و150  �الأجور  لبند  جنيه  مليار   173 �إىل 

�لدين  خلدمة  مليار�  و280  للدعم  مليار� 

مليار   100 من  �أقل  �ملتبقي  �أن  يعني  ما 

 3 �لنقدي  �الحتياطي  تغطية  مع  جنيه 

�أ�سهر فقط.

�أخطاء  »ت�سحيح  �إىل  عفيفي  ودعا 

للق�ساء  �لهيبة  باإعادة  �أوال  �ل�سيا�سة 

تعديل  وعد  وتنفيذ  �أحكامه  و�حرت�م 

وتعيني  حمايدين  خرب�ء  بلجنة  �لد�ستور 

م�ساكل  معاجلة  على  قادرة  حكومة 

و�النتخابات  و�الإعالم  �لعام  �لنائب 

�مل�ساكل  من  وغريها  �ل�سورى  وجمل�س 

�ل�سيا�سية كي يتحرك �القت�ساد �رصيعا«.

�أ�رصف  �لتخطيط �مل�رصي  وكان وزير 

�لو�سع  باأن  �ل�سبت  �لعربي قد �عرتف 

�أ�سبح  م�رص  يف  �لر�هن  �القت�سادي 

�جر�ء�ت  �تخاذ  ويتعني  »مقلقا« 

�رصيعة ال�ستعادة �لن�ساط �القت�سادي. 

�لتي  �لعربي  ت�رصيحات  وجاءت 

�الأو�سط  �ل�رصق  �أنباء  وكالة  ن�رصتها 

مع  حمادثات  م�رص  جتري  بينما 

على  للح�سول  �لدويل  �لنقد  �سندوق 

اقت�صاد عربي
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باآليات قدمية جد� بينما �لعامل كله �تخذ 

�سبال �أخرى كالو��سطة و�لتحكيم �لدويل«. 

�القت�سادي عالء  يف حني تطرق �خلبري 

ببع�س  �الهتمام  �رصورة  �إىل  رزق 

م�رص  بني  �لربي  �خلط  كاإن�ساء  �لق�سايا 

و�ل�سعودية الأنه �سي�سهم يف �لتنمية.

ودعا �إىل �لعمل فور� على تعديل �ملالحق 

مع  �ملوقعة  �ل�سالم  باتفاقية  �خلا�سة 

�سو�ء  �ل�سيطرة �مل�رصية  لب�سط  �إ�رص�ئيل 

�مل�سلحة  �لقو�ت  �أو  �ل�رصطة  جهاز  من 

�سيناء  وخمارج  مد�خل  كل  على 

ثالث  �إىل  �سيناء  تق�سيم  �رصورة  مع 

يوجد  حمافظة  كل  طولية  حمافظات 

بها جامعة حكومية و�ستاد دويل. و�أكد 

رزق �أن م�رص لديها مقومات �قت�سادية 

�أهمها  ��ستغاللها  �أح�سن  �إذ�  هائلة 

�لو�سع  �أن  م�سيفا  �جلغر�يف،  �ملوقع 

�حلايل يحتم علينا �لدخول يف تكتالت 

�قت�سادية.

وتدهورت �الأو�ساع �القت�سادية �إىل حد 

�إىل  �أدى  مما  �ملا�سي  نوفمرب  منذ  كبري 

قيمة  تدهور  مع  �ملالية  �لفجوة  �ت�ساع 

�جلنيه �مل�رصي. وقال �لبنك �ملركزي يف 

�إن  �ملا�سي  �خلمي�س  �الإلكرتوين  موقعه 

�الحتياطيات �الأجنبية تر�جعت قليال �إىل 

�آذ�ر من  13.4 مليار دوالر بنهاية مار�س 
�سباط،  فرب�ير  بنهاية  دوالر  مليار   13.5
حاجات  تغطي  �الحتياطيات  تكاد  وال 

�لبالد من �لو�رد�ت لثالثة �أ�سهر.

ويتعني على م�رص �إقناع �ل�سندوق باأنها 

�إىل  تهدف  �إ�سالحات  تطبيق  يف  جادة 

يف  هائل  عجز  وتقلي�س  �لنمو  تعزيز 

�مليز�نية. ويت�سمن ذلك زياد�ت �رصيبية 

وخف�س لدعم �سخي للوقود و�سلع غذ�ئية 

تنطوي  �إجر�ء�ت  وهي  �خلبز  بينها  من 

على خماطر �سيا�سية.

�أعلنت موؤخر� زيادة  قد  وكانت �حلكومة 

�سعر ��سطو�نات غاز �لطهي لكنها �أرجاأت 

با�ستخد�م  �لوقود  دعم  لرت�سيد  خططا 

بطاقات ذكية �إىل �الأول من يوليو )متوز( 

قد  �ملوعد  �إن  �لتقارير  بع�س  وتقول 

�لوزر�ء  رئي�س  وقال  �أخرى.  مرة  يوؤجل 

ه�سام قنديل �إنه ال بد من تر�سيد ��ستهالك 

بغ�س  وطني«  »و�جب  باعتباره  �لطاقة 

�لنظر عن قر�س �ل�سندوق.

�حتلت �الإمار�ت �ملركز 7 عربيًا من حيث 

عدد �أ�سحاب �ملليار�ت يف قائمة �أغنى 

100 عربي للعام 2013، حيث قدرت ثروة 

ماجد �لفطيم ب�3.6 مليار�ت دوالر، يليه 

ب�3.1  وعائلته  �لغرير  �أحمد  بن  �هلل  عبد 

�حتل  �لذي  �لثالث  �أما  دوالر.  مليار�ت 

�ل�28 فهو عبد�هلل �لفطيم، برثوة  �ملرتبة 

قدرت ب�1.65 مليار دوالر.

وك�سفت جملة )فورب�س- �ل�رصق �الأو�سط( 

قائمة  عن  �أبريل  ل�سهر   28 عددها  يف 

�أغنى 100 عربي للعام 2013.

ولبنان  وم�رص  �ل�سعودية  وبرزت 

�لدول  مقدمة  يف  و�لكويت  و�الإمار�ت 

�أغنى هوؤالء �الأثرياء �لعرب. كما تاأتي  �إليها  �لتي ينتمي 

�لرثو�ت  لر�سد  �ملعتمد  �ملوؤ�رص  لتكون  �لقائمة  هذه 

�لتي  �القت�سادية  �لقطاعات  و�أهم  توزعها،  وخارطة 

متولها.

بلغ عدد �ل�سعوديني 41 ثريًا، على ر�أ�سهم 

�الأمري �لوليد، فيما �حتل حممد �لعمودي 

كما  دوالر،  مليار   13.5 برثوة   3 �ملرتبة 

�سهدت �لقائمة دخول �لعديد من �الأ�سماء 

حممد  بن  �سلطان  �الأمري  منها:  �جلديدة 

قدرها  برثوة   12 �ملرتبة  يف  �سعود  بن 

�لعزيز  عبد  وعبد�هلل  دوالر،  مليار   2.6
�ملرتبة  ب�2.2 مليار دوالر يف  �لر�جحي 

ب�مليار  �ملهيدب  �لقادر  عبد  و�أبناء   ،18

دوالر يف �ملرتبة 41.

