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الإفتتاحية

الصناعة تئن
يف �أحدث حلقة من حلقات ت�أثري الأزمة ال�سورية على الإقت�صاد اللبناين� ،رضب الركود القطاعات ال�صناعية بعد �أن ت�سببت احلرب
يف غلق املنفذ الربي الوحيد لل�صادرات اللبنانية ،و�أ�صبح ثلث هذه ال�صادرات يف مهب الريح.
وجه غلق منفذ ن�صيب �رضبة �شديدة �إىل جهود احلكومة ال�سورية يف �إنعا�ش جتارة الت�صدير ،التي كانت مزدهرة قبل �أن
كما ّ
تعرقلها احلرب الأهلية ،و�أحلق ذلك �رضرا �أي�ضا ب�أعمال ال�رشكات يف �أرجاء املنطقة .باعتباره املمر الرئي�سي حلركة جتارة بينية
يتجاوز حجمها امللياري دوالر �سنويا.
يعد من بني �أهم القطاعات الإقت�صادية،
وكان �إغالق معرب ن�صيب احلدودي مع �سوريا والأردن ،فاقم �أزمة قطاع الت�صدير الذي ّ
وقد تراجعت العام املا�ضي بنحو  16باملئة ،مبقارنة �سنوية لتبلغ  3.3مليارات دوالر ،وهو ما يعادل تقريبا نحو  8باملئة من
حجم الإقت�صاد اللبناين.
وبح�سب عمر العلي نقيب مالكي ال�شاحنات املربدة من مكتبه يف بلدة بر اليا�س القريبة من احلدود ال�سورية «لدينا � 900شاحنة
مربدة متوقفة داخل لبنان ونحو � 290شاحنة �أخرى عالقة يف الأ�سواق البعيدة بني ال�سعودية والكويت والأردن».
وكانت نحو � 250شاحنة نقل جتتاز احلدود اللبنانية يوميا يف ذروة املوا�سم ،لكن عددها انخف�ض يف فرتات الركود �إىل نحو ،120
كليا ،با�ستثناء الرحالت التي تنقل الب�ضائع �إىل ال�سوق ال�سورية.
قبل �أن تتوقف احلركة ّ
وبلغت �صادرات لبنان العام  ،2014وفق �إح�صاءات ر�سمية� ،أكرث من  920مليون دوالر �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي وقرابة
 256مليون دوالر �إىل العراق.
�صدر لبنان العام املا�ضي منتجات بقيمة ثالثة مليارات و 300مليون دوالر� ،أي
ووفق ًا للمحلل الإقت�صادي ن�سيب غربيل ،فقد ّ
ما يوازي ثمانية باملئة من حجم الإقت�صاد ،وذلك برتاجع ن�سبته  16باملئة عن عام  .2013ويقول غربيل« :نواجه اليوم تراجع ًا
�إ�ضافي ًا ب�سبب اال�ضطرابات و�إغالق املعرب الوحيد الذي تنفذ منه ال�صادرات �إىل الأ�سواق اخلليجية والعراقية».
وتدر�س احلكومة اللبنانية حاليا خطة لنقل ال�صادرات عرب البحر ،بعد �أن �أ�صبح اخليار الوحيد املتاح حاليا ،لكنه �سيكون مكلفا،
وي�ستغرق الكثري من الوقت ،مقارنة بالنقل الربي ،وهو ما �أكده وزير ال�صناعة �أكرم �شهيب من �أن «نقل الب�ضائع عرب البحر يتطلب
الرب والكلفة بالت�أكيد �أعلى ،لكن هذا احلل يبقى �أف�ضل من ال �شيء».
وقتا �أكرث من ّ
متيزوا
رئي�س جمعية ال�صناعيني فادي اجلميل رفع ال�صوت عالي ًا وطالب احلكومة بالتدخل ال�رسيع ،فال�صناعيون الذين ّ
مببادرتهم الفردية وجناحاتهم املميزة وع�شقهم للتحدي الذي �أو�صل املنتج اللبناين �إىل دول العامل مل يتمكنوا من جماراة
الأحداث يف املنطقة والتي تفاعلت ب�شكل �رسيع.
ويعد القطاع الزراعي �أكرث القطاعات ت�رضراً يف حال ا�ستمرار �أزمة الت�صدير ،وهو يعاين �أ�سا�س ًا من نق�ص الدعم الر�سمي.
ووفق �إح�صاءات وزارة الزراعة ،ي�ؤمن هذا القطاع نحو  6باملئة من الدخل الوطني وي�ش ّغل ما بني � 20إىل  30باملئة من اليد
العاملة وميثل نحو  17باملئة من قيمة ال�صادرات.
ويبلغ املو�سم الزراعي ذروته خالل ال�صيف ،وحتديداً يف �شهري �آب و�أيلول ،ما يوجب �إيجاد حل ر�سمي �رسيع ًا.
و�إىل جانب امل�صدرين اللبنانيني �شعرت ال�رشكات ال�سورية والأردنية امل�شاركة يف التجارة عرب احلدود �أي�ضا بوط�أة الأمر� ،إذ مل
يعد مبقدورهم �إر�سال الب�ضائع بال�شاحنات �إىل �أ�سواقهم الرئي�سية يف منطقة اخلليج.
وي�ضطر امل�صدرون للتحول �إىل طريق �أعلى تكلفة بكثري عرب البحر والرب مرورا مب�رص للو�صول �إىل امل�ستهلكني يف دول اخلليج
الرثية .وقال مهند الأ�صفر ،ع�ضو احتاد امل�صدرين ال�سوري ومدير الت�سويق يف وزارة الزراعية ال�سورية «كان �إغالق معرب ن�صيب
بالذات كارثة بالن�سبة لنا وكارثة بالن�سبة للجانب الأردين لأنه �أي�ضا عندهم ب�ضائع يجب �أن ت�شحن وتبادل جتاري ومنتجات
زراعية».
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

جيوبوليتيك الطاقة الروسية
بين تركيا واليونان ...والصين

مع تكرار حوادث قطع الغاز يف �أوروبا ،طفى على ال�سطح من
اجلدل حول م�رشوع نقل تركيا للغاز الرو�سي �إىل �أوروبا
جديد
ُ
كجزء من خطط تعزيز �أمن الطاقة الأوروبي .خ�صو�ص ًا و�أن
�أكرث من ن�صف واردات �أوروبا �سيتم نقلها عرب خطوط الغاز
بحلول .2035
ويف �ضوء هذه التحوالت ،حققت مو�سكو تقدم ًا ملمو�س ًا يف
تنفيذ ا�سرتاتيجيتها القا�ضية بالتخل�ص من اعتمادها على
�شبكة اخلطوط الأوكرانية لنقل الغاز �إىل �أوروبا بحلول
عام  ،2019ووا�صلت جهودها الدبلوما�سية لتذليل العقبات
املتبقية لإي�صال الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا بطرق بديلة ووفق ًا
لآليات جديدة ،وذلك عرب تركيا واليونان.
ففي حني �أعلنت �رشكة «غازبروم» الرو�سية التو�صل �إىل
اتفاق مع اجلانب الرتكي يت�ضمن الإنتهاء من مد خط «ال�سيل
الرتكي» لنقل الغاز الرو�سي عرب قاع البحر الأ�سود يف كانون
الأول (دي�سمرب) � ،2016إ�ضافة �إىل حتديث �شبكة «ال�سيل
الأزرق» التي تنقل حالي ًا معظم حاجات تركيا من الغاز
الرو�سي ،كان الرئي�س الرو�سي فالدمري بوتني يناق�ش ورئي�س
وزراء اليونان �أليك�سي�س ت�سيربا�س م�س�ألة بناء خط �أنابيب
نقل الغاز الرو�سي «ال�سيل الرتكي» على الأرا�ضي اليونانية
ومنه �إىل �أوروبا ،و�أكد ا�ستعداد مو�سكو لتمويل ال�رشكات
اليونانية امل�شاركة يف بناء خط الأنابيب.
هذا احلراك الرو�سي لنقل الغاز عرب تركيا واليونان �أثار حفيظة
وا�شنطن التي �أعلنت عرب املبعوث اخلا�ص لوزارة اخلارجية
الأمريكية ل�ش�ؤون الطاقة �آمو�س خوك�ستاين �رصاحة عن
رف�ض الواليات املتحدة مترير �أنبوب جديد بد ًال من «ال�سيل
اجلنوبي» لتوريد الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا .وقد ردت �أثينا
على الرف�ض الأمريكي يف ت�رصيح لوزير الإ�صالح الإنتاجي
والبيئة والطاقة اليوناين بانويوتي�س الفازاني�س يف حديث
�صحفي ن�رش يف � 10أيار �أكد فيه �أن احلكومة اليونانية ت�ؤيد
من دون قيد �أو �رشط م�رشوع مترير �أنبوب لتوريد الغاز
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الرو�سي عرب الأرا�ضي اليونانية ،واتخذ الطرفان ويتخذان
اخلطوات الهادفة �إىل تنفيذ هذا امل�رشوع .و�أ�ضاف« :بالطبع،
ال تريد الواليات املتحدة هذا الأنبوب ،وهو ما بينه يل ب�شكل
مبا�رش وب�رصاحة خوك�ستاين خالل لقائنا الأخري» يف �أثينا.
وتابع م�ؤكدا« :ومع ذلك ف�إننا نعترب �أن هذا امل�رشوع �سي�صب
يف امل�صالح القومية ،و�سيكون مربحا �إقت�صاديا ومن ناحية
الطاقة» لليونان.
وكانت ال�سفارة الأمريكية يف �أثينا قد عممت بيانا ت�ضمن
قلق الواليات املتحدة من م�شاركة اليونان يف �أنبوب
 Turkstreamعربها كونه «�سي�سبب قلقا لل�سلطات املخت�صة
يف الإحتاد الأوروبي ولن يكون حال طويل الأجل لتلبية
احتياجات الطاقة يف اليونان» ،ح�سب ر�أيها.
وتعر�ض احلكومة الأمريكية بد ًال من �أنبوب الغاز «دعم تنويع
م�صادر الطاقة مبا فيه م�رشوع توريد الغاز الطبيعي من
خالل �أنبوب عرب البحر الأدرياتيكي يربط اليونان وبلغاريا،
وتو�سيع ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال».
وميلك «ال�سيل الرتكي» حظوظ ًا كبرية ليب�رص النور نظراً
�إىل توافر الكميات الالزمة من الغاز لت�شغيل اخلط ،وبراعة
الكرملني يف ا�ستغالل حاجة اليونان �إىل م�صادر دخل يف
مواجهة الأزمة الإقت�صادية اخلانقة التي تعي�شها� ،إ�ضافة
�إىل خماوف بلدان البلقان و�رشق �أوروبا من وقف �إمدادات
الغاز الرو�سي ،بخا�صة �أن بع�ض هذه البلدان يعتمد على
«غازبروم» يف �أكرث من  90يف املئة لت�أمني الكميات الالزمة
القت�صاداته والتدفئة املنزلية.
وفيما ك ّثفت مو�سكو �إت�صاالتها مع اليونان ،ك�شفت م�صادر
مقربة من «غازبروم» عن نية لطي �صفحة اخلالفات مع
املفو�ضية ملنع الإحتكار من دون اللجوء �إىل الق�ضاء .وتو�صل
اجلانبان الرو�سي والرتكي �إىل الإتفاق عقب لقاء جمع رئي�س
«غازبروم» �ألك�سي ميللر ،ووزير الطاقة الرتكي تانر يلدز ،يف
�أنقرة قبل �أيام .و�أعلن ميللر �أن �رشكته �ستحدد جدو ًال زمني ًا
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للإنتهاء من بناء خط «ال�سيل الرتكي» لبدء �ضخ الغاز فيه
نهاية  .2016ويلبي اخلط اجلديد جزءاً من حاجات تركيا
املتزايدة من الغاز.
ي�شار �إىل �أن «غازبروم» وال�رشكة الرتكية «بوتا�س» وقعتا
يف الأول من كانون الأول  2014مذكرة تفاهم حول بناء خط
�أنابيب لنقل الغاز با�ستطاعة  63مليار مرت مكعب من الغاز
�سنويا من رو�سيا �إىل تركيا مير عرب قاع البحر الأ�سود ،و�سيبلغ
طول خط الأنابيب نحو  1100كم ،و�سينقل نحو  47مليار مرت
مكعب من الغاز �سنويا حتى احلدود الرتكية اليونانية.
ويف حني فاج أ� الإتفاق اجلديد بني «غازبروم» واجلانب
الرتكي معظم املراقبني .يربز هنا العامل الإقت�صادي وا�ضح ًا
يف حماوالت «غازبروم» لت�رسيع الإنتهاء من خط «ال�سيل
الرتكي» ،فالأرباح ال�سنوية ال�صافية لعمالق الغاز الرو�سي
تراجعت نحو  86يف املئة عام  2014مقارنة بالعام ال�سابق،
ب�سبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وتراجع �سعر �رصف الروبل،
والعقوبات الغربية.
وي�سخر الكرملني �أدواته الديبلوما�سية للدفع مب�رشوع «ال�سيل
ّ
الرتكي» قدم ًا  .فقد جتنبت «غازبروم» اخلالفات ال�سيا�سية
املت�صاعدة بني �أنقرة ومو�سكو على خلفية زيارة الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني الأخرية �إىل يريفان ،وت�رصيحاته
ملنا�سبة الذكرى املئوية ملجازر الأرمن ،وما تبعها من ردود
للرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،كما ا�ستطاع الكرملني
التخفيف من ت�أثري العالقات الرتكية اليونانية املتوترة على
�سري العمل يف امل�رشوع.
تعد ثاين �أكرب �سوق بعد �أملانيا لـ»غازبروم»،
ي�شار �إىل �أن تركيا ّ
ففي عام � 2014صدرت «غازبروم» �إىل تركيا  27.4مليار مرت
مكعب من الغاز ،ويف الوقت احلايل يتم توريد الغاز الرو�سي
5

�إىل تركيا عرب خط �أنابيب «ال�سيل الأزرق» (بلو �سرتمي) وخط
�أنابيب لنقل الغاز مير عرب دول البلقان.
وبالتزامن مع م�شاريع «غازبروم» يف كل من تركيا واليونان
�أعلنت ال�رشكة يف  30ني�سان ا�ستعدادها لتزويد ال�صني بالغاز
الرو�سي عرب امل�سار ال�رشقي �أو ما ي�سمى «قوة �سيبرييا» بعد
�أربع �سنوات.
ويذكر �أن ن�سبة منو الطلب ال�صيني على الغاز بحلول العام
� 2019ست�صل �إىل  90باملئة.
و�أو�ضح �ألك�سندر ميدفيديف نائب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«غازبروم» �أن جميع الأعمال يجري تنفيذها وفقا للجدول
املحدد ،م�شريا �إىل �أنه مت �رشاء الأنابيب الالزمة لنقل
الزمني
ّ
الغاز ،كما جرى البدء ب�أعمال و�ضع بع�ض الأنابيب ،الفتا �إىل
�أن بدء تزويد ال�صني بالغاز الرو�سي يعتمد على مدى جاهزية
الطرف ال�صيني ال�ستالم الغاز.
وكانت �رشكة «غازبروم» و�رشكة « »CNPCال�صينية قد
وقعتا عقدا يف �أيار عام  2014ملدة  30عاما لتوريد الغاز
الطبيعي الرو�سي �إىل ال�صني عرب «املمر ال�رشقي» من طريق
فرع من خط �أنابيب «قوة �سيبرييا» ،وحينها قدر العقد من
قبل الطرفني بـ  400مليار دوالر ،ومن املقرر �أن تبد�أ توريدات
الغاز بالتدفق يف عام  2018بحجم  5مليارات مرت مكعب يف
العام على �أن جتري زيادتها الحقا �إىل  38مليار مرت مكعب
�سنويا ت�ستخرج من حقول الغاز يف منطقة الأورال.
ويف �أوائل فرباير�/شباط  2015اتفقت «غازبروم» و�رشكة
النفط الوطنية ال�صينية « »CNPCعلى مكان مرور جزء من
خط غاز «قوة �سيبرييا» حتت مياه نهر �أمور ،وطرحت �رشكة
«غازبروم» بالفعل عددا من املناق�صات ل�رشاء �أنابيب لبناء
اخلط بقيمة �إجمالية بلغت  67.7مليار روبل.
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الحدث
المولود المنتظر ...نظام مالي جديد بدي ًال للنظام «الدوالري»

فضاء إقتصادي يجمع اإلتحاد األوراسي و»طريق الحرير»

بقلم فارس سعد

رغم غياب قادة الغرب عن العر�ض الع�سكري الذي �أُقيم يف ال�ساحة احلمراء يف مو�سكو ملنا�سبة عيد الن�رص
على النازية� ،إال �أن امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �سارعت يف اليوم الثاين �إىل مو�سكو لو�ضع ب�صمة
امل�شاركة يف هذه االحتفاالت ولذلك ال تغيب عن ذهن املراقب ملا للعالقات الإقت�صادية الكبرية من �أهمية
بني رو�سيا واملانيا .ورغم �أن حجم التجارة بني البلدين �إنخف�ض عام  2014مقارنة بالعام ال�سابق بن�سبة 5,6
 %حتى  1,70مليار دوالر ،علما �أن اال�ستثمارات الأملانية يف الإقت�صاد الرو�سي تبلغ �أكرث من  21مليار دوالر،
وهناك �أكرث من � 6آالف �رشكة عاملة يف رو�سيا مب�شاركة �أملانية مبا فيها � 800رشكة بر�أ�س مال �أملاين �رصف.
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تضم منظمة شنغهاي حاليا
روسيا والصين وكازاخستان
وقرغيزيا وطاجيكستان
وأوزبكستان ،وتتمتع كل
من منغوليا والهند وإيران
وباكستان وأفغانستان
بصفة المراقب فيها ،كما
تتمتع بيالروس وسريالنكا
وتركيا بصفة «شريك فى
الحوار»
وتعرتف وكالة «�سي �إن �إن» الأمريكية �أن
قدرة رو�سيا على جذب ا�ستثمارات �أجنبية
تزيد ،م�شرية �إىل �أن العملة الرو�سية ارتفعت
بن�سبة  25باملئة مقابل ال���دوالر ،خالل
الأ�شهر الثالثة املا�ضية .وقد كتبت الوكالة
�أن «امل�ستثمرين الذين جتر�أوا على العودة
�إىل رو�سيا هذا العام ،يبت�سمون الآن».
ويف وقت �سابق� ،أعلن امللياردير الأمريكي
دي��ف��ي��د ب��ون��درم��ان �أن رو���س��ي��ا جت��ذب
امل�ستثمرين يف الأفق الطويلة واملتو�سطة
امل��دى ،وذلك رغم فر�ض الغرب عقوبات
عليها .و�أعرب بوندرمان عن قناعته ب�أن
العقوبات تهدف �إىل �إث��ارة االمتعا�ض،
فعالة.
ولي�س �إىل �أن تكون ّ
من جهته ،يوافق رج��ل الأع��م��ال الرو�سي
روب�ين ف��اردان��ي��ان ،ر�أي بوندرمان ،فهو
يعتقد �أن العقوبات �إيجابية بالن�سبة
�إىل امل�ستثمرين من ذوي اخل�برة .وقال

فاردانيان �إن «التقييدات ت�شكل �إمكانية
للح�صول على كمية �أك�ثر من الأم���وال»،
م�ستدركا �أن «رو�سيا تبدو دولة جذابة جدا
لكثري من امل�ستثمرين ،فهي �سوق �ضخمة.»...

كسر االحتكار الغربي
لألسواق العالمية

ه��ذه الوقائع ت�ؤكد ق��وة و�صالبة توجه
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف خلق
توازن دويل يعيد دور رو�سيا �إىل النظام
العاملي الذي هيمنت عليه الواليات املتحدة
منذ �أكرث من ربع قرن ،ومنذ ت�سلمت رو�سيا
رئا�سة جمموعة «الربيك�س» يف ني�سان
املا�ضي و«�شنغهاي للتعاون» وهي تعمل
جاهدة عرب براجمها الإقت�صادية على
خلق مناخ جديد يك�رس الإحتكار الغربي
للأ�سواق العاملية.
ولفت بوتني يف بيان �أ�صدره لهذه املنا�سبة

7

�إىل �أن جمموعة «الربيك�س» ت�ضم حواىل
ن�صف �سكان املعمورة ،وتنتج نحو 30
يف املائة من الناجت الإجمايل العاملي،
م�شريا �إىل �أن دول الربيك�س تزيد من تن�سيق
مواقفها يف امل�سائل الأ�سا�سية جلدول
�أعمال املجتمع الدويل ،وتن�شط يف �إن�شاء
نظام عاملي متعدد الأقطاب.

مصرفان دوليان بديالن لـ «الدوالر»

ولعل يف خطوة �إن�شاء بنك خا�ص بها
بر�أ�سمال  100مليار دوالر ومقره مدينة
�شنغهاي ال�صينية ،و�إن�����ش��اء �صندوق
احتياطي م�شرتك للعمالت بحجم 100
مليار دوالر ،خطوة �أوىل نحو ك�رس احتكار
البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل ،اللذين
باتا �أداة بيد �أمريكا وحلفائها للح�صول
على التنازالت ال�سيا�سية والإقت�صادية
يف البلدان التي تتعر�ض لنك�سات مالية
و�إقت�صادية ،ل��ذا ك��ان �إع�لان اخلارجية
الرو�سية �أن الهدف الأول الذي ت�سعى �إليه
الرئا�سة الرو�سية للمجموعة هو �إن�شاء
البنك ،ور�أى خرباء ت�أ�سي�س هذا البنك خطوة
نحو خلق بديل للنظام امل��ايل العاملي
«الدوالري» القائم.
وك��ان وزي��ر اخلارجية الرو�سى �سريجى
الفروف قد �أكد يف مطلع العام احلايل �أن
رو�سيا �ست�ستغل ف�ترة رئا�ستها ملنظمة
�شنغهاي للتعاون وجمموعة «بريك�س» يف
عام  2015ملنح ن�شاط هذين الت�شكيلني
نب�ض ًا جديداً.
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الحدث
اتحادات اقتصادية
وعملة موحدة جديدة

مل يتوقف بوتني عند «الربيك�س» وتفعيل
دوره���ا يف ال��ع��امل ،ب��ل اجت��ه �إىل �إن�شاء
احتاد �إقت�صادي «�أورا�سي» يجمع رو�سيا
وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان يف �أيلول ،2014
يف تطور و�صفته �إذاع��ة «�صوت رو�سيا»،
ب�أنه مبثابة «احتاد �سوفياتي م�صغر» ،ثم
ان�ضم �إليه �أرمينيا وقرغيز�ستان  ،يف مطلع
كانون الثاين  ،2015حتت م�سمى «االحتاد
الإقت�صادي الأورا�سي» ،الأوروبي الآ�سيوي.
وها هي مو�سكو ت�ستك�شف �إمكانية �إطالق
عملة موحدة عرب تكتل االحتاد الأورا�سي
ال��ذي ت��ق��وده مو�سكو وي��ت��ك ّ��ون م��ن دول
كانت جزءاً من االحتاد ال�سوفييتي .وطلب
الرئي�س بوتني من احلكومة الرو�سية والبنك
امل��رك��زي العمل مع اجلهات املالية يف
لدول الأع�ضاء باالحتاد الأورا�سي ملناق�شة
�إطالق عملة موحدة يف امل�ستقبل.
ُي�شار �إىل �أن االحت��اد الأورا���س��ي ك��ان قد
�سبقه �إن�شاء احتاد جمركي بني الدول التي
كانت جمهوريات �سابقة تابعة لالحتاد
ال�سوفييتي ،وتهدف رو�سيا بهذا االحتاد
�إىل تكوين تكتل يجمع  170مليون ن�سمة
لكي ين�ضم �إىل ح���زام «ط��ري��ق احل��ري��ر»
الإقت�صادي.

تعزيز التعاون بالعمالت الوطنية

وك��ان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
والرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ قد وقعا
بيان ًا يف الثامن من �أيار للتعاون امل�شرتك
يف �إن�شاء االحت��اد الإقت�صادي الأورا�سي
واحلزام الإقت�صادي «طريق احلرير».
وقال الرئي�س بوتني �إن التعاون يف �إطار
االحت��اد الإقت�صادي الأورا���س��ي واحل��زام
الإقت�صادي «طريق احلرير» ميكن �أن ي�ؤدي
يف امل�ستقبل �إىل ف�ضاء �إقت�صادي عام يف
القارة .و�أ�ضاف �إن رو�سيا وال�صني تنويان
تعزيز التعاون امل��ايل من طريق زي��ادة
ا�ستخدام العمالت الوطنية الروبل الرو�سي
واليوان يف احل�سابات يف ما بينهما.
و�أ�شار بوتني �إىل �أن ح�صة العمالت الوطنية
يف العقود الثنائية جت��اوزت  % 7خالل
�شهرين من العام اجلاري.

الحاجة أم االختراع

ويعد ات��ف��اق التعاون يف �إط���ار م�رشوع
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احل��زام الإقت�صادي «طريق احلرير» �أهم
وثيقة رو�سية �صينية تو ّقع منذ ربيع العام
املا�ضي ،عندما فقدت رو�سيا �إمكانية
الو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ���س امل��ال الغربية
والتكنولوجيات ب�سبب العقوبات الغربية،
حينها �أعلنت رو�سيا ع��ن ب��دء التحول
ال�سيا�سي والإقت�صادي نحو ال�رشق على
قاعدة احلاجة �أم االخرتاع.
ي�شار �إىل �أن احل��زام الإقت�صادي «طريق
احلرير» هو م�رشوع لإن�شاء ممر للموا�صالت
وال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة ب�ين �آ�سيا الو�سطى
واجلنوبية و�أوروب���ا ،و�أعلنت ال�صني عن
نيتها تخ�صي�ص  40مليار دوالر من
�صندوق خا�ص لهذا امل�رشوع الذي �أطلق
فكرة �إن�شائه الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ يف �أيلول .2013
وقال ال�سكرتري ال�صحفي للرئي�س الرو�سي
دمي�ت�ري بي�سكوف �إن «ط��ري��ق احل��ري��ر»

تقدمت الهند وباكستان
بطلب اإلنضمام إلى
المنظمة رسميا ،وتسعى
إيران هي األخرى للحصول
على العضوية الكاملة فى
منظمة شنغهاي للتعاون.
وستعقد قمتا منظمة
شنغهاي للتعاون ومجموعة
«بريكس» في أوفا الروسية
من  8إلى  10تموز المقبل
8

ال�صيني هو م�رشوع مثري للإعجاب ،ويتمتع
بخ�صائ�ص �إقت�صادية وجيو�سيا�سية
وغريها من اخل�صائ�ص الأخرى.
ويذكر �أن �أه��م ما تو�صلت �إليه �رشكتا
الطاقة الرو�سية «غ��ازب��روم» وال�صينية
«« »CNPCتوقيع ات��ف��اق يحتوي على
النقاط الأ�سا�سية لإمدادات الغاز الرو�سي
�إىل ال�صني عرب امل�سار الغربي.
ووقع الإتفاقية عن اجلانب الرو�سي رئي�س
��شرك��ة «غ���ازب���روم» �ألك�سي ميللر وعن
اجلانب ال�صيني نائب رئي�س �رشكة النفط
الوطنية ال�صينية « »CNPCوان��غ دونغ
جني بح�ضور بوتني وجني بينغ.

صادرات غازية شرق ًا وغرب ًا
المداد الصين

و�أ�شار رئي�س �رشكة «غازبروم» يف وقت
�سابق من �شهر ني�سان املا�ضي �إىل �أن
املفاو�ضات حول امل�سار الغربي �أي ما
يعرف بخط �أنابيب «�ألتاي» جتري حول
�إمداد ال�صني بنحو  30مليار مرت مكعب من
منوه ًا باحتمال
الغاز �سنويا ملدة  30عاماّ ،
زيادة حجم الإمدادات يف امل�ستقبل.
وي�ضاف الإتفاق احل��ايل �إىل اتفاق �آخر
طويل الأمد و ّقعته كل من مو�سكو وبكني
يف �شهر �أيار  2014لتزويد ال�صني بالغاز
الطبيعي عرب «امل�سار ال�رشقي» �أي ما
يعرف بـ «ق��وة �سيبرييا» مل��دة  30عاما
مبقدار  38مليار مرت مكعب �سنويا ،ت�صل
قيمته �إىل  400مليار دوالر.
وكانت «غازبروم» قد �أكدت يف وقت �سابق
ب�أن املفاو�ضات املتعلقة بامل�سار الغربي
ال ت�ؤثر يف �سري عمليات امل�سار ال�رشقي
«قوة �سيبرييا».

Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

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

مقابلة
«اإلنتاج األنظف» يطلق مشروع جديد لقطاع الصناعات الغذائية

يعقوب :نعمل على خلق استدامة بين االستهالك واإلنتاج
ي�ؤدي مركز الإنتاج الأنظف دوراً فعاّ ًال يف
دعم القطاع ال�صناعي عرب فتح الأ�سواق
اخلارجية �أمام �إنتاجه وم�ساعدته
يف تنفيذ �آليات الإنتاج الأنظف التي
تخفّ�ض كلفة الإنتاج وترفع من قدراته
التناف�سية .وي�أتي اهتمام املركز
بالقطاع ال�صناعي كونه قطاع ًا �أ�سا�سي ًا
حيوي ًا ي�ساهم ب�شكل مبا�رش يف تنمية
الإقت�صاد ،ومتكن املركز من م�ساعدة
عدة م�صانع على اعتماد �سيا�سة
وقائية بيئية وحتقيق وفر قارب الـ4
ماليني دوالر يف  35م�صنع ًا عام ،2013
ومن �إقامة ج�رس عبور �أ�سا�سي بني
القطاعني ال�صناعي والبيئي ،و�إف�ساح
املجال �أمام القطاع ال�صناعي لت�أدية
دور �أ�سا�سي يف عملية الو�صول �إىل
الإقت�صاد الأخ�رض».
�أطلق املركز يف �إط��ار دعمه للقطاع
ال�صناعي ،م�رشوع حتويل التكنولوجيا
ال�صديقة للبيئة الذي من �ش�أنه تعزيز
ق���وة ال��ق��ط��اع يف ا���س��ت��خ��دام �أح���دث
التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة ،و�أعلن
رئي�س مركز الإنتاج الأنظف يف لبنان
مم��ول من
علي يعقوب �أن امل����شروع
ّ
االحت��اد الأوروب��ي وقيمته  12مليون
يورو وينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية وبرنامج
الأمم املتحدة للبيئة ومركز الإنتاج
الأنظف الرديف يف بر�شلونة ،ويهدف
�إىل تعزيز القدرات ال�صناعية يف  9دول
من �ضمنها لبنان».
وك�شف �أن «امل��رك��ز من خ�لال معهد
البحوث ال�صناعية ربح املناق�صة التي
جرت على تنفيذ اجلزء املتعلق بلبنان
من امل�رشوع ،ووق��ع عقد الإتفاق يف
 15كانون اول وبا�رش يف تنفيذه يف
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� 15آذار على ان ترتاوح مدة امل�رشوع
� 28شهراً».
و�أعلن يعقوب �أن��ه « تر�أ�س وف��داً �إىل
النم�سا �ضم  9خرباء �أ�سا�سيني يفتخر
بهم على ال�صعيد الوطني ويف عدة
جم��االت وه��م القا�ضي عبداهلل �أحمد
م�ست�شار وزي��ر ال�صناعة والدكتور
جوزيف متى مدير املختربات يف معهد
البحوث ال�صناعية والدكتور حممد
حيدر من�سق م�رشوع MEDTEST 2

أثبتت التجارب أن عملية
تنفيذ آليات اإلنتاج
األنظف داخل المؤسسات
الصناعية يخ ّفض
من كلفة اإلنتاج
10

والدكتور عدنان جوين والدكتور ناجي
طانو�س خ�براء يف الطاقة املتجددة
واملهند�سة حنان خنافر اخلبرية يف
نظم الإدارة البيئية والدكتور علي
ا�سماعيل مدير ق�سم التغذية يف اجلامعة
اللبنانية» ،و�أ�شار �إىل �أن الوفد «�أجرى
عدة مباحثات ثنائية مع منظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية لبلورة
�آليات تنفيذ هذا امل�رشوع.

 3محاور

و�إذ لفت يعقوب �إىل �أن هذه الآليات
تو ّزعت حول  3حماور �أ�سا�سية ،ك�شف
�أن املحور الأول ي�شمل تنفيذ م�شاريع
منوذجية �صناعية �ضمن �آلية الإنتاج
الأنظف ملدة ترتاوح بني  12و � 14شهراً
لثمانية م�ؤ�س�سات �صناعية غذائية ،يف
بريوت وجبل لبنان .و�أعلن يعقوب �أن
دفرت ال�رشوط كان قد ح�رص امل�رشوع

يف هاتني املنطقتني� ،إال �أنه �أثار هذا
املو�ضوع ب�شكل قوي مع منظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية لي�ضم
مناطق �أخرى وال �سيما �أن اجلزء الأكرب
من امل�رشوع ي�شمل ال�صناعات الغذائية
املنت�رشة بكثافة يف البقاع»
و�أ�شار �إىل �أنه يف املحور الثاين �سيتم
�إح�صاء جميع امل�ؤ�س�سات التي تقدم
خدمات بيئية يف لبنان ،من �رشكات
ا�ست�شارية وجمعيات �أهلية .ففي لبنان
هناك العديد من اجلهات التي تقوم
بتقييم الأث��ر البيئي للم�شاريع ،لكن
لي�ست هناك �رشكات م�ؤهلة تعطي
دعم ًا تقني ًا للم�ؤ�س�سات ب�شكل عام
يف مو�ضوع ك��ف��اءة م���وارد الإن��ت��اج
الأنظف».
وت��اب��ع مو�ضح ًا �أن «م��رك��ز الإن��ت��اج
الأن��ظ��ف �سيح�صي ه��ذه امل�ؤ�س�سات
ويختار  8من جمملها ،فيدربها ويقوي
قدراتها لت�ساعده ب��دوره��ا يف تنفيذ
امل�شاريع داخل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
وبالتايل يتم خلق �سوق يف لبنان من
قبل هذه ال�رشكات لتقدم خدماتها ،ما
يف�سح يف املجال �أمام تنفيذ ال�شق الثالث
من امل�رشوع واملتمثل بخلق �سيا�سة
حتفيزية تعتمد من قبل الدولة ،لدعم
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف هذا املجال.
و�أ���ض��اف« :ه��ذه طريق طويلة ونحن
نواكبها خطوة بخطوة مع م�رصف
ل��ب��ن��ان ك��ون��ه ع�����ض��واً يف اللجنة
نعول
اال�ست�شارية للم�رشوع .ونحن
ّ
كثرياً على هذا الأمر ،فم�رصف لبنان
يتمتع بهام�ش من اال�ستقاللية �إداري ًا
ومالي ًا ولديه نفوذ على امل�صارف
اللبنانية ميكن �أن ي�ستفاد منه يف
عملية إ�ع��ط��اء احل��واف��ز .ه��ذه الأم��ور
جمتمعة� ،ستمكننا من �ضخ �سيا�سة
تعتمدها احلكومة مبنية على ال�شفافية
واال�ستدامة وامل�صداقية.
واعترب �أن الو�صول �إىل و�ضع ال�سيا�سة
و�إق��راره��ا من قبل احلكومة وجمل�س
النواب �سيكون مبثابة خطوة مهمة
جداً يف حماية القطاع ال�صناعي الذي
عانى من الإه��م��ال الكبري على مدى
ال�سنني املا�ضية .ور�أى يعقوب يف هذا
الإطار « �أن وزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن منوذج مهم يف �إعادة �إحياء هذا

الوصول إلى إقرار سياسة
مبنية على الشفافية
واالستدامة والمصداقية
من قبل الحكومة خطوة
مهمة في حماية الصناعة
القطاع الذي يعاين من تراكم الإهمال
من قبل الدولة ب�شكل عام �إذ �إنها مل
تعطه الإهتمام والدعم املنا�سبني ،بل
املتعمد».
�سلكت طريق الإهمال
ّ

ال عدالة

و�شدد يعقوب على �أن امل�رشوع �سي�ؤدي
ّ
�إىل خلق عمل مرتاكم يف عملية اال�ستدامة
يف اال�ستهالك والإنتاج .وقال« :اليوم
مطلوب منا تطبيق نوع من العدالة يف
عملية اال�ستهالك وخلق ا�ستدامة يف
الإنتاج� ،إذ �إن غياب هذين الأمرين ي�ؤ�رش
�إىل وجود خلل يف عملية بناء املجتمع.
هناك ال توجد عدالة فا�ضحة يف عملية
اال�ستهالك على �صعيد العامل ككل .فعلى
�صعيد الطاقة ،ت�ستهلك الدول الأفريقية
وعدد �سكانها  765مليون ن�سمة معدل
طاقة مياثل ا�ستهالك مدينة نيويرك التي
ي�سكنها  20مليون �شخ�ص� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،يبلغ معدل ا�ستهالك الفرد ال�سنوي
يف لبنان  2000ك��ي��ل��ووات� /ساعة،
مقارنة بـ � 25ألف كيلو وات�/ساعة يف
الإم���ارات ،يف حني ال يدفع القطريون
فواتري كهرباء ،هذه الأمثلة ت�ؤكد وجود
«ال عدالة» يف عملية اال�ستهالك على
�صعيد العامل ككل».
و�أ�ضاف « :نحن �سنعمل لنخلق نوع ًا
من العدالة على �صعيد ال��دول الت�سع
التي ي�ستهدفها امل�رشوع ،ومع �إمتام
امل��ح��اور ال��ث�لاث��ة م��ن امل��ف�تر���ض �أن
ن�صل �إىل خلق ا�ستدامة بني اال�ستهالك
والإنتاج».
و�أو���ض��ح يعقوب أ�ن���ه «�سيتم اختيار
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي �سي�ستهدفها
امل�رشوع وفق ًا لالئحة معايري �شفافة
ووا�ضحة مت و�ضعها م��ن قبل خ�براء
وتتعلق بااللتزام البيئي والت�صدير �إىل
اخلارج».
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واعترب �أن «تطبيق الإن��ت��اج الأنظف
وتطبيف كفاءة امل��وارد عملي ًا داخل
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية لي�س بجديد
لأن املركز اللبناين للإنتاج الأنظف
الذي ميثل ال��دول العربية يف ال�شبكة
العاملية ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�����ص��ن��اع��ي��ة� ،أدخ����ل ع���دة قطاعات
�صناعية يف �آل��ي��ة الإن��ت��اج الأنظف
و�أثبتت التجارب �أن عملية تنفيذ �آليات
الإن��ت��اج الأن��ظ��ف داخ��ل امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية يخفف من امل�شاكل البيئية
ويخ ّف�ض من كلفة الإنتاج .ما يعني �أن
هناك وفراً وا�ضح ًا من خالل تطبيق
معايري الإنتاج الأنظف .فانخفا�ض
كلفة الإن���ت���اج ت��رف��ع م��ن ال��ق��درات
التناف�سية وبالتايل تقوي �إمكانات
الت�صدير �إىل اخلارج ،وهذا هو الهدف
الأ�سا�سي».

المشاريع البيئية

و�أ�شار �إىل �أن «�أ�صحاب ر�أ���س املال
ي��ه��رع��ون للإ�ستثمار يف امل�شاريع
الق�صرية الأمد طمع ًا بالربح ال�رسيع،
وه��ذا يعني �أن��ه ال يوجد تركيز على
اال�ستثمار يف امل�شاريع البيئية �إذ �إن
طبيعتها تكون طويلة الأم��د» .وقال:
«بعد انهيار وول �سرتيت عام ،2007
حاز مبد�أ «الإقت�صاد الأخ�رض» على
اهتمام وا�سع من الدول يف عملية تعزيز
�إقت�صادها ،ونحن �سيكون دورن��ا يف
الفرتة املقبلة خلق تنبٍ �أ�سا�سي ملفهوم
الإقت�صاد الأخ�رض داخل امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية».
وتو ّقع يعقوب �أن يكون هناك جتاوب
كبري من قبل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية،
ال�سوق العاملية تفر�ض م�سائل �أ�سا�سية
يف ه��ذا امل��و���ض��وع ،وب��ال��ت��ايل مل يعد
ب��الإم��ك��ان جت��اه��ل امل��ع��اي�ير البيئية
وال �سيما تلك التي يفر�ضها الإحت��اد
الأوروب���ي �أو املعايري التي تفر�ضها
اتفاقات ال�رشاكة الثنائية جلهة البيئة
وحماية امل�ستهلك ب�شكل عام .كما �أن
ال�صناعي اللبناين ذكي جداً وقادر على
ا�ست�شعار م�صلحته حتى لو كانت على
املدى الطويل لذلك من املتوقع �أن يكون
هناك الكثري من التجاوب وااللتزام بهذا
املو�ضوع».
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ن�شاطات �صناعية

الحاج حسن يفتتح اليوم الوطني للصناعات الغذائية:
جميعنا معنيون بتطوير صناعتنا وحمايتها

حسين الحاج حسن

�أ�شار وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
�إىل �إنه « �إذا تعر�ض الإقت�صاد املنتج لأي
تعر�ض بهذه
انتكا�سة كبرية ،ف�إن الدولة ّ
الطريقة الأمن الإقت�صادي والإجتماعي
للخطر ،وتخفف من مداخيلها وترفع
ن�سبة البطالة التي ت�صل �إىل ح��دود الـ
 % 25وتتعدى ن�سبة الـ  % 40يف �صفوف
و�شدد خالل افتتاحه «اليوم
ال�شباب».
ّ
الوطني لل�صناعات الغذائية «الذي نظمته
نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية تزامن ًا
مع تنظيم معر�ض هوريكا ال�سنوي ،على
«�أن احلل يق�ضي ب�رصف ب�ضعة ع�رشات
من ماليني ال���دوالرات لدعم كلفة فرق
النقل ،كي ال نخ�رس كل ���ش��يء» .ودعا
ال�صناعيني واملزارعني وكل املعنيني
�إىل البدء بحملة �ضغط �سيا�سي – �إعالمي
على القوى املمثلة باحلكومة لدفعهم
�إىل اتخاذ القرار ال�رسيع بهذا اخل�صو�ص،
�إنقاذاً للإقت�صاد ولل�شباب اللبناين من
البطالة».
وت��ن��اول احل���اج ح�سن ث�لاث��ة ملفات:
الإ���س��ت�يراد والت�صدير والنقل� ،سالمة
الغذاء ،واملوا�صفات والتطوير .وقال:
«بالن�سبة �إىل امللف الأول ،وت�أثر حركة
اال�سترياد والت�صدير ،ف�إنه مرتبط بتدابري
وزارة املالية يف املرافىء وب�إقفال معرب
ن�صيب على احلدود ال�سورية – الأردنية.
بالن�سبة �إىل تدابري وزارة املالية ،ف�إننا
ن�ؤكد �أهمية ما تقوم به وزارة املالية
واملديرية العامة للجمارك على هذا
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أكرم شهيب

وائل أبوفاعور

ال�صعيد ملنع التهريب و�ضبط الت�رسب
يف إ�ي��رادات اخلزينة وحلماية ال�صناعة
من املناف�سة غري امل�رشوعة .ولقد �أدت
هذه التدابري �إىل بع�ض الإرباكات لكننا
عقدنا �أكرث من اجتماع يف وزارة املالية
ملعاجلتها ،مت��ه��ي��داً لإع����ادة ان�سياب
الب�ضائع ب�صورة طبيعية� .أما بالن�سبة
�إىل معرب ن�صيب احلدودي ،فقد �أقفل هذا
املعرب قبل �أربع �سنوات مرات عدة ولكن
�أعيد فتحه .ولكن هذه املرة �أقفل نهائي ًا
حتى �إ�شعار �آخر ،وت�أثر ال�شحن الربي �إىل
دول اخلليج والعراق والأردن نتيجة ذلك.
وعلى احلكومة �أن تتحمل م�س�ؤولياتها
يف �إي��ج��اد النقل البديل ،وامل�ساهمة
يف تغطية ف��رق الأك�لاف الناجمة عن
اعتماد النقل البحري واجلوي بدي ًال من
النقل الربي ،ولتفادي وقوع ال�سائقني
وال�شاحنات والب�ضائع يف احلجز .و�إننا
نتحدث عن مليار ون�صف املليار دوالر
قيمة الت�صدير عرب معرب ن�صيب الربي،
�أي �أكرث من ن�صف ال�صادرات اللبنانية
ال�صناعية والزراعية.
ثم تطرق احلاج ح�سن �إىل ملف �سالمة
الغذاء ،م�ؤكداً �أنه لي�س بالأمر اجلديد،
راف�ض ًا اعتبار القطاع ال�صناعي م�ستهدف ًا
باحلملة .و�إذ لفت �إىل �أنه «هناك ثغرات
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ،ولكن ال يتجاوز
حجمها حجم الإيجابيات الكبري الذي
حققه قطاع ال�صناعات الغذائية» ،دعا
�إىل املعاجلة املو�ضوعية والعلمية عرب
12

منير البساط

موا�صلة التدريب والتطوير وااللتزام
باملوا�صفات وتطبيق القوانني املرعية،
�����ش��دداً على �أن م�صلحة ك��ل �صاحب
م ّ
م�صنع �أن ي��ك��ون إ�ن��ت��اج��ه وف��ق �أعلى
املعايري ال�صحية والبيئية.
و أ�ك��د �أن ن�سبة املرجتعات من �إنتاجنا
ال�صناعي والزراعي ال تتخطى ن�سبة الـ
 ،% 2وهذا �أكرب م�ؤ�رش �إىل �أننا ال نعاين
�أزم���ة يف �سالمة ال��غ��ذاء .و�أن �سالمة
الغذاء م�س�ؤولية م�ستمرة وم�ستدامة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
و�أو�ضح �أن منو الإقت�صاد يحتاج �إىل
التطوير ،و�إذا مل يح�صل التقدم ف���إن
ال�تراج��ع حتمي .والتطور يحتاج �إىل
الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وارتقاب
املخاطر وامل�صاعب واملعرفة والدمج
والت�سويق كي نطور عمل امل�ؤ�س�سة.
وختم بالقول�« :إننا قوم ال ني�أ�س وال
ن�ست�سلم وال نهزم .ونحن معنيون جميع ًا
بتطوير �صناعتنا وحمايتها وتكبري
حجم الإقت�صاد الوطني عرب حتديثها
وتدعيمها».

البساط

م��ن ج��ه��ت��ه� ،أ���ش��ار نقيب ال�صناعات
الغذائية يف لبنان منري الب�ساط �إىل �أن
«ال�صناعيني ب��د�أوا ي�ست�شعرون م�شاكل
كبرية حت ّ��د من منو قطاع ال�صناعات
الغذائية .فبعد �أن كان القطاع ي�سجل
منواً ت�صاعدي ًا بن�سبة ترتاوح ما بني 10

و� ،% 15سجلت امل���ؤ��شرات عن الف�صل
الأول م��ن ه��ذا ال��ع��ام ت��راج��ع�� ًا ب�سيط ًا
مقارنة م��ع ال�سنني املا�ضية .و�أح��د
�أ�سباب الرتاجع ،والذي هو �أبرز نقا�شاتنا
اليوم ،هو ملف �سالمة الغذاء .مع الت�أكيد
�أننا ملتزمون بها ونعمل على حت�سني
اجلودة مع كل اجلهات املعنية احلكومية
واخلا�صة واال�ست�شارية بهذا املو�ضوع».
وتطرق �إىل م�شاكل ت�رصيف الإنتاج
الناجمة عن �إغالق احلدود الربية ،الأمر
ال��ذي �أدى �إىل إ�ق��ف��ال بع�ض امل�صانع
خطوط �إنتاجها ،موجه ًا حتية �إىل جميع
ال��وزراء املعنيني بهذا امللف لتعاونهم
وتفهمهم ،منا�شداً �إياهم العمل �أكرث من
�أج��ل التخفيف من وط���أة الكارثة التي
قد ت�صيب القطاع الإنتاجي ال�صناعي
والزراعي.

الجم ّيل

ونوه رئي�س جمعية ال�صناعيني الدكتور
ّ
اجلميل بجهود ال�صناعيني الذين
فادي
ّ
م�شدداً
مل يي�أ�سوا من الأو�ضاع املتفاقمةّ ،
على موا�صلة النجاحات رغم ال�صعوبات
الكبرية واليومية التي تعرت�ض حتقيق
ورك��ز يف
املزيد من
التفوق والإب���داعّ .
ّ
م��داخ��ل��ت��ه ع��ل��ى أ�ه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني
القطاعني العام واخلا�ص من �أجل اجتياز

حميي ًا جهود
هذه املرحلة ب�أقل اخل�سائرّ ،
الوزراء املعنيني بامللفات الإقت�صادية
الذين يولون ال�ش�أن ال�صناعي كل رعاية
واهتمام.

شهيب

بدوره ،لفت وزير الزراعة �أكرم �شهيب �إىل
�أننا «منر مبرحلة غري طبيعية �إن كان
ب�سبب عوامل الطبيعة �أو ب�سبب الأو�ضاع
ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة والإق��ت�����ص��ادي��ة،
وارتباط ال�شلل �أي�ض ًا بعدم وجود قدرة
على الت�رشيع �أو �إج���راء �أي تعديالت
على ت�رشيعات قائمة ،وعلى �صعيد
عدم اتخاذ القرارات ب�سبب حال الإدارة
اللبنانية .وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل الظروف
املحيطة ببلدنا ،ال زال لدينا موقع مقبول
ن�صدر
لإنتاجنا يف العديد من الدول التي ّ
�إليها .و�سنتعاون كلنا من �أجل �إمرار هذه
املرحلة».
ن�صدر
كيف
أكرب
ل
ا
التحدي
«يبقى
وقال:
ّ
منتجاتنا يف حال ا�ستمرار �إقفال املعابر
الربية؟ وهنا على الدولة �أن تلتزم دفع
فرق النقل الربي كي نبقى قادرين على
املناف�سة ،و�إال فقدنا �أ�سواقنا التي بنيت
بقدرات �صناعية متفوقة وبتعب وجهود
املزارعني اللبنانيني .و�سنتابع امللف يف
جمل�س الورزاء يف الأيام املقبلة  .وهدفنا
13

املحافظة على �أ�سواقنا اخلارجية ،وميكن
حتقيق ذلك من خالل التعاون اجلاد بني
اجلميع».

أبو فاعور

و�أكد وزير ال�صحة العامة وائل �أبو فاعور
جناح حملة �سالمة الغذاء الذي هو هدف
مركزي ،داعي ًا �إىل عدم الوقوع يف وهم
�أن �سالمة الغذاء تتعار�ض �أو تت�ضارب
م�شدداً على �أن
مع الإقت�صاد وال�سياحةّ ،
احلملة مل ت�ؤثر �سلب ًا ال على الإقت�صاد وال
على ال�سياحة ،وعلى �أن الأولوية التي
ي�ضعها هي �سالمة و�صحة املواطن.
و�أع��ل��ن «�أن احلملة مل تكن �أب���داً على
ح�ساب ��ضرب ال�صناعة الوطنية ،بل
حققت جناحات متثلت برتاجع ن�سبة
الفحو�صات غري املطابقة �إىل ما بني 12
و  ،% 15كما �أن �صاحب امل�ؤ�س�سة �أ�صبح
تلقائي ًا يقوم بالفحو�ص املخربية للت�أكد
من التزامه املوا�صفات واملعايري».
و�شدد على «�أن ال ا�ستهداف لأحد بل
ّ
�إن الهدف هو حماية �سالمة املواطن،
مرحب ًا بفكرة رف��ع م�ستوى التن�سيق
ّ
على م�ستوى الك�شوفات بني الوزارات
املعنية والقطاعات املعنية ،راف�ض ًا �أي
تهمة ب�إقفال �أي م�ؤ�س�سة من دون وجه
حق».
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الحاج حسن يرعى افتتاح المعرض الهندسي
في الجامعة اللبنانية
رعى وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
افتتاح املعر�ض الهند�سي يف كلية
الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية مب�شاركة
ح�شد من املتخ�ص�صني وال�شخ�صيات
الرتبوية.
و�أكد احلاج ح�سن ان «اجلامعة اللبنانية
جامعة الوطن التي جتمع كل الأطياف
والفئات والكل حري�ص على �أن تبقى
يف هذا املوقع مهما ا�شتدت اخلالفات»،
م�����ش��دداً على «�أه��م��ي��ة حماية دوره��ا
الإجتماعي والإقت�صادي وتطويرها
وتطوير مناهجها ومعاجلة ال�شوائب».
وق���ال« :فلنلتق على تطويرها بكل
امل�ستويات والو�سائل وال �سيما جلهة
املناهج وامل�ستويات التعليمية ومعاجلة
ال�شوائب ولنعلم جميع ًا ان اجلامعة
اللبنانية هي امل�ؤ�س�سة الأم يف التعليم العايل يف لبنان ،فالدولة
لديها اجلامعة �أو ًال ،وال ميكن للجامعات اخلا�صة التي نحرتم
�أن حتل مكان اجلامعة اللبنانية لأداء الدور الوطني اجلامع».
�شدد ممثل رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الطويل على
بدوره ّ
�أهمية هذه الن�شاطات التي تخرج الطالب من الإطار النظري
�إىل الإطار الفعلي ،الفت ًا �إىل �أن هذا املعر�ض هو فر�صة كبرية
للطالب و�أرباب العمل وال�صناعيني يف لبنان وهو ي�ساعد يف
توفري فر�ص لتدريب الطالب .وجال وزير ال�صناعة وامل�شاركون
يف �أرج��اء املعر�ض و�أجنحته التي ت�ضمنت معدات �صناعية
وجتارية متنوعة ،مثني ًا على هذا اجلهد الكبري ..

الحاج حسن يقص شريط المعرض

معهد البحوث الصناعية

الحاج حسن في جناح سالمة سيراميكا

شركة اي بي آي

شركة ايكو

شركة الموسوي

حرب الكتريك

جناح الجيش اللبناني
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ن�شاطات �صناعية
مشاركة ناجحة لـ«أماكو» في معرض Tissue World

العبداهلل :لبنان س ّباق في الصناعات الورقية
�شاركت جمموعة «�أماكو»  AMACOم�ؤخرا يف معر�ض «عامل
الورق»  Tissue Worldاملتخ�ص�ص يف قطاع الورق ال�صحي
والآالت واملواد واملعدات ،والذي ُعقد م�ؤخرا يف مدينة بر�شلونة
الإ�سبانية .و�شمل فريق عمل «�أماكو» الذي �شارك يف املعر�ض
ع��ددا كبريا من خمتلف االخت�صا�صات ،بينهم م��دراء �أق�سام
املبيعات والت�سويق والفنيون يتقدمهم رئي�س ال�رشكة علي
حممود العبداهلل .وراف��ق فريق عمل ال�رشكة خالل ن�شاطات
املعر�ض م�ست�شار وزير الإقت�صاد والتجارة اللبناين ال�سيد برونو
زهر الذي م ّثل وزارة الإقت�صاد والتجارة اللبنانية يف املعر�ض.
وقدمت ال�رشكة خالل م�شاركتها يف هذا املعر�ض جمموعة من
�أحدث ابتكاراتها يف جمال �صناعة الورق ال�صحي ،كما ا�ستعر�ضت
التقنيات املتطورة التي �ساهمت يف حتديث تطوير قطاع �صناعة
ال��ورق ال�صحي اللبناين وال��ذي بات عالمة فارقة على خارطة
الأ�سواق الدولية .كما ا�ست�ضافت يف جناحها ع��ددا كبريا من
زبائنها من خمتلف بلدان العامل ،بالإ�ضافة �إىل املتخ�ص�صني
واملعنيني واخلرباء من قطاع �صناعة الورق الدويل.

