التصدير البحري...
بديل «نصيب» والشحن الجوي
احل�صار الربي لل�صادرات اللبنانية بعد �إغالق معرب ن�صيب احلدودي بني �سوريا والأردن دفع لبنان �إىل
اعتماد و�سيلة النقل البحري من �أجل فتح منافذ جديدة لتجارته للحفاظ على هذه الأ�سواق احليوية
للم�ص ّدرين اللبنانيني ،وال �سيما ا�سواق اخلليج العربي ،رغم تكلفته العالية.
ال يختلف اثنان على الدور الذي ت�ؤديه نقاط العبور احلدودية الربية امل�شرتكة بني لبنان و�سوريا
وبالتايل مع الدول العربية .وت�شري الأرقام �إىل �أن عدد ال�شاحنات التي كانت تعرب �أيام ال�سلم ذهاب ًا
و�إياب ًا يرتاوح بني  400و� 500شاحنة يومي ًا ،حم ّملة باملواد ال�صناعية والزراعية.
وكان معرب ن�صيب قد �شكل يف العامني ال�سابقني املمر الربي الوحيد املفتوح �أمام ال�صادرات الزراعية
اللبنانية بعد �إغالق معرب درعا عام � ،2013إذ بلغت ال�صادرات اللبنان ّية �إىل دول اخلليج يف عام 2014
عرب الربّ �أكرث من  430مليون دوالر �أمريكي بح�سب �إح�صاءات املوقع الر�سمي للجمارك اللبنان ّية .وهو
ما ُي�شكّل نحو  13باملئة من ال�صادرات اللبنان ّية.
وكان تقرير �إقت�صادي �أ�صدره بنك «عودة» يف بداية عام  2015قد �أظهر �أن ال�صادرات اللبنانية
ا�ستمرت يف االنخفا�ض منذ ت�صاعد الأزمات ال�سيا�سية يف لبنان واملنطقة حيث �سجلت يف عام 2014
تراجع ًا بلغت ن�سبته  % 15.8مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
و�سي�ضاعف ت�أخر احلكومة اللبنانية يف ح�سم مو�ضوع دعم ال�صادرات اللبنانية عرب تغطية جزء من
كلفة النقل البحري ،التي تتجاوز كلفة النقل الربي ،من معاناة املزارعني اللبنانيني الذين يخ�شون من
خ�سارة الأ�سواق اخلليجية مل�صلحة منتجات البلدان العربية املجاورة كم�رص والأردن.
ويرى رئي�س الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت� ،إيلي زخور� ،أن نقل بع�ض ال�صادرات ال�صناعية
والزراعية اللبنانية بحرا كان وما يزال قائما بوا�سطة امل�ستوعبات العادية �أو املربدة �إىل مرافئ دول
اخلليج ،لأن الثمن العايل لتلك ال�صادرات قادر على تغطية الكلفة الإ�ضافية ب�سبب �شحنها بحراً،
ي�ضاف �إىل �أنه بديل «ال�شحن من طريق اجلو الذي ت�شكل تكلفته �أ�ضعاف ًا عدة لتكلفة ال�شحن بحراً».
ولكن للخطّ البحري م�شكلتان؛ امل�شكلة الأوىل متعلقة مب�سار الع ّبارة الذي ال يحقق �إيرادات كبرية
تغري لتحويله �إىل خطّ ثابت بوترية �أ�سبوعية ،فيما تنطوي امل�شكلة الثانية على كيفية عودة
ال�شاحنات من دون حتميل امل�صدرين �أو �أ�صحاب ال�شاحنات �أي �أعباء جديدة� ،إذ �إن ال�شاحنات املربّدة
املنقولة بوا�سطة الع ّبارة �سواء ذهبت �إىل ميناء �ضبا يف ال�سعودية �أو ميناء بور�سعيد يف م�رص ،عليها
�إفراغ حمولتها والعودة �إىل لبنان برّاً �أو بوا�سطة الع ّبارة �أي�ض ًا ،لكن العودة براً دونها �صعوبات ملالكي
ال�شاحنة ،فيما العودة بوا�سطة الع ّبارة �ستكون �أمراً مكلف ًا على ال�شاحنة ،و�سيكون مكلف ًا على العبارة
�إذا مل تنقل حمولة يف خطّ العودة �إن هذا اخلطّ البحري يحتاج �إىل تنظيم فقط ،لأن م�سار الع ّبارة
يجب �أن يكون بريوت � -ضبا (ال�سعودية)  -بور�سعيد (م�رص)  -بريوت .وبالتايل يجب ر�سم طرق
عودة ال�شاحنات من اخلليج �إىل م�رص �سواء يف بور�سعيد �أو �أي ميناء �آخر هناك لت�أمني عودتهم
عرب الع ّبارة لكن الوكالء البحريني متخوفون من �أن يكون اخلطّ البحري هو خط م�ؤقت ولي�س
خ ّط ًا ثابت ًا.
بع�ض امل�ص ّدرين انتقل من الت�صدير الربّي �إىل الت�صدير البحري بوا�سطة احلاويات.
هذه الفئة مل تزد كلفتها كثرياً نظراً �إىل �أن «املع ّدل الو�سطي لكلفة النقل بوا�سطة
احلاويات �إىل دول اخلليج يبلغ  3650دوالراً» بح�سب الدرا�سة التي �أع ّدتها
امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات «�إيدال» والتي مت عر�ضها على
جمل�س الوزراء الذي وافق يف متوز املا�ضي على دعم ت�صدير املنتجات
الزراعية وال�صناعية بحرا.
ويذكر �أن مرف�أ بريوت ان�ضم �إىل الئحة املرافئ املائة الأوىل يف
العامل التي تتعامل مع �أكرث من مليون حاوية منطية �سنوي ًا،
وذلك للعام اخلام�س على التوايل.

العدد�شهر
�شهر �إلى
من ملف
نسب النمو في مرافئ لبنان من األعلى في العالم

قطاع النقل البحري  ..دور محوري
ي�ؤدي قطاع النقل دوراً هام ًا و�أ�سا�سي ًا
يف نه�ضة ال�شعوب ،فهو �أ�سا�س التنمية
الإقت�صادية واالجتماعية وركيزة النمو
الإقت�صادي� ،إذ تعد خدمات النقل من
�أهم متطلبات املراحل املختلفة للتنمية
يف البلدان.
ففي الوقت الذي يعد النقل ن�شاط ًا
اقت�صادي ًا قائم ًا بحد ذاته كونه يوفر
العديد من فر�ص اال�ستثمار والعمل ،يعد
النقل كذلك ال�رشيان الأ�سا�سي للن�شاط
الغقت�صادي واالجتماعي ومكون ًا
�أ�سا�سيا يف قرارات اال�ستثمار ،كما
ميثل رافداً رئي�سي ًا �إن مل يكن ال�رشيك
الأ�سا�سي يف تطوير وتنمية العديد
من القطاعات الإقت�صادية (التجارة،
ال�صناعة ،ال�سياحة ،الزراعة ،ا�ستغالل
الرثوات املعدنية...الخ) .وذلك من خالل
دوره املتمثل يف ت�أمني النقل واالنتقال
للب�ضائع والأفراد وحلقة الو�صل بني
مراكز الإنتاج واال�ستهالك واال�سترياد
والت�صدير.
ويف لبنان ،ي�ؤدي قطاع النقل دوراً
مهم ًا على ال�صعيد الغقت�صادي نظراً ملا
يتميز به لبنان من �صفات البلد التجاري
ّ
بامتياز ن�سبة �إىل موقعه اجلغرايف على
اخلريطة التجارية العاملية و�ضعف
قطاعي ال�صناعة والزراعة .ويف الآونة
الأخرية ،ي�ؤدي قطاع النقل دوراً مهم ًا
وا�سرتاتيجي ًا يف حماية الإقت�صاد
الوطني من كارثة تهدد �صادراته
اخلارجية� ،إذ �أ�ضحى قطاع النقل البحري
هو «اخليار الوحيد» �أمام لبنان لت�سويق
منتجاته بعد �إغالق معرب «ن�صيب» بني
�سورية والأردن ،من اجلانبني� ،إثر �أحداث
العنف التي يعرفها املعرب ،فهروب ًا من
احل�صار الربي لل�صادرات اللبنانية بعد
�إغالق املنافذ التجارية على احلدود
الربية اجته اللبنانيون �إىل اللجوء للبحر
من �أجل فتح منافذ جديدة لتجارتها وال
�سيما �إىل دول اخلليج العربي� ،إذ جاء
�إغالق املعرب مبثابة �رضبة �إقت�صادية
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سجلت حركة الحاويات المصدرة عبر مرفأ بيروت رقم ًا قياسي ًا
في شهر حزيران المنصرم هو األكبر حتى تاريخه .فقد بلغ
مجموعها  9920حاوية نمطية مقابل  5481حاوية للشهر ذاته
من العام الماضي ،أي بارتفاع كبير قدره  4439حاوية نمطية
ونسبته % 81
حلواىل  13%من �صادرات لبنان �إىل
اخلليج .ومع ا�ستمرار �إغالق املعرب بات
اعتماد خيار النقل البحري املكلف ح ًال
وحيداً للحفاظ على هذه الأ�سواق احليوية
للم�صدرين اللبنانيني.
ّ
ويحظى قطاع النقل البحري باهتمام
خا�ص من املعنيني نظراً لدوره الأ�سا�سي
يف تعزيز الدورة الإقت�صادية وزيادة
حجم التجارة البينية بني الدول العربية».
ويواكب لبنان التطورات الدولية يف
ميدان النقل البحري ،ف�إ�ضافة �إىل العمل
امل�ستمر على تطوير مرافئة وال �سيما
مرف�أ بريوت ،ينت�سب لبنان �إىل معظم
االتفاقات البحرية الدولية �إنطالقا من
قناعة را�سخة �أن امتالكه ملوقع مميز
على اخلريطة الدولية ميكنه من �أداء دور
�صلة الو�صل بني ال�رشق والغرب».
خطا لبنان خطوات جبارة يف قطاع
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النقل البحري� ،إذ حتول مرف�أ بريوت
منذ العام  2006وحتى اليوم �إىل مركز
حموري ومرف�أ عاملي ،بحيث ال تدخل
عرب هذا املرف�أ احليوي حاويات للبنان
فقط بل �أ�صبح حمطة تنقل عربه �إىل باقي
دول اجلوار ك�سورية وتركيا وهي ما
تعرف بـ«حركة امل�سافنة» التي �أ�صبحت
ت�شكل ن�سبة  45يف املئة من حركة مرف�أ
بريوت.
ي�شغل مرف�أ بريوت موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا
مميزاً على �ساحل البحر املتو�سط ،حيث
ي�شكل مركز التقاء بني القارات الثالث
�أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا .ويعترب من �أهم
مرافئ املنطقة ،وهو املنفذ البحري
الرئي�س لعدد كبري من الدول العربية.
وقد �شكل حمطة جتارية هامة بني
الدول العربية املنتجة للمواد الأولية
والطاقة ،والدول الغربية ال�صناعية .كما