مليار   1.95 كامل  �سالح  ثروة  وبلغت 

دوالر، ثم �أبناء ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد 

ب�1.3مليار دوالر.
و�حتل لبنان �ملرتبة �ل�2 بعد �ل�سعودية ب�8 �أ�سماء، �إذ جاء 

جوزيف �سفر� يف �ملرتبة �ل�2 مببلغ قدره 15.9 مليار دوالر، 

مليار�ت دوالر،  ب�3.5  �ل�8 جنيب ميقاتي  �ملرتبة  يليه يف 

وبهاء �حلريري يف �ملرتبة �ل�15 برثوة تبلغ 2.4 مليار دوالر.

اإلماراتيون في المركز السابع في قائمة أثرياء العرب
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مصر تلغي الحد األقصى لدخول 
النقد األجنبي 

بد�أت م�رص تطبيق �إجر�ء�ت جديدة ت�سمح للم�سافرين باإدخال 

�ملبالغ  ت�سجيل  وجوب  مع  �أق�سى،  حد  دون  �الأجنبي  �لنقد 

�لقر�ر مع معاناة  �آالف دوالر، ليتز�من هذ�   10 �لتي تتجاوز 

�لبالد من نق�س حاد يف �لعمالت �الأجنبية، ح�سب ما �أفادت 

م�سادر يف مطار �لقاهرة.

وقال م�سدر يف مطار �لقاهرة �إن “�ل�سلطات �مل�رصية بد�أت 

بال�سماح للم�سافرين �الأجانب بدخول �لبالد من دون �أي حد 

تزيد على  �لتي  �ملبالغ  ت�سجيل  �الأجنبي(، مع وجوب  )للنقد 

ع�رصة �آالف دوالر«.

 و�أو�سح �مل�سدر �أنه “ال يجوز �ل�سماح للم�سافرين باملغادرة 

وكانت  �لدخول”.  عند  عنه  �لت�رصيح  مت  ما  تفوق  مببالغ 

�أو  للبالد  �لدخول  منع  عام  قبل  قررت  �مل�رصية  �ل�سلطات 

�خلروج منها بنقد �أجنبي تزيد قيمته على 10 �آالف دوالر.

�لتي  �ملبالغ  مب�سادرة  تق�سي  �ل�سابقة  �الإج��ر�ء�ت  وكانت 

تزيد على ع�رصة �آالف دوالر من �مل�سافرين يف �ملطار حال 

كبري�ً  “عدد�ً  �إن  نف�سه  �مل�سدر  وقال  �لبالد.  دخول  يقررون 

من �مل�سافرين كانو� يقررون �لرجوع من حيث �أتو� لتفادي 

م�سادرة �أمو�لهم.

�إىل  دوالر  مليار   36 من  �الأجنبي  �لنقد  �حتياطي  وتر�جع 

�جلنيه  قيمة  عامني.و�نخف�ست  غ�سون  يف  فقط  مليار�ً   13

�مل�رصي �أمام �لدوالر �الأمريكي ب�سكل كبري منذ نهاية �لعام 

�ملا�سي، لي�سبح �سعر �رصف �لدوالر 6،83 جنيهات م�رصية، 

بزيادة قدرها نحو 80 قر�سا.

وتقول تقارير �سحافية حملية �إن عدد� كبري� من �مل�رصيني 

قامو� بتهريب مبالغ مالية كبرية من �لنقد �الأجنبي يف �لفرتة 

ح�سني  �ل�سابق  �مل�رصي  �لرئي�س  نظام  �سقوط  �أعقبت  �لتي 

مبارك يف فرب�ير

ارتفاع
�لنفط  ����س���ادر�ت  �رت��ف��ع��ت 

يف   %  14 بن�سبة  �ليمني 

2013 لتزيد  �لربع �الأول من 

عائد�ت �حلكومة منه مبقد�ر 

مقارنة  دوالر  مليون   35
بهذه �لفرتة من 2012. 

اتفاق
و�لفلبني  �ل�سعودية  �أبرمت 

�تفاقية مدتها خم�س �سنو�ت 

جتدد تلقائيا، لتنظيم عملية 

��ستقد�م �لعمالة �ملنزلية من 

�ساأنها  من  بطريقة  �لفلبني 

�لعامل  ح��ق��وق  حت��ف��ظ  �أن 

و�ساحب �لعمل.

توقع
�أ���س��و�ق  ت�سهد  �أن  ي��ت��وق��ع 

�جل���ز�ئ���ر  يف  �ل�������س���ي���ار�ت 

�زده��ار�  وتون�س  و�مل��غ��رب 

�ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف  كبري� 

ل�رصكات  فر�سة  ميثل  مما 

�لفرن�سية  �ل�سيار�ت  ت�سنيع 

�ملنت�رصة فيها بكثافة.

استثمار
لال�ستثمار  قطر  جهاز  قال 

�إن��ه و�ف��ق على ���رص�ء ح�سة 

م�رصوع  �أ���س��ه��م  م��ن   %  40
قيمته  تبلغ  كبري  ع��ق��اري 

مليار   2.5 �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

�لعا�سمة  ميالنو،  يف  دوالر 

�القت�سادية الإيطاليا.

إصالح
�لدويل  �لنقد  �سندوق  طالب 

�لبحرين باإ�سالح �قت�سادها 

ب�سكل عاجل حتى ال ت�سبح 

حمتملة.  غري  �لدين  �أع��ب��اء 

�أن  لل�سندوق  تقرير  وتوقع 

يت�سع �لعجز �ملايل للبحرين.

بورصة
�لكويت  بور�سة  ��ستاأنفت 

ق��وي.  ت���د�ول  يف  �ل�سعود 

�لبور�سة  �سعود  وي��اأت��ي 

متفائلة  ت��وق��ع��ات  و���س��ط 

بينما  �القت�ساد،  لتح�سن 

�الأخ��رى  �لبور�سات  �أغلقت 

�سعود  ع��ل��ى  �ملنطقة  يف 

قطر  بور�ستي  با�ستثناء 

و�لبحرين.

اعتصام
لعاطلني  �عت�سام  ت�سبب 

مرفاأ  �إغ��الق  يف  �لعمل  عن 

�ل��و�ق��ع  �لنفطي  زوي��ت��ي��ن��ة 

���رصق  ك��ل��م   870 ب��ع��د  ع��ل��ى 

طر�بل�س،  �لليبية  �لعا�سمة 

بوعود  تف  �ل�سلطات مل  الن 

ت�سغيلهم.

شراكة
ن��اق�����س وزي����ر �الق��ت�����س��اد 

�رص�كات  تاأ�سي�س  �الإمار�تي 

�ل�سيار�ت  يف قطاع �سناعة 

و�ل�سناعات  �لغيار  وقطع 

�ملتجددة  و�لطاقة  �لدو�ئية 

مع �جلز�ئر.