رئيس مجموعة أماكو الصناعية السيد علي محمود العبد اهلل ،مدير مكتب و مستشار وزير
االقتصاد والتجارة السيد برونو زهر ،المهندس محمد بشار العبد اهلل وفريق عمل أماكو

العبداهلل

وملنا�سبة م�شاركتها يف املعر�ض ،ا�ست�ضافت  AMACOيف م�أدبة
ع�شاء اجلهات الر�سمية اللبنانية امل�شاركة يف هذا احلدث ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة من ممثلي ال�رشكات الكربى املتخ�ص�صة يف قطاع
ال��ورق ال�صحي .وخالل احلفل اعترب رئي�س ال�رشكة علي حممود
تنظمه �أماكو بالتزامن مع كل دورة من
العبداهلل �إن الع�شاء الذي ّ
جانب من مأدبة العشاء
دورات معر�ض «عامل الورق» ،بات ي�شكل حمطة لقاء لكل املعنيني
توسع
بقطاع الورق ال�صحي يف البلدان العربية والعامل .و�أعرب عن تقديره
وجتدر الإ�شارة اىل ان «�أماكو» تتمتع بتاريخ طويل من
للدور الذي ت�ؤديه ال�رشكات اللبنانية على �صعيد تطوير قطاع
العمل يف قطاع �صناعة االت الورق ال�صحي .واليوم مع النمو
والتميز الذي تتمتع به على امل�ستوى الدويل .واذ
الورق ال�صحي،
ّ
ملحقق يف ا�ستهالك الورق ال�صحي خ�صو�صا يف الأ�سواق
�سباق دائم ًا وحمت�ضن ملختلف الأفكار املبدعة
ا ُ
لفت اىل «�إن لبنان ّ
النامية ،ب��د�أت ال�رشكة بتو�سيع ن�شاطاتها من �أ�سواقها
يف ال�صناعات وخا�صة الورقية» ،ر�أى ان «هذه ال�صناعات �أ�صبحت
التقليدية يف �أوروب��ا وال�رشق الأو�سط واخلليج �إىل �أ�سواق
اليوم م�صدر فخر للبنانيني حول العامل .ومل يكتف ال�صناعي اللبناين
البلدان النامية يف كل �أنحاء العامل .ولتحقيق النجاح يف
بالتميز ،بل اندفع �إىل بناء مركز ريادي على امل�ستوى العاملي وبرع
ّ
قررت ال�رشكة متابعة �سيا�ستها التي
امل�ستقبلية
خمططاتها
عدد
لدينا
واليوم
والتغليف.
والطباعة
الورق
تدوير
مثل
جماالت
يف
ّ
تركز على التدريب الدائم لفرق العمل واملوظفني وتطوير
كبري من امل�صانع اللبنانية ذات املكانة الدولية».
كما قدم العبد اهلل درعا تكرميية لل�رشكة
مهاراتهم من خالل الدورات التدريبية
املنظمة للمعر�ض ،و�أثنى على جهودها،
وتنمية ال��ق��درات املهنية الفردية،
تنظم احلدث هذا العام
ومواكبة التطورات التكنولوجية يف
خ�صو�صا و�أنها ّ
يف دورته الـ 12
و�شدد على
التوايل.
على
�صناعة الآالت .وتعمل �أماكو بجهد
ّ
�أن  AMACOحري�صة على امل�شاركة
على تثبيت منوذج عملها الذي يجمع
يف هذا املعر�ض �سنويا ،و�أنها توا�صل
ت���أم�ين الآالت ال�صناعية وخدمات
جهودها لتطوير قدراتها التكنولوجية
ما بعد البيع والتزويد بقطع الغيار
وت�أمني �أف�ضل اخلدمات �إىل زبائنها يف
اخلا�صة ب�آالتها وتدريب ال�رشكات
خمتلف بلدان العامل.
على ا�ستخدام الآالت.
العبد اهلل يقدم درعا تكريميا للشركة المنظمة للمعرض
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 320قراراً بالتراخيص للمصانع
خالل النصف الثاني من عام 2014

بلغ عدد القرارات املتعلقة بالرتاخي�ص
ال�صناعية للم�صانع خالل الن�صف الثاين
من ع��ام  320 ،2014ق���راراً مقابل 205
قرارات خالل العام  .2013وقد ُ�سجل خالل
�شهر �آب �صدور العدد الأك�بر منها (66
ق��راراً) �أما العدد الأدن��ى فقد ُ�سجل خالل
�شهر �أيلول ( 34قراراً).
واحتلت ال��ق��رارات املتعلقة برتاخي�ص
الإن�شاء الن�سبة الأعلى ( ،)% 42.2والعدد
الأك�ب�ر منها ه��و م��ن الفئة الثالثة (67
قراراً) بينما بلغت ن�سبة القرارات املتعلقة
برتاخي�ص اال�ستثمار  ،% 18.4والعدد
الأكرب منها هو من الفئة الثالثة ( 32قراراً)،
�أم��ا ن�سبة ال��ق��رارات املتعلقة برتاخي�ص
الإن�شاء واال�ستثمار فبلغت .% 16.6
�أما بالن�سبة �إىل توزيع القرارات بح�سب
الفئات ،فـ�إن  % 42.5من القرارات �شملت
امل�صانع املنتمية �إىل الفئة الثالثة ،تليها
امل�صانع املنتمية �إىل الفئة الرابعة بن�سبة
.% 33.8
ويالحظ �أن  % 55.9من القرارات ُ�سجلت
يف حمافظة جبل لبنان ،العدد الأكرب منها
يف ق�ضاء املنت ( 69قراراً) % 38.5 ،منها
�إن�شاء� ،أما بالن�سبة �إىل الفئات فت�صدرتها
الفئة الثالثة بـ  83قراراً ،وقد �صدر العدد
الأكرب يف �شهر �آب ،تليها حمافظة البقاع
بـن�سبة  % 22.5من القرارات ،العدد الأكرب
منها يف ق�ضاء زحلة ( 47ق��راراً)55.6 ،
 %منها �إن�شاء ،فمحافظة لبنان ال�شمايل

بن�سبة .% 10.3
ومن املناطق ال�صناعية التي �سجلت
ع��دداً ملحوظ ًا من القرارات فقد برزت
البو�رشية ( 12ق���راراً 6 ،منها �إن�شاء
وا���س��ت��ث��م��ار وق���رارات���ه���ا م��ن ال��ف��ئ��ات
الثالثة وال��راب��ع��ة واخلام�سة) وزحلة
حو�ش الأمراء ( 11قراراً 5 ،منها �إن�شاء
وقراراتها من الفئات الأوىل والثالثة
أرا�ض
والرابعة) وزحلة حو�ش الأم��راء � ٍ
( 9قرارات 8 ،منها �إن�شاء وقراراتها من
17

الفئات الأوىل والثالثة والرابعة).
�أما بالن�سبة �إىل توزيع القرارات بح�سب
ال��ن�����ش��اط ال�صناعي ف��ق��د ك���ان ن�صيب
ال�صناعات الغذائية ه��و الأك�ب�ر ب��ـ 81
ق��راراً ( % 65.4 ،)% 25.3منها هي من
الفئة الرابعة ،من بينها  26قرار �إن�شاء،
تليها مبا�رشة �صناعة مواد البناء بن�سبة
 % 19.1ومعظم قرارتها تنتمي �إىل الفئة
الثالثة ومن ثم ال�صناعات الكيماوية بن�سبة
.% 8.8
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إعادة انتخاب مولر رئيس ًا لتج ّمع
صناعيي المتن الشمالي
«جت��م��ع �صناعيي امل�تن ال�شمايل»
عقد
ّ
جمعية عمومية النتخاب جمل�س �إدارة
جديد لوالية �أربع �سنوات ،يف ح�ضور رئي�س
اجلميل ،ونواب
جمعية ال�صناعيني ف��ادي
ّ
الرئي�س و�أع�ضاء من جمل�س �إدارة جمعية
جتمعات
ال�صناعيني� ،إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء
ّ
ونقابات �صناعية عديدة.
ب���د�أ االج��ت��م��اع ب��ت�لاوة التقريرين امل��ايل
والإداري و�إبراء ذمة جمل�س الإدارة ال�سابق،
ث��م ب���د�أت عملية االنتخاب ف��ف��ازت الئحة
الرئي�س ال�سابق �شارل مولر بالتزكية.
ثم انعقد املجل�س اجلديد واتفق على توزيع
امل�س�ؤوليات كالآتي:
�شارل مولر �رشكة مولر اند�سرتيز رئي�س ًا وممث ًال جتاه احلكومة
طوين بارود �رشكة �سيوم نائب ًا للرئي�س
طالب �سعد �رشكة رابيد اند�سرتيز �أمين ًا لل�رس
�إبراهيم �صادر دار �صادر امين ًا للمال والن�رش
�سامي ع�ساف �رشكة ع�ساف للدهانات رئي�سا للجنة البيئة والطاقة
نبيل اجلميل �رشكة جميل اخوان رئي�س ًا للجنة العالقات العامة والإعالم
طوين احلاج �رشكة بولتيك رئي�س ًا للجنة التنمية الع�ضوية
داين عبود كرو�رسي ابي اللمع م�ست�شاراً ل�ش�ؤون جمعية ال�صناعيني
رامز بونادر �رشكة نادر للم�رشوبات الكحولية م�ست�شاراً لل�ش�ؤون الإقت�صادية
هاين �أبو جودة �رشكة مغازل لبنان م�ست�شاراً ل�ش�ؤون العمل وال�ضمان
�أكرم خوري كالريي حنا خوري و�أوالده م�ست�شاراً لل�ش�ؤون الهند�سية والتنظيم
�سينتيا بو خاطر �رشكة تكنيكا �إنرتنا�شيونال م�ست�شارة ل�ش�ؤون التخطيط والإدارة
فران�سوا رزق منتوجات البيت الثاين م�ست�شاراً ل�ش�ؤون الت�صدير واال�سترياد
التجمع.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنها املرة الأوىل التي يتم فيها انتخاب �سيدة يف جمل�س �إدارة
ّ
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نجاح  8مصانع غذائية لبنانية

في تطبيق
«إدارة سالمة الغذاء»
ملنا�سبة «اليوم الوطني لل�صناعات
الغذائية اللبنانية»� ،أع��ل��ن وزي��ر
الإقت�صاد والتجارة �أالن حكيم جناح
ثمانية م�صانع غذائية لبنانية يف
تطبيق «نظام �إدارة �سالمة الغذاء»
بح�سب املعايري الدولية واحل�صول
على ���ش��ه��ادات ال���ـ» أ�ي���زو »22000
وال��ـ«�أي��زو  »22005وه��ي :م�صنع
طيبات يف ع��دل��ون ،م�صنع عون
للحبوب والبهارات – املنت ،م�صنع
حلويات ال�رشق – النبطية ،م�صنع
 -HINTRAGذوق م�صبح –
ك�رسوان ،م�صنع حمام�ص الرفاعي
( -)ISO 22005بريوت ،م�صنع بن
معتوق – ب�شامون ،م�صنعELSA
لل�شوكوال -ب�يروت ،م�صنع Delta
للبهارات والفواكه املجففة – الزلقا.
و�أو�ضح بيان �صادر عن الوزارة� ،أن
«امل�صانع الثمانية املذكورة هي
من �ضمن ثالثني م�صنع ًا غذائي ًا
تتلقى ال��دع��م الفني الإ�ست�شاري
وال��ت��دري��ب��ي م��ن��ذ �أك��ث�ر م��ن ع��ام
م��ن «برنامج اجل���ودة» يف وزارة
الإقت�صاد وال��ت��ج��ارة امل��م ّ��ول من
االحت��اد الأوروب��ي ب�إ�رشاف خرباء
�أوروب���ي�ي�ن ولبنانيني يف جمال
�سالمة ال��غ��ذاء .وذل��ك �إ�ضافة �إىل
مت ت�أهيلها
امل�صانع الع�رشين التي ّ
من قبل برنامج اجلودة يف املرحلة
ال�سابقة».
و�أ����ض���اف� :إن��ط�لاق�� ًا م��ن �إميانها
ب�رضورة �إعالم الر�أي العام ب�أ�سماء
امل�صانع الغذائية التي تطبق نظام
�إدارة �سالمة الغذاء� ،ستعلن الوزارة
تباع ًا عن �أ�سماء امل�صانع التي
ت�ستويف كامل �رشوط �سالمة الغذاء
بح�سب املعايري الدولية من �ضمن
جمموعة امل�صانع امل�شاركة يف
الربنامج.

«غدار للمعدات» تفوز بجائزة األعمال البريطانية لسنة 2014

السفير البريطاني ومحمد غدار

السيد سميح غدار وعائلته مع السفير البريطاني

محمد غدار متوسطًا جيسكار وجويس جمال

لل�سنة الثانية على التوايل ،فازت �رشكة
غدار للمعدات بجائزة الأعمال الربيطانية
 2014اكرب م�ستورد من بريطانيا �إىل
لبنان ،وقدم ال�سفري الربيطاين يف لبنان
ت��وم فليت�رش درع�� ًا تكرميي ًا ملدير عام
ال�رشكة حممد �سميح غدار لهذه املنا�سبة
يف ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات.
يذكر ان �رشكة غدار للمعدات هي م�ؤ�س�سة
رائ��دة يف تقدمي حلول الطاقة وت�صنيع
جمموعات التوليد الكهربائية يف ال�رشق
الأو���س��ط .وو���س��ع��ت امل�ؤ�س�سة على مر
ال�سنوات حافظة منتجاتها لت�شمل كل
انواع حلول الطاقة بوا�سطة املحركات،
و�أقامت �رشكات مع م�ؤ�س�سات خارجية
متخ�ص�صة يف الطاقة ل�ضمان توفر
منتجاتها وخدماتها يف كل املناطق.
وو�سعت م�صنعها لإن��ت��اج جمموعات
التوليد الكهربائية وحولته اىل م�صنع
ومزود ب�أحدث املعدات،
متطور تكنولوجي ًا ّ
يعمل فيه اكرث من  350موظفا ً وعامالً من
مهندسني وفنيني وإداري�ين ل�صنع �سل�سلة

من اليمين :السادة محمد معروف ،وسام حجازي ،حسن غدار ،محمد سميح غدار ،علي الخطيب ،ومحمد عفيف غدار

السفير البريطاني ،جورج عسيلي ،وفارس سعد

وا�سعة من جمموعات التوليد الكهربائية
ولوازمها وت�أمني خدمات فعالة يف اطار
ما بعد البيع .وت�ت�راوح منتجات غدار
للمعدات بني �صناعة جمموعات التوليد
الكهربائية ،وجمموعات م�ضخات املياه،
19

وتقدمي احللول املبتكرة بح�سب حاجة
كل زب��ون ،كما متتلك حقوق ح�رصية
يف لبنان لكل من حمركات الديزل من
بركينز الربيطانية وم��ن ّ��وب��ات ل�يروي
�سومر الأوروبية.
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م�ؤ�س�سة جميل نهرا

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design

امل�صنع :جبل لبنان  -ال�شوف  -دير القمر
طريق بيت الدين  -بناية طوين جميل نهرا
هاتف - 961 5 511834 :فاك�س961 5 510834 :
�صالة العر�ض :الدامور  -مدخل ال�شوف
هاتف961 5 602834 :

برعاية
وزارة ال�صناعـة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني

�أكبر ح�شد للم�صانع اللبنانية  400 -م�ؤ�س�سة �صناعية تقدم
�إنتاجها قطاعياً و�سلعياً وفقاً للت�صنيف الدولي H.S.CODE

Lebanon - Beirut - Clemenceau - Tel: +961-1 370318 / 369220 - E.mail: info@lebanon-industry.com

من �شهر �إلى �شهر

الفصح المجيد ..فصح الثقافة في مزرعة الشوف

الشاعرة مهى البعيني

الشاعر نظام ٔابو كروم

الشاعر علي عجب

الشاعرة ٔاماني البعيني

جمعية التعاضد تستقبل ضيوفها

مل يكن عيد الف�صح هذه ال�سنة عيداً عادي ًا
يف ال�شوف ،فعيد الف�صح يرمز �إىل قيامة
ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ،ولكن يف
مزرعة ال�شوف هو �إ�ضافة �إىل ذلك ميالد
الثقافة ،ميالد الإبداع ،ميالد املحبة
والعي�ش الواحد.
فتاريخ  2015-4-4هو تاريخ عر�س
الثقافة بكل ما للكلمة من معنى ،فقد
مت يف هذا اليوم �إفتتاح «املهرجان
ّ
الثقايف ال�سنوي الأول  »2015يف بلدة
مزرعة ال�شوف بدعوة وتنظيم من جمعية
التعا�ضد االجتماعي-مزرعة ال�شوف على
مدى ثالثة �أيام متتالية .و�شمل املهرجان
الثقايف معر�ض ًا للكتب ،معر�ض ًا للر�سم
على �أنواعه ،معر�ض ًا لل�صور الفوتوغرافية،
معر�ض ًا للأ�شغال اليدوية ،معر�ض ًا للر�سم
احلديث ومعر�ض ًا للرتاثيات� ،إ�ضافة �إىل
جناح خا�ص بالبيئة والتوعية البيئية
ولوحة ِ
حل َجج ووثائق قدمية مهمة .و�شهد
املهرجان �أم�سيتني �شعرية وزجلية،
وتوجت نهايته مبعايدة بني جناحي
ّ
�أهل مزرعة ال�شوف ،حيث تالقت كلمات
املحبة والعي�ش الواحد والت�شديد على
�أهمية الثقافة يف تطوير ال�شعوب.
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ممثل وزير الثقافة يلقي كلمته

رٔييس الجمعية نصر البعيني يلقي كلمته

كلمات

وكان املهرجان قد �أقيم برعاية وزارة
الثقافة ممثلة بالأ�ستاذ نعيم تلحوق ،كما
وح�رض حفل االفتتاح عدد كبري من �أبناء
البلدة والبلدات املجاورة ،وكانت هنالك
كلمة لرئي�س اجلمعية الأ�ستاذ ن�رص
رحب باحل�ضور الكرمي
البعيني الذي ّ
و�شدد على روح
ومبمثل وزير الثقافةّ ،
التعا�ضد املوجودة بني �أع�ضاء جمعية
التعا�ضد االجتماعي التي �ساهمت يف
�إجناح �أعمال اجلمعية و�ست�سهم يف
�إجناح هذا العمل الثقايف.
كما �ألقى تلحوق كلمة قال فيها« :كل ما
حت�سون به هو ملك لكم وبغري �إح�سا�سنا
ّ
ال ندرك معنانا وال نفهم حميطنا والآخر،
كل �شيء فينا تواق للمعنى ،وال �أظنكم
حت�سون به� ،سوى ما فعلتم
تدركون ما ّ
وتفعلون الآن ،لقاءات و�أم�سيات �شعرية
وزجلية ،معر�ض كتب ولوحات وتراث
و�أ�شغال يدوية و�صور فوتوغرافية،
�ألي�س ما تقيمونه هو عر�س للذاكرة،
عر�س للفرادة والتميز� ،أمام وح�شية
احلياة و�إرها�صاتها» ،و�أ�ضاف« :ميكننا
التكلم عن ثالثة �أمور :الأول :ال مركزية
22

احلية
للثقافة ،وهو ما تعمل ال�شعوب ّ
والدول املتح�رضة عليه ،عرب ثقافة
التنمية امل�ستدامة وحتفيز الأماكن
النامية واحلفاظ على الرتاث ،وت�شجيع
املواهب اجلديدة .الثاين :هو خروج
الثقافة من �إطارها ال�ضيق ،فال تتفق
الثقافة مع املذاهب والطوائف فالتقافة
تعمل لنف�سها وتطور ذاتها من داخلها.
الأمر الثالث� :أن العمل الثقايف ينتج
نف�سه ويتغذى من حريته ،من معناه ،من
�صورته ومن موهبته».

فعاليات المهرجان

و�ضم املهرجان حواىل  45لوحة ر�سم
لأربعة ع�رش فنان ًا من بينهم براعم
�صغرية وكذلك ملبدعني يف جمال الر�سم
مثل الدكتور فوزي عبد ال�ساتر ،ثالثون
لوحة فوتوغرافية عن مزرعة ال�شوف
وطبيعتها اخلالبة للدكتور فادي جنم
ذبيان ،وعدد كبري من الكتب لأهم
الكتاب والروائيني لي�س فقط يف مزرعة
ال�شوف ولكن على م�ستوى لبنان ككل،
الدكتور ح�سن �أمني البعيني ،الأ�ستاذ
ح�سيب عبد ال�ساتر ،الدكتور زياد جنيب

شعراء الزجل من اليمين رفعت ذبيان هالل شاهين البعيني ونعيم ٔابو كروم

الشاعر ٔاسعد شاهين ذبيان يلقي قصيدته

جانب من الحضور في أالمسية الشعرية

التراثيات

لوحة الحجج والصكوك القديمة

جانب من جناح البئية

ذبيان ،الباحث الأ�ستاذ جنيب البعيني،
الروائي الأ�ستاذ يو�سف �أمني البعيني،
الأ�ستاذ وجيه جميل البعيني ،الأ�ستاذ
�أ�سعد �شاهني ذبيان والآن�سة �أماين
البعيني .كما �ضم املهرجان تراثيات
�ش ّكلت جذب ًا للحا�رضين الذين ده�شوا
ال عن لوحة ملخطوطات
لر�ؤيتها ،ف�ض ً
قدمية ِ
وحل َجج بيع �أرا�ض وعقد قران
من مئات ال�سنني من جتميع و�إعادة
كتابة لل�شيخ جرير توفيق ذبيان.
واختتم اليوم الأول ب�أم�سية �شعرية
لل�شعراء ال�سادة� :أ�سعد �شاهني ذبيان،
�أماين البعيني ،علي عجب ،مهى جنم
قدم
البعيني والأ�ستاذ نظام �أبو كرومّ .
الأم�سية الروائي يو�سف �أمني البعيني.
�أما الليلة الثانية لليوم الثاين من
املهرجان فقد اختتمت ب�أم�سية زجلية
لل�شعراء ال�سادة :رفعت ذبيان ،نعيم

لوحات للدكتور فوزي عبد الساتر ومواهب واعدة

قدم
�أبو كروم وهالل �شاهني البعينيّ .
ال�سهرة الزميل هيثم �أبو كروم.
ويف اليوم اخلتامي للمهرجان كانت
هنالك معايدة بني جناحي البلدة،
حيث تالقت دعوات امل�شايخ الأجالء
مع دعوات الرهبان لت�شكل وحدة
�شددوا جميع ًا على
ال تتجز�أ ،حيث ّ
معاين العيد و�أهمية العي�ش الواحد يف
23

الروأيي يوسف البعيني قرب نتاجه الفكري

الرسامان هاني عماد البعيني وفٔواد جهاد ذبيان قرب لوحاتهما

ٔاشغال يدوية

لوحات فنية

البلدة ،مثنني جميع ًا على �أهمية هذا
املهرجان يف توحيد ال�صف وت�شجيع
املبدعني على ن�رش �إبداعهم والتعرف
�إىل املواهب اجلديدة لت�شجيعها على
التقدم �إىل الأمام يف �أعمالها� ،شاكرين
جمعية التعا�ضد على هذه اخلطوة
املهمة داعني للجمعية بدوام االزدهار
والتقدم.
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من �شهر �إلى �شهر

سالم يفتتح «منتدى اإلقتصاد العربي»:
الخالفات حالت دون رسم سياسات االقتصاد

سالم

باسيل

حنفي

الحميضي

�إفتتح رئي�س جمل�س الوزراء متام �سالم
«منتدى الإقت�صاد العربي» الذي انعقد
يف دورته الـ  23وحملت �إ�سم «دورة �سعيد
خوري» ،يف ح�ضور نحو  450م�شارك ًا،
وتقدم امل�شاركني الرئي�سان ف�ؤاد
ال�سنيورة وجنيب ميقاتي والأمني العام
ال�سابق جلامعة الدول العربية عمرو
مو�سى والوزراء علي ح�سن خليل� ،أالن
حكيم ،نبيل دو فريج ،حممد امل�شنوق،
و�أرثيور نظريان� ،إ�ضافة �إىل عدد كبري
من الوزراء ال�سابقني وال�سفراء و�أركان
الهيئات االقت�صادية.
تخللت جل�سة االفتتاح وقفة وفاء
خا�صة باملغفور له �سعيد خوري م�ؤ�س�س
ورئي�س «�رشكة احتاد املقاولني» ورئي�س
«جمموعة الإقت�صاد والأعمال» على
مدى  25عام ًا .وت�ضمنت هذه الوقفة
عر�ض فيلم وثائقي �أعقبته كلمة الوزير
الكويتي ال�سابق بدر احلمي�ضي ثم كلمة
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شقير

أبوذكي

خوري

العائلة التي �ألقاها كل من توفيق خوري
و�سامر خوري اللذين �أعلنا عن �إطالق
«جائزة �سعيد خوري» ال�سنوية بقيمة
� 150ألف دوالر لت�شجيع مبادرات رواد
الأعمال ال�شباب.

أبو زكي

ا�ستهلت جل�سة االفتتاح ،بكلمة الرئي�س
التنفيذي لـ»جمموعة الإقت�صاد
والأعمال» ر�ؤوف �أبو زكي ومما قال
فيها�« :أطلقنا على هذه الدورة �إ�سم
غيبه املوت قبل
«�سعيد خوري» الذي ّ
نحو � 7أ�شهر وكان املعلم �سعيد يف عداد
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف «جمموعة
الإقت�صاد والأعمال» وظل رئي�س ًا لها
زهاء  25عام ًا .وعليه ،فمن واجب
الوفاء �أن ن�ستذكر �سعيد خوري يف
افتتاح هذا امل�ؤمتر الذي مل يغب عنه
طوال  22عام ًا.
24

باسيل

ثم �ألقى رئي�س جميعة م�صارف لبنان
فرن�سوا با�سيل كلمة ر�أى فيها �أنه «مل
َي ُع ْد مقبو ًال على ال�صعيد الإقت�صادي �أن
معدالت النمو يف املنطق ِة العربية
تظ َّل
ُ
متوا�ضع ًة».
وتابع« :بالعود ِة �إىل و�ض ِعنا اللبناين،
يهمنا
وال ّ
�سيما واق ِعنا ال�سيا�سي الراهنُّ ،
يع ْد طبيعي ًا وال مقبو ًال
الت�شديد على �أنه مل ُ
الفراغ يف موقع رئا�سة
ي�ستمر هذا
�أن
ُ
َّ
اجلمهورية خالف ًا للد�ستور ولل ِ
أعراف
ِ
وملقت�ضيات توازنِ عملِ امل� ّؤ�س�سات،
�ستهان بهذا الواقع ملا يرت ّت ُب
ويجب �أ ّال ُي
ُ
انعكا�س على �س ِري عملِ الدولة
عليه من
ٍ
م�صداقي ِة التمثيل».
وعلى
ّ

شقير

بدوره ،حتدث رئي�س احتاد الغرف يف
لبنان حممد �شقري مغتنم ًا فر�صة املنتدى

للت�أكيد «�أن لبنان ال يزال
يتمتع مبيزات تفا�ضلية
كبرية على م�ستوى
اال�ستثمار والأعمال ،ولي�س
�رساً �أننا نتح�رض ملرحلة
واعدة على امل�ستوى
الإقت�صادي ،يف ظل ترقب
ثالثة م�شاريع كربى،
هي :تطوير البنى التحتية
يف لبنان ،البدء بعمليات
ا�ستخراج النفط والغاز،
�إعادة �إعمار �سوريا والتي
�ستمر حتم ًا بلبنان ملوقعه
اال�سرتاتيجي».

حنفي

واعترب وزير التموين والتجارة الداخلية
خالد حنفي �أن «هموم م�رص الإقت�صادية
ال تختلف كثرياً عن نظرياتها يف الدول
العربية ،وهناك يف م�رص طموح �إىل رفع
م�ستوى املعي�شة وزيادة معدالت النمو
وحتقيق تنمية حقيقية وال�سيطرة على
الأ�سعار وخلق فر�ص عمل ،وهي كلها
مل يتحقق منها �إال القليل .ولكن لو ج ّز�أنا
هذه امل�شكالت �سنجد فيها �أ�سباب ًا تدعو
�إىل التفا�ؤل».

الحميضي

�أما وزير املال الكويتي ال�سابق بدر
احلمي�ضي فقال :ي�صعب اخت�صار �صفات
وم�سرية �سعيد خوري يف كلمات معدودة،
فمنذ والدته يف �صفد العام � 1923إىل
رحيله يف بريوت هذا العام ،رحلة مملوءة
بالكفاح والنجاح واملواقف ،وعلى �أكرث
من �صعيد حتى لتخال نف�سك تتحدث عن
�أكرث من رجل يف �أكرث من زمان ويف
�أمكنة عدة.

عائلة خوري

حتدث توفيق �سعيد خوري �شاكراً
ثم ّ
اجلميع با�سم عائلة �سعيد خوري ،وبا�سم
عائلة «�رشكة �إحتاد املقاولني» كما �شكر
مبادرة «جمموعة الإقت�صاد والأعمال»
التي ر�أَ َ�سها الوالد لنح ِو ربع قرنٍ وذلك
بت�سمية الدور ِة احلالية للمنتدى بـ «دورة
�سعيد خوري».
بدوره ،قال �سامر �سعيد خوري:

جئتكم لأعلن با�سم عائلة �سعيد خوري
وبالتعاون مع «جمموعة الإقت�صاد
والأعمال» عن جائزة �سنوية با�سم والدي
«�سنخ�ص�ص
«�سعيد اخلوري» رحمه اهلل،
ّ
مبلغ مئة الف دوالر �سنوي ًا ،يوزع على
�أربعة جامعيني مل�ساعدتهم يف الأمور
املالية والفنية والإدارية لإنطالقتهم يف
عامل الأعمال».

سالم

من جهته ،اعترب رئي�س احلكومة متام
�سالم �أنه «منذ ع�رش �سنوات يعي�ش
الإقت�صاد اللبناين و�ضع ًا �صعب ًا غري
م�سبوق ،و�أ�ضعف الإقت�صاد اللبناين الذي
ت َلقى يف الآونة الأخرية �رضبة �إ�ضافية
الربي
نتيجة انقطاع �سبل الت�صدير
ّ
للمنتجات اللبنانية .لكن يف مقابل هذه
ال�صورة ،جنح قطاع الأعمال اخلا�ص
يف احلفاظ على م�ستوى عال من الأداء،
ما �ساعد يف متا�سك الو�ضع الإقت�صادي
وحال دون ح�صول انهيار كبري».
ال�سيا�سية ،التي
وتابع�« :إن اخلالفات
ّ
تطاول ال�صغرية والكبرية يف بلدنا ،حالت
للأ�سف حتى الآن ،دون اتخاذ قرارات
ور�سم �سيا�سات �شديدة الأهمية تتعلق
بقطاعات �إقت�صادية حيوية ،ومن �ش�أنها
�إحداث ت�أثري �إيجابي على ن�سب النمو.
�أعطي مثا ًال على ذلك� ،إقرار املرا�سيم
املتعلقة باطالق عملية ا�ستك�شاف النفط
والغاز يف املياه الإقليمية اللبنانية،
ني م�ستوى االت�صاالت وخدمات
حت�س ُ
الإنرتنت وخف�ض �أ�سعارها� ،إقرار املوازنة
العامة للدولة� .إن كل هذه اخلطوات
اال�سرتاتيجية ،التي ترتدي �أهمية بالغة
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لالقت�صاد اللبناين ،هي بكل
ب�ساطة خطوات ممُ كنة ويف
متناولنا .على الرغم من
كل التجاذبات ال�سيا�سية،
جنحت حكومتنا يف ت�أمني
حد مقبول من اال�ستقرار،
ّ
أهلي وج ّنب
ل
ا
ال�سلم
حمى
ّ
البالد خماطر الإنزالق �إىل
أمنية لي�ست يف
توترات � ّ
م�صلحة �أحد .حت ّقق ذلك
بفعل مناخات احلوار القائم
بني القوى ال�سيا�سية ،والتقاء
الإرادات على حت�صني البالد
�إزاء عدوى الفو�ضى الرهيبة يف اجلوار.
لكن هذا الإجناز ما كان ِل َي ِت ّم �أو ًال و�أخرياً،
أمنية
لوال ابنا�ؤنا يف اجلي�ش والقوى ال ّ
ن�شد على �أيديهم فرداً فرداً� .إذا كان
الذين ّ
أمني هو ال�رشط الأول لت�أمني
ل
ا
اال�ستقرار
ّ
مناخ �إقت�صادي م� ٍ
ؤات ،ف�إن ال�رشط
اال�ستقرار ال�سيا�سي
الأ�سا�سي الثاين هو
ُ
الذي ما زال للأ�سف غري محُ ّقق .لقد قلنا
إ�ستقرار
وما زلنا نكرر بال�صوت العايل .ال �
َ
وال حيا َة �سيا�سي ًة �سليم ًة من دون رئي�س
للجمهوريةّ � .إن احلكوم َة لي�ست ،ولن تكون
رئي�س يف ق�رص بعبدا ميار�س
بدي ًال من
ٍ
�صالحياته الد�ستورية كاملة.
وقال� :إننا نبذل كل اجله ِد لت�سيري
عجلة الدولة ،لكننا ن�شعر ك ّل يوم ،ب�أن
وي�ض ِعف �إنتاجية احلكومة
يكب ُلنا ُ
ما ّ
وقدر َتها على مواجهة املتطلبات الهائلة
حتتاجها البالد على كل ال�صعد ،هو
التي
ُ
القاتل يف �سدة الرئا�سة الأوىل
هذا الفراغ
ُ
وعرقل ُة �أداء ال�سلطة الت�رشيعية ،الل َذ ْين ال
يجو ُز اال�ست�سالم لهما
واعتبارهما �أمراً
ُ
نج َز
طبيعي ًا� .إن الأمر
الطبيعي هو �أن ُت َ
ّ
�
�
يف
جتد َد
أن
و
أوقاتها،
الإ�ستحقاقات
ِّ
نف�سها وت�ؤدي
امل�
ُ
ؤ�س�سات الد�ستورية َ
عملها ،وفق �آليات نظامنا الدميقراطي
حددها الد�ستور.
الربملاين كما ّ

تكريم

كرم «منتدى
ويف نهاية االفتتاحّ ،
الإقت�صاد العربي» يف دورته الـ 23رئي�س
االحتاد العام لغرف التجارة امل�رصية
�أحمد الوكيل .وحممد ر�شيد البالع –
ال�سعودية ،ورا�شد فهد النعيمي – دولة
قطر.
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من �شهر �إلى �شهر
لبنان وروسيا يوقعان اتفاق ًا لتفعيل العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية

أبراموف :مستعدون للتعاون في التنقيب
والقطاعين المصرفي والصحي

وقع وزير الإقت�صاد والتجارة �آالن حكيم مع مفو�ض العالقات
الرو�سية  -اللبنانية رئي�س الوكالة الفيدرالية ل�ش�ؤون التنظيم
التقني واملرتولوجيا �ألك�سي �أبراموف ،بروتوكول التعاون
لتفعيل العالقات الإقت�صادية والإجتماعية بني البلدين ،وذلك
يف حفل �أقيم يف مقر املجل�س الإقت�صادي والإجتماعي ،يف
ح�ضور رئي�س املجل�س روجيه ن�سنا�س ،ورئي�س احتاد غرف
التجارة وال�صناعة والزراعة حممد �شقري ،ورئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة والزراعة يف طرابل�س وال�شمال توفيق دبو�سي،
ورئي�س جمل�س الأعمال اللبناين  -الرو�سي جاك �رصاف،
وال�سفري الرو�سي �ألك�سندر زا�سبيكني ،وممثلني عن الوزارات.
و�أ�شار �أبراموف �إىل �أن «التعاون بني لبنان ورو�سيا قد
يكون يف قطاعات كثرية ،منها امل�رصيف والثقايف وال�صحي
م�شددا على �أهمية االحتاد اجلمركي بني رو�سيا
والتعليمي»ّ ،
وكازاخ�ستان و�أرمينيا «الذي ميكن اال�ستفادة منه يف العالقة
مع لبنان ب�ش�أن التعرفات اجلمركية» .و�أبدى ثقته بـ»القطاع
الإقت�صادي يف لبنان ورو�سيا والدوائر الإقت�صادية ورجال
الأعمال يف كال البلدين».

حكيم

من جهته� ،أ�شار حكيم �إىل «�أن العالقات التي تربط بني
لبنان ورو�سيا هي �أكرث من جمرد حتقيق مل�صالح ومنافع
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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�إقت�صادية� ،إمنا هي تعبري عن �صداقة متينة ن�ش�أت بني
البلدين منذ القدم وعن تعاطف وود متبادل واحرتام عميق
وثقافة م�شرتكة» .ولفت �إىل �أن االجتماع الثالث للجنة
احلكومية اللبنانية  -الرو�سية يكت�سب �أهمية كبرية «خا�صة
و�أن لبنان يتطلع بحما�سة �إىل ا�ستغالل كل فر�صة يكون من
�ش�أنها املحافظة على الروابط القائمة بني البلدين وتطويرها
مبا ي�سهم يف تقوية التبادل التجاري بني رو�سيا ولبنان
ورفع حجم اال�ستثمارات يف كال البلدين ،وتعزيز عالقاتنا
يف جمال الثقافة والرتبية والتعليم وال�صحة وغريها من
املجاالت».
و�أعلن �أن النقا�شات التي ح�صلت على مدى يومني �أ�سفرت عن
نتائج �إيجابية تتلخ�ص مبا يلي� :رضورة زيادة حجم التبادل
التجاري وتو�سيع وتنويع التجارة يف ال�سلع واخلدمات،
و�أهمية حت�سني التعاون الب ّناء بني رجال الأعمال يف رو�سيا
ولبنان ،وتكثيف ن�شاطات جمال�س الأعمال الوطنية الثنائية،
والبحث يف �سبل حت�سني ولوج ال�صادرات اللبنانية �إىل
ال�سوق الرو�سية ،و�أهمية تعزيز حجم اال�ستثمارات بني رو�سيا
ولبنان وال �سيما يف قطاعات الطاقة الكهربائية واملياه
والنقل وال�صناعات الغذائية وتكنولوجيا املعلومات ،وت�أكيد
�رضورة البناء على مذكرة التفاهم بني وزارتي الطاقة
املتعلقة بالتعاون يف جمال النفط والغاز.
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ووترفرونت سيتي ضبية تع ّين المقاول اللبناني

 AR Hourieللبدء في المرحلة
الثانية من المشروع
�أعلنت ووترفرونت �سيتي ،مدينة
املخطط ب�شكل احرتايف،
املجتمع
ّ
250
.
000
على
واملمتدة
مربع
كم
ّ
والتي تقع عند مارينا جوزف
خوري ذات املرا�سي الـ،700عن
تعيني  AR Hourieكمقاول
رئي�سي للم�ساحات ال�سكنية
لبيازا والبولفار .يعد هذا �إجنازا
مهما لتقدم م�رشوع ووترفرونت
�سيتي ،للم�صادقة على الأ�س�س
القوية للم�رشوع يف جميع
مراحله ،والإميان امل�ستمر يف لبنان كدولة تتخطى جميع التحديات.
وقد مت توقيع العقود نيابة عن كل من ووترفرونت �سيتي و AR Hourieعلى التوايل،
على ان تبد�أ الأ�شغال يف مواقع بيازا وبولفار ريزيدن�س بهدف ت�سليمها بحلول عام .2018
كما جرى بيع  80٪من املرحلة الثانية للم�شرتين و�أغلبهم من اللبنانيني امل�ستقرون يف
لبنان واخلارج ،وهذه املناطق الفريدة تت�ألف من ثمانية مبان مع ما يقرب من 282
وحدة .املباين �ستكون متاخمة للمطاعم الرئي�سية ومنطقة املارينا ا�ضافة اىل جمموعة
وا�سعة من اخليارات التجارية والرتفيهية ،التي تقدم للم�ست�أجرين والزوار على حد �سواء
�أ�سلوب حياة معا�رص ،وتخلق حلظات رائعة للجميع كل يوم.

البساط

وقال املدير العام مل�رشوع ووترفرنت �سيتي يف �رشكة ماجد الفطيم العقارية ال�سيد �سامر
ب�ساط يف كلمة القاها« :لقد در�سنا بجد عدة مقرتحات من املقاولني الذين يرغبون
يف ال�رشاكة معنا يف بناء ووترفرنت �سيتي .كان تعيني  AR Hourieكمقاول ل بيازا
وبولفار ريزيدن�س م�ستحق بجدارة ،نظرا لفهم املقاول املمتاز لر�ؤيتنا احتياجاتنا،
ف�ضال عن �سجلهم احلافل ب�إي�صال اجلودة .وقد �أثبتت AR Hourieجدارتها يف عدد من
امل�شاريع يف جميع �أنحاء البالد ،ونحن واثقون من �أنها �ستلبي وتتجاوز املعايري العالية
التي مت و�ضعها لهذا امل�رشوع ،مبا يف ذلك  LEED، BREEAMو  ARZملعايري البناء .

سلمان

من جهته ،قال املدير العام ،رمزي �سلمان ،املتحدث با�سم  AR Hourie: « AR Hourieو
ووترفرونت �سيتي نتبادل االعتقاد يف التطور الإيجابي لبنان ولدينا ثقة يف ت�أقلمه يف
ظل الظروف الإقليمية .ونحن ملتزمون بيازا وبولفار ريزيدن�س �إىل م�ستوى من التميز
ون�سعى لتقدمي امل�ستوى العايل من الكفاءة املهنية التي قدمتها  ARHourieلعمالئها
على مدى ال�سنوات ال  50املا�ضية».
وتت�ألف املرحلة الثانية من  6مبان يف جمموع امل�ساكن التي ترتاوح يف حجمها
بني 200-75مرت مربع .و�سيتم تطوير عرو�ض تناف�سية م�ؤلفة من  4-1غرف نوم يف
البيازا ( 105وحدة) ،مع م�ساحة خ�رضاء كبرية ت�ضيف �شعورا من ال�صفاء والهدوء.
�أما بالن�سبة للبولفار ،فهناك  177وحدة فيها �شقق م�ؤلفة من � 1إىل  3غرف نوم ،تقدم
م�ساحات معي�شة معا�رصة ،مبا يف ذلك �ساحات مع مناطق لعب �آمنة للأطفال.
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دورة حول مهارات
الخياطة والحبكة
في البقاع
يف اطار «م�رشوع دعم املجتمعات
املحلية يف لبنان املت�أثرة من تدفق
الالجئني ال�سوريني» ،اقيمت دورة
حول مهارات اخلياطة واحلبكة ،يف
معمل للن�سيج يف البقاع ،بالتعاون مع
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني،
جمعية انقاذ الطفل ،واملجموعة،
باال�شرتاك مع �رشكة نيو كانون
تك�ستيل املمثلة مبديرها ال�سيدة �ساندرة
القا�صوف جماع�ص وم�ؤ�س�سة كمفورت
تاك�س واملمثلة مبديرها العام اال�ستاذ
جورج جماع�ص.
وجاء اختيار الهيئات الراعية ل�رشكة
نبوكانون تك�ستيل وم�ؤ�س�سة كمفورت
تاك�س للإ�رشاف على الدورة نظراً
لنجاحهما يف �صناعة البيا�ضات
املنزلية والالجنري واملطرزات واجهزة
العرائ�س اذ تت�صدرا ال�رشكات العاملة يف
القطاع لناحية جودة االنتاج واتقان
العمل.
وجرى اختتام الدورة بح�ضور مدير عام
وزارة ال�صناعة اللبنانية الأ�ستاذ داين
جدعون واملهند�س بيار عمران ،وممثل
اليونيدو ( )unidoعن منظمة االُمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية يف لبنان
كري�ستيانو نوبا�ستي واملن�سقة ال�سيدة
ندى بركات �ضو ،واملمثلني عن ال�سفارة
اليابنية يف لبنان ال�سيد ما�سامي �أي�شي
وال�سيدة ميدوري بردا وال�سيدة ربى
جمرب ،واملمثلني عن املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون االجئني ال�سيدة كارال خمايل
وال�سيدة دانية قطان.
وجرى ت�سليم املتدربات اللواتي تخرجن
من الدورة �شهادات ،وهن وفاء ح�سن
وجنيبة �رسور وعليا ال�سيد ورغدة
حبيب ووفاء بدر وحما�سن جمال الدين
والي�س حبتوت وغريهن من املتدربات.
وتوجهت املتدربات بال�شكر للهيئات
الراعية ول�رشكة نيو كانون تك�ستيل
وم�ؤ�س�سة كمفورت تاك�س كونهما
�ساهما بخلق فر�ص عمل مهني �أمامهم.
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«منتدى بيفكس» لتراخيص االمتياز:
االستقرار السياسي لتذليل العقبات االقتصادية
حمل منتدى  Bifex 2015بعنوان
«الأعمال ما وراء احلدود» ،هموم
و�شجون قطاع االمتيازات (الفران�شايز)
مير
يف لبنان ،يف ظل الأو�ضاع التي ّ
بها لبنان اقت�صادي ًا و�أمني ًا و�سيا�سي ًا،
ا�ضاف ًة اىل ق�ص�ص جناح هذا القطاع
وحتدياته.
و� ّأكد املنتدى الذي نظمته «اجلمعية
اللبنانية لرتاخي�ص االمتياز» ()LFA
برعاية رئي�س جمل�س الوزراء متام �سالم
ممث ًال بوزير ال�سياحة مي�شال فرعون،
وح�ضور وزراء املال علي ح�سن خليل
وال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن والعمل
�سجعان قزي� ،رضورة ب�سط اال�ستقرار
االمني وال�سيا�سي لتذليل العقبات
االقت�صادية.

فرعون

لكننا لن نفقد االمل ولن ن�ست�سلم .فنحن
�شعب ال يعرف الإحباط والي�أ�س .نحن
جمتمع مبادر منتج مثابر منا�ضل .ولقد
�شهدنا يف الفرتة االخرية �إجنازات �أمنية
حققت حالة من الهدوء ،فلنعمل جميع ًا
على حتويلها اىل ا�ستقرار ثابت .وال
بد �أن يرتوى اهل ال�سيا�سة ويهد�أوا يف
ّ
خطابهم».

وحتدث فرعون م�شرياً اىل ان «قطاع
ّ
الفران�شايز ي�ؤمن ما يقارب مئة الف
فر�صة عمل و 4يف املئة من الناجت
املحلي ،كما �أنها ت�س ّلط ال�ضوء على
املخترب اللبناين والإبداع يف �صنع
الأفكار وتطبيقها وت�صديرها اىل اكرث
من  40بلداً يف وقت يكتفي فيه الكثري من
البلدان يف املنطقة با�ستقبال تراخي�ص
االمتياز من اخلارج وت�سويقها».
و�أ�ضاف�« :أننا نعمل حالي ًا يف وزارة
ال�سياحة لإجناز خطة خم�سية يف جمال
�سياحة االغرتاب بالتعاون مع منظمة
ال�سياحة العاملية لت�سليط ال�ضوء على
طريق الفينيقيني وتاريخهم الذي هو ملك
اللبنانيني جميع ًا من دون تفرقة وتطوير
ال�سياحة الريفية والدينية يف املناطق
من �أجل تطوير �سياحة م�ستدامة تعك�س
جمال لبنان واللبنانيني وتاريخه».

من جهته� ،أو�ضح احلاج ح�سن �أن «قطاع
الفران�شايز ي�شكل جزءاً من ال�صادرات
ال�صناعية اىل اخلارج .وهذا �أمر يجب �أن
ينمو �أكرث وعلينا ان نعمل مع ًا لتنمية
هذا القطاع الذي ي�ساهم بـ  4يف املئة
من الناجت املحلي اي ما يوازي 2.4
مليار دوالر .ولقد عملنا مع اجلمعية
على تذليل بع�ض ال�صعوبات التي
تعرت�ضها ،ون�أمل �أن تتقدم الينا باملزيد
من االقرتاحات املنا�سبة والآيلة اىل
التطوير والتقدم».

عربيد

خليل

بدوره ،ر�أى رئي�س جمعية تراخي�ص
االمتياز �شارل عربيد �أن «اقت�صادنا
ومرهق وم�ؤ�رشاته يف منحى
تعب
ٌ
اليوم ٌ
ح�سد عليه.
انحداري ،ونحن يف و�ضع ال ُن َ
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الحاج حسن

و�أكد خليل �أن «لبنان �أثبت �أنه وطن
يتجدد يوم ًا بعد يوم .ولبنان
حي
ّ
ّ
من �أكرث البلدان العربية حراك ًا مبا
يتعلق بن�شاط االمتيازات و�أثبتت
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اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص االمتياز
�أنها قادرة على فتح �آفاق جديدة من
العمل والإبداع واالنت�شار من خالل ما
ت�ستخدمه من ا�ساليب حديثة» .و�أ�ضاف:
«يبقى علينا �أن نركز على تعزيز قدرات
منتجاتنا ونفتح اال�سواق امامها يف
اخلارج .وعلينا تفعيل عمل املمثليات
الديبلوما�سية يف اخلارج و�إ�رشاكها يف
م�سار دعم هذا العمل الذي �سي�ساهم يف
تعزيز اقت�صادنا الوطني .و�أن م�ساهمة
قطاع االمتيازات يف الناجت املحلي
جيدة ونتطلع اىل زيادتها وهي قادرة
�أي�ض ًا على املحافظة على �إرثنا املتجذر
يف الكثري من املجاالت .ونلتفت اىل
تعطل قدرتنا على
�سلبيات الإغراق التي ّ
اال�ستفادة من انتاجنا الوطني .ونحاول
�أن نتطلع اىل ال�سلبيات لتحويلها اىل
�إيجابيات مبا يعك�س هذا القطاع من
قدرات على قطاعنا».
و�أطلقت اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص
االمتياز  LFAمبادرة «العالمات
التجارية العربية» يف ختام �أعمال
املنتدى ،وتقوم املبادرة على ت�أ�سي�س
«معهد عربي للعالمات التجارية العربية
املن�ش�أ» ،ملا لهذا الأمر من ت�أثري على
تناف�سية الإقت�صاد العربي وتعزيز قدرته
على ت�أمني فر�ص عمل وا�ستثمار.

باسيل يفتتح مؤتمر الطاقة االغترابية:
لتعزيز وطنيتنا باألرض واللغة والجنسية
افتتح وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
با�سيل م�ؤمتر «الطاقة االغرتابية اللبنانية»
الذي تنظمه وزارة اخلارجية واملغرتبني،
لل�سنة الثانية على التوايل ،يف هيلتون
بريوت -حبتور غراند �أوتيل يف �سن الفيل،
يف ح�ضور الوزراء اليا�س بو �صعب� ،سجعان
قزي ،مي�شال فرعون ،روين عريجي ،وائل �أبو
فاعور ،و�سفراء �سورية بريطانيا ورو�سيا
وفرن�سا وال�صني وتركيا وقرب�ص ،والنواب
ابراهيم كنعان ،نبيل نقوال ،زياد اجلراح،
فريد اخلازن ،غ�سان خميرب� ،سيمون �أبي
رميا ،عبا�س ها�شم ،نعمة اهلل �أبي ن�رص ،حممد
احلجار ،ندمي اجلميل ،وممثلني عن البطريرك
املاروين الكاردينال ب�شاره الراعي وقائد
اجلي�ش ومديري عام الأمن العام وقوى الأمن
الداخلي ،ووزراء ونواب �سابقني ،والأمني
العام للخارجية ال�سفري وفيق رحيمي ،وح�شد
�سيا�سي و�إعالمي واقت�صادي واغرتابي.
و�ألقى با�سيل كلمة قال فيها« :نلتقي اليوم يف م�ؤمتر الطاقة
االغرتابية الثاين الذي تنظمه وزارة اخلارجية واملغرتبني مبا
م�صممني
يزيد عن  1100لبناين منت�رش �أتوا من �أكرث من  73بلداً،
ّ
�أن ن�ضيف ف�ص ًال �إىل ق�صة النجاح اللبنانية ،مق�رصين عن �إح�صاء
ك ّل الناجحني اللبنانيني يف العامل حيث ي�صعب ذلك ،معتذرين
عن عدم دعوتهم كلهم حيث ال ميكن ذلك ،واعدين بعدم التوقف
يوم ًا عن نب�شهم من غياهب الن�سيان والبحث عنهم بني طبقات
احل�ضارات والرك�ض وراءهم يف �أقا�صي العامل حيث ميكن ذلك».
و�أ�ضاف« :نحن هنا نعود �إىل اجلذور لأنه مهما ارتفعنا و�أ ْزهرنا
نبقى جزءاً من اجلذع منوت من دونه ،لذلك نزرع �أرزاً يف غابة
املغرتب لنزيد من جذورنا .نحن هنا نحتفظ بالعاطفة املكثفة
ت�شح العاطفة ،لذلك
فينا لأننا م�رشقيون ،ومن دون م�رشقيتنا ّ
نعود لنتزود بها طاقة عرب م�رشوع �أنا ANA
املخ�ص�ص
ال�سياحي
ّ
لالغرتاب مع وزارة ال�سياحة.
نحن هنا نولد الطاقة الإيجابية  ،Positive Energyن�ضخها يف
بلدان انت�شارنا ونفي�ض بها على لبنان ،لذلك ن�ساهم يف م�رشوع
الطاقة للبنان .Energy for Lebanon
نحن هنا ن�ستعيد اللغة العربية لن�ستعيد بعداً �إن�ساني ًا جديداً ،لذلك
نن�شئ املدر�سة اللبنانية لالغرتاب  LDSمع وزارة الرتبية ونعلم
اللغة يف بعثات لبنان .نحن هنا ن�ستعيد الهوية الثقافية فنتفاخر
بعي�شها ونتلذذ بك ّل جوانبها ،لذلك ن�ستهلك مث ًال املنتج اللبناين
ون�شرتي لبناين من قلب لبنان Buy Lebanese from the heart
.of Lebanon
نحن هنا ن�ستعيد الهوية املوروثة فنت�سجل ونعيد اجلن�سية
29

باسيل يلقي كلمته

لأوالدنا ،لذلك نطالب ون�ضغط مع ًا لإقرار قانون ا�ستعادة اجلن�سية
ولبدء عملية الـ  e-registrationومكننة خدمات الوزارة و�صو ًال
�إىل  .e-votingنحن هنا ن�ؤكد النجاح ونكتب ق�ص�صه Lebanese
 Success Storiesونرويها ون�ستن�سخها ،لذلك نطورها ونعممها
ونن�رشها يف العامل وننقلها �إىل لبنان .نحن هنا نعيد التوا�صل
فرنتبط ببع�ضنا يف اخلارج والداخل ونربط بع�ضنا بنجاحاتنا،
لذلك ن�شرتِك يف  Lebanon Connectلنكون �شبكة للبنانيني يف
كل حي وبلدة وبلد وقارة.
نحن هنا نزرع بذور امل�شاريع االغرتابية اال�سرتاتيجية كاملجل�س
الوطني لالغرتاب ،وال�صندوق اللبناين االغرتابي  LDFواللوبي
ِ
اللبناين ،لذلك ن�ؤ�س�س لها� ،أقله ،بالفكرة والآليةِ ،
مدركني �صعوباتها
وعلى ر�أ�سها تعجيز عملنا اجلماعي وتنميط عملنا امل�ؤ�س�ساتيّ � ،إن
هذا �سي�ؤكد� ،إن ح�صل ،على عاملية لبنان فنعي�ش لبنانيتنا جماعة
بعدما جنحنا يف عي�شها �أفراداً.
� ّإن ما نقوم به هو �أكرب من قدرة �شخ�ص �أو جمعية �أو وزارة �أو حتى
دولة مثل دولتنا ،لكننا بد�أنا الإجناز يف م�ؤمتر العام املا�ضي ويف
جوالتنا االغرتابية و�سننجز �أكرث هذه ال�سنة يف لقاءات قطاعية
وقارية ويف �إطالق م�شاريع اغرتابية نقيمها ونتابعها يف م�ؤمترنا
ال�سنوي الثالث يف  5و  6و� 7أيار ».2016
وختم�« :أيها املنت�رشون اللبنانيون ،م�ساحة لبنان ،بف�ضلكم ،لي�ست
فقط  10452كلم ،2بل هي م�ساحة ك ّل العامل ،وهذا ما �ألهمنا يف
اختيار �شعار وزارة اخلارجية واملغرتبني «حدودنا العامل» .كلما
زرعتم جناح ًا با�سمكم هناك �أو �أطلقنا م�رشوع ًا با�سمنا جميع ًا هنا
�سيكون لبنان فيه ،هناك وهنا» .وقال« :ال لبنان من دونكم ،وال
لبنان من دوننا .نحن لبنان».
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ورشة عمل حول «التسهيالت المتوفرة لتمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال في البقاع»

الحاج حسن

�إفتتح وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني احلاج
ح�سن ور�شة عمل حول «الت�سهيالت املتوفرة
لتمويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ورجال الأعمال يف البقاع» التي تنظمها
وزارة ال�صناعة وم�رصف لبنان و�سفارة
اليابان ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعة (يونيدو) ،يف فرع م�رصف لبنان
يف زحلة.
ت�أتي هذه الندوة يف �إطار م�رشوع دعم
املجتمعات املحلية املت�أثرة من تدفق
الالجئني ال�سوريني الذي متوله احلكومة
اليابانية ،و�شارك فيها النائب الأول حلاكم
م�رصف لبنان رائد �رشف الدين� ،سفري اليابان
�سيت�شي �أوت�سوكا ،واملدير العام لوزارة
ال�صناعة داين جدعون ،املمثل املقيم ملنظمة
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (يونيدو)
كري�ستيانو با�سيني ،رئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة والزراعة يف زحلة والبقاع �إدمون
جري�صاتي ،مدير م�رصف لبنان يف زحلة
جورج كال�س ،رئي�س بلدية زحلة جوزيف
املعلوف ،وح�شد �صناعي.

شرف الدين

و�أ�شار �رشف الدين يف كلمة �ألقاها �إىل
�أن «التحفيزات واجلهود التي يقوم بها
م�رصف لبنان �ساهمت يف و�ضع املداميك
الأ�سا�سية ل�سيا�سات و�آليات التمويل
للم�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ،بالإ�ضافة
�إىل املبادرات احلكومية ومبادرات ال�صندوق
العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي
وبرامج و�صناديق مدعومة من االحتاد
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شرف الدين

أوتسوكا

الأوروبي وعدد من الدول واملنظمات الدولية
واجلمعيات غري احلكومية» .واعترب �أن
الو�صول �إىل امل�ستويات املطلوبة من التمويل
يحتاج �إىل خطوات وجهود تكاملية �إ�ضافية
�إىل التمكن من مواجهة التحديات يف منطقة
واعدة كالبقاع ،فال تزال تعاين من فجوة
متويلية كبرية ،حيث كانت ح�صة البقاع
حواىل  % 3فقط من جمموع الت�سليفات يف
نهاية العام .»2014

باسيني

وحتدث املمثل املقيم ملنظمة يونيدو
يف لبنان كري�ستيانو با�سيني فقال�« :إن
ال�صناعة هي �ش�أن �أ�سا�سي على امل�ستوى
العاملي ويجب �أن تكون كذلك يف لبنان ،كون
هذا القطاع قد �ساهم يف �إخراج ماليني النا�س
من حال الفقر .ون�ساهم يف تطوير وحتديث
القطاع ال�صناعي يف لبنان عرب التعاون مع
وزارة ال�صناعة يف تنفيذ برامج عديدة».
و�أثنى على جهود الوزير احلاج ح�سن الذي
يركز على تخفي�ض العجز يف امليزان التجاري
عرب حماولة رفع قيمة ال�صادرات وتخفي�ض
اال�سترياد و�أ�شار �إىل جناحات حققتها
قطاعات �صناعية واعدة مثل ال�صناعات
الغذائية واملعدات ال�صناعية وغريها.
و�أو�ضح �أن منظمة يونيدو تعمل منذ العام
 1971يف لبنان ،وقد نفذت حتى الآن �أكرث
من م�رشوع تقني.