يعترب مرف�أ ترانزيت لدول عدة منذ �أقدم
الع�صور .وهذا ما جعل منه ممراً لعبور
�أ�ساطيل ال�سفن التجارية بني ال�رشق
والغرب.
عاي�ش مرف�أ بريوت حقبات عدة طبعت
عمله ون�شاطه وخطط تطويره .ففي
التا�سع ع�رش من حزيران عام 1887
�صدر فرمان عثماين منح مبوجبه امتياز
�إن�شاء مرف�أ �إىل �رشكة عثمانية حتت ا�سم
«�رشكة مرف�أ و�أر�صفة وحوا�صل بريوت».
وتبعت هذا االمتياز موافقة �إدارة
اجلمارك على منح هذه ال�رشكة جميع
احلقوق احل�رصية املتعلقة بتخزين ونقل
الب�ضائع املارة عربها .وبعد االنتهاء من
الأ�شغال البحرية جرى االفتتاح الر�سمي
للمرف�أ يف نهاية عام  1894حيث امتدت
�أحوا�ضه �آنذاك من ر�أ�س ال�شامية حتى
ر�أ�س املدور .
يف الع�رشين من �أيار عام  1925اكت�سبت
«�رشكة مرف�أ و�أر�صفة وحوا�صل بريوت»
اجلن�سية الفرن�سية .ويف الثالث ع�رش من
ني�سان عام  1960جرى ا�سرتداد االمتياز
املمنوح لل�رشكة الفرن�سية و�أعطي ل�رشكة
لبنانية حتت �أ�سم «�رشكة �إدارة وا�ستثمار
مرف�أ بريوت» والتي عملت على تو�سعة
املرف�أ ب�إن�شاء الر�صيف  14واملول 3
وزيادة طول مك�رس املوج .
يف نهاية عام  1990انتهت مدة االمتياز
املمنوح ل»�رشكة �إدارة وا�ستثمار مرف�أ
بريوت» وعهدت احلكومة �إىل جلنة م�ؤقتة
لإدارة مرف�أ بريوت عرفت با�سم «اللجنة
امل�ؤقتة لإدارة وا�ستثمار مرف�أ بريوت».
و�سجلت عام  2007نقطتان �إيجابيتان
مل�صلحة مرف�أ بريوت .فبح�سب جملة
«»Container Management Magazine
�أ�صبح مرف�أ بريوت (مع �أربعة مرافئ
�أخرى) مدرج ًا على الئحة �أكرب مرافئ
احلاويات يف العامل .كما جرى �إفتتاح
املنطقة اللوج�ستية احلرة يف مرف�أ
بريوت ،وهي ت�ضم جمموعة من كربى
ال�رشكات التي تتعاطى خدمات النقل
والتخزين .وكانت الغاية من �إن�شاء
املنطقة اللوج�ستية جعل مرف�أ بريوت
حمطة توزيع رئي�سية لل�رشق الأو�سط
ونقطة جذب لل�رشكات العاملية من خالل
خدمات تخزين ونقل حديثة و�رسيعة،
وكذلك �إحياء وت�شجيع التجارة املثلثة

مرفأ بيروت يفوز بجائزة عالمية
ألفضل نظام معلوماتي
حاز مرف�أ بريوت م�ؤخراً على اجلائزة الذهبية ك�أف�ضل نظام معلوماتي حديث
للمرافئ ،التي متنحها املنظمة العاملية للمرافئ واملوانئ خالل م�ؤمترها ال�سنوي
الذي انعقد يف هامبورغ� -أملانيا.
وكان مرف�أ بريوت قد �أعلن �أنه �شارك ،وهو ع�ضو �أ�سا�سي يف املنظمة ،يف م�ؤمتر
�سيدين يف �أ�سرتاليا يف العام  ،2014وعندها مت حتديد موا�ضيع امل�سابقة للعام
 2015بثالثة ،وتناف�س عليها عدد من املرافئ على ال�شكل التايل:
نظام تكنولوجيا املعلومات IT Awardعدد املرافئ.13 :نظام االت�صاالت  Port Communications Awardعدد املرافئ.8 :نظام البيئة  Port Environment Awardعدد املرافئ.7 :واختار املرف�أ �أن يدخل املناف�سة عن نظام تكنولوجيا املعلومات ( ،)ITوقد تقدم
مبلف كامل ي�صف فيه �إجنازاته يف جمال املعلوماتية التي ترافقت مع �إجنازاته
العمالنية والتي �أدت �إىل م�ضاعفة حركته ثالث مرات يف مدة مل تتجاوز اخلم�س
�سنوات (ارتفع عدد احلاويات املتداولة من � 400ألف �إىل �أكرث من مليون حاوية
منطية) ،كما و�ضع �أمام زبائنه نظاما معلوماتيا حديثا ا�ستبدل فيه كل العمليات
اليدوية بعمليات �آلية جتري من خالل موقعه على الإنرتنت ،ودون عناء احل�ضور
�إىل �شباك الإدارة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام املرف�أ املعلوماتي قد مت تطويره بخالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية بالتعاون مع �رشكة  INPLANالأملانية املتخ�ص�صة يف اال�أظمة
املرفئية ،وهي التي �أ�ضافت خربتها يف هذا املجال �إىل اجلهود التي قام بها فريق
عمل الإدارة ،لكي ي�صل املرف�أ �إىل امل�ستوى الذي ا�ستحق عليه هذا الإجناز.
وت�سلم ممثلو املرف�أ اجلائزة الذهبية يف هامبورغ ،خالل امل�ؤمتر بح�ضور 950
مندوبا من بلدان العامل كافة ،مع الإ�شارة �إىل �أن اجلائزة الف�ضية قد ذهبت �إىل
مرف�أ بر�شلونة يف �إ�سبانيا ( ،)Portic Barcelonaواجلائزة الربونزية �إىل مرف�أ
( )JadeWeserPortيف �أملانيا.

سجّلت حركة الحاويات في مرافئ لبنان نم ّو ًا مضطرد ًا بلغت
ّ
لتتخطى عتبة الـ 111مليون
نسبته  26.51%في العام 2013
إرتفاع في المنطقة ومن
حاوية ،مح ّقق ًا لبنان بذلك أعلى نسبة
ٍ
أعلى نسب النم ّو في العالم
«الرتانزيت» من و�إىل وعرب بريوت التي
كانت عرب التاريخ بوابة العبور التجارية
للقارات الثالث املحيطة بحو�ض البحر
املتو�سط.
ومما ال �شك فيه �أن �إن�شاء املنطقة احلرة
اللوج�ستية يف مرف�أ بريوت اعترب حدث ًا
هام ًا يف تاريخ املرف�أ ،ا�ستجاب حلاجة
�إقت�صادية �أعربت عنها جهات عديدة يف
قطاع النقل يف لبنان.
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اجلدير ذكره �أن مرف�أ بريوت يتعامل مع
�أكرث من  300مرف�أ عاملي ،ويقدر عدد
ال�سفن التي تر�سو فيه بـ � 3100سفينة
�سنوي ًا .ومتثل حركة الب�ضائع الواردة
عربه �أكرث من  70باملئة من الب�ضائع
التي تدخل لبنان ،كما ت�شكل عائداته
اجلمركية حواىل  77باملئة من جممل
العائدات يف املرافىء واملطار واملراكز
احلدودية الربية.
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مقابلة
محطة الحاويات أنقذت الصادرات اللبنانية من كارثة محتمة

زخور:مرفأ بيروت طائر يغرد خارج السرب
«طائر يغرّد خارج ال�رسب»
هكذا و�صف رئي�س الغرفة
الدولية للمالحة يف بريوت
�إيلي زخور مرف�أ بريوت الذي
ي�سجل نتائج جيدة بحركته
الإجمالية ووارداته املرفئية
يف وقت ترتفع خالله �شكوى
معظم القطاعات الإقت�صادية
يف لبنان من تراجع ن�شاطها
و�إيراداتها ب�صورة كبرية
ب�سبب الأزمات ال�سيا�سية
والأمنية يف لبنان وا�ستمرار
احلرب امل�شتعلة.
واعترب زخور يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن «الأرق��ام اجليدة التي
يحققها مرف�أ بريوت ،و�إن تراجعت قليال
يف الن�صف الأول من العام احلايل ،عما
كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،ت���ؤك��د �أن امل��رف���أ متكن من
ا�ستيعاب ه��ذه الأزم���ات والتكيف مع
تداعيات احلرب ال�سورية ،يف ظل احلد
الأدن��ى من اال�ستقرار الأمني املخيم
على البالد».
ول��ف��ت �إىل �أن «امل��رف���أ ال���ذي مل يكن
يتداول �أكرث من � 300ألف حاوية منطية
�سنويا ،قبل ا�ستحداث حمطة احلاويات
وا�ستخدامها يف العام  ،2004ا�ستطاع
�أن يحقق رقما قيا�سيا جديدا يف العام
 ،2014بتداوله �أكرث من  1.210ماليني
حاوية منطيةمرف�أ بريوت» .وك�شف �أن
«مرف�أ ب�يروت ا�ستطاع �أن ين�ضم �إىل
الئحة املرافئ املئة الأوىل يف العامل
التي تتعامل مع �أكرث من مليون حاوية
منطية �سنويا ،وذلك للعام اخلام�س على
التوايل».
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ارتفع التصدير بالحاويات
إلى  9500حاوية نمطية
في تموز الماضي
المحافظة على األمن

و�إذ ر�أى �أن التحديات التي تواجه قطاع
النقل البحري اللبناين ومرف�أ بريوت
«تتمثل بقدرة الدولة على املحافظة
على اال�ستقرار الأم��ن��ي يف البلد ولو
بحده الأدن��ى ،قال« :تدهور الأو�ضاع
�سي�ؤثر حتما �سلبا على قطاع النقل
البحري عامة ومرف�أ ب�يروت خا�صة،
�أ�سوة بباقي القطاعات الإقت�صادية.
فتدهور الأو�ضاع الأمنية �سيدفع التجار
�شد الأحزمة وتقلي�ص م�ستورداتهم،
�إىل ّ
ما يعني تراجع حركة النقل ب�صورة
عامة».

