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الإفتتاحية

الصناعة السورية
ا�ست�أثرت ال�صناعة ال�سورية يف مرحلة ما بعد الأزمة باهتمام �أو�ساط �سورية يف الداخل واخلارج ،وهو �أمر متوقع ومربر ما
دام اجلميع يبحثون يف �إعادة الع�رص الذهبي لل�صناعة ال�سورية ،بعد توافق ال�سوريني على م�ستقبلهم ،الذي ال بد �أن يحدد النهج
االقت�صادي للبالد.
كان اال�ستياء من التحوالت االقت�صادية للحكومات املتعاقبة منذ بداية الألفية الثانية ،نتيجة طبيعية ل�سيا�سة اقت�صاد ال�سوق
التي �أرادها مهند�سو االقت�صاد ال�سوري عالج ًا ملرحلة الركود يف بداية الألفية اجلديدة ،وقد ت�أثرت قطاعات الإنتاج احلقيقي
�سلب ًا بال�سيا�سات االنفتاحية املت�رسعة ،فحو�رصت ال�صناعة ال�سورية يف عقر دارها .وهي عانت انفتاح ًا مت�رسع ًا قبل متكنها
من ا�ستيعاب متطلبات امل�شاركة يف االقت�صاد الدويل املعومل ،وتطوير هياكلها الإنتاجية والإدارية والت�سويقية ،فغدت الأ�سواق
ال�سورية مرتع ًا لل�سلع الآتية من كل حدب و�صوب ،وخا�صة ال�سلع الرتكية واخلليجية وال�صينية .و�سعى مهند�سو االقت�صاد �آنذاك
�إىل االندماج يف التجمعات الإقليمية والدولية ،رغم توا�ضع قدرة ال�صناعة ال�سورية بقطاعيها العام واخلا�ص على جماراة هذا
االنفتاح ،فرتاجعت ن�سبة م�ساهمة ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل من  % 11يف عام � 2002إىل  % 7يف عام
 .2010وعانى ال�صناعيون مناف�سة غري عادلة من ال�سلع املدعومة الواردة من منطقة التجارة احلرة العربية ،و�أحجمت امل�صارف
اخلا�صة واحلكومية عن حتفيز ال�صناعيني� ،إذ كان الت�شجيع من�صب ًا على امل�شاريع العقارية وال�سياحية ،ومتويل �صفقات كبار
التجار.
و�ش ّكلت معاهدة التبادل التجاري احلر مع تركيا عام  2009هلع ًا نف�سي ًا لكل �صناعات القطاع اخلا�ص يف �سوريا .حظوظ
املناف�سة كانت �ضئيلة .تركيا تدعم �صناعاتها و�سوريا ال .مع �أن االتفاقية �ألغت الر�سوم اجلمركية على ال�صناعات الرتكية
املن�ش�أ التي تدخل ال�سوق ال�سورية ،لكن �رضيب ًة تراوحت بني � 40إىل  43يف املئة ،غايتها بناء م�ساكن للفقراء يف تركيا ،بقيت
تالزم ال�صادرات الغذائية ال�سورية �إىل ال�سوق الرتكية ،رغم �أنف املعاهدة .كل الب�ضائع الرتكية كانت تدخل ال�سوق ال�سورية من
دون �أي ر�سوم جمركية.
بعد  ،2009عام الع�سل ال�سوري الرتكي ،ت�رضرت نحو  2000ور�شة لل�صناعات الن�سيجية والألب�سة اجلاهزة يف �سوريا ،يعمل يف
كل واحدةٍ منها نحو  20عام ًال ،وخرج ما ينب � 25ألفا �إىل � 30ألف عامل من �سوق العمل.
�صادرات ال�صناعة ال�سورية واظبت على تراجعها بن�سبة بلغت نحو  95يف املئة خالل الفرتة املمتدة بني الربع الأول من عام
 2011والربع الأول من عام .2013
وللداللة ،ف�إن حركة الطلب يف ال�سوق ال�سورية يف الثمانينيات ،كانت �أكرب بكثري من حركة العر�ض .االقت�صاد كان موجه ًا ،ورغم
تتعدى  125يف املئة.
�أزمة توافر القطع الأجنبي ،لكن ال�صناعة ال�سورية كانت تعي�ش ع�رصها الذهبي� .أرباحها كانت ّ
بني عامي  2011و 2012د ّلت تقديرات هيئة اال�ستثمار ال�سورية �أن حجم ا�ستثمارات ال�سوريني يف اخلارج قاربت  140مليار
دوالر� .أرقام م�ؤ�س�سة ال�شفافية العاملية وهيئة النقد الأوروبية جاءت �أقل بنحو  40مليار دوالر عن رقم الهيئة.
يدرك املراقبون �أن �سوريا واجهت �أزمتها الداخلية املركبة بهياكل اقت�صادية منهكة ،وقطاع عام �صناعي وخدمي �ضعيف
ومتخلف ،بعد حماوالت حثيثة خل�صخ�صته ،فتوقف العديد من امل�صانع واملعامل والور�ش اخلا�صة ،وفر�ض ح�صاراً اقت�صادي ًا
�أدى �إىل فقدان م�ستلزمات �إنتاج ال�صناعات ال�سورية ،من غذاء ودواء.
لتحقيق نهج اقت�صادي جديد ،تقوده الدولة مب�شاركة القطاع اخلا�ص املنتج والر�ساميل الوطنية ،حتتاج �سوريا �إىل الرتكيز على
النقاط الآتية:
 1دعم وحتديث �صناعتنا الوطنية ،وتقدمي ما يلزم من ت�سهيالت كي ت�صبح هذه ال�صناعة فع ًال ال قو ًال قاطرة التنمية يف البالد.� 2ضمان الأمن الغذائي يف البالد من طريق الدعم الدائم لقطاع الزراعة...ومنح الت�سهيالت مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إقامةامل�شاريع ال�صناعية ـ الزراعية يف املحافظات ال�رشقية.
 3احلفاظ على ملكية الدولة و�إدارتها للمرافق احليوية واال�سرتاتيجية.3
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من �شهر �إلى �شهر