السفير الياباني

وحتدث �سفري اليابان �سيت�شي �أوت�سوكا معربا
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باسيني

عن �سعادته يف مدينة زحلة امل�ضيافة ،مبديا
ا�ستعداد بالده ملوا�صلة دعم لبنان على
امل�ستويات كافة ،متمنيا النجاح لأعمال هذه
الندوة.

الحاج حسن

من جهته� ،أ�شار احلاج ح�سن �إىل �أن «البنك
الدويل يقدر كلفة النزوح �إىل لبنان بع�رشة
مليارات دوالر ،يف حني مل تتجاوز امل�ساعدات
املقدمة للبنان املليار دوالر� .أما على �صعيد
متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
فيقوم م�رصف لبنان بدور �إيجابي كبري
على هذا ال�صعيد ،ولكن ملاذا مل يرتفع
حجم الأعمال يف القطاعات الإنتاجية؟ لأن
امل�ستثمر يف ال�صناعة �أو الزراعة يعترب نف�سه
مغامرا يف دولة ال تعري القطاعات الإنتاجية
االهتمام الالزم».
و�أو�ضح �أن «وزارة ال�صناعة جل�أت اىل
�إجراءات حمائية ،ونحن م�ستمرون فيها
للمحافظة على القطاع ال�صناعي .ل�سنا �ضد
اال�سترياد ،ولكن مع تنظيمه .ول�سنا يف حرب
جتارية مع �أحد .ولكن جل ما نطالب به هو
رفع �صادراتنا �إىل اخلارج مقابل تخفي�ض
وارداتنا بالن�سب ذاتها بهدف تخفيف العجز
يف امليزان التجاري» .وقال�« :إننا ندرك
حجم الإقت�صاد اللبناين وال�سكاين وقدرتنا
التناف�سية .ولكن علينا تدارك الأمر يف
�إطار �سيا�سات �إقت�صادية حتمي قطاعاتنا
الإنتاجية .لقد مر م�س�ؤولون يف لبنان مار�سوا
للأ�سف �سيا�سات معاك�سة مل�صلحة الإقت�صاد
اللبناين».

من �شهر �إلى �شهر

فرعون يفتتح «هوريكا» لبنان في نسخته الـ«»22
جممع
ا���س��ت�����ض��اف
ّ
«ب����������ي����������ال» يف
العا�صمة اللبنانية
ب���ي��روت ،م��ع��ر���ض
«ه��وري��ك��ا »2015
يف ن�سخته الـ،22
الذي تنظمه م�ؤ�س�سة
«هو�سبيتاليتي
��سرف��ي����سز» ،وذل��ك
بعدما �أ�صبح حمطة
�سنوية مهمة على
���ص��ع��ي��د ال��ق��ط��اع
ال�سياحي ،و�أ�صبح
�أي�ض ًا معلم ًا �سياحي ًا
ي���ع���ك�������س من�����وذج
ال�سياحة يف لبنان
من خالل امل�ؤمترات
واملعار�ض ،وي�س ّلط
ال�ضوء على القيمة امل�ضافة اللبنانية
وعلى الفن واحل�ضارة والرتاث والإبداع.
وت�ضمن املعر�ض  350م�شارك ًا ،و25
خبرياً دولي ًا ،و 500م�شارك يف  20م�سابقة
وور�ش عمل يومية مبا�رشة يومية تتعلق
بقطاع ال�ضيافة وال�صناعات والتجهيزات
الغذائية وحمبي م�سابقات الطهي .ومن
واملتنوعة
خ�لال امل�شاركات الكبرية
ّ
لل�رشكات العاملية املتخ�ص�صة� ،أعطى
م��ع��ر���ض «ه��وري��ك��ا» م�ساحة وا�سعة
للم�ؤ�س�سات ال�سياحية اللبنانية ،وال �سيما
للتعرف �إىل �آخر االبتكارات يف
املطاعم
ّ
جمال ال�ضيافة والإطاللة على خمتلف
املطابخ العاملية ،وهذا من �ش�أنه متكينها
م��ن زي���ادة قدرتها التناف�سية و إ�ب��ق��اء
لبنان يف �أعلى �س ّلم اخلدمات ال�سياحية
يف املنطقة ،وخ�صو�ص ًا � ّأن ال�صناعات
الغذائية اللبنانية تعترب الرقم واحد يف
ال�صادرات اللبنانية ،وهي فخر الإنتاج
ت�صدر �إىل �أمريكا وفرن�سا
اللبناين حيث ّ
وغريهما.
وك��ان وزي��ر ال�سياحة مي�شال فرعون
قد رعى حفل افتتاح امللتقى ال�سنوي
للمهنيني يف ع��امل ال�ضيافة والقطاع
الغذائي يف لبنان «هوريكا» يف ن�سخته
ال��ـ  22يف املركز ال��دويل للمعار�ض-
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قص شريط افتتاح المعرض

ب��ي��ال ،بح�ضور �شخ�صيات و���س��ف��راء
ور ؤ�����س���اء ن��ق��اب��ات وجمعيات مهنية
وال�رشكاء العار�ضني وو�سائل �إع�لام.
و�أكد فرعون يف كلمة �ألقاها �أن لبنان
«ا�ستطاع حتقيق بع�ض النمو ال�سياحي،
خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف حيث و�صلت
ن�سبته �إىل  23يف املئة ،لرتتفع �إىل  25يف
املئة مع نهاية العام املا�ضي ،و�صو ًال
�إىل  28يف املئة خالل الف�صل الأول من
العام احلايل ،حيث كانت ن�سبة الزيادة
من ال�سياح اخلليجيني  100يف املئة».

سالمة

م��ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أك����دت امل���دي���رة العامة
لـ«هو�سبيتاليتي �سريفي�زس» جمانة
دم���و����س ���س�لام��ة «ت�����ش��ج��ي��ع ه��وري��ك��ا
للمواهب ال�شابة واملهنيني وذل��ك من
خ�لال امل�سابقات املختلفة» .وقالت:
«الرتكيز هذه ال�سنة �سوف يكون على
تقدير امل��ه��ارات والإب��ت��ك��ارات اجلديدة
ومكاف�أة املواهب والإب���داع وعلى فن
املطبخ اللبناين و�أهم الطهاة اللبنانيني
وذلك من �أجل ت�شارك الو�صفات و�إي�صال
خربة امل�شاركني �إىل اخل��ارج و�إتاحة
الفر�صة لهم لعر�ض جناحاتهم أ�م��ام
�آالف الزائرين من خمتلف �أنحاء العامل
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وت��ق��دمي ع��رو���ض ح��ي��ة يقيمها طهاة
لبنانيون م�شهورون ين�رشون من خالل
ذلك احل�ضارة اللبنانية».

عيتاني

وقال رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام
لهيئة تنمية اال�ستثمارات يف لبنان
 اي��دال نبيل عيتاين« :ن��ود �أن نهنئ HORECAعلى مثابرتها يف ت�صميم
املعر�ض وذلك لل�سنة الثانية والع�رشين
على التوايل وهذا ما هو �إال دليل قاطع
على �أن لبنان كان وال يزال و�سيبقى رائدا
�إقليميا يف جم��ال اخلدمات وق��د أ�ح��رز
تقدما كبريا يف ال�سنوات الأخ�يرة على
�صعيد عامل ال�ضيافة والقطاع الغذائي
وذلك بف�ضل اجلهود الد�ؤوبة ل�صناعيي
امل��واد الغذائية الزراعية والتي تهدف
�إىل مواكبة �أحدث املوا�صفات واملعايري
الدولية يف الإنتاج والتعبئة والتغليف».

شقير

ور�أى رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة
يف بريوت وجبل لبنان حممد �شقري «�أن
افتتاح معر�ض هوريكا مع هذه امل�شاركة
والوطنية والعربية والعاملية العري�ضة،
ويف ظل ما مير به لبنان واملنطقة ،ي�شكل

إكسترافور
شكر :نحتاج لإلستقرار

السلطان
سالم:
هوريكا دائم التألق

�شددت ندين �سالم على �أن «معر�ض
ّ
هوريكا يدعم ال�صناعيني ب�شكل
كبري جداً من خالل �إف�ساح املجال
�أمامه لت�سويق منتجاته عرب التوا�صل
املبا�رش مع الزبائن ،فيعرفهم على
�أبرز ما ت�ضم ال�صناعات الغذائية يف
لبنان وهذا باعتقادي �أمر مهم جداً.
واعتربت �أن هوريكا يحافظ على
الدوام على ت�ألقه �إذ ي�ضم عدداً كبرياً
من الإخت�صا�صيني يف العمل والذين
لديهم معرفة بكل جديد ،وهنا تكمن
�أهميته الكبرية.
و�أعلنت �أن «ال�سلطان يقدم لزوار
املعر�ض �أ�صناف ًا جديدة حيث يقوم
بطبخها يف املعر�ض ليتذوقها
الزائرون ونخلق تفاع ًال كبرياً بيننا
وبينهم ،وما يفرحنا هو �أن ردود فعل
الزبائن �إيجابية جداً.
حدثا �إقت�صاديا ا�ستثنائيا بامتياز».
واعترب «�أنه يعرب �أف�ضل تعبري عن التم�سك
بهوية لبنان وعراقته ،لبنان الإب��داع
والتميز والذوق والتذوق ،لبنان اجلمال
وال�سياحة وثقافة احلياة وحب العي�ش،
ولبنان املركز الإقت�صادي يف املنطقة».

الجميل

واع��ت�بر رئ��ي�����س جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني ف��ادي اجلميل «�أن تنظيم

ر�أى �سمري �شكر �أن م�شاركة �إك�سرتافور يف املعر�ض تخدم ا�سمها وا�ستمراريتها
متيز ال�رشكات امل�شرتكة
ب�شكل كبري .و�إذ ّ
�شدد على �أجواء املعر�ض الإيجابية وعلى ّ
جلهة تطور عملها ،ولفت �إىل غياب الزوار
الأجانب عن املعر�ض ،حيث يالحظ عدم ح�ضور
زائرين خليجيني ،وح�ضور خجول من العراقيني
والأردنيني .و�أ�شار �شكر �إىل وجود زائرين �أتراك
يف املعر�ض ،واعترب �أن وجودهم ال ينمي العمل
�إذ �إن هدفهم من زيارة املعر�ض ينح�رص مبحاولة
ا�ستن�ساخ املاكينات اللبنانية ولي�س التعامل مع
ال�رشكات .وقال« :املعر�ض مهم ،وهناك كثري من
ال�رشكات ال�صناعية اللبنانية نفتخر بها ،لكننا
ك�صناعيني بحاجة �إىل ا�ستقرار يف البلد واملنطقة
ب�شكل عام ،كما نحتاج �إىل دعم من الدولة لن�ستطيع
تقوية عملنا».

طونيز فود
شرفان :المؤشرات إيجابية
و�صف طوين �رشفان معر�ض هوريكا
باملمتاز� ،إذ كما يبدو هذا العام �أف�ضل من الأعوام
ال�سابقة حيث ي�شهد حركة زوار كثيفة .ولفت
�إىل �أنه خالل املعر�ض �أجريت عدة لقاءات مع
اخت�صا�صيني يف املطاعم والقنادق ومت تعريفهم
�إىل منتجات طونيز فود اجلديدة من البقالوة
بعدة �أحجام و�سماكات وخبز التورتيا بعدة
�أحجام والنات�شوز امل�ص ّنع من دون طعم ليلبي كل
الأذواق ،بحيث ي�ضيف امل�ستهلك �أي طعم يريده.
واعترب �أن �إقامة املعر�ض وما ي�شهده من حركة و�أجواء �إيجابية م�ؤ�رش على الإفادة التي
�سيجنيها ال�صناعي من امل�شاركة فيه� ،إذ التقينا مع �أنا�س كرث و�أطلعناهم على �إنتاجنا
وكانت ردود فعلهم �إيجابية وهذا طبع ًا �سينعك�س على حركة العمل لدينا خالل الفرتة املقبلة.
2015

معر�ض هوريكا  2015يف الأي��ام التي
يواجه فيها لبنان واملنطقة مثل هذه
اال�ضطرابات وه��ذا الو�ضع الدقيق هو
�إجن��از وحت�� ٍد يعتمد على مزيج �إيجابي
م��ن الأم���ل والإمي�����ان» .وه��ن���أ ال�سادة
 Hospitality Servicesوجميع الذين
ي�شاركون ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش يف
 HORECA 2015لأن ال�شجاعة التي
�أظهروها تعك�س مدى ثقتهم ال�صادقة
و�إميانهم بال�صناعة يف لبنان وبقطاع
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الغذاء وباملطبخ اللبناين».

البساط

واعترب رئي�س نقابة ال�صناعات الغذائية
يف لبنان منري الب�ساط �أن «هوريكا» هو
املعر�ض الأول والوحيد الذي ي�ضع لبنان
على خارطة الت�صدير العاملي ،ف�ضال عن
دوره يف الأ�سواق املحلية والإقليمية،
كونه يجذب العمالء املحتملني من جميع
�أنحاء لبنان واملنطقة ومن العامل».
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من �شهر �إلى �شهر
سامتك
عبيد  :هوريكا استعاد رونقه

شركة فريسو
زيادة :هدفنا إنماء البلد

�أ�شار �سامي عبيد �إىل �أن
«معر�ض هوريكا يتميز
ب�أهمية كبرية ،غذ يتيح �أمام
ال�صناعيني والعاملني كافة يف
جمال �صناعة التغليف عر�ض
منتجاتهم .وقال« :الحظنا يف
الفرتة ال�سابقة ا�ضمحال ًال يف
ال�صورة امل�رشقة للمعر�ض
التي كنا قد اعتدنا عليها� ،إال
�أن حجم امل�شاركة هذا العام
والزوار ي�ؤكدان �أن املعر�ض
ا�ستعاد رونقه.
و�أو�ضح �أن هناك عدداً كبرياً من الزوار الذين يقومون بدرا�سات
مل�شاريع جديدة يف لبنان ،وهذا ما ي�ؤكد �أهمية املعر�ض ودوره
يف دعم ال�صناعي عرب �إتاحة الفر�صة له لعر�ض منتجاته مبا�رشة
و�شدد عبيد على �أن «�ساميتك» ويف
على الزبون والتوا�صل معهّ .
�إطار حر�صها على تقدمي كل جديد يف عامل التغليف ،تعر�ض لزوار
تتميز بالتطور واحلداثة.
املعر�ض ماكينات جديدة ّ

و�ضع جان زيادة امل�شاركة
يف معر�ض هوريكا يف
�إطار «�إمناء لبنان» �إذ �إن
�رشكة فري�سو ككل ال�رشكات
اللبنانية معنية ب�إمناء
البلد وتتم�سك به .و�أعلن �أن
«�رشكة فري�سو تطمح من
خالل هذه امل�شاركة �إىل
تقدمي �أفكار جديدة لزبائنها
متكنهم من تطوير عملهم».
وقال�« :رشكة فري�سو ال تعمل
يف الآالت واملاكينات بل
تقدم �أفكاراً لزبائنها لت�ساعدهم على التطور والإبتكار ،وبالتايل
ي�صبح جناح زبائنها وت�ألقهم يف عملهم جناح ًا وت�ألق ًا لها».
و�شدد على �أن «هوريكا واملعار�ض املماثلة تكت�سب �أهمية كبرية
ّ
من خالل جمعها ال�رشكات وامل�ستهلكني يف مكان واحد ،فيتعرف
امل�ستهلك على كل ما لدى ال�رشكات يف وقت واحد».
ور�أى «زيادة �أن املميز هذا العام يف هوريكا هو امل�ستوى العايل
من التنظيم».

سابيتك
أفرام :جديدنا ماكينات تضمن معايير النظافة
و�صف دوري �أفرام معر�ض
هوريكا هذا العام بـ«اجليد
جداً» ،قائ ًال :كـ«�سابيتك»
مرتددين هذا العام
كنا
ّ
بامل�شاركة يف املعر�ض،
لكن انطالق ًا من �إمياننا
ب�أهمية هذا املعر�ض
واملعار�ض املماثلة يف
دعم ال�صناعي يف عمله
اتخذنا قراراً بامل�شاركة،
وبر�أيي �إن الإقبال على
املعر�ض هذا العام �أف�ضل
من الأعوام ال�سابقة وال
�سيما جلهة الزوار اجلديني».
و�إذ اعترب �أفرام �أن معر�ض هوريكا ي�شهد تطوراً م�ستمراً ،ر�أى
�أن �أهميته تكمن يف �أنه يتيح لل�صناعي �إقامة عر�ض حي
ملاكيناته �أمام الزبائن .وك�شف �أن «�سابيتك» تقدم لزبائنها
هذا العام ماكينات تقوم ب�صف اخلبز وترتيبه �أوتوماتيكي ًا ،ما
ي�ضمن �أعلى معايري النظافة يف عمل الأفران ،وهذا �أمر يفيد
ال�صناعي وامل�ستهلك يف �آن واحد».
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تنورين
برباري :لمزيد من التنظيم
ر�أت رين برباري �أن من �ش�أن
معر�ض هوريكا املحافظة
على عالقة ال�رشكة مع
زبائنها و�إف�ساح املجال
�أمامها للتوا�صل مع زبائن
جدد يف جمال ال�ضيافة،
واعتربت �أنه «ال بد من ت�سليط
ال�ضوء على حال الفو�ضى
املوجودة يف املعر�ض وذلك
ب�سبب وجود عدد من الزائرين
البعيدين عن املجال.
وك�شفت برباري �أن «تنورين»
تعر�ض لزبائنها منتجها
اجلديد « ،»Via by Tannourineوهذا اجتاه جديد ي�سلكه
املعنيون يف القطاع اعتقاداً منهم �أن قارورات الزجاج �صحية
�أكرث من البال�ستيك و�أف�ضل كجمالية على املوائد ،لكن يف الواقع
�إن قارورة البال�ستيك تبقى حمافظة على جودتها لوقت طويل �إذ
جرى ا�ستخدامها بطريقة �صحيحة حيث تو�ضع بعيداً من �أ�شعة
ال�شم�س ويف مكان �آمن يجنبها التقاط �أي رائحة».
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GPI
غريّب GPI :سباق في الصناعة

شاتو قنافار
نعيم :نبيذ البقاع مميّز
ر�أى جورج نعيم �أن م�شاركة �شاتو
قنافار يف معر�ض هوريكا مهمة
جداً على �صعيد �صناعة النبيذ� ،إال �أن
املعر�ض حمل الكثري من العالمات
ال�سلبية �إذ �إن �أجواء املعر�ض ات�سمت
بالإزعاج الكبري جلهة ا�ستعمال
مكربات ال�صوت من قبل بع�ض
امل�شاركني ما �شكل عائق ًا �أمام
التوا�صل مع الزبائن.
و�أ�شار �إىل �أن �أبرز ما مت العمل عليه
مع الزبائن هو �إعطا�ؤهم فكرة
عن �إنتاج �شاتو قنافار من النبيد
وتعريفهم �إىل نبيذ البقاع الذي يت�سم
مبميزات كثرية نتيجة املناخ والفارق
يف درجات احلرارة بني الليل والنهار
والذي ي�صل �إىل  20درجة� ،إ�ضافة �إىل
وجود بحرية القرعون التي لها دور
كبري يف تلطيف اجلو و�إعطاء طعم
�أف�ضل للكروم.

�أكدت جوان مي�شال غريب �أن م�شاركة  GPIيف املعر�ض مهمة� ،إذ تتمكن ال�رشكة
من عر�ض منتجاتها اجلديدة بطريقة مبا�رشة .وك�شفت �أن « »GPIتقدم لزبائنها
يف املعر�ض منتج ًا جديداً كانت � GPIسباقة
يف �صناعته وهو «�صينية حلو» م�صنوعة من
البال�ستيك ومغلفة باللونني الذهبي والف�ضي ت�صنع
لأول مرة يف لبنان � ،إ�ضافة �إىل علب بال�ستيك
متعددة الإ�ستعماالت ومنتوجات كثرية موجودة
�شددت على �أهمية معر�ض هوريكا
يف ال�سوق .و�إذ ّ
والإفادة الكبرية التي يحملها لل�صناعي من خالل
متكينه من التوا�صل املبا�رش مع زبائنه وبالتايل
تعريفهم �إىل �إنتاجه وت�سويقه ،اعتربت ان امل�شاركة
الأجنبية يف املعر�ض هذا العام كانت خجولة
جداً جداً ب�سبب الأو�ضاع غري امل�ستقرة يف لبنان
واملنطقة العربية ككل».

MBC
قيسي  :قدمنا منتج َا متطور ًا
�إعترب و�سيم قي�سي �أن م�شاركة  mbcيف معر�ض
فعالة� ،إذ �إن هناك اقبا ًال جيداًجداً على
هوريكا ّ
املعر�ض بالرغم من ح�ؤول الأو�ضاع واال�ضطرابات
الأمنية دون جميء زوار �أجانب �إليه .واعلن �أن
 MBCالتي تعمل يف جمال �صيانة املوازين
الإكرتونية منذ عام  ،1996حتر�ص دائم ًا على مواكبة
ميز منتجاتها على
التطور يف جمال عملها ،وهذا ما ّ
الدوام و�أعطاها قدرات تناف�سية لناحية املوا�صفات
واجلودة .وك�شف �أن  MBCقدمت لزبائنها خالل
املعر�ض منتجا جديداً متطوراً القى ا�ستح�سان ًا كبرياً وردود فعل �إيجابية من قبل
الزائرين .واعترب �أن املعار�ض قادرة على دعم العمل ال�صناعي ب�شكل كبري ،ففي هذه
املعار�ض يعر�ض ال�صناعي �إنتاجه لكل املهتمني ويطلعهم على ميزاته ب�شكل مف�صل».

سوناكو
واكيم :مشاركتنا قيمة جد ًا
قيمة جداً ،حيث �ستيم التوا�صل مع �رشيحة كبرية
ر�أت نان�سي واكيم �أن م�شاركة «�سوناكو» يف هوريكا ّ
من الزوار ت�ضم زبائن حاليني ل�سوناكو وزبائن جدداً .وقالت « :زائرو املعر�ض �سيتذكرون �إنتاج �سوناكو
الذي ي�ضم جمموعة وا�سعة جداً من منتجات تو ّزع حتت ا�سم الربيع يبقى �أ�شهرها على الإطالق احلم�ص
بطحينة واحلالوة والطحينة .و�سيف�سح املعر�ض يف املجال ملن ال يعرف «الربيع» للتعرف �إىل املنتوجات
وتذوقها ورمبا التعامل فيما بعد مع �سوناكو التي اكت�سبت ثقة الزبائن على مر �سنوات طويلة يف ال�سوق
متميز عن �سابقاته جلهة حجم
اللبنانية واال�سواق اخلارجية على حد �سواء» .واعتربت �أن هوريكا ّ 2015
الزائرين وال�رشكات اجلديدة امل�شاركة� ،إذ ترافق املعر�ض مع حمالت �إعالنية وا�سعة جذبت النا�س �إليه».
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من �شهر �إلى �شهر
بن نجار
باسيل :ردود الفعل إيجابية

كاما بالست
قبالن :مطلوب جهود من الحكومة

و�صف دانيال با�سيل م�شاركة
«بن جنار» يف معر�ض
هوريكا بـ»الإيجابية جداً»� ،إذ
ح�صل توا�صل كبري مع زبائن
جدد �أحبوا املنتج وكانت
ردود فعلهم �إيجابية� ،إ�ضافة
�إىل التوا�صل مع الزبائن
احلاليني والذين ت�شكل �آرا�ؤهم
امراً مهم ًا جداً لنا».
واعترب �أن معر�ض هوريكا
و�أي معر�ض مماثل قادر على
دعم ال�صناعي اللبناين ب�شكل
كبري� ،إذ �إنه ي�س ّلط ال�ضوء على
ميزات ال�صناعة اللبنانية وعلى �إنتاجها املعروف بجودته العالية
ومميزاته التي ت�ضاهي مميزات املنتجات الأوروبية والعاملية».
ور�أى �أن هوريكا  2015متيز بحجم م�شاركة كبرية ،حيث هناك
عدد كبري من العار�ضني املميزين جداً يف جماالت اخت�صا�صهم،
�إ�ضافة �إىل حركة كثيفة من الزبائن الذين �أتوا ليطلعوا على كل
جديد تقدمه ال�صناعة اللبنانية».

ر�أى كامل قبالن �أن �أجواء
معر�ض هوريكا  2015لي�ست
�إيجابية بالكامل� ،إذ يقت�رص
احل�ضور فقط على الزائرين
اللبنانيني بعك�س ال�سنوات
ال�سابقة التي �ضمت زواراً
اجانب من قرب�ص وفرن�سا
و�إيطالية ودول عربية.
ولفت �إىل �أن «كاما بال�ست»
املخت�صة بتجهيز املطاعم
والفنادق وامل�ست�شفيات
وامل�سابح واجلامعات جت ّدد
منتوجاتها با�ستمرار من خالل متابعتها للتطور وامل�شاركة يف
معار�ض خارج لبنان.
ور�أى �أن املعار�ض ب�شكل عام حتمل �أهمية كبرية نظراً للإفادة
التي تقدمها �إىل ال�صناعي ،من خالل ترويج ب�ضاعته والتوا�صل مع
زبائنه وجه ًا لوجه .و�ش ّدد على �أن هذه املعار�ض وحدها ال تكفي
لدعم العمل ال�صناعي �إمنا املطلوب جهود من احلكومات والوزارات
تخفف من حدة التحديات وتدفع العمل قدم ًا نحو الأف�ضل».

ريفا
عبداهلل :متفائلون رغم الجمود

أوجمكو
جمال :نعمل إلنتاج بأبهى حلة

اعتربت نيكول را�سي عبداهلل
�أن م�شاركة ريفا يف معر�ض
هوريكا حملت الكثري من
جرعات التفا�ؤل لها على
الرغم من اجلمود الطاغي
على ال�سوق .و�أ�شارت �إىل
�أن م�شاركة «ريفا» هذا
العام �أتت مليئة بالتجدد
واالبتكار حيث جرت يف
جناح ال�رشكة م�سابقة
�شاركت فيها الفنادق
على مدى يومني الختيار
الأف�ضل والأ�رسع يف ترتيب
متيزت بكثافة الإقبال كما
إذا
�
املعار�ض
أ�رسة» .ور�أت �أن
ّ
ال ّ
هوريكا هذا العامل ،تقدم دعم ًا كبرياً جداً لل�صناعي .وك�شفت �أن
«ريفا» كعادتها تطلع زبائنها على �أبرز التطورات واالبتكارات،
وهذا العام قدمت لزبائنها املخدات واللحف التي تتغيرّ حرارتها
وفق ًا لعوامل الطق�س �إ�ضافة �إىل فر�شات حتتوي على اجلل وتقاوم
احلر وت�أخذ �شكل اجل�سم وجتعل النوم �أعمق و�أقوى».

�أكد جيلبريت جمال �أن معر�ض
هوريكا هو من �أهم املعار�ض
التي تقام يف لبنان ،ولذلك
حتر�ص �أوجمكو �سنوي ًا على
امل�شاركة فيه بهدف التوا�صل
مع زبائنها وبناء �أوا�رص
عالقات جديدة مع م�صانع
و�رشكات مل ي�سبق لها التعامل
معها من قبل .وقال « :تدخل
ال�سوق با�ستمرار �رشكات
وم�صانع جديدة ،ويف هذا
الإطار تكمن �أهمية معر�ض
هوريكا واملعار�ض املماثلة
التي ت�شكل ملتقى نتوا�صل خالله مع هذه ال�رشكات فنلبي
طلبها ون�ساعدها بالتايل يف تقدمي �إنتاجها ب�أبهى حلة و�صورة
متيز هوريكا  2015جلهة التخ�ص�ص الذي
ممكنة» .و�إذ ّ
�شدد على ّ
يظهره العار�ضون والزوار يف �آن واحد ،ك�شف �أن �أوجمكو تقدم هذا
العام �أكيا�س non hooven limunated full colour
املتعددة اال�ستعماالت �إىل زبائنها ...
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شاتو كسارة
صليبا :حضور األجانب خجول
�أو�ضح رامز �صليبا �أن ك�سارة �شاركت هذا العام
كما الأعوام ال�سابقة يف معر�ض هوريكا انطالق ًا
من قناعتها ب�أهمية املعر�ض على �صعيد لبنان
متيز واحرتاف.
وال�رشق الأو�سط ملا يظهره من ّ
وقال« :هوريكا معر�ض عظيم� ،إذ �إنه ي�شكل ملتقى
لكل املعنيني يف جمال ال�ضيافة من فنادق
ومطاعم  ...ولكن بر�أيي ،و�سواء يف هوريكا �أو
�أي معر�ض مماثل يجب �أن يتم ا�ستقطاب زوار
�أجانب ليتعرفوا �إىل املنتجات اللبنانية ويقوموا
با�ستريادها يف ما بعد ،للأ�سف هناك ح�ضور خجول جداً لزوار �أجانب يف املعر�ض وهذا
يحرم ال�صناعي من رفع �صادراته �إىل اخلارج .بر�أيي �إن على منظمي املعر�ض �إيالء هذه
النقطة االهتمام الالزم �إذ من �ش�أن وجود الزوار الأجانب م�ضاعفة مميزات املعر�ض».

شاتو توماس
توما« :عبيدة» جديدنا
�أ�شارت نتايل توما �إىل �أن م�شاركة �شاتو توما�س
يف املعر�ض مهمة جداً �إذ �إنها تف�سح يف املجال
�أمامه للتوا�صل مع زبائنه و�إطالعهم على كل ما
هو جديد يف �صناعة النبيذ التي تتطور با�ستمرار
بطريقة مبا�رشة .و�أعلنت �أن زبائن �شاتو توما�س
كانوا على موعد يف املعر�ض مع زجاجة جديدة
�أطلقت م�ؤخراً حتت ا�سم «عبيدة».
ور�أت توما �أن هوريكا  2015يفتقر �إىل الزوار
الأجانب الذين كانوا يزورون املعر�ض يف ال�سنوات
ال�سابقة .وقالت« :كنا قد اعتدنا ر�ؤية زوار �أجانب يف املعر�ض ،وغيابهم هذا العام
كان الفت ًا ويحرم ال�صناعي من �إمكانية التوا�صل مع زبائن يف الأ�سواق اخلارجية
وبالتايل تنعدم فر�صته لرفع حجم �صادراته �إىل اخلارج».

شاتو أديار
خوري :لدعم الصناعي
و�صفت ريتا خوري م�شاركة «اديار»
يف معر�ض هوريكا بـ»ال�رضورية»� ،إذ
�إن املعر�ض ذو �أهمية كبرية لي�س على
�صعيد لبنان فح�سب� ،إمنا على �صعيد
ال�رشق الأو�سط .و�إذ �أكدت �أن املعر�ض
يحمل فوائد لل�صناعي ،اعتربت �أن كلفة
امل�شاركة يف املعر�ض مرتفعة ما ي�س ّلط
ال�ضوء على �رضورة دعم ال�صناعيني
يف هذا املجال .ور�أت �أن هوريكا 2015
ال يختلف كثرياً عن املعار�ض التي
نظمت يف ال�سنوات ال�سابقة ،ما يح ّتم
العمل على تطويره وعلى ا�ستقطاب
م�شاركني �أكرث من اخلارج واحلد من
وجود الزائرين الذين ال عالقة لهم
باملجاالت التي يعنى بها املعر�ض.
و�أعلنت �أن «�أديار» تطلع الزوار على
�إنتاجها اجلديد لهذا العام من النبيد
الأحمر والأبي�ض.

unigaz
معلوف :التطور والتجدد يميّزان هوريكا
والتجدد ميزتان ترافقان هوريكا با�ستمرار» ،وو�صفت م�شاركة
ر�أت مايا مرهج �أن «التطور
ّ
 unigazفيه بالـ»اجلميلة واملميزة»� ،إذ �إنه يتيح لل�رشكة �إمكانية التوا�صل مع زبائن جدد
ولقاء زبائنها احلاليني لتعرفهم �إىل �أبرز ما لديها من تطور يف عملها وبالتايل يتيح لل�رشكة
فر�صة خدمة زبائنها على �أكمل وجه».
و�أ�شارت �إىل ان معر�ض هوريكا قادر على دعم ال�صناعيني عرب ت�أمني عر�ض مبا�رش ل�سلعهم
�أمام الفنادق واملطاعم وكل املعنيني يف عامل ال�ضيافة .وقالت«:يدخل ال�صناعي دائم ًا منتجات
جديدة �إىل خطوط �إنتاجه ورمبا تكون الفر�صة غري �سانحة �أمام املهتمني جميع ًا للتعرف �إليها،
لكن من خالل زيارتهم للمعر�ض �سيتعرفون �إىل كل جديد يف جمال عملهم يف نقطة واحدة».
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adyar

961 Beer -lebanese Blew

3m plast industrial company

arla

AMC middle east

allied information system

balki,s

bacha convertec

وزارة االقتصاد والتجارة

boecker

وزارة السياحة

Beka Plast

مٔوسسة عبده للتجارة والصناعة

BWL

bonjus
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chateau qanafar

chateau musar

chateau isaac

dekerco

cutlass smart equipment

choueiry multi packaging

first co.

equia

dots

global foods

 فنشتي وأوالده.شركة ج

Franchise engineer

harkous

GPI

goutblanc
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house of zejd

home of h.

hice

joueidi development

IRI - ELCIM LOUNGE

interal

krikita

kitchen & kitchen

khoury dairy

libby,s

lebanese canadian university

ksara

MEA

maxipack

maatouk
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moon light trading

MKS Packaginig

meptico

multi national business

MUBS

Moulin d›or

nachawti

nabatco food products

N.H.S International Co

ojamco

oak operation services

natgaz

armobel

oteri

oliviers
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pro plus creative

plus properties

pixels

sabitech

royal gourmet

reva

shafa

samtec

saltek

sonaco

sohat

siad pest control - bayer quality

taanayel

sultan

stilco
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teletrade computer systems

tannourine

unigaz

,
tony s food

castania

warde

vresso

اكسترافور

yamama

wesleys wholesale

كلوس سانت توماس

شركة التغذية

دايري خوري
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tanmia

terminus industrial ktchen & laundry
equipment
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م�صارف

سليم صفير يتسلم درع ًا تقديرية من سالم
ملنا�سبة انعقاد امل�ؤمتر الرتبوي اللبناين «كلنا
للتعليم» الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم العايل،
منح رئي�س احلكومة متام �سالم ووزير الرتبية اليا�س
بو �صعب درع ًا تكرميية لرئي�س جمل�س الإدارة املدير
العام لبنك بريوت �سليم �صفري «عربون �شكر على
تقدمها م�ؤ�س�سته ،دعم ًا للرتبية
الإ�سهامات التي ّ
ودفع ًا بها �إىل مزيد من التطور».
و�شكر �صفري يف كلمته ،الرئي�س �سالم والوزير بو
�صعب على هذه املبادرة ،معترباً �أن «هذه الدرع
هي حق لكل زميل يف جمموعة بنك بريوت ،لأن
اجلميع مقتنعون ب�أن الرتبية وحدها هي الكفيل
ب�إنقاذ لبنان ودفعه �إىل طريق الغد الذي يطمح �إليها
اللبنانيون».

بنك بيروت يفتتح فرعه الجديد في البترون
يف حفل �ضخم وحا�شد ،افتتح بنك بريوت
فرعه اجلديد يف منطقة البرتون ،موا�ص ًال
ت�ضم 65
بذلك تو�سيع �شبكته التي باتت
ّ
فرع ًا على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية،
التو�سعية التي ينتهجها يف
متابع ًا ال�سيا�سة
ّ
لبنان واخلارج.
وكان افتتح رئي�س جمل�س �إدارة بنك بريوت
�سليم �صفري الفرع اجلديد ذات الهند�سة
املميزة والت�صميم الفريد ،يف ح�ضور كل من
معايل وزير اخلارجية واملغرتبني الأ�ستاذ
جربان با�سيل وراعي �أبر�شية البرتون
للموارنة املطران منري خرياهلل ،وممث َلي وزير
االت�صاالت الأ�ستاذ بطر�س حرب والنائب
�أنطوان زهرا ،ف�ض ًال عن قائمقام البرتون
�ضم
الأ�ستاذ روجيه طوبيا ،وحفل حا�شد ّ
�أع�ضاء جمل�س الإدارة بنك بريوت وفعاليات
املنطقة واجلوار ومديري امل�رصف وح�شد
من البرتونيني .وترافق افتتاح الفرع اجلديد
مع احتفالية لثالثة �أيام ُدعي �إليها �أهل
البرتون واجلوار.
ويف الكلمة التي �ألقاها يف املنا�سبة ،قال
�صفري� « :أردنا �أن يكون فرع البرتون انطالقة جديدة واعدة،
جت�سيدا حل�ضارة
تكون من هنا ،كما كان ال�سور الفينقي،
ً
�إنطلقت من هذا ال�شاطئ وعمت الكون ».واعداً ب�أنه «على غرار
هذا الفرع املميز �ستكون الوثبة اجلديدة «لبنك بريوت» ،خطوة
جبارة نحو م�ستقبل خالق ،خدمة لوطن عانى الكثري ،وال يزال
يعاين ،وي�ستحق منا كل �إ�سهام يف تطوير مقدراته الإقت�صادية
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  147حزيران 2015

الوزير جبران باسيل والدكتور سليم صفير خالل االفتتاح.

والب�رشية ».واختتم كلمته متوجه ًا �إىل البرتونيني« :من حق
الوطن علينا �أن نقدم .ومن البرتون �إخرتنا نحن �أن نقدم،
راغبني ان يكون فرعنا هذا تعبرياً عن ر�ؤيتنا امل�ستقبلية يف
تكري�س الإنطالقة اجلديدة «لبنك بريوت» ،م�ؤ�س�سة ع�رصية �شابة
وهادفة ،طاحمة لأن تكون امل�رصف الديناميكي والتقني الذي
عليه تعتمدون ،لبناء الغد الذي �إليه تطمحون ،لكم ولأبنائكم».
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تحت شعار «منركض لنعيش»
 BBACيواصل دعمه لماراثون الجبل
يف اطار اجلهود املتوا�صلة والهادفة
لدعم الن�شاطات الريا�ضية التي
تقع �ضمن �أهداف ( BBACبنك
بريوت والبالد العربية) للم�س�ؤولية
االجتماعية� ،إنطلق ماراثون اجلبل
بدعم من امل�رصف للعام اخلام�س على
التوايل حتت �شعار «مرنك�ض ل نعي�ش»،
من بلدة بعقلني و�صوال �إىل دير القمر
يف ق�ضاء ال�شوف ،مب�شاركة الآالف من
خمتلف املناطق اللبنانية ،ومب�شاركة
موظفي .BBAC
وتعليق ًا على هذه الن�شاط ،قال ال�سيد
طارق بالل رئي�س دائرة الت�سويق يف
« :BBACيفتخر� BBACأن يكون
الداعم الأ�سا�سي لل�سباق ،و�إننا من
خالل دعمنا لهذا احلدث الريا�ضي
الفعال
نرتجم حر�صنا على التوا�صل ّ
مع اهلنا يف اجلبل وجميع املناطق
اللبنانية وتوجيههم نحو الريا�ضة

لبناء جمتمع �أف�ضل ،فالتوجه نحو
الريا�ضة الهادفة هو خري طريق نحو
بناء املجتمع ال�سليم املنتج والعامل
نحو تغيري �إيجابي الر�ساء لبنان
املحبة والأمل .ون�ؤكد اننا �سنبقى يف
 ،BBACكما كنا ،ال�رشيك اال�سا�سي
لأهلنا يف اجلبل وكل لبنان ت�أكيدا على

�شعارنا «الإهتمام بالفعل».
اختتم ال�سباق باحتفال لتوزيع
امليداليات والك�ؤو�س واجلوائز على
الفائزين بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات
ور�ؤ�ساء البلديات ومدراء املدار�س
والثانويات واجلامعات امل�شاركة،
وبالطبع ممثلي .BBAC

لقاء في مركز جمعية ّ
تجار بيروت
بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر
يف �إطار �سل�سلة املحا�رضات التي تعقد على مدار العام
ولل�سنة الثالثة على التوايل يف مركز حما�رضات جمعية
جتار بريوت برعاية بنك لبنان واملهجر� ،ألقى ال�سيد �سامي
ّ
�صليبا ،ع�ضو جمل�س الإدارة التنفيذي لهيئة الأ�سواق
املالية ،حما�رضة حول «الأ�سواق املالية اللبنانية :
الآفاق والفر�ص املتاحة» بح�ضور عدد من ممثلي الهيئات
االقت�صادية واجلمعيات التجارية وكبار رجال االعمال
واالقت�صاد.
جتار بريوت ،ال�سيد
جمعية
رئي�س
ب
رح
متهيدية،
ويف كلمة
ّ
ّ
مركزاً على �أهمية �إن�شاء
�شما�س باملحا�رض واحل�ضور ّ
نقوال ّ
هيئة الأ�سواق املالية كعالمة م�ضيئة على طريق تطوير
هيكلية الأ�سواق املالية وتطبيق �أدوات متويلية حديثة يف
لبنان .وقد تال ذلك كلم ًة لل�سيد �سعد �أزهري رئي�س جمل�س
�شدد فيها على
الإدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر ّ
دعم القطاع امل�رصيف لهيئة الأ�سواق املالية وم�ساهمته
ثم
دائم ًا يف جهودها لتطوير الأ�سواق املالية اللبنانيةّ .
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من اليمين :أزهري ،صليبا ،شماس

�ألقى ال�سيد �سامي �صليبا حما�رضته م�شدداً على العناوين
التالية :مهام الهيئة الرئي�سية ،ودور الأ�سواق املالية يف
التنمية االقت�صادية ،والآفاق والهواج�س والفر�ص املتاحة
ومعمق
يف هذا املجال .وقد �أعقب ذلك نقا�ش م�ستفي�ض ّ
يف مو�ضوع املحا�رضة قبل �أن ينتقل اجلميع �إىل كوكتيل
يف املنا�سبة.
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ُ�س ْف َرة
ْم َن ّو َرة

�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
مؤسسة البلسم ،شركة صيفي وأوالده،

«البلسم» 17 ..عام ًا من النجاح في عالم الجمال والتألق
مرت  17عام ًا على انطالق م�ؤ�س�سة البل�سم التجاريه
للتجاره العامة وال�صناعة ،متكنت خاللها امل�ؤ�س�سة من
جعل ا�سمها حم ًال للثقة وم�صدراً للطم�أنينة� ،إذ تقدم
امل�ؤ�س�سة ،مت�سلحة بخربتها العلمية العميقة يف عامل
اجلمال والت�ألق ،م�ستح�رضات فريدة ابتدعت خ�صي�صا
من قلب الطبيعة لتكون مبثابة كنوز للجمال والإ�رشاق.
�إ�سهامات م�ؤ�س�سة البل�سم يف عامل اجلمال متميزة وكثرية،
وتغطي كل حاجات الب�رشة �سواء �أكان للوجه �أم للج�سم كما
�أنها تعالج م�شكالت اجللد كافة مهما يكن نوع الب�رشة ويف
�أي مرحلة عمرية .وت�ضم امل�ستح�رضات ،م�ستح�رضات �ضد
ال�شيخوخة جتعل ال�سيدات �أكرث �سعادة و�إ�رشاقة بامتالكهن
لب�رشة نقية ون�رضة ما يعزز ثقتهن ب�أنف�سهن.
ومتكنت امل�ؤ�س�سة من احتالل مكانة خا�صة يف الأ�سواق
املحلية واخلارجية بف�ضل قدرة منتجاتها على عالج
م�شكالت الب�رشة عند املر�أة الع�رصية و�إظهار جمالها
واحلفاظ عليه..

حلم الجمال

وعملت م�ؤ�س�سة البل�سم على حتقيق حلمها بـ»اجلمال
املرتف الذي ال حدود له» عرب تعزيز مبد�أين اثنني:
اجلودة والقدرة الإبتكارية املبدعة حيث بد�أت رحلة
املعرفة والبحث وال�شغف با�ستغالل معطيات الطبيعة
وا�ستخراج العنا�رص الفعالة واملميزة من �أجزاء النباتات
وحتويلها �إىل �أف�ضل الرتاكيب �ضمن �صناعة جتميل
مذهلة تعد مبثابة �أ�سطورة يف عامل ال�شباب والإ�رشاق.
وطورت م�ؤ�س�سة البل�سم معاملها خالل هذه املرحلة
املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل �شبكة من العالقات مع
مراكز الأبحاث والوزارات املتخ�ص�صة يف هذا الإطار
للح�صول على ال�شهادات القانونية الالزمة التي
نفتخر بها.
وتدعو «م�ؤ�س�سة البل�سم» ال�سيدات با�ستمرار �إىل
ا�ستعمال جمموعتها املتميزة من امل�ستح�رضات
ليزدن ب�رشتهن ت�ألقا �إذ من �ش�أن هذه امل�ستح�رضات
منحهن ب�رشة حريرية وغطاللة مغرية وفائقة
النعومة واجلمال.
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شركة صيفي واوالده  ..اسم عريق ذو خبرة في عالم البناء والمشاريع والمقاوالت
منذ خم�سني عام ًا بد�أت م�ؤ�س�سة «�صيفي واوالده» القائمة يف
منطقة را�شيا �ضهر االحمر ،عملها يف �صناعة ال�صخر الوطني
واالجنبي ،والرخام الوطني والتعهدات واملقاوالت ،وامل�شاريع
الكبرية وال�صغرية ،وذلك بهدف تغطية كل احتياجات املناطق
اللبنانية.
وخالل تقدمها �أكت�سبت هذه امل�ؤ�س�سة خربة كبرية يف �صناعة ن�رش
احلجر وكل االعمال املتعلقة به ،وهو الأمر الذي اعطى ال�رشكة
حافزاً لتطوير امل�صنع عرب ادخال معدات ومنا�شري حديثة لكي
ت�ستكمل حاجة ال�سوق اللبنانية ،خ�صو�ص ًا بعد النه�ضة والفورة
العمرانية التي �شهدتها البالد خالل ال�سنوات الأخرية.
ويف لقاء «ال�صناعة واالقت�صاد» مع �آل ال�صيفي املهند�س موري�س
واليا�س وفادي� ،أو�ضحوا لنا عن م�شاريعهم امل�ستقبلية التي
تنوي امل�ؤ�س�سة القيام بها ،و�أهم هذه امل�شاريع نقل امل�صنع من
داخل بلدة �ضهر االحمر �إىل املنطقة اجلبلية بعيداً عن االماكن
ال�سكنية ،وعلى م�ساحة اكرب ،وتركيب �آالت جديدة فالتر للمياه
ا�سو ًة بامل�صانع احلديثة يف اوروبا وباقي الدول التي حتافظ
على البيئة العامة وعلى املياه اجلوفية من التلوث .ويف �ضوء هذا
التوجه يكون امل�صنع قد خطى خطوات متقدمة عن باقي امل�صانع

التي ما زالت تعمل ب�شكل ع�شوائي وال تلتزم باحلد االدنى من
املعايري واملقايي�س واملوا�صفات املعتمدة يف ال�صناعات كافة.
واعرب املهند�س موري�س عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�صناعة يف لبنان
رغم كل التحديات التي تع�صف بال�صناعة عام ًة و�صناعتنا ب�شكل
خا�ص واهمها غالء املحروقات وفاتورة الكهرباء التي تعترب
االغلى مقارنة بباقي الدول املحيطة بنا .ي�ضاف �إىل ذلك غياب
اهتمام احلكومات املتعاقبة يف هذا القطاع ،واعتماد ال�صناعي
دائم ًا على املبادرة الفردية لتلبية حاجاته.
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ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة
�صناعة املجوهرات

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

�صناعة و�سائل النقل

المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
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عبداهلل حداد
عبا�س عبد الح�سين
كو�ستي عاقلة
ح�سن دقيق

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا
Tarek Maana

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر

جبل لبنان
البقاع
ال�شمال
بيروت
وال�ضاحية الجنوبية

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible Editor-In-Chief

P.R & Marketing Manager

�صناعة املفرو�شات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

الإعالنات والإ�شتراكات

Waed Abou Diab

زينب وهبي
�إعالنات ملحق �صنع في لبنان
النجار
دالل
نادر،
جومانة
الإ�شتراكات

المدير الفني
علــي خــزام

منال طالب

Ali khouzam

داتا المعلومات

Art Director

الصادارات الصناعية اللبنانية
خالل شهر كانون الثاني 2015
بلغ جمموع ال�صادارات ال�صناعية خالل �شهر كانون الثاين  2015ما قيمته  243.2مليون دوالر �أمريكي (د�.أ)
مقابل  237.5مليون د .أ� يف كانون الثاين  2014و 275.8مليون د�.أ .يف كانون الثاين  2013اي ب�إرتفاع
وقيمته  5.7مليون د�.أ .ون�سبته  % 2.4مقارنة مع كانون الثاين  2014و�إنخفا�ض وقيمته  32.7مليون د�.أ.
ون�سبته  % 11.8مقارنة مع كانون الثاين .2013

أو ًال :أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية
املرتبة االوىل :الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية �إذ بلغت قيمتها
 58.1مليون د�.أ .خالل كانون الثاين
.2015
املرتبة الثانية :منتجات ال�صناعات
الكيماوية �إذ بلغت قيمتها  46.7مليون
د�.أ .خالل كانون الثاين .2015
املرتبة الثالثة :منتجات �صناعة
الأغذية �إذ بلغت قيمتها  35.7مليون د�.أ.
املرتبة الرابعة :معادن عادية
وم�صنوعاتها بقيمة  27.7مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة :الل�ؤل ؤ� والأحجار
الكرمية و�شبه الكرمية واملعادن الثمنية
(دون املا�س اخلام و�سبائك الذهب)
بقيمة  17.2مليون د�.أ.
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ثاني ًا :أهم أسواق الصادارات الصناعية حسب الدول  /والسعودية في المرتبة األولى

�أ�شارات �إح�صاءات ال�صادارات
خالل �شهر كانون الثاين 2015
اىل �أن ال�سعودية ت�صدرت الئحة
هذه الدول وقد جاء ترتيب الدول
كما يلي :
املرتبة االوىل :ت�صدرت ال�سعودية
كما ذكرنا هذه االئحة حيث بلغت قيمة
ال�صادارات اليها هذا ال�شهر  33.5مليون
د�.أ� .أي ما يوازي  % 13.8من القيمة
الإجمالية لل�صادارات ال�صناعية.
املرتبة الثانية� :إحتلت العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات اليها
 30.7مليون د�.أ� .أي ما يوازي .% 12.6
املرتبة الثالثة� :إحتلت الإمارات
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت
قيمة ال�صادارات �إليها هذا ال�شهر 24.4
د�.أ� .أي ما يوازي .% 10
املرتبة الرابعة� :إحتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات
�إليها هذا ال�شهر  12.7مليون د�.أ� .أي ما
يوازي .% 5.2
املرتبة اخلام�سة� :إحتلت تركيا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات
�إليها هذا ال�شهر  12.1مليون د�.أ� .أي ما
يوازي .% 5

مٔوسسة الفابالست

االحمر ميتال
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�صادرات �صناعية
ثالث ًا :أسواق الصادارات الصناعية حسب تكتالت الدول  /والدول العربية في المرتبة االولى
املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل هذا ال�شهر ال�سوق الرئي�سة
لل�صادارات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة
اىل الدول االجنبية وقد بلغت قيمة
ال�صادارات اليها  137.4مليون د�.أ� .أي ما
ن�سبته .% 56.5
املرتبة الثانية� :إحتلت الدول
الأوروبية هذه املرتبة �إذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 19.3
املرتبة الثالثة� :إحتلت الدول
الأفريقية الغري عربية هذه املرتبة �إذ
�إ�ستوردت ما ن�سبته .% 13
املرتبة الرابعة :الدول الآ�سيوية الغري
عربية اذ ا�ستوردت مبا ن�سبته .% 8.4

أما أبرز المنتجات المصدرة الى
الدول العربية فهي
الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية
بقيمة  37.3مليون د�.أ.
منتجات �صناعة الأغذية بقيمة
مليون د�.أ.

25.9

منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة
 22.2مليون د�.أ
منتجات �صناعة الورق والكرتون
وم�صنوعاتهما بقيمة  10.2مليون د�.أ.

شركة الشمال لاللبان واالجبان
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رابع ًا :توزيع الصادارات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون الثاني 2015
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادارات
ال�صناعية والتي كان �أهمها خالل �شهر
كانون الثاين  2015الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية �إذ بلغت قيمتها
 58.1مليون د�.أ.
وقد ت�صدر العراق الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ �إ�ستورد ما
قيمته  14.3مليون د�.أ.
ومن ثم ال�سعودية �إذ ا�ستوردت ما
قيمته  9.8مليون د�.أ.
وتليها االمارات العربية بقيمة 3.9
مليون د�.أ.
-2
تليها منتجات ال�صناعات
الكيماوية بقيمة  46.7مليون د�.أ
�إحتل العراق �صدارة الدول امل�ستوردة
لهذا املنتج بقيمة  6.3مليون د�.أ.

ومن ثم بريطانيا بقيمة  5.9مليون
د�.أ.
وتليها ال�سعودية بقيمة  4.5مليون
د�.أ.
 -3ثم تليها منتجات �صناعة الأغذية
�إذ بلغت قيمتها  35.7مليون د�.أ.
ت�صدرت ال�سعودية الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ �إ�ستوردت ما
قيمته  6.2مليون د�.أ.
ومن ثم العراق بقيمة  5.97مليون
د�.أ.
وتليها �سوريا بقيمة  3.6مليون د�.أ.
 -4كما تليها املعادن العادية
وم�صنوعاتها �إذ بلغت قيمتها 27.7
مليون د .أ�

وت�صدرت تركيا الئحة البلدان
امل�ستوردة �إذ �إ�ستوردت ما قيمته
8.0مليون د�.أ.
 ومن ثم جمهورية كوريا �إذ
ا�ستوردت ما قيمته  4.1مليوت د�.أ.
وتليها الإمارات العربية بقيمة 2.0
مليون د�.أ.
 -5ومن ثم الل�ؤل ؤ� والأحجار الكرمية
والغري كرمية ،املعادن الثمنية (دون
املا�س و�سبائك الذهب )..بقيمة 17.2
مليون د�.أ.
و�إحتلت الإمارات العربية الئحة
البلدان امل�ستوردة �إذ ا�ستوردت 7.3
مليون د�.أ.
ومن ثم بلجيكا �إذ �إ�ستوردت 4.9
مليون د�.أ.

الوارادات من اآلالت والمعدات الصناعية
خالل شهر كانون الثاني 2015
رابع ًا :توزيع الصادارات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون الثاني 2015
�أو ًال:
بلغ جمموع قيمة الوارادت من الآالت واملعدات ال�صناعية يف
كانون الثاين  2015نحو  20.5مليون د�.أ .مقابل  18.6مليون
د�.أ .يف كانون الثاين  2014و  26.5مليون د�.أ .يف كانون الثاين
� 2013أي ب�إرتفاع وقيمته  1.9مليون د�.أ .ون�سبته % 10.2
مقارنة مع كانون الثاين  2014وانخفا�ض وقيمته  6مليون د�.أ.
ون�سبته  % 22.7مقارنة مع كانون الثاين .2013
وقد ت�صدرت �إيطاليا الئحة الدول امل�صدرة للآالت واملعدات
ال�صناعية اىل لبنان ،حيث بلغت قيمتها خالل هذا ال�شهر 6.2
مليون د�.أ.
 تليها ال�صني بحوايل  4.7مليون د�.أ.

ثانياً:
توزيع الآالت واملعدات ال�صناعية امل�ستوردة بح�سب بلد
املن�شاء والن�شاط ال�صناعي:
� -1إحتلت وارادات الآالت لل�صناعات الغذائية
املرتبة االوىل �إذ بلغت قيمتها  3.6مليون د�.أ.
وت�صدرت ال�صني الئحة البلدان امل�صدرة لهذا املنتج اىل
لبنان �إذ �صدرت ما قيمته  1.1مليون د�.أ.
 -2وتليها وارادات الآالت التي ت�ستعمل يف التغليف بقيمة 3.1

مليون د�.أ.
و�إحتلت �إيطاليا �صدارة الدول امل�صدرة لهذا املنتج بقيمة 2.8
مليون د�.أ.
 -3ثم الآالت ل�صناعة املطاط واالدائن بقيمة  1.1مليون د�.أ.

 ومن ثم املانيا بحوايل  2.2مليون د�.أ.
57

العدد  147حزيران 2015

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

58

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�صنــاع ــة الب ــان واجب ــان
 لبنان-  البقاع- زحلة
961 )8( 81511 - ٩٦١ )٨( ٥٤٥٥٠٠ : هاتف
 زحلة- 354 :ب. �ص- ٩٦١ )٨( 815333 : فاك�س
info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

La Roche Chocolate

معمل �شوكوال الرو�ش

 مبلكه-  ال�شارع العام-  حارة حريك-  بعبدا- جبل لبنان
961 1 541667 : فاك�س- 961 1 540667 - 3 230667 :هاتف
E-mail: laroche@larochechocolate.com

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405
nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 وهي مياه نبع مكررة،م فوق �سطح البحر1850 تنبع عالية على
.طبيعياً من خالل مرورها يف طبقات جبل تر�سي�ش يف لبنان
حتفظها حممية طبيعية م�ساحتها اأكرث من اأربعة مليون مرت
. فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي،مربع
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Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring
water is naturally filtered through the geological
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It
is protected by over four million m² of private
natural reserve, ensuring the water is pure and
suitable for a healthy lifestyle.