جوائز
�أ�سماء  »ميد«  جملة  �أعلنت 

جمل�س  دول  م��ن  �لفائزين 

بجو�ئز  �خلليجي  �لتعاون 

منطقة  يف  �مل�ساريع  جودة 

ن�����رصت  ح�سبما  �خل��ل��ي��ج، 

�سحيفة �لريا�س �ل�سعودية.

إعمار
و���س��ع��ت جل��ن��ة »����س��ك��و�« 

�سورية  �إعمار  الإع��ادة  خطة 

على  ويعمل  �الأزم����ة.  بعد 

رئي�س  نائب  �مل�رصوع  ه��ذ� 

�ل�سابق  �ل����وزر�ء«  »جمل�س 

لل�سوؤون �القت�سادية عبد�هلل 

�لدردري.

ندوة
ن��ظ��م��ت غ���رف���ة �ل��ت��ج��ارة 

دب���ي  يف  و�ل�������س���ن���اع���ة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����س��ف��ارة 

�جل���ز�ئ���ري���ة ن�����دوة ح��ول 

ممار�سة �الأعمال يف �جلز�ئر 

اقت�صاد عربي
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حوالى 20 مليون عاطل 
في المنطقة العربية

بعد  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �إرتفع 

عاطل،�ى  مليون   20 نحو  �إىل  �لعربي«  »�لربيع  ث��ور�ت 

بن�سبة �إرتفاع حو�ىل 2 %  و�سلت ن�سبة �لبطالة �إىل 16 % 

مقارنه بعام 2010و�لذي كانت �لبطالة فيه عند 14 % �ي 17 

مليون ،بح�سب ما قاله �ملدير �لعام ملنظمة �لعمل �لعربية 

�حمد حممد لقمان �الحد باجلز�ئر.

�أما عن خ�سائر دول �لربيع �لعربي فقد توقع ل�سندوق �لنقد 

�لدوىل �أن ي�سل �إجماىل �خل�سائر يف كل من م�رص وليبيا 

وتون�س فى �لفرتة بني عامي 2011 و 2015 �ىل �كرث من 225 

مليار دوالر و هو يعادل على �الأقل 10 % من �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل �لرت�كمي.

ويو�سح �لتقرير �أنه بعد عامني من ثور�ت �لربيع �لعربى، 

بثمن  يتم  مل  �لطغاة  باحلكام  �الطاحة  �ن  للجميع  تاأكد 

�لثور�ت،  �أحد�ث  �لقتلى و�مل�سابني فى  بخ�س وبعيد� عن 

حيث �ن �لو�سع �القت�سادى يف �لدول �لثالث �أ�سبح �أ�سو�أ 

و�زد�د معدل �لفقر بني �سكانهم.

وتوقع �ل�سندوق �أن يعود �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي مبثابة خطوة 

�إيجابية من �ساأنها �أن ت�سمح مبزيد من �لنمو و�لتعايف يف 

م�رص و�الأردن و�ملغرب وليبيا وتون�س و�ليمن خالل عام 

.2013

توقع  �الأمريكية  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  عن  ونقال 

للمنطقة  �ل�سنوي  �لن�سف  تقريره  خالل  �لنقد  �سندوق 

يتعافى  �أن  �إفريقيا  و�سمال  �الأو���س��ط  و�ل�رصق  �لعربية 

ببطء  �لعربي  �لربيع  �نتفا�سات  جر�ء  �لعليل  �القت�ساد 

 من �لعام �ملقبل 2013«.
ً
�بتد�ء

م�ستوى  يف  �لنمو  معدل  يبقى  �أن  �أي�سا  �ملتوقع  وم��ن 

حالة  ال�ستمر�ر   �
ً
نظر �لبطالة  معدالت  وت��زد�د  منخف�س 

�القت�سادية  �الأو�ساع  وتر�جع  �ملرتدية  �خلارجي  �لطلب 

�الأوروبية.

رجال  من  ح�سٍد  مب�ساركة 

�الأعمال.

أضرار
�أن  ����س���وري���ة  �أو����س���ح���ت 

�لتي حلقت  �الأولية  �الأ�رص�ر 

مب��ن�����س��اآت �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام 

�لعقوبات  نتيجة  �ل�سناعي، 

�الق��ت�����س��ادي��ة و�الأح�����د�ث 

 60 بنحو  تقدر  �ال�ستثنائية 

مليار لرية.

سياحة
ال�ستقطاب  تون�س  تتطلع 

�لعام  �سائح جز�ئري  مليون 

وز�رة  وت�ستعد  �جل����اري. 

حملة  الإط����الق  �ل�����س��ي��اح��ة 

و�سائل  لدى  و��سعة  �إعالمية 

للرتويج  �جلز�ئرية  �الإع��الم 

لتون�س كوجهة �سياحية.

تبادل
�الأعمال  جمل�س  ع�سو  �أك��د 

�ل���رتك���ي يف   � �ل�����س��ع��ودي 

�ل�سعودية  �ل��غ��رف  جمل�س 

�أن  كو�سك،  يحيى  �لدكتور، 

بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم 

�أن��ق��رة و�ل��ري��ا���س مل ي��رق 

�لطموحات  مل�ستوى  بعد 

و�الآمال.

بورصة
جت����اه����ل����ت �ل���ب���ور����س���ة 

بدء  عن  �الإع���الن  �مل�رصية 

�لدمغة  ���رصي��ب��ة  حت�سيل 

ومتّكنت  �مل��ع��ام��الت،  على 

حتقيق  م���ن  م���وؤ����رص�ت���ه���ا 

بدعم  طفيفة،  �رت��ف��اع��ات 

�الأجانب  �مل�ستثمرين  توجه 

و�مل�رصيني نحو �ل�رص�ء.

تقرير
�أكد تقرير �ن �لدول �لعربية 

�ل�سياحي  بريقها  ف��ق��دت 

�ل�سيا�سية  لالأو�ساع  نتيجة 

�لتقرير  وق��ال  �مل�سطربة. 

�إن �لغالء دفع ع�ساق �ل�سفر 

للبحث عن وجهات �سياحية 

خالل �ملو�سم.

ديكور
متخ�س�س  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 

�أنفقت  �خلليجية  �ل��دول  �أن 

على  دوالر  م��ل��ي��ار   7.2
م�ساريع �لديكور�ت �لد�خلية 

�ملا�سي  �لعام  و�لتجهيز�ت 

�أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن   ،2012
مليار   9.2 �إىل  ه��ذ�  يرتفع 

دوالر.

استراتيجية
�أن  حكومية  م�سادر  ك�سفت 

وجمموعة  �لعقارية  �إعمار 

�ست�ستاأنفان  �لقاب�سة  دبي 

م�����رصوع  ت�سييد  �أع���م���ال 

�ل�سخم  �لعقاري  �خل��ري�ن 

يف  دبي  خور  �سفاف  على 

�إطار �رص�كة ��سرت�تيجية.