ملتقى النفط والغاز -ثروة لبنان الوطنية:
تحديات واستراتيجيات تنتظر قرارات سياسية
نظم منتدى احلوار الوطني برئا�سة ف�ؤاد
خمزومي برعاية رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان وبالتعاون
مع املعهد العايل للأعمال ECOLE
»SUPERIEURE DES AFFAIRES
وجتمع ال�رشكات واملمثليات
ESA
ّ
الإقت�صادية الفرن�سية يف لبنانMEREF
.(Mouvement des entreprises et
representation economique francaise
 ،au libanاعمال م�ؤمتر «ملتقى النفط

والغاز -ثروة لبنان الوطنية» يف مقر
املعهد العايل للأعمال . ESA
ح�رض اعمال»ملتقى النفط والغاز ،ثروة
لبنان الوطنية» ممثلو رئي�س جمل�س
النواب النائب يا�سني جابر وجمل�س
الوزراء الوزير �آالن حكيم ،وح�شد من
ال�شخ�صيات الديبلوما�سية و االقت�صادية
والعلمية واملتخ�ص�صة واخلرباء.

نظاريان

وخالل ملتقى النفط والغاز مثل رئي�س
اجلمهورية وزير الطاقة واملياه �أرتور
نظاريان ،حيث �أعلن يف الإفتتاح �أن
«على احلكومة احلالية �أن حتافظ على
امل�ستوى العايل من امل�صداقية التي
بات يتمتع بها لبنان يف جمال التنقيب
عن النفط ،و�أن تبادر فوراً �إىل �إقرار
مر�سومني �أ�سا�سيني مرتبطني ارتباط ًا
جوهري ًا بدورة الرتاخي�ص الأوىل،
وهما يحددان البلوكات البحرية ودفرت
ال�رشوط ومنوذج اتفاقية اال�ستك�شاف
والإنتاج ،حتى تتمكن ال�رشكات من
تقدمي مزايداتها للح�صول على رخ�ص
برتولية يف املياه البحرية ،لذلك مددت
مهلة تقدمي عرو�ض املزايدة من قبل
ال�رشكات امل�ؤهلة للإ�شرتاك يف دورة
الرتاخي�ص الأوىل من العا�رش من ني�سان
� 2014إىل الرابع ع�رش من �آب .»2014
ولفت �إىل �أن «االحتمال الأكرب بوجود
الغاز الطبيعي يف مياهنا البحرية يح ّتم
علينا العمل على تطوير البنى التحتية
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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نظاريان:
وجود الغاز الطبيعي في
مياهنا يح ّتم علينا العمل
على تطوير البنى التحتية
إلنتاج الغاز
مخزومي:
ثروة النفط والغاز تساهم
في التنمية االقتصادية
وتعزيز صناعة الطاقة
ال�رضورية لإنتاج الغاز ومعاجلته
ونقله ،بالإ�ضافة �إىل العمل على ت�أمني
�أ�سواق طويلة الأمد للغاز اللبناين ،الأمر
الذي ي�شكل دافع ًا �أ�سا�سي ًا �إىل ا�ستكمال
دورة الرتاخي�ص الأوىل من دون �أي
بلدا مت�أخراً
ت�أخري حتى ال يكون لبنان ً
عن ا�ستغالل موارده البرتولية بالن�سبة
�إىل الدول املحيطة به والتي �سجلت
اكت�شافات غازية».