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 (0)5 465 222, 961 (0)5 465 333
M.: +961 (0)3 021028
info@drinkaliya.com

drinkaliya.com

drinkaliya.com

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579
Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com
www.matador-chocolate.com

ل.م.مطاحن الدورة �ش

Dora Flour Mills SAL

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

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

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :هاتف-  برج حمود- الدورة
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص
info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

ل.م.ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش

ZM Vegetable Oils Industries SAL

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

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

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( 252580 :هاتف-  ك�سروان- ذوق م�صبح
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص
info@zmvegetableoils.com
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ال�شويفات  -م�شاريع الرمي  -جانب �شركة كومارو  -بناية �شعالن
هاتف961 3 850921 - 78 827204 :
chaalan.plast@gmail.com

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات

�صيدا  -حي الو�سطاين :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
عرمون مقابل التمثال :تلفون٩٦١ )5( 812086 :
بريوت -بئر ح�سن م�ستديرة ريا�ض ال�صلح تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

ﺷﻌﻼن ﺑﻼﺳﺖ

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

من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة �صدقة
للمعجنات واحللويات Sadaka

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها (ا�سترياد وت�صدير)
Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد � -شارع اق�سي�س  -بريوت لبنان  -تلفون961 01/542542-278248 :
فاك�س961 01/543030 :
Email: info@sadaka-lb.com

www.sadaka-lb.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

املركز الرئي�سي � -صور  -ال�شارع العام � -شارع ال�سنغال  -بناية الأطباء961 7 740662 :
فرع �أول :الب�ص  -مفرق معركة961 7 740606 :
هاتف حممول :علي ح�سني احلاج علي961 70 059999 :
هاتف حممول� :أحمد ح�سني احلاج علي961 3 509080 :

�أفخر �أنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي  -بيروت  -لبنان  -هاتف961 1 705277 03 771519 :
E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com
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مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان  -ك�سروان  -جديدة غزير  -ال�شارع العام
هاتف  - ٩٦١ )3( 643502 - ٩٦١ )9( 925965 :فاك�س٩٦١ )9( 925361 :

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

معمل يون�س احللبي
ل�صناعة احلالوة والطحينة وال�سم�سم

�صيدا  -مقابل م�ست�شفى الراعي  -املدينة ال�صناعية الثالثة
هاتف961 70 365320 - 961 3 215035 :
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خالية من املواد الكيماوية

معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

�صنع يف
لبنـــان

Made In
Lebanon

الغازية  -اتو�سرتاد �صيدا �/صور � -ص.ب بريوت  - ١١١٨٩٨ :هاتف  - ٩٦١ )٧( ٢٢٢٦٩٦ :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٢٢٠٤٢٥ :
بريوت  -هاتف  - ٩٦١ )١( ٦٥٤٣٢٩ :تلفاك�س ٩٦١ )١( ٦٥٤٣٣٠ :

Oussayma Ghrawi s.a.l

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.

تو�ضيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات (ا�ستيراد وت�صدير)

Phone: +961 1 788501
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481
e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com
Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

حارة حريك � -شارع الروي�س الرئي�سي � -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج الرباجنة
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاك�س ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :
خلوي E-mail : helbawi@helbawibros.com ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :
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email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets
Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873
Mobile: 961 3 648136

ب�إدارة ال�سيد حمزة
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معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

�ش.م.م

مخلالت  -كبي�س
مربيات  -معلبات
طازجة ورق عنب
زيتون  -زيت زيتون

Pickles-Jams
Canned Food
Grape Leaves
Olives-Olives Oil

الكورة  -كفرعقا
لبنان ال�شمالي
هاتف:
٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨
فاك�س:
٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨
خليوي :
٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢
�ص.ب ١٢ :
اميون  -لبنان
الناعمة  -احلارة ملك احمد عطايا  -هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاك�س � - ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بريوت
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com

Website : www.aldayaa.com

E-mail: sales@aldayaa.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صناعة احلالوة والطحينة
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Tahini & Halawa Industry

Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452
raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

- لبنان
 الغازية- �صيدا
: هاتف
٩٦١ )٧( 224520
:خليوي
٩٦١ )٣( ٧١١١١٨
: فاك�س
٩٦١ )٧( ٢٢٠٥٠٦

E-mail : greenhill.lebanon@gmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

م�ؤ�س�سة انطوان اللقي�س
ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل  -زغرتا الزاوية  -منطقة كفرزينا  -ال�شارع العام
خليوي - 961 3 686644 :تلفاك�س961 6 555777 :

املركز التجاري لل�شرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

اليقاع  -زحلة � -شتورا ال�شارع العام  -هاتف ٩٦١ )8( 514502 :
 - ٩٦١ )3( 410412فاك�س �- ٩٦١ )8( 514504 :ص.ب  72 :زحلة

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com
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ال�صناعات المنجمية

�شركة نتكو للأدوات ال�صحية �ش.م.م

خالطات � -سرياميك �أطقم حمامات

حارة حريك  -ال�صفري � -شارع مكرزل  -هاتفE-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

تلفون03/608604 - 03/224409 :
ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :
E-mail: edcocompany@hotmail.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626
Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك

�شركة ايكو للتجارة وال�صناعة
والمقاوالت �ش.م.م

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

املعمل :كفر�شيما
املنطقة ال�صناعية
هاتف :
961 )5( 436115/114
املكتب:
حارة حريك
تلفاك�س:
961 )1(557523
E-Mail: echo_painting@hotmail.com echo.paint@gmail.com
www.echopaint.com

الفتى كو
ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

�صناعة وتجارة
مواد التنظيف
Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials
العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك � -شارع الق�سي�س
هاتف  - ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 :فاك�س ٩٦١ )1( 279314 :

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.
Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Polypropylene (P.P) strap

Polyester (PET) strap
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�صناعة الألب�سة والن�سيج
New Cannon
Comfort Tex
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نيو كانون
تك�س-كومفورت

 مطرزات على �أنواعها-  �أجهزة عرائ�س- بيا�ضات منزلية

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

 قاع الرمي ال�شارع العام بناية جماع�ص-  زحلة- البقاع
961 )8( 812260 : فاك�س- 961 )8( 812260 :هاتف
E-mail: comfort@terra.net.lb

م.م.�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش
ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

961)3(619681 961)5( : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب. ص-961)3(671265 :خليوي
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com

�صناعة الألب�سة والن�سيج
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جاين �سيك�س
Jany Six

 بناية برج احلرية-  �شارع يزبك-  امل�صيطبة- بريوت
5741- 14 :.ب. �ص- 961 3 800509 - ٩٦١ )1( 816845 - )1( 300874 : هاتف
e-mail: info@janysix.com

Website: www.janysix.com

٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١ : فاك�س- ٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢ :  هاتف-  بناية يدكو-  لبنان-  ك�سروان- داريا
E-mail: info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels
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م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All
Kinds of Tissue Paper
Converting Machine
املركز الرئيسي :صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د .نزيه البزري ـ بناية حمود
تلفاكس - 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :ص ب ٣٧١ :صيدا
www.amacosal.com info@amacosal.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF
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م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

 يميناً بإتجاه بيروت-  األوتوستراد-  ضبية:صالة العرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
961 1 683184/5 - 3 613956 : هاتف-  نيو روضة-  الدكوانة:المصنع
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com
Website: www.hzhoussami.com

ل.م.�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة �ش

Steam Company

Industry & Commerce sal
�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters
00961 3 266322 :خليوي
، كفور، النبطية، اجلنوب:امل�صنع
املدينة ال�صناعية
 الكفاءات-  بريوت:�صيانة ومابعد البيع
009611472582 :تلفون
009611468475:فاك�س

alighaddar_steamco@hotmail.com
www.steamindustry.com

جباالت باطون وميكانيك عام

Manufacturing of Concrete
Mixers & General Mechanic

 ملك اليا�س حبو�ش-  املدينة ال�صناعية- �سد البو�شرية-  لبنان- بريوت
961 1 488611 : تلفاك�س- 961 1 497207 :هاتف
961 70 475222 - 961 3 666664 :خليوي
E-mail : ashkarian@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

طرابل�س -دير عمار لبنان
ال�شمايل
هاتف ٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ :
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
فاك�س :
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
خلوي :
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com
Website : www.sabsaby.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

GHADDAR

مراجل بخارية

بريوت  -بئر ح�سن  -نادي الغولف � -سنرت بون مار�شيه
ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

تلفاك�س:
961 1 858194
خليوي:
961 3 415669
خليوي:
961 3 151584
امل�صنع:
961 7 224995

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L
Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7
E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar: St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587
C.R.34078 Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021

info@pacqa.com-www.pacqa.com

�صناعة االت تعبئة وتغليف

 زحلة- البقاع
 ال�شارع العام- تعنايل
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
961 )3( 645094 - 980267 :هاتف

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST.

Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906
P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com

�شركة معامل فيلوك�س للقازانات Velox

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

Steam Boilers-Heaters

جبل لبنان  -بعبدا  -برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب
هاتف  ٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 :فاك�س ٩٦١ )1( 472060 :
veloxco@hotmail.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

GHADDAR

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

Ghaddar

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956
redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

�شركة معامل عيتاين
مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت  -بئر ح�سن
نادي الغولف
�سنرت بون مار�شيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

تلفاك�س:
961 1 858194
خليوي:
961 3 415669

�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
بريوت  -تلة اخلياط  -خلف حديقة التلفزيون  -بناية عيتاين  -ط .ال�سفلي
هاتف٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين

خطوط إنتاج غذائية ،خالطات ،مطاحن الكشك ،عجانات ،معامل احلالوة والبرغل كاملة

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :

E-mail: info@hilanico.com - Website : www.hilanico.com

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

فــ�ؤاد �سـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONS

Since 1922

Lighting Fixtures Manufacturing & Lighting Design

امل�صنع :الناعمة  -قرب البلدية
االدارة و�صالة العر�ض:
بلفار �سامي ال�صلح  -بناية يون�س
�ص.ب ١١-١٩٧٦ :بريوت  -لبنان
هاتف٩٦١ )١( ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ :
فاك�س٩٦١ )١( ٣٩٠٢٩٠ :
info@siblini-lighting.com

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول
هاتف ٩٦١ )71( 858152 :
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Processing plant

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Chillers and cooling units

Steel structure

Cold rooms

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -الطريق الدويل  -مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع  -بناية بندر
هاتف - 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :فاك�س� - 961 5 952866 :ص.ب 166 :احلازمية
website: www.mecanixsal.com

-

E-mail: mecanix@mecanixsal.com

م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �صربي ك ّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  -تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

البقاع
زحلة  -تعنايل
املنطقة ال�صناعية
هاتف:
961 3 080961
961 70 942245
961 71 656931
961 71 293502
961 8 513155

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

العنوان :االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  -هاتف وفاك�س +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :
خلوي www.elissaco.com- elissaco@live.com +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :

ال�صناعات المعدنية
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Aluminium - Glass
& Stainless Steel

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818
www.atcoalu.com - email: z.attallah@atcoalu.com
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ال�صناعات المعدنية

New Aluminum

جميع �أعمال الأملنيوم� ،ستائر زجاجية للبلكون� ،سيكوريت

الأوزاعي  -الطريق العام  100 -مرت بعد املرف�أ
هاتف961 3 532177 :

Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329
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ال�صناعات المعدنية

تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن
ت�صنيع وتركيب البوابات
الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال
الحديد ال�صناعي والقرميد

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil
info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

Al Sokhen Aluminium
أملنيوم السخن
�أ�شغال جميع �أنواع الأملنيوم والزجاج� ،سيكوريت ،ومطابخ و�أليكوبوند وبرادي زجاجية

�أدوني�س  -املنطقة ال�صناعية  -تلفون961 9 223040 :
جديدة غزير  -تلفون961 9 925391 :
�أربيل  -عنكاوه  -تلفون00964 7700 460086 :

E-mail: info@azarsteel.com - Website: www.azarsteel.com

م�صنع علي الربجي و�أوالده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks
خزنات حديدية ،أبواب غرف مسلحة

جبيل  -حاالت  -طريق قرطبا
هاتف961 70 232968 - 961 71 757183 :

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

البقاع  -زحلة  -رياق � -شارع املحطة  -بناية ال�شركة
هاتف - 961 )8( 900415 - )3( 781333 :فاك�س961 )8( 900371 :
E-mail : houssambourji@hotmail.com
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�صناعة المفرو�شات

ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻃﺒ ّﻴﺔ ،ﺇﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﺭﻓﺎﺹ

ﺍﻟﺤﺪﺙ.ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ.ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

ﻫﺎﺗﻒ 05 - 470 000:

م�ؤ�س�سة يا�سر يو�سف و�إخوانه للديكور والتعهدات
ت�صميم وتنفيذ جميع �أنواع الديكورات � -أ�سقف م�ستعارة  -جيب�س  -جيب�سن بورد
بال�ستيك  -قناطر

هاتف961 76 913538 - 961 70 853994 :
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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معمل �شريف اخوان
ورق �صحي  -حمارم

بعلبك الهرمل  -الكيال  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف961 3 969558 - 961 8 379465 :

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Shreif Bros Factory

Toilet Paper - Tissues
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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م�ؤ�س�سة خزعل للتجارة
مكعبات ثلج بجميع الأحجام

ال�صناعات المختلفة

�شركة بال�ستيبون Plastiban
صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

بعلبك � -ساحة نا�صر  -هاتف961 76 564948:
�شتورة  -مقابل اجلمارك  -هاتف961 76 467455:
ال�شياح  -مقابل معمل غندور  -هاتف961 3 355563 :

العنــوان  :بريوت � -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام
هاتف - 01/809454 :خليوي  - 03/284690 :فاك�س01/810454 :
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ر�سالة الإمارات
بحضور  600مشارك من  48دولة

«ريزدنس البستان» يستضيف بطولة فزاع لذوي اإلعاقة

�إ�ست�ضاف مركز ورزيدن�س الب�ستان،
�أح��د �أك�بر جممعات ال�شقق الفندقية
يف قلب دبي بالتن�سيق مع نادي دبي
للريا�ضات اخلا�صة ،الوفود امل�شاركة
يف بطولة فزاع الدولية ال�سابعة لألعاب
القوى لذوي الإعاقة  -اجلائزة الكربى
دب��ي لعام  ،2015و�شغل الالعبون
واملنظمون وجل��ان التحكيم الذين
يبلغ عددهم  600من  48دولة غرف
واجنحة الفندق طوال فرتة البطولة من
 26 - 19من �شباط/فرباير املا�ضي.
واختتمت البطولة فعالياتها ،حتت
رع��اي��ة ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،وجمعت
البطولة بني �أنواع خمتلفة من �ألعاب
القوى� ،شارك فيها �أكرث من  600العب
والعبة من الإمارات وخارجها.
وقال ماجد عبد اهلل الع�صيمي ،مدير
البطولة �شاكراً �إدارة الب�ستان ريزدن�س:
«ن��ح��ن مم��ت��ن��ون ل��دع��م��ه��م امل�ستمر
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للريا�ضة ،وا�ستعدادهم الدائم لتقدمي
ال�ضيافة املميزة لالعبني واملدربني
وطاقم البطولة ،ون�شكرهم على ُح�سن
ا�ست�ضافتهم لنا للمرة الثانية هذه
ال�سنة».
و�أع���رب ي��ا��سر مو�سى ن��ائ��ب املدير
التنفيذي ملركز وريزدن�س الب�ستان عن
�سعادته بعد جناح �إ�ست�ضافة البطولة
قائال � »:أود �أن �أ�شكر الإدارة واملوظفني،
و�أ�شكر اللجنة املنظمة لبطولة فزاع
ال�سابعة ل�رشاكتها مع �إدارة الب�ستان
رزيدن�س،يف واحد ة من �أهم الأحداث
الريا�ضية يف املنطقة ،و�آمل �أن تكون
الإقامة قد طابت للم�شاركني ،و نحن
دائم ًا على ا�ستعداد ال�ست�ضافة الدورات
املقبلة من البطولة».
و�شارك يف البطولة العديد من الدول،
مثل�،أذربيجان و�أ�سرتاليا والأردن
والإمارات العربية املتحدة ،البحرين،
الربازيل ،اجلزائر ،الدمنارك ،ال�سويد،
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العراق ،الكامريون� ،أملانيا ،املغرب،
املك�سيك ،اململكة العربية ال�سعودية،
اليابان ،اليونان� ،أوزبك�ستان� ،إيران،
�إيرلندا ،بريطانيا ،بلجيكا ،بلغاريا،
تايلند ،تركيا ،تون�س ،م�رص وجنوب
�أفريقيا والكويت ورو�سيا� ،سلوفاكيا،
�سوريا� ،سوي�رسا ،فرن�سا ،فنلندا ،قطر،
قريغيز�ستان ،كازاخ�ستان ،كندا،
التفيا ،ليتوانيا ،ماليزيا ،موري�شيو�س،
نيجرييا ،هولندا والهند وليبيا.
ومن ناحيته �أ�ضاف مو�سى احلايك،
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مركز
ورزيدن�س الب�ستان «نحن فخورون
بهذه ال����شراك��ة امل�ستمرة منذ ت�سع
���س��ن��وات ب�ين ال��ب�����س��ت��ان رزي��دي��ن�����س
وب��ط��والت «ف���زاع» ،ويف ه��ذه ال�سنة
حتديداً حاولنا �أن ن�ضيف �إىل ذكريات
الالعبني ذكريات �أ�ضافية التن�سى من
خالل توفري �إقامة مميزة تليق بهذه
ال�رشاكة الطويلة».

التداعيات اإلقتصادية المحتملة لـ«عاصفة الحزم»
بد�أت م�ؤ�س�سات مالية وبحثية ر�صد
الآثار الإقت�صادية الأولية لعا�صفة
احل��زم اخلليجية على دول اخلليج
وخا�صة ال�سعودية ،والتي متثلت يف
ت�أكيد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
(البنك املركزي)� ،أن ال�سعودية بد�أت
ال�سحب من احتياطاتها من النقد
الأج��ن��ب��ي للمرة الأوىل منذ 2009
لتغطية ع��ج��ز قيا�سي م��ت��وق��ع يف
موازنة الدولة ناجت من انهيار �أ�سعار
النفط ،ومتوقع تزايده ب�سبب نفقات احلرب يف اليمن.
وبح�سب م�ؤ�س�سات نقدية �أجنبية ف�إن احلرب �سيكون لها تكلفتها
الإقت�صادية املبا�رشة املتمثلة يف اخل�سائر الناجتة يف املعدات
والأرواح ،وا�ستنزاف املوارد املالية على �رشاء ال�سالح وجتهيز
القوات والطلعات اجلوية ،و�أن ذلك هو بالرغم من �أن ال�سعودية
لديها ر�صيد ميكن التعويل عليه من احتياطيات النقد الأجنبي
يقدر بنحو  750مليار دوالر.
وزاد الإنفاق على الت�سليح يف عام  2014بنحو  170مليار دوالر
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وكانت ال�سعودية
والإم���ارات تت�صدران حجم الإنفاق على الت�سليح بني دول
املنطقة ،فال�سعودية وحدها بلغ حجم الإنفاق على الت�سلح فيها
نحو  57مليار دوالر عام  ،2014ويف ظل ا�ستمرار احلرب �سيزداد
هذا املبلغ ب�شكل ملحوظ.
و�سجلت االحتياطيات الأجنبية ال�صافية للمملكة م�ستوى
قيا�سيا مرتفعا بلغ  737مليار دوالر يف �آب املا�ضي ،وقال
خ�براء �إن دخ��ول دول اخلليج وبخا�صة ال�سعودية يف حرب
طويلة� ،سي�ؤدي بال �شك �إىل ا�ستنزاف هذا االحتياطي ،وقد ي�ؤدي
�إىل ت�سييل بع�ض الأ�صول ال�سعودية يف اخلارج.
وهو ما يعني �أن ع�رشات املليارات من ال��دوالرات اخلا�صة

باململكة قد ُ�سحبت من بنوك و�أ�سواق
مالية غربية ،غالبيتها �أمريكية ،هذا
العام مع �سعي �أكرب م�صدر للنفط يف
العامل �إىل التغلب على انخفا�ض ٍ
حاد
يف الإيرادات.
وبالرغم من �أن العا�صفة اخلليجية
جنحت يف رف��ع �أ�سعار النفط 4%
لي�صل �إىل 60
دوالرا ،فقد قالت
ً
م�ؤ�س�سة (كابيتال �إيكنوميك�س)
ومقرها لندن يف تقرير �أن��ه« :عند
الأ�سعار احلالية للنفط التي تقل عن  60دوالرا للربميل ف�إنه
من �شبه امل�ؤكد �أن تواجه ال�سعودية عج ًزا مزدوجا يف املوازنة
واحل�ساب اجلاري».
وتقول الدكتورة «مينى احلماقى» �أ�ستاذة الإقت�صاد يف جامعة
عني �شم�س �إن التكلفة الإقت�صادية املبا�رشة لهذه العملية
�ستكون م�ؤثرة على الدول اخلليجية �صاحبة امل�صلحة املبا�رشة
والأ�سا�سية لتكاليف هذه العمليات الع�سكرية ،ب�سبب تكاليف
احلرب وال�سالح وعدم اال�ستقرار وت�رضر النمو الإقت�صادي.
وع��ن الآث���ار الإقت�صادية ال�سلبية للعملية ،يقول اخلبري
الإقت�صادي« ،عبد احلافظ ال�صاوي»� ،إن العملية الع�سكرية
�سيكون لها �آثار على دول اخلليج ،كما �أنها �ست�سهم يف ت�صنيف
املنطقة على �أنها منطقة م�ضطربة ،ف�ضال عن خروج عدد ال
ب�أ�س به من اخلليجيني �إىل دول �أكرث ا�ستقرارا خمافة التداعيات
ال�سلبية للحرب.
ويري اخلرباء �أن الآثار بعيدة املدي �سوف تتحدد بعدما نعرف
هل ال�سعودية والدول احلليفة �ستكتفي ب�رضبتها الأوىل فقط� ،أي
احل�صار وال�سعي حلل �سيا�سي� ،أم �أن الأمور �سوف متتد �إىل حرب
طويلة� ،سواء من خالل ال�رضبات اجلوية واحل�سم الربي� ،أو جلوء
احلوثيني �إىل حرب الع�صابات.

«الصناعة واالقتصاد» تك ّرم رزيدانس البستان

جملة ال�صناعة وال�صناعة
والإقت�صاد ب�شخ�ص ممثلها
ال�سيد �سمري ��شرف الدين
ت��ك��رم الرئي�س التنفيذي
ملجموعة رزيدن�س الب�ستان
بلوحة تذكارية على جهوده
املبذولة ومواقفه امل�رشفة
من اجل الإم��ارات ولبنان
لإع��ل�اء ���ش���أن االقت�صاد
وال�سياحة العاملية.
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ر�سالة �سوريا
 42شركة وطنية وأجنبية تشارك في «السوريون يبنون سورية»

عرنوس لـ«الصناعة واإلقتصاد» :سورية بخير
ولبنان معني بإعادة إعمار سورية

�إفتتح وزير الأ�شغال العامة
ح�سني ع��رن��و���س «املعر�ض
الثاين لإعادة �إعمار �سورية»
الذي نظمته امل�ؤ�س�سة ال�سورية
الدولية للت�سويق «�سيما»،
حتت �شعار «ال�سوريون يبنون
�سورية» ،بدعم من احتاد غرف
التجارة ال�سورية ،وذل��ك يف
فندق «داما روز» يف دم�شق،
مب�شاركة � 42رشكة وطنية
متخ�ص�صة يف جمال
و�أجنبية
ّ
الإعمار وخدماته وع��دد من
ال�سفارات املعتمدة يف دم�شق.
وت�شارك يف املعر�ض �رشكات
من ال�صني والنم�سا وكوريا
اجلنوبية وعدد من ال�رشكات
الأجنبية �إىل جانب ال�رشكات
ال��وط��ن��ي��ة لتلبية متطلبات
�إعادة الإعمار وجذب التقنيات
ور���س��م م�لام��ح �إ�سرتاتيجية
العمل للمرحلة املقبلة .كما
ب���رزت م�����ش��ارك��ة كثيفة من
قبل �سفارات دول عدة �أبرزها ت�شيكيا،
�أندوني�سيا ،الهند ،الفيليبني ،فنزويال،
كورية ،و�إيران.
ويت�ضمن امل��ع��ر���ض خ��دم��ات البناء
والإن�شاء واخلدمات العقارية والهند�سية
والإك�ساء الداخلي واخلارجي والطاقة
والقوى املحركة واال�ست�شارات الفنية
والبنى التحتية والتعهدات والبنوك
و�رشكات الت�أمني.
ويرافق املعر�ض حما�رضات تخ�ص�صية
حول تطوير �أدوات الإنتاج حول الطاقة
البديلة والتقنيات احلديثة يف الربط
ال�شبكي وتقنيات الإنارة البديلة وجتربة
لل�رشكة العامة للدرا�سات واال�ست�شارات
الفنية يف الك�شف عن الأبنية املت�رضرة
ومفاهيم ومبادئ �أ�سا�سية يف الت�صميم
الزلزايل.
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الحشد في المعرض

عرنوس

و�أك��د عرنو�س يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن تنظيم املعر�ض وم�شاركة
ال�رشكات الكثيفة فيه دليل على �أن
�سورية بخري رغم ما يحاك ويقال .وقال:
«رغم الهجمة الكبرية على �سورية وحقد
اجلهلة على هذا البلد الكبري ،الر�سالة التي
ي�ؤكدها املعر�ض وا�ضحة حيث ت�شارك
فيه � 42رشكة داخلية وخ��ارج��ي��ة ،ما
يعني �أن البلد بخري».
و�أ�ضاف« :لدينا قناعة مطلقة بو�ضوح
ر�ؤيتنا ،وثقتنا ببلدنا و�شعبنا �أكرب من
�أن ته ّز حتت �أي ع��دوان ،ولذلك فالبناء
م�ستمر وامل��ع��ارك م�ستمرة واحل��ي��اة
م�ستمرة يف �سورية».
وتابع« :ي�س�ألني البع�ض ،متى �ستبد�أ
عملية الإعمار ،و�أنا �أجيبهم ي�س�ؤال �آخر:
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هل وقف تنفيذ امل�شاريع حتى
نقول �أننا نريد الإعمار؟».
و�شدد عرنو�س على �أن �سورية
ّ
ت�شهد يومي ًا ن�شاطات ثقافية
واجتماعية و�إقت�صادية ،ما
يعني �أن ال�شعب ال�سوري
�شعب حي ولذلك هم يركزون
على �رضبه لأنه كذلك.
ويف رد ع��ل��ى ����س����ؤال� ،أك��د
تعول
عرنو�س �أن «�سورية ّ
بال�شكل الأ�سا�سي يف عملية
�إعمارها على �أهلها و�شعبها
وعلى ال�سوريني �سواء كانوا
يف الداخل �أواخل���ارج وعلى
�أ�صدقائها الذين وقفوا معها
يف �أزمتها ،وه��م معروفون
م��ن �إي����ران ورو���س��ي��ا وخ��ط
امل��ق��اوم��ة ،ول��ب��ن��ان معني
يف ه��ذا اجلانب �إذ �إن الدم
ال��ل��ب��ن��اين وال����دم ال�����س��وري
�أ�صبحا م�شرتكني».
واع����ت��ب�ر �أن «م�����ش��ارك��ة
امل�صارف اخلا�صة والعامة �إ�ضافة �إىل
�أ�سواق الأوراق املالية واملغرتبني يف
املعر�ض ،ي�ؤ�رش �إىل عدم وجود خوف من
�إمكانية غياب التمويل يف عملية �إعادة
و�شدد عرنو�س على «وجود
الإع��م��ار»ّ .
حت�ضريات كثرية لإع��ادة الإعمار وهي
ت�أخذ طابع الأول��وي��ة و�سرياها النا�س
على الأر�ض قريب ًا».
و�أع�����رب ع��رن��و���س ع��ن اع��ت��ق��اده �أن
املعر�ض املقبل �سيكون على �أر���ض
املعار�ض يف دم�شق ،كما �أع��رب عن
تفا�ؤله بوجود م�شاركة �إقليمية ودولية
يف املعر�ض ،كا�شف ًا عن وجود جمموعة
كبرية من ال�رشكات اللبنانية الراغبة
يف امل�شاركة يف عملية الإعمار والتي
�ستعامل متام ًا كما ال�رشكات ال�سورية
حينذاك».

أحمد الموسوي يسلم موفق طيارة لوحة تذكارية

طيارة

و�أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام للم�ؤ�س�سة موفق
طيارة «� ّأن املعر�ض يتيح ر�سم مالمح
ا�سرتتيجية العمل للمرحلة املقبلة من
خالل التعاون وامل�شاركة بني ال�رشكات
الوطنية والأجنبية» ،الفت ًا �إىل «� ّأن �أهمية
ال���دورة الثانية من املعر�ض تنبع من
�إتاحة �إمكانيات وا�سعة لتلبية متطلبات
عملية �إعادة الإعمار وا�ستقطاب التقنيات
احلديثة من خمتلف دول العامل ،بحيث
ي�شارك يف املعر�ض عدد من الدول مثل
لبنان ،النم�سا ،كوريا اجلنوبية ،وال�صني».
وعبرّ امل�شاركون يف املعر�ض ،بدورهم،
عن �أهميته وعن �آلية التعاون التي تقدمها
�رشكاتهم من خالله ،وقال مدير الأعمال
التجارية يف �رشكة  LGحممد حلام:
«هذه هي امل�شاركة الثانية ل�رشكتنا يف
املعر�ض حيث مل�سنا م�شاركة عدد كبري
من ال�رشكات التي ا�ستمرت يف عملها
داخل �سورية والتي تعمل �أي�ض ًا بخطط
وا�سرتاتيجيات ملا بعد احلرب ،كما �أننا
ن�سعى �إىل قطف ثمار اال�ستثمار خالل
احل��رب وم��ا بعدها ،كما � ّأن منتجاتنا
تتنا�سب مع �إعادة الإعمار و�أهمها نظام
الطاقة ال�شم�سية».

الحصري

كما حت��دث ه��اين احل����صري م��ن �رشكة

 ..ويسلم الوزير عرنوس لوحة تذكارية عربون شكر ووفاء

ال�رشق الأو�سط للمقاوالت عن م�شاركة
ال�رشكة يف املعر�ض وق��ال« :نعمل يف
جمال املقاوالت منذ عام  1989و�شاركنا
يف الدورة الأوىل من املعر�ض والحظنا
حجم الإق��ب��ال الكبري عليه و�ستكون
م�ساهمتنا يف �إعادة الإعمار من خالل
م�شاريع �إعادة بناء الأبنية وامل�شاريع
الطرقية با�ستخدام تقنيات حديثة
بالتعاون مع ال�رشكة الأملانية «ميفا»،
م��ا ي�ساهم يف �رسعة �إجن���از العمل».
و�أ���ض��اف« :ت���أت��ي �آل��ي��ة التعاون بيننا
وبني الدولة من خالل طرحها مل�شاريع
�إعادة �إعمار يف منطقة �سكنية مفتوحة
نحن على ا�ستعداد لإجنازها من الألف
وانتهاء
�إىل الياء بداية من احلفريات
ً
بالبناء ،خ�صو�ص ًا يف املناطق التي
ت�رضرت ،وعادت �إىل حركتها الطبيعية
ّ

«المعرض الثاني إلعادة
إعمار سورية» نظمته
المؤسسة السورية
الدولية للتسويق «سيما»،
تحت شعار «السوريون
يبنون سورية»
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حالي ًا مثل داريا وخلف الرازي».

جرندوقة

ويف الإطار نف�سه ،حتدث املهند�س �أحمد
جرندوقة املدير العام ل�رشكة احلماية
حم��دودة امل�س�ؤولية ،وق��ال« :يتمحور
معظم عملنا م��ع ال��دول��ة فهي حالي ًا
امل�شرتي الأكرب ،وخ�صو�ص ًا � ّأن القطاع
اخل��ا���ص منكفئ ح��ال��ي�� ًا يف ظ�� ّل هذه
الظروف التي تعاين منها البالد وجمال
م�شاركتنا يف املعر�ض عرب تقدمي �أنظمة
حلول �أمنية للمن�ش�آت والأفراد واملناطق
ال�صناعية و�أنظمة طاقة وفالتر وطاقة
�شم�سية».
و���ش��م��ل ب��رن��ام��ج امل��ع��ر���ض ع����دداً من
املحا�رضات العلمية والتخ�ص�صية حول
ال�رشوط الفنية العامة ال�ستيعاب تقنيات
عملية البناء احلديثة وتطوير �أدوات
الإنتاج ملرحلة �إع��ادة الإعمار لل�رشكة
العامة للبناء وحلول الطاقة البديلة
ل�رشكة «�إل ج��ي» والتقنيات احلديثة
يف الربط ال�شبكي و�أجهزة عدم انقطاع
التيار الكهربائي وتقنيات الإن���ارة
البديلة ل�رشكة «�إ بي تك» وعر�ض ًا لتجربة
ال�رشكة العامة للدرا�سات واال�ست�شارات
الفنية يف الك�شف على الأبنية املت�رضرة
ومفاهيم ومبادئ �أ�سا�سية يف الت�صميم
الزلزايل للأبنية.
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ر�سالة �سوريا
يجب التعاون لوقف التهريب

وزير اإلقتصاد السوري :حماية الصناعة الوطنية قرار حتمي
تعالت �أ�صوات التجار وال�صناعيني
يف االجتماع الذي عقدته غرفة
�صناعة دم�شق بح�ضور وزراء ال�صناعة
والإقت�صاد ومدير عام اجلمارك وعدد
كبري من الفاعليات الإقت�صادية،
فبينما طالب ال�صناعيون ب�إيقاف
�إجازات ا�سترياد الألب�سة اجلاهزة ،احتج
امل�ستوردون على ذلك ،ودارت النقا�شات
والطروحات �سعي ًا للو�صول �إىل اتفاق
ير�ضي التجار وال�صناعيني واملنتجني
وامل�ستوردين.
يقول وزير ال�صناعة كمال الدين طعمة:
«اطلع االجتماع على الإ�شكاليات التي
يعاين منها ال�صناعي والتاجر على حد
�سواء ولكن لي�س ب�إمكاننا حلها مبا�رشة
وبالتايل �سيتم حتويلها �إىل اللجنة
الإقت�صادية لدرا�ستها واتخاذ قرارات
�إقت�صادية مل�صلحة القطاعني العام
واخلا�ص وم�صلحة الإقت�صاد الوطني».
م�ضيف ًا« :هناك بع�ض املعامل املتوقفة
ب�سبب عدم توفر املواد الأولية لذا ندعو
ال�صناعيني ممن لديهم النية بت�أمني
املادة الأولية للت�شارك مع القطاع العام
ملا فيه م�صلحة الطرفني».
ثم قدم وزير ال�صناعة ر�ؤية وتوجه
احلكومة من الناحية الإقت�صادية على
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اعتبار �أن الإقت�صاد تقوده ال�صناعة
والزراعة يف بلدنا وهما احلامالن
الرئي�سيان للإقت�صاد الوطني الذي
تبذل احلكومة جهوداً كبرية يف تطويره
واالرتقاء مب�ستواه عرب االعتماد على
قطاع ال�صناعة وحمايتها وتطويرها.
ولفت �إىل �أن التوجه احلايل للإقت�صاد
هو دعم وتطوير ال�صناعة املحلية ،م�شرياً
�إىل توجيه اللجنة الإقت�صادية الذي
ين�صب على عدم �إ�صدار قرارات ب�شكل
يومي وب�شكل غري مدرو�س قبل �أن تقوم
بتفوي�ض وزير الإقت�صاد ب�رضورة درا�سة
واقع الطاقات الإنتاجية املتاحة يف
املنتجات املحلية كافة بعد قيام وزارة
ال�صناعة بتزويد وزارة الإقت�صاد بواقع
طاقات هذه املنتجات يف القطاعني
العام واخلا�ص.
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م�ؤكداً �أن ال�صناعة مل تطالب بوقف
اال�سترياد للمواد وال�سلع التي لها بديل
حملي و�إمنا عدم منح �إجازات ا�سترياد
لكل منتج يغطي �إنتاجه ال�سوق املحلية
وخا�صة بعد �أن عادت �رشكات من
القطاعني العام واخلا�ص �إىل الإنتاج.
و�أ�شار �إىل دخول الكثري من ال�سلع
والب�ضائع يف الأونة الأخرية عرب
احلدود ب�صورة غري نظامية ،ما يتطلب
مقاطعتها ،خا�صة و�أن التحاليل
املخربية قد �أظهرت �أن الكثري من هذه
ال�سلع والب�ضائع غري �صاحلة لال�ستخدام
الب�رشي ،وكميات كبرية من الأ�سمنت غري
�صاحلة لأعمال البناء.
ويف املقابل و�صف وزير الإقت�صاد
والتجارة اخلارجية الدكتور همام
اجلزائري الإ�شكاليات التي ميكن �أن
حت�صل بني جمتمع التجار وال�صناعيني
بالب�سيطة ،وخا�صة عندما تكون خلفية
التاجر �صناعية ،م�شرياً �إىل �أن التحدي
الكبري حالي ًا يتمثل يف الت�شغيل وارتفاع
التكاليف حيث �إن املطلوب الت�شغيل
�أكرث ب�أجور �أف�ضل والأمر يقع على عاتق
القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري.
مبين ًا �أن قرار احلكومة حتمي يف حماية
ال�صناعة الوطنية وعندما نقوم ب�إنتاج

�سلعة فهذا بهدف تخفيف ا�ستريادها.
م�ؤكداً �أن وزارة الإقت�صاد مل تعط �إجازة
ا�سترياد للألب�سة منذ �أكرث من �ستة
�أ�شهر ،ولكن الألب�سة يف ال�سوق موجودة
وبكميات كبرية ب�سبب التهريب ويجب
التعاون لإيقاف هذا التهريب.
ومن جهته �أكد مدير عام اجلمارك جمدي
حكمية �أن الفريق احلكومي يعمل بجهد
يف �سبيل حتقيق م�صلحة ال�صناعيني
والتجار عرب �إيجاد �آليات توافقية
بني الطرفني ،رغم االنحياز الطبيعي
وال�صحي �إىل ال�صناعة الوطنية ،مع
�أهمية دور التاجر .م�شرياً من جانب �آخر
�إىل �أن �سجالت اجلمارك مليئة بال�ضبوط
للمواد املهربة ومنتهية ال�صالحية من
الأ�صناف والأنواع كافة بعد القيام
بحملة وا�سعة و�شاملة ملكافحة املهربات
وخا�صة يف قطاع الألب�سة .م�ؤكداً �أن
اجلمارك لن تقت�رص على هذه احلملة وال
على نوع حمدد من الب�ضائع التي دخلت
تهريب ًا.
بدوره رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
دم�شق غ�سان القالع �أ�شار �إىل �رضورة
ترجيح التوافق وتوحيد اجلهود يف خدمة
الإقت�صاد الوطني.
ومن جانبه رئي�س غرفة �صناعة دم�شق
�سامر الدب�س �أ�شار �إىل �أن تر�شيد ا�سترياد
الألب�سة اجلاهزة هو مو�ضوع �شائك
وهناك اختالف يف وجهات النظر بني
التجار وال�صناعيني «ونحن ال نريد
�أن نقطع رزق التجار وال ال�صناعيني
واملبد�أ الهام هو ال�رشاكة حلماية املنتج
الوطني» .يف حني ركز رئي�س احتاد
امل�صدرين حممد ال�سواح على م�شكلة
منافذ البيع املغلقة بوجه ال�صناعة
ال�سورية وخا�صة بعد عودة الإنتاج
بكميات كبرية بعد نحو �سنة ون�صف من
الرتدي.
وبالعودة �إىل مطالب امل�ستوردين قال
جهاد �أمني ح�سن (م�ستورد �ألب�سة) �إن
هناك توجه ًا نحو ت�شكيل رابطة الحتاد
امل�ستوردين ،لكن م�شكالتنا الأ�سا�سية
تكمن يف الأ�سعار اال�سرت�شادية املرتفعة
ووقف �إجازات اال�سترياد .منوه ًا
ب�رضورة �أن يكون ال�سعر اال�سرت�شادي
ما بني� 10إىل  % 15ومبا يتنا�سب مع
الألب�سة امل�صنعة حملي ًا.

عشرة مليارات ليرة سورية شهادات منشأ
في أربعة أشهر

قاطرة التصدير الزراعي انطلقت

ك�شف مدير غرفة زراعة دم�شق عمر ال�شالط �أنه منذ بداية العام احلايل وحتى نهاية
ني�سان بلغ عدد �شهادات املن�ش�أ ال�صادرة من الغرفة لل�صادرات الزراعية
�شهادة بقيمة قاربت  9.4مليارات لرية �سورية وبوزن جتاوز � 140ألف طن ،م�ؤكداً
ت�صدير  256مادة زراعية.
وعن الدول التي مت ت�صدير املنتجات الزراعية �إليها بينّ ال�شالط �أنه مت الت�صدير �إىل
معظم دول العامل العربية والأوروبية كما �أنه يتم الت�صدير �إىل دول اخلليج العربي
من طريق م�رص� ،إ�ضافة �إىل �أنه يتم ت�صدير املنتجات الزراعية �إىل الأ�سواق العراقية
و�إىل العديد من الدول ال�صديقة كرو�سيا و�إيران.
من جهته �أكد رئي�س احتاد غرف الزراعة ال�سورية حممد ك�شتو �أن عدد ال�شهادات
ال�صادرة من غرفة دم�شق يعد م�ؤ�رشاً عام ًا لل�صادرات الزراعية يف القطر وعلى الرغم
من �أنها لي�ست بامل�ستوى الذي كانت عليه يف �سنوات ما قبل الأزمة� ،إال �أن الزيادة
يف عدد �شهادات امل�صدر يعد دلي ًال على ارتفاع ن�سبة ال�صادرات ،ما ميكن اعتباره
م�ؤ�رشاً على عودة الن�شاط �إىل القطاع الزراعي الت�صديري.
وعن ت�أثري الت�صدير على �أ�سعار اخل�ضار والفواكه يف الأ�سواق املحلية نفى ك�شتو �أن
يكون الت�صدير له �أي دور يف ارتفاع الأ�سعار حملي ًا ،مبين ًا �أن الت�صدير يتم للفائ�ض
من الإنتاج الزراعي ،م�ؤكداً �أنه ال يتم ت�صدير �أي منتج تكون الأ�سواق املحلية بحاجة
�إليه و�أن ت�أمني ال�سلعة لل�سوق املحلية وب�سعر مقبول هو الهدف الأ�سا�سي.
ور�أى �أن ال�سبب وراء ارتفاع الأ�سعار يعود �إىل ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع تكاليف
ال�شحن ،مبين ًا �أن الت�صدير ي�ساهم يف التخفيف من �أعباء التكلفة من طريق التعوي�ض
للمنتج مبا يحققه من �أرباح �إ�ضافية تعو�ض تكاليف الإنتاج املرتفعة ما ينعك�س
انخفا�ض ًا يف �أ�سعار املنتجات الزراعية يف الأ�سواق املحلية� ،إ�ضافة �إىل القيمة
امل�ضافة ملو�ضع الت�صدير من حيث ما يتم �إدخاله من قطع �أجنبي يدعم الإقت�صاد
عرب رفد خزينة الدولة بالقطع الناجت من الت�صدير.
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ر�سالة العراق
المصارف الخاصة تنتقد القانون الخاص بها

الحكومة العراقية ترد :سيتم تعديله

�إعتربت امل�صارف اخلا�صة �أن القانون
اخلا�ص بها ال يتنا�سب مع املرحلة
وبينت �أن القانون يحتاج
احلالية للبالدّ ،
�إىل تعديل �شامل ي�سمح لها بالدخول
يف امل�شاريع الكبرية ،ويف حني �أكدت
احلكومة وجود نية لتعديل القانون يف
�أقرب وقت ممكن ودعمها يف �أكرث من
م�رشوع ،وجد متخ�ص�صون �أن القانون
احلايل يثري خماوف امل�ستثمرين
اخلارجيني.
ويقول املدير املفو�ض مل�رصف العراق
لال�ستثمار (هاين اخلويلدي)� ،إن
«املرحلة احلالية ال تتنا�سب مع قانون
امل�صارف املرقم  94ل�سنة  2004لذا فهو
يحتاج �إىل �إعادة النظر فيه ب�شكل كامل
ويف العديد من فقراته فهناك الكثري من
املتغريات التي ح�صلت يف العراق ويف
عمل امل�صارف الأهلية».
ويبينّ اخلويلدي �أن «الق�ضية لي�ست
تعديل فقرة �أو مادة و�إمنا ق�ضية تعديل
قانون برمته فما الفائدة من تغيري
بع�ض الفقرات وبقاء ن�صو�ص من �ضمن
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تلك الفقرات تعطل عمل امل�رصف وتقدمه
وتطوره».
وي�ضيف اخلويلدي �أن «العقدة يف قانون
امل�صارف تتعلق باملادة  28حيث �إنها
متنع امل�صارف الأهلية من امل�شاركة
�أو الدخول يف امل�شاريع اال�ستثمارية
الكبرية املختلفة يف العراق» ،مبين ًا �أن
«هذا الأمر ميثل تقييداً حلرية امل�صارف
وعملها خالف ًا ملا جنده اليوم يف دول
املنطقة وكيف �أن امل�صارف اخلا�صة
ت�ساعد بلدانها و�شعبها يف تنميته».
ون�صت املادة  28من قانون امل�صارف
�أنه «ال يجوز لأي م�رصف �أن ميار�س
�أو ي�شارك كوكيل �أو �رشيك �أو مالك ،يف
جتارة باجلملة �أو املفرق �أويف عمليات
ت�صنيع �أو نقل �أو زراعة �أو م�صايد
�أ�سماك �أو تعدين �أو بناء �أو �إعادة تامني
�أو �أي ن�شاط �أو عمل �آخر غري املرخ�ص
بها.من جهته ي�شري م�صدر يف البنك
املركزي يف حديث ا�إىل� ،أنه «بالرغم من
يعد من القوانني
�أن قانون امل�صارف ّ
املتطورة كونه �أجاز فتح فروع مل�صارف
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بامل�شاركة مع م�صارف دول العامل
�إال ان هذا القانون قد و�ضع يف فرتة
م�ستعجلة» ،مبين ًا �أنه «�آن الأوان لتعديل
القانون لوجود تناق�ضات ومالحظات
عليه لأن بع�ض مواده ال تتما�شى مع
تطور الإقت�صاد والتنمية يف العراق».
وي�ضيف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه �أن «قانون امل�صارف و�ضع
فقط للم�صارف الإ�ستثمارية الربوية ومل
مي�س�س امل�صارف الإ�سالمية التي تقوم
على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح بالرغم
من وجود م�سودة قانون خا�ص لتنظيم
عمل امل�صارف الإ�سالمية».
ويبينّ امل�صدر �أن «البنك املركزي و�ضع
جلنة خا�صة تدر�س القانون و�إمكانية
تعديله وال�سيما �أنه عقد م�ؤمترات
وندوات عدة بح�ضور خمت�صني من �أجل
تعديله ،وهنالك نية �صادقة وحقيقية
لإدارة البنك يف تعديل القانون يف �أقرب
وقت».
ومن جانبه ي�شري م�ست�شار رئي�س الوزراء
لل�ش�ؤون الإقت�صادية مظهر حممد �صالح

يف حديث �إىل �أن «احلكومة العراقية ال
ميكن �أن تتجاهل دور امل�صارف اخلا�صة
يف بناء الإقت�صاد ودفع عجلة اال�ستثمار
والنمو نحو الأمام لذا فهي تدر�س اليوم
�أكرث من م�رشوع من �أجل دعم امل�صارف
اخلا�صة».
وي�ضيف �صالح �أن «هناك عدداً من
امل�شاريع مت طرحها على طاولة جمل�س
الوزراء من قانون حفظ الودائع املالية
وتو�صية من �أجل و�ضع ودائع مالية
حكومية لدى امل�صارف اخلا�صة» ،الفت ًا
�إىل �أن «ذلك من املمكن �أن يقوي البنى
التحتية للم�صارف ويجعلها قوية �أمام
التحديات املالية والإقت�صادية التي
تواجه البالد».
بدوره ي�شري اخلبري املايل مفيد املال
يف حديث �إىل �أن «هناك حاجة ما�سة
�إىل بناء �إقت�صاد وطني يعتمد على
�آلية وهيكلية جديدة لالنتقال بالقطاع
امل�رصيف اخلا�ص من دور الو�ساطة
املالية �إىل الدور التنموي وذلك يف
ظل الأزمة التي يعانيها الإقت�صاد
العراقي».
وي�شري املال �إىل �أن «احلكومة اليوم
تتعامل مع امل�صارف اخلا�صة على
�أنها �رشكات حوالة مالية �أو �رصافة
وهذا ير�سم �صورة للم�ستثمرين ورجال
الأعمال يف اخلارج �أن ال �أمان لأموالهم
يف العراق �سوى مع احلكومة» ،م�شرياً �إىل
�أن « ه�ؤالء امل�ستثمرين ويف ظل الأزمات
ال�سيا�سية احلالية الميكن �أن ي�ضعوا
�أموالهم �إال يف م�صارف حكومية».
ويتابع املال «ال حل �سوى ب�إعطاء
�صالحيات �أكرث للم�صارف اخلا�صة التي
و�صل عددها �إىل �أكرث من  54م�رصف ًا
جتاري ًا وا�ستثماري ًا وتنموي ًا و�إ�سالمي ًا»
 ،الفت ًا �إىل �أن «هذه امل�صارف متتلك
اليوم كتلة نقدية ت�صل �إىل ( )500ترليون
دينار عراقي وب�إمكانها �أن ت�سند الدولة
مب�شاريع خدمية وجتارية خمتلفة
وال�سيما �أن الدولة يف �أم�س احلاجة �إىل
من ي�ساعدها مالي ًا واقت�صادي ًا».
ويطالب اخلبري امل�رصيف علي خليل،
ب�رضورة ت�شكيل �صندوق ا�ستثماري
لتمويل امل�شاريع يف العراق ويكون هذا
ال�صندوق مدعوم ًا من امل�صارف اخلا�صة
حتت غطاء قانوين من الدولة.

منتدى بغداد اإلقتصادي يحذر من الوقوع في خطأ التقديرات

تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار
يثير جدالً واسع ًا

ح ّذر رئي�س منتدى بغداد الإقت�صادي من االندفاع والوقوع يف خط�أ التقديرات لإبعاد
البلد عن ال�رصاعات العاملية بني �أقطاب املال يف العامل يف ظل و�ضع البلد احلايل.
وقال رئي�س املنتدى فار�س �آل �سلمان يف تعقيب على ما جاء بخ�صو�ص الإن�ضمام
�إىل بنك اال�ستثمار الآ�سيوي� ،إنه مع وجهة نظر رئي�س جمل�س الأعمال الوطني العراقي
كرمي ال�شمري من �أن ان�ضمام العراق �إىل بنك اال�ستثمار الآ�سيوي نابع من حر�صه
على �إيجاد مرتكزات تدعم عملية التنمية  .لكن علينا ابتداء الرتيث ومراقبة ومالحظة
التفاعالت والتطورات التي �سيحدثها و�أهداف و�آليات ودوافع ت�أ�سي�س بنك اال�ستثمار
الآ�سيوي ومن ثم التفكري بجدية االن�ضمام من عدمه.
وكان جمل�س الأعمال الوطني العراقي قد ا�صدر بيانا �صحافيا حث على �رضورة
االن�ضمام �إىل البنك الآ�سيوي.
و�أ�شار ال �سلمان �إىل �أنه يقف مع ما جاء يف العمود ال�صحفي الذي ن�رش يف �إقت�صادية
ال�صباح بهذا اخل�صو�ص حول املو�ضوع ذاته والذي فيه (هل �إن التبعية الإقت�صادية
للنظام الذي يحكم �صندوق النقد والبنك الدوليني ،هي واقع احلال �أم �أنها تبعية
اختيارية ولي�ست ملزمة تتعلق مبدى م�ساعدة هاتني امل�ؤ�س�ستني نظرا للظروف التي
تلم بهذا البلد �أو ذاك؟).
و�أ�شار �إىل �أن للعراق مع �صندوق النقد والبنك الدوليني عالقات وا�سعة فهل �ستت�أثر
هذه العالقة يف ما لو ان�ضم العراق �إىل بنك اال�ستثمار الآ�سيوي؟ م�ستدركا يجب �أن
نخرج مبح�صلة عن ماهية املكا�سب و ماهي اخل�سائر على جميع ال�صعد ال�سيا�سية
والإقت�صادية؟.
ودعا �آل �سلمان �إىل خلق نقا�شات جادة ب�ش�أن مزايا و�سلبيات الإن�ضمام من جميع
الزوايا ومن ثم �إقرار الإن�ضمام من عدمه ومبا يتنا�سب وو�ضع البالد.وتابع رئي�س
املنتدى �أن خرباء املنتدى يعكفون على بحث ودرا�سة انعكا�سات الإن�ضمام على
الو�ضع الإقت�صادي للبلد لتقدمي امل�شورة ب�ش�أن الإن�ضمام من عدمه بعد و�ضوح
الر�ؤى ب�ش�أن البنك ومتطلباته ون�شاطاته.
ودعا يف ختام حديثه بيوت اخلربة الإقت�صادية واملنظمات ذات ال�ش�أن الإقت�صادي
�إىل تفعيل النقا�ش ومبا ي�ضمن و�ضوح ال�صورة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حراك الت�أ�سي�س يثري جدال دوليا وا�سعا بني الأو�ساط الإقت�صادية
وال�سيا�سية.
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اقت�صاد عربي
توسع البنوك في تمويل المشروعات التنموية
إتحاد المصارف العربية يدعو إلى ّ

كيف خسرت الدول العربية  800مليار دوالر؟

�أكرث من ثمامنائة مليار دوالر هي خ�سائر الدول العربية ب�سبب
التحوالت ال�سيا�سية التي �شهدتها املنطقة خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضية ،هذا هو ما ك�شفه احتاد امل�صارف العربية والذي دعا
تو�سع البنوك العربية
خالل اجتماعه يف م�رص �إىل �رضورة ّ
يف متويل امل�رشوعات التنموية وم�رشوعات �إعادة الإعمار
وا�ستغالل ما لديها من �سيولة يف حتفيز الن�شاط الإقت�صادي
والق�ضاء على معدالت الفقر والبطالة.
جتربة الإ�صالح امل�رصيف يف م�رص كانت حموراً �أ�سا�سيا للحديث
خالل امل�ؤمتر و�سط ت�أكيدات من البنوك امل�رصية ا�ستعدادها
للتو�سع يف متويل امل�رشوعات التنموية يف ظل ما لديها من
ّ
معدالت �سيولة كبرية ت�صل �إىل نحو �ستمائة مليار جنيه.
بالتو�سع يف متويل
وبينما تتزايد الدعوات للقطاع امل�رصيف
ّ
القطاع اخلا�ص ،ت�ؤكد البنوك �أن ا�ستقرار الأو�ضاع ال�سيا�سية
وو�ضوح الر�ؤية الإقت�صادية �إ�ضافة �إىل وجود م�رشوعات ذات
جدوى متثل الدافع الأ�سا�سي لزيادة معدالت التمويل.
وت�شري التفديرات �إىل وجود �أكرث من �أربعمائة م�رصف عربي
بر�ؤو�س �أموال تبلغ ثالثمائة و�ستة وثالثني مليار دوالر ،فيما
ي�صل �إجمايل الودائع يف هذه البنوك �إىل نحو تريليوين دوالر.
من جهته ،قال الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي،
�إن حتقيق هدف التمويل من �أجل التنمية بوجه عام ،ويف الدول
العربية على وجه اخل�صو�ص ،يتطلب �إ�صالحات يف النظم
وال�سيا�سات الإقت�صادية والقانونية واملعلومات والبيانات.
كما يتطلب الأمر �إ�صالحات هيكلية تت�ضمن اال�ستثمار يف البنية
التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية و�إلغاء احلواجز �أمام دخول
املنتجات واخلدمات بني �أ�سواق الدول العربية.
جاء ذلك خالل افتتاح م�ؤمتر «التمويل من �أجل التنمية» برعاية
احتاد امل�صارف العربية ،ومب�شاركة رئي�س الوزراء امل�رصي
�إبراهيم حملب.
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ويهدف امل�ؤمتر �إىل البحث يف �آفاق متويل التنمية من خالل �إعادة
ترتيب املنطقة العربية لأو�ضاعها الإقت�صادية وامل�ؤ�س�سية،
وو�ضع ا�سرتاتيجية عربية م�شرتكة ومتكاملة ت�سهم ب�شكل
فاعل ومبا�رش يف حت�سني الأو�ضاع املعي�شية والإقت�صادية
والإجتماعية للمواطن العربي ،ومعاجلة م�شكالت الفقر يف بع�ض
الدول العربية ،التي تزداد حدة مع ازدياد ن�سبة الأمية وارتفاع
عدد ال�سكان والبطالة ،وتراكم الديون وفوائدها ،واال�ستغالل
غري الر�شيد للموارد الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل نق�ص املوارد املالية،
وتدين و�ضع البنية التحتية يف العديد من الدول العربية.
و�أ�شار العربي �إىل �إمتام متطلبات منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى ،حيث �أ�صبحت الر�سوم اجلمركية كافة املفرو�ضة على
ال�سلع ذات املن�ش�أ العربي واملتبادلة بني الدول العربية �أع�ضاء
منطقة التجارة احلرة عند امل�ستوى ال�صفري.
ولفت �إىل �أن القمة التنموية الإقت�صادية والإجتماعية ،التي
عقدت يف الريا�ض يف يناير /كانون الثاين  ،2013اعتمدت
الإتفاقية العربية النتقاء ر�ؤو�س الأموال العربية (املعدلة) بغية
ت�شجيع اال�ستثمار العربي البيني ،داعي ًا القائمني على القطاع
املايل وامل�رصيف �إىل �إيجاد ا�سرتاتيجية عربية موحدة لـ»�ضمان
قدر مالئم من الطم�أنينة للم�ستثمر العربي ،و�صوال �إىل حتقيق
التكامل العربي املن�شود ،مبا يف ذلك خلق فر�ص العمل ،وتدعيم
ا�ستقرار �أ�سواق املال ،والنظام امل�رصيف ككل».
و�أكد العربي �أن احتاد امل�صارف العربية ي�ؤدي دوراً حموري ًا يف
تعزيز م�سرية التكامل الإقت�صادي العربي امل�شرتك ،ويف دعم
العمل العربي امل�شرتك عموم ًا ،وقد جاء عنوان امل�ؤمتر لت�أكيد
ذلك ،حيث يعد مناق�شة مو�ضوع التمويل وربطه بالتنمية م�شكلة
تعانيها غالبية الدول العربية ب�سبب نق�ص املوارد املالية
الالزمة لتمويل خطط التنمية الإقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة
وامل�ساعدة يف حتقيق تنمية �أف�ضل على م�ستوى املنطقة العربية.
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صندوق النقد العربي يتوقع تراجع نمو اقتصاد الدول العربية إلى 3بالمئة

إحتمال توفير  5ماليين فرصة عمل

توقع �صندوق النقد العربي �أن يرتاجع
النمو الإقت�صادي العربي �إىل  3باملئة
ؤكدا �رضورة
خالل العام احلايل ،م� ً
قدما يف تنفيذ الإ�صالحات
امل�ضي
ً
الهيكلية الالزمة وتنويع م�صادر
بعيدا من النفط.
الإقت�صاد ً
تقريرا توقع فيه �أن
ال�صندوق
و�أ�صدر
ً
يحقق اقت�صاد الدول العربية ،با�ستثناء
ليبيا ،هذه الن�سبة خالل العام ،2015
وهي �أقل من النمو املتوقع قبل اجتاه
الأ�سعار العاملية للنفط نحو الإنخفا�ض.
وقال التقرير �إن انخفا�ض �أ�سعار النفط
ي�ؤثر بدرجات متفاوتة يف �أداء الدول
العربية امل�صدرة� ،إذ ت�سهم بنحو 78
باملئة من الناجت املحلي الإجمايل للدول
العربية ،و�إن دول جمل�س التعاون �ستت�أثر
بدرجة �أقل من انخفا�ض �أ�سعار النفط،
نظرا لتبنيها �سيا�سات مالية معاك�سة
ً
للدورة الإقت�صادية حلفز النمو ،مع
ت�سارع وتريته يف قطاعات غري نفطية،
ترفده زيادة الإنفاق العام والتوجه نحو
تنويع امل�صادر الإقت�صادية.كما يتوقع
التقرير منو اقت�صادات الدول العربية
امل�صدرة للنفط بزهاء  2,9باملئة خالل

العام احلايل ،ويرتفع ذلك املعدل �إىل 4,2

باملئة� ،إن مت ا�ستثناء �أثر الإنخفا�ضات
خليجيا ،توقع
امل�سجلة يف �أ�سعار النفط.
ً
تقرير �صندوق النقد العربي �أن ت�صل ن�سبة
النمو يف دول جمل�س التعاون �إىل عتبة
 3,2باملئة خالل  ،2015مقارنة مع 4,4
م�ستدركا
باملئة قبل تراجع �أ�سعار النفط،
ً
بالقول �إن انخفا�ض ن�سبة النمو املتوقعة
ال يعني �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي
كثريا بانخفا�ض الأ�سعار العاملية
�ستت�أثر ً
للنفط ،مقارنة بالدول العربية النفطية
رادا ذلك �إىل تبني ال�سعودية
الأخرىً ،
وقطر والإمارات وعمان �سيا�سات مالية
معاك�سة للدورة الإقت�صادية حلفز النمو،
بالتزامها رفع وترية الإنفاق العام،
وخ�صو�صا يف قطاعات متثل حمركات
ً
النمو الإقت�صادي ،كقطاعات التعليم
وال�صحة والبنية التحتية.
ويتوقع التقرير �أن ت�ؤدي الزيادات
املتالحقة يف الإنفاق العام يف الدول
اخلليجية �إىل منو القطاع غري النفطي
بوترية مت�سارعة ،بني  5و  6باملئة،
وين�صح �صندوق النقد العربي الدول
العربية الأخرى امل�صدرة للنفط بامل�ضي
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متوقعا
قدما لتنويع م�صادر الإقت�صاد،
ً
ً
تراجع منوها �إىل  1,7باملئة خالل العام
 ،2015مقارنة مع  5,3باملئة قبل هبوط
�أ�سعار النفط .ويرد ال�صندوق هذا الرتاجع
�إىل مواجهة هذه الدول ظرو ًفا �سيا�سية
واقت�صادية غري مواتية ،با�ستثناء
اجلزائر ،تزامنت مع تراجع �أ�سعار النفط
العاملية.
وي�ضيف تقرير ال�صندوق �أن على هذه
الدول تقلي�ص دور الدولة يف الن�شاط
االقت�صادي ،و�إعادة هيكلة من�ش�آت
القطاع العام يف قطاعات رئي�سة عدة،
كي يتمكن القطاع اخلا�ص من موا�صلة
دوره يف توليد القيمة امل�ضافة.
ويتوقع التقرير حت�سن النمو يف الدول
العربية امل�ستوردة للنفط ،لي�صل �إىل
 3,7باملئة خالل  ،2015مقارنة مع
 2,8باملئة خالل  .2014ويجمل تقرير
�صندوق النقد العربي التحديات التي
تواجه الدول العربية �أهمها احلاجة
�إىل رفع معدالت النمو بني  5و 6باملئة
�سنويا ،لتوفري � 4إىل  5ماليني فر�صة
ً
عمل ،من �أجل خف�ض فعلي ملعدالت
البطالة بحلول .2020
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اقت�صاد عربي
مستحقات

�إب��ط��اء وت�ي�رة امل����شروع��ات
الإق��ت�����ص��ادي��ة اجل��دي��دة يف
ال�سعودية والإم���ارات  ،لكن
تر�سية امل�شاريع ت�سارعت
يف قطر وال��ك��وي��ت .و�سجل
تقرير �صدر عن بنك �أبو ظبي
التجاري زي��ادة يف القيمة
الإجمالية لعقود امل�رشوعات.