شراء
������س����رتت �����رصك����ة »ق��ط��ر 

�ل�����رصك��ة  �إن  �ل��ق��اب�����س��ة« 

من   %  40 ح�سة  �لقطرية 

م�������رصوع »ب���ورت���ا ن��وف��ا« 

�ل���ع���ق���اري �ل�����ذي ت��ط��وره 

مقابل  ميالنو  يف  »هاينز« 

مبلغ مل يك�سف عنه.

صادرات
�لنفط  ����س���ادر�ت  �رت��ف��ع��ت 

�ليمني بن�سبة 14 % يف �لربع 

�الأول من 2013 لتزيد عائد�ت 

�حل��ك��وم��ة م��ن��ه مب��ق��د�ر 35 

بهذه  مقارنة  دوالر  مليون 

�لفرتة من 2012. 

تصنيف
�آند  �ستاندرد  وكالة  خف�ست 

�الئتماين  �لت�سنيف  ب��ورز 

�لطويل  �ملدى  على  ل��الأردن 

درج��ة و�ح��دة �إىل »ب��ي بي 

�مل��خ��اوف  ب�سبب  ���س��ال��ب«، 

على �لو�سع �القت�سادي يف 

�لبالد.
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اقت�صاد دولي

�لبحر  يف  �ل�رصقي  �ل�سمايل  �لركن  يف 

غاز  و�أنابيب  حقول  تتالقى  �ملتو�سط 

ونفط و�أ�ساطيل دول و�أزمات حادة ينت�رص 

و�ليونان  وتركيا  قرب�س  يف  �أطر�فها 

و�سوريا ولبنان، وكذلك م�رص و«�إ�رص�ئيل« 

حتت  ما  تك�سف  مل  �لقرب�سية  �الأزمة   ...

جبل �جلليد

ضرائب إضافية
�لتي  �حللول  باأن  �ملحللني  غالبية  يرى 

�جلانب  على  �الأوروبيون  �قرتحها 

�لقرب�سي يف بروك�سيل لن حتل �الأزمة بل 

�ستفاقمها.  متاما  ذلك  من  �لنقي�س  على 

فمن بني �الإجر�ء�ت �لتي �قرتحها �جلانب 

�جلانب  ركابها  يف  و�سار  �الأوروبي 

�لقرب�سي هي ت�سليط �رص�ئب �إ�سافية على 

حتديد�  رو�سية  �أجنبية  )و�أغلبها  �لود�ئع 

�إ�سافة �إىل ود�ئع تعود لبلد�ن عربية على 

غر�ر لبنان( يف �لبنوك �لقرب�سية.

غالبية  بح�سب  �الإجر�ء  هذ�  و�سيوؤدي 

�ملودعني  هروب  �إىل  و�ملحللني  �خلرب�ء 

�الأجانب من �لبنوك �لقرب�سية �إىل »جنان 

�ملوؤ�س�سات  ويفرغ  �أخرى  �رصيبية« 

�لالزمة  �ل�سيولة  من  �جلزيرة  يف  �ملالية 

خللق �حلركية �ملالية و�إنعا�س �الإقت�ساد. 

يف  �الأجانب  �مل�ستثمرين  ثقة  من  و�سيهز 

�ل�سياحي  �جلذبني  على  �لقادرة  �جلزيرة 

�ملالئمة  �لظروف  توفرت  متى  و�ملايل 

لذلك.

صيغة روسية
حمّط  �لقرب�سي  �مل�رصيف  �لنظام  �سّكل 

بلغت  حيث  �لرو�س  �مل�ستثمرين  �أنظار 

�أمريكي  31 مليار دوالر  ة 
ّ
�لود�ئع �لرو�سي

�لود�ئع  بلغت  كما  »موديز«.  وكالة  وفق 

ة بني 6.41 �ىل 19.2 مليار دوالر 
ّ
�الأوكر�ني

�أوكر�نيا  م�رصف  حاكم  وفق  �أمريكي 

تقاع�س  مع  �لود�ئع،  وهذه  �ل�سابق. 

�لرقابة  ت�سديد  عن  ة 
ّ
�لقرب�سي �حلكومة 

على �مل�سارف، دفعت وزير �ملال �الأملاين 

�إجر�ء حتقيق حول  �أوروبا  �لطلب من  �ىل 

مر�ت  وبعد  قرب�س.  يف  �الأمو�ل  تبيي�س 

�حلكومة  قبل  من  بالرف�س  جهت 
ُ
و عدة 

ة، قبلت هذه �الأخرية بتحقيق من 
ّ
�لقرب�سي

جهة ثالثة م�ستقلة.

وثلث هذه �لود�ئع تقريبا، �أو ما يعادل 22 

مليار يورو، عبارة عن مبالغ مودعة من 

بع�سها  �أن  ي�ساع  �لرو�س،  �ملو�طنني  قبل 

�لرو�سية  �حلكومة  �أمو�ل  من  منهوبة 

وبع�سا �آخر ميثل نوعا من غ�سيل �الأمو�ل.

جلزيرة  �له�س  �ل�سيا�سي  للو�سع  ونظر� 

�ل�سلطات  �سجعت  فقد  �ل�سغرية،  قرب�س 

�ل�سند�ت  �رص�ء  على  م�سارفها  �لقرب�سية 

�ليونانية جماملة للحكومة �ليونانية، كما 

�سجعت �حلكومة هذه �مل�سارف على زيادة 

فروعها يف �ليونان دون مربر �قت�سادي.

�إ�سافة �إىل ذلك، �سجعت �ملو�طنني �لرو�س 

منذ �نهيار �لنظام �ل�سيوعي هناك على �أن 

يجعلو� قرب�س منطلقا لهم �إىل �أوروبا. وقد 

�ساعدها يف ذلك �لطق�س �ملعتدل و�لتماثل 

القطاع المصرفي القبرصي 
يذهب ضحّية العولمة
هل تقود الحلول 
إلى جحر األفاعي؟
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�لديني �الأرثوذك�سي، بحيث �أ�سبح ي�سكنها 

منحت  رو�سي  مو�طن  �ألف   60 قر�بة 

جن�سيتها،  منهم   80 �لقرب�سية  �حلكومة 

و�أ�سبحو� يتنقلون بحرية يف �أوروبا.

بد�ية  يف  عر�ست  رو�سيا  �أن  �إىل  ي�سار 

�الأزمة �إقر��س �حلكومة �لقرب�سية لتتمكن 

�الأوروبي  �الحتاد  �أن  �إال  �أزمتها،  من حل 

�سيزيد  الأنه  ذلك  �إمتام  بعدم  ن�سحها 

ن �حلكومة �إىل حدود ال ت�ستطيع معها 
نْ
َدي

حاليا  مِدينة  قرب�س  باأن  علما  �ل�سد�د، 

لرو�سيا مببالغ ت�سل �إىل 2.5 مليار يورو.