النقل البديل

ويف رد على ���س���ؤال ح��ول الإنتكا�سة
6

تعر�ض لها قطاع النقل الربي
التي ّ
مع ا�ستمرار اال�ضطرابات يف ال��دول
العربية ،ق��ال زخ���ور « :كما �أ�صبح
معروفا ب�أن ا�ستمرار احلرب يف �سوريا
ومتكن امل�سلحني من ال�سيطرة على
املعابر الربية التي تربط �سوريا بكل
من العراق والأردن واخلليج العربي،
� ّأديا �إىل �إقفال هذه املعابر التي تعترب
املمر الإل��زام��ي لل�صادرات اللبنانية
�إىل العراق والعمق العربي وال �سيما
دول اخلليج.وت�شري الأرقام �إىل �أن عدد
ال�شاحنات ،التي كانت متر بهذه املعابر
ذهابا و�إيابا قبل �إقفالها ،كان يرتاوح
ما بني  400و � 500شاحنة يوميا ،و�أن
�أكرث من � 800ألف طن من ال�صادرات
اللبنانية ال�صناعية والزراعية كانت
تنقل ب��را عرب الأرا���ض��ي ال�سورية �إىل
الدول العربية».
و�أ�ضاف�« :إن هذا الإقفال املفاجئ لتلك
املعابر الربية دفع امل�صدرين اللبنانيني
�إىل البحث عن البديل .ومل يكن �أمامهم
من خيار �سوى النقل البحري بوا�سطة

العبارات
البواخر الناقلة للحاويات �أو ّ
الناقلة لل�شاحنات املحملة بال�صادرات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة .وف��وج��ئ ال��ك��ث�يرون من
م�س�ؤولني معنيني وم�صدرين �أن احلل
الأف�����ض��ل وال��ب��دي��ل م��ن النقل ال�بري
موجود عرب حمطة احلاويات احلديثة
وامل��ت��ط��ورة يف م��رف���أ ب�ي�روت .فهذه
املحطة متكنت م��ن ا�ستقطاب �أه��م
اخلطوط البحرية العاملية للتعامل مع
املرف�أ ،وبالتايل ربطه مبعظم املرافئ
ال��ع��امل��ي��ة ،وم���ن بينها امل��راف��ئ يف
البلدان العربية .فاندفع ال�صناعيون
وامل���زارع���ون �إىل �شحن �صادراتهم
ب��وا���س��ط��ة ب��واخ��ر احل���اوي���ات �ضمن
احلاويات العادية �أو املربدة ،فارتفع
ع��دد احل��اوي��ات امل�����ص��درة بب�ضائع
لبنانية ب�صورة تدريجية من 2500
حاوية منطية �شهريا �إىل �أن و�صل يف
�شهر متوز املا�ضي �إىل �أكرث من 9500
ح��اوي��ة منطية .وبينت الإح�����ص��اءات
�أن �أك�ثر من  45باملئة من احلاويات
امل�صدرة هي حاويات مربدة حمملة
ّ
باملنتجات الزراعية اللبنانية».
وتابع�« :أما من جهة ال�شحن بوا�سطة
العبارات ( )Ro/Roفهو �أك�ثر تعقيدا
ّ
و�أكرب كلفة وبحاجة �إىل �أكرث من عملية
حتميل وتفريغ .كما �أن��ه لي�س هناك
من خطوط بحرية بوا�سطة العبارات
تربط مرف�أ بريوت ب�صورة منتظمة مع
املرافئ يف ال��دول العربية .وبالرغم
من تخ�صي�ص احلكومة اللبنانية لأكرث
م��ن  21مليار ل�يرة لدعم ال�صادرات
(العبارات)،
الزراعية بوا�سطة بواخر
ّ
ف�إن املزارعني وال�صناعيني م�ستمرون
ب�شحن ���ص��ادرات��ه��م بوا�سطة بواخر
احلاويات».

البلدان العربية ،وبالتايل باملحافطة
على زبائنهم وح�صتهم يف الأ�سواق
العربية� ،أعلن �أن «ال�شحن من طريق اجلو
�شهد ن�شاطا متوا�ضعا بعد �إقفال املعابر
ال�بري��ة ،وال ميكن مقارنته بالن�شاط
الكبري ال��ذي ي�سجله ال�شحن بوا�سطة
بواخر احلاويات ،فتكلفة ال�شحن جوا
تبلغ �أ�ضعافا عدة لتكلفة ال�شحن بحرا».
ويف �إط��ار حديثه عن �أب��رز اخلطوات
التي يجب �أن تتخذها احلكومة لدعم
ق��ط��اع النقل وت�أهيله ليتمكن من
�أداء الدور املطلوب منه على ال�صعيد
الإقت�صادي� ،أعلن زخ��ور �أن��ه « كان
م��ن املتوقع �أن ي�شهد م��رف���أ ب�يروت
يف نهاية العام  2013املبا�رشة يف
تنفيذ م�رشوع تو�سيع جديد من جهة
الغرب ،عرب ردم احلو�ض الرابع وبناء
ر�صيف جديد مكانه قادر على التعامل
مع ال�سفن التقليدية ()conventional
والناقلة للحاويات م��ع��ا» .وك�شف
�أن «ه��ذا امل�رشوع هو الثاين بعد �أن
مت تنفيذ م�رشوع التو�سيع الأول من
جهة ال����شرق ،ع�بر تطويل الر�صيف
املركزي رقم  16يف حمطة احلاويات
حتى جمرى نهر بريوت .وقد مت �إجناز
ه��ذا امل����شروع وال��ب��دء با�ستخدامه
يف نهاية العام  ،2013ما �أدى �إىل
�إي��ج��اد ح��ل لأزم����ة االزدح�����ام التي
كانت تعاين منها حمطة احلاويات».
وقال« :م�رشوع التو�سيع اجلديد الذي
كانت �إدارة املرف�أ تنوي تنفيذه لقي
اعرتا�ضات من جهات ع��دة ،ما دفع
�إدارة املرف�أ �إىل عر�ض هذا امل�رشوع
على قيادة اجلي�ش اللبناين لالطالع
على ر�أيها ومالحظاتها .فر�أت قيادة
اجلي�ش بعد در�سها للمو�ضوع ب�أن ردم
احلو�ض الرابع �سي�ؤدي �إىل خف�ض عدد

و�أ�شار زخور �إىل �أنه «بالرغم من تراجع
ال�صادرات اللبنانية يف الن�صف الأول
من العام احل��ايل عما كانت عليه يف
الفرتة عينها من العام املا�ضي ،متكن
ال�صناعيون وامل��زارع��ون من جتاوز
كارثة حمتمة كانت تنتظرهم» .ويف
حني لفت �إىل �أن «حمطة احلاويات يف
مرف�أ بريوت �أمنت لهم �شحن �صادراتهم
بوا�سطة بواخر احل��اوي��ات �إىل معظم

مشاريع التوسيع والتطوير
والتحديث يجب أن تتواصل
في مرفأ بيروت ليظل قادرا
على المنافسة واالستمرار
في أداء دوره المحوري
في المنطقة

تجاوز الكارثة
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الأر�صفة العاملة يف املرف�أ ،وبالتايل
عرقلة تلبي�ص ال�سفن احلربية التابعة
للدول ال�صديقة التي تزور املرف�أ ،ويف
طليعتها ال�سفن احلربية التابعة لقوات
الـ( )Unifilالعاملة يف اجلنوب اللبناين.
كما �أن ال��ق��وات البحرية اللبنانية
�ستت�سلم �سفنا حربية جديدة من �ضمن
الهبة ال�سعودية ،وبالتايل ف���إن ردم
احلو�ض الرابع والقدرة اال�ستيعابية
امل��ح��دودة للحو�ض الأول يف مرف�أ
بريوت والذي تر�سو على ر�صيفه حاليا
ال�سفن احلربية اللبنانية� ،سي�شكالن
م�شكلة ك��ب�يرة تتمثل ب��ع��دم ق��درة
املرف�أ بعد ردم احلو�ض الرابع على
ا�ستيعاب حركة ال�سفن احلربية احلالية
واجلديدة .لذلك ،وبناء على مالحظات
قيادة اجلي�ش اللبناين ،ط��وت �إدارة
املرف�أ م�رشوع ردم احلو�ض الرابع،
وقدمت م�رشوع تو�سيع جديد ،ي�أخذ
يف االعتبار مالحظات قيادة اجلي�ش
اللبناين ،على �أن ترتك لهذه القيادة �أخذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه».
و���ش��دد على «�أن م�شاريع التو�سيع
ّ
والتطوير والتحديث يجب �أن تتوا�صل يف
مرف�أ بريوت ليظل قادرا على املناف�سة
واال�ستمرار يف �أداء دوره املحوري يف
املنطقة .ف�رشكتان بحريتان عامليتان
م�شهورتان تعتمدان حمطة احلاويات
حاليا كمركز رئي�سي لعمليات امل�سافنة
نحو مرافئ البلدان املجاورة» .ولفت �إىل
�أن «�رشكات مالحية عاملية �أخرى كانت
ترغب �أي�ضا باعتماد املرف�أ لعمليات
امل�سافنة ،لكن �إدارة املرف�أ مل تتجاوب
مع رغبتها لأن ال��ق��درة اال�ستيعابية
احلالية للمرف�أ غري قادرة على ا�ستيعاب
املزيد من حركة امل�سافنة ،وخوفا من
جتدد �أزمة االزدحام».
ّ
و�أعرب زخور عن تفا�ؤله مب�ستقبل قطاع
النقل يف لبنان ،لكن ب�رشط املحافظة
على احلد الأدنى من اال�ستقرار الأمني
ال��ذي م��ا ي��زال ينعم البلد ب��ه .وج��دد
دعوته �إىل كل ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني
و�أ���ص��ح��اب ال��رب��ط واحل����ل ل�ل�إت��ف��اق
والإ���س�راع ب���إي��ج��اد احل��ل��ول الناجعة
للأزمات التي نعاين منها ،وذل��ك من
�أجل تر�سيخ دعائم الأمن واال�ستقرار يف
البلد قبل خراب الب�رصة.
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نقليات الجزائري  ..قصة نجاح انطلقت من بيروت نحو العالم