بعد �أن �أعلنت �رشكة نفطية
ك��ب�رى ع���ن ���ش��ح��ن اخل���ام
العراقي عو�ضا عن م�ستحقات
�أعمالها يف جنوب البالد،
قالت بغداد �إن الإتفاقيات مع
ال�رشكات العاملة يف البالد
�أبرمت لت�سهيل عملية ت�سديد
الديون ،و�أن الأ�سعار حتت�سب
وفق الأ�سواق العاملية.

الزاوية

منحة

وق��ع��ت امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة
و�أمل��ان��ي��ا� ،إت��ف��اق��ي��ة يقدم
مب��وج��ب��ه��ا ب��ن��ك الإع���م���ار
الأمل����اين منحة ق��دره��ا 10
م�لاي�ين ي���ورو �إىل الأردن،
لدعم قطاع املياه وخدمات
ال�رصف ال�صحي للمجتمعات
امل�����س��ت�����ض��ي��ف��ة ل�لاج��ئ�ين
ال�سوريني يف الأردن.

طلب

ق����ال م�������س����ؤول يف وزارة
البرتول امل�رصية� ،إن �رشكة
غاز دى فران�س (الفرن�سية)
طلبت زيادة �سعر الغاز الذي
ت�ستخرجه من منطقة امتياز
تقع يف غ��رب ال�برل�����س من
 3دوالرات للمليون وح��دة
ح��راري��ة �إىل  4.5دوالرات
ب�سبب ارتفاع التكلفة.

مراجعة

قال �صندوق النقد الدويل �إنه
ا�ستكمل املراجعة ال�ساد�سة
لربنامج الأردن الإقت�صادي
ال���ذي يغطي ث�لاث �سنوات
وي��دع��م��ه ات��ف��اق اال�ستعداد
الإئ��ت��م��اين امل��ع��ق��ود معها.
و�أ���ض��اف ال�صندوق «يتيح
ا�ستكمال املراجعة �رصف
مبلغ قدره  200مليون دوالر
للأردن».

هبوط

�أدى تراجع �أ�سعار النفط �إىل
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«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية
إلى تونس
عدلت النظرة امل�ستقبلية �إىل
قالت وكالة «فيت�ش» �إنها ّ
تون�س �إىل تون�س و�أبقت على الت�صنيف الإئتماين عند (بي
بي/بي بي )-يعني درجة غري ا�ستثمارية
و�أرجعت فيت�ش قرارها لتعديل النظرة امل�ستقبلية �إىل تون�س
مل�ستقرة من �سلبية �إىل عامني ،الأول� ،إجراء االنتخابات
الت�رشيعية والرئا�سية يف نهاية عام  ،2014وت�شكيل حكومة
�إئتالفية جديدة ،منتخبة دميقراطيا يف �أوائل العام اجلاري
التي ت�ستفيد من غالبية كبرية (�أكرث من  )% 70يف الربملان
املنتخب ملدة خم�س �سنوات ،وهذا ي�ضع حدا لعملية االنتقال
ال�سيا�سي على مدار �أربع �سنوات وي�ضع الأ�سا�س لتح�سني
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
والثاين ،تراجع العجز يف املوازنة �إىل  4.5٪من الناجت
املحلي الإجمايل يف عام  2014من  % 6.5يف عام 2013
(مبا يف ذلك املنح) ،ما ي�ؤدي �إىل تراجع الدين العام �إىل
�أقل بقليل من  % 50من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية
عام .2014
وعلى الرغم من �أن تراجع عجز املوازنة يعك�س جزئيا
انخفا�ض الإنفاق الر�أ�سمايل والإنخفا�ض الطبيعي يف
الدعم يف عام  2014بعد �سداد املت�أخرات يف العام ال�سابق،
�إال �أن فيت�ش تعتقد �أن املوقف املايل �سيتح�سن قليال يف
ال�سنوات املقبلة ،مدعوما بانخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية
يف العامني اجلاري واملقبل ،وحت�سن الأداء الإقت�صادي
تدريجيا.
وتقول فيت�ش يف تقرير ح�صلت وكالة الأنا�ضول على ن�سخة
منه �إن العجز يف احل�ساب اجلاري التون�سي ات�سع ب�شكل
ملحوظ منذ بداية الثورة� ،إىل  % 8.9من الناجت املحلي
الإجمايل يف عام  ،2014ما دفع �صايف الدين اخلارجي
�إىل  % 34.8من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية العام
املا�ضي.
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ق��ال الناطق الر�سمي با�سم
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط
حممد احل��راري� ،إن م�صفاة
الزاوية �سوف تعمل بكامل
طاقتها مطلع �شهر �أي���ار
املقبل .و�أ�ضاف� ،إن م�صفاة
ال���زاوي���ة (غ���رب ط��راب��ل�����س)
جتري عملية �صيانة دورية
ت�ستغرق �أ�سبوعني.

إستئناف

ق��ال الناطق الر�سمي با�سم
�رشكة اخلليج العربي للنفط
«�أجوكو» (حكومية) عمران
ال��زوى ،إ�ن��ه جرى ا�ستئناف
العمل مبيناء احلريقة (�رشق)
بعد التو�صل �إىل اتفاق مع
ح��را���س الأم���ن على ج��دول
زم���ن���ي ل�����ص�رف روات��ب��ه��م
املت�أخرة.

دعم
�إرت��ف��ع دع���م م����صر لقطاع
الكهرباء بن�سبة  89باملئة
يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
ال�سنة املالية 2015-2014
ليبلغ  20.912مليار جنيه
( 2.7مليار دوالر) .وقالت
وزارة املالية امل�رصية� ،إن
�إج��م��ايل م��ا ح�صلت عليه
ال���وزارة بلغ «نحو 20.912
مليار جنيه».

تقلص

�أف���ادت �إح�صائيات �إدارة
اجل���م���ارك اجل��زائ��ري��ة ب���أن
�إي���رادات البالد من ت�صدير

و�صندوق النقد الدويل.

ال��ن��ف��ط وال��غ��از تقل�صت بـ
 % 31يف ال��رب��ع الأول من
العام اجل��اري ،وذلك نتيجة
الن��خ��ف��ا���ض �أ���س��ع��ار اخل��ام
عامليا.

مباحثات

ق��ال وزي��ر املالية العراقي
هو�شيار زيباري� ،إن بالده
جت����ري ح��ال��ي��ا م��ب��اح��ث��ات
م��ع ���ص��ن��دوق النقد ال��دويل
بخ�صو�ص تقدمي م�ساعدات
عاجلة .و�أو�ضح� ،أن العراق مل
يح�ضل بعد على قرار نهائي
ب�ش�أن دع��م �صندوق النقد.
و�أ�ضاف �أن بالده لي�ست يف
حال �إفال�س.

رسوم

فر�ضت م�رص ر�سوم ًا وقائية
نهائية بن�سبة  % 8من قيمة
الطن ،ومبا ال يقل عن 408
جنيهات م�رصية (54.18
دوالر) لكل طن على الواردات
من حديد الت�سليح لأغرا�ض
البناء ملدة � 3سنوات ،وذلك
بعد التحقيق يف �شكوي غرفة
ال�صناعات املعدنية.

تضخم

ق�����ال اجل����ه����از امل���رك���زي
للإح�صاء الفل�سطيني� ،إن
معدل الت�ضخم يف ال�ضفة
الغربية وال��ق��د���س ال�رشقية
وق��ط��اع غ���زة ،ارت��ف��ع خالل
الربع الأول من العام اجلاري
� ،2015إيل  ،% 0.58مقابل
 % 0.27خالل الفرتة نف�سها
من العام املا�ضي.

شراء

تخطط امل���ؤ���س�����س��ة العامة
للخطوط اجل��وي��ة العربية
ال�سعودية لال�ستحواذ على
�أكرث من  100طائرة جديدة
�إ���ض��اف��ي��ة خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
اخلم�س املقبلة ،ورفع كفاءة
العمليات الت�شغيلية وحت�سني
اخلدمات.

عجز

قال وزير املالية التون�سي،
�سليم ���ش��اك��ر� ،إن تون�س
بحاجة �إىل  1.3مليار دوالر
�لا وق��رو���ض�� ًا �أجنبية
مت��وي ً
لتغطية ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة
هذا العام .و�سيت�ضمن هذا
املبلغ قرو�ضا بقيمة مليار
دوالر م��ن ال��ب��ن��ك ال���دويل

بغداد دفعت  455مليون دوالر
إلقليم كردستان
قال وزير املالية العراقي هو�شيار زيباري� ،إن �إقليم كرد�ستان
العراق تلقى من بغداد  455مليون دوالر من م�ستحقات
املوازنة عن �شهر �آذار مبا يثبت التزام احلكومة املركزية
باتفاق يتعلق ب�سيا�سات النفط الكردية.
وقطعت بغداد مدفوعات املوازنة يف يناير  2014ب�سبب خطط
الإقليم �شبه امل�ستقل الرامية �إىل ت�صدير نفطه عرب تركيا
لكنها ا�ست�أنفتها من جديد يف دي�سمرب بعدما وافق الأكراد
على ت�صدير � 550ألف برميل يوميا يف املتو�سط من ميناء
جيهان عرب �رشكة ت�سويق النفط (�سومو) العراقية احلكومية
يف .2015
ويهدف الإتفاق �إىل م�ساعدة العراق يف زيادة �صادراته من
النفط يف وقت ت�أثرت فيه الإيرادات �سلبا من جراء انخفا�ض
�أ�سعار النفط العاملية وتكاليف حماربة م�سلحي تنظيم الدولة
الإ�سالمية الذين �سيطروا على مناطق وا�سعة يف ال�شمال
والغرب خالل ال�صيف املا�ضي.
وقال زيباري �أن “كال اجلانبني ملتزمان بتنفيذ الإتفاق
ب�إخال�ص ».وذكر زيباري وهو كردي �أنه مت �سداد مدفوعات
عن الأ�شهر اخلم�سة ال�سابقة .وكانت �آخر دفعة قدمها العراق
للأكراد يف  19مار�س عن �شهر �شباط.
وحتى الآن مل يحقق �أي من اجلانبني �أهدافه الفورية منه.
فاحلكومة املركزية تعاين من م�شكالت كبرية يف التدفقات
النقدية حتت وط�أة انخفا�ض �أ�سعار النفط وحماربة تنظيم
الدولة الإ�سالمية.
�أما الأك��راد فيواجهون �صعوبة يف الو�صول �إىل امل�ستوى
امل�ستهدف للت�صدير والبالغ � 550أل��ف برميل يوميا من
حقولهم ومن حقول كركوك التي يتولون م�س�ؤولية الت�صدير
منها حاليا.
وقال زيباري �إن �إجمايل �صادرات النفط الكردية و�صلت
حاليا �إىل � 300ألف برميل يوميا يف املتو�سط .
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تراجع

�أدى ت��ده��ور أ����س��ع��ار النفط
�إىل تراجع عائدات احلكومة
الكويتية بنحو  % 20خالل
الأ�شهر الـ 11الأوىل من ال�سنة
املالية .وقالت وزارة املالية
�إن العائدات بلغت 23.2
مليار دي��ن��ار ( 77.3مليار
دوالر) مقابل  28.9مليار
دينار قبل عام.

منع

�أل��زم البنك املركزي اليمني
جميع البنوك العاملة يف
البالد مبنع التعامل بالدوالر
يف خطوة تهدف �إىل احلفاظ
على �سعر العملة الوطنية
الريال خ�شية انهيارها .وقال
البنك ،بعد �سحب العمالء
مدخراتهم بالعملة ال�صعبة
�إنه يجب عدم التعامل بالنقد
الأجنبي.

مساعدات

ق��ال��ت وك��ال��ة امل�����س��اع��دات
ال��دول��ي��ة «�أوك�����س��ف��ام»� ،إن
الإقت�صاد اليمني على حافة
االن��ه��ي��ار ،داع��ي��ة �إىل وقف
فوري لإطالق النار يف اليمن.
و�أ�ضافت� أن �أكرث من % 60
من �سكان اليمن يعتمدون
بالفعل على امل�ساعدات ،من
غذاء ووقود.
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اقت�صاد دولي
«نيويورك تايمز» ترصد صعود الصين وسط تراجع أميركي

طريق الحرير سيربط الـ«نمر اآلسيوي»...
بدعم من التنين

منذ �أقامت ال�صني وباك�ستان العالقات الدبلوما�سية قبل  60عاما ،مل تتغري ال�صداقة بني البلدين و�صمدت
العالقات الثنائية رغم التغريات فى البيئة الدولية والإقليمية واملحلية.
وتعترب باك�ستان عقدة رئي�سية يف بناء «احلزام والطريق» ،ما يجعل «ممراً اقت�صادي ًا بني ال�صني وباك�ستان»
وجزءا مهما جدا على طول «احلزام والطريق» .ومن املرجح �أن ي�صبح «ممراً اقت�صادي ًا بني ال�صني وباك�ستان»
ومنوذج ًا ناجح ًا لتطبيق ا�سرتاتيجية «احلزام والطريق» ،وال ي�ساعد يف التنمية الإقت�صادية وحت�سني
معي�شة ال�شعب يف باك�ستان فقط ،و�إمنا يحقق عالقات �إقت�صادية وجتارية �أوثق بني ال�صني وباك�ستان .ومن
املتوقع �أن تعطي زيارة �شي جينبينغ لباك�ستان هذه املرة دفعة قوية مل�رشوع بناء «ممر �إقت�صادي بني
ال�صني وباك�ستان».
�أثارت زيارة الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ �إىل باك�ستان ت�سا�ؤوالت العديد
من املراقبني ملا ت�ضمنته من مواقف
وعقود بع�رشات املليارات من الدوالرات
كما ر�صدتها �صحيفة «نيويورك تاميز»
الأمريكية التي �أ�شارت �إىل �صورة الدعم
الذي قدمه جينبينغ للبنية التحتية
والطاقة ،يف نطاق مل ي�سبق للواليات
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املتحدة �أن قدمته خالل ال�سنوات الع�رش
املا�ضية من العالقات الوثيقة مع
باك�ستان ،يف �إ�شارة قد ت�ؤكد انح�سار
النفوذ الأمريكي يف ذلك البلد ،وتطلع
ال�صني �إىل ب�سط نفوذها هناك.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن ال�شيء الأكرث
بروزا يف زيارة الرئي�س ال�صيني ،هو حجم
امل�ساعدات التي �أعلن عنها وهي (46
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مليار دوالر) مقارنة بربنامج امل�ساعدات
الأمريكية بني عامي  2012 2009-والتي
قدرت بنحو  7.5مليارات دوالر مل�شاريع
التنمية على مدى � 5سنوات.
ور�أى رئي�س جلنة الدفاع يف الربملان
الباك�ستاين ،م�شاهد ح�سني �سيد� ،أن
امل�رشوع يعك�س حتو ًال يف مركز ثقل
القوة الإقت�صادية من دول الغرب �إىل

ال�صني ،قائ ًال �إن «باك�ستان (باتت) ذات
�أهمية حمورية بالن�سبة �إىل ال�صني الآن».
�أطلقت باك�ستان وال�صني اليوم م�رشوعا
للتنمية يربط «املمر الإقت�صادي ال�صيني
الباك�ستاين» بني غرب ال�صني وميناء
جوادار الباك�ستاين العميق بطرق جديدة
�رسيعة وخطوط �سكك حديدية ومناطق
تنمية �إقت�صادية .وبح�سب �أح�سن �إقبال
وزير التنمية الباك�ستاين «�سيتم تنفيذ
امل�رشوع على عدة مراحل حيث ت�صل
تكلفة املرحلة الأوىل �إىل حواىل  28مليار
دوالر».
وي�ؤ�رش هذا امل�رشوع على تنامي النفوذ
ال�صيني يف �آ�سيا بالتوازي مع تقدم
امل�شاريع املرتبطة بـ«طريق احلرير
اجلديدة» الربية والبحرية ،والتي من
�ش�أنها �أن تن�شئ «حزام ًا �إقت�صادي ًا»
حموره ال�صني ،ميتد من �رشق �آ�سيا �إىل
�أوروبا ،مروراً بو�سط �آ�سيا و�أفريقيا.
وقال رئي�س الوزراء الباك�ستاين نواز
�رشيف� ،إن هذه الإتفاقيات ت�شمل 30
اتفاقية تتعلق باملمر الإقت�صادي الذي
�سيفيد كل الأقاليم واملناطق الباك�ستانية،
كما �سيتيح لل�صني �إقامة طريق �أق�رص
و�أرخ�ص لتجارتها مع الدول الأخرى.
وم�رشوع الطريق ال�رسيع يربط كا�شغر
يف منطقة �شينغجيانغ الويغورية الذاتية
احلكم ال�صينية مبيناء غوادر جنوب
غربي باك�ستان بطول يبلغ حواىل 3000
كليومرت .ويخت�رص امل�رشوع طرق واردات
النفط والغاز ال�صينية من �أفريقيا وال�رشق
الأو�سط ب�آالف الكيلومرتات ،ما يجعل
غوادر و�صلة حيوية يف �سل�سلة الإمداد
ال�صينية.
وتعقد باك�ستان ،من ناحيتها� ،آماال
يف �أن تعزز اال�ستثمارات اقت�صادها
امل�ضطرب وامل�ساعدة يف احلد من نق�ص
الطاقة املزمن.
وقال رئي�س جمل�س �إ�سالم �أباد لل�ش�ؤون
العاملية خالد حممود �إن املحور
الإقت�صادي يجلب للبلدين التنمية
والرخاء .و�أ�ضاف «�إذ ميكن �أن ي�ساعد
على ربط ال�صني مبنطقة اخلليج و�أفريقيا
و�أوروبا ومناطق �أخرى من العامل
بطريقة �أ�سهل و�أق�رص زمنا .كما �سيعني
لباك�ستان املزيد من الأعمال والأن�شطة
التجارية يف املنطقة ،حيث �ست�صبح

باك�ستان �أي�ضا مركزا لنقل الطاقة من
اخلليج».
ولقد نفذت ال�صني م�رشوعات تعاونية
على نطاق وا�سع مع باك�ستان يف
الكهرباء والطاقة اجلديدة وطورت �إدارة
ميناء غوادر.
وقال �سيد افتخار ح�سني بابار� ،سكرتري
هيئة اال�ستثمار الباك�ستانية� ،إن
اال�ستثمارات ال�صينية يف ميناء غوادر
مبا يف ذلك الطريق ال�رسيعة التي تربط
امليناء باخلط ال�ساحلي ال�رشقي للميناء،
ومتاري�س امليناء ،ومرا�سي ال�سفن،
ومنطقة التجارة احلرة ،ومطار غوادر
الدويل اجلديد� ،سوف ت�ستكمل يف فرتة ما
بني ثالث وخم�س �سنوات.
ويقول م�س�ؤولون �إن م�شاريع للطاقة
تبلغ قيمتها  15مليار دوالر �ستدخل
حيز التنفيذ بحلول عام  ،2017لت�ضيف
� 10آالف و 400ميغاوات من الطاقة �إىل
�شبكة باك�ستان القومية .ومن املقرر
كذلك �إطالق م�شاريع لإنتاج كابالت
�ألياف ب�رصية بني البلدين تبلغ قيمتها
 44مليون دوالر.
عالوة على ذلك ،ال يقت�رص م�رشوع
املحور الإقت�صادي على البنية التحتية
يف ميناء غوادر فقط� .إذ تهدف ال�صني �إىل
حتديث طريق كاراكورام ال�رسيعة التي
يبلغ طولها  1300كم ،وهي �أعلى طريق
دولية ممهدة يف العامل تربط ال�صني
بباك�ستان عرب جبال كاراكورام.
وحتمل ر�ؤية م�رشوع املحور الإقت�صادي
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يف حال �إجنازها �أهمية ا�سرتاتيجية
كبرية لتنمية ال�صني وجنوب �رشق
�آ�سيا وو�سط �آ�سيا وتخدم �أي�ضا ال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة.
فبالن�سبة �إىل ال�صني� ،إن امل�رشوع �سريبط
باك�ستان باال�سرتاتيجية ال�صينية لتطوير
منطقتها الغربية مع تركيز باك�ستان على
تعزيز �إقت�صادها ،على ما ذكر ما جيا
يل ،الباحث يف معهد ال�صني للدرا�سات
الدولية املعا�رصة.
وقال لوكالة �أنباء «�شينخوا» �إن �إن�شاء
املحور الإقت�صادي �سي�ساعد �أي�ضا يف
حت�سني الو�ضع الأمني يف مقاطعة
بلو�ش�ستان الباك�ستانية الفقرية ،والتي
تقع على خط اجلبهة يف احلرب �ضد
الإرهاب.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،عندما يكتمل ميناء
غوادر� ،سوف ي�صبح امليناء يف غاية
الأهمية لدول و�سط �آ�سيا احلبي�سة مثل
�أفغان�ستان و�أوزبك�ستان وطاجيك�ستان،
كما �سي�صبح نقطة عبور لنقل ب�ضائع
هذه الدول �إىل دول �أخرى مثل �رسيالنكا
وبنغالدي�ش و�إيران والعراق وغريها.
يذكر �أن ال�صني وباك�ستان ترتبطان
بعالقات تعاون ع�سكري وثيقة
وتطوران حاليا عالقاتهما الإقت�صادية.
وبح�سب امل�س�ؤولني ف�إن حجم التبادل
التجاري بني باك�ستان وال�صني يبلغ
حاليا حواىل  12مليار دوالر �سنويا
مقابل حواىل ملياري دوالر �سنويا منذ
� 10سنوات.
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اقت�صاد دولي
تغريم

فر�ضت ال�سلطات املالية
الأم�يرك��ي��ة والربيطانية
غرامة قيا�سية على م�رصف
دويت�شه بنك الأملاين بلغت
قيمتها  2.5مليار دوالر،
وذلك لدور �أكرب امل�صارف
الأملانية يف عملية تالعب
ك��ب�يرة بـ�أ�سعار الفائدة
بني امل�صارف ،واملعروفة
اخت�صاراً بـ»ليبور».

«غازبروم»

رف�ضت �رشكة «غازبروم»
الرو�سية اتهامات الإحت��اد
الأوروب��������ي ل��ه��ا بعرقلة
املناف�سة يف �رشق �أوروبا،
م�ؤكدة التزامها بالقوانني
الدولية .و�أف���ادت �أن عمل
امل��ج��م��وع��ة يف ال�����س��وق
الأوروب�����ي�����ة ،ي��ت��م وف��ق�� ًا
للمعايري التي ي�ستخدمها
غ�ي�ره���ا م����ن امل��ن��ت��ج�ين
وامل�صدرين.

قرض

وقع �صندوق الأوبك للتنمية
الدولية (�أوف��ي��د) �إتفاقيات
قرو�ض جديدة بقيمة 112
مليون دوالر مع خم�س دول
بينها دول �أف��ري��ق��ي��ة ،يتم
مبوجبها دع��م م�رشوعات
يف قطاعات النقل والتعليم
وال�صحة بهدف حتفيز النمو
الإقت�صادي وتعزيز التنمية
امل�ستدامة.

نمو

توقعت وكالة «م��ودي��ز» �أن
ينمو الناجت املحلي الإجمايل
يف م��ن��ط��ق��ة و���س��ط و��ش�رق
�أوروبا بنحو  % 2.5يف عامي
 2015و ،2016مو�ضحة �أن
النمو الإق��ت�����ص��ادي الثابت
وا���س��ت��ق��رار م��ع��دل ال��دي��ون،
�ساعدا يف ا�ستقرار النظرة
امل�ستقبلية �إىل دول املنطقة.
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إنضمام

«اليورو» يبحث خطة لمحاربة
التهرب الضريبي
�أعلن وزراء مالية دول االحت��اد الأوروب��ي ت�أييدهم جهود
حماربة التهرب ال�رضيبي الذي تقوم به �رشكات متعددة
اجلن�سيات ،وذل��ك على �ضوء املعطيات التي ك�شفت عنها
الت�رسيبات ال�صحفية املعروفة با�سم ف�ضيحة «ليك�سليك�س»،
وتتعلق مبو�ضوع التهرب ،غري �أن امل�س�ؤولني الأوروبيني
�سيواجهون مفاو�ضات �شاقة من �أجل الإتفاق على تفا�صيل
خطة للت�صدي للتهرب ال�رضيبي
ووفق خطة تقدمت بها املفو�ضية الأوروبية الجتماع وزراء
مالية االحتاد ،ف�إنه �سيكون على الدول الأع�ضاء -وعددها
 28املوافقة على تقا�سم تفا�صيل الإتفاقيات ال�رضيبيةالتي تربمها كل منها مع كربيات ال�رشكات العاملية ،وهو ما
ي�ضع حدا للطابع ال�رسي لهذه الإتفاقيات ،والتي كانت ت�سمح
للدول الأوروبية بالتناف�س مع بع�ضها البع�ض يف ما يخ�ص
جذب ال�رشكات واال�ستثمارات.
وقال وزير املالية الفرن�سي مي�شال �سابن عقب اجتماع وزراء
املالية الأوروبيني يف العا�صمة الالتفية ريغا �إن «الكل متفق
على مو�ضوع التقا�سم ،ومل تبد �أي دولة اعرتا�ضها».
ومبوجب م�رشوع اخلطة املقرتحة ،ف���إن ال��دول الأع�ضاء
�ستكون ملزمة بالك�شف لبع�ضها عن االتفاقيات ال�رضيبية
التي توقعها مع ال�رشكات ،وذلك ب�شكل تلقائي كل ثالثة
�أ�شهر .وقال املفو�ض الأوروب��ي لل�ش�ؤون الإقت�صادية بيري
مو�سكوف�سكي �إن املقرتح «ب�سيط وعملي و�سيطبق ب�رسعة،
حيث اقرتح بدء العمل يف يناير .»2016
وكانت ت�رسيبات ليك�سليك�س العام املا�ضي قد ك�شفت عن
�أن بع�ض كربيات ال�رشكات العاملية -مثل بيب�سي و�إيكيا-
قامت بتخفي�ض معدالت ال�رضيبة املفرو�ضة عليها �إىل
م�ستويات متدنية ناهزت  ،% 1وذلك مبوجب �إتفاقيات �رسية
مع ال�سلطات ال�رضيبية يف دولة لك�سمبورغ ،والتي تعد �ضمن
املالذات ال�رضيبية املعروفة يف العامل.
وللمفارقة ،ف�إن لك�سمبورغ هي من �ستقود املفاو�ضات بني
الدول الأع�ضاء يف االحت��اد ،عندما تتوىل يف متوز املقبل
الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروبي خلفا لدولة التفيا.
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أ���س��ب��وع
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ق���رار
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َ
�إىل البنك الآ���س��ي��وي ال��ذي
دء ت� ِ
أ�سي�سه منذ
�أعلنت بكني َب َ
العام املا�ضي ،وهو ُخطو ٌة
ِ
ع��ده��ا امل��راق��ب��ون ت��ن��درج
َّ
التناف�س الرو�سي
�ضمن
ِ
ِ
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
م���ع
الأمريكية على خلفية الأ ْزم ِة
الأوكرانية.

مشروع

ق��ال��ت ل��ي��زا موركوفي�سكي
الع�ضو يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي �إنها �ستقدم م�رشوع
قانون لل�سماح بت�صدير النفط
اخل��ام الأمريكي .و�أو�ضحت
يف م�ؤمتر مل�س�ؤويل �صناعة
النفط يف هيو�ستون �أن��ه قد
ح���ان ال��وق��ت ل��رف��ع احلظر
الأم�ي�رك���ي ع��ل��ى ���ص��ادرات
النفط اخلام.

إصالحات

قال وزير اخلزانة الأمريكي
ج��اك��وب ليو �إن احلكومة
توا�صل ال�سعي لكي يوافق
الكونغر�س على �إ�صالحات
توقفت فرتة طويلة تتعلق
ب�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل.
وت�سعى الإدارة الأمريكية
الن���ت���ه���از «ك�����ل ف��ر���ص��ة
ت�رشيعية ممكنة لتنفيذ
الإ�صالحات».

تسريح

قالت جمموعة �شلومربجر،
�أك���ب��ر ��ش�رك���ة خل���دم���ات
احلقول النفطية يف العامل،
�إن �أرب���اح���ه���ا الف�صلية
ه��ب��ط��ت  38.8يف امل��ئ��ة،
وق��ال��ت �إن��ه��ا �ست�رسح 11
أ�ل��ف عامل �آخ��ري��ن ،وعزت
ذل���ك �إىل ت��راج��ع �أن�شطة
احلفر ،وال�سيما يف �أمريكا
ال�شمالية.

دعوى

«�سيا�سات ميينية» قائمة
على تقلي�ص الإنفاق وزيادة
ال�رضائب.

رفعت املفو�ضية الأوروبية
دع��وى احتكار ر�سمية �ضد
غوغل متهمة ال�رشكة ب�أنها
ت�ستغل و�ضعها املهيمن
يف البحث على الإن�ترن��ت.
وقالت �إن حتقيقا �سيبحث
ما �إذا كانت ال�رشكة تعتمد
على اتفاقات غري تناف�سية
وت�ستغل و�ضعها يف �سوق
الهواتف.

عودة

�أعلنت �رشكة توتال الفرن�سية
للنفط وال��غ��از� ،أنها �ستنظر
يف �أمر العودة �إىل �إيران فور
رف��ع العقوبات املفرو�ضة
على طهران ب�سبب برناجمها
النووي

أخبار العالم

قال باتريك بويان الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����شرك��ة ت��وت��ال
الفرن�سية العمالقة للنفط
وال��غ��از ،يف ت�رصيحات له
ال��ي��وم االث��ن�ين� ،إن ال�رشكة
�ستنظر يف �أم��ر ال��ع��ودة �إىل
�إي���ران ف��ور رف��ع العقوبات
املفرو�ضة على طهران ب�سبب
برناجمها النووي.

تراجع

تراجعت ال�صادرات ال�صينية
بن�سبة  % 15يف �آذار املا�ضي،
باملقارنة مع ال�شهر نف�سه
م���ن ال���ع���ام امل���ا����ض���ي ،يف
هبوط مفاجئ �سي�ؤدي �إىل
زيادة القلق ب�ش�أن تباط�ؤ منو
الإقت�صاد ال�صيني.

تظاهرة

ت��ظ��اه��ر ع�����ش�رات الآالف،
يف ب���اري�������س ويف م���دن
فرن�سية �أخ���رى احتجاجا
ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ة
اال���ش�تراك��ي��ة ال��ت��ي تتهمها
النقابات الي�سارية بانتهاج

استحواذ

اليونان تقدم تنازالت لدائنيها
قدمت اليونان ،بع�ض التنازالت يف ما يخ�ص الإ�صالحات
التي ي�شرتطها الدائنون الدوليون مقابل منح �أثينا املزيد
من �أموال الإنقاذ ،وذلك يف وقت تو�شك ال�سيولة املتوفرة
لدى ال�سلطات اليونانية على النفاد ،وقال م�س�ؤولون يف
منطقة اليورو �إن املفاو�ضات مع البلد املثقل بديونه يجب
�أن يتم ت�رسيعها لإبرام اتفاق بحلول نهاية يونيو املقبل
وق��ال رئي�س ال��وزراء اليوناين �ألك�سي�س ت�سيربا�س عقب
مباحثات مع امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �إن بالده
تريد �إبرام اتفاق مع نهاية ال�شهر اجلاري ،فيما �رصحت
مريكل ب�أنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد
ال�سيولة من اليونان ،وهو ما اعترب م�ؤ�رشا على رغبة �أكرث
دول منطقة اليورو نفوذا يف �إبقاء اليونان �ضمن منطقة
اليورو.
و�أعلن وزير املالية اليوناين ياني�س فاروفاكي�س  -قبيل
اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث امللف اليوناين
 �أن بالده موافقة على بع�ض �رشوط الدائنني ،غري �أنه�أ�رص على �رضورة �أن تتوقف منطقة اليورو عن «اال�ستمرار
يف مقاربة تبني ف�شلها» ،وذلك يف �إ�شارة �إىل �سيا�سات
التق�شف.
و�أ�ضاف فاروفاكي�س �أن اخلالفات بني �أثينا ودائنيها يف
منطقة اليورو ميكن التغلب عليها ،م�شريا �إىل �أن حكومته
منفتحة على تنفيذ بع�ض عمليات اخل�صخ�صة ،و�إن�شاء
جهاز م�ستقل عن احلكومة جلباية ال�رضائب ،غري �أنه
رف�ض تطبيق �أي تخفي�ضات جديدة يف �أجور املوظفني �أو
معا�شات املتقاعدين.
ومن �ش�أن هذه التنازالت اليونانية �أن تخفف من التوترات
التي �شهدتها الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،والتي ات�سمت
مبباحثات غري مثمرة بينها وبني م�س�ؤويل منطقة اليورو
من �أجل �إعادة التفاو�ض على حزمة �إنقاذ جديدة للبالد
لتحل مكان احلزمة ال�سابقة التي تناهز قيمتها  240مليار
يورو ( 260مليار دوالر).
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�أعلنت �رشكة روي��ال دات�ش
�شل� ،أنها اتفقت على �رشاء
جمموعة بي.جي مقابل47
مليار جنيه �إ�سرتليني ،ما
يعادل  70مليار دوالر يف
�أول عملية اندماج عمالقة
يف قطاع النفط خالل ع�رش
�سنوات.

تصدير

�أعلن وزي��ر النفط الإي��راين
«ب��ي��ج��ان ن��ام��دار زنغنه»،
ع��زم ب�ل�اده ت�صدير الغاز
�إىل ال���ع���راق خ�ل�ال 2015
اجل��اري��ة .وق��ال �إن طهران
�ستبد�أ يف ت�صدير الغاز �إىل
العراق خالل العام اجلاري،
و�سي�صل م�ستوى الت�صدير
احل��د الأق�صى حتى العام
املقبل.

أرباح

ق��ال��ت ��شرك��ة �سام�سونغ
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة� ،إن
�أرب��اح��ه��ا يف ال��رب��ع الأول
من العام اجل��اري ارتفعت
بن�سبة  % 11.5مقارنة
بالفرتة نف�سها م��ن العام
املا�ضي ،لتخالف التوقعات
التي حتدثت ع��ن احتمال
هبوط �أرباحها بن�سبة 30.5
باملئة.

صعود

ت��راج��ع ال���دوالر الأم�يرك��ي
مقابل الريال الإيراين بن�سبة
 % 6عقب توقيع االتفاق
ب�ش�أن برنامج �إيران النووي
ب�ين ط��ه��ران واملجموعة
الدولية (الأع�ضاء اخلم�سة
الدائمون يف جمل�س الأمن
الدويل �إ�ضافة �إىل �أملانيا).
العدد  147حزيران 2015

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

فر�ص عمل

 فرص عمل 
لبنان

�رشكة لبنانية ت�شكل من�صة لل�رشكات
واملنظمات للتوا�صل مع الأع�ضاء
والعمالء الذين ي�ستخدمون ر�سائل
اال�شعار عرب اخلليوي ،وهي تبحث عن
�رشكاء ي�ساعدونها على التو�سع يف
منطقة ال�رشق االو�سط.
للإت�صال:
Hadzup
Tel:0096170800686
EMAIL:corporate@hadzup.com
Website:www.hadzup.com

إيران

�رشكة �إيرانية ت�أ�س�ست يف العام 1955
وهي تقدم خدمات يف جماالت متنوعة،
من بينها الت�سويق التجاري واخلدمات
املخ�ص�صة للم�صانع واملرافىء،
بالإ�ضافة اىل �أنها تعمل على تنظيم
حما�رضات جتارية وعقد لقاءات وجه ًا
لوجه يف بلدان خمتلفة.
للإت�صال:
Soha toos company
Email:info@sohatoos.com
Website:sohatoos.com

ايطاليا

م�ؤ�س�سة �إيطالية رائدة يف تطوير الأعمال
و�إدارة الإ�ستمارات ترغب بتو�سيع
عالقاتها التجارية مع ال�رشكات
اللبنانية .كما ترغب ال�رشكة بتوطيد

عالقاتها التجارية مع م�ستوردي
الب�ضائع االوروبية.

Cividino International co
Tel:00393405704890
Email:lionel.cividino@cividinointernational.com

باكستان

�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
�أقم�شة الكانفا واخليم والأغطية امل�ضادة
لت�رسب املياه واغطية ال�سيارات
واجلزادين واملظالت واحلبال و�أثاث
احلدائق وغريها من املنتجات ،ترغب يف
تعزيز ح�ضورها يف ال�سوق املحلية من
خالل �رشاكات مع لبنانيني.
لالت�صال:
.Shamsi Pakistan(pvt.)ltd
Tel:009235661513
Or 00922135661512
Email: shamsi.pk@cyber.net.pk
Website:www.shamsipakistan.com

�رشكة باك�ستانية من �أبرز املزودين
وامل�صدرين لإنواع احلبوب والأرز
والقمح والطحني،ت�سعى اىل �إقامة
عالقات جتارية يف ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:

Karim karobar co
Tel:00922132731623
Or 00922130733465
Cell: 00923223694503

Email:
abdulkarim@karimkarobar.com
Website:www.karimkarobar.com

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صنيعوت�صدير املعدات اخلا�صة باملرامل
والك�سارات واملمكن �إ�ستخدامها �أي�ض ًا يف
ت�سهيل عمليات البناء وور�ش الأعمال،
تبحث عن ت�سويق منتجاتها يف ال�سوق
اللبنانية.
لإت�صال:
Boratas
Tel:00902328538595
Webpage:www.boratas.com.tr

�رشكة تركية تقدم خدمات يف جمال
الت�صدير واال�سترياد للمنتجات على
انواعها مثل املنتوجات واالطعمة
وال�سلع الزراعية والآالت والكيماويات،
تبحث عن توطيد عالقاتها مع �رشكات
وجتار يف ال�سوق اللبنانية.
الت�صال:
Berkasa Dis Ticaret Ve Gida San.
)Vetic.AS. ( salengroup
Tel:00902826525227
Email:s.ene@berksa.com.tr
Or s.ene@salengrouop.com
Website:www.berkasa.com.tr
Or www.salengroup.com

تشيكوسلوفاكيا

�رشكة ت�شيكية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
معدات وجتهيزات من �أجل حرق الطاقة
وغاليات و�إك�س�سواراتها وبنائها بح�سب
طلب العميل ،تبحث عن موطئ قدم
لأعمالها يف لبنان وعن العمل مع
�رشكاء لبنانني.
الت�صال:
PBS Power Equipneut
Tel:00420568504320
Email:kplena@pbstre.cz
Website:pbspe.z
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رومانيا

تفتح رومانيا امام امل�صورين اللبنانيني
فر�صة الت�صدير اليها ،مبا ي�شمل منتجات
يف قطاعات متعددة� ،أبرزها الأ�سمدة
الكيماوية امل�صنعة والرتبة املخ�ص�صة
للحدائق والطالء والنفايات الناجمة
عن التجهيزات االلكرتونية والكهربائية
والبال�ستيك امل�صنع للتو�ضيب واخل�شب
امل�صنع وم�ستح�رضات منع ت�ساقط ال�شعر
ّ
والأدوية والأثاث وااللواح االلكرتونية
ال�صناعية ،باال�ضافة اىل خدمات يف
جماالت التجزئة واملرافئ وحلقات
التدريب واخلدمات اال�ست�شارية من اجل
تطوير املبيعات والت�سويق.
لإت�صال:

FRD Center Market Entry Services
Romania
Tel:0040214111459
Email: europa@frdcenter.ro
Website:www.market-entry.ro

السنغال

�أعلنت وزارة اخلارجية واملغرتبني
عن فتح باب املناق�صات التي تنظمها
الوكالة ال�سنغالية لتنفيذ امل�شاريع ذات
املنفعة العامة (  )AGETIPواملتعلقة
مب�شاريع �شبكات املياه وال�رصف ال�صحي
يف املناطق الريفية يف ال�سنغال .وي�شري
االعالن العام عن بدء قبول العرو�ض
�إبتداء من  2014/10/24على �أن يقفل
باب املناق�صات يف .2019/10/14
وقد ا�ستح�صلت احلكومة ال�سنغالية
على متويل من البنك اال�سالمي للتنمية
بقيمة  12.5مليون دوالر لتمويل جزء
من امل�رشوع بالتعاون مع
الوحدة االقت�صادية والنقدية
لغرب �إفريقيا ()UEMOA
وذلك لت�أمني الإمدادات
واخلدمات
والأعمال
الالزمة للم�رشوع .ويت�ضمن
امل�رشوع �أعمال البناء
ولوازم �شبكات املياه حيث
ينح�رص قبول العرو�ض
للبلدان الأع�ضاء يف البنك
اال�سالمي للتنمية .وخدمات
اال�ست�شارة ملالحقة الأعمال
وتنح�رص العرو�ض بالئحة

حمدودة من املكاتب الإ�ست�شارية من
بلدان �أع�ضاء يف البنك اال�سالمي للتنمية.
تتبع املنقا�صات �رشوط البنك اال�سالمي
للتنمية املن�صو�ص عليها يف تعليمات
البنك �إ�صدار ت�رشين التاين  2006وميكن
االطالع على �إجراءات تقدمي العرو�ض
على موقع البنك  www.isdb.orgاو يف
ال�صحف املحلية والعاملية

الفيلبين

�رشكة قائمة يف مانيال يف الفيلينب
متخ�ص�صة يف ت�صنيع احلبال ت�سعى اىل
دخول ال�سوق اللبنانية من خالل توطيد
عالقاتها مع موزعني ووكالء حمليني
ملنتجاتها
لالت�صال:
Pacific Cordage Corp
EMAIL: packarltan@yahoo.com

الهند

�رشكة هندية قائمة يف مومباي
متخ�ص�صة يف تركيب االدوية وت�سويقها
على �شكل حبوب و�سوائل وقطرات يف
العني والأُذن ،تبحث عن م�ستوردين
لبنانيني ملنتجاتها.
لالت�صال:
Uni-Med India
Tel:00922228501771
Fax:00922228501723
Email:unimed@vsnl.com
Website:www.unimed.co.in
�رشكة هندية تتاجر على امل�ستوى
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العاملي يف منتجات متعددة ،من بينها
القهوة والقطن والكاكاو ،تيحث عن
توطيد عالقات مع جتار وم�ستوردين
لبنانني وتعترب ال�رشكة بني �أول ثالثة
جتار عاملي ًا للقهوة وبني �أول خم�سة
للقطن والكاكاو
لالت�صال:
ECDM Tradin
Cell: 00919845758332
Or 00919611200980

Email:
BDayanand@ecomtrading.com
Or
indiatradecoffe@ecomtrading.com
Website:www.ecomtrading.com

اليونان

�رشكة يونانية متخ�ص�صة يف �إنتاج
النبيذ ت�أ�س�ست يف العام  ،1986وهي
مهتمة بت�سويق �إنتاجها يف لبنان.
تتعامل ال�رشكة مع كل �سال�سل ال�سوبر
ماركت املتواجدة يف اليونان كما ت�صدر
�إنتاجها اىل ثالث دول خارج البالد.
وجتدر اال�شارة اىل ان الكميات التي
ت�صدرها هذه ال�رشكة من النبيذ حمدودة،
نتيجة الرتكيز على �إنتاجه بجودة عالية،
ويقع امل�صنع يف منطقة نيميا يف و�سط
اليونان.
لالت�صال:
Repanis Estate
Tel:00302106837390
Email:exports@repanis.gr
Website:www.repanis.gr
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض الحدائق ومهرجان الربيع

امل�ؤمتر الإفتتاحية كل من م�رصف لبنان
وهيئة ال�سوق املالية و�رشكة MEVP
ويرعاه بنك عودة وبنك لبنان واملهجر)
يف  19حزيران 2015

معرض بروجكت ليبانون

معرض إيك ُأورينت

معرض لبنان للطاقة

معرض االمن
في الشرق االوسط

بريوت /ميدان �سبق اخليل
(من تنظيم هو�سبيتالتي �سريفي�زس)
من  30-26ايار2015
بريوت/جممع البيال
(من تنظيم جمموعة �أي �أف بي)
من  2-5حزيران 2015

بريوت /البيال
(من تنظيم جمموعة �أي �أف بي )
من  2- 5حزيران

مؤتمر يورو في لبنان

بريوت  /فور �سيزونز
مو�ضوع امل�ؤمتر :التمويل والتكنولوجيا
«�رشكاء من �أجل النمو» (يدعم جل�سة

بريوت /جممع البيال
( من تنظيم جمموعة �أي �أف بي)
من  4-2حزيران 2015

بريوت /جممع البيال
(من تنظيم �رشكة
�أند�سيكيوريتي �سريفي�سيز
من � 9-8أيلول 2015

�سرتاجتيك

معرض بيروت للعقار

هيلتون بريوت /حبتور غراند هوتيل

من تنظيم بروموتيم
من � 28- 30أيلول 2015

مؤتمر آفاق  :2020تقدم علمي
وتكنولوجي /مؤتمر ًا دولي ًا

بريوت /حرم كلية العلوم الطبية
واالن�سانية التابعة جلامعة القدي�س
يو�سف .ت�شارك يف امل�ؤمتر كل من
اجلامعة اللبنانية ،جامعة الروح
القد�س -الك�سليك ،اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،جامعة �سيدة اللويزة ،جامعة
البلمند ،اجلامعة العربية يف بريوت
واجلامعة اللبنانية والأمريكية وباقي
اجلامعات اللبنانية.
(من تنظيم اجلمعية اللبنانية لتقدم
العلوم ،بالتعاون مع املجل�س الوطني
للبحوث العلمية)
من  17-16ني�سان .2015

 معارض ومؤتمرات في العالم 
المانيا /ميوينخ

معر�ض خم�ص�ص مل�ستح�رضات التجميل
والعطور
(من تنظيم كوزميتك�س)
من  10- 11حزيران 2015

المانيا  /هانومتر

معر�ض خم�ص�ص للمعدات امل�ستخدمة
لإطفاء احلرائق
(من تنظيم دوت�ش مي�س)
من  8- 13حزيران 2015

االمارات العربية  /دبي مركز
دبي الدولي للمعارض

معر�ض خم�ص�ص لقطع غيار
و�إك�س�سوارات ال�سيارات� .سيدعم
املعر�ض �إ�ستثمار حوايل  30مليار
دوالر يف تطوير الطرق ونظم ال�سكك
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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احلديدية وحركة التجارة وال�سفر داخل
املنطقة.