مخزومي

وكما �رشح خمزومي �أ�سباب انعقاد
امللتقى« :ينظم منتدى احلوار الوطني
م�ؤمتراً حول النفط والغاز يف املعهد
4

املعهد العايل للأعمال ( ،)ESAلت�أكيد
�أهمية �إطالق مبادرات يف هذا املجال،
يكون هدفها الرئي�س ا�ستنها�ض القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين ،ف�ض ًال عن
م�ؤ�س�سات الدولة ذات ال�صلة وخمتلف
القطاعات املعنية ،لتكثيف اجلهود
تو�ص ًال �إىل �أف�ضل ال�سبل املمكنة لإجناح
هذا القطاع بقدرات �أبنائه ،والعبور
ب�شباب لبنان املتدرب وامل�ؤهل من
البطالة وخماطرها ال�شديدة �إىل العمل
والنجاح والتنمية اخلالقة».
ور�أى «�أن من �ش�أن ثروة النفط والغاز
«�إذا ما �أح�سن ا�ستثمارها� ،أن ت�ساهم
يف التنمية االقت�صادية وتعزيز �صناعة
الطاقة عموم ًا ،يف بل ٍد ال يكاد يتعدى
�إجمال ناجته املحلي ال�سنوي  40مليار
دوالر �أمريكي ،ومن املتوقع �أن توفر
ال�صناعة النفطية ما ال يقل عن � 10آالف
فر�صة عمل من االخت�صا�صات املختلفة
وعلى ر�أ�سها اخت�صا�صات البرتول
والغاز ،كذلك من الفوائد امل�ؤكدة �أنها
�ست�ؤدي �إىل «ت�صفري» الدين العام ،فهذا
الدين ،يلزمنا  35عام ًا ل�سداده وفوائده،
بعد �أن و�صل حتى الآن اىل  62.4مليار
دوالر ،بنمو �أكرث من  10.3يف املئة
للمديونية العامة ،يف مقابل انعدام
النمو االقت�صادي وتراجعه �إىل ما دون
واحد يف املئة ،لكن بوجود الغاز والنفط،
يلزمنا ثالثة �أعوام� ،إذا افرت�ضنا �أن �سداد

الدين العام يعتمد كلي ًا على مدخول
الرثوة اجلديدة».

محاضرات تقنية

وتخلل امل�ؤمتر مداخالت منها عن
«الأثار اجليو  -ا�سرتاتيجية للنفط والغاز
يف لبنان» حيث حا�رض رئي�س منتدى
«احلوار الوطني» املهند�س ف�ؤاد خمزومي
واخلبري الإقت�صادي الدكتور غازي وزين.
وكان للخبري االقت�صادي رودي بارودي
كلمة عر�ض فيها الفورة النفطية التي
تعرفها منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط،
فاملنطقة تعي�ش يف مرحلة رئي�سية
وتاريخية من عمليات التنقيب عن النفط
والغاز.
و�أكد رئي�س جمل�س ادارة �رشكة «فرونت
بايدج» للعالقات العامة كميل من�سى
�أن «التحدي الذي نواجهه هو �أن ن�أخذ
يف االعتبار املعادلة اجلديدة من غري
�أن ن�رسع من اليوم يف �إنفاق �أو تبذير
واردات مل نح�صل عليها بعد».
وحتدث خالل حماور امللتقى رئي�س
هيئة �إدارة قطاع النفط نا�رص حطيط عن
«ر�ؤية تطوير قطاع البرتول يف لبنان».
ويف حمور «نظرة اىل تطور �صناعة النفط
والغاز يف حو�ض املتو�سط» ،حتدث مدير
املركز العربي للدرا�سات النفطية يف
باري�س الدكتور نيكوال �رسكي�س ،والدكتور
يف العلوم الطبيعية علي حيدر ،اخلبري يف
جمال النفط والغاز الدكتور و�سام �شباط،
وعميد كلية الهند�سة يف جامعة القدي�س
يو�سف الدكتور فادي جعارة.
�أما يف حمور «تطور قطاع النفط والغاز يف
لبنان :نظرة �إقت�صادية» ،فحا�رض املدير
العام لوزارة املال �آالن بيفاين ،امل�ست�شار
ال�سابق ل�ش�ؤون الطاقة لرئي�س جمل�س
الوزراء و�سام ذهبي ،اخلبري االقت�صادي
مروان ا�سكندر ،والرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«�إنريجي �آند �إنفايرومننت» القاب�ضة
رودي بارودي.
وعن «التحديات القانونية ل�صناعة