بوارشي :لتبسيط اإلجراءات الجمركية
عرب تعاملها مع �رشكات ذات �شهرة وا�سعة،
وعمالء متفانني ،وزبائن �أوفياء يف كل
�أنحاء العامل ،ت�ستكمل نقليات اجلزائري
م�سريتها الطويلة من التقدم والنجاح.
عام  ،1945ومع ت�أ�سي�س �أبو عزة اجلزائري
مكتب ًا للتخلي�ص اجلمركي يف بريوت
كانت االنطالقة التي تخطت حدود لبنان
ومنطقة ال�رشق الأو�سط ،فو�صلت �إىل
جميع �أنحاء العامل ،مت�سلحة بر�ؤية ترنو
للحفاظ على ال�صدارة من خالل تقدمي
خدمات �شاملة جتمع بني النقل الربي
والبحري واجلوي بالإ�ضافة �إىل خدمات
لوج�ستية �أخرى مع �ضمان تقدمي �أف�ضل
نوعية ب�أ�سعار مدرو�سة.
ويتمثل التزام ال�رشكة ب�إبقاء ا�سمها رائداً
يف قطاع النقل عرب �سعيها لتبني �أفكاراً
جديدة وت�شجيع التقنيات احلديثة التي
من �ش�أنها امل�ساعدة يف تطوير ال�رشكة
وتنمية مواردها الب�رشية .وينطلق �سعي
نقليات اجلزائري هذا من قناعة القيمني
على ال�رشكة بقطاع النقل� ،إذ اعترب مدير
ع��ام ال�رشكة ف���ؤاد بوار�شي �أن »النقل
من �أهم القطاعات التي ترتبط ارتباط ًا
مبا�رشاً بحركة التجارة العاملية» .و�إذ
ر�أى »�أن ت��وف�ير ن��ظ��ام نقل ف��ع��ال هو
م��ن �أه��م ع��وام��ل التنمية االجتماعية
والإقت�صادية»� ،أ�شار �إىل �أن »جميع
ال���دول ت��ويل اهتمام ًا خا�ص ًا لتنظيم
�شامل للنقل يف خمتلف و�سائطه الربية
والبحرية واجلوية» .ولفت �إىل �أن »اجلهود
التي بذلت لتطوير قطاع النقل يف لبنان
وتو�سيعه ،مل ت���ؤ ِد �إىل ت�أمني منظومة
متكاملة تخدمه بال�شكل املطلوب» .

مواجهة التحديات

واع��ت�بر ب��وار���ش��ي �أن �أب���رز التحديات
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امل�ستجدة والتي يواجهها قطاع النقل
يف لبنان تتمثل ب�إقفال احلدود الربية
عرب �سوريا يف وجه ب�ضائع الت�صدير
وال�تران��زي��ت م��ا ا�ستوجب البحث عن
بدائل �أخرى عن طريــــق ال�شحن البحري
�أو اجل���وي امن��ا بكلفة �أع��ل��ى وبوقت
م�ضاعف» .و�أو�ضح �أن��ه »بهدف عدم
فقدان ال�صادرات اللبنانيـة وخا�صة
الزراعية منها �أ�سواقها يف دول اخلليج
العربي ،اجت��ه امل�صدرون �إىل ت�صدير
منتجاتهم عن طريق البحر رغم التكلفة
املرتفعة ويف ظل اجل��دل القائم حول
دع��م ال�����ص��ادرات اللبنانية م��ن قبل
احلكومة لتغطية جزء من تكلفة نقل هذه
املنتجات».
ور�أى �أن »هناك عدة خطوات يجب على
احلكومة اتخاذها لتفعيل قطاع النقل
يف لبنان خا�صة و�أن القدرات التناف�سية
لهذا القطاع م��ا زال��ت غ�ير متكافئة
مقارنة م��ع ال���دول اخ���رى ،و�أب��رزه��ا:
تطبيق الإتفاقيات والتو�صيات العربية
منها والعاملية اخلا�صة بت�سهيل النقل
8

والتجارة ،تب�سيط الإجراءات اجلمركية
واملالية والإداري���ة ،وحتديث و�سائل
النقل وزيادة حجمها وخا�صة الربية،
�إعتماد اتفاقيات النقل املتعلقة ب�شبكة
ال��ط��رق ال��دول��ي��ة وال�����س��ك��ك احل��دي��دي��ة
والتعاون فــي جم��ال النقل البحري،
وتوفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ
م�شاريع البنى التحتية للنقل» .

مستقبل القطاع

و�إذ �أعرب بوار�شي عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ،قال» :الأم��ور ال تتوقف فقط
على التمنيات و�إمنا الأفعال .الو�ضع
يف املنطقة ما زال غري مطمئن وهو
ما �أثر �سلب ًا يف قطاع النقل يف لبنان،
ولكن املثابرة وال�سهر على تطوير
هذا القطاع وتفعيله هو الذي يجعلنا
متفائلني مب�ستقبل واعد لهذا القطاع
ودوره خا�صة يف ب��دء �إع���ادة �إعمار
�لا» :ف�لا جت��ارة
���س��وري��ا ».وختم ق��ائ ً
حملية �أو �أقليمية �أو دولية من دون نقل
متطور وفعال».

مقابلة
 50 ..GTSعام ًا من نجاح قوامه «االستقامة»

القيسي :لضخ دم جديد في مؤسسات الدولة
على مدى ن�صف قرن ،مت�سكت
 GTSمبب���د�أي اال�ستقام���ة
وال�شفافي���ة يف عمله���ا،
فاكت�سب���ت «�صيت��� ًا ح�سن ًا»
كرّ����س ا�سمه���ا ب�ي�ن �أف�ض���ل
ال�رشكات العامل���ة يف قطاع
النقل و�ضمن ا�ستمراريتها رغم
ح�سا�سي���ة العم���ل يف جمال
ال�شحن وتخلي�ص الب�ضائع.
و�أ�شار نائب رئي�س نقابة و�سطاء النقل يف
لبنان ورئي�س جمل�س �إدارة  GTSعامر
القي�سي �إىل �أنه «بالرغم من احليثيات
يتميز بها العمل يف قطاع
الكثرية التي ّ
النقل وال �سيما يف مرف�أ بريوت ،مل ت�سلك
 GTSالطرق امللتوية يف عملها ال بل
حافظت دائم ًا على مبادئ �أ�سا�سية يف
عملها و�أبرزها اال�ستقامة ،ما م ّكنها من
احلفاظ على زبائنها واال�ستمرار على
حدة املناف�سة
مدى ع�رشات ال�سنوات رغم ّ
يتميز بها القطاع».
التي ّ

مواكبة التطورات

و�أ�سف القي�سي يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» لعدم مواكبة لبنان التطورات
يف قطاع النقل البحري ما �أدى �إىل تراجع
دوره الريادي يف املنطقة ،وقال« :كان
مرف�أ بريوت من �أوائ��ل املرافئ العربية
التي �أن�شئت فيها منطقة ح��رة ،وكان
لبنان �صلة الو�صل بني ال�رشق والغرب،
�إال �أن احل��ك��وم��ات املتعاقبة مل ت�ضع
اخلطط للحفاظ على هذا ال��دور ،فخ�رس
لبنان مكانته كخزان لل�رشق الأو�سط».
و�أ���ض��اف« :ب�ين احل�ين والآخ���ر ،ن�سمع
عن م�شاريع �ستنفذ يف املرف�أ �إال �أنها
للأ�سف ال تب�رص النور .ويف عهد الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري ،ح�صلت خطوات
تطويرية جبارة يف املرف�أ وال �سيما
على �صعيد التخلي�ص اجلمركي� ،إال �أنه
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مع رحيله توقف هذا التوجه».

التخطيط والتطوير

ودع��ا القي�سي «احلكومة �إىل �ضخ دم
جديد يف م�ؤ�س�ساتها و�إعتماد �أ�صحاب
اخت�صا�ص يف العمل من �ش�أنهم امل�ضي
قدم ًا بالقطاع وو�ضع خطط ت�أخذ بعني
االعتبار �إمكانيات لبنان يف هذا املجال
والتطور العاملي».
و�شدد على �أن «غياب التخطيط والتطوير،
ّ
ويكبدها
ال�رشكات
إنتاجية
�
يخف�ض
ّ
نفقات كثرية وال �سيما نتيجة ا�ستخدامها
لعدد كبري من اليد العاملة ،ما جعل مكانة
لبنان ترتاجع مل�صلحة دول �أخرى».
واعترب �أن «ال�رشكات العاملة يف القطاع
ت�ضم كفاءات وخربات كبرية  ،ولكن عدم
التطور يف البلد ككل يعيق تطورها» .و�إذ
ّ
ر�أى �أن «هذه م�شكلة عامة يف البلد ويف
�شدد على �أن «اللبناين
كل القطاعات»ّ ،
ذكي وطموح وقوي ون�شيط ،وقادر على
حتقيق جناحات باهرة �إن ح�صل على
الدعم الكايف».

دور النقابات

ويف رد على �س�ؤال حول دور النقابات
يف ت�سليط ال�ضوء على تطوير القطاع،
ق��ال القي�سي« :هناك  3نقابات تعنى
ب�ش�ؤون القطاع وه��ي :نقابة خمل�صي
الب�ضائع ،نقابة و�سطاء النقل ،ونقابة
10

الوكالء البحريني .وهذه النقابات تبذل
جهوداً كبرية للتح�سني� ،إال �أن �صوتها
وللأ�سف غري م�سموع وجهودها ت�صطدم
مبعوقات ن��ظ��راً لغياب اخت�صا�صيني
�ضليعني ب�ش�ؤون القطاع وهواج�سه .ففي
التعمق يف الأفكار واخلطط
حني ال يجري ّ
املطروحة ،نعاين من ترهل الدولة وغياب
الفاعلية وال�رسعة يف اتخاذ القرارات».
ولفت �إىل �أن «دو ًال ع ّ��دة ترغب بتنمية
ت�صدر لها بهدف تنمية
البلدان التي
ّ
قطاعاتها الإنتاجية» .و�أ�شار يف هذا
الإط��ار� ،إىل �أنه لدى االحت��اد الأوروب��ي
خطة لتو�سيع مرف�أ بريوت بهدف رفع
�صادرات دوله �إىل لبنان� ،إال �أن االحتاد
يتحفظ على خططه لإدراك��ه �أن ن�صف
الهبات للبنان �ست�ضيع يف زواري��ب
ومتاهات الف�ساد .واع��ت�بر �أن��ه «وم��ن
دون �شك بد�أت الدولة اللبنانية ت�ست�شعر
اخلطر وترى �أنها �إذا مل تقم برتتيب البيت
الداخلي وحت�صينه ونزع �صيت الف�ساد
عنها� ،ستخ�رس الدعم الدويل».
و�أع���رب القي�سي عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ،وقال« :ما دام هناك لبناين قوي،
يبقى التفا�ؤل موجوداً .هناك �أ�شخا�ص
يعملون على حت�سني قطاع النقل ،نعم
هناك عراقيل ،لكن اللبناين �صبور وقوي
وال ي�ست�سلم .وهذا مبعث تفا�ؤيل ،ف�إذا مل
يتقدم القطاع فرب�أيي �إن اجلهود احلثيثة
للم�ضي به قدم ًا �ستحميه من �أي تراجع».