 معرض مخصص لمعدات
المستشفيات

(من تنظيم �إنفورما )

من  10-8حزيران 2015

إيطاليا /ميالنو

معر�ض خم�ص�ص للم�أكوالت
(من تنظيم �إك�سبو )2015
من � 1آيار اىل  31ت�رشين االول 2015

تركيا /اسطنبول

معر�ض خم�ص�ص للأدوات الزراعية
(من تنظيم فوار�سيليك)
من  13 11-حزيران 2015
112

السعودية /الرياض

معر�ض خم�ص�ص لأحدث التجهيزات
الزراعية واخلدمات ويجمع �صناعيني
ووكالء وموزعني
(من تنظيم �أي �أف ي)
من  11- 14ت�رشين االول 2015

الصين  /غوانغزو

معر�ض خم�ص�ص ملعدات الإ�ضاءة
(من تنظيم م�س فرانكفورت)
من  12-9حزيران 2015

فرنسا /باريس

معر�ض خم�ص�ص للألب�سة والأك�س�سوارات
( من تنظيم ترانوي)
من  29-27حزيران 2015

�رشكة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Indu

مراجل بخارية وكافة الإن�شاءات املعدين

)٦( ٤٦١٤
٩٦١ )٣

ADDRES

461416 - F

Email : AB

Sabsaby For Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

 لبنان ال�شمايل-  دير عمار- طرابل�س
961 )6( 461415 - 461416 :هاتف
961 )6( 461417 :فاك�س
961 )3( 367673 - 709745 - 666733 :خليوي

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416
Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733

E-mail: Osabsaby@yahoo.com
Osabsaby@sabsaby.com
Website: www.sabsabi-industry.com

ﺑﻴﺘﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ

 ٦٤٠ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺆﺛﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻃﺎﺑﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٩٥ﻣﺘﺠﺮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﲢﺖ ﺍﻻﺭﺽ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻌﺒﻲ ﺗﻨﻴﺲ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﺋﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻋﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺘﻼﻳﺖ
ﻧﺎﺩﻱ ﺻﺤﻲ ﺧﺎﺹ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻣﺴﺒﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﻔﺎﻭﻧﺘﲔ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﻳﺴﺘﺮﻱ ﺷﻮﺏ
ﺭﻛﻦ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ

 ٥٠ﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭ ,ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ  ,٢٠١٠٧ :ﺩﺑﻲ – ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻞ ,٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ :

صناعيو اآلالت في لبنان..
هنيئ ًا لكم نجاحكم
لي�ست املرة الأوىل التي تعمل جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» على �إعداد ملف عن قطاع �صناعة
الآالت يف لبنان نظراً لأهميته على ال�صعيد الإقت�صادي حيث احتل لأكرث من مرّة ال�صدارة يف ترتيب
ال�صادرات ال�صناعية �إىل الأ�سواق اخلارجية.
وتعترب �صناعة الآالت �صناعة ا�سا�سية هامة جمهزة جتهيزاً حديث ًا تقوم بت�صميم وت�صنيع القطع
والآالت الزراعية ال�صناعية والكهربائية ،كما تقوم اي�ض ًا بعمليات جتديد املحركات بوا�سطة عمليات
ال�صب واخلراطة ،ويبلغ عدد م�صانع هذا القطاع  255م�صنع ًا ح�سب اح�صاءات ادارة الدليل حتى
منت�صف  2013مقابل  240م�صنع ًا ،تنتج � 148سلعة خمتلفة.
وحقق القطاع تقدم ًا بارزاً قي ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات ونوعية االنتاج والت�صدير.
فمن حيث حجم اال�ستثمار بلغ حجم اال�ستثمار يف هذا القطاع حوايل  100مليون دوالر مما �ساعد
يف تو�سع هذه امل�صانع يف االنتاج خا�صة م�صانع مولدات الكهرباء وذلك تلبية حلاجة الأ�سواق.
ي�ض ّم امللف �إ�ضافة �إىل �إح�صاءات عن واقع القطاع وعر�ض �صادرات القطاع لعام  ،2014لقاءات مع
�رشكات �سطّرت جناحات كثرية يف القطاع �إذ ق ّدمت �إنتاج ًا مب�ستويات عالية من اجلودة �سمحت لها
باخرتاق الأ�سواق اخلارجية كافة ،لتطوف ب�شعار «�صنع يف لبنان» يف كل �أنحاء العامل.
«�شعب مم ّيز� ،صناعة مم ّيزة»  ..هذا حق ًا ما �شعرناه �أثناء �إعداد هذا امللف حيث �أظهر كل ال�صناعيني
الذين �أجريت معهم املقابالت معرفة تامة بكل �شجون وهموم القطاع ،وكانوا �شديدي احلر�ص على
�إي�صال �أف�ضل و�أبهى �صورة عن القطاع وعن �إنتاج يفخرون ويفاخرون به.
بع�ضهم كان متفائ ًال ،وبع�ضهم كان حذراً ،والبع�ض الآخر مت�شائم ًا� ،إال �أنهم كلّهم كانوا م�ؤمنني
ب�أهمية ما يقدمونه كقطاع �صناعي يف لبنان.
امور عديدة ا�ستوقفتنا ابرزها ذكاء كرمي غندور ،جد ّية ح�سن غدار ،عمق تفكري نادر اجلبيلي،
احرتافية ريدان حممود ،اندفاع ه�شام ح�سامي� ،سعة ر�ؤية �أ�سعد عبيد ،قدرة و�سام �ضو على
االبتكار ،وطموح و�سام حجازي.
فخرنا كبري ب�صناعيي لبنان ،وال ي�سع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إال �شكر كل من �ساهم
معها يف �إعداد هذا امللف والإ�ضاءة على �أحد �أه ّم القطاعات ال�صناعية يف لبنان.
وال ي�سعها �إال �أن تتمنى لل�صناعيني مزيداً من التق ّدم والنّجاح ،لتقول كلمة
�أخرية« :هنيئ ًا لكم جناحكم يا �صناعيي الآالت يف لبنان».
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�صادرات الآالت

صادرات اآلالت تتراجع  207مليون دوالر في 2014
العراق تتص ّدر االسواق المستوردة تليها السعودية
�شهدت �صادرات الآالت والأجهزة

واملعدات الكهربائية خالل عام 2014
انخفا�ض ًا مقارنة بعام  2013بلغ
حوايل  207مليون دوالر (ما يقارب
 ،)22.5%اذ بلغ جمموع �صادرات
الآالت يف عام  710.7 ،2014مليون
دوالر مقارنة بـ 917مليون دوالر يف
عام .2014

و�شكلت ا�سواق الدول العربية ا�سواق
رئي�سية لهذه ال�صادرات ،اذ احتلت
العراق املرتبة االوىل بحجم �صادرات
 125,696مليون دوالر ،تليها ال�سعودية
بـ 103,995مليون دوالر ،و االمارات
بـ 60,145مليون دوالر .وحلت �سوق
انغوال يف املرتبة الرابعة جلهة ا�سترياد
الآالت من لبنان حيث بلغ حجم
ال�صادرات اليها  37,458مليون دوالر،
تليها نيجرييا بـ 35,609مليون دوالر،
واتت �سورية يف املرتبة ال�ساد�سة
بـ 34,176مليون دوالر.
وكانت �صادرات الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية قد احتلت خالل
الف�صل الأول من عام  2014املرتبة
الأوىل ،اذ بلغت قيمتها  179مليون
د�.أ .وت�صدرت العراق الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج اذ ا�ستورد ما
قيمته  38.2مليون د�.أ.
ويف الواقع انخف�ضت �صادرات هذا
املنتج من  253.1مليون د�.أ .خالل
الف�صل الأول من العام  2013اىل 179
مليون د�.أ .خالل الف�صل الأول من العام
 .2014و�سبب هذا االنخفا�ض ،تراجع
�صادرات هذا املنتج اىل كل من العراق،
اململكة العربية ال�سعودية ،اجلزائر،
انغوال واالمارات العربية املتحدة مما
ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ حوايل
 74.1مليون د�.أ.و�شكلت الدول العربية
�سوق ًا ا�سا�سي ًا لهذه ال�صادرات اذ
ا�ستقطبت ما قيمتة  113مليون دوالر.
كما تراجعت �صادرات الآالت من 86.7
مليون دوالر يف �شهر ني�سان 2013
اىل  68.6مليون دوالر يف ني�سان
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أبرز األسواق التي تتوجه إليها صادرات اآلالت

 ،2014واتت ال�سعودية يف طليعة الدول
امل�ستوردة بـما قيمته  12مليون دوالر،
تليها االمارات بقيمة  8.8مليون دوالر،
ومن ثم العراق بقيمة  7.2مليون دوالر.
وتابعت �صادرات الآالت تراجعها يف
ايار  ،2014حيث بلغت قيمة ال�صادرات
 67.7مليون دوالر مقابل  75.6مليون

مٔوسسة احمد صالح
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دوالر يف ايار  .2013وكانت ال�صادرات
قد ارتفعت يف �شهر ايار  2014اىل كل
من انغوال ونيجرييا فيما انخف�ضت اىل
كل من ال�سعودية والعراق واالمارات
العربية املتحدة مما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ  7.9مليون دوالر.
اما يف �شهر حزيران  ،2014انخف�ضت
قيمة �صادرات الآالت اىل  63.2مليون
دوالر مقارنة بـ 76.1مليون دوالر
يف حزيران  .2013ويف حني ارتفعت
�صادرات هذا املنتج اىل كل من اجلزائر
وال�سعودية انخف�ضت هذه ال�صادرات
اىل كل من العراق واالمارات العربية
املتحدة وانغوال مما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ حوايل  13مليون دوالر.
واحتلت �صادرات الآالت خالل �شهر
متوز  2014املرتبة الثانية يف قيمة
ال�صادرات .وعلى رغم من هذان فقد
�سجلت انخفا�ض ًا بلغ حوايل 23.4
مليون دوالر اذ انخف�ضت قيمتها من
 78مليون دوالر يف متوز  2013اىل
 54.6مليون دوالر خالل متوز 2014
بعد ان �سجلت انخفا�ض ًا كبرياً يف
�صادراتها اىل كل من ا�سواق العراق،
ال�سعودية ،نيجرييا ،وافريقيا.

وحافظت �صادرات الآالت على
احتاللها املركز الثاين يف قيمة
ال�صادرات ال�صناعية ،بالرغم من
موا�صلة تراجعها يف �آب  ،2014حيث
�سجلت  56.2مليون دوالر مقارنة
بـ 82.6مليون دوالر يف �آب .2013
وارتفعت ال�صادرات اىل ال�سعودية فيما
انخف�ضت اىل كل من ا�سواق نيجرييا
والعراق واالمارات العربية املتحدة ما
ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ حوايل
 3.1مليون دوالر.
وتربعت �صادرات الآالت يف املرتبة
االوىل يف �شهر ايلول اذ بلغت قيمتها
 62.7مليون دوالر وت�صدر العراق
الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج
اذ ا�ستورد ما قيمته  12مليون دوالر.
اال ان هذا مل يح ِم �صادرات الآالت من
ت�سجيل تراجع مقارنة ب�شهر ايلول
 2013حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�آنذاك  76.4مليون دوالر .وكانت هذه
ال�صادرات ارتفعت اىل ال�سعودية فيما
انخف�ضت اىل كل من اجلزائر والعراق
ما ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ
حوايل  13.7مليون دوالر.
اما يف �شهر ت�رشين االول ،2014
�سجلت �صادرات الآالت ولأول مرة
يف عام  2014ارتفاع ًا بلغ  1.2مليون
دوالر حيث �سجلت  56.9مليون دوالر

2014
2013

قيمة صادرات اآلالت في عامي ( 2014-2013القيمة :مليون دوالر)

يف ت�رشين اول  2014مقارنة بـ55.7
مليون دوالر يف ت�رشين اول .2013
و�شكلت ال�سوق العراقية ابرز اال�سواق
امل�ستوردة للآالت ،تلتها ال�سعودية،
اجلزائر ،انغوال ،االمارات ،قطر،
نيجرييا ،ومن ثم م�رص.
وعلى رغم بقاءها يف املرتبة االوىل
بني ال�صادرات ،عادت �صادرات الآالت
لت�سجل تراجع ًا يف ت�رشين الثاين 2014
حيث �سجلت  44.8مليون دوالر مقارنة
بـ 71.9مليون دوالر يف ت�رشين الثاين
 .2013وكانت �صادرات هذا املنتج
قد ارتفعت اىل م�رص فيما انخف�ضت
اىل كل من اجلزائر والعراق وانغوال

غدار للصناعة والتجارة

و�سوريا واالمارات العربية ما ادى
اىل انخفا�ض اجمايل بلغ  27.1مليون
دوالر.
واختتمت �صادرات الآالت عام 2014
حمتلة ال�صدارة يف قيمة ال�صادرات
ال�صناعية اىل اال�سواق اخلارجية،
موا�صلة تراجعها يف �آن واحد.
وانخف�ضت قيمتها من  60.9مليون
دوالر يف كانون االول  2013اىل 57
مليون دوالر خالل كانون االول .2014
وارتفعت ال�صادرات اىل �سوريا فيما
انخف�ضتاىل كل من العراق واالمارات
العربية املتحدة ما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ حويل  3.8مليون دوالر.

Pimco

شركة مينا ايليت

غدار للمعدات
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مقابلة
 ..Mets Energyاكثر من ربع قرن من النجاح في لبنان والعالم

غندور :أمام القطاع آفاق واسعة للتطور والتقدم
عملها على مر اكرث من ربع
قرن ومت ّيزها يف جمال �صناعة
املولدات جعلها حمط ثقة
حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،اذ تلعب
اليوم �رشكة  Mets Energyدوراً
ريادي ًا عرب عملها مع القطاعني
العام واخلا�ص وتنفيذها لعدد
كبري من امل�شاريع يف مطار
بريوت وتعاملها مع �رشكات
عقارية وعدد كبري من امل�صارف
واملرافق اال�سا�سية يف لبنان.
دون �شك� ،ساهم اهتمام
الكبري بخدمة ما بعد البيع وربطها ربط ًا
ا�سا�سي ًا ب�صناعة املولدات دوراً كبرياً يف
ال�سباقة يف لبنان بت�أمني
ت�ألقها ،حيث كانت ّ
خدمة ال�صيانة 24/24منذ الثمانينات.
وقامت  Mets Energyبت�صدير هذا املفهوم
اىل اال�سواق اخلارجية مت�سلحة ب�صوابية
ر ؤ�ي��ة م�ؤ�س�سها ومديرها العام املهند�س
ن��ا��صر غ���ن���دور ،فافتتحت �إ���ض��اف��ة �إىل
فرعها يف لبنان 12 ،فرع يف دول العراق،
كرد�ستان ،اليمن ،ليبيا ،قطر ،ال�سعودية،
افغان�ستان ،باك�ستان ،اوزبك�ستان ،اجلزائر،
جنوب ال�سودان واوغ��ان��دا .وانفتحت على
� 35سوق ًا يف ال��دول االفريقية والآ�سيوية
والعربية والدول املجاورة.
واعترب مدير ق�سم تنمية الأعمال التجارية
يف  Mets Energyكرمي غندور ان اميان
القيمني على ال�رشكة بال�صناعة اللبنانية
وبلبنان ك��وط��ن لهم مكّنهم م��ن التقدم
والتو�سع واي�صال ال�رشكة اىل احتالل مركز
متقدم بني ال�رشكات امل�صنعة للمولدات.
وو���ص��ف املناف�سة يف ال�سوق اللبنانية
بالـ«قوية جداً» حيث ي�ضم القطاع اكرث من
� 50رشكة ت�ص ّنع املولدات وتقدم خدمات
�صيانة يف �آن واحد .و�شدد على ان «Mets
 Energyو�ضعت يف اولوياتها منذ انطالقتها
Mets Energy
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بناء عالقات وطيدة مع زبائنها لإدراكها
اهمية هذه العالقات يف ت�أمني راحة الزبائن
وك�سب ثقتهم ووالءه��م وبالتايل �ضمان
ا�ستمرارية ال�رشكة وتطورها».
واع��ت�بر غ��ن��دور ان توطيد ال��ع�لاق��ات مع
الزبائن تتطلب تنمية م�ستمرة للموارد
الب�رشية يف ال����شرك��ة ،وك�شف ان فريق
العمل يخ�ضع ب�شكل م�ستمر لدورات كثيفة
يف الت�صنيع وال�صيانة ،ما يحد من وقوع
االخطاء وي�ؤهله ملعاجلة اي م�شكلة ت�صادفه
يف وقت �رسيع.

معوقات كثيرة

ور�أى غندور ان القطاع يعاين من حتديات
كثرية ت�ستلزم التحرك ال�رسيع ملعاجلتها،
وقال« :يقول الكاتب وال�شاعر جربان خليل
جربان «ويل لأمة تاكل مما ال تزرع وتلب�س
مما ال تن�سج» .ه��ذا بر�أيي يعبرّ عن واقع
االقت�صاد اللبناين بعد ان اهملت احلكومات
املتعاقبة منذ ع�رشات ال�سنوات القطاعات
االنتاجية يف االقت�صاد والتي تعد ال�صناعة
اب���رزه���ا .ف�تراك��م االه���م���ال ل��ل��ق��ط��اع من
احلكومات انهكه وانهك االقت�صاد ككل،
وهنا ال بد ان ن�س�أل ما هو ال�سبيل لبناء وطن ًا
دون ايالء اركان االقت�صاد الدعم الكايف؟
واع��ت�بر ان ال�صناعيني على م��وع��د �شبه
120

دائم مع حتديات خمتلفة ومعوقات كثرية
تواجه عملهم ،وا�شار اىل انه م�ؤخراً ا�صطدم
ال�صناعيني يف قطاع �صناعة امل��ول��دات
مب�شكلة تخلي�ص الب�ضائع على املرف أ� والتي
احلقت بهم ��ضرراً كبرياً» .وق��ال« :لطاملا
تفوق ال�صناعي اللبناين على مناف�سيه
يف قطاع �صناعة املولدات لناحية ت�سليم
املنتج نظراً ل�رسعة ح�صوله على امل��واد
االولية من اوروبا مقارنة بالدول االخرى،
وهذا ما اك�سب �صناعته قيمة م�ضافة اذ ان
�رسعة الت�سليم بكلفة مقبولة يف جمال عملنا
امر جد مهم».
وا�ضاف« :كانت ال�صناعة اللبنانية متفوقة
يف ه��ذا االط���ار ،اال انها للأ�سف تراجعت
م�ؤخراً خطوة اىل ال��وراء .ما يح�صل اليوم
ان الب�ضاعة ت�صل اىل م�صانع مناف�سينا
يف الإمارات مث ًال بوقت اقل ب�سبب الت�أخري
يف م��رف���أ ب�ي�روت ،م��ا ي�ضطر ال�صناعيني
اىل زيادة كمية املخزون لتلبية الطلب ما
ي�ستدعي متوي ًال ا�ضافي ًا ي�ؤدي اىل ارتفاع
كلفة االنتاج و�سط تراجع يف �رسعة الت�سليم،
وهذا قد يدفع الكثريون اىل عدم التعامل مع
�رشكات لبنانية».

ثقافة صناعية

ولفت غندور اىل �رضورة خلق ثقافة �صناعية
متهد لن�شوء بيئة حا�ضنة للعمل ال�صناعي
ّ
كما هو احلال يف الدول ال�صناعية املتطورة.
واعترب ان خلق هذه الثقافة يبد أ� ب�إدخال
املعرفة ال�صناعية يف املناهج الدرا�سية
وت�شجيع االنتماء اىل املعاهد التقنية ما
يعزز اهمية املفهوم ال�صناعي لدى املواطن
ويكر�س ادراك���ه ملعايري اجل��ودة
اللبناين
ّ
و�سالمة املنتج ككل.
واع��رب عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل قطاع
�صناعة املولدات ،واعترب ان القطاع يلعب
دوراً ا�سا�سي ًا يف دع��م انتاجية ال�رشكات
تكبد اي خ�سائر نتيجة انقطاع
ويجنبها ّ
الكهرباء ولو ل�ساعات قليلة جداً .و�شدد على
ان «املولّد لي�س امراً كمالي ًا يف امكنة العمل
بل حاجة �رضورية ،ما ي�ؤكد ان امام القطاع
�آفاق وا�سعة للتطور والتقدم».
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مقابلة
 ..PIMcoنجاح قوامه الحداثة والتطور

غدار :رهاننا على الصناعي اللبناني كبير
مت�سلح ًا بخربته الكبرية يف
�صناعة املولدات التي عمل
فيها والده ل�سنوات طويلة،
�أطلق ح�سن غدار �رشكة
 PIMcoل�صناعة املولدات
وكوامت ال�صوت ولوحات
الكهرباء عام .2006
و�سلكت « »PIMcoمنذ
ن�ش�أتها طريق النجاح
والتطور� ،إذ ات�سم �إنتاجها
باجلودة العالية ،وتعاملها
مع الزبائن بالإحرتافية
فكرّ�ست
وامل�صداقية،
جناحها يف الأ�سواق اللبنانية كما انفتحت على عدد من الأ�سواق
اخلارجية يف اخلليج و�أفريقيا.
�أكد مدير  PIMcoالدكتور ح�سن غدار �أن
«ال�رشكة منذ ن�ش�أتها ت�شهد تطوراً وتو�سع ًا
كبريين» .وك�شف عن تو�سيع م�صنعها
املمتد على م�ساحة � 10آالف مرت مربع،
عرب �إن�شاء م�صنع جديد لل�رشكة تبلغ
م�ساحته  5000مرت مربع.

وتوسع
تط ّور
ّ

و�أعلن غدار �أن ال�رشكة �ستدخل احلداثة
�إىل م�صنعها لتكون ال�سباقة يف لبنان
وال����شرق الأو���س��ط يف ا�ستقدام منظومة
�إنتاج متطورة تعمل �أوتوماتيكي ًا على
الفايرب والاليزر ،ومن �ش�أن هذه املنظومة
تخفي�ض كلفة اليد العاملة واحلد من وقوع
الأخطاء وزيادة الإنتاجية ب�شكل كبري.
وك�شف �أن جل��وء � PIMcoإىل ا�ستقدام
هذة املنظومة يهدف �إىل زيادة قدراتها
التناف�سية ،ففي قطاع املولدات ت�شكل،
�إ�ضافة �إىل ال�سعر واجل��ودة ،ال�رسعة يف
الت�سليم ،عام ًال م�ؤثراً يف ت�س ّلم �أي م�رشوع.
ويف رد على �س�ؤال حول توقيت جلوئه
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�إىل اال�ستثمار يف تو�سيع وحتديث
م�صنعه يف حني تعي�ش املنطقة العربية
ا�ضطرابات عدة وتعاين الأ�سواق العاملية
من تراجع يف �أ�سعار النفط ،قال غدار:
«ب��ر�أي��ي من املنا�سب ج��داً اال�ستثمار
يف �أوقات الأزمات� ،إذ �إن الكلفة ب�شكل
عام تكون �أقل PIMco .انطلقت فعلي ًا
يف عام  2008يف حني كانت الأ�سواق
املالية اخلليجية ت�شهد �أزم��ة ح��ادة،

ستدخل  PIMcoالحداثة
إلى مصنعها لتكون
السباقة في لبنان والشرق
األوسط في استقدام
منظومة إنتاج متطورة
تعمل أوتوماتيكي ًا على
الفايبر والاليزر
124

اعترب البع�ض �أنني �أغامر لكن جناح
 PIMcoاليوم دليل على �صوابية ر�أيي
�آنذاك».

غياب الدعم

واعترب غ��دار �أن املعوقات التي تواجه
القطاع كثرية ،وهي تكاد تكون واحدة
بني معظم ال�صناعيني كما �أنها تن�ضوي
حتت عنوان عري�ض واح��د وه��و «غياب
أم�س
ال��دع��م» ال��ذي �أ�صبح ال�صناعي ب� ّ
احلاجة �إليه وال �سيما يف هذا الوقت حيث
ارتفعت تكاليف الت�صدير ب�شكل كبري
نتيجة الأحداث الدائرة يف �سورية .و�أعرب
عن عدم تفا�ؤله بتدخل الدولة لدعم �أكالف
الت�صدير ،ولفت �إىل �أن ال�صناعي �سيتحمل
هذا العبء وح��ده عرب تخفي�ض �أرباحه
رغم انخفا�ضها وذلك بهدف احلفاظ على
وجوده يف الأ�سواق.
ور�أى �أن ال��دول��ة تتغا�ضى ع��ن �أهمية
هذه امل�س�ألة رغم معرفتها بتداعياتها
اخل��ط�يرة .ف�تراج��ع الت�صدير �أو �أرب���اح
ال�رشكات �سيدفعها �إىل اال�ستغناء عن عدد
من اليد العاملة ،ما �سريفع من معدالت
البطالة التي �ست�صيب املجتمع بت�أثريات
�سلبية كثرية.

اللبنانيون الرائدون

و�أعرب غدار عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
�إذ �إن أ�ب��واب الأ�سواق اخلارجية �ستبقى
م�رشعه �أمامه ،خا�صة �أن اللبنانيني رواد
يف هذا املجال ويعملون ب�إ�ستمرار على
تطوير وحتديث �رشكاتهم لتقدمي منتجات
ت�ضاهي بجودتها املنتجات الأوروبية».
وق��ال غ���دار :رهاننا كبري على ق��درات
اللبناين يف التطوير والتحديث وهذا ما
يجعلنا دائم ًا متفائلني بامل�ستقبل .قطاع
امل��ول��دات ال ي���زال بخري و�سيتقدم �إىل
الأمام .فاحلاجة �إىل املولد �ستبقى قائمة
يف كل املرافق لأن وج��وده ي�شكل ح ًال
وفعا ًال لت�أمني التيار الكهربائي
�رسيع ًا ّ
تكبد
ال�رشكات
يجنب
ما
انقطاعه
يف حال
ّ
خ�سائر كبرية.

باور اند اند�سرتيال ما�شيرني كومباين  -بيمكو

Power & Industrial Machinery Company
PIMCO

بريوت  -بئر ح�سن  -طريق املطار  -بناية الغولف « »2طابق �أر�ضي
هاتف - 961 1 825531 :فاك�س٩٦١ )١( 825532 :
E-mail: pimco@pimcolb.com www.pimcolb.com

مقابلة
«أحمد رجب الجبيلي وشركاه» 45 ..عام ًا من التطور والتوسع

الجبيلي :جاهزون لمواكبة تطور األسواق
يعود عمل �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه يف �صناعة املولدات �إىل
�سبعينات القرن املا�ضي ،وجذورها �إىل
الأربعينات ،حيث �أ�س�س اجلد ال�رشكة
التي �سلكت طريق التطور والتو�سع
باكراً و�أ�ضحت حمط ثقة ال�رشكات
العاملية ،وا�صبحت عام  1989وكيلة
ل�رشكة  FG WILSONالإنكليزية
التي �أ�صبحت اليوم جزءاً من �رشكة
 CATERPILLAR Incالعاملية.
«العمل الد�ؤوب» هو عنوان م�سرية ال�رشكة
على مر ع�رشات ال�سنوات ،فبعد الت�أ�سي�س
و�إثبات الوجود يف الأ�سواق ،توجهت «�أحمد
رجب اجلبيلي و�رشكاه» �إىل ال�سوق العراقية
حيث عملت يف برنامج النفط مقابل الغذاء،
لتخطو خطوة تعد الأهم يف تاريخها عام
 1998وت�ؤ�س�س م�صنع ًا يف نيجرييا.
و�أ�شار مدير عام �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه نادر اجلبيلي �إىل �أن «التطور بقي
رفيق ًا دائم ًا «�أحمد رجب اجلبيلي و�رشكاه»
منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم .ور�أى �أن ال�رشكة
تخطت الكثري من التحديات وحققت جناح ًا
كبرياً يف الأ�سواق اخلارجية كما الداخلية.
وق���ال« :ثقة ال��زب��ائ��ن الكبرية بال�رشكة
م ّكنتنا من التوجه �إىل الأ�سواق وفتح فروع
يف عدة دول .ففي العراق نعمل على فتح
فرع يف الب�رصة ونعمل من طريق وكالء
ٍ
يف بغداد .كما �سنفتح فروع ًا يف يف دول
�أفريقية عدة يف الفرتة املقبلة».
و�أ�ضاف�« :إ�ضافة �إىل الفروع ،هناك �أ�سواق
ت�صدر ال�رشكة �إليها يف دول اخلليج
كثرية ّ
و�أفريقيا .وطبع ًا ال�رشكة قد ت�شهد مزيداً
من التو�سع يف �إطار �سعيها الدائم لتلبية
حاجات زبائنها �أينما وجدوا».
و���ش��دد على �أن «اجل���ودة كانت م��ن أ�ه��م
ّ
الأركان التي بنت ال�رشكة جناحها عليها،
�إذ �إن م�صانعها ت�سري على خطى وتعمل
على نف�س املعايري التقنية واجلودة النوعية
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ل�رشكة .»FG WILSON

الال إستقرار

واعترب اجلبيلي �أن التحديات التي تواجه
ال�صناعة متعددة وخطرية ،و�أبرزها الو�ضع
الأمني والإقت�صادي .وقال« :لطاملا عا�ش
لبنان �أزمات كثرية� ،إال �أنني �أرى �أن الأزمة
هذه املرة عميقة وتداعياتها قد تكون كبرية
على ال�رشكات .ففي حني يعي�ش لبنان واقع ًا
�إقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا �صعب ًا تتخبط املنطقة
يف ا�ضطرابات كثرية و�سط انخفا�ض كبري
يف �أ�سعار النفط .ف�إن عمل ال�رشكة الذي
ميثل الت�صدير  % 80منه ت�أثر ب�شكل كبري.
وللأ�سف حتى الآن ال �أرى �أمامي �إال نفق ًا
مظلم ًا ال وجود لأي بقعة �ضوء فيه».
ورف�����ض �أن ي��ك��ون ال��ق��ط��اع �أم���ام حائط

تعمل شركة أحمد رجب
جبيلي وشركاه على تطوير
مصنعها عبر إدخال ماكينات
جديدة تعمل على الاليزر
والبالزما ،من شأنها تخفيض
تكلفة اليد العاملة ورفع
مستويات الجودة إلى حد كبير
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م�سدود ،بل �أبدى تفا�ؤ ًال كبرياً متوقع ًا تطوراً
يف قطاع �صناعة املولدات .و�إذ اعترب �أن ال
حلول قريبة مل�شكلة الكهرباء يف لبنان بعد
تع�شي�ش الف�ساد يف �أماكن متعددة منه ،ر�أى
�أن احل��روب يف املنطقة �سيكون لها دور
يف رفع الطلب على الطاقة التي تعد �أمراً
ملح ًا و�رضوري ًا يف عمليات �إعادة الإعمار
وتكري�س النمو الإقت�صادي.
ولفت �إىل �أن « أ�م���ام ال�رشكات اللبنانية
فر�ص ًا كبرية للعمل والتو�سع والتطور ،فذكاء
ال�صناعي اللبناين يخوله تقدمي �إنتاج عايل
اجلودة قادر على مناف�سة الإنتاج الأوروبي
وال �سيما �أن تكلفة اليد العاملة يف لبنان
�أدنى من تكلفة العمالة الأوروبية ،كما �أن
�شجاعة اللبناين �ستمكنه من الدخول �إىل
�أ�سواق كثرية قد يبتعد ال�صناعي الأوروبي
عنها ك��الأ���س��واق الأف��ري��ق��ي��ة واخلليجية
والعراقية».

مواكبة الطلب

وك�شف اجلبيلي �أن «�رشكة اجلبيلي جاهزة
لتواكب هذا الطلب� ،إذ تعمل على تطوير
م�صنعها عرب �إدخال ماكينات جديدة تعمل
على الاليزر والبالزما ،من �ش�أنها تخفي�ض
تكلفة اليد العاملة ورفع م�ستويات اجلودة
�إىل حد كبري».
و�شدد على �أن �أبرز ما يتوق �إليه ال�صناعي
ّ
يف لبنان هو اال�ستقرار� ،إذ �إن��ه حالي ًا
ي�تروى كثرياً قبل اتخاذ �أي خطوة نحو
الأم���ام ،فتوجهات ال�سوق غري معروفة.
وقال« :كثري من ال�رشكات تتطور ملواكبة
حاجات الأ���س��واق اخلارجية ،واجلبيلي
على �سبيل امل��ث��ال عملت ب�شكل مكثف
على تطوير م�صنعها يف نيجرييا حيث �إن
عملها هناك يقارب ع�رشة �أ�ضعاف عملها
يف لبنان».
و�أ���ض��اف« :على ال��دول��ة دع��م القطاع� ،إذ
يتمتع باهمية كبرية لأن��ه احتل مل��رات
ع��دي��دة ال�����ص��دارة يف ح��ج��م ال�����ص��ادرات
ال�صناعية .دعم الدولة ي�شجع ال�صناعي
على امل�ضي قدم ًا يف عمله �إذ ي��درك �أن
هناك من ي�سانده».
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email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL
Foz Trading are the exclusive Distributor for
Jordan and Iraq.
We also represent

all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,

abrasives , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of

for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from

, Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of

from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid
We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .
General Industrial services are the exclusive distributors for :

welding accessories.

,

for coatings ,

for

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.
Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.
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مقابلة
 .. STAUNCH MACHINERYنجاح لبناني يغزو العالم

حجازي :قدراتنا التنافسية كبيرة
جعل اجلمع بني اجلودة وال�سعر
وال�شكل الأف�ضلSTAUNCH ،
 MACHINERYترتبع على عر�ش
ال�صدارة بني ال�رشكات العاملة
يف قطاع املعدات .فمنذ ،2004
ومع انخراط رئي�سها التنفيذي
و�سام حجازي يف جمال عملها،
ت�سلك ال�رشكة طريق التو�سع
من دون توقف� ،إذ انفتحت على
�أ�سواق كثرية لت�سويق �صناعتها
التى ت�ضم جمموعة كبرية من
املعدات.
ع ّزز ثقة امل�ستهلكني وجود STAUNCH
 MACHINERYيف الأ�سواق ،ومنحها

وال�ؤهم دافع ًا كبرياً نحو املزيد من التقدم
فوظفت كل طاقاتها و�إمكانياتها يف
�سبيل حتقيقه� .إنطلقت م�سرية ال�رشكة �أو ًال
ب�صناعة خ ّالطات الباطون ،وبجودتها
فو�سعت
ونوعيتها ك�سبت ثقة زبائنها ّ
مروحة �إنتاجها لي�شمل الـ «دامرب»� ،آالت
الر�ص ،مق�صات الزفت ،معامل البلوك،
ال�سقاالت ،وماكينات التلحيم ،بالإ�ضافة
�إىل رجراجات الباطون.
كما ت�ص ّنع ال�رشكة املولدات الكهربائية
و�أب�����راج الإن�����ارة والآل���ي���ات اخلا�صة
بالبلديات ال��ت��ي ت�ساعد يف معاجلة
وت��رم��ي��م خم��ل��ف��ات الأح�����داث اخل��ط��رة
كالإنفجارات والزالزل واحلوادث ،وهي
تت�ضمن م�ضخات مياه� ،أب��راج �إن��ارة،
مولدات كهربائية� ،آالت لتك�سري الباطون،
ماكينات غ�سيل و�سحب املياه يف حال
ح���دوث �أي ط��وف��ان ،ماكينات حل��ام،
كومرب�سورات للتك�سري ،و�آالت لق�ص
احلديد ،كما ت�ضم ال�رشكة ق�سم ًا خا�ص ًا
يعنى بكل ما يتعلق بالطاقة ال�شم�سية
و�إ�ضاءة الطرقات والبيوت وامل�شاريع
ال�ضخمة.
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و�أ�شار حجازي يف حديث مع «ال�صناعة
والإق��ت�����ص��اد» �إىل �أن «ال����شرك��ة ت�ضم
عدة �أق�سام ب�أنواع خمتلفة تلبي جميع
طلبات الزبائن يف خمتلف �أنحاء العامل.
و�إذ �أو�ضح �أن أ�ب��رز نقاط قوة ال�رشكة
و�شدد
امتالكها لعدة قدرات يف �آن واحدّ ،
على �أن ال�رشكة متلك ق��درات تناف�سية
كبرية جداً لناحية الأ�سعار والت�سهيالت
وال�صالة واخلدمة املوجودة لديها».

إيمان كبير

ول��ف��ت ح��ج��ازي �إىل �أن ه���ذه الأم���ور
جمتمعة ع�� ّززت ح�ضور « STAUNCH
 »MACHINERYيف الأ�سواق الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،ففي ح�ين حتتل ال�رشكة
تتميز
املراتب الأوىل يف ال�سوق اللبنانيةّ ،
مبوقع قوي يف الأ�سواق اخلارجية وهذا
م�صدر فخر لنا �أن نكون من الذين �أو�صلوا
�شعار «�صنع يف لبنان» �إىل خمتلف بلدان
وكر�سوا انطباعات جيدة عنه عرب
العامل ّ
تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة».
وقال�« :إمياننا بال�صناعة ولبنان كبري
جداً ،ولذلك �أ�س�سنا �رشكة STAUNCH
 MACHINERYيف ال�سوق اللبنانية
وو�ضعنا كل �إمكانياتنا فيها ،ومن ثم
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انطلقنا �إىل الأ�سواق اخلارجية كالدول
العربية و�أفريقيا ومن ثم الدول الأوروبية
و�أ�سرتاليا و�إيرلندا� ،إ�ضاف ًة �إىل فروعنا
يف �أوغ��ن��دا� ،أن��غ��وال ،زامبيا وال��والي��ات
املتحدة».
«STAUNCH
و�أ�����������ض����������اف:
 MACHINERYيف ت��ط��ور وتو�سع
م�ستمرين ،ف�سنوي ًا تفتتح فرع ًا �أو فرعني
يف الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
فروعها يف لبنان .وهذا العام �سنفتح 3
فروع يف اليمن وال�سعودية والنيجر».

األسواق الخارجية

«STAUNCH

واع��ل��ن ح��ج��ازي �أن
 MACHINERYتتابع ب�شكل دائ��م
الأ���س��واق اخلارجية وتطوراتها ،حيث
نقوم بزيارات دائمة لأهم امل�صانع يف
خمتلف دول العامل للتعرف �إىل كل جديد
والعمل على كيفية التطوير و التحديث،
�إ�ضاف ًة �إىل �أننا نقوم ب��دورات تدريبية
مك ّثفة يف خمتلف املجاالت التي نعنى
بها».
ور�أى �أن وجود ال�رشكة يف عدد كبري من
الأ�سواق اخلارجية يقيها من الت�أثريات
ال�سلبية لال�ضطرابات احلا�صلة يف الدول

STAUNCH MACHINERY
في تطور وتوسع مستمرين،
فسنوي ًا تفتتح فرع ًا أو فرعين
في األسواق الخارجية ،إضافة
إلى فروعها في لبنان .وهذا
العام سنفتح  3فروع في اليمن
والسعودية والنيجر»
شدّد حجازي على ضرورة ضبط
الجودة في القطاع الصناعي
ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة
بالقطاع في األسواق اللبنانية
والخارجية على حد سواء
العربية وانعكا�سات انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،فبالرغم من ت�أثر �أعمالها بالواقع
يف العامل العربي والأ�سواق العاملية ال
تزال ال�رشكة يف حال من التوازن.

عدم االستقرار

واع���ت�ب�ر �أن ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي يف
لبنان يعاين م��ن جمموعة كبرية من
التحديات �أبرزها عدم اال�ستقرار الأمني،
واملعوقات التي تواجه ال�رشكات على
�صعيد اجلمارك ،وعدم وجود يد عاملة
تقيد ال�صناعي ومتنعه
والقوانني التي ّ
من التطور يف بع�ض الأحيان.
ولفت �إىل �أن ع��دم اال�ستقرار الأمني
ي�ضعف القدرات ال�رشائية ويفرمل انطالق
امل�شاريع وي�شل الأ�سواق .و�أ�شار �إىل �أن
من �ش�أن عدم اال�ستقرار �إ�ضعاف الثقة
بالقطاع ال�صناعي يف لبنان على �صعيد
ق��درة ال�صناعي على االل��ت��زام ب�أوقات
ت�سليم الب�ضائع ،ما يحد من �إمكانية
القطاع للنمو .و�أ�شار �إىل �أن اال�ضطرابات
احلا�صلة يف املنطقة والتي ال ميلك لبنان
القوة للت�أثري فيها �أرهقت ال�صناعيني وال
�سيما بعد �إغالق معرب ن�صيب احلدودي
وال��ذي رفع من �أك�لاف �شحن الب�ضائع
و�أ���ض��ع��ف ال��ق��درات التناف�سية لل�سلع
اللبنانية يف الأ�سواق اخلارجية».

تعزيز الثقة

ودعا حجازي الدولة �إىل �إيالء القطاع
ال�صناعي االهتمام ال�لازم ،ومتابعة
م�شاكله عن كثب ،بحيث تتوا�صل مع
�أب���رز ال����شرك��ات العاملة يف القطاع
لتبحث امل�شاكل وتبحث ع��ن �آليات
ملعاجلتها ب�شكل �رسيع� ،إذ �إن البطء
يف معاجلة الق�ضايا يحد م��ن �آف��اق
تطور ال�صناعيني وي�ستنزف قدراتهم
مكر�سة خلدمة
التي يفرت�ض �أن تكون ّ
�إقت�صاد بلدهم.
و���ش��دد على ��ضرورة �ضبط اجل��ودة يف
ّ
القطاع ال�صناعي ومراقبتها بهدف
ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع يف الأ���س��واق
اللبنانية واخل��ارج��ي��ة على ح��د �سواء.
واع��ت�بر �أن ه��ذا الأم���ر ي�ستلزم و�ضع
جمموعة من املعايري للجودة املطلوبة،
ومراقبة �إنتاج امل�صانع ومطابقته لهذه
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املعايري ،وبالتايل تفرز امل�صانع بني
مطابق للجودة وغ�ير مطابق ،بحيث
يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة امل�صانع غري
املطابقة و�إمدادها بالدعم الالزم من يد
عاملة ودرا���س��ات وقرو�ض وخمتربات
و�شدد حجازي على �أن
لتح�سني �إنتاجهاّ .
طبقت ،تنه�ض بالقطاع
هذه اخلطة �إن ّ
وت�رشع الأ�سواق �أم��ام الإنتاج اللبناين
ّ
�أكرث و�أك�ثر وتفتح �أمامه جما ًال وا�سع ًا
للتطور.
و�أعرب حجازي عن تفا�ؤله بامل�ستقبل،
وق����ال« :م���ا دام ال��ت��ف��ا�ؤل رف��ي��ق�� ًا لنا
يف م�سرية عملنا ،ف��الإمي��ان بلبنان
كبري والرهان عليه �أي�ض ًا ،لذلك تعمل
 STAUNCH MACHINERYعلى
التو�سع وافتتاح ف��روع لها يف لبنان
يعم الإ�ستقرار
واخل���ارج ،على أ�م��ل �أن ّ
والإزدهار يف لبنان.
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مقابلة
 .. Dawtecاإلبتكار والتم ّيز في قطاع الطاقة المتجددة

ضو :لحماية براءة االختراع

�سلكت  Dawtecمنذ ن�ش�أتها طريق التم ّيز،
�إميان ًا من م�ؤ�س�سها ومديرها املهند�س
و�سام �ضو ب�أن «التم ّيز» هو اخليار
الوحيد املتاح ل�ضمان اال�ستمرارية
وتكري�س �إ�سم قوي يف ال�سوق ،يف
ظل غياب ر�أ�سمال كبري ميكن ال�رشكة
من ال�صمود �أمام املناف�سات ال�رش�سة
وعمليات ك�رس الأ�سعار.
وكان ل�ضو ما �أراده ،ومتكّنت Dawtec
يف وقت ق�صري جداً من حجز مكان
لها بني ال�رشكات الأوىل العاملة يف
قطاع الطاقة املتجددة ،فالتقطت
الفر�ص يف الوقت املنا�سب وعملت
على تطوير منتجاتها ف�سجلت براءة
اخرتاع با�سمها الذي فاز بعدد كبري
من اجلوائز ما منح ا�سمها زخم ًا
قوي ًا يف ال�سوق.
وك�شف �ضو يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن ال�رشكة م ّ��رت مبراحل
عديدة من التطور �إذ �إنها ب��د�أت عملها
با�سترياد �أجهزة ت�سخني املياه من تركيا
وال�صني� ،إال �أن مواجهتها لتحديات كثرية
�آنذاك دفعها �إىل العمل يف منتجات توليد
الكهرباء بعد �إقرار وزارة الطاقة لقانون
رب��ط أ�ج��ه��زة الطاقة ال�شم�سية لتوليد
الكهرباء ب�شبكة الدولة ،الذي �أعطى دفع ًا
كبرياً لل�سوق».
واعترب �أن ما رافق القرار من خلق �أنظمة
متويل للم�ؤ�س�سات لرتكيب �أجهزة الطاقة
ال�شم�سية عرب قرو�ض مي�سرّ ة� ،أدى �إىل
ارتفاع الطلب على هذه الأجهزة ب�شكل
كبري ،حيث كانت هناك فرتة �إعفاء من
الفوائد ،ما م ّكن ال�رشكات من حتقيق
ت��وف�يرات يف امل���ؤ���س�����س��ة مكنتها من
ا�سرتداد �سعر اجلهاز يف وقت ق�صري».
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وت��اب��ع�« :ساهم ق��رار احلكومة ه��ذا يف
ت�صاعد درجة وعي املواطنني لأهمية
الطاقة ال�شم�سية وتو�سيع ثقافتهم عن
جد مهم �إذ �إن
هذا املفهوم ،وه��ذا أ�م��ر ّ
يعد من ال��دول الأغنى يف العامل
لبنان ّ
لناحية الطاقة ال�شم�سية».

تخطي المعوقات

وك�شف �ضو �أن ال�رشكة جل�أت �إىل تطوير

على الدولة إيالء براءة
االختراع إهتمام ًا أكبر بحيث
تسلط الضوء أكثر على
حقوق أصحاب االختراعات
وواجباتهم
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منتجاتها بهدف تخطي امل�شاكل التقنية
وم�شاكل ال�صيانة التي كانت تواجهها يف
الأجهزة امل�ستوردة من تركيا وال�صني،
فنجحت يف ذل��ك وقدمت منتجني نال
�أحدهما ب��راءة اخ�تراع فيما يتم العمل
على براءة اخرتاع �أخرى للمنتج الثاين».
و أ�ع��ل��ن �ضو �أن ال�رشكة حالي ًا ت�ص ّنع
�أجهزة لت�سخني املياه و�أجهزة لتدفئة
امل�سابح �إ�ضافة �إىل أ�ج��ه��زة ت�ستخدم
لتوليد الطاقة يف امل�شاريع الكبرية
وامل�ست�شفيات والفنادق والنوادي.»..
و�أو����ض���ح �أن «Dawtec
ط����ورت يف
ّ
منتجاتها لتتالءم مع متطلبات �سوق
البناء اللبنانية ،وق��ال « :التطور يف
القطاع واك��ب قبول امل�ستهلك ملفهوم
الطاقة ال�شم�سية وجتربتها ،كما �أتى
كنتيجة عمل ال�رشكات يف ال�سوق لناحية
الرتكيب وال�صيانة .فالقطاع مقارنة

بالقطاعات ال�صناعية قطاع حديث
وما ي�شهده من تطور و�إجنازات يف وقت
ق�صري �أمر مهم».
ولفت �إىل �أن «هناك الكثري من ال�رشكات
التي تدخل القطاع ،وتبد أ� من النقطة
نف�سها ال��ت��ي انطلقت منها Dawtec
وال�رشكات املماثلة� ،أي عرب ا�سترياد
املنتجات ال�صينية والرتكية» .ولفت �إىل
�أن «هذا قد يخلق �سوق ويزيد من انت�شار
�أجهزة الطاقة� ،إال �أنه قد ي�سبب ردة فعل
�سلبية عند الزبائن �إذ �إن املنتوجات
امل�ستوردة ال تتمتع باجلودة العالية».
متيز املنتجات
ّ
و���ش��دد �ضوعلى �أن منتجات �ضوتك
ّ
تتمتع باملوا�صفات الأوروبية وتتميز
بفعاليتها.
و�أعلن �أن «املنتج الذي طورته Dawtec
نال ترحيب ًا كبرياً من قبل الزبائن �إذ �إنه
ي�ؤمن الطاقة ال�شم�سية ،ويعالج م�شاكل
كثرية وال �سيما يف املباين املرتفعة،
حيث ي�ؤمن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية مع
احلفاظ على م�ساحات الأ�سطح و�إ�ضفاء
جمالية على املبنى
ور�أى �أن تطوير منتج  Pregolaكان
�إجنازاً مهم ًا لل�رشكة �إذ نالت عدة جوائز
يف م�سابقات عديدة يف لبنان وخارجه
و�أبرزها  GIST – TECHوGrow my
 Businessحيث فازت مببلغ  50مليون
ل�يرة لتطوير عملها ،و Green Mind
 Awardو .Lebanese Market leaders
و�أعرب �ضو عن فخره واعتزازه بالأ�صداء
التي نالتها ال�رشكة عقب اجلوائز التي
فازت بها� ،إذ �إن ذلك م�ؤ�رش وا�ضح على
�سريها على خطى �صحيحة حيث ت�ساعد
يف تطوير ال�سوق لي�س فقط على �صعيد

نال المنتج الذي طورته Daw
 Tecترحيب ًا كبير ًا من قبل
الزبائن إذ إنه يؤمن الطاقة
الشمسية ويعالج مشاكل
كثيرة وال سيما في المباني
المرتفعة
البيع �إمنا على �صعيد خلق فر�ص عمل
لل�شباب اللبناين.

براءة االختراع

و�إذ لفت �إىل وج��ود م�ساع كثرية حلث
اللبنانيني لل�سري يف طريق ت�سجيل براءات
اخرتاع من قبل جمعيات غري حكومية،
وم�صارف واحت��ادات وجامعات بهدف
الت�شجيع على االبتكار� ،أمل من احلكومة
الت�شدد يف تنفيذ القوانني ملنع �أي كان
ّ
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م��ن حم��اول��ة ال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ال��ق��ان��ون
وبالتايل حماية ب��راءة االخ�تراع التي
ت�شكل نقاط قوة كبرية لل�رشكات وت�ساهم
يف تطورها وتو�سعها.
و�أ�شار يف هذا الإط��ار� ،إىل �أن �شيئا من
اخلوف ي�صيب املبتكر اللبناين �إذ ي�شعر
�أن حقه يف براءة اخرتاعه غري حمفوظ
الت�شدد يف تطبيق القانون،
نتيجة عدم
ّ
و�شدد على �رضورة معاجلة هذه امل�س�ألة
ّ
�إذ �إنها تخ ّفف من االبتكارات يف لبنان.
ومت ّنى على الدولة �إيالء براءة االخرتاع
إ�ه��ت��م��ام�� ًا �أك�ث�ر ،بحيث ت�سلط ال�ضوء
�أك�ثر على حقوق �أ�صحاب االخرتاعات
وواجباتهم.

مشروع توأمة

وك�شف �ضو �أن «�ضو تك» قامت بت�صدير
منتجها �إىل الأردن ونيجرييا ،لكنها
�آثرت �أن تتحرك نحو الأ�سواق اخلارجية
وفق ًا خلطة وا�ضحة �ستت�ضمن خطوات
لإق��ام��ة م�شاريع ت��و�أم��ة م��ع �رشكات
لت�سويق املنتج يف البلدان املجاروة
كمرحلة �أوىل» ،و�أعلن �أن العمل جار
حالي ًا على م�رشوع ت��و�أم��ة مع �رشكة
�أوروب��ي��ة .و�أو�ضح �أن م�رشوع التو�أمة
هذا �سيعزز ا�سم ال�رشكة �إذ �سيتم تبادل
اخل�ب�رات م��ع ال�رشكات الأخ���رى وفتح
الأ�سواق اخلارجية �أمام املنتجات».
و�أعرب �ضو عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع،
�إذ �إن ال�سوق يف تطور م�ستمر وتتجه
بخطى ثابتة �إىل الأمام .ور�أى �أن الع�رص
املتجددة،
املقبل �سيكون ع�رص الطاقة
ّ
فدرجة الوعي لإ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
يف ت�سخني امل��ي��اه وامل�سابح وتوليد
الكهرباء ترتفع.
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مقابلة
 ..HZHoussamiأكثر من نصف قرن من الفرادة واالبتكار

حسامي :سج ّلنا حافل باإلنجازات

قبل �أكرث من ن�صف قرن،
�أب�رصت  HZHoussamiل�صناعة
ماكينات الورق النور ،لتبد�أ
معها رواية �رشكة يفخر لبنان
ب�إجنازاتها .فمنذ  1952وحتى
اليوم يرافق االبتكار ال�رشكة
التي عملت بجد لتحديث
�آالتها متا�شي ًا مع التطور
الذي �شهده العامل ف�أ�ضافت
�إليها �أدوات �إلكرتونية وقطع ًا
�أخرى ادت �إىل حت�سني طاقتها
الإنتاجية و�رسعتها� ،إ�ضافة
�إىل �صنع �أنواع جديدة من
ماكينات التو�ضيب والتعبئة.
و�إىل جانب االبتكار ،بقيت
اجلودة طيلة �أعوام رفيقة
دائمة لإنتاج ال�رشكة ،التي
و�ضعتها يف �سلم �أولوياتها
وعملت على �ضبطها لتقدمي
�إنتاج ي�ضاهي مبزاياه الإنتاج
الأوروبي.
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�أ�شار مدير HZHoussamiه�شام ح�سامي
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن «ال�رشكة كانت على مر ال�سنوات
�سباقة يف جمال عملها لي�س فقط على
ّ
�صعيد لبنان �إمن��ا على �صعيد ال�رشق
الأو�سط ككل» .وقالHZHoussami« :هي
ال�رشكة الوحيدة يف لبنان وال�رشق الأو�سط
التي ت�ص ّنع ماكينات للورق والكرتون
وتتميز بتطورها
والبال�ستيك والطباعة.
ّ
عن املاكينات امل�ستوردة من خمتلف
�أنحاء العامل حيث تعمل على �أكرث من خط
�إنتاج واحد».
و�أ���ض��اف« :خربتنا الكبرية ت�سمح لنا
بت�صميم و�صناعة �أي ماكينة يطلبها
ال��زب��ون .كما �أن �سجل ال�رشكة حافل
بالإجنازات و�أبرزها ما �أجنزناه يف عام
 1992حيث �ص ّنعنا خط �إنتاج �أوتوماتيكي
ملحارم املراحي�ض ،وكان فخراً لل�صناعة
الوطنية اللبنانية حيث مت ت�صنيع املاكينة
يف لبنان قبل ابتكارها يف �أوروبا».

إبتكار وفرادة

وك�شف ح�سامي �أن ال�رشكة حققت �إجنازاً
�آخر حيث قامت بت�صنيع ماكينة لت�صنيع
الورق القابل لإعادة التدوير».
وتابع« :الإبتكار والفرادة ميزا ال�رشكة
�إىل حد كبري ،فـ HZHoussamiال تنتظر
املعار�ض وانت�شار ت�صاميم املاكينات
ال�ستن�ساخها� ،إمنا تبتكر ت�صاميم خا�صة
بها �إذ ت�ضم يف فريق عملها مهند�سني
ميكانيكيني».
و�شدد على �أن «ال�رشكة اكت�سبت ثقة زبائنها
ّ

اعتبر حسامي أن دعم الدولة
للصناعيين ومساندتهم هو
السبيل للنهوض بالقطاع
إلى أعلى المستويات وجعل
لبنان رقم ًا صعب ًا في الصناعة
على خريطة العالم
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على مر ال�سنوات ،ما جعل املناف�سة مع
ال�رشكات امل�ستوردة ملاكينات م�شابهة
�شبه معدومة ،ففي حني تقدم ال�رشكة
كفالة يف معداتها ت�صل �إىل ثالث �سنوات،
يعمل فريق ال�صيانه يف ال�رشكة 24 /24
ما يعطي اطمئنان ًا وراحة بال للزبون».

خطة إقتصادية

و�إذ لفت ح�سامي �إىل �أن ال�رشكة ت�صدر
�إنتاجها �إىل الأ�سواق الأفريقية والعربية،
اعترب �أن «ال�صناعة بحاجة �إىل أ�م��ن
وا�ستقرار لكي تنمو» .وقال « :باعرتاف
اجلميع �إن اجلودة اللبنانية ال مثيل لها،
لكن عدم اال�ستقرار يخيف امل�ستثمرين �إذ
يدفعهم �إىل الت�شكيك بقدرة اللبناين على
الإيفاء بالتزاماته ،وه��ذا يحمل تاثرياً
كبرياً على القطاع ال�صناعي والإقت�صاد
ب�شكل عام» .ور�أى ح�سامي �رضورة بحث
خطة �إقت�صادية و�صناعية وجتارية تعيد
الثقة بلبنان الذي ميلك كل الإمكانيات
ليكون بلداً �صناعي ًا .ودع��ا �إىل �إف�ساح
امل��ج��ال �أم���ام ال�شباب اللبناين لإب��راز
�إمكاناته وق��درات��ه يف تنمية القطاع
وامل�ضي به ق��دم�� ًا .وق��ال« :على الرغم
من �أن �صناعة �أي بلد تعك�س ح�ضارته،
ل�ل�أ���س��ف مل تعر احل��ك��وم��ات املتعاقبة
القطاع ال�صناعي االهتمام ال�لازم .بل
�آث���رت االهتمام بالقطاعني ال�سياحي
والتجاري .ملاذا ال نراهن على القطاع
ال�صناعي؟ املنتجات اللبنانية ذات
جودة عالية ومنت�رشة يف معظم الأ�سواق
اخلارجية .ما يعني �أن القطاع ممتاز وما
نحتاجه فقط ثقافة �صناعية يف البلد
تدفع امل�س�ؤولني واملواطنني �إىل دعم
القطاع على حد �سواء».
واعترب ح�سامي �أن دعم الدولة لل�صناعيني
وم�ساندتهم هو ال�سبيل للنهو�ض بالقطاع
�إىل �أعلى امل�ستويات وجعل لبنان رقم ًا
�صعب ًا يف ال�صناعة على خريطة العامل.
وختم قائ ًال« :هذا حلمي وحلم كثري من
ال�صناعيني ،ونحن جنهد لنحققه وب�إذن
اهلل �سيتحقق يف يوم من الأيام».

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147
M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com
hisham_houssami@hotmail.com
Website: www.hzhoussami.com

ل.م.�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش
Lifco Technical & Trading Co.
 بعبدا٤٠٦٤٠ :رقم ال�سجل التجاري
 ع�صمت حممد ح�سان:املفو�ض بالتوقيع

C.R.: 40640 Baabda
Authorized Signature : Osmat M. Hassan
ACTIVITY

�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

ADDRESS

° ‘

”

° ’

الن�شاط
العنوان

” :املــوقع

Location: N: 33 51 41.4 - E: 035 32 47.7

 �سنرت ليفكو-  الطريق العام-  خلدة- ال�شويفات
Choueifat - Khaldieh - Main Road - Lifco Center
٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:  فاك�س- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ : هاتف
Tel : 961 (5) 800152/3 - Fax : 961 (5) 800154
961 3 653194 :خليوي
Mobile: 961 3 653194
E-mail : lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

العالمة التجارية
TRADE MARKS

القيا�سات
SIZES

حسب الطلب
 To Order
حسب الطلب
 To Order
حسب الطلب
 To Order

املوا�صفات

ال�صنف

البند اجلمركي

عاملية
International

صناعة الرفوف والستاندات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Shelves for Supermarket
Resturants &
صناعة البرادات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Supermarket & Restaurants
Refrigerators.
 حتهيز كافة احملالت التجارية،صناعة رفوف مستودعات
Manufacturing of Store Shelves, Shop Fitting & Display

84.19.89.00

SPECIFICATION

عاملية
International
عاملية
International

ITEMS

H.S Code

84.18.30.00
44.16.00.10

مقابلة
 37.. Mecanixعام ًا من التم ّيز

عبيد :لتشكيل لوبي صناعي ضاغط
اال�سواق اللبنانية توجهت اىل العراق،
وم��ن ث��م اىل ال���دول العربية وم�رص،
لتنتقل بعدها اىل اوروب���ا ال�رشقية
وافريقيا.
وا�شار اىل ان طريق جناح ال�رشكة كان
حمفوفواً بالتحديات الكبرية ،اال انها
ا�ستمرت لأن��ه مل يكن هناك اي خيار
�آخر ،فتخطت ال�صعوبات وو�صلت اىل بر
الأمان .ولفت اىل ان ابرز التحديات التي
لوبي صناعي
واجهتها كان متويل امل�شاريع ،فكانت
و�شدد عبيد على ��ضرورة خلق وعي
ال�رشكة يف بداياتها اذا ا�ستلمت م�رشوع ًا
وثقافة �صناعية بحيث يتعرف ال�شعب
لتنفذه تواجه م�شاكل يف متويله ،فال
اللبناين على �صناعته حيث ب�إ�ستطاعته
ر�أ�سمال بحوزتها يف حني كانت ثقة
ان يكون عن�رصاً م�ؤثراً يف النهو�ض بها
امل�����ص��ارف �شبه م��ع��دوم��ة بالقطاع
وتعزيز قدراتها ،اذ
ال�صناعي واحل�صول
ان ق����درات ال��دول��ة
ع��ل��ى ق��رو���ض ام��ر
ساهم تميّز Mecanix
حم������دود يف ه���ذا
���ص��ع��ب .واو����ض���ح
االط��ار ،وال�صناعي
ان حت��دي��ات كثرية
في تنمية عملها وع ّزز
ي��ع��م��ل وي��ن��اف�����س
واج���ه���ت ال����شرك��ة
ت�ضاف اىل حتدي قدراتها التنافسية امام
يف ظ��ل غ��ي��اب اي
دعم يف حني تدعم
ال��ت��م��وي��ل ،ومي��ك��ن
االوروبيين
منافسيها
ح��ك��وم��ات ال��ب��ل��دان
اخ��ت�����ص��اره��ا بعدم
االخ�����رى قطاعها
اال�ستقرار وانقطاع في ظل ما يتمتعون به
ال�صناعي على اعلى
التيار الكهربائي
وقانون العمل الذي من قدرات انتاجية وجودة امل�ستويات.
واذ اك���������د ان
ك��ان جمحف ًا بحق وعالية وسعر تنافسي
اال�ضطرابات التي
امل����وظ����ف وب��ح��ق
تواجهها املنطقة
�صاحب العمل...
وانخفا�ض ا�سعار النفط يجعل ال�رشكة
س ّلة من الخدمات
تتحفظ على اي ان��ف��ت��اح ج��دي��د نحو
متيز � mecanixساهم يف
اال�سواق اخلارجية� ،شدد على ان ال�رشكة
واعترب عبيد ان ّ
تنمية عملها وع ّزز قدراتها التناف�سية
كعادتها �ستبقى �صامدة يف ظل الركود
امام مناف�سيها االوروبيني يف ظل ما
الذي ت�شهده اال�سواق بهدف املحافظة
يتمتعون به من قدرات انتاجية وجودة
على م��وارده��ا الب�رشية التي تتمتع
عالية و�سعر تناف�سي .وق��ال« :تتميز
ب��خ�برات كبرية اكت�سبتها على مدى
 mecanixبتقدميها �س ّلة من اخلدمات
ع�رشات ال�سنني ،وبالتايل ال ميكنها
للزبون ،بحيث يقدم ال��زب��ون االر���ض
التفريط بها.
وت�صوره مل�رشوعه فتقوم mecanix
ودع��ا عبيد ال�صناعيني اىل الت�ضامن
ب���إع��داد اخلرائط والهنغارات والبناء
وت�شكيل لوبي �صناعي �ضاغط ي�ستطيع
وغرف التربيد ،فت�سلم �صاحب امل�رشوع
حث الدولة على العمل وو�ضع خطة و�آلية
م�رشوعه جاهز يف وقت ق�صري وتقدم له
متكن القطاع ال�صناعي من االنفتاح
خدمات ما بعد البيع».
على مزيد من اال�سواق اخلارجية.
وا����ض���اف« :ه���ذا ال��ت��م ّ��ي��ز مكننا من
الإ���س��ت��م��رار ،ال �سيما يف اال���س��واق
اخلارجية حيث ال ميلك ا�صحاب ر�ؤو�س
االم��وال املعرفة الكافية للقيام بكل
هذه االعمال ،فت�ضع  mecanixاخلربة
التي اكت�سبتها على مر ع�رشات ال�سنني
يف خدمتهم وتقدم لهم افكار ور�ؤيتها
للعمل».