فؤاد مخزومي :جيل الشباب هو المستقبل
على هام�ش املنتدى خ�ص املهند�س ف�ؤاد خمزومي «ال�صناعة واالقت�صاد» بلقاء
خمت�رص �رشح فيه وجهة نظره حول ق�ضية النفط والغاز مو�ضوع امللتقى� .إذ �رشح قائ ًال:
« تكمن امل�شكلة يف امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني الذين يت�رصفون وك�أنه لي�س لديهم مرجعيات
يعودون �إليها ،امل�ؤمتر يقول يجب �أن يكون هناك اقت�صاد جامع لي�ستفيد منه اجلميع.
نحن وكما هو معلوم �أن  % 53من �شعبنا حتت عمر � 30سنة ال ي�شارك يف احلياة العامة
ويتقدم بطلبات هجرة ولي�س لديه �أي نية للعي�ش يف لبنان� ،إذا مل جنعلهم هم اللوبي
ومراكز الثقل وهم من يتبنون هذا املو�ضوع ،فكل الكالم الذي نطرحه يف امل�ؤمتر ال
نر
يودي اىل مكان .فعلى الرغم من كل ما نقوله عن عمليات تطور وقوانني ،ولكننا مل َ
هيكلية القوانني بل وال حتى خريطة طريق ،فعندما ننظر اىل العامل ونرى �أمثاال مثل
نورويه ملاذا �سنخرتع البارود.
ومن املفرت�ض �أن نعطي اجليل اجلديد حمفزا للعمل عليه ،وهذا هدفنا من هذا املو�ضوع
لت�أ�سي�س نوع من اللوبي ال�شبابي ،ليقوم اجلامعيون بدرا�سة املو�ضوع وتبنيها وعلى
�أ�سا�سها ينطلقون.
وعن طلب بع�ض املحا�رضين برفع �أيدي ال�سيا�سيني عن امل�شاريع املقبلة� ،أو�ضح
خمزومي« :امل�شكلة يف الدرا�سات التي قدمت وكلها فنية ،ولرت�سو النتيجة يجب �أن يكون
عندنا هيكلية قانونية لليوم مل نرها ،فالنية موجودة ولكننا مل نرها ،فاذا اردت �أن
ا�ستقدم �رشكة �ست�س�أل ما هو الإطار القانوين الذي �سنعمل عليه؟ هل يا ترى الطريقة
التي �سندير بها هذه امل�ؤ�س�سة م�ستقب ًال هي الطريقة ال�صحيحة؟ هناك ا�سئلة املفرو�ض
بال�شباب ان يطرحوها لنتمكن من الوقوف معهم وم�ساعدتهم يف بناء م�ستقبله».
وعن الكادرات الب�رشية املتخ�ص�صة التي حت�رضها م�ؤ�س�سة خمزومي قال�« :صدرت
امل�ؤ�س�سة � 110آالف �شهادة تقنية يجب �أن نتعاون مع بع�ضنا البع�ض ،لدينا م�صانعنا
يف عكار التي اغلقتها احلكومة املا�ضية ،وبالنتيجة �إذا كنا نريد �أن يكون لدينا مراكز
للتطوير والتدريب ،من املفرت�ض �أن تكون موجودة يف معظم املحافظات� ،أي مركز يف
ال�شمال ومركز يف اجلنوب ،وم�صانعنا موجودة عندما يكون الو�ضع ال�سيا�سي والأمني
ي�سمح ب�إعادة العمل».
النفط والغاز» ،حتدث النائب يا�سني
جابر ،وع�ضو هيئة �إدارة قطاع النفط
غابي دعبول اخلبري يف �ش�ؤون الطاقة
داين قباين ،املحامية يف جمموعة
« »Arntzen de bescheالتي تتوىل
امل�سائل القانونية املرتبطة ب�ش�ؤون
النفط توجن غورملي ،ومدير جمموعة
قوتلي املتخ�ص�صة يف قوانني النفط
والغاز ريان قوتلي.
ويف مو�ضوع «البنية التحتية واخلدمات
اللوجي�ستية» ،انتدى اخلبري يف �ش�ؤون
البرتول اجليولوجية ف�ؤاد جواد ،املدير
العام للموارد املالية والكهربائية فادي
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قمري ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
«�أنابيب امل�ستقبل» واخلبري يف جمال
�أنابيب النفط عماد خمزومي.
ويف حمور «�صناعة النفط والغاز :كيفية
خلق فر�ص العمل وموا�ضيع ذات �صلة»
حا�رض كل من :اخلبري الإقت�صادي كمال
حمدان ،املحا�رض يف علم الإقت�صاد
الدكتور باتريك غوجون ،الإخت�صا�صي
يف الهند�سة الكيميائية يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت الدكتور حممد �أحمد.
وحتدث كل من بيفاين ومن�سى يف
مو�ضوع الت�أثري النقدي واملايل من النفط
والغاز يف لبنان.
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جمعية الصناعيين تقيم حفل استقبال
بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد
متيز حفل اال�ستقبال الذي اقامته جمعية
ال�صناعيني بقاعة الإمارات يف فندق
“هيلتون ـ �سن الفيل” ،مبنا�سبة انتخاب
جمل�س �إدارته اجلديد ،وذلك بح�ضور
نوعي للهيئات الر�سمية واالقت�صادية،
بالإ�ضافة �إىل ح�شد كبري من رجال
الأعمال من خمتلف القطاعات ،حيث
جاء هذا احل�شد تتويج ًا حلدث االنتخاب
الذي متيز بفوز جمل�س الإدارة اجلديد
وبفارق كبري وغري م�سبوق بخالف
انتخابات الإدارة ال�سابقة.
ح�رض حفل اال�ستقبال عدداً نائب رئي�س
جمل�س النواب ال�سابق �إيلي الفرزيل
ووزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن،
وح�شد النواب والوزراء ومن وزراء
ال�صناعة ال�سابقني.