PINK & BLUE
ت�صميم �أروع الإك�س�سوارات الن�سائية
(�صنع يدوي)

مقابلة

 16 ..LOTUS Shipping Agenciesعام ًا من جهود التطوير

مروان اليمن :على الحكومة تطوير المرافىء واألنظمة
ت�شكل ج�رساً ا�ضافي ًا بحري ًا لل�صادرات اللبنانية من مرف�أ بريوت».
واعترب �أن �إقفال املعابر الربية رفع عدد احلاويات النمطية
امل�صدرة من مرف�أ ب�يروت بن�سبة  ،% 50ما نتج عنه فر�ص
فعالة».
و�ضغوط ت�ستدعي حلو ًال مهنية ّ
وك�شف �أن « ال�رشكة يف �إط��ار �سعيها الدائم ملواكبة حاجات
ال�سوق ،و�ضعت يف خدمة الإقت�صاد اللبناين خدمة الت�صدير
املوجه �إىل التجار وال�صناعيني والزراعيني وامل�صدرين الذين
حتتاج منتجاتهم �إىل حاويات مربدة تنقل عرب البحر وتخ�ضع
للمقايي�س العاملية» .ور�أى �أن «من �ش�أن هذه اخلطوة تعزيز
التناف�سية والت�أكيد على قدرات قطاع النقل البحري يف لبنان».

واقع القطاع

«ال�سعي نحو التطور امل�ستمر» و�ضع وكاالت
 LOTUS Shipping Agenciesيف مركز
متقدم بني ال�رشكات العاملة يف قطاع النقل
البحري يف لبنان واملنطقة� ،إذ مكّنها جهد القيمني
عليها من �أن تكون احدى ال�رشكات ال�س ّباقة يف
جمالها ،حيث عمدت �إىل طرح خدمات جديدة
لتلبية حاجات زبائنها عرب ا�ست�رشاف امل�ستقبل
وحتدياته و�صقل قدرات كادرها الب�رشي ليتمكن
من مواكبة متطلباته.
وعلى مدى الأعوام املا�ضية ،حققت وكاالت LOTUS Shipping
 ،Agenciesبوكالتها عن خط China Shipping Container Lines

كر�سته مواكبتها للتحديات
كخط �صيني كبري ،جناح ًا متوا�ص ًال ّ
ومتطلبات العمل.
و�أ�شار مدير عام ال�رشكة مروان اليمن يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «خطوط  CHINA SHIPPINGاملالحية
تتميز بتطورها امل�ستمر وكفاءة خدماتها ،ما ميكنها من �أداء دور
ّ
حيوي على ال�صعيد الإقت�صادي اذ ا�صبحت خدماتها البحرية
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و�أ�شار اليمن �إىل وجود عدة حتديات يواجهها مرف�أ بريوت �إذ ي�شهد
�ضغط ًا نتيجة ارتفاع احلركة ووجود اجراءات ت�ؤدي يف معظمها
�إىل ارت��دادات على عدة اوجه .واعترب �أن «كل االدارات املعنية
والنقابات واملتعاملني مع املرف�أ ينبغي ان يعملوا لت�سهيل العمل
يف مرف�أ بريوت ودائم ًا رفع درجات التن�سيق مع �إدارة وا�ستثمار
و�شدد على �أن «هناك اموراً لوج�ستية ت�شغيلية داخل
مرف�أ بريوت»ّ ،
املرف�أ ميكن لإعادة مقاربتها حت�سني فاعلية العمل وانتاجيته».
و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل قطاع النقل البحري يف لبنان ،كونه
من القطاعات املهمة على ال�صعيد الإقت�صادي وخ�صو�ص ًا جلهة
ما ميكن ان يعد به امل�ستقبل من فر�ص جديدة متعلقة بالتنمية
العامة ا�ضافة اىل قطاع النفط والغاز املوعود».

تخصصية المرافىء
ّ

و�إذ لفت اليمن �إىل �أن « الإميان مبركز لبنان يرفع من�سوب التفا�ؤل
لدى العاملني يف قطاع النقل البحري» ،متنى على احلكومة تطوير
املرافىء على ال�رشيط ال�ساحلي مع �إعطاء خ�صو�صية لأدوارها
لإنتاج نوع ًا من التكامل فيما بينها مبا ي�صب يف امل�صلحة
العامة» .وقال « :االجتاه نحو التناف�سية املطلقة قد يكون غري
مفيد باملقارنة مع �سيا�سة التكامل املت�صلة بالتخطيط على
امل�ستوى الوطني .فكون لبنان لديه م�ساحات وقدرات حمدودة
حمددة ،ليتم
جتعل من الأجدى تخ�صي�ص بع�ض املرافئ بقطاعات ّ
�إف�ساح املجال �أمام تقوية مرف�أ بريوت يف املجاالت اال�سا�سية
يتميز بها».
التي ّ
ويف حني ر�أى �أن ال�رشكات العاملة يف قطاع النقل قد �سبقت
املواكبة احلكومية ب�أ�شواط من حيث �إمكانياتها والتزامها
باملعايري الدولية ،متنى ان تكون حكومات لبنان يف موقع
�أكرث فاعلية على م�ستوى تر�شيق الأنظمة والقوانني� ،إذ ال يزال
عدلت قوانني
يف لبنان قوانني تعود لع�رشات ال�سنوات ،يف حني ّ
التجارة والنقل متا�شي ًا مع التطور الذي طر�أ على االتفاقيات
العاملية املوقعة �ضمن م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املتخ�ص�صة.
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CHINA SHIPPING
Container Lines Co., Ltd.

حمرتفون يف جمال النقل البحري
خدمات مبقايي�س عاملية من و�إىل مرف�أ بريوت

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

EXPORT - WEEKLY SERVICES

·DIRECT TO TURKEY / ROMANIA / UKRAINE
·DIRECT TO CHINA / FAR EAST
·EXPRESS TO MIDDLE EAST / INDIA / PAKISTAN

GENERAL AGENT IN LEBANON

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

www.cscl.com.cn
www.cnshipping.com

مقابلة
36 ..SEALINE GROUPعام ًا من الشفافية والخدمة السريعة

ّ
مقوم :مشاريعنا الجديدة رهن باالستقرار
و�أ���ش��ار م��دي��ر ع��ام ��شرك��ة �سي الين
مقوم يف حديث مع «ال�صناعة
�سمري ّ
والإقت�صاد» �إىل �أن «ال�شفافية واخلدمة
ال�رسيعة كانتا من �أبرز عوامل النجاح
التي م ّكنت SEALINE GROUP
من ك�سب ثقة زبائنها وبناء عالقات
وطيدة معهم �ساهمت يف ا�ستمرارية
ال�رشكة وتو�سعها وتطورها على مر
�شدد على «�أن النجاح
ال�سنوات» .و�إذ ّ
ك��ان و�سيبقى على ال���دوام رفيق ًا لـ
 SEALINE GROUPيف عملها»،
ك�����ش��ف �أن «م�����ش��اري��ع SEALINE
 GROUPاجل��دي��دة ره��ن باال�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي».

عدم االستقرار

على مر  36عام ًا ،عملت
 SEALINE GROUPيف
قطاع النقل البحري حمققة
جناح ًا مكنها من احتالل
مركز مرموق بني ال�رشكات
العاملة يف القطاع لي�س
على �صعيد لبنان فح�سب،
�إذ ت�ضم SEALINE GROUP
جمموعة �رشكات مالحية
لبنانية متثل �أكرب ال�رشكات
العاملية ،وت�ست�أثر مبا
يقارب  % 25من حركة مرف�أ
بريوت ،حيث تقوم �شهري ًا
بتفريغ ما يقارب 7000
حاوية وت�صدر حواىل 2000
حاوية �إىل جميع �أنحاء
العامل.
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مقوم �إىل �أن��ه بالرغم من عدم
ولفت ّ
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي والرتاجع
الإقت�صادي الذي ي�شهده لبنان ،ال تزال
�أرق���ام مرف�أ ب�يروت ت�سجل ارتفاع ًا
م�ستمراً ،حيث �سجلت حركة احلاويات
امل�����ص��درة للب�ضائع اللبنانية عرب
املرف�أ رقم ًا قيا�سي ًا هو الأك�بر حتى
تاريخه يف �شهر حزيران املا�ضي �إذ
بلغ جمموع احلاويات  9920حاوية
منطية مقابل  5481لل�شهر نف�سه من
العام املا�ضي ،كما �سجل اال�سترياد
�أرقام ًا قيا�سية �أي�ض ًا و�صلت �إىل �أكرث
من  32000كونتايرن �شهري ًا.
وو�صف القرار الذي اتخذته احلكومة
اللبنانية بدعم النقل البحري لل�صادرات
اللبنانية باجليد� ،إذ �سي�ساهم يف دعم

تستأثر  SEALINE GROUPبما
يقارب  % 25من حركة مرفأ
بيروت ،حيث تقوم شهري ًا
بتفريغ ما يقارب 7000
حاوية وتصدير حوالى 2000
حاوية إلى جميع أنحاء العالم
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التجار وال�صناعيني وامل��زارع�ين يف
ت�صدير �إنتاجهم عرب البحر واملحافظة
على �أ�سواقهم اخلارجية وال �سيما
بعد �إق��ف��ال املعابر احل��دودي��ة الأم��ر
ال��ذي �أع��اق ان�سياب ال�����ص��ادرات �إىل
الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة .ور�أى �أن لهذا
القرار انعكا�سات هامة على ال�صعيد
الإقت�صادي �إذ �إنه يدعم ال�شحن البحري
ويقوي احلركة التجارية.
ّ

ازدحام المرفأ

مقوم �إىل �أن ا�ستمرار
ويف حني �أ�شار ّ
منو حركة احلاويات يف املرف�أ �سي�ؤدي
حتم ًا خالل ال�سنوات القليلة املقبلة �إىل
جتدد �أزمة ازدحام املرف�أ� ،أعلن ت�أييده
ّ
لردم احلو�ض الرابع يف مرف�أ بريوت
وتو�سيع حمطة احلاويات لأن م�ستقبل
املرف�أ يتوقف على قدرة ا�ستيعاب �أكرب
ع��دد ممكن من احل��اوي��ات وا�ستقبال
ال��ب��واخ��ر ال�����ض��خ��م��ة» ،وق����ال« :على
ال�صعيد التقني ،ال ندرك متام ًا �إذا كان
ردم احلو�ض ي�شكل عائق ًا ال�ستقبال
بواخر احلديد ال�ضخمة �أو غريها ،على
�إدارة مرف�أ بريوت در�س امل�س�ألة بجدية
وال �سيما على ال�صعيد التقني التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أن ردم هذا احلو�ض
وتو�سيع حمطة احلاويات وال �سيما �أن
ذلك ميكن مرف�أ بريوت من ا�ستيعاب
احلركة اجليدة التي تنتظره مع عودة
الأمن واال�ستقرار �إىل �سوريا واملبا�رشة
ب�إعادة �إعمارها».
مقوم حتويل مرف�أ بريوت �إىل
كما � ّأيد ّ
حمطة للحاويات ،كون احتواء املرف�أ
ملحطة للحاويات ت�ستقبل البواخر
ال�ضخمة �سيم ّكنه من �أن ي�صبح مقراً
لإعادة الت�صدير و�أحد �أهم املرافئ يف
املنطقة.
م���ق���وم ج��م��ي��ع ال��ت��ج��ار
و�إذ ���ش��ك��ر
ّ
وال�صناعيني ال��ذي��ن يتعاملون مع
 SEALINE GROUPوي�ضعون ثقتهم
بها� ،أمل �أن يعم ال�سالم والأم��ان يف
لبنان.