رافق «التطور والتو�سع»
�رشكة  mecanixطيلة  37عام ًا،
فال�رشكة التي بد�أت عملها
يف جمال التربيد عام 1978
�شهدت تطوراً كبرياً يف عملها،
الذي ا�صبح يتنوع اليوم بني
ال�صيانة و�صناعة الربادات،
غرف التربيد ،لوحات الكهرباء
والهنغارات.
«اال�رصار على النجاح» عامل ا�سا�سي
وقف خلف جناح  mecanixالتي تعطي
اف�ضل م��ث��ا ًال ع��ن ط��م��وح ال�صناعي
اللبناين وحت��دي��ه لل�صعاب الكثرية.
فوفق ًا ملدير ال�رشكة ا�سعد عبيد واجهت
ال�رشكة الكثري من التحديات التي �شكلت
�صعوبات حقيقية امامها ،اال ان ما
جعلها ت�ستمر هو االنفتاح على اال�سواق
اخلارجية ،فكانت كلما اقفل يف وجهها
باب ًا فتحت باب ًا �آخراً .وقال « :ما � ّأمن
ا�ستمراريتنا حتى اليوم هو الت�صدير ،اذ
كان مبثابة املنقذ لنا يف ظل ما يعي�شه
لبنان من عدم ا�ستقرار .ففي حني كانت
جمة يف
تواجه � mecanixصعوبات ّ
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Cold rooms

Chillers & cooling units

Processing plant

Steel structure

 بناية بندر-  مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع-  الطريق الدويل-  احلازمية-  بعبدا- جبل لبنان
 احلازمية166 :ب. �ص- 961 5 952866 : فاك�س- 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :هاتف
E-mail: mecanix@mecanixsal.com

-

website: www.mecanixsal.com

مقابلة
 19 ..AFAعام ًا من الجودة والثقة في لبنان

حرفوش :لتعزيز الرقابة
وحتمل م�س�ؤولياتها جتاههم على
الدائم �إىل جانب زبائنها،
ّ
�أكمل وجه ،وهذان الأمران ع ّززا والء الزبائن لها و�شكال دافع ًا
لبذل �أق�صى اجلهود خلدمتهم ب�شكل �أف�ضل».
و�أ�سف حرفو�ش «لعدم الثقة التي يبديها البع�ض بال�صناعة
اللبنانية ،رغم جناحها ومت ّكن عدد كبري من ال�رشكات من
احلفاظ على �سجالتها نا�صعة البيا�ض جلهة جودة �إنتاجها».
واو�ضح ان «اجلودة موجودة يف ال�صناعة اللبنانية اال ان الثغرة
يكر�س �شفافية يف
تكمن يف التوا�صل مع امل�ستهلكني ال��ذي ّ
العالقة بني ال�رشكة والزبائن جتعلها حمط ثقتهم.

تزوير المنتج
وك�شف حرفو�ش �أن «التزوير هو امل�شكلة الأ�سا�س التي تواجه
عمل ال�رشكة يف لبنان ،حيث يتم تقليد املنتج ب�شكل كامل جلهة
ال�شكل اخلارجي ،ما ي�شتت امل�ستهلك ويدفعه �إىل �رشاء املنتجات
املزورة لأنها �أقل �سعراً ظن ًا منه �أنها تتمتع باجلودة نف�سها».
ّ
وا�ضاف« :ال�سوق اللبنانية حتوي م�ضاربات �سيئة جداً ،حيث
يعمل بع�ض التجار بعيداً كل البعد عن منطق الت�سويق وخدمة
امل�ستهلك ،فيغرقون الأ���س��واق مبنتجات ذات ج��ودة متدنية
وا�سعار منخف�ضة ما يلحق ا�رضاراً كبرية بنا وبكل ال�رشكات
التي تلتزم معايري معينة يف عملها».

دور الحكومة

املتابعة الدائمة والدقيقة للزبائن وجودة الإنتاج،
ور�أى حرفو�ش �أن على «احلكومة العمل على حماية امل�ستهلك
مكنتا �رشكة  AFAمن احتالل مركز مرموق يف
�أك�ثر عرب تعزيز الرقابة اجلمركية و�إط�ل�اق حمالت توعية
املزور قبل �رشائه ومالحقة
املنتج
ك�شف
من
متكنهم
للمواطنني
ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف بيع قطع غيار
ّ
املزورة».
املنتجات
جي
مرو
ّ
ّ
ملولدات الكهرباء على مدى  19عام ًا.
ومتنى �أن تكون عملية تخلي�ص الب�ضائع من املرف أ�
فال�رشكة التي انطلقت قبل  28عام ًا يف �أمريكا
وامل��ط��ار �أ��سرع مما هي عليه
ت
ع
م
الآن� ،إذ �أن واقعها احلايل ي�ؤخر
ط ّورت �إنتاجها لتلبي حاجات زبائنها مهما
ل  AFAضمن خطة
و�صول الب�ضاعة امل�ستوردة �إىل
وا
اختلفت وتنوعت،
ً
وتو�سعت نحو الأ�سواق ضحة للتو ّ
سع داخل لبنان ال�رشكات ويحرمها من الإيفاء
ب�إلتزاماتها ما ينعك�س �سلب ًا على
اخلارجية عرب �إن�شاء فروع لها يف دول متعددة وخارجه عبر فتح فرو
ع
ف
ي
�أبرزها املك�سيك� ،أ�سرتاليا ،ولبنان.
عالقتها بزبائنها التي حتر�ص
ال
جن
و
ب
و
ال
ش
ما
ل
وا
لبقاع ،ك��ل احل��ر���ص ع��ل��ى �أال ت�شوبها
وعزا مدير مبيعات ال�رشكة ح�سن حرفو�ش اهتمام
�شائبة».
وفي العالم
ال
ع
رب
ي
ال�رشكة باال�ستثمار يف لبنان �إىل موقعه اجلغرايف
و�شدد حرفو�ش على �أن «الو�ضع
ّ
ال��ذي يجعل منه مدخ ًال لل�رشق الأو�سط وبالتايل
الأمني يف لبنان واملنطقة يفرمل
ي�ؤمن انفتاح ال�رشكة على �سوق �ضخمة.
املتعددة التي ت�ضعها ال�رشكة».
التو�سع
خطط
ّ
AFA
منتجات
و�أ�شار �إىل �أن «ثقة الزبائن يف جودة
�ضمنت
للتو�سع داخل لبنان
وا�ضحة
خطة
�ضمن
تعمل
«ال�رشكة
وقال:
ّ
ا�ستمراريتها منذ انطالقتها يف لبنان العام  .»1996وقال:
عرب فتح فروع يف اجلنوب وال�شمال والبقاع ،ويف العامل العربي.
«ويعرف عن  AFAجودة �إنتاجها العالية� ،إذ طوال �سنوات عملنا
وحالي ًا هناك ات�صال يومي مع ال�سوق العراقية واجلزائرية ،لكن
مل تلحظ يف منتجاتها �أي عيوب .كما تعرف ال�رشكة بوقوفها
اال�ضطرابات احلا�صلة تدفعنا �إىل الرتوي».
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• COVERAGE: Broad coverage of the most
popular engines in service world-wide today
including Cummins®, Caterpillar®, Detroit Diesel®
and Navistar®.

• PREMIUM QUALITY: Application-specific
materials, CAD-CAM engineering based on
deep product knowledge and precision,
computer-driven manufacturing.

• 28 YEARS of production
experience and unsurpassed
customer service by friendly,
knowledgeable professionals.

Cummins® is the Registered Trademark of Cummins Corporation
Caterpillar® and Cat are the Registered Trademarks of Caterpillar, Inc.
Detroit Diesel® is the Registered Trademark of Detroit Diesel Corporation
Navistar® is the Registered Trademark of Navistar Corporation

AFA USA

AFA Parts and Service s.a.r.l, Mar Antonios Street, B2, Jdeidet Al Maten, Lebanon • 961-1-900663 • AFA@AFAmid-east.com
www.AFAindustries.com

مقابلة

 ..Beamاإلبتكار في صناعة أجهزة التنظيف المركزي
ا�شار مدير �رشكة  BEAMجوزيف �صوايا اىل ان «�رشكة
 BEAMهي اكرب �رشكة م�صنعة لأجهزة التنظيف (ال�سحب)
املركزي يف العامل منذ �سنة  .1957ولفت اىل ان «ال�رشكة
متلك انواع وحدات الطاقة والإك�س�سورات للحاجات العاملية.
وقد عملت �أجهزة  BEAMللتنظيف (ال�سحب) املركزي وقد
�أعتربت للإ�ستعمال ال�صحي».
وك�شف ان ت�صميم ال�رشكة للم�صفاة املزدوجة االن�سجة ،يزيل
 % 98،9من كل الأجزاء بحجم  2ميكرون � Micronأو اكرث،
وبالأخ�ص يف املراكز ال�صحية» .واعترب ان «ه��ذا العامل
�رضوري للق�ضاء على البكترييا ،وعلى االلرجني وعلى غبار
احل�رشات كال�سو�س مثال» .و�شدد على ان «جهاز BEAM
للتنظيف (ال�سحب) املركزي يتفوق مب�ستواه على باقي �أجهزة
ال كخاليا الدم الأحمر ،خاليا الب�رشة،
ال�سحب العادية مث ً
وخاليا اخلمائر ،وخاليا العفن ،والغبار امل�رضة للرئة».
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�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ : هاتف وفاك�س
ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax:
+961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - www.elissaco.com

مقابلة
مدافئ جبل الشيخ ...قمة في اإلبداع

محمود :مصنع جديد بمواصفات عالم ّية قريب ًا
مع بدايات القرن املا�ضي ،ويف
منت�صف العقد الثالث منه ،ويف
�سبيل مواجهة �شتاء مدينة
را�شيا القار�س ،بد�أ بع�ض �أبناء
را�شيا بت�صنيع ما ميكن �أن
يك�رس جليد �شتائهم ،حماولني
مما توفّر من مواد
اال�ستفادة ّ
�أول ّية يف ذلك الزمن ال�صعب،
ومن الوقود املتوفّر �آنداك �أال
وهو احلطب؛ فكانت املدف�أة �أو
الوجاق.
خالل تلك املرحلةّ � ،أ�س�س املرحوم ال�شيخ
م�صنعا
�أبو جمال الدين ح�سن �أبو �إبراهيم
ً
متوا�ضعا لإنتاج املدافئ يف را�شيا ُيعرف
ً
م�ستخدما
ال�شيخ،
جبل
مدافئ
با�سم
ً
ومعتمدا العمل
،
ة
وب�سيط
ة
متوا�ضع
عد ًة
ً
ً
ً
ّ
�ص �صفائح
ق
يف
كامل
ب�شكل
اليدوي
َ
ّ
ّ
وطيها وجمعها ،وزخرفتها؛
احل��دي��د،
ّ
ح ّتى �إذا ما انق�ضت � ّأيام و�أ�سابيع خرجت
املدف�أة من بني يديه يف �أبهى ح ّلة من
حيث الإتقان واجلمال.
و�أ�شار مدير امل�ؤ�س�سة ريدان حممود يف
حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن
«عملية تطوير �صناعة املدافئ بد�أت مع
ّ
دخول الكهرباء �إىل قرى را�شيا .ف�أدخلت
�آل���ة التلحيم الكهربائية واملخرطة،
إ���ض��اف��ي��ة مثل
و�أ���ض��ي��ف��ت م��ن��ت��ج��ات �
ّ
«ال�صوبيات» التي تعمل على املازوت/
الغاز» .ولفت �إىل �أنه «بعد �إنتهاء احلرب
اللبنانية على
اللبنانية ،وانفتاح املناطق
ّ
ّ
بع�ضها البع�ض ،وعودة الأمن وال�سالم،
بد�أت مرحلة جديدة يف �صناعة املدافئ
مقوماتها �إقبال اجليل
بحيث كانت �أبرز ّ
اجلديد على هذه احلرفة».

مكامن القوى

وك�شف حممود �أنه «بالثبات والت�صميم
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حتول هذا الإرث الب�سيط من
والطموحّ ،
حملية �
إكتفائية
حرفة
تهتم بت�أمني
ّ
ّ
ّ
«�صوبيات» التدفئة ملنطقة باردة تكاد
تكون معزولة� ،إىل م� ّؤ�س�سة ق��ادرة �أن
تنمو وتكرب
ت�صمد يف �سوق
تناف�سية ،و�أن َ
ّ
اللبنانيني على امتداد
لتدفئ منازل
ّ
م�ساحة الوطن».
وقال« :مت ّثلت مكامن القوى يف امل� ّؤ�س�سة
إنتاجية ثابتة
ب�أ ّنها انطلقت من قاعدة �
ّ
قوامها ب�ضع ع�رشات من العمال املهرة
املتم ّكنني املخل�صني لعملهم .كما �شكلت
م��راك��م��ة اخل�ب�رات بالعلم ،وامل��ع��رف��ة،
والتجارب ،واالختبارات ،واال�ستفادة من
�سيما
تطور جديد يف ال�صناعة ،وال ّ
ك ّل ّ
معدات جديدة ت�ساعد يف ت�رسيع
�رشاء
يف
ّ
عملية الإنتاج وخف�ض الكلفة ،الإ�ضافة
ّ
التواقة ،وال�سعي الدائم
�إىل الإدارة احلذقة ّ
لتحقيق قيمة م�ضافة ل�سلعة متكنت من
العربية املجاورة ،وال
اخرتاق الأ�سواق
ّ
�سيما الباردة منها مثل� :سوريا وا ْالردن،
أجنبية مثل الواليات
وبع�ض الأ�سواق ال ّ
أمريكية».
املتحدة ال
ّ

عصر ذهبي

واع��ت�بر حممود �أن «امل� ّؤ�س�سة دخلت
��دو
��ي بعد ان��دح��ار ال��ع ّ
ع�رصها ال��ذه��ب ّ
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إ�رسائيلي من جنوب لبنان يف عام
ال
ّ
2000
القانونية
�����ص��ة
خ
��ر
ل
ا
ونيلها
ّ
مل�صنع م��داف��ئ جبل ال�شيخ يف العام
 ،2002من قبل وزارة ال�صناعة الأم��ر
وج�سدت
حتول �أ�سا�س،
الذي �ش ّكل نقطة ّ
ّ
م�رشوعا نه�ض
اجلديدة
هذه االنطالقة
ً
الريفي يف را�شيا خال ًقا فر�ص
باملجتمع
ّ
عمل �
العمال الدائمني
من
لعدد
إ�ضافية
ّ
واملياومني».
و�أو���ض��ح �أن���ه «ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك�� ّل ما
عام
تواجهه ال�صناعة
ّ
اللبنانية ب�شكل ّ
ين
اللبنا
��ف
ي
��ر
ل
ا
يف
��ئ
و�صناعة امل��داف
ّ
على وجه اخل�صو�ص آ�ث��ر القيمون على
امل�ؤ�س�سة ال�صمود والبقاء ،ال بل كان لهم
ال�رشف يف �أن يكونوا من امل� ّؤ�س�سات التي
�شاركت يف �إعادة �أبناء القرى املهجرة
متوز ،2006
�إىل منازلهم على �أثر عدوان ّ
وذلك بت�أمني «�صوبيات» التدفئة املنزلية
الدولية».
املنظمات
بالتعاون مع
ّ
ّ
«ت��ط��ور مع
ؤ�س�سة
�
امل
عمل
ور�أى �أن
ّ
ازدي���اد الطلب عليه� ،سواء يف ال�سوق
اخلارجية حتى
اللبنانية �أم يف الأ�سواق
ّ
ّ
ال�سورية يف ع��ام 2011
���ة
م
أز
ل
ن�شوء ا
ّ
منظمة الأمم
مع
ؤ�س�سة
�
امل
عملت
بحيث
ّ
بتحد و �إ��صرار
املتحدة ()UNHCR
ٍّ
اللبنانية
ال�صناعة
وت�صميم ورهانٍ ب� ّأن
ٍ
ّ
ناجحة وم� ّؤهلة لأن تكون يف م�صاف
ال�صناعات الأجنبية ،وجنحت يف حتقيق
ذل��ك ،فقد �أجن��زت �أك�ثر من م�رشوع مع
قيا�سية وذات
ال ( )UNHCRيف �رسعة
ّ
جدا».
موا�صفات تقنية عالية ًّ
و�إذ اعترب حممود �أن «امل�ؤ�س�سة غدت
ال�صناعية يف
أه��م امل� ّؤ�س�سات
ّ
�إح��دى � ّ
جم��ال �صناعة ال��ت��دف��ئ��ة»� ،أع���رب عن
تفا�ؤله بامل�ستقبل� ،إذ تعمل امل�ؤ�س�سة
م�صنع ج��دي�� ٍد مبوا�صفات
على ب��ن��اء
ٍ
عاملية وتقنيات تتفق مع معايري اجلودة
ّ
أوروبية ،و�سوف يتم ادخال �صناعات
ال
ّ
جديدة اقت�صادية �صديقة للبيئة مثل
 Wood Pellet StovesوWood Boiler
.Stoves

AHMAD SALEH EST.
م�ؤ�س�سة �أحمد ح�سن �صالح
للتجارة وال�صناعة

Saida - Lebanon - Ghazieh
Tel: 961 7 221789 - 221790 - TelFax: 961 7 222330 - Mobile: 961 3 884385
P.O.Box: 423 Saida - E-mail: hsaleh52@hotmail.com

حركة إعمار لبنان تنتظر الظروف
حلظت جملة «ال�صناعة واالقت�صاد» يف ملف حول الإعمار يف لبنان حركة امل�صانع
املتخ�ص�صة بهذا القطاع ،ليتبينّ من خالله التطور الذي طر أ� على الن�شاط العمراين عامة،
علم ًا �أن حركة الإعمار يف لبنان �شهدت هذا العام تراجع ًا ملحوظ ًا عن �سنتي 2011
و ،2012من جراء الظروف الإقليمية العامة التي �أدت اىل �ضعف يف ميزانيات امل�ؤ�س�سات
الإعمارية وتراجع حركة الطلب يف مقابل زيادة العر�ض .ويلحظ امللف من خالل اللقاءات
التي �أجريت العر�ض والطلب اخلارجي على مواد البناء اللبنانية وعلى �صناعة �آالت البناء.
بالإ�ضافة اىل ارتفاع �أجور اليد العاملة وغالء التكاليف والر�سوم .وعلى الرغم من عدم
وجود �إح�صاءات دقيقة بينّ العر�ض والطلب خالل العام � 2013إال ان الطلب على ال�شقق
والعقارات للت�أجري ارتفعت �أكرث.
وارتبطت حركة الإعمار يف لبنان يف العام  2013بن�شاط امل�ستثمرين الذين يرتيثون
كثرياً قبل �رشاء العقارات ،ويعود االمر يف الدرجة االوىل اىل االحداث ال�سورية ،ومدى
ت�أزم االو�ضاع ال�سيا�سية يف لبنان ،االمر الذي يج ِنّب اي م�ستثمر عربي او حتى اجنبي
من التوجه اىل لبنان ،وخو�ض غمار اال�ستثمار فيه ،بالإ�ضافة اىل عدم �إمتالك املواطنني
لالموال الالزمة ل�رشاء اي عقار او منزل ،مع االرتفاع االخري ال�سعار ال�شقق الذي ي�شهده
لبنان يف الأونة الأخرية.
ونتيجة تريث امل�ستثمرين وانح�سار حركة ال�سياحة و�ضعف النمو االقت�صادي لوحظ تراجع
يف احلركة واثر �سلب ًا القطاع العقاري يف لبنان  ،حيث تراجع عدد املبيعات العقارية نحو
 18,9يف املئة ،مقابل تراجع قيمة املبيعات نحو  22,5يف املئة.
ً
مرتبطا باال�سعار ومدى تفاوتها من منطقة اىل
ان تراجع عدد املبيعات العقارية قد يكون
ارا�ض املرت املربع فيها ي�ساوي � 3آالف دوالر واخرى � 4آالف دوالر ،وذلك
اخرى ،فهناك ٍ
بح�سب االحياء ،اما خارج بريوت فان اال�سعار ادنى من ذلك ،ويتم ت�صنيف اال�سعار بح�سب
تراجعا
كثافة ال�سكان والتجارة ،بخالف �ضيعة ال حياة عملية فيها ،و �شهدت العقارات
ً
ً
ملحوظا يف مبيعها.
وي�أتي تراجع قطاع العقارات يف لبنان ب�سبب احلالة االمنية بالإ�ضافة اىل ارتفاع
التكلفة لتلك العقارات ،الن ا�سعار احلديد ارتفعت والبوالد واملواد االولية
وال�صناعية ،ويف لبنان ال مييز النا�س بني اختالف ال�سعر ب�سبب الكلفة
او ب�سبب الطلب ،وهما خمتلفان الن اليوم االرتفاع العام للعقارات
عائد الرتفاع التكلفة ،ومن ناحية الطلب االرتفاع �ضئيل ج ًدا اال
مبناطق معينة كبريوت منها اال�رشفية وفردان وغريها ،ولكن
يف املناطق االخرى االرتفاع عائد للتكلفة.
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ملف الإعمار

صادرات قطاع االعمار تتراجع % 18.7

السعودية تتصدّر األسواق المستوردة

توزع صادرات قطاع اإلعمار على األسواق

كما حال معظم �صادرات القطاعات
�صادرات
�سجلت
ال�صناعية،
م�صنوعات اجلب�س والإ�سمنت تراجع ًا
ال خالل عام  .2014وبلغت
متوا�ص ً
قيمة ال�صادرات خالل عام 35.6 2014
مليون دوالر ،مقابل  43.8مليون دوالر
يف عام  ،2013اي برتاجع  8.2مليون
دوالر ()% 18.7
و�شكلت الدول العربية ا�سواق ًا ا�سا�سية
لهذه ال�صادرات ،اذ بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  22.6مليون دوالر عام
 ،2014وا�ستوردت الأ�سواق االقريقية
غري العبية ما قيمته  8.8مليون دوالر،
والأ�سواق االوروبية  2.8مليون دوالر،
والأ�سواق االمريكية  811الف دوالر،
والأ�سواق الأ�سيوية غري العربية 374
الف دوالر.
وت�صدرت ال�سعودية على مدار العام
الأ�سواق امل�ستوردة مل�صنوعات اجلب�س
والإ�سمنت من لبنان ،وبلغ حجم
ال�صادرات اىل ا�سواقها  10مليون
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دوالر عام .2014
�سجلت �صادرات م�صنوعات اجلب�س
والإ�سمنت تراجع ًا خالل الف�صل الأول
من العام  ،2014حيث انخف�ضت اىل
 9.2مليون دوالر �أمريكي مقارنة
بـ 9.9مليون دوالر خالل الف�صل الأول
من عام  .2013وت�صدرت ال�سعودية
الأ�سواق امل�ستوردة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اىل ا�سواقها  1.5مليون
دوالر ،تلتها قطر بـ 1.2مليون دوالر،
ثم الكويت بن�صف مليون دوالر.
ووا�صلت يف �شهر ني�سان 2014
�صادرات م�صنوعات اجلب�س والإ�سمنت
تراجعها اذ �سجلت  2.9مليون دوالر
مقابل  3.4مليون دوالر يف ني�سان
 .2013واحتلت ال�سعودية �صدارة
الأ�سواق امل�ستوردة بـ 476الف دوالر،
تليها قطر بـ� 313ألف دوالر ومن ثم
الكونغور بـ� 294ألف دوالر.
كما انخف�ضت هذه ال�صادرات يف �شهر
ايار من  4.1مليون دوالر عام 2013
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اىل  3.6مليون دوالر عام  .2014وبقيت
ال�سعودية اوىل الأ�سواق امل�ستوردة
بـ 1.5مليون دوالر ،تلتها قطر بـ323
الف دوالر ،ومن ثم الإمارات بـ239
الف دوالر.
وتراجعت ال�صادرات اي�ض ًا يف �شهر
حزيران من  4.2مليون دوالر عام
 2013اىل  3.2مليون دوالر عام .2014
وا�ستوردت ال�سعودية ما قيمته 1.3
مليون دوالر ،وقطر ما قيمته  299الف
دوالر ،اما الغابون ف�إ�ستوردت بقيمة
 231الف دوالر.
ويف متوز  ،2014بلغت قيمة �صادرات
القطاع  3.7مليون دوالر مقارنة
بـ 4.1مليون دوالر عام  .2013و�شكلت
ال�سعودية ابرز الدول امل�ستوردة ،اذ
ا�ستوردت ما قيمته  1.15مليون دوالر،
تلتها قطر بـ 545الف دوالر ومن ثم
الكويت بـ 288الف دوالر.
و�سجلت �صادرات القطاع  2.8مليون
دوالر يف �آب  ،2014مقابل  3.7مليون

دوالر يف �آب  .2013وا�ستوردت
ال�سعودية ما قيمته  1.2مليون دوالر،
واتت نيجرييا يف املركز الثاين جلهة
قيمة ال�صادرات بـ 160الف دوالر،
وحل العراق ثالث ًا بـ 145الف دوالر.
وا�ستمرت يف ايلول � 2014صادرات
القطاع مب�سارها االنحداري ،اذ بلغت
 2.9مليون دوالر مقابل  3.2مليون
وت�صدرت
دوالر يف ايلول .2013
ّ
ال�سعودية الأ�سواق امل�ستوردة مبا
قيمته مليون دوالر ،تلتها غانا 182
الف دوالر ،ثم قطر  181الف دوالر.
ويف �شهر ت�رشين الأول ،تراجعت
ال�صادرات من  4مليون دوالر يف عام
 2013اىل  2.7مليون دوالر عام .2014
وبقيت ال�سعودية يف �صدارة اال�سواق
امل�ستوردة بـ 739الف دوالر ،تلتها
قطر بـ 421الف دوالر ،ومن ثم نيجرييا
بـ 236الف دوالر.
ووا�صلت يف ت�رشين الثاين �صادرات
القطاع تراجعها لل�شهر احلادي ع�رش،

2014
2013

قيمة صادرات قطاع اإلعمار في عامي ( 2014-2013القيمة :مليون دوالر)

و�سجلت  2.2مليون دوالر يف عام
 2014مقابل  4.7مليون دوالر يف
عام  .2013وبلغت قيمة ال�صادرات اىل
ال�سعودية  604الف دوالر ،و  218الف
دوالر اىل قطر ،و 153الف دوالر اىل
نيجرييا.
وختمت �صادرات م�صنوعات حجر

نتكو

اجلب�س واال�سمنت عامها برتاجع
ب�سيط ،اذ �سجلت  2.4مليون دوالر يف
كانون اول  2014مقابل  2.5مليون
دوالر يف كانون اول عام  .2013وبلغ
حجم ال�صادرات اىل ال�سعودية 672
الف دوالر ،واىل غانا  187الف دوالر،
واىل الكويت  184الف دوالر.

فيلوكس

شركة مصانع عساف الحديثة
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مقابلة
« ..»SAAB Enterpriseنجاح قوامه الحداثة والجودة

صعب :إلستعادة الثقة بالقطاع
الثقة المفقودة

عام  2013وفيما كان لبنان واملنطقة ي�شهدان
ا�ضطرابات متعددة وخطرية ويف وقت
كان ي�سجل فيه الإقت�صاد اللبناين تراجع ًا
دراماتيكي ًا� ،أب�رصت �رشكة «»SAAB Enterprise
النور .وقد يظن �أي متابع للوهلة الأوىل �أن
عملية الت�أ�سي�س هذه مغامرة غري مدرو�سة
حم ّملة بجرعات تفا�ؤل كبرية� ،إال �أن اللقاء مع
مدير عام ال�رشكة هالل �صعب ب ّدد كل ال�شكوك.
فال�صناعي ال�شاب اجلال�س خلف مكتبه الكائن
يف مقر ال�رشكة يف ال�شويفات ،غا�ص يف احلديث
عن القطاع ال�صناعي حيث عر�ض �أفكاره حول
تنمية ال�صناعة اللبنانية معلن ًا ثقته بالقطاع
و�إميانه بنه�ضة لبنان.
قال �صعب« :رمبا يق�سو لبنان علينا �أحيان ًا �إال �أنه يعود ليغمرنا
يف �أح�ضانه ،فلبنان وطننا ونحن متم�سكون به ومت�شبثون
ب�أر�ضه ،قناعتنا ان العمل قوة وهذه القوة هي الكفيلة ب�إي�صالنا
اىل اي مكانة ن�صبو اليها يف العامل .و�أ�شار �إىل �أن «SAAB
 »Enterpriseانبثقت عن �رشكة �صعب للتجارة وال�صناعة التي
ت�أ�س�ست يف عام  ،1970وتعمل يف جمال البناء واحلفر» .وك�شف
�أن ت�أ�سي�س ال�رشكة ي�أتي يف �إطار التطور والتو�سع الذي �شهدته
ال�رشكة الأم على مدى �أكرث من �أربعني عام ًا.
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و�أ���س��ف �صعب ل��ع��دم الثقة ال��ت��ي يبديها
اللبنانيون ب�صناعتهم على الرغم من اجلودة
العالية التي تتميز بها واخل�برات العالية
التي يتمتع بها العاملون يف القطاع .ودعا
جمعية ال�صناعيني اللبنانيني وكل املعنيني
�إىل العمل على ا�ستعادة هذه الثقة وتكري�سها
ملا فيه تنمية القطاع ال�صناعي وامل�ضي به
قدم ًا.
واعترب �أن ما �سبق ي�ستلزم ع��دة خطوات
�أبرزها احلد من ا�سترياد املنتجات الرديفة
للمنتجات اللبنانية ،والعمل على الإ�ضاءة
على �أهمية ال�صناعة يف الإعالم �إ�ضافة �إىل
القيام بحمالت توعية للم�ستهلكني تدفعهم
�إىل �أداء دور الرقيب على ال�صناعة مبا من
�ش�أنه احلد من وجود ال�شوائب يف املنتجات
الذي يحدث عن غري ق�صد احيان ًا او نتيجة
تق�صري بع�ض العاملني يف عملهم».
و�أ�ضاف« :ان تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية م�س�ؤولية م�شرتكة
بني امل�ستهلك وال�صناعي ،فعلى امل�ستهلك ان يعي اهمية دوره
يف اكت�شاف مكامن ال�ضعف يف املنتج �إذا وج��دت واهمية
توا�صله مع اجلهة املنتجة لرفع جودة الإنتاج �إىل م�ستويات
عالية جداً ،وهذا ي�ؤدي دوراً كبرياً يف تنمية القطاع عرب خلق
�سمعة جيدة وبث جو من الثقة يف الأ�سواق».

منافسة محدودة

واعترب �صعب �أن �أبرز التحديات التي يواجهها قطاع ال�صناعة
هي �إغراق الأ�سواق بالإنتاج امل�ستورد الذي ي�شكل �سلع ًا تزاحم
و�شدد على �رضورة
الإنتاج اللبناين نظراً لإنخفا�ض �أ�سعارهّ .
حماية القطاع من قبل الدولة عرب رفع الر�سوم اجلمركية وال
�سيما �أن الإنتاج اللبناين يتمتع بجودة عالية وقدرة على تلبية
حاجات ال�سوق اللبنانية.
و�أ�شار �إىل �أن �إن�شاء نقابة خا�صة بقطاع �صناعة املواد املنجمية
غري املعدنية قد يكون له اثر كبري يف معاجلة م�شاكل القطاع� ،إذ
�سيتم طرح هواج�س القطاع من قبل �أ�شخا�ص �ضليعني يف العمل
به ،وبالتايل �سيتمكنون من رفع ال�صوت �أكرث و�أكرث.
ويف �إطار حديثه عن املناف�سة املوجودة يف الأ�سواق اللبنانية،
�أ�شار �صعب �إىل �أن التناف�س يف جمال مواد البناء الكيميائية
املتخ�ص�صة حمدود نظراً �إىل قلة امل�صانع العاملة فيه .ولفت
�إىل وجود بع�ض املناف�سات غري امل�رشوعة التي تعمد يف غالب
الأحيان �إىل ك�رس الأ�سعار ،وقال« :جلوء البع�ض يف ال�سوق �إىل
ك�رس الأ�سعار يخ ّف�ض م�ستويات اجلودة ،ولهذا ف�إن «SAAB
154

 »Enterpriseال ميكن
�أن ت�����س�ير يف ه��ذا
التوجه ،بل �ستبقى
على ال��دوام متم�سكة
ب�����س�لاح��ه��ا الأوح����د
«اجل�����ودة ال��ع��ال��ي��ة»
ل�ضمان م�صداقيتها
وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا يف
ال�سوق».
و�أ���ض��اف« :نحن من
امل ؤ���م��ن�ين ب�صناعة
لبنان ،وطموحنا �أن
نكون مم��ن يعيدون
ث���ق���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين
ب�صناعتهم ،لذلك ف»اجل��ودة العالية» بالن�سبة �إلينا هي �أحد
اخلطوط احلمراء التي ال يجوز امل�س بها خالل عملية الت�صنيع».

نحو التصدير قريب ًا

وك�شف �صعب �أن «� SAAB Enterpriseست�سلك طريق الت�صدير
�إىل الأ�سواق اخلليجية قريب ًا .و�إذ لفت �إىل �أن كلفة الإنتاج يف
لبنان تفوق كلفة الإنتاج يف الأ�سواق العربية ،و�أ�شار �إىل �أن
رهان ال�رشكة �سيكون على جودة منتجاتها التي من دون �شك
والتفوق يف هذه الأ�سواق� ،إذ
�ستمكنها من دخول حلبة املناف�سة
ّ
�إن منتجاتها تتمتع مبعايري �إنتاجية مميزة متكنها من مناف�سة
املنتجات الأوروبية».
وتابع �صعب� :أن دخول الأ�سواق اخلارجية �سيكون عرب منح
وكاالت .و�إذ ك�شف �أن ال�رشكة قد منحت وكالتني لدولتني حتى
الآن ،مو�ضح ًا �أنه �إذا مل يكن مو�ضوع منح الوكاالت متوفراً يف
�أ�سواق اخرى� ،ستتوىل ال�رشكة القيام بهذه اخلطوة بنف�سها.

رضا كامل

ال����شرك��ة الأم التي
ع ّ��ودت زبائنها على
تقدمي �أعلى م�ستويات
اجلودة».
وت���اب���ع« :م�صنعنا
حديث جداً ،واحلداثة
امل������وج������ودة ف��ي��ه
ت��ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل
مبا�رش على اجلودة
والإنتاجية وقدرتنا
يف احل����ف����اظ ع��ل��ى
م�صداقيتنا ومتابعة
يتميز
زب��ائ��ن��ن��ا اذ
ّ
امل�����ص��ن��ع ب�����الآالت
امليكانيكية املتطورة التي تعمل حتت ا�رشاف فني تقني ذو
خربة ،كما و�أن �رشكة  SAAB Enterpriseتطبق نظام اجلودة
العاملي .»ISO 9001
و�أ�ضاف« :ي�ضم فريق العمل فريق ًا ل�ضبط اجلودة والنوعية
يواكب املنتج منذ بدء �صناعته حتى عملية التو�ضيب .ويو�ضع
على كل منتج رقم وتفا�صيل معينة متكننا من متابعة �أي
م�شكلة حت�صل والوقوف �إىل جانب زبائننا يف �أي ظرف �سيء
يواجهونه».
و�شدد على �أن طريقة العمل يف امل�صنع فيها من احلرفية التي
ّ
تنب ؤ� بها النتائج املمتازة لفح�ص الإنتاج يف املختربات ،وهذا
ي�ؤكد �أن ثقتنا بالأدمغة اللبنانية يف مكانها ال�صحيح� ،إذ ت�ضم
ال�رشكة مهند�سني لبنانيني خريجي اجلامعة اللبنانية حتديداً».
و�أو�ضح �أن «�إنتاج ال�رشكة ي�ضم �أكرث من � 30صنف ًا تخت�ص
يف مرحلة ما بعد الباطون ،وتعالج �أي م�شكلة قد يتعر�ض لها
متنوع نفخر به .وهذا ي�ؤكد كما معظم
البناء» .وقال�« :إنتاجنا ّ
الإنتاج اللبناين �أن جودة ال�صناعة اللبنانية ال ت�ضاهى».

تفاؤل بالمستقبل

وقد �أعرب �صعب عن ر�ضاه ب�أداء ال�رشكة� ،إذ �إنه رغم ما يعانيه
وك�شف �صعب �أن « SAAB Enterpriseكانت �سباقة يف طرح
الإقت�صاد اللبناين منذ �سنوات متكنت «SAAB Enterprise
ال�سباقة قريب ًا
�ستكون
وكذلك
لبنان،
يف
امللونة»
«الورقة
منتج
«من حتقيق نتائج �إيجابية وم�شجعة يف عملها ،وهذا يعود �إىل
ّ
يف �أخذ طلبات الزبائن  onlineيف القطاع».
�إ�سم ال�رشكة اجليد الذي انطلقت منه مع ما وثقته من التزام
و�إذ لفت �إىل �أن ال�رشكة منت�رشة يف كل لبنان
وم�صداقية وجودة يف منتجاتها �إ�ضافة �إىل
عرب مندوبيها يف خمتلف املناطق اللبنانية،
خدمات ما بعد البيع حيث يعمل مع ال�رشكة
تعزيز الثقة بالصناعة
وك�شف �أن ال خطط حالية للتو�سع يف لبنان
فريق من املهند�سني اال�ست�شاريني الذين
مسؤولية
اللبنانية
رغم �إنتاجية امل�صنع الكبرية القادرة على
يزورون امل�شاريع ويتدخلون عند اي عرثة
تلبية طلب ال�سوق اللبناين .و�أعلن �أن ال�رشكة
وهذه ميزة ق ّلما تراعيها ال�رشكات الأخرى
المستهلك
بين
مشتركة
قد تتو�سع عرب �إن�شاء م�صانع يف �أوروب��ا
التي ال ت�ضع ه��ذه امل�س�ألة �ضمن خطة
و�أمريكا وكندا ،وحالي ًا تعمل على �إن�شاء
عملها ال بل تعمل ب�شكل غري قانوين وتقوم
والصناعي ،فعلى
م�صنع يف كندا».
مب�ضاربات عديدة يف ال�سوق».
وقال« :تاريخنا يف ال�سوق يعود �إىل عام المستهلك أن يعي أهمية و�أعرب �صعب عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�صناعة
 1970كما ذك��رت ،و�إن�شاء �رشكة  SAABدوره في رفع جودة اإلنتاج بحال حازت على الدعم الكايف من الدولة
 Enterpriseا�ستمرارية ل��ه��ذا التاريخ،
ميكنها من بناء عالقات ثقة متينة وقوية
القطاع
وتنمية
وبالتايل ال ميكننا �إال ال�سري على خطى
مع �أبناء لبنان.
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SAAB
CONSTRUCTION CHEMICALS

Build
To
Last

SAAB Construction Chemicals
Choueifet, Facing Sukleen Plant
+961 5 435363 - 961 3 044444
saabgroup@hotmail.com
www.saabenterprise.com

ع�ساف الحديثة للرخام
�شركة م�صانع ّ
Assaf Modern Marble Factory co.

ال�شويفات  -الأمراء  -ملك ال�شركة
هاتف961 3 882332 - 961 5 433051 :
فاك�س961 5 433049 :

مقابلة
«مصانع عساف الحديثة للرخام» ...صناعة لبنانية % 100

عساف :المطلوب حماية القطاع
واكبت �رشكة «م�صانع ع�ساف
احلديثة للرخام» طيلة ع�رشات
ال�سنوات كل تطور يف عامل �صناعة
الرخام ،وو�سعت م�صانعها بهدف
تلبية حاجات زبائنها التي
بلغت �أوجها يف �سنوات الإزدهار
العمراين يف لبنان ،قبل �أن ي�شهد
القطاع تراجع ًا كبرياً بفعل عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف
لبنان �إ�ضافة �إىل اال�ضطرابات يف
الدول العربية.
و�رشّعت جودة �إنتاج ال�رشكة
�أمامها �أبواب الأ�سواق اخلارجية
حيث ت�صدر �إىل عدة �أ�سواق وال
�سيما الأوروبية والعربية ،ما
يعترب م�صدراً كبرياً لل�صناعة
اللبنانية �إذ ي�ؤكد القيمون على
ال�رشكة �أن �إنتاجها «�صناعة
لبنانية .»% 100
�أ���ش��ار م��دي��ر ��شرك��ة م�صانع ع�ساف
احلديثة للرخام جودت ع�ساف �إىل �أن
«ال�رشكة حققت جناحات كثرية خالل
ال�سنوات ال�سابقة �إذ �شهدت تطوراً كبرياً
وو�سعت م�صانعها لتلبي حاجات
زبائنها املختلفة على مر ال�سنوات،
وهي كما العادة تقدم �إنتاج ًا عايل
اجل��ودة لزبائنها لتحافظ على ثقتهم
التي �أولوها �إياها بفعل م�صداقيتها
والتزامها واحرتافها يف العمل».

غياب الدولة

و�شدد ع�ساف على �أن التحديات التي
ّ
تواجه القطاع كثرية جداً ،وما يفاقم
�صعوبتها غياب دع��م ال��دول��ة بحيث
يرتك ال�صناعي وحيداً يف مواجهتها.
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وق��ال« :باعتقادي مل يعد يجدي رفع
ال�صوت ،فامل�شاكل التي نعاين منها
م��زم��ن��ة ون��ك��رره��ا يف ك��ل منا�سبة
ونطالب الدولة مبعاجلتها� ،إال �أنها مل
تعالج حتى اليوم .الإقت�صاد يعي�ش
حا ًال من الرتاجع الدراماتيكي بفعل
ع��دم اال�ستقرار الأم��ن��ي وال�سيا�سي،
�إ�ضافة �إىل تع�شي�ش الف�ساد يف كل
مكان يف البلد واملح�سوبيات ال�سيا�سية
يف ظل غياب �أي اهتمام بالقطاعات
الإنتاجية و�أبرزها ال�صناعة».
و�أ���ض��اف« :م��ن امل�ؤ�سف ج��داً حجم
الأخطاء الكبري الذي يرتكب يف حق
اقت�صاد البلد ،فعلى ال�صعيد ال�صناعي
�أكاد �أجزم �أن م�صانع الرخام ت�ضاهي
بجودتها ج��ودة منتجات امل�صانع
158

يف ال��دول الأك�ثر ت��ط��وراً يف �أوروب��ا
و�إ�سبانيا و�إمريكا وتركيا� ،إال �أننا ال
نحظى ب�أي دعم �أو حماية لإنتاجنا
حيث تغرق الأ�سواق اليوم باملنتجات
امل�ستوردة».
وت��اب��ع« :على ال��دول��ة تقدمي احلماية
الكافية للإنتاج اللبناين ،يف قطاع
ال��رخ��ام ه��ن��اك الكثري م��ن الإن��ت��اج
امل�ستورد الذي يخ�ضع لر�سوم جمركية
متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية
املعقودة .علم ًا �أن هذا الإنتاج متدين
اجلودة �إىل حد كبري� ،إال �أن تدين �أ�سعاره
جتعل البع�ض يهرع �إىل �رشائه وهذا
يلحق �رضراً كبرياً بنا .فكلفة الإنتاج
ال�صناعي يف لبنان مرتفعة ج��داً ما
يحتم على ال�صناعي ت�ضييق هام�ش
ّ

�أرباحه لي�ستطيع العمل ،وبالتايل �إن
ك�رس الأ�سعار بالن�سبة �إلينا �أمر غري
وارد واملطلوب للمحافظة على القطاع
احلماية ث��م احلماية واحل��م��اي��ة ،وال
�شيء غريها .اجلودة موجودة وهذا �أمر
نفتخر به ،وال ننتظر �إال حماية الدولة
للقطاع».

خطة حمائية

ور�أى ع�ساف ��ض�رورة و���ض��ع خطة
حلماية القطاع ت�أخد بعني االعتبار
النقاط التالية:
فر�ض ر�سم نوعي على ال�سلع امل�ستوردة
وهذا ما يحد من امل�ضاربات ويخفف
�ضغط ًا كبرياً على امل�صانع العاملة يف
القطاع
�إعفاء امل�صانع من ال�رضائب الكثرية
املفرو�ضة عليها مل��دة زمنية معينة
�إذ هناك بع�ض امل�صانع يف القطاع
ت�ضطر للإقفال نتيجة ع��دم �إيفائها
لهذه ال�رضائب والر�سوم
دع��م �أك�ل�اف الإن��ت��اج يف لبنان وال
�سيما الكهرباء وامل��ازوت .فمن �ش�أن
ذلك تقوية القدرات التناف�سية للإنتاج
اللبناين ودع��م��ه يف املناف�سة التي
يخو�ضها يف وجه الإنتاج امل�ستورد
�إ�ضافة �إىل تعزيز قدراته على الت�صدير
�إىل الأ�سواق اخلارجية
ت�سهيل �إعطاء القرو�ض لل�صناعيني
�أك�ثر مم��ا ه��ي عليه الآن ،فال�رشوط
املو�ضوعة ال تزال حتى اليوم �صعبة.
امل�رصف املركزي اتخذ خطوة مهمة
جداً يف هذا املجال �إمنا املطلوب �أكرث
من ذلك وال �سيما على �صعيد جدول
الفوائد البنكية
تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على املواد
الأولية لل�صناعة والآالت امل�ستوردة
التي تثقل كاهل ال�صناعي.

جمود وتراجع

واعترب ع�ساف �أن القطاع يعاين نوع ًا
من اجلمود نتيجة تراجع حركة الإعمار
يف لبنان بفعل الرتاجع الإقت�صادي
ال��ذي يعي�شه الإقت�صاد اللبناين منذ
���س��ن��وات .ول��ف��ت �إىل �أن أ����س��ب��اب هذا
ال�تراج��ع كثرية وتتنوع بني �أ�سباب
داخلية تعود �إىل الفراغ الرئا�سي الذي

على الدولة تقديم الحماية
الكافية لإلنتاج اللبناني في
قطاع الرخام فهناك الكثير
من اإلنتاج المستورد الذي
يخضع لرسوم جمركية متدنية
جد ًا بفعل اإلتفاقات الثنائية
المعقودة
حققت شركة مصانع عساف
الحديثة للرخام نجاحات كثيرة
خالل السنوات السابقة إذ
شهدت تطور ًا كبير ًا ووسعت
مصانعها لتلبي حاجات زبائنها
المختلفة
يفرمل �أم��وراً كثرية يف البلد� ،إ�ضافة
�إىل املناكفات اجلارية بني الأفرقاء
اللبنانيني والهزات الأمنية بني حني
و�آخ��ر .و�شدد على �أن ما يزيد الأم��ور
تعقيداً هو اال�ضطرابات اجلارية يف
دول املنطقة ،ور�أى ��ضرورة التحرك
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لإيقاف املنحى الرتاجعي الذي ي�سلكه
ال��ق��ط��اع واحل���د م��ن ت��داع��ي��ات��ه على
القطاعات الإنتاجية التي رمبا ال متلك
جميعها مقومات ال�صمود لتخطي هذه
الأزمة».
وق���ال« :القطاع يتميز بتطور كبري
يف الإن��ت��اج� ،إذ ت��راف��ق احل��داث��ة كل
مراحل الإنتاج ليتم تقدمي �إنتاج عايل
اجل���ودة ي�ضاهي مبميزاته الإن��ت��اج
الأوروبي .وككل القطاعات ال�صناعية،
تطور القطاع مببادرات فردية ي�شكر
ال�صناعي اللبناين عليها �إذ تعرب عن
�إميانه ب�صناعته ووطنه و�سعيه الدائم
�إىل رف��ع �شعار «�صنع يف لبنان»
يف �أ�صقاع العامل� .إال �أن ما يحز يف
نف�سنا هو عدم وقوف الدولة �إىل جانب
ال�صناعيني يف عملهم هذا .ال�صناعي
يحتاج �إىل دع��م تكاليف الإن��ت��اج
ليتمكن من التطور �أك�ثر و�أك�ثر عرب
امل�شاركة يف معار�ض وانفتاح على
املزيد من الأ�سواق ما ي�سمح له بتطوير
�إنتاجه �أكرث».
و�أب����دى ت��ف��ا�ؤل��ه بامل�ستقبل �إذ �إن
ال�صناعة اللبنانية تخطت الكثري من
التحديات والأوق���ات ال�صعبة التي
�أثبت فيها ال�صناعي اللبناين �شجاعته
ومت�سكه بوطنه  ،ومن دون �شك �سيكون
حذراً وواعي ًا لتخطي هذه املرحلة على
يتح�سن الو�ضع ويزدهر العمل».
�أمل �أن
ّ
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مقابلة
شركة الموسوي 30 ..عام ًا من الريادة في عالم مواد البناء

الموسوي :المبيعات تراجعت % 25
الأفكار وا�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الراقية يف العمل .كما قامت
ال�رشكة با�سترياد مواد البناء من دول عدة �أبرزها �أوكرانيا،
تركيا ،رو�سيا ،ال�صني� ،إيطاليا� ،أملانيا ،و�إ�سبانيا مبوا�صفات
عالية اجلودة وعلى قاعدة التجديد امل�ستمر.

تراجع كبير

و�أ���ش��ار مدير ال�رشكة احل��اج �أحمد املو�سوي يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن الأ�سواق ت�شهد تراجع ًا كبرياً
يف حجم املبيعات .ولفت �إىل �أن «الأ�شهر الأربعة من عام
� 2015سجلت تراجع ًا كبرياً يف قطاع جتارة مواد البناء ،حيث
تراجعت مبيعات احلديد و الأ�سمنت يف لبنان بن�سبة تفوق الـ
ورد املو�سوي هذا الرتاجع
 %25مقارنة مع العام املن�رصم»ّ .
�إىل �أ�سباب عدة �أبرزها «الو�ضع الأمني الذي يت�سم بالغمو�ض
ما انعك�س �سلب ًا على امل��زاج العام لدى امل�ستهلك اللبناين.
واعترب �أن تق ّل�ص ال�سيولة املالية خالل تلك الفرتة وانخفا�ض
قدرة امل�ستهلك ب�شكل عام على �رشاء مواد البناء وال �سيما
مادتي الأ�سمنت واحلديد اللتان �أدتا دوراً يف هذا الرتاجع.

بيع الشقق

بد�أت ن�شاطات وا�ستثمارات �رشكة املو�سوي
الرائدة يف عامل مواد البناء عام  ،1985حيث
انطلقت من البقاع (�أوتو�سرتاد رياق  -بعلبك)
وتو�سعت الحق ًا لت�ؤ�س�س فرع �شتورة وهو فرعها
الثاين .ومتا�شي ًا مع التغيرّ ات والنمو الدائمني
والتجديدات امل�ستمرّة ،مت افتتاح فرع اجلية عام
 .2003ويف خطوة تطويرية �أخرى جرى افتتاح
فرع رابع يف �ضاحية بريوت (العمرو�سية).
عملت �رشكة املو�سوي على تطوير و�إمناء الإعمار من خالل
جتهيز ال�رشكات وامل�شاريع والور�ش باحلديد والأ�سمنت وكل
مواد البناء بالإ�ضافة �إىل احلديد ال�صناعي ،يف خمتلف املناطق
اللبنانية .و�ش ّكل تطوير جتارة املواد الإن�شائية ،واكت�ساب
ر�ضا وثقة الزبائن �أبرز �أهداف ال�رشكة حيث عملت على ك�سب
ثقة زبائنها ووالئهم من خالل ال�صدق واالحرتام وا�ستحداث
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و�أ�شار املو�سوي يف هذا الإط��ار ،غلى «�أن تراجع حركة بيع
ال�شقق و الأبنية انعك�س �سلبا على الطلب على مواد البناء
كافة �إذ انح�رص بيع الوحدات ال�سكنية بال�صغرية منها التي
ال تتجاوز م�ساحتها الـ 120مرتاً �إذ �إن الن�سبة الأكرب من الطلب
تعود �إىل املوظفني الذين يعتمدون على القرو�ض املي�رسة
و�أهمها قرو�ض امل�صارف املعتمدة على م�ؤ�س�سة الإ�سكان
والتي ال تتجاوز يف العادة معدل .$ 200,000
ور�أى �أن املناخ القا�سي خالل الأ�شهر الأوىل من العام �ساهم
�أي�ض ًا يف تراجع مبيعات مواد البناء �إذ �إن حركة الإعمار
والعمل يف ور�ش البناء تتطلبان ب�شكل عام مناخ ًا غري بارد
وماطر يف لبنان.
و�شدد املو�سوي على �أن عدم ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي يف
ّ
لبنان انعك�س �سلبا على ثقة امل�ستثمر الأجنبي يف لبنان .و�إذ
�أ�شار �إىل �أن ا�ستقرار الو�ضع التجاري والإقت�صادي يف �أي بلد
يرتكز على و�ضعه ال�سيا�سي والأمني ،لفت �إىل �أن حال عدم
اال�ستقرار يف لبنان جعلت امل�ستثمرين يرتيثون و يتمهلون يف
�إن�شاء م�شاريع كربى �صناعية و�سياحية وعقارية وجتارية.

حال عدم االستقرار في لبنان جعلت
المستثمرين يتريثون في إنشاء مشاريع
كبرى صناعية وسياحية و عقارية وتجارية
160

مقابلة
«المصانع الحديثة للباطون الجاهز» 60 ..عام ًا من اإليمان بلبنان

القاعي :صامدون أمام التحديات
روح التحدي و�إميانه بلبنان جعاله
مت�شبث ًا ب�أر�ضه م�صمم ًا على تو�سيع
�أعماله رغم غياب دعم الدولة .فجان
قاعي ،مدير �رشكة امل�صانع احلديثة
للباطون اجلاهز ،العامل يف القطاع
منذ  60عام ًا عاي�ش معاناته وحفظ
هواج�سه عن ظهر قلب .فعلى مدى
�أكرث من ن�صف قرن ،طرحت النظريات
ودر�ست املخططات التوجيهية لتنظيم
قطاع الك�سارات من دون �أن تنفذ نتيجة
الروتني الإداري.
يخاف القاعي هجرة ال�شباب اللبناين،
ويبذل جهده لت�أمني فر�ص عمل لهم
حر�ص ًا على �أال ميلأ غياب الكفاءات
البلد ،و�أ�شار يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن « ال�صناعي اللبناين
ميلك ق��وة ك��ب�يرة وط��اق��ات وق���درات
جبارة وثقة عميقة جداً بوطنه ولهذا
يعمل ويجتهد وي��ن��ج��ح يف ظ��ل ما
يعرت�ض عمله من حتديات ومعوقات».