فادي الجميل يستقبل الوزير حسين الحاج حسن

حبيب افرام وحسين الحاج حسن وفادي الجميل وإيلي الفرزلي وزياد بكداش وجورج نصراوي

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

محمد شقير ونعمت افرام والوزير حسين الحاج حسن وفادي الجميل وجاك صراف
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مروان صيداني وفارس سعد ونزيه صيداني

الوزير يتوسط مجلس ادارة الجمعية

وليد خنيصر ورفيق صعب والعميد بيار صعب
وايلي الفرزلي وحبيب افرام

نقوال ابي نصر واسامة حلباوي وعمر الحالب

الوزير الحاج حسن وفادي الجميل

مازن سنو ودميانوس قطار وجويس جمال

عزيز اسطفان وفرنسوا باسيل وسفيرة سويسرا وغابي تامر

عزيز اسطفان وبسام الفرن ومحمد شقير

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

مازن سنو وبسام محفوظ وجويس جمال ولورانس تفكنجيان

7

عامر صافي ونعمت افرام وفارس سعد
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الوزير الحاج حسن وفادي الجميل وزياد بكداش
وجورج نصراوي

فادي الجميل مستقبالً الالئحة المنافسة
ويبدو رامز بونادر وانطوان صادر

فادي الجميل مستقبالً إيلي الفرزلي

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

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

يوسف جحا والسفير االيراني غضنفر ركن أبادي
واحمد الموسوي وادمون جريصاتي

عامر صافي والسفير غضنفر ركن ابادي وفادي الجميل

طوني نهر ووأيل غيث ونبيل الغصيني

رؤوف ابو زكي وفادي الجميل وجورج نصراوي

روجيه نسناس وفادي الجميل وزياد بكداش

طلعت لحام وفادي الجميل والوزير نقوال نحاس

فادي الجميل ونقيب المحررين الياس عون

طوني شرفان والوزير صابونجيان وفرنسوا باسيل وجوزف طربيه

بيار االشقر والوزير فريج صابونجيان
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جوائز مسابقة ستارباك  -ليبان باك