وهنا يربز عدد من �الأ�سئلة:

لرو�سيا،  موجها  �الإجر�ء  هذ�  كان  �إذ�  �أ- 

جدولة  باإعادة  �الأخرية  �ستقبل  فهل 

فيه  ت�سادر  �لذي  �لوقت  يف  �لقر�س  هذ� 

ود�ئع  من  جزء�  �لقرب�سية  �حلكومة 

مو�طنيها؟

ب- ي�سكل �ل�سياح �لرو�س �أكرث من 10 يف 

�سنويا  ي�سلون  �لذين  �ل�سياح  من  �ملائة 

�ل�سياح  هوؤالء  �أهمية  ومع  قرب�س.  �إىل 

و�زدهاره،  �لقرب�سي  �القت�ساد  لنمو 

�لقدوم  يف  �ل�سياح  هوؤالء  �سي�ستمر  هل 

�حلكومة  فيه  ت�سادر  �لذي  �لوقت  يف 

�لقرب�سية ود�ئعهم؟

جمتمعة  �الإجر�ء�ت  هذه  تاأثري  ما  ج- 

لي�س  �لرو�سية  �ال�ستثمار�ت  توجهات  يف 

�لدول  بقية  يف  و�إمنا  وحدها  قرب�س  يف 

�سوف  باأنها  تكهنات  هناك  �الأوروبية؟ 

تبد�أ يف �لتوجه �إىل �ل�رصق وعلى �الأخ�س 

�لتناف�سية  �لقدرة  من  �سيزيد  ما  �ل�سني، 

لل�سني �أمام �أوروبا.

شروط أوروبية
�س �لقطاع �مل�رصيف �لقرب�سي 

ّ
ى تعر

ّ
و�أد

حمو  �ىل  �ليوناين،  �ل�سيادي  �لدين  �ىل 

ن�سف �الأ�سول �مل�ستثمرة يف هذه �لديون 

مرحلة  �ىل  ة 
ّ
�لقرب�سي �مل�سارف  و�أو�سل 

ا 
ّ
مم �ال�ستحقاقات  دفع  على  �لقدرة  عدم 

13 مليار  �ساعدة بقيمة 
ُ
دفعها �ىل طلب م

و�سعت  �أوروبا  لكّن  �أوروبا.  من  دوالر 

�رصطني لهذه �مل�ساعدة:

يف  �الأمو�ل  تبيي�س  على  �ل�سوء  �إلقاء   -

قرب�س.

- �لطلب من �ملودعني �مل�ساركة يف �إنقاذ 

�جلزيرة.

خماوفًا  �ملحّقان  �لطلبان  هذ�ن  وخلق 

ة، �مل�ستثمرين وعامة 
ّ
لدى �ل�سلطات �ملالي

�ل�سعب يف �أوروبا و�لعامل. 

تعك�س  �مل�سارف  �أّن  بالذكر  و�جلدير 

هذه  �أن  �إال  لالإقت�ساد،  �حلقيقي  �حلجم 

�لقطاع  هذ�  فحجم  قرب�س  حالة  لي�ست 

7 مر�ت حجم �الإقت�ساد �لقرب�سي.  �سكل 
ُ
ي

ة �لتابعة 
ّ
و�إذ� ما نظرنا �ىل �لبيانات �ملالي

�لود�ئع  حجم  �أّن  جند   ،LAIKI مل�رصف 

ميثل 30 مليار يورو مقابل 1 مليار يورو 

�لقطاع  ظهر ه�سا�سة هذ� 
ُ
ي كر�أ�سمال، مما 

يف  ود�ئعه  من  كبري�ً  ق�سمًا  ��ستثمر  �لذي 

ت 
َّ

ة و�لتي خ�رص
ّ
ة �ليوناني

ّ
�لديون �ل�سيادي

 6 بحدود  �لقرب�سي  �مل�رصيف  �لقطاع 

مليار دوالر يف 2012.

قو��سم لبنانية قرب�سية

زرعت  �أن  وبعد  �لقرب�سية  �ملالية  �الأزمة 

�مل�رصفية  �الأو�ساط  يف  و�لرعب  �لقلق 

�أمام  �لباب  لتفتح  عادت  �للبنانية 

�ملر�قبني  من  �لكثري  طرحها  ت�ساوؤالت 

ل�سري �لعا�سفة �ملالية �لقرب�سية.

�لنظامني  بني  �مل�سرتكة  فالقو��سم 

عديدة  و�لقرب�سي  �للبناين  �مل�رصفيني 

ولكن يف �لوقت نف�سه فالقطاع �للبناين ال 

له  �أمان  ملجاأ  تكون  قد  ميز�ت  من  يخلو 

يف �الأوقات �لع�سيبة.

ة 
ّ
�لقرب�سي �مل�سارف  �أّن  فيه  �سك  ال  ا 

ّ
مم

)�أكرث  �لهائلة  ود�ئعها  من  �لرغم  وعلى 

ة 
ّ
من 150 مليار دوالر( �أظهرت مدى �أهمي

وحجم  �القت�ساد  حجم  بني  �لتناغم 

ل 
ّ
�إال ممو و�لذي ما هو  �لقطاع �مل�رصيف 

طرح 
ُ
ي هنا،  من  ة. 

ّ
�القت�سادي للد�ئرة 

�مل�رصيف  �لقطاع  قدرة  حول  �ل�سوؤ�ل 

ة 
ّ
�ملالي يف  �أزمة  مقاومة  على  �للبناين 

تعر�س  من  لها  ملا  ة 
ّ
�للبناني �لعامة 

�لقول  كن 
ُ

ومي ة. 
ّ
�للبناني ة 

ّ
�ل�سيادي للديون 

ة 
ّ
�للبناني �مل�سارف  بع�س  مغامرة  �إّن 

يف دول �جلو�ر ك�سوريا وقرب�س �أدت �ىل 

عنّي، ولكن يظهر 
ُ
 م

ّ
خ�سائر حمدودة �ىل حد

 وقت م�سى �أّن �لر�أ�سمال 
ّ

�ليوم �أكرث من �أي

و�لذي   3 بازل  معيار  �سمن  �ملطلوب 

لن  ة 
ّ
�للبناني �مل�سارف  معظم  حترتمه 

ة، 
ّ
لبناني ة 

ّ
�سيادي ديون  �أزمة  لردع  يكفي 

�حلالة  هذه  يف  �حلكومة  �عتمدت  �إذ�  �إال 

�مل�سارف  باإنقاذ  �ملودعني  �إ�رص�ك  مبد�أ 

مبد�أ  �إّن  �لقول  كن 
ُ

مي وهنا  ة. 
ّ
�للبناني

�حلر،  �القت�ساد  �أ�سا�س  ة«، 
ّ
�مللكي »قد��سة 

 �لريح.
ّ
�سيذهب يف مهب

مالذات آمنة
طويلة  ل�سنو�ت  �حلديث  فاإن  وبالنتيجة، 

عن مالذ�ت �آمنة مل يكن �سوى كذبة كربى 

بدليل �سياع �أمو�ل بلد�ن �لربيع �لعربي، 

�سوي�رص�  يف  �ملوظفة  تلك  ذلك  يف  مبا 

�ملحاوالت  رغم  وذلك  �لغربية،  و�لبلد�ن 

�مل�ستميتة ال�سرتجاعها.