تقصير كبير

واعترب القاعي �أن «الدولة �أبدت تق�صرياً
ك��ب�يراً جت��اه القطاع ال�صناعي على
مدى ع�رشات ال�سنوات �إذ يعاين قطاع
اجلباالت والباطون من عدم التنظيم
وي���رزح حت��ت �أث��ق��ال ارت��ف��اع �أك�لاف
الإنتاج وتراجع الطلب بفعل تراجع
حركة الإعمار يف لبنان ككل» .و�س�أل:
م�ضح ،ولكن هل
«ال�صناعي اللبناين
ٍّ
�سيبقى �صامداً يف وجه هذه التحديات
الكثرية؟»
ور�أى �أن على ال��دول��ة تقدمي الدعم
لل�صناعيني عرب دع��م �أ�سعار الطاقة
واملازوت وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية
على الآالت امل�ستوردة �إ�ضافة �إىل
�إعفائه م��ن ال�رضائب خ�لال �إيفائه
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للقرو�ض امل�رصفية التي ي�أخذها
بهدف تطوير عمله .وقال« :ال�صناعي
يلج�أ �إىل القرو�ض لتو�سيع م�صنعه
و�إدخ��ال خطوط �إنتاجية جديدة �إىل
عمله ،وبالتايل يقف �أمام ا�ستحقاقات
مادية كثرية �إذ يدفع �إ�ضافة �إىل �سندات
�إيفاء الدين� ،رضائب ور�سوم ًا للدولة
ويتكبد نفقات كثرية .على الدولة �إيالء
مو�ضوع �إعفاء ال�صناعي من ال�رضائب
والر�سوم خالل هذه الفرتة االهتمام
ال�لازم لت�شجعه على التطور والإمن��اء
يف القطاع ال�صناعي ككل وال �سيما يف
ظل الرتاجع الذي ي�شهده».

والتوسع
مسيرة التطوّر
ّ
ستبقى مستمرة في
شركة “المصانع الحديثة
للباطون الجاهز» رغم الواقع
اإلقتصادي الصعب إذ إن
التطوّر وحده قادر على
تمكين الصناعي من الصمود
وتعزيز عمله في بلده
162

وتوسع
تط ّور
ّ

التطور
و�شدد القاعي على �أن م�سرية
ّ
ّ
والتو�سع �ستبقى م�ستمرة يف ال�رشكة
ّ
رغ��م الواقع الإقت�صادي ال�صعب� ،إذ
التطور وح��ده ق��ادر على متكني
�إن
ّ
ال�صناعي من ال�صمود وتعزيز عمله يف
بلده».
و�أو���ض��ح �أن «ال��ت��ف��ا�ؤل وح��ده �ساهم
يف بقائه يف لبنان ومتابعة عمله
ب��د ًال من الهجرة �إىل اخل���ارج» .ولفت
�إىل �أن ال�صناعي العامل يف قطاع
الك�سارات وجمابل الباطون �سيبقى
يكرر املطالبة املزمنة �إىل �أن جتد �آذان ًا
�صاغية وهي بتنظيم قطاع الك�سارات
عرب تطبيق القوانني و�أبرزها قانون
التحميل وجعله �ساري ًا على اجلميع
ولي�س على بع�ض النا�س� ،إ�ضافة �إىل
�إي�لاء البنى التحتية االهتمام الالزم
ودر���س امللفات العالقة� ،إذ ال يجوز
�أن نر�سل يف العام  1993عند ت�أ�سي�س
م�صنعنا �شخ�ص ًا ليقوم بدورة تدريبية
يف �سوي�رسا يف جمال الك�سارات ونقدم
درا�سة �إىل معظم ال��وزرات عام 1994
ح��ول القطاع ،وال نلقى جواب ًا حتى
اليوم بعد مرور �أكرث من ع�رشين عام ًا
ب�سبب اختفاء امللف؟!».

مقابلة
متحف أونيكس ..نصف قرن من اإلبتكار واإلبداع

متى :عدم االستقرار أبرز التحديات
الزبائن ووالءه��م ،كما �سمحت لها باحتالل مركز مرموق بني
�رشكات القطاع ليتو�سع عملها وي�شمل م�شاريع كبرية كالفنادق
والق�صور واملباين الر�سمية.

خبرة مهمة

م�ضى �أكرث من ن�صف قرن على ت�أ�سي�س نعمان متى
ملتحف الأونيك�س الذي اعترب يف �أوائل ال�ستينات
امل�صنع الأول يف لبنان من حيث �أعماله الفنية
والقدرة على الإبداع يف حتويل احلجر �إىل حتفة.
وكما كل ال�صناعيني ،كان هدف متى �آنذاك ،وانطالق ًا
من �إميانه بوطنه امل�ضي قدم ًا بالقطاع ال�صناعي
واالرتقاء با�سم وطنه لبنان عرب عر�ض �إبداعاته ورقي
�إنتاجه من �أونيك�س ورخام وغرانيت لكل اللبنانيني
والوافدين وال�سياح العرب والأجانب ،الذين يرغبون
يف بناء الق�صور والفلل يف ربوع لبنان.
وعلى الرغم من ان الرياح جرت مبا ال ت�شتهي �سفن متى يف ذلك
احلني حيث اندلعت احلرب اللبنانية التي �أنهكت القطاع ال�صناعي
ب�شكل عام ،بقي متى ثابت ًا على عهده �إذ عمل على اال�ستثمار يف
تو�سيع م�صنعه لتلبية كل حاجات الزبائن وال �سيما بعد ا�ستتباب
الأمن وبدء عمليات �إعادة الإعمار وما �شهدته احلركة العمرانية من
ازدهار �آنذاك.
واكبت ال�رشكة ازدهار احلركة العمرانية بتطور كبري متثل ب�إدخال
خطوط �إنتاج جديدة ومتطورة تعمل على الكمبيوتر والليزر وتعنى
بالأعمال الفنية واحلرفية ،هذه النقلة النوعية �أك�سبت ال�رشكة ر�ضا
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و�أ�شار مدير ال�رشكة نعمان متى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن ال�رشكة حتر�ص على تقدمي كل جديد لزبائنها يف جمال
عملها ،وحالي ًا تقدم لهم ك ّل �أعمال الرخام والغرانيت والأونيك�س
والكوارتز ( )Quartzاملخت�صة بتنفيذ املطابخ واحلمامات بجودة
عالية ت�ضاهي املوا�صفات الأوروبية والعاملية».
وق��ال« :تعنى ال�رشكة ب�صناعة ونحت �أ�شغال احلجر والرخام
والغرانيت على خمتلف �أ�شكالها و�أنواعها من حجر مدقوق ومبوز
وجملي ،و�صناعة الأدراج واملجايل ،وكل �أنواع الأعمال املزخرفة».
و�أ�ضاف« :عملنا طيلة �سنوات طويلة ،واكت�سبنا خربة مهمة متكننا
من فهم حاجات زبائننا و�إر�ضائهم مهما اختلقت �أذواقهم وتنوعت.
الرخام اللبناين من �أجود ال�صناعات و�أكرثها طلباً ،لذلك نعمل
با�ستمرار على مواكبة كل تطور يحدث والإطالع على كل ابتكار
جديد يف جمال عملنا .ويف هذا الإطار ،قمنا بتنويع �أنواع احلجارة
التي ن�ستعملها يف عملية الت�صنيع والتقطيع ،و�أدخلنا �إىل �صناعتنا
�أحدث التقنيات من حيث االلآت واملنا�شري التي تعمل على الليزر
والكمبيوتر».

عدم االستقرار

ور�أى متى �أن �أبرز التحديات التي تواجه ال�صناعي اللبناين هي
عدم اال�ستقرار الذي ينعك�س ب�شكل كبري على الإقت�صاد ،وقال:
«يف ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف لبنان واملنطقة ت�شهد الأ�سواق
نوع ًا من اجلمود� ،إذ يرتوى اجلميع يف اتخاذ �أي خطوة �أو الإقدام
على �أي م�رشوع وهذا طبع ُا ينعك�س ب�شكل كبري على الطلب على
الإنتاج» .و�أ�ضاف�« :إ�ضافة �إىل عدم اال�ستقرار ،نعاين من م�ضاربات
كثرية يف ال�سوق ناجتة من نوع من الفو�ضى� .إذ �إن هناك كثرياً
من امل�صانع تعمل ب�شكل غري
قانوين وتتهرب من ال�رضائب
عملت شركة متحف
م��ا ي�سمح ل��ه��ا بتخفي�ض
أ
و
ني
ك
�أ�سعارها �إىل حد كبري ما
س متى لسنوات
يلحق بنا خ�سارات كثرية».
ط
و
يل
ة
ف
ي
ال
ق
طا
ع
ودع����ا م��ت��ى ال���دول���ة �إىل
وا
«دع��م ال�صناعيني و�ضبط
كت
سبت خبرة مهمة
الأ���س��واق و إ�ي��ق��اف
جميع تم ّ
ك
ن
ها
م
ن
ف
ه
م
إذ
�
العمل
املخالفني ع��ن
حا
جات
�إن من �ش�أن ذلك حماية ز
بائننا وإرضائهم مهما
القطاع ال�صناعي ب�شكل
ا
خ
تل
ق
ت
أ
ذ
وا
عام ودعمه».
قهم وتنوعت
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مقابلة
 .. General Mix Concreteجودة عالية وقدرات انتاجية كبيرة

فغالي :نتجه للمزيد من التوسع
اجلودة العالية والقدرات
االنتاجية الكبرية ،مكنت

General Mix Concrete

من احتالل مركز متقدم بني
ال�رشكات العاملة يف القطاع.
فخربة فريق عملها وحر�صها
الدائم على تقدمي اعلى
م�ستويات اجلودة وايالءها
معايري االلتزام اهتمام ًا خا�ص ًا
اك�سبها ثقة زبائنها ووالءهم
ما �سمح لها بالتو�سع والتطور.

ا������������ش�����������ار م���������دي���������ر ع�������ام
 General Mix Concreteطوين فغايل
يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد»
ان «عمل ال�رشكة ي�سري وفق ًا خلطة
تنظم ف��ري��ق العمل وت�ضمن تلبية
حاجات الزبائن بتقدمي اعلى معايري
اجل��ودة والتم�سك ب�أهمية االلتزام».
و�شدد على ان «ال�رشكة العاملة يف
القطاع منذ  1992ت�ضم فريق عمل
متخ�ص�ص يتمتع ب�سنوات من اخلربة،
وهذا ميكنها من اجتياز اي �صعوبات
تواجهها يف العمل ويريح الزبون.
فتكري�س خ�برة فريق العمل لتقدمي
اف�ضل املنتجات واخلدمات للزبائن
اك�سب ال�رشكة زخم ًا كبرياً يف ال�سوق
و�ساعدها ا�ضافة اىل املحافظة على
زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة،
على ا�ستقطاب زب��ائ��ن ج��دد و�سط
مناف�سة �رش�سة ي�شهدها القطاع».
وا����ض���اف« :ن����ؤم���ن ب�����أن احل��ف��اظ
ع��ل��ى اجل����ودة ه��و ال�سبيل الوحيد
لإ�ستمراريتنا و�سط املناف�سة وانت�شار
املح�سوبيات ،لذلك نقدم معايري عالية
من اجلودة تتنا�سب ومعايري ليبنور

واملعايري الدولية اي�ض ًا .ويتم مراقبة
ه��ذه اجل��ودة عرب خمتربات ال�رشكة
التي ت�ضم كفاءات عدة وي�رشف عليها
مهند�سني واخت�صا�صيني».
وتابع« :كما نويل ادارة فريق العمل
وتنظيمه اهمية كبرية ،انطالق ًا من
قناعتنا ان ال��ق��درة على االل��ت��زام

تؤمن General Mix
 Concreteالجاهز ان الحفاظ
على الجودة هو السبيل
الوحيد إلستمراريتها
وسط المنافسة وانتشار
المحسوبيات ،لذلك
تولي مراقبة الجودة عبر
مختبراتها اهمية كبيرة
لتتناسب مع معايير ليبنور
والمعايير الدولية
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وتو�صيل الكميات املطلوبة يف الوقت
املحدد يك�سبنا م��زي��داً من القدرات
التناف�سية».
واكد فغايل ان «ال�رشكة �شهدت الكثري
من التو�سع يف ال�سنوات الأخرية ،حيث
ان�ش�أت فرع ًا لها يف عكار عام ،2012
كما افتتحت فرع ًا �آخراً عام  2014يف
كفرعبيدا يف البرتون ،وتعمل حالي ًا
على افتتاح ف��رع �آخ��ر و�سط منطقة
البرتون».

قلّة المشاريع

واعترب فغايل ان عمل ال�رشكة يواجه
الكثري من التحديات واب��رزه��ا عدم
اال�ستقرار ال��ذي ي�ضع الأ���س��واق يف
حالة من الركود واجلمود .و�شدد على
ان الرتاجع االقت�صادي مل ينعك�س فقط
على قطاع البناء امنا على كل املرافق
االقت�صادية يف البلد ،لذلك تعمل
ال�رشكة على تقدمي ت�سهيالت مالية
لزبائنها ،كونه اخليار الوحيد املتاح
امامها يف ظل اال�ضطرابات الكثرية
يف لبنان واملنطقة على حد �سواء.
وقال « :الرتاجع االقت�صادي ادى اىل
تراجع امل�شاريع يف اال�سواق ،ما خلق
نوع من التدافع بني ال�رشكات على
التقاط اي فر�صة لأخذ اي م�رشوع،
وهذا طبع ًا دفع ال�رشكات اىل تخفي�ض
ا�سعارها اىل حد كبري».
وا�شار فغايل اىل ان التحدي االبرز
ال��ذي تواجهه ال�رشكة ه��و انت�شار
املح�سوبيات يف ال�سوق ،الذي يعيق
ع��م��ل ال����شرك��ة ال��ت��ي حت��ر���ص على
ال�����س�ير بخطة ع��م��ل وف��ق�� ًا ملعايري
خا�صة ويخلق جواً من املناف�سة غري
امل�رشوعة يف القطاع.
ودعا فغايل احلكومة اىل ايالء القطاع
ال�صناعي االهتمام ال�لازم وتقدمي
الدعم املطلوب الذي ي�سمح للم�صانع
ب��ال��ت��ط��ور واال���س��ت��م��رار يف ظ��ل ما
تعي�شه الأ�سواق من جمود ومناف�سات
ال�رش�سة.
العدد  147حزيران 2015
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مقابلة
ماغرامار لصناعة الرخام  12..عام ًا من التطور والتوسع

مسعود« :الصناعة» خسرت قدراتها التنافسية
تحسن االقتصاد

عام  ،2003اب�رصت �رشكة «ماغرامار» ل�صناعة
الرخام النور .ومتكنت ال�رشكة خالل  12عام ًا
من حتقيق جناح كبري وحجز مكان مرموق بني
ال�رشكات العاملة يف القطاع ،نتيجة الآلية التي
اتبعتها يف عملها وقامت على اجلودة العالية،
الدقة وااللتزام ،وتقدمي ا�سعار تناف�سية.
جناح «ماغرامار مكنها من ولوج اال�سواق
اخلارجية حيث ت�ص ّدر حالي ًا انتاجها اىل ال�صني
وايطاليا وم�رص .كما مكّنتها �صوابية ر�ؤية
القيمني عليها من التو�سع وا�ستالم م�شاريع يف
قطر وال�سعودية.
تتابع ماغرامار عملها يف الأ�سواق اللبنانية و�سط مناف�سة
قوية من ال�رشكات العاملة يف القطاع ،وا�شار مدير ماغرامار
�سجيع م�سعود يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» اىل ان «قلة
امل�شاريع املطروحة نتيجة الركود االقت�صادي الذي ي�شهده
لبنان ،خلقت نوع ًا من املناف�سة ال�رش�سة بني ال�رشكات ال �سيما
ان ا�صحاب امل�شاريع اخلا�صة يدركون واقع جمود الأ�سواق
ويحاولون احل�صول على اعلى معدالت جودة ب�أ�سعار منخف�ضة،
وهذا يخلق معاناة حقيقية لل�صناعيني».
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وامل م�سعود ان يتح�سن الو�ضع االقت�صادي يف لبنان ويتم طرح
وتنمي
حترك اال�سواق
ّ
م�شاريع كبرية �ضخمة من قبل الدولة ّ
االقت�صاد ،لأن ال�صناعي اللبناين �صامد كونه ال ميلك خياراً
�آخراً ،فاحللول لواقع املنطقة واال�ضطرابات الأمنية اكرب من
قدرة ال�صناعي ولبنان .وقال« :التحديات التي تواجهنا كثرية،
واخليارات �شبه معدومة امامنا .من املفرت�ض ان ننفتح على
الأ�سواق اخلليجية ،اال ان الو�صول اىل هذه الأ�سواق ا�صبح �صعب ًا
نتيجة اقفال احلدود الربية ،يف حني تتميز تكلفة النقل الربي
بالإرتفاع ما ي�ضعف قدراتنا التناف�سية امام مناف�سينا وال
�سيما ال�صينيني والهنود».
وا�ضاف« :يعاين ال�صناعي اللبناين من ارتفاع كلفة انتاجه ،اال
انه كان قادراً على املناف�سة يف اال�سواق العربية ب�سبب كلفة
الت�صدير املنخف�ضة .ومع ارتفاع هذه الكلفة تراجعنا خطوة اىل
الوراء».
واعترب م�سعود ان ابرز التحديات التي يواجهها القطاع هي
ارتفاع كلفة الطاقة والفو�ضى وامل�ضاربات يف القطاع الناجتة
عن ا�سترياد «الرتابيع» دون اخل�ضوع اىل اي رقابة .كما ان
البالط الذي ي�ستورد من م�رص وال�صني وي�صل مق�صو�ص من
اخلارج ب�أ�سعار متدنية جداً يناف�س انتاجنا ب�شكل «خميف».
ودعا الدولة اىل �ضبط اال�سواق ،ومنع دخول هذه ال�سلع بهذه
الطرق الع�شوائية لأن ذلك يلحق �رضراً كبرياً بالقطاع» .و�شدد
على ��ضرورة اي�لاء القطاع ال�صناعي ب�شكل ع��ام االهتمام
الالزم اذ يكفي ما عاناه من اهمال على مر ال�سنوات ،وما واجه
ال�صناعي من حتديات ومعوقات».
وك�شف م�سعود ان نقابة امل�صانع واحلجر الطبيعي تعمل على
معاجلة هذا املو�ضوع عرب رفع تكلفة و�صول الرتبيعة ،او ايقاف
ادخالها اىل اال�سواق او حتديد البلدان التي ميكن اال�سترياد
منها».
واع���رب م�سعود ع��ن تفا�ؤله الكبري بامل�ستقبل ،وك�شف ان
ماغرامار �ستتابع تو�سعها ،فبعد امتامها ان�شاء م�صنعها
اجلديد �ستعمل على افتتاح
�صالة تعر�ض فيها انتاجها
ما
غ
را
م
ار
ل
ص
نا
ع
يف ال��ف�ترة املقبلة .ور�أى
ة الرخام
ان الأم��ل يبقى معلق ًا على
ا�ستتباب االمل يف �سورية ستتابع توسعها ،فبعد
ولبنان ،االمر الذي �سي�شجع ات
مامها انشاء مصنعها
ا�صحاب ر�ؤو����س الأم��وال الجدي
د ستعمل على افتتاح
على اال�ستثمار ،ويفتح
ص
ال
ة
ت
�آف��اق�� ًا وا�سع ًا م��ن فر�ص
عرض فيها انتاجها
العمل وامل�شاريع ام��ام
في الفترة المقبلة
امل�صانع اللبنانية.
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مقابلة
يافكو وفياض غروب 55 ...عام ًا من التقدم

فياض :مسيرة التطور مستمرة

يف بداية ال�ستينات من
القرن املا�ضي ،كانت انطالقة
امل�صنع الفني احلديث
للرخام والغرانيت وال�صخر
الطبيعي الوطني واالحنبي
 يافكو وفيا�ض غروب معت�أ�سي�س م�صنع ًا �صغرياً
للحجر يف منطقة تعلبايا –
البقاع.
�سلك ذاك امل�صنع على مر
ال�سنوات طريق التو�سع
والتطور ،اذ انتقل اىل بلدة
تعنايل وا�ستقدمت �إليه
املنا�شري احلديثه واجلاليات
املتطوره لي�صبح امل�صنع
الأكرب يف البقاع من حيث
�أنتاج جميع �أنواع احلجر
املب ّوز واملدقوق وال�شعاير
والأدراج وكل ما يتعلق
ب�أعمال احلجر.
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لتلبية كافة طلبات الزبائن ،جرى
اذ انها تلحق �رضراً كبرياً بامل�صانع
�إ�ستحداث مبنى جديد جمهز بخطوط
العاملة يف الأ�سواق .ور�أى ان ا�صحاب
�أنتاج متطورة و�آالالت حديثه تعمل
هذه ال�سلع يعمدون اىل ك�رس الأ�سعار
على الكمبيوتر والليزر تعنى بكل �أنواع
ويقوم مب�ضاربات ت�ؤذي ال�صناعيني
الرخام والغرانيت واالونيك�س وبالط
اللبنانيني .وقال« :ال�صناعي ال ميكنه
ال�صخر الطبيعي ،لي�شكل ثوره يف عامل
ال��دخ��ول يف عمليات ك�رس للأ�سعار،
البناء.
فتكاليف الإنتاج مرتفعة ج��داً ،وهو
وا���ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
يقوم بت�ضييق هام�ش االرباح اىل حد
جوزف فيا�ض يف حديث مع «ال�صناعة
كبري من اجل العمل والبقاء يف ال�سوق.
والإقت�صاد» اىل ان «ال�رشكة تتابع كل
امل�ؤ�سف انه رغم ان ال�سلع امل�ستوردة
تطور يف ال�سوق ،لتقدمه لزبائنها.
ال تتمتع ب��اجل��ودة املطلوبة اال ان
وق��ال»« :ن�ستقدم معظم امل��واد التي
امل�ستهلكني يلج�أون ل�رشائها نظراً
يطلبها ال�سوق مبا فيها �أنواع الرخام
لإنخفا�ض �سعرها».
والغرانيت واالونيك�س وبالط ال�صخر
واعترب فيا�ض ان على الدولة التدخل
الطبيعي ،ب���أل��وان خمتلفة ونتحكم
ل�ضبط الأ���س��واق وحماية ال�صناعي،
بالأحجام
ف��ف��ي ذل���ك حماية
امل��ط��ل��وب��ة لي�أتي
كبرية للقطاع .وقال:
تولى فياض غروب
عملنا ك�أنه لوحات
«القطاع يعاين ب�شكل
ف���ن���ي���ة ول��ي�����س��ت
ك��ب�ير ،وال�صناعي
التصاميم التي تنفذها
�أح���ج���ار ع��ادي��ة،
ي��واج��ه وح��ي��داً كم ًا
ً
جمالية
وتعطيها
ا
اهتمام
فالت�صاميم التي
ال من التحديات
هائ
ً
ن��ن��ف��ذه��ا نوليها
يبد أ� برتاجع الطلب
لتكسب رضى زبائنها
اهتمام ًا ونعطيها
يف الأ�سواق وارتفاع
ثقتهم
على
وتحافظ
ج��م��ال��ي��ة تك�سب
تكاليف االن��ت��اج ال
ر�ضى
من خاللها
�سيما تكلفة الطاقة
ووالءهم
ال��زب��ائ��ن وحتافظ
وتكلفة اليد العاملة،
ع����ل����ى ث��ق��ت��ه��م
ع��ل��ى ال���دول���ة دع��م
ووالءهم».
القطاع يف هذا الوقت
نستقدم معظم المواد
الذي تعي�ش الأ�سواق
جملة تحديات
ح��ال��ة م���ن ال��رك��ود
التي يطلبها السوق
وا�����ش����ار اىل ان
حلماية امل�صانع من
الرخام
أنواع
فيها
بما
ال��ق��ط��اع ي��واج��ه
االن���دث���ار وال��ق��ط��اع
حت��دي��ات
ج��م��ل��ة
ال�������ص���ن���اع���ي م��ن
والغرانيت واالونيكس
اب����رزه����ا وج����ود
الرتاجع ب�شكل عام.
وبالط الصخر الطبيعي
ب�����ض��ائ��ع Stock
واك�����د ف��ي��ا���ض ان
من البالط وبيعها
م���������س��ي�رة ت���ط���ور
ب��ط��رق ع�شوائية
«فيا�ض غ��روب» لن
وب���أ���س��ع��ار منخف�ضة ،اذ ان��ه��ا غري
تتوقف و�ستبقى ال�رشكة متابعة لكل
م�ستوفية لأدن��ى ال�رشوط واملعايري
تطور بهدف تطوير م�صنعها وتقدمي
واملقايي�س املعتمدة .و�شدد فيا�ض
الأف�ضل رغم كافة امل�شاكل والعوائق،
على ��ض�رورة �ضبط اال���س��واق واحل��د
اذ ان االمي��ان بلبنان كبري والرهان
من دخول هذه الب�ضائع اىل الأ�سواق
على ازدهاره اكرب.
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�شركة يافكو للرخام والغرانيت
Yafco Group.For Marbbles & Granite

ن�شر الرخام و الغرانيت و الحجر الوطني

Marbles & Granite

العنــــــوان  :البقاع  -تعنايل  -املنطقة الصناعية  -هاتف  -٩٦١ )٣(٨٨٠٣٧٤ - ٩٦١)٣(915971 :فاكس٩٦١ )٨( ٥١٠٦٥٣ :
ADDRESS: Bekaa - Taanayel - Industrial Area Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971- 961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653

مقابلة
«مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة»  ..أعلى معايير الجودة وااللتزام

الحاج :لحماية اإلنتاج الوطني
ا�ستذكر �صاحب «م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة
والتجارة» رامز احلاج يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد»  22عام ًا من العمل يف م�ؤ�س�سته
بحلوها ومرّها ،ففي عام  1993وبعد عودته من
اخلارج وت�أ�سي�سه لعمله وقف وجه ًا لوجه اما
حتدي النجاح ،وتخطي ال�صعاب يف �سوق ال يعرف
خبايها .ف�إ�ضافة اىل طريقة التعاطي مع الزبائن
التي حتتاج اىل حنكة كبرية يف الداخل اللبناين،
واجه احلاج م�ضاربة كبرية اذ حتوي ال�سوق كرث
ممن يعملون يف القطاع دون ان يكونوا على
دراية ب�ش�ؤونه ا�ضافة اىل التخمة املوجودة يف
االنتاج املعرو�ض حيث يفوق ما تقدمه امل�صانع
املطلوب من الزبائن بكميات كبرية.
و�شدد احل��اج اىل ان هذا الواقع فر�ض
و�ضع خطة للعمل مبعايري معينة جلذب
الزبائن وك�سب ثقتهم ،عرب تقدمي انتاج
نظيف وخايل من ال�شوائب .واذ ك�شف ان
امل�ؤ�س�سة مت�سكت ب�أعلى معايري االلتزام
وامل�صداقية مع الزبائن ،ر�أى ان «هذه
االمور جمتمعة منحت ا�سم امل�ؤ�س�سة قوة
يف ال�سوق وامنت ا�ستمراريتها طيلة هذه
ال�سنوت وتو�سعها» .واعلن يف هذا االطار،
ان امل�ؤ�س�سة �شهدت تو�سع ًا مب�ساعدة من
«كفاالت» حيث ان�ش�أت م�صنع ًا جديداً
بني منطقتي كفر�شيما وال�شويفات خلف
حمطة الري�شاين ا�ضافة اىل م�صنعها
االول الكائن يف منطقة ال�شويفات.
وا�شار اىل ان «اال�سواق غارقة بالإنتاج
امل�ستورد ال���ذي ي�شكل مناف�س قوي
ل�لان��ت��اج امل��ح��ل��ي نتيجة انخفا�ض
ا���س��ع��اره ،وه���ذا يتطلب ق���رارات برفع
الر�سوم اجلمركية على االنتاج امل�ستورد
ما يخ ّف�ض الطلب عليه ويحمي االنتاج
الوطني» .وقال« :كلفة االنتاج يف لبنان
مرتفعة وت�شمل عنا�رص كثرية من يد
عاملة وحم��روق��ات وف��وات�ير للكهرباء
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وه���ذا ي����ؤدي اىل رف��ع ا���س��ع��ار املنتج
اللبناين وخف�ض قدراته التناف�سية».
وا�ضاف « :يف املا�ضي كانت احلماية
م��وج��ودة ،اال ان��ه ج��رى الغا�ؤها وهذا
انعك�س على عملنا ب�شكل �سلبي وكبري».
وتابع« :ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف
البلد يلحق اذى كبري بكافة القطاعات
االقت�صادية ولي�س بالقطاع ال�صناعي
فقط .اذ ان ع��دم اال�ستقرار ه��ذا يحول
دون اتخاذ قرارات حتمي �صاحب العمل
وتدعمه وهذا االمر ينعك�س ب�شكل كبري

شهدت مؤسسة الحاج
توسع ًا حيث انشأت
مصنع ًا جديد ًا بين منطقتي
كفرشيما والشويفات خلف
محطة الريشاني اضافة الى
مصنعها االول الكائن في
منطقة الشويفات
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على القطاعات االقت�صادية والواقع
املعي�شي على حد �سواء ،فرتاجع العمل
واالنتاج يعني ايقاف عدد من العمال
ع��ن العمل وبالتايل ت��ده��ور قدراتهم
ال�رشائية وت���دين م�ستوى معي�شتهم.
لذلك على الدولة ايالء االقت�صاد اهمية
ق�صوى يف عملها وحماولة عزل �ش�ؤونه
عن كافة التجاذبات».
ولفت احلاج اىل ان «ال�سوق تعاين حالي ًا
من رك��ود كبري منذ ع��دة ا�شهر ب�سبب
االو�ضاع ال�سائدة يف البلد» ،و�شدد على
ان « هذا الركود لي�س مو�سمي كما كان
يكون يف ال�سنوات ال�سابقة وميتد ملدة
�شهرين او ثالثة ا�شهر ،اذ ان القطاع
ي�شهد منذ �شهور طويلة حالة ركود مل
ي�سبق لها مثيل».
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي ب�شكل عام وم�ؤ�س�سته
ب�شكل خا�ص ،قال احل��اج« :لوال االمل
لوقف العمل ،نحن نعمل ب�إ�ستمرار
ونكافح من اجل بلدنا وت�أمني م�ستقبل
جيد البناءنا يجنبهم الهجرة بحث ًا عن
فر�ص للعمل يف اخلارج».

م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
C.R.: 68079

68079 :رقم ال�سجل التجاري

Authorized Signature : Ramiz El-Hajj

 رامز احلاج:املفو�ض بالتوقيع

ACTIVITY

Marble & Granite & Rock / رخام وغرانيت وصخر

الن�شاط
العنوان

ADDRESS

Mount Lebanon - Aley - Deir Koubel - Main Street - Co. Bldg.
Tel: 961 3 224409 - 608604
E-mail: - Website:

 مبلكه-  ال�شارع العام-  دير قوبل-  عاليه- جبل لبنان
961 3 224409 - 608604 :هاتف

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

All Kind Of Marble & Granite / جميع مشتقات الرخام والغرانيت

25.16.90.00
25.24.10.00

ITEMS

Asbestos / حجر صخري

H.S Code

 ..Shevronعنوان األمان في قطاع المصاعد

شحوري :لتشديد الرقابة على القطاع
مت�سلحة بخربة م�ؤ�س�سها �أحمد �شحوري،
تخطو �رشكة  Shevronخطواتها
يف جمال ا�سترياد امل�صاعد ،وتتو�سع
يف ال�سوق اللبنانية نظراً خلربة فريق
عملها التي متكنها من تقدمي اف�ضل
خدمة للزبون.
وا����ش���ار ���ش��ح��وري يف ح���دي���ث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» اىل ان قطاع
امل�صاعد يف لبنان يواجه الكثري من
ال�صعوبات وامل��ع��وق��ات ،ول��ف��ت اىل
ان «اب���رز التحديات التي تواجهها
ال�رشكة هي العمالة الأجنبية التي
ت�شكل مناف�سة حقيقية لعمل ال�رشكة،
اذ ان هذه العمالة غري من�ضوية حتت
اطار اي �رشكة وبالتايل تقدم خدمات
ب�أرخ�ص اال�سعار كونها لي�س لديها اي
م�س�ؤوليات مدنية او م�س�ؤوليات جتاه
املالية والدولة».
و�شدد على �رضورة فر�ض رقابة على
القطاع ،كون العمل فيه ي�صنف من
القطاعات الأك�ث�ر خ��ط��ورة ،يف حني
يهرع ا�صحاب الأبنية يف لبنان نحو
التوفري واحلد من دفع نفقات ال�صيانة

فيبحثون عن االرخ�ص دون اخد امور
ال�سالمة يف عني االعتبار.

االمان واالتزان

ور�أى �شحوري ��ضرورة فر�ض �آلية

Beirut - Lebanon - Hadath - Spheir - Kazma Bldg.
Tel: 961 1 555063 - Fax: 961 1 555064
Mobile: 961 3 336771 - 961 71 140103
E-mail: rama15.shevron.5@hotmail.com

للعمل تتميز بالأمان واالتزان وتفر�ض
معايري معينة على ا�صحاب املباين
يف العمل اذ انه ان تتم مراقبة القطاع
من قبل خرباء اذ حت�صل هناك حوادث
م�ؤ�سفة .وق��ال :يف هذا االط��ار ،يعاين
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ت���دين درج����ات ال��وع��ي
للحفاظ على معايري ال�سالمة والأمانة،
امل�صاعد بحاجة اىل �صيانة دورية،
كما اىل مراقبة يف الرتكيب حيث يلغي
البع�ض عدد من عوامل االم��ان فتقع
حوادث مميتة».
وا���ض��اف :هناك م���ؤ��شرات ت��دل على
وجود اهمال يف القطاع يطال �سالمة
املواطنني ما ي�ستدعي حترك �رسيع من
اجلهات املخت�صة لو�ضع يدها على
امللف».
واعترب �شحوري ان االقت�صاد يعاين
ب�شكل ع��ام حالة من ال��رك��ود نتيجة
اال�ضطرابات يف املمنطقة ،اذ هناك
حذر كبري من امل�ستهلكني على االنفاق
نتيجة انخفا�ض قدرتهم ال�رشائية،
وه���ذا م��ا يفرمل اي خطط للتو�سع
تلحظها ال�رشكة.

.م.م.�شركة م�صانع الكيماويات ال�صناعية �ش
Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L
٢٠٠٣٢٠١ :رقم ال�سجل التجاري

C.R.: 2003201

 انطوين فلوطي:املفو�ض بالتوقيع

Authorized Signature : Anthony Flouty

° ‘

”

° ’

” :املــوقع

Location: N: 33 51 41.4 - E: 035 32 47.7

ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية
Primary Material For Paint, Water And Oil Based
Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry InBeirut & Mount Lebanon

Mount Lebanon - Metn - Roumieh
Industrial Zone Str. Flouty Bldg.
Tel: 961 (1) 877160-1-2-3
Fax: + 961 (1) 884966
P.O. Box: 16-5468 Beirut

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان

 رومية-  املنت- جبل لبنان
 بناية فلوطي- ال�شارع املنطقة ال�صناعية
٩٦١ )١( ٨٧٧١٦٠/1/٢/3 : هاتف
٩٦١ )١( ٨٨٤٩٦٦ :فاك�س
 بريوت١٦-٥٤٦٨ : بريد.�ص

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com

50 yEArs oF ExPEriEncE & know-how in AluMiniuM :
Extrusion
Anodizing
Foundry
diE MAnuFActuring
PowdEr coAting under the label

BS EN ISO 9001:2000

Main Office: Fayad bldg. • Chucri Asly street • Beirut • Offices & factory: Zouk Mosbeh
P.O.Box: 1173 Jounieh, Lebanon • Tel: 09.220163 • Fax: 961.9.220175/6 • E-mail: SIDEM@cyberia.net.lb

مقابلة

«سالمة سيراميكا» ..قصة نجاح وتألق
سالمة :أنقذوا الصناعة
«ق�صة جناح وت�ألق» هو عنوان م�سرية �رشكة
«�سالمة �سرياميكا» يف عامل جتارة ال�سرياميك،
فال�رشكة التي ت�أ�س�ست عام � 1993أ�ضحت رمزاً
للأناقة واجلودة والرقي يف كل مكان.
واكبت «ثقة الزبائن» �رشكة �سالمة طيلة 22
عام ًا وكرّ�ست جناحها� ،إذ �أكد مدير عام ال�رشكة
حممد حممود �سالمة يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن «الثقة هي مفتاح النجاح وعامل
�أ�سا�سي لإزدهار �أي عمل على ال�صعيد الإقت�صادي».
واعترب �سالمة �أن ثقة الزبائن بال�رشكة
ترجمت ع�بر ع��دة ج��وائ��ز نالتها من
جهات خمتلفة و�أهمها جائزة املوزعني
الأوائ����ل لتوزيع الب�ضائع الإيطالية
يف ال�رشق الأو�سط .و�أ�شار �إىل �أن هذه
الثقة كانت دوم ًا دافع ًا �أ�سا�سي ًا لل�رشكة
للتقدم والتو�سع يف ال�سوق اللبنانية
ونحو الأ�سواق اخلارجية ،وقال« :تتمتع
�رشكة �سالمة بح�ضور عاملي حيث تقدم
ت�شكيلة منتوجات وا�سعة لزبائنها من
جميع دول العامل بهدف حماكاة جميع
الأذواق ،ولديها فروع يف �أهم الأ�سواق
العاملية يف �إيطاليا� ،أملانيا� ،إ�سبانيا،
ال�صني ،م�رص والعديد من دول العامل».
و�أ���ض��اف« :ال�رشكة من �أب��رز ال�رشكات
الرائدة يف جتارة ال�سرياميك والأدوات
ال�صحية لي�س فقط على ال�صعيد املحلي
بل العاملي �أي�ض ًا .كما �أنها ال�رشكة الأم
ل�رشكة �سالمة غروب التي تعنى ب�إطالق
املو�ضة يف الأ���س��واق العاملية وتقدم
ت�شكيلة وا�سعة من املنتوجات لتلبي
حاجات الزبائن مهما اختلفت �أذواقهم
وتنوعت».

 4صاالت عرض

و�أ�شار �سالمة �إىل �أن «لل�رشكة يف لبنان
� 4صاالت عر�ض جميعها متواجدة يف
ال�شارع الرئي�سي امل���� ّؤدي �إىل طريق
امل��ط��ار ال��ق��دمي��ة 3 ،منها خم�ص�صة
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لعر�ض الب�ضاعة امل�ستوردة من ال�صني
و�إ�سبانيا وم�رص ،و�صالة خم�ص�صة
لعر�ض الب�ضاعة الأوروبية امل�ستوردة
تتميز
م��ن إ�ي��ط��ال��ي��ا ،وه���ذه الأخ��ي�رة ّ
بالنوعية اجليدة والع�رصية ،وهي ت�ضم
الب�ضائع امل�ستوردة من �أك�بر و�أ�شهر
امل�صانع الإيطالية ،وحتديداً للعالمة
ال��ت��ج��اري��ة  Versaceال��ت��ي نعترب
وكيلها احل�رصي يف لبنان ومنطقة
ال�رشق الأو�سط».
و���ش��دد �سالمة على �أن «ال�رشكة تويل
ّ
اهتمام ًا كبرياً لزبائنها� ،إذ ت�ضم فريق
عمل متخ�ص�ص يعمل على خدمتهم
ب�شكل مبا�رش� ،إ�ضافة �إىل تواجد �أ�صحاب
ال�رشكة الدائم ملتابعة كل التفا�صيل وال
�سيما تقدمي ت�سهيالت مبا�رشة للزبائن
خ�صو�ص ًا الدائمني منهم».

تتمتع شركة سالمة
سيراميكا بحضور عالمي
إذ تمتلك فروع ًا في أهم
األسواق العالمية وتقدم
تشكيلة منتوجات واسعة
لزبائنها من جميع دول العالم
بهدف محاكاة جميع األذواق
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و�إذ ك�شف �أن ال�رشكة افتتحت �صالة
ع��ر���ض لها يف �أفريقيا ومكتب ًا يف
لت�صدر من خالله الب�ضائع �إىل
ال�صني
ّ
الأ�سواق العربية ،لفت �إىل �أن «ال�رشكة
تطمح �إىل مزيد من التو�سع� ،إال �أن العمل
على اخلطط التو�سعية ج��رت فرملته
بانتظار مزيد من اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني».

تحديات ج ّمة

واع��ت�بر �سالمة �أن القطاع ال�صناعي
يواجه كم ًا هائ ًال من التحديات نتيجة
مر
الإه��م��ال امل�تراك��م من ال��دول��ة على ّ
ال�سنوات ،وق���ال« :على ال��رغ��م م��ن �أن
القطاع ال�صناعي �أحد االركان الأ�سا�سية
يف اقت�صاد �أي بلد ،مل تعره احلكومات
املتعاقبة االه��ت��م��ام ال��ل�ازم وت��رك��ت
ال�صناعي وحيداً يبذل جهوداً جبارة
للتغلب على حتديات جمة يكرث تعدادها
وت�شمل �صعوبات النقل واال���س��ت�يراد
والت�صدير وال����ضرائ��ب املتعددة التي
تثقل كاهل ال�صناعي وترفع من كلفة
�إنتاجه وتخ ّف�ض من ق��درات منتجاته
التناف�سية».
ودعا �سالمة �إىل « �إنقاذ ال�صناعة �إذ �إنه
ب�إنقاذها ينقذ �شباب لبنان من البطالة
والهجرة ،وينمو الإقت�صاد ،ويطوف �إ�سم
لبنان املليء باالبداعات ال�صناعية كل
بلدان العامل».

مقابلة
 .. Brush Artالتميز والفرادة في عالم الدهان

ّ
محو :اولوياتنا راحة زبائننا

وتقدم  Brush Artجودة عالية يف الدهان ،ابتكارات جديدة يف عامل
اال�سمنت ،دهان للأر�ضيات رازين وحلول ملنع الن�ش ،كما متلك
ال�رشكة �صالة عر�ض تقدم فيها افكار وابتكارات جديدة ،وتعطي
حمو يف حديث مع
فكرة �شاملة للزبون عن طبيعة العمل .وا�شار ّ
«ال�صناعة واالقت�صاد» اىل ان ما تقدمه ال�رشكة فريد من نوعه
ويتلخ�ص مبفهوم جديد للجمالية التي قد
يف عامل الدهانات،
ّ
ي�ضفيها الدهان على اي مكان .ولفت اىل ان «ال�رشكة خبرية يف
ايجاد حلول عرب الدهان لأي م�شاكل ن�ش او غريها يف املنزل،
كما ان ال�رشكة خبرية يف الرازين» .و�شدد على ان «ال�رشكة ت�ضع
امل�صداقية وال�شفافية يف التعامل مع الزبون �ضمن اولوياتها»،
وك�شف ان ال�رشكة تتمتع ب�إ�ستقاللية كبرية ما يجعلها قادرة على
خدمة زبائنها ب�شكل �أف�ضل عرب ا�ستخدام املنتج االكرث مالئمة من
اي �رشكة كان ،فهي لي�ست ملزمة ب�رشكة حمددة بل اولويتها زبونها
وتتخذ اف�ضل اخليارات لت�أمني خدمته على اعلى م�ستوى».

راحة الزبون

عمل عائلته يف جمال الدهان �ساعده على
اكت�ساب مهارات جديدة يف هذا العامل يف عمر
حمو ال�سباق يف ال�سري
مبكرة .فكان ادري�س ّ
يف عمل الـ ،decorative paintق�أتقنه من الفه اىل
يائه ،واخترب قدراته على الإبداع واالبتكار يف
ار�ضاء الزبائن.
جناحه املذهل وخربته الكبرية يف جمال
الدهان ،ا�ستلزما منه اخذ خطوة اىل الأمام،
ف�أ�س�س �رشكة  Brush Artو�ضمنها فريق عمل
خلاّ ق وظيفته الوحيدة خلق افكار جديدة
وابتكار مناذج تطرح ما ي�شبه ثورة يف عامل
الدهان.
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و�رشح حمو ان «ال�رشكة تتبع �آلية معينة للتعاطي مع زبائنها،
بحيث يدخل فريق عملها اىل اي منزل بطريقة مرتبة ويكون ملتزم ًا
ا�صو ًال معينة يف التعامل وفق ًا لقوانني ال�رشكة .كما ت�ضم ال�رشكة
ا�ضافة اىل فريق عمل الدهان ،فريق للتنظيف مهمته الإ�رشاف على
ترتيب املكان قبل اخالءه من قبل ال�رشكة ،بحيث ي�ستلم الزبون
منزله او مكتبة او غريه جاهزاً لل�سكن او العمل ،وهذا امر من �ش�أنه
اراحة الزبون وتعزيز ثقته بال�رشكة».
واعترب ان اوىل االهداف التي تعمل عليها ال�رشكة حالياً ،هي بناء
ا�سم قوي يف ال�سوق عنوانه اجل��ودة العالية .وك�شف ان ال�رشكة
�ستتوا�صل مع مهند�سني وتعر�ض عملها عرب اقامة منا�سبات كل
فرتة ثالثة ا�شهر .ولفت اىل ان ال�رشكة قريبة من زبائنها وقادرة على
التوا�صل معهم ب�شكل كبري من خالل موقعها االلكرتوين ووجودها
على مواقع التوا�صل الإجتماعية من فاي�س بوك وان�ستغرام ..وقال:
«هناك �رشكات كثرية تعمل يف نف�س جمال عملنا ،اال انها ال تعطي
اجلودة التي تعطيها  Brush Artللزبون .كما ان ال�صدق ،االلتزام،
تقدمي ا�سعار تناف�سية ،وايالء االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها
�آلية عمل ال�رشكة ،ودون �شك �ستثمر والء وثقة من الزبائن».
واكد حمو ان هناك خطط تو�سعية لل�رشكة �ستتبلور مع تقدم عمل
نية حالي ًا للتو�سع خارج لبنان ،من
ال�رشكة يف ال�سوق ،وك�شف ان ال ّ
املمكن ان يتم تنفيذ م�شاريع يف اخلارج لكن افتتاح فرع لل�رشكة
خطوة مل ت�أخذ بعني االعتبار حتى اليوم.

الصدق ،االلتزام ،تقديم اسعار تنافسية ،وايالء
االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها آلية عمل Brush
 ،Artودون شك ستثمر والء وثقة من الزبائن
178

Spears Street - Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 744433 - 1 744455 - 70 400411 - Fax: 961 1 744522
E-mail: info@brushart.co - Website: www.brushart.com

مقابلة
بندا بالست  ..إسم مرادف للجودة والمتانة

ّ
نتوسع نحو أفريقيا
رندلى قاسم قبالن:
من نيحا البقاع ويف عام ،1978
�إنطلقت م�سرية جناح بندا بال�ست
التي كانت ال�س ّباقة يف �صناعة
«الكر�سي» يف لبنان 37 .عام ًا
مرت على تلك االنطالقة ،تطورت
خاللها امل�ؤ�س�سة لت�صبح من
�أهم امل�صانع يف قطاع ال�صناعة
البال�ستيكية يف لبنان حيث تقدم
جمموعة وا�سعة من املنتوجات،
تقارب الـ� 600صنف ،وت�ضم
الكرا�سي والطاوالت وم�ستلزمات
الأطفال و�أحوا�ض الزراعة وخزانات
املياه وم�ستوعبات النفايات
والطبليات وكافة الأدوات املنزلية.
�أ���ش��ارت مديرة الت�سويق يف بندا بال�ست
رن��دىل قا�سم قبالن �إىل �أن «بندا بال�ست
حققت جناحت كبرياً طيلة �سنوات عملها
يف القطاع� ،إذ �أ�صبح اليوم �إ�سمها مرادف ًا
للجودة واملتانة ،وهذا م�صدر فخر كبري
لل�رشكة �إذ تعترب �أن ال�رشكة ا�ستطاعت
تعزيز ثقة امل�ستهلك اللبناين ب�صناعته
من خالل متابعتها لزبائنها ومالحقة �أي
م�شاكل حت�صل».
ول��ف��ت��ت �إىل �أن «ب���ن���دا ب�لا���س��ت ق��دم��ت
خالل ال�سنوات املا�ضية ت�شكيلة وا�سعة
للم�ستهلكني تنا�سب قدراتهم ال�رشائية
املختلفة ،كما قدمت لهم جمموعة وا�سعة
م��ن امل��ودي�لات والإب��ت��ك��ارات م��ن خالل
تتبعها الدائم لكل التطور والإبتكار يف
العامل».

منافسة غير مشروعة

و�إذ اعتربت رندىل «�أن وجود ال�رشكة القوي
يف الأ�سواق اللبنانية م ّكنها من التوجه
�إىل الأ�سواق اخلارجية حيث ت�صدر حالي ًا
�إىل الدول العربية والأفريقية والأوروبية،
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اعتربت �أن «اال�ضطرابات يف الدول العربية
�أ ّث���رت ب�شكل كبري على عمل ال�رشكة �إذ
ت��راج��ع الت�صدير �إىل ع��دد م��ن الأ���س��واق.
وقالت�« :إ�ضافة �إىل تراجع الت�صدير ،دفعت
هذه الأزمات بع�ض املعامل غري اللبنانية
�إىل اال�ستثمار يف لبنان ما خلق نوع ًا من
املناف�سة الغري م�رشوعة يف ال�سوق .وتكمن
امل�شكلة يف �أن تلك امل�صانع الحت�ترم
معايري اجلودة يف �إنتاجها ،وتقدم �أ�سعاراً
�أدنى من �أ�سعارنا فيلج أ� بع�ض امل�ستهلكني
�إىل �رشائها».
و�أ�ضافت« :بندا بال�ست تلتزم معايري عالية
من اجلودة تتوافق و�شهادة الأيزو 9001
وقريب ًا �ستنال الأيزو � ،22000أي �أن �إنتاجها
مطابق للمعايري الأوروبية والعاملية .وعلى
الرغم من معايري اجلودة العالية ،تقدم بندا
مميز لزبائنها،
بال�ست �إنتاجها ب�سعر جد ّ
وبالتايل ال ميكن لها �أن تدخل يف مناف�سة
تعول على جودة
لك�رس الأ�سعار بل �ستبقى ّ
منتجاتها ووعي امل�ستهلكني الكايف يف
اختيار منتجات تدخل يف �صلب حياتهم
اليومية».
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غياب الدعم

و�شددت رندىل على �أن «ال�صناعي اللبناين
ّ
يعاين من غياب الدعم ب�شكل عام ما يرفع
من تكاليف الإن��ت��اج ويجرب ال�صناعيني
على تقدمي �أ�سعار جد تناف�سية ليبقى �شعار
«�صنع يف لبنان» مرفوع ًا ومنت�رشاً يف كل
�أنحاء العامل» .وقالت« :للأ�سف هذا املجهود
مقدر ،فالدولة
الذي نبذله ك�صناعيني غري ّ
�شبه غائبة يف ح�ين أ�ن��ه��ا ت�ستطيع دعم
ال�صناعي من خالل رفع الر�سوم اجلمركية
على الإن��ت��اج امل�ستورد حلماية الإن��ت��اج
املحلي ،كما ميكنها �ضبط الأ�سواق �أكرث من
خالل الت�شديد على موا�صفات املنتجات
التي تدخل الأ���س��واق اللبنانية من خالل
خمتربات تراقب هذا الإنتاج».
واعتربت �أن تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية
يتم من خالل الإ�ضاءة على جودة املنتجات
اللبنانية ،وك�شفت �أن معهد البحوث
ال�صناعية زار م�صنع بندا بال�ست و�أجرى
فحو�صات ،وعلى �أثرها منحه �شهادة ت�ؤكد
خ�ضوع �إنتاجه ملعايري اجل��ودة العاملية.
ودعت رندىل �إىل �إخ�ضاع كل امل�صانع لهذه
الفحو�صات� ،إذ �إن من �ش�أن ذلك الإ�ضاءة
على امل�صانع اجليدة و�إيقاف امل�صانع غري
املطابقة والتي ت�سيء �إىل �إ�سم ال�صناعة
اللبنانية.
و�أعلنت �أن «بندا بال�ست يف �صدد �إن�شاء
م�صنع يف الكونغو  pointe - noireيف
�أفريقيا» .وك�شفت �أن «ال�رشكة تويل اهتمام ًا
كبرياً ملو�ضوع البيئة ،وكانت ال�سباقة يف
�صناعة براميل النفايات ب�سعة  70ليرتاً �إىل
 1100ليرت ،وتقوم بالتوا�صل مع اجلامعات
وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وامل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق
والبلديات لتزويدها بت�شكيلة كبرية منها».
ولفتت رندىل �إىل �أن «بندا بال�ست تعر�ض
�إنتاجها يف �أرب��ع �صاالت يف لبنان هي
 :يف الب�سطة – �سوديكو ب�يروت ،احل��دث،
زحلة ودير الزهراين .وت�ؤمن كل حاجات
املواطنني من زجاج وبال�ستيك وكري�ستال
وه���داي���ا وخ�����ش��ب��ي��ات ول�����وازم مطبخية
ومفرو�شات �صيفية ،حيث حتوي ما يقارب
� 15ألف �صنف «.

مقابلة
شركة مغ ّني إخوان للثريات ..جودة جمالية وكفالة مدى الحياة

طوني مغ ّني :مواصفات إنتاجنا تفوق األوروبية
الأباجور والرثيات ال�رشقية واملغربية والفرن�سية ،وهذا الأمر �شكل
نقطة قوة بالن�سبة �إلينا� ،إذ منحنا قدرة على �إر�ضاء �أذواق زبائننا
كافة».

صناعة حرفية

وك�شف مغ ّني �أن عمل ال�رشكة يعود �إىل عام  1942حيث كان يعمل
والده وعمه على �صعيد �شخ�صي يف �صناعة الرثيات لعدد حمدود
من الزبائن ،ويف العام  1996ومع دخوله جمال العمل مت ت�أ�سي�س
ال�رشكة التي �شهدت تطوراً وتو�سع ًا كبريين خالل الأعوام ال�سابقة».
تخطت معوقات كثرية كانت تواجهها و�أبرزها
واعترب �أن «ال�رشكة ّ
اليد املتخ�ص�صة يف ال�صناعة احلرفية التي حتتاج �إىل الكثري من
الدقة واحلذر» .ولفت �إىل �أن «ال�رشكة تتمتع اليوم بقدرة �إنتاجية
كبرية وت�ضم فريق عمل خبرياً يف �صناعة الرثيات ،قادرة على
تنفيذ �أي ت�صميم يقدمه املهند�سون �أو الزبائن �إليها �إ�ضافة �إىل
ت�صاميم كثرية تعمل بنف�سها عليها وتطرحها يف ال�سوق».

التحديات

«كفالة مدى احلياة» هو ما تقدمه �رشكة مغنّي
�إخوان للرثيات �إىل زبائنها ،فبا�ستخدامها الكري�ستال
والربونز من دون احلديد وال�ستانل�س والزجاج يف
�صناعتها ،متكنت من تقدمي �إنتاج مبوا�صفات مميزة
تفوق املوا�صفات الأوروبية .وال تقف تقدميات �رشكة
مغنّي لزبائنها عند هذا احلد ،فال�رشكة دائم ًا على
ا�ستعداد لإ�صالح �أي �رضر قد ي�صيب الرثيات من
ك�سور �أو حوادث خمتلفة ،وجاهزة لتلبية طلبات
الزبائن مهما اختلقت وتنوعت.
�أ���ش��ار م��دي��ر ال����شرك��ة ط��وين مغ ّني يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «جودة �إنتاج ال�رشكة وجماليته ونظافة العمل
التميز واال�ستمرار و�سط كم
جعلتها الأوىل يف ال�سوق ومكنتها من ّ
هائل من الإنتاج امل�ستورد» .وقال « :يوجد يف ال�سوق عدد كبري
من ال�رشكات امل�ستوردة للرثيات ،لكن ال يوجد م�صانع حرفية
كم�صنعنا تتقن عملها ،لذلك ال يوجد من ي�ضاهينا بجودة �إنتاجنا
يف ال�سوق» .و�أ�ضاف« :يوجد لدينا ت�شكيلة وا�سعة جداً من ثريات
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و�أعلن مغ ّني �أن «�أبرز التحديات التي تواجه عمل ال�رشكة حالي ًا
هي احلال ال�سيا�سية غري امل�ستقرة ،التي �أثرت يف حركة ال�سوق
ب�شكل كبري ج��داً .ففي املا�ضي ك��ان اللبنانيون ميلكون قوة
�رشائية كبرية جداً كما كان هناك عدد كبري من ال�سياح الذين
يزورون لبنان ويثقون بالإنتاج اللبناين ،وبالتايل كان هناك
حجم مبيعات كبري .حالي ًا نلحظ تراجع ًا دراماتيكي ًا يف قدرات
اللبنانيني ال�رشائية يف حني يرتاجع معدل ال�سياح وال �سيما العرب
ب�شكل كبري �إىل لبنان».
و�أ�ضاف« :هناك جمود كبري يف ال�سوق اللبنانية ،كما �أن هناك
ا�ضطرابات على ال�صعيد العربي ككل .حالي ًا لدينا فرع واحد
يف لبنان يف �ضبية ،وفرعان يف قطر والإم��ارات ،ولدينا خطط
تو�سعية نحو الأ�سواق اخلارجية �إال �أننا نرتوى ب�ش�أنها حتى ي�سود
الهدوء وتتو�ضح اجتاهات الأ�سواق».
و�أك��د مغ ّني تفا�ؤله مب�ستقبل عمل ال�رشكة �إذ �إن ال�صناعة
تتمتع ب��ج��ودة عالية ج��داً
وال���ذوق اللبناين يفوق كل ستب
قى شركة مغ ّني إخوان
الأذواق وب��ال��ت��ايل مهما
لل
ثر
يا
ت
م
ك��ث�رت امل�������ض���ارب���ات من
ست
مرة في عملها
الإنتاج امل�ستورد
�ستبقى ومحا
ال�رشكة م�ستمرة يف عملها
فظة على تألق إنتاجها
وحم���اف���ظ���ة ع��ل��ى ت���أل��ق
مهما كثرت المضاربات
إ�ن��ت��اج��ه��ا مت�سلحة بثقة
ف
ال
ذ
و
ق
ا
لل
بن
ان
ي
زبائنها ال��ت��ي كر�ستها
رفيع
ال
االح�ت�راف���ي���ة يف العمل
م
س
توى ومميز لدى الجميع
وامل�صداقية وااللتزام.
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