الوزير حسين الحاج حسن

فادي الجميل

لل�سنة اخلام�سة على التوايل نظم
 LibanPackاملركز اللبناين للتغليف
م�سابقة Lebanon Student StarPack
 ، 2014بدعم من جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني  ،واليونيدو  UNIDOمنظمة
االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية .وقد
ا�شرتك مب�سابقة �ستارباك هذه ال�سنة
 500طالب ًا من اجلامعات الرائدة يف
لبنان وطالب من جامعات م�رص ،االردن
وفل�سطني.
وجرى احتفال توزيع اجلوائز على
الطالب الفائزين يف ق�رصاالوني�سكو
 ،برعاية وح�ضور وزير ال�صناعة
الدكتور ح�سني احلاج ح�سن .كما
ح�رض ح�شد من ال�شخ�صيات و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي ور�ؤ�ساء الهيئات
الإقت�صادية وال�صناعيني وعدد كبريمن
االعالميني وطالب اجلامعات .وتخلل
االحتفال عر�ض مو�سيقي مميز لفرقة
نادين �شحاده للجازNadine Shehade ،
..Jazz Quartet
و�ألقى وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
احلاج ح�سن كلمة قال فيها�« :إن
دورالتعليب والتغليف �أ�سا�سي وهو
قيمة م�ضافة للمنتجات ال�صناعية و
الزراعية « .كما �أكد على �رضورة االبداع
واالبتكاريف تغليف املنتجات اللبنانية
لكي تتمايز عن غريها يف اال�سواق
العاملية « .فعامل االبداع واالبتكار
يعززمن القدرات التناف�سية للعديد من
ال�سلع واملنتجات  ،ومهم يف ت�سويقها
ورواجها ،وبالتايل يف زيادة فر�ص
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سهى عطاهلل

الوزير الحاج حسن:
عامل االبداع واالبتكار
يعززمن القدرات
التنافسية
فادي الجميل:
نؤمن ان الصناعة اللبنانية
هي ضمانة اكيدة لتأمين
نهضة مستدامة،
سهى عطاهلل:
واجبنا هو توعية الصناعيين
والمزارعين حول أهمية
التغليف
ناجي بولس:
التغليف وسيلة إعالنية
الت�صدير ،كما �أن �أثره �إيجابي يف جذب
امل�ستهلك».
و �أ�شار احلاج ح�سن اىل» احلاجة للإلتزام
باملعايري واملوا�صفات املتعلقة بتغليف
املنتجات اللبنانية وخا�صة الغذائية
منها ،والت�أكد �أن مواد التغليف هي
�صاحلة لأن تكون مال�صقة للغذاء».
كما �شدد على �أن « :االنتاج وال�صناعة هما
10

مقيا�س تطور الدول ...هدفنا االنتاج ولكن
بتكلفة منخف�ضة لنتمكن من املناف�سة
وزيادة الت�صدير ،كما ان هدفنا هو
االنتاج النظيف ».و طالب �أي�ض ًا ب�رضورة
وجود مناطق �صناعية منظمة وم�صنفة
كما يجب ،وب�أولوية التجارة املتكافئة».
و�أكد يف هذا ال�صدد« :نحن ن�سعى اىل
تعزيز عالقاتنا التبادلية مع الدول
العربية واالجنبية ،ولكن املطلوب من
هذه الدول اي�ضا ان تفتح ا�سواقها امام
منتجاتنا من دون �أن تلج أ� اىل ا�ستخدام
موانع وحواجز مبا�رشة �أو بذرائع متنوعة،
فيما هي تخرقها حلماية �إنتاجها» .وختم
معاليه كلمته بتوجيه ال�شكر اىل املركز
لتنظيمه هذه امل�سابقة ،مثمنا التعاون
مع «اليونيدو» و�سائر املنظمات لتطوير
القطاع ال�صناعي يف لبنان.
من جهته قال الدكتورفادي اجلميل،
رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
ورئي�س ليبان باك« :نحن ك�صناعيني
�أثبتنا دائما التزامنا ب�صناعتنا ووجودنا،
و� ًأكدنا ت�صميمنا وارادتنا القوية لتخطي
تعاط ْينا مبرونة
كل ال�صعوبات ،وكذلك
َ
وايجابية بامللفات العالقة لإيجاد حلول
للمعوقات االدارية واملالية والتنظيمية
التي تواجه ال�صناعة� .سالحنا الوحيد هو
الرتكيز على االبداع والت�صميم واالبتكار
والذوق الرفيع ،الحداث الفارق».
و�أ�ضاف« :نحن ن�ؤمن ان ال�صناعة
اللبنانية هي �ضمانة اكيدة لت�أمني
نه�ضة م�ستدامة ،وحتقيق النمو امل�ستدام،
ودورها �أ�سا�سي يف تعبئة الفراغات يف
االقت�صاد الوطني ،هذه القناعة التي
ال تتزعزع هي دوم ًا �أ�سا�س التزامنا
بامل�س�ؤوليات ال�صناعية التي نتوالها،
و هي م�صدر قوتنا ملواجهة التحديات
�صناعي �أف�ضل».
وم�صدر �آمالنا بغ ٍد
ٍ
و�أكد اجلميل« :نحن من جهتنا كقطاع
خا�ص وكجمعية �صناعيني �سن�ستمر يف
اداء دورنا كامال انطالقا من امياننا
ببلدنا و�شبابه وم�صانعه واقت�صاده
ودوره املحوري يف املنطقة ،ونعلن
امامكم التزامنا الكامل ببذل كل اجلهود
لتحقيق املبادرة �إلتي كنت �أطلق ُتها