فيه  تزد�د  �لذي  �لوقت  يف  ذلك  يحدث 

�لعربية  �لبلد�ن  لدى  �لنقدية  �لفو�ئ�س 

�ملنتجة للنفط، وذلك بف�سل �أ�سعار �لنفط 

�ملرتفعة، حيث بلغ �لفائ�س لدولة �لكويت 

 51 �الأخرية  �لع�رصة  �الأ�سهر  يف  وحدها 

مليار دوالر بحاجة ال�ستيعابها يف منافذ 

��ستثمارية ال ميكن �أن ت�ستوعبها �الأ�سو�ق 

�ملحلية وحدها.

�الإثارة  حملة  �سمن  موؤخر�  تردد  ختامًا: 

�لتي ر�فقت �إعالن �مل�ساحلة �الإ�رص�ئيلية 

على  لتقدم  كانت  ما  تركيا  �أن  �لرتكية، 

م�ساحلة �إ�رص�ئيل على �أيدي بار�ك �أوباما 

�أمريكي  وعد  على  ح�سلت  قد  تكن  مل  لو 

يتعلق مب�ستقبل �لوحدة �لقرب�سية ومرور 

�الأر��سي  طريق  عن  �لقرب�سي  �لغاز 

�لرتكية �إىل �أوروبا.

وهكذ�، يوما بعد يوم، يزد�د �القتناع باأن 

حتى  �لقرب�سية  �الأزمة  عنه  ك�سفت  ما 

�الآن ال يتجاوز ما يك�سف عنه عادة جبل 

�جلليد.
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اقت�صاد دولي

تحسن اقتصاد أميركا مقارنة 
بمنطقة اليورو

ما ز�ل من �ملتوقع �أن يتح�سن �أد�ء �القت�ساد يف �لواليات 

�ملتحدة، مقارنة مبنطقة �ليورو، رغم �رتفاع م�ستوى �حلذر 

حيال معدل منو �لناجت �ملحلي يف �لواليات �ملتحدة، عقب 

بيانات �لوظائف �لتي جاءت �أقل من �لتوقعات.

�لت�سهيل  ل�سيا�سة  يكون  �أن  �قت�ساديون  مر�قبون  ويتوقع 

تاأثري  �الحتياطي �الحتادي  يتبعها �ملجل�س  �لتي  �لنقدي 

�سلبي يف معدالت �الإنفاق. وتتز�يد �ل�سكوك حيال �حتمال 

�ل�سند�ت تدريجيًا  �أن يخف�س �الحتياطي �الحتادي �رص�ء 

يف �لن�سف �لثاين من هذ� �لعام.

ونتيجة لعو�مل، مثل �سيا�سات �لتحفيز �لنقدية، يتوقع �أن 

�لدعم للعملة �الأمريكية،  �ل�سلبية يف توفري  �لنظرة  ت�ستمر 

يف ظل عدم وجود بد�ئل. ويتوقع �أن يح�سل �لدوالر على 

يف  جديد�ً  تدهور�ً  �الأ�سو�ق  �سهدت  ما  �إذ�  �لدعم  من  قدر 

�ملوؤ�رص �لعاملي لالإقبال على �ملخاطرة.

تعامالت  يف  �الأوروبية  �لعمالت  مقابل  �لدوالر  تر�جع 

يف  �لنمو  توقعات  حيال  �ل�سكوك  ت�ساعد  عقب  �الأ�سبوع، 

�أعلى  �إىل  �الرتفاع  �إىل  �ليورو  �ملتحدة، ما دفع  �لواليات 

م�ستوياته �ل�سهرية.

لتقرير  �الأخرية  �لقر�ءة  �أظهرت  �لبيانات،  �سعيد  وعلى 

�لزر�عي  غري  �لقطاع  �أن  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لوظائف 

�سهد منو�ً �أقل من �ملتوقع بلغ 88 �ألف يف �سهر مار�س، وهو 

�أقل عدد وظائف خالل ت�سعة �أ�سهر، باملقارنة مع �لقر�ءة 

�ل�سابقة �لتي بلغت 268 �ألف يف فرب�ير �ملا�سي.

يف  �لبطالة  معدل  �أن  �الأمريكية  �لعمل  وز�رة  وذكرت 

�لواليات �ملتحدة �نخف�س يف �سهر مار�س �ملا�سي من 7.7 

% �إىل 7.6 %، ما يبعث على �الرتياح، وي�سري هذ� �لرت�جع 
�إىل �نخفا�س ن�سبة �مل�ساركة، وتوقف مزيد من �ملو�طنني 

عن �لبحث عن فر�س �لعمل.

خسارة
ت�سجيل  �سوب  �لذهب  يتجه 

�أطول خ�سارة له منذ مار�س/

ب��اأن  لتكهنات   2009 �آذ�ر 

جمل�س �الحتياطي �الحتادي 

�ملركزي(  )�لبنك  �الأم��ريك��ي 

رمبا يقل�س برناجمه للتحفيز 

�القت�سادي. 

تأجيل
�أجل �الحتاد �الأوروبي خططا 

تقت�سي بو�سع بطاقة بيانات 

منتجات  ع��ل��ى  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

�الإ�رص�ئيلية  �مل�ستوطنات 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  يف 

�الأع�ساء  �ل��دول  متاجر  يف 

باالحتاد.

أجور
�لوطني  �الحت���اد  �سيطالب 

بزيادة  �أفريقيا  جنوب  يف 

 60% بن�سبة  للعمال  �الأج��ور 

يف مفاو�سات �الأجور �ملقبلة 

و�لفحم  �لذهب  منتجي  مع 

بالبالد و�لتي ينتظر �أن تكون 

بالغة �ل�سعوبة.

تحذير
�مل��ال��ي��ة  وز�رة  ح������ذرت 

��ستقالل  �أن  من  �لربيطانية 

�أ�سكتلند� عن �ململكة �ملتحدة 

ماليا  قطاعا  لها  �سيخلف 

مت�سخما مما يعر�سها خلطر 

ما  غر�ر  على  م�رصفية  �أزمة 

حدث يف قرب�س.

انتقاد
�ملركزي  �لبنك  رئي�س  �نتقد 

�الأملاين ين�س فيدمان تو�سية 

منح  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�سية 

لتقلي�س  �أك��رب  ف��رتة  فرن�سا 

معترب�  مو�زنتها،  يف  �لعجز 

�أنه �أمر  يثري �لقلق.

دين
قال وزير �خلز�نة �الأمريكي 

�مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  �إن 

ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��ا م��و����س��ل��ة 

بالتز�ماتها �ملحددة  �لوفاء 

يف �مليز�نية حتى �سبتمرب/

�أيلول �ملقبل من دون �للجوء 

�إىل رفع �سقف �ملديونية.

مخاطر
�ل��دويل  �لنقد  �سندوق  ق��ال 

قرب�س  يف  �مل��خ��اط��ر  �إن 

»م���رت���ف���ع���ة ب�����س��ك��ل غ��ري 

�سعف  �إىل  بالنظر  ع��ادي« 

�ق��ت�����س��اده��ا وق��ط��اع��ه��ا 

عليها  ويتحتم  �مل�����رصيف، 

�أن تتبنى ب�سكل كامل خطة 

تق�سف �قت�سادي.