مقابلة
 .. Fast Mondial & Marineربع قرن من التوسع والتطور

روبير باولي :عدم االستقرار أبرز التحديات
ورد املدير التنفيذي لـ
 MONDIALروب�ي�ر ب��اويل
«جن����اح ال����شرك��ة �إىل م��ي��زة
اخلدمات التي تقدمها لزبائنها
لتالئم حاجاتهم التي تختلف
وتتنوع وفق ًا حلاجات ال�سوق».
واذ ا�شار اىل ان��ه «للعمل يف
لبنان حيثيات �صعبة ،راعتها
ال����شرك��ة وق���دم���ت خ��دم��ات
مميزة لزبائنها جعلتها تك�سب
ثقتهم وتبني عالقات وطيدة
�شدد على �أن «م�صلحة
معهم»ّ ،
الزبون حتتل يف �سيا�سة Fast
 ،Mondial & Marineمنذ
ن�ش�أتها وحتى اليوم الأولوية،
ما طم�أن زبائنها و�سمح لها
باال�ستمرار والتو�سع».
وك�شف �أن Fast Mondial
 & Marineعاي�شت على مر
�سنوات طويلة مراحل مهمة
من النطور والتو�سع ،فبعد �أن
ت�أ�س�ست ع��ام  1990ك�رشكة
���ص��غ�يرة ت�����ض��م  5م��وظ��ف�ين،
�أ�صبحت اليوم ال�رشكة االوىل
يف لبنان ،كما انطلقت نحو
ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ان خا�ضت
غمارها بتوقيع �رشاكتها مع
�رشكة  SDVالفرن�سية.
FAST

طبع «التطور والتو�سع» م�سرية
 & Marineيف قطاع النقل على مدى ربع قرن.
فال�رشكة التي بد�أت عملها يف قطاع النقل اجلوي
�سمح لها مت ّيز خدماتها باالنفتاح على قطاع
النقل البحري حيث �سجلت & Fast Mondial
 Marineجناحات كثرية توجتها بتوقيع �رشاكة
مع �رشكة « »SDVالفرن�سية وهي �رشكة تابعة
ملجموعة  ،BOLLORE LOGISTICSوتعترب من
�أف�ضل � 10رشكات عاملية تغطي �شبكتها ما يقارب
الـ 92بلداً.
Fast Mondial
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واقع القطاع

ويف رد على �س�ؤال ،رف�ض ب��اويل اعتبار ان قطاع النقل
البحري ي�شهد ازدهاراً يف الوقت الراهن ،واعترب �أن «احلركة
القوية التي ي�شهدها القطاع تعود لكارثة ح ّلت ب�إقفال معرب
ن�صيب ،وحتتاج �إىل معاجلة».
ولفت �إىل �أنه على الرغم من الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�شهده
لبنان ،ف�إن قطاع النقل ينعم ب�أو�ضاع جيدة نتيجة ارتفاع
اال�ستهالك بعد النزوح ال�سوري �إىل لبنان ما رفع من كميات
امل�ستوردات ب�شكل كبري� ،إ�ضافة �إىل الأموال التي ي�ضخها
يحرك الإقت�صاد.
املغرتبون اللبنانيون والتي ت�شكل دينامو ّ

المنافسة

وا�شار باويل اىل «مناف�سة ي�شهدها القطاع ،تختلف حدتها
16

من جمال �إىل �آخر» .ور�أى �أن «هناك العديد من التحديات التي
تواجه عمل ال�رشكة و�أبرزها عدم اال�ستقرار ،الذي يعيق و�ضع
ويحتم على ال�رشكة التعاطي
خطط للنمو على املدى الطويل
ّ
مع املجريات ب�شكل �أقرب �إىل اليومي».
كما اعترب �أن «عمل ال�رشكة ي�صطدم يف كثري من الأحيان
بالبريوقراطية الإداري���ة التي ال جت��اري التطور ال�رسيع
وبالتايل تعيق �سري العمل».
و�شدد على �أن هذه التحديات �أعاقت تقدم ال�رشكة والو�صول
ّ
�إىل طموحاتها الكبرية يف �أحيان كثرية .وق��ال « :عندما
�أن�ش�أنا املنطقة احلرة كنا نطمح لن�صبح �أ�سا�س الرتانزيت يف
املنطقة .ا�س�سنا املنطقة احلرة يف املرف�أ وكنا نطمح لت�أ�سي�س
منطقة حرة يف املطار».
و�أ�ضاف« :لبنان �أطلق الرتانزيت ،ودول العامل �أخذتها منه،
ملاذا ال ن�ستعيدها؟ ن�ستطيع النهو�ض بهذا االمر ،اال ان ذلك
مرهون بالإ�ستقرار الأمني الذي يحول دون جميء ال�رشكات
الكبرية �إىل لبنان».
وتابع« :بر�أيي جرعة قليلة من اال�ستقرار كافية ليعم االزدهار

عايشت  Fast Mondial & Marineعلى
مر سنوات طويلة مراحل مهمة من التطور
والتوسع ،فبعد ان تأسست عام 1990
كشركة صغيرة تضم  5موظفين ،أصبحت
اليوم الشركة األولى في لبنان  ،كما انطلقت
نحو العالمية بعد ان خاضت غمارها بتوقيع
شراكتها مع شركة  SDVالفرنسية
يف لبنان ،فالكثري من �شعوب العامل حتب لبنان .هذا نلم�سه
من خالل تعاملنا مع �رشكات فرن�سية تعلن عن رغبتها بجعل
لبنان مقراً لها� ،إذ �إن اللبناين ذكي ون�شيط ولبنان ميلك
مقومات جيدة ليكون مركز التوزيع يف املنطقة ،اال ان ما
ينق�صه اال�ستقرار على امل�ستويني الأمني وال�سيا�سي».

مقابلة
 125 ..KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SALعام ًا من النجاح والتقدم

 :Rana Nehme Watierلوقف الفوضى في القطاع
يتميز بها عمل
املبيعات يف ال�رشكة ،الذي يعرفهم �إىل املميزات التي ّ
ال�رشكة جلهة مواكبته التطور حيث تقدم خدمات �إلكرتونية لزبائنها
�إىل جانب خدمات النقل والتي ت�شكل قيمة م�ضافة لعمل ال�رشكة،
حيث ي�ستطيع الزبون خلق ح�ساب �إلكرتوين يتابع من خالله كل
التفا�صيل املتعلقة بعمله .كما تقدم خدمة جديدة يف قطاع النقل
اجلوي ،ي�ستطيع الزبون من خاللها ت�سيري عمله خالل  30ثانية».

منافسة

و�إذ اعتربت واتيي «�أن �إقفال املعابر الربية �ساهم يف تقوية العمل
يف جمال النقل البحري» ،ر�أت �أن «الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�شهده
لبنان منذ �سنوات طاول م�ؤخراً قطاع النقل حيث تراجعت حركة
ال�شحن �إىل داخل لبنان بفعل تراجع ق��درات املواطنني ال�رشائية
وانعكا�س هذا االمر على اال�ستهالك».
ويف ح�ي�ن اع���ت�ب�رت �أن
يتميّز عمل  KUEHNE+NAGEL/ت��ع��دد ال����شرك��ات العاملة
يف القطاع ي�ضفي جواً من
S SAL
 KN-ITبمواكبته التطور
املناف�سة عليه� ،شددت على
�أن KUEHNE+NAGEL
إذ تقدم خدمات إلكتر
و
ني
ة
ال تخ�شى ه��ذه املناف�سة �إذ
لزبائنها تشكل قيمة
متلك نقاط قوة كثرية جتعلها
بعد �أن عملت على مدى �أكرث من قرن
تخو�ض معركتها بنجاح.
مضافة لعملها
يف خمتلف �أنحاء العامل ،دخلت
واعتربت �أن �أب��رز التحديات
 KUEHNE+NAGEL/KN-ITS SALلبنان
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال����شرك��ات
العاملة يف القطاع هي حال الفو�ضى التي ي�شهدها والتي حتد
عام  1999لت�ضيف �إىل �سجلها ق�صة جناح �أخرى
من تقدم ال�رشكات العاملة فيه» .وقالت� « :رشكات النقل الكبرية
ي�سطرها تاريخ ال�رشكة الطويل وخربتها الكبرية
للتقيد بخطط و�آليات عمل ت�ضعها
ت�ضطر
لبنان
يف
العاملة
ّ
يف العمل يف قطاع النقل� ،إ�ضافة �إىل جهود كادر
ال�رشكات الأم والتي يكون يف معظم الأح��ي��ان مقرها خارج
ال�رشكة الب�رشي يف مقرها يف لبنان ،حيث تثني
لبنان .ويف حني تبذل جهداً كبرياً لتلبية زبائناها وتقدمي �أف�ضل
اخلدمات ،يلج�أ البع�ض �إىل افتتاح مكاتب وتقدمي ت�سهيالت مالية
مديرة �رشكة  KUEHNE+NAGELيف لبنان رنا
كبرية بهدف اجتذاب الزبائن».

نعمة واتيي على كفاءتهم وقدراتهم وعملهم
الد�ؤوب لتحقيق �أف�ضل النتائج.