حول «لبننة» االقت�صاد اللبناين ،من
خالل تفعيل الطاقات اللبنانية وربطها
باالنت�شار اللبناين حول العامل .كما ن�ؤكد
اننا �سن�سعى اىل اطالق «برنامج حتفيز
�إقت�صادي» ،من �أولوياته دعم الأن�شطة
املولدة لفر�ص عمل جديدة،
االنتاجية ّ
ودعم قدرات ال�شباب فى اطالق الأعمال
ال�صغرية ،واحلد من م�شكلة البطالة لديهم
وبالتايل �إيجاد بداية حل جذري لهجرة
االدمغة .بح�سب البنك الدويل ،االقت�صاد
اللبناين ال يخلق اليوم �سوى نحو � 5آالف
فر�صة عمل ،يف حني ان حاجاتنا تزيد
على  20الف فر�صة ،هذا هو التحدي
احلقيقي ،للحفاظ على طاقاتنا ال�شابة
واال�ستفادة منها يف وطنها االم».
و�رشحت مديرة ليبان باك �سهى عطاهلل
عن التقدم الذي احرزه املركز ،اخلدمات
واال�ست�شارات التي يوفرها ،كما
االجنازات املحققة .و�أبرزت يف كلمتها
النقاط التالية « :هذه ال�سنة هي �سنة
مهمة ل�ستارباك كونها ت�صادف و العيد
ال�ساد�س ملركز ليبانباك الذي ت�أ�س�س يف
�سنة  2008كجمعية خا�صة ال تبتغي
الربح بدعم م�شرتك من اليونيدو وجمعية
ال�صناعيني .وقد ا�ستطعنا من �سنتني
تقريبا» االعتماد على انف�سنا بنجاح،
وحتدي كبري ،اعني به حتدي اال�ستقالل
املادي وقدرتنا على التمويل الذاتي
واالعتماد اال�سا�سي على العائدات من
اخلدمات اللي نقدمها والن�شاطات التي
ننظمها ...فواجبنا هو توعية ال�صناعيني
واملزارعني حول �أهمية التغليف لبيع
منتجاتهم ولزيادة قدرتهم التناف�سية».
و ّذ ّكرت ال�سيدة عطاهلل ان ليبانباك ع�ضو
فعال يف منظمة التغليف العاملية وهو
ّ
معتمد من قبل املركز الربيطاين لل�صحة
العامة وبالتايل فاملركز يقدم دورات
تدريبية حول �سالمة الغذاء و التغليف
معرتف بها دوليا ...ومع م�سابقة
�ستارباك ،وهي الأوىل من نوعها يف
الوطن العربي ،يثبت ليبانباك موقعه
كمرجعية اقليمية يف جمال التغليف,
بعد تقدميه خلدمات(حول التغليف)
يف عدة دول عربية كالأردن ،م�رص،
فل�سطني ،العراق و�صوال» �إىل �سلطنة
عمان و البحرين».
وقال ناجي بول�س مدير عام Memac