تصدير
�ل��ت��ج��ارة  وز�رة  ك�����س��ف��ت 

�آباد  �إ�سالم  �إن  �لباك�ستانية 

�أجازت ت�سدير مائة �ألف طن 

�لقمح الإير�ن يف �سفقة  من 

ال تهددها �لعقوبات �لغربية 

مدفوعات  ت�سوية  ب��ه��دف 

مقابل �إمد�د�ت كهرباء.

مبيعات
�ل�سيار�ت  مبيعات  �سجلت 

لها  �رتفاع   �أول  �أوروبا  يف 

بعدما  �سهر�،  ع�رصين  منذ 

يف   %  1.7 بن�سبة  ز�دت 

�ملا�سي،  �أب��ري��ل/ن��ي�����س��ان 

من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة 

�لعام 2012.

ضخ
رف���ع���ت وك����ال����ة م���ودي���ز 

�إن���ف�������س���ت���ورز ���س��ريف��ي�����س 

�ل�سيادي  للدين  ت�سنيفها 

�إىل  و�ح���دة  درج���ة  لرتكيا 

وه��و   )Baa3( م�����س��ت��وى 

من  للمزيد  ي�سمح  م�ستوى 

�مل�ستثمرين ب�سخ �أمو�ل يف 

�قت�ساد تباطاأ منوه موؤخر�.

تشكيل
�إىل  �لفرن�سي  �لرئي�س  دع��ا 

�قت�سادية  حكومة  ت�سكيل 
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األوضاع السياسية تتالعب 
باألرقام االقتصادية

�عترب حمللون �ن �لنمو يف �ل�سني ت�سارعت وتريته قليال يف 

�لربع �الول من �لعام 2013 قيا�سا �ىل ما �سجله �سابقا، لكنهم 

�خلارجية يف  �لتجارة  �رقام  و�ن  ه�سا  �لتقدم  هذ�  يعتربون 

مار�س ال ميكن �العتماد عليها.

فان  �قت�ساديا  خبري�   12 من  �ملجموعة  هذه  توقع  وبح�سب 

�الوىل  �لثالثة  �ال�سهر  �لد�خلي خالل  �لناجت  �جمايل  �رتفاع 

بقليل  �كرث  �ي  �ل�سنوية،  بالوترية   %  8 �سيبلغ  �ل�سنة  من 

لثاين   2012 �لعام  �لر�بع من  �لف�سل  �مل�سجلة يف   %  7،9 من 

�قت�ساد يف �لعامل.

�لنمو خالل �لف�سل �الول من  و�أعلنت �حلكومة ر�سميا ن�سبة 

�لعام. ويف 2012 �سجل �جمايل �لناجت �لد�خلي يف �ل�سني مع 

على  �بقت  بكني  لكن  عاما،   13 خالل  يف  زيادة  �قل   %  7،8

�لنمو  دعم  وبغية  �ل�سنة.  هذه  للنمو   % ب�7،5  �ملحدد  هدفها 

�ل�سيا�سة  �لعام �ملا�سي بتليني  �ل�سيني  �لبنك �ملركزي  قام 

معدل  كثب  عن  مر�قبته  مع  �القرت��س  و�رصوط  �ملالية 

يبقى  ذلك  ح�سا�سة.مع  م�ساألة  �سيا�سيا  يعترب  �لذي  �لت�سخم 

�رتفاع �ال�سعار معتدال يف �لوقت �حلا�رص مع زيادة ن�سبتها 

�ل�سنوية ب�2،1 % فقط يف مار�س، لكن قد تت�سارع ب�سبب �لنمو 

�ل�رصيع لالقرت��س يف يناير ومار�س.

�لتجارة  �رقام  �ىل  م�سككة  بعني  �ملحللني  من  عدد  وينظر   

�خلارجية ل�سهر مار�س �لذي �سجلت فيه �ل�سني عجز� طفيفا 

ب�880 مليون دوالر بعد �ن كانت ت�سجل فائ�سا ب�سورة عامة. 

قفزة  �ل�سادر�ت  �سجلت  �ل�سنة  من  �الولني  �ل�سهرين  وخالل 

بن�سبة 21،8 %، وهو رقم “وهمي على �الرجح” بر�أي لو تينغ 

“�مل�سدرون  يتعمد  �ذ  لين�س  �مريكا-مرييل  �وف  بنك  من 

�ملبالغة يف بياناتهم للتمكن من ��ستري�د عمالت �سعبة«.

لها  تكون  �ل��ي��ورو  ملنطقة 

و�حلق  �خلا�سة  ميز�نيتها 

���س��ن��د�ت، يف  �إ����س���د�ر  يف 

جذري  حل  لو�سع  حماولة 

الأزمة �لديون �ل�سيادية.

تحرك
�ل��ت��ج��ارة  وز�رة  ح����ذرت 

�لتحرك  �أن  م��ن  �ل�سينية 

�الأوروبي  لالحتاد  �لتجاري 

�ل�سم�سية  �لطاقة  �ألو�ح  �سد 

»ي�رص  �أن  ميكن  �ل�سينية، 

�لتجارية  بالرو�بط  ب�سدة« 

بني �لطرفني.

إعانة
�حل�سول  طلبات  �رتفعت 

ع��ل��ى �إع���ان���ة ب��ط��ال��ة يف 

�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة خ��الل 

�الأ����س���ب���وع �مل��ن��ت��ه��ي ي��وم 

�أعلى  �إىل  م��اي��و/�أي��ار،   11

م�ستوى له منذ �ستة �أ�سابيع.

أسهم
�الأوروب��ي��ة  �الأ���س��ه��م  قفزت 

مرتفعا  م�ستوى  م�سجلة 

�سنو�ت  خم�س  يف  ج��دي��د� 

لالأ�سهم  مبكا�سب  مدعومة 

�الأملانية وقطاع �ل�سفر �لذي 

ح�سل على دعم من �رتفاع 

��سهم ريان �ير.

تصدير
�أعلن م�سوؤول �إير�ين �أن بالده 

 12 من  �أك��رث  ت�سدير  تعتزم 

مليار كيلو و�ط/ �ساعة من 

دول  �إىل  �لكهربائية  �لطاقة 

�لعام  خالل  �أو�سطية  �رصق 

�حل���ايل. وح��ج��م ���س��ادر�ت 

كيلو  مليار  �ل  �11  فاق  �إي��ر�ن 

و�ط/ �ساعة.

ركود
ركود  مرحلة  فرن�سا  دخلت 

�لناجت  �إثر تر�جع  �قت�سادي 

�ملحلي �الإجمايل يف �لف�سل 

2013 بن�سبة  �لعام  �الأول من 

0.2 %، بعد �أن �سجل تر�جعًا 
�لف�سل  يف   %  0.2 بن�سبة 

�الأخري من �لعام �ملا�سي.