ور�أت واتيي يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �أنه �إ�ضافة �إىل
كادر ال�رشكة الب�رشي الذي مل يوفر يوما اي جهد للم�ضي بالعمل
قدماً� ،شكل تنوع اخلدمات التي تقدمها KUEHNE+NAGEL
والنجاح الذي حتققه ك�أحد �أكرب ال�رشكات الرائدة يف قطاع النقل
على �صعيد العامل معايري مهمة لنجاح ال�رشكة يف لبنان التي ت�شق
طريق جناحها رغم كل ال�صعوبات والتحديات التي ي�شهدها الواقع
الإقت�صادي فيه».
و�أ�شارت �إىل �أن  KUEHNE+NAGELتعمل دائم ًا على تقدمي �أرقى
اخلدمات لزبائنها ،كما جتهد دائم ًا للتوا�صل مع زبائن جدد عرب ق�سم
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مستقبل القطاع

و�أعربت واتيي عن ثقتها الكبرية مب�ستقبل ال�رشكة يف لبنان� ،إذ �إنها
تتميز بطموحها الدائم لدخول �أ�سواق جديدة ،وهذا
مت ّثل �رشكة عاملية ّ
طبع ًا �سيحمل تو�سع ًا لإ�سمها املوجود حالي ًا يف  100بلد يف العامل.
و�أثنت على التقدم املتوا�صل الذي ي�شهده قطاع النقل ،ور�أت �أن
جمهود ال�رشكات كلها جمتمعة قادر على �إبقاء القطاع �صامداً يف
وجه كل التحديات الناجتة عن اال�ضطرابات الأمنية وانعكا�ساتها
الإقت�صادية.
وختمت وات��ي��ي حديثها متمنية ان��ف��راج�� ًا يف ال��واق��ع ال�سيا�سي
والإقت�صادي� ،إذ �إن ال�شعب اللبناين ميلك ق��درات كثرية وكفاءات
عالية وقادر على �أن يربع يف جماالت عديدة �إن �أف�سح املجال �أمامه.
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Over our 120 year history, Kuehne + Nagel has evolved from
a traditional international freight forwarder to a leading global provider
of innovative and fully integrated supply chain solutions.
Today, the Kuehne + Nagel Group

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

Number 1 global seafreight forwarder

Number 2 global air cargo forwarder

Top 3 global contract logistics provider

We provide logistics services to virtually
all key industry sectors including:
Aerospace, Automotive, FMCG, High Tech, Industrials
Oil & Gas, Pharma & Healthcare, Retail.

KN-ITS s.a.l.
Capital: 113 000 000 Fully Paid
C.R. 74592

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

مقابلة
 . Navi Tradeوكيل  Liberty Global Logisticsالحصري

عيسى :إليالء مرفأ بيروت االهتمام الالزم
�أب�رصت  Navi tradeالنور عام  2013كوكالة
بحرية تعمل يف جمال �شحن ال�سيارات
امل�ستعملة واجلديدة .عامان م�ضيا على
تلك االنطالقة التي �أتت لتكر�س م�سرية ما
يقارب ثالثة عقود من العمل يف قطاع
النقل البحري� ،إذ �أ�شار مدير Navi trade
حت�سني عي�سى �إىل �أن «ت�أ�سي�س Navi
 tradeعام  2013رغم كل اال�ضطرابات التي
ي�شهدها لبنان واملنطقة� ،أتى نتيجة
لإميان عميق ب�أهمية القطاع المتالكه
�إمكانيات كبريه خربها وعاي�شها القيمون
على ال�رشكة لعقود من الزمن».
و���ش��دد عي�سى يف حديث لـ»ال�صناعة
والإقت�صاد» على «�أهمية قطاع النقل
البحري ملا يتمتع به من دور حيوي
يف احل��ف��اظ على الأ���س��واق اخلارجية
لل�صادرات اللبنانية الزراعية وال�صناعية
بعد �أن ا�صبح منفذها الوحيد �إىل تلك
الأ�سواق».
ودع��ا ال��دول��ة �إىل «�إي�ل�اء مرف�أ بريوت
االهتمام الالزم والعمل على حت�سينه مبا
يتنا�سب مع حجمه ودوره على �صعيد
املنطقة ككل» .واعترب �أن «على الدولة
و�ضع خطط لتطويرالتجهيزات كافة يف
املرف�أ التي مل تلحق ركب التطور الذي
�شهدته املنطقة والعامل ككل� ،إذ من �ش�أن
ه��ذه اخلطط حت�سني العمل يف املرف�أ
وبالتايل امل�ضي قدم ًا بالقطاع».

وتقدمي �أف�ضل خدمة لهم بهدف ك�سب
ثقتهم ووالئهم� ،إذ من �ش�أن هذه الثقة
تعزيز ا�ستمرارية  Navi Tradeوحجز
موقع مميز لها بني ال�رشكات العاملة
يف جمالها .وق���ال« :ت��ق��وم �سيا�سة
 Navi Tradeعلى �إيالء خدمة الزبائن
اهتمام ًا كبرياً ،انطالق ًا من �إمياننا �أن
جودة خدماتنا مرتبطة �إىل حد كبري
بنجاح زبائننا ،فخدماتنا اجليدة
والدقيقة والعالية امل�ستوى دون �شك
�ست�شكل معياراً مهم ًا يف جناحهم».
و�أ����ض���اف« :ن���درك مت��ام�� ًا �أن ال�سعر
�لا يف جذب
املنا�سب ق��د يكون ع��ام ً
ال��زب��ائ��ن ،لكننا على يقني �أن �سوء
اخلدمة قد يطيح بكل جهودنا .لذلك
نخ�ضع كادر ال�رشكة الب�رشي لدورات

جودة الخدمات

تخضع  Navi Tradeكادرها
البشري لدورات تدريبية
تعزز مهاراتهم في التعاطي
مع الزبائن وتيسير أعمالهم
بكفاءة عالية وسرعة قياسية

و�أو����ض���ح عي�سى �أن
تويل اهتمام ًا كبرياً ل�سوق ال�سيارات
امل�ستعملة واجل���دي���دة يف ل��ب��ن��ان،
وحت���ر����ص ك��وك��ي��ل ح����صري للخط
الأمريكي Liberty Global Logistics
على التوا�صل ال��دائ��م م��ع الزبائن
Navi Trade
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تدريبية تعزز مهاراتهم يف التعاطي
مع الزبائن وتي�سري �أعمالهم بكفاءة
عالية و�رسعة قيا�سية».

تأثيرات سلبية

واعترب عي�سى �أن «�أبرز التحديات التي
تواجه عمل ال�رشكة هي عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني ب�شكل عام الذي يحمل
ت�أثريات �سلبية كثرية على حجم العمل
ب�سبب ما يحمله من تداعيات تطاول
الإقت�صاد ككل».
و�إذ �أ�شار �إىل �أن « Navi tradeيف �سعي
دائ��م نحو التطور والتو�سع» ،ع�ّب�رّ عن
تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل قطاع النقل
البحري� ،إذ �إن انتهاء اال�ضطرابات يف
�سورية ،والذي ن�أمل �أن يكون يف وقت
قريب� ،سيكون له انعكا�س �إيجابي كبري
على الإقت�صاد اللبناين و�سيحمل ازدهاراً
ك��ب�يراً للبنان وال �سيما �أن ال�رشكات
اللبنانية متلك الكثري م��ن الطاقات
اجلبارة و�أ�صحاب االخت�صا�صات ما
�سيف�سح �أم��ام��ه��ا امل��ج��ال يف تو�سيع
�أعمالها وال��ت��ق��اط الفر�ص يف الوقت
املنا�سب.

‘’Roro service’’ Bi monthly sailings from East
coast U.S.A To Lebanon and all Arabian gulf

Navi – Trade Co. S.A.R.L.

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

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

مقابلة
 35 ..Josemar Shipping Agencyعام ًا من النجاح

القاعي :لدعم وسائل التصدير البحري والجوي
مت�سلح ًا بخربة  35عام ًا يف قطاع النقل،
يغو�ص مدير عام Josemar Shipping
 Agencyيو�سف القاعي يف احلديث
عن واقع القطاع و�شجونه ،ناق ًال
تفا�ؤله الكبري معرباً عن ثقته مب�ستقبله
الزاهر .فقطاع النقل بالن�سبة للقاعي
هو ال�رشيان احليوي وركن الإقت�صاد
اللبناين وركيزته الأ�سا�سية ،فبالرغم من
كل النكبات الأمنية والأزمات ال�سيا�سية
الداخلية واخلارجية التي تعر�ض لها
البلد ومازال يتعر�ض لها فقد ا�ستطاع قطاع النقل عامة والبحري خا�صةً
ا�ستيعاب هذه الأزمات والدليل على ذلك جهود القيمني وامل�س�ؤولني
وجهود الوكاالت البحرية التي عملت وتعمل جاهدة للتكييف مع
الأو�ضاع وامل�ستجدات الداخلية واخلارجية والت�شبث بالتغلب على
تداعياتها �إميان ًا منهم باهمية موقع لبنان اال�سرتاتيجي يف املنطقة
ودور قطاع النقل املحوري بني ال�رشق والغرب ما يف�رس قوة �أمالنا
بقطاع النقل ويرتجم تفا�ؤلنا به وارتكازنا عليه وثقتنا مب�ستقبله الزاهر.
إنجازات

وع�ّب�رّ ال��ق��اع��ي ع��ن ت��ق��دي��ره لإجن���ازات
امل�س�ؤولني يف م��رف���أ ب�يروت حيث مت
التو�صل �إىل اعتماد التكنولوجيا واملكننة
يف معظم الإدارات املرفئية واجلمركية
ما قد انعك�س �إيجاب ًا على خدمات املرف�أ
و�سري املعامالت وت�سهيل �أعمال الو�سطاء
وال��وك�لاء البحريني ويف ظ��ل احلركة
التجارية البحرية النا�شطة وتوقف حركة
النقل ال�بري .ودع��ا احلكومة وال��وزراء
املعنيني �إىل م����ؤازرة امل�س�ؤولني على
قطاع النقل البحري ودعمهم وت�سهيل
مهماتهم وتلبية حاجاتهم وم�ساندتهم
لتقوية ه��ذا القطاع ال��ذي ي���ؤدي دوراً
مزدوج ًا يف حركة اال�سترياد والت�صدير
والتجارة املثلثة .كما طلب من احلكومة
ال�سعي مع القيمني على قطاع النقل وال
�سيما البحري واجلوي لإيجاد اخلطوط
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الإ�ضافية املالئمة البديلة للنقل الربي
املتوقف يف الوقت احلا�رض ودعمها
مادي ًا وبكل الو�سائل كي ال تتكبد عملية
النقل وال�شحن التكاليف الباهظة والتي
قد تنعك�س �سلب ًا على الناقل والتاجر
والب�ضاعة وال�سوق ريثما يعود النقل
الربي يزاول حركته ون�شاطه.