فاتورة
ليزيكو  ���س��ح��ي��ف��ة  �����رصت 

�لفرن�سية - نقاًل عن بيانات 

لوز�رة �ملالية - �أن فاتورة 

ثمانية  م��ن  �أك���رث  ���رص�ئ��ب 

�آالف �أ�رصة فرن�سية جتاوزت 

ن�سبة 100 باملئة.

لوائح
جتاري  م�سوؤول  �أك��رب  �تهم 

�سناعة  �رصكتي  �أوروب����ي 

معد�ت �الت�سال �ل�سينيتني 

هو�وي وزد.تي.�إي مبخالفة 

و�لدعم  �الإغ��ر�ق  منع  لو�ئح 

ر�سمي  �إعالن  �أول  وذلك يف 

يف هذ� �ل�ساأن.

دعم
�ليابان  �ن  م�سادر  �أك��دت 

قيمته  ا 
ً
مالي ا 

ً
دعم �ستقدم 

مدى  على  دوالر  ملياري 

خم�س �سنو�ت لدعم م�ساريع 

ال�ستغالل  يابانية  �رصكات 

�مل�������و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

�أفريقيا.

مؤشرات
ح��ق��ق��ت �أ����س���و�ق �الأ���س��ه��م 

كبرية،  مكا�سب  �لعاملية 

لتغلق معظم �ملوؤ�رص�ت على 

جديدة  قيا�سية  م�ستويات 

بدعم من بيانات �قت�سادية 

دفعت  م�سجعة  �أم��ريك��ي��ة 

�ل�رصكات �إىل بالنمو.

سياحة
�إىل  ت�سعى  �أنها  �أنقرة  �أكدت 

رفع عدد �ل�سياح �ل�سعوديني 

�لقادمني �إىل تركيا �إىل 400 

�ألف �سائح يف �لعام �جلاري، 

م�����س��ي��ف��ة�أن �ل�����س��ع��ودي��ني 

ي�سافرون خارج بلد�نهم يف 

ف�سل �ل�سيف غالبا. 
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معار�ص وموؤتمرات

 معرض الحدائق 
ومهرجان الربيع

يقام يف ميد�ن �سباق �خليل يف بريومتن 

تنظيم �رصكة هو�سبيتاليتى �سريفي�س�س

 28 �أيار �ىل 1 حزير�ن 2013

معرض مشروع لبنان  
يقام يف بيال 

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 4 �ىل 7 حزير�ن 2013

معرض الطاقة في لبنان
يقام يف بيال 

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 4 �ىل 7 حزير�ن 2013

معرض ) إكورينت، نحو شرق 
أوسط أكثر أخضرارًا (  

يقام يف بيال 

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 4 �ىل 7حزير�ن 2013

معرض بيروت الدولي للعقارات
يقام يف هيلتون بريوت حبتورغر�ند

من تنظيم �رصكة بروموتيم

من 26 �ىل 28 حزير�ن 2013

المؤتمر الدولي لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات  

يقام يف فندوق كر�ون بالز� 

من تنظيم �جلامعة �المريكية يف بريوت

من 19 �ىل 21 حزير�ن 2013

معرض لبنان للرياضات
 و�لن�ساطات �خلارجية و�لرتفية

يقام يف بيال 

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 26 �ىل 30 حزير�ن 2013

معرض بيروت للدراجات النارية  
يقام يف بيال 

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 26 �ىل 30 حزير�ن 21-05-2013

مؤتمر أو جي بي لبنان
يقام يف هيلتون �حلبتورغر�ند يف بريوت

من تنظيم �رصكة �آي �أف بي غروب

من 24 �ىل 25 �أيلول 2013

معرض بيروت للفن
يقام يف بيال

من تنظيم �رصكة �سيدر�لي�س

من 19 �ىل 22 �أيلول 2013

معرض صنع في لبنان
يقام يف بيال

من تنظيم �رصكة بروموفري

من 3 �ىل 6 ت�رصين �الأول 2013

 معرض ومؤتمر البنى التحية 
في لبنان

يقام يف هيلتون بريوت حبتورغر�ند

من تنظيم �رصكة بالنرز �ند بارترنز

من 10 �ىل 11 ت�رصين �الأول 2013

معرض دريم 
يقام يف بيال

من تنظيم �رصكة بروموفري

من 16 �ىل 19 ت�رصين �الأول 2013

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
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سيارات
غو�نغت�سو، �ل�سني

معر�س خم�س�س الآحدث �لتطور�ت يف 

قطع غيار �ل�سيار�ت

كال�س  فري�ست  �رصكة  تنظيم  من 

للمعار�س

من 5 �ىل 7 ت�رصين �الأول 2013

عقارات و بناء
�لكويت، �لكويت

قطاع  يف  للخدمات  خم�س�س  معر�س 

�لبناء و�لعقار�ت 

من تنظيم معر�س �لكويت �لدويل

من 30 حزير�ن �ىل 4 متوز 2013

إلكترونيات و إضاءة
�سنغهاي، فرن�سا

معر�س خم�س�س لالأجهزة �الإلكرتونية 

ومعد�ت  �لت�سنيع  ومعد�ت  ومو�د 

�الختبار و�لقيا�س

من تنظيم �رصكة جلوبل �سور�سيز

من 26 �ىل 28 حزير�ن 2013

أطمعة و مشروبات
بوردو، فرن�سا

و�مل�رصوبات  للنبيد  خم�س�س  معر�س 

�لروحية

من تنظيم �رصكة و�ين �إك�سبو �أ�س �أي �أ�س

من 16 �ىل 20 حزير�ن 2013

أسطنبول، تركيا
معر�س خم�س�س للحلويات و�ل�سوكوال

من تنظيم �أي بكيولو �لدولية للمعار�س

من 13 �ىل 15 حزير�ن 2013

أزياء و مستحضرات تجميل
ميونيخ، �أملانيا

ل�رصكات  خم�س�س  جتاري  معر�س 

م�ستح�رص�ت جتميل 

من تنظيم �رصكة مي�سي ميونيخ جي �أم 

بي �أ�س

من 13 �ىل 14 حزير�ن 2013

ميالنو، إيطاليا
معر�س خم�س�س الإزياء �لزفاف

 و�ملالب�س �لر�سمية

�أ�س بي  من تنظيم �رصكة فيري� ميالنو 

�آي

من 21 �ىل 24 حزير�ن 2013

طاقة و بيئة
�أ�سطنبول، تركيا

تدوير  الإعادة  خم�س�س  معر�س 

�لنفايات و�لتكنولوجيا �لبيئة

�ملحدودة  �أ�سطنبول  �رصكة  تنظيم  من 

للمعار�س

من 12 �ىل 15 حزير�ن 2013

مفروشات وتصاميم
�سنغهاي، �ل�سني

معر�س خم�س�س لت�سميم �ملفرو�سات 

و�لديكور �لد�خلي 

من تنظيم م�رصكة ري�د للمعار�س

من 21 �ىل 23 حزير�ن 2013 .

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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