انتكاسة حادة

واعترب القاعي �أن �إغالق احلدود ال�سورية
اللبنانية �شكل انتكا�سة حادة و�شل ًال تام ًا
يف قطاع النقل الربي انعك�س �سلب ًا على
حركة الت�صدير وال �سيما يف القطاع
ال�صناعي والقطاع الزراعي �أي�ض ًا حيث
تعطلت عمليات الت�صدير عرب احل��دود
�إىل الداخل ال�سوري ومنه �إىل البلدان
املجاورة وباملقابل تعطلت �أي�ض ًا حركة
اال�سترياد من البلدان امل��ج��اورة ومن
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الداخل ال�سوري عرب احلدود �إىل الداخل
اللبناين.
ويف حني ر�أى �أن هذا الواقع �شكل �ضغط ًا
كبرياً على قطاعي النقل البحري واجلوي
م��ع�� ًا ،دع��ا امل�����س���ؤول�ين �إىل ا�ستحداث
اخلطوط الالزمة جواً وبحراً لدعم و�سائل
الت�صدير البحري و اجلوي البديلة للنقل
ال�بري والكفيلة ب�إجناز هذه العمليات
بكلفة مقبولة وم��دة معقولة ت�شجيع ًا
لن�شاط ال�صناعيني خا�ص ًة واملزارعني
�أي�ض ًا وتلبية لألتزاماتهم يف الأ�سواق
حيت ت�رصيف �إنتاجهم و�صناعتهم
وا�ستمرار توفرها يف الأ�سواق اخلارجية
وفق موا�صفاتها

خطط عملية

ويف رد على �س�ؤال ح��ول �أهمية النقل
يف لبنان ،قال القاعي« :يت�صف لبنان
بالبلد ال��ت��ج��اري بامتياز ن�سبة �إىل
موقعه اجلغرايف على اخلريطة التجارية
العاملية �أو ًال ون�سبة �إىل �ضعف قطاعي
ال�صناعة والزراعة ثاني ًا � ،ضف �إىل ذلك
طبيعة ال�شعب اللبناين وحبه للتجارة منذ
القدم ما جعل الإقت�صاد اللبناين يرتكز
على التجارة �أو ًال و�أ�صبح من البديهي
�أن ي�شكل قطاع النقل عن�رصاً رئي�سي ًا
يف تن�شيط احلركة الإقت�صادية داخلي ًا
وخارجي ًا .و�إذ �أ�شار �إىل �أن «القطاع يت�أثر
ب�أدنى التقلبات ال�سيا�سية واال�ضطرابات
الأمنية والتجاذبات التناف�سية التجارية
�سواء كانت حملية �أو �إقليمية جماورة
�أو عاملية حيث تنعك�س نتائجها �سلب ًا
و�إيجاب ًا ره��ن التفاعالت وال��ظ��روف».
وك�شف �أن «القيمني وامل�س�ؤولني عن
هذا القطاع يقفون باملر�صاد جتاه هذه
التحديات من خ�لال �سعيهم امل�ستمر
وجهودهم امل�شكورة وذلك لإيجاد اخلطط
العلمية والقوانني املالئمة والأنظمة
املتطورة املمكننة الإلكرتونية الالزمة
وال��ع��دة والعتاد والآل��ي��ات والباحات
�أ�سوة بباقي املرافىء العاملية املتقدمة
واملزدهرة.

مقابلة
هنري هيلد وشركاه ش.م.ل 178 ..عام ًا مضت وال تزال المسيرة مستمرة

خوري :متفائلون بمستقبل القطاع
اب�رصت هرني هيلد و�رشكاه
النور ،قبل  178عاما ،لتبد�أ معها
ف�صول رواية طويلة من النجاح
قوامه ال�شفافية والأخالقية يف
العمل .مع امل�ؤ�س�س الربيطاين
هرني هيلد بد�أت امل�سرية التي
ال تزال م�ستمرة بجهود القيمني
على ال�رشكة الذين يتم�سكون
باملحافظة على ال�سمعة اجليدة
وال�صيت احل�سن الذي اكت�سبته
ال�رشكة على مر ع�رشات العقود،
انطالق ًا من قناعتهم �أنه ال�سبيل الوحيد الذي ميكن ال�رشكة من ك�سب
�أي معركة تناف�سية وال�صمود يف وجه �أي م�ضاربات �إن ح�صلت.
و�أ�شار مدير عام هرني هيلد و�رشكاه �سامي
خوري يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن «هرني هيلد و�رشكاه ونتيجة اخلرية
التي اكت�سبتها يف عملها على مر �سنوات
طويلة جداً� ،أ�صبحت من ال�رشكات الرائدة
يف جمال النقل حيث ب�إ�ستطاعتها تقدمي
حلول لأي م�شكلة قد تعرت�ض زبائنها،
فبخربتها الكبرية ت�ستطيع متابعة عمليات
ال�شحن من الألف �إىل الياء باحرتاف كبري،
وهذا يطمئن زبائنها �إىل حد كبري ويحافظ
على والئهم لها».
واذ ك�شف ان هرني هيلد و�رشكاه احتلت
املرتبة االوىل يف جمال ا�سترياد ال�سيارات
اىل لبنان خ�لال الن�صف الثاين من عام
 ،2015توقع خ��وري ان تبقى ال�رشكة يف
موقع ال�صدارة هذا خالل عام  2015نتيجة
ال�ضغط ال���ذي ي�شهده عمل ال����شرك��ة يف
هذا املجال وال��ذي ي�أتي كنتيجة لعملها
مع �رشكة نيبون يو�شن كاي�شا ()NYK
وهيونداي غلوف�س ()Hyundai Glovis
ونوردانا (.)Nordana
واعلن ان هرني هيلد و�رشكاه وكيل خلط
نوردانا ( )Nordana Lineالذي يقدم خدمات
خمتلفة م��ن ال�شاطئ ال�رشقي للواليات

املتحدة الأمريكية اىل بريوت يف االجتاهني.
كما ك�شف ان هرني هيلد و�رشكاه قدمت
لزبائنها خدمة رورو جديدة عرب الدمج بني
خطني ا�سا�سني من �شمال اوروبا اىل بريوت
( )Nordana Lineو ( )Line UECCل�شحن
ال�سيارات الثقيلة وال�شاحنات .وا�شار اىل
ان «هرني هيلد و�رشكاه ويف اطار �سعيها
الدائم لتلبية حاجات زبائنها وخدمتهم،
تعمل على ان�شاء خدمة جديدة للم�ستوردين
م��ن م��راف��ئ البحر الأدري��ات��ي��ك��ي وت��ر كيا
اىل بريوت ،وللم�صدرين اىل مرافئ البحر
الأدرياتيكي ،تركيا ،وليبيا.
و�أ�شار �إىل �أن هرني هيلد و�رشكاه ت�ضم فرع
و�سيط نقل وتقدم خدمات �شحن متنوعة عرب
عملها مع �أكرب ال�رشكات العاملية كـ
« »Yusen Logisticsو�رشكات متخ�ص�صة
يف نقل امل�رشوبات كـ«.»JF Hillebrand

دورات تدريبية

وقال خوري« :تتميز هرني هيلد و�رشكاه
بال�شفافية التي تطبع عالقتها بزبائنها،
فالتالعب �أو عدم الو�ضوح �أمر نرف�ضه ب�شكل
قاطع يف التعاطي مع زبائننا .وال �شك �أن
ا�ستمرارية عمل ال�رشكة يف القطاع لأكرث من
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قرن ون�صف دليل وا�ضح على �صوابية �آليات
العمل التي تتبعها».
وك�شف �أن ه�نري هيلد و��شرك��اه تخ�ضع
موظفيها ب�إ�ستمرار لدورات تدريبية تبقيهم
على اطالع بكل ما هو جديد لتقدمي خدمات
تتوافق و�شهادة الـ ISOالتي نالتها ال�رشكة
منذ ���س��ن��وات� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال����شروط التي
يفر�ضها االنت�ساب �إىل االحتاد الدويل للنقل
اجلوي .IATA

خبرة كبيرة

واعترب خوري �أن �أب��رز التحديات التي
تواجه عمل ال�رشكة هي عدم اال�ستقرار
ال���ذي يبعث ج���واً م��ن ع��دم الثقة بني
ال��زب��ائ��ن .و�أدرج خ��وري تقدمي �أف�ضل
اخلدمات للزبائن يف ظل حال االزدهار
التي ي�شهدها القطاع �ضمن التحديات،
�إذ �إن ت�ضاعف حجم العمل عدة مرات
ومت�سك ال�رشكة بتقدمي �أف�ضل اخلدمات
لزبائنها يعد حتدي ًا �ستجتازه هرني هيلد
و�رشكاه بنجاح دون �أدنى �شك» .وقال:
«خربتنا كبرية جداً ،و�ستخولنا مواجهة
ال�ضغوط التي خلقها �إقفال املعرب الربي
ونتحمل
بنجاح .نحن م�ؤمنون بعملنا
ّ
م�س�ؤولياتنا و�سنقف �إىل جانب زبائننا،
زراع��ي�ين �أو �صناعيني �أو جت���اراً ،يف
خمتلف الظروف».
و�إذ ا�شار �إىل �أن هرني هيلد و�رشكاه �سلكت
ط��ري��ق التو�سع منذ زم��ن نحو طرطو�س
والالذقية ،لفت �إىل �أن اال�ضطرابات التي
ت�شهدها �سورية تركت تداعيات �سلبية
كثرية على العمل هناك .و�إذ ك�شف �أن « ال
م�شاريع تو�سعية حالي ًا لل�رشكة»� ،شدد على
�أن «ال�رشكة قد ت�سلك طريق التو�سع �إذا ما
ر�أت فر�صة منا�سبة».
و�أعرب خوري عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل
القطاع� ،إذ �إن قطاع النقل من القطاعات
الأ���س��ا���س��ي��ة واحل���ي���وي���ة ع��ل��ى ال�صعيد
الإقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل �أن «اللبناين ناجح
وفريد يف عمله وطموحه كبري وال ميكن �أن
يقف يف مكان ،ما يعني �أن دورة العمل
�ستبقى م�ستمرة دون توقف».
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برعاية
وزارة ال�صناعـة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني
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