 Ogilvyونائب رئي�س اجلمعية الدولية
للإعالن ال  IAAملنطقة ال�رشق االو�سط
و�شمال افريقيا :MENA region
«�أ�صبح اليوم التغليف جزءا �أ�سا�سيا
بالن�سبة اىل امل�ستهلك يف املرحلة التي
ت�سبق قرار ال�رشاء مبا�رشة وبالفعل،
�أثبتت الدرا�سات التي �أُجريت يف �أوروبا
و�أمريكا ان  % 65من قرارات ال�رشاء ي ّتم
داخل ال�سوبرماركت .وبالتايل التغليف
ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف �أخد القرار فهو �أو ًال
جزء من املاركة التجارية وثاني ًا  ،هو
و�سيلة اعالنية وثالث ًا هو يحمل الر�سالة
االعالنية وي�ساهم يف �إي�صالها».
�ضمت امل�سابقة فئتني :فئة الت�صميم
املرئي للتغليف وفئة الت�صميم الهيكلي
للتغليف.
كما ت�ضمنت امل�سابقة جائزة قدمتها
يونيباك «UNIPAK Creative Design
»Award
�ضمت امل�سابقة فئتني :فئة الت�صميم
املرئي للتغليف و فئة الت�صميم الهيكلي
للتغليف.
كما ت�ضمنت امل�سابقة جائزة قدمتها
يونيباك «UNIPAK Creative Design
»Award
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الفائزون يف م�سابقة �ستارباك 2014

فئة الت�صميم الهيكلي.
اجلائزة الأوىل :الطالبة هال توت من
اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�س
اجلائزة الثانية :الطالبة ديانا دبيان من
اجلامعة اللبنانية فرع دير القمر
اجلائزة الثالثة :الطالبة نور �أبو �شقرا
من اجلامعة اللبنانية الأمريكية
فرع بريوت LAU
جائزة يونيباك للإبداع :الطالب رودي
اخلوري من اجلامعة اللبنانية الأمريكية
فرع جبيل  LAUفئة الت�صميم املرئي.
اجلائزة الأوىل :الطالب نبيل حيدر من
جامعة رفيق احلريري
اجلائزة الثانية :الطالب جان رزق من
جامعة AUST
اجلائزة الثالثة :الطالبة لينا حيدرمن
اجلامعة الدولية اللبنانية LIU
كما مت تكرمي الطالبة التي فازت يف
م�سابقة �ستارباك الدولية التي تنظمها
منظمة التغليف الدولية WPO
الطالبة هيلدا عبد ال�صمد من اجلامعة
اللبنانية فرع دير القمر.
وبالإ�ضافة �إىل اجلوائز املعنوية ،قدمت
للفائزين هدايا مادية.
العدد  139حزيران 2014
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ن�شاطات �صناعية

صراف :اليجوز تمرير هذه السلسلة بطريقة عشوائية
�أكد عميد ال�صناعيني اللبنانيني جاك
�رصاف ان الهيئات االقت�صادية توا�صل
اجتماعاتها الداخلية التخاذ املوقف
املنا�سب يف �ش�أن تقرير اللجنة النيابية
حول �سل�سلة الرتب والرواتب متوقع ًا
�صدور هذا املوقف قبل يوم االربعاء،
موعد اجلل�سة النيابية التي حددها رئي�س
املجل�س لدرا�سة التقرير واتخاذ القرار
املنا�سب.
واعترب �رصاف ان هذه االجتماعات
ترتكز على درا�سة مو�ضوع الأرقام يف
التقرير وكلفة ال�سل�سلة املقدرة بـ1800
مليار لرية والإيرادات املقدرة بـ1748
مليار لرية لتبني على ال�شيء مقت�ضاه
�آخذين باالعتبار االت�صاالت التو�ضيحية
التي نقوم بها مع بع�ض اع�ضاء اللجنة
النيابية والت�رسيبات التي تتم حول رفع

ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة التي �أعلن
االحتاد العمايل العام رف�ضه اي زيادة
عليها مع العلم ان بع�ض املعلومات ت�ؤكد
ان االحتاد العمايل وافق على زيادة هذه
الن�سب من  10اىل  11يف املئة.
و�أ�شار اىل مو�ضوع اال�صالحات التي
وردت يف تقرير اللجنة الوزارية اىل
موقف �صدر عن رئي�س احتاد الغرف
اللبنانية حممد �شقري مت�سائ ًال عن هذه

 79صناعي ًا لبنان ّي ًا في معرض
Beirut Designer’s Week

أصحاب المطاحن يرفعون
أسعار الطحين

لل�سنة الثانية يفتتح
يف بريوت «معر�ض
Beirut Designer’s
 Weekللمنتوج��ات
اللبنانية»
وتنظم��ه �رشك��ة
ّ

GATA Events
& Promotions
 ،s.a.r.lباال�ش�تراك
Beirut
م��ع
 Waterfront Development SARLوبالتن�سي��ق م��ع وزارة االقت�صاد والتجارة،
وا�ستقط��ب املعر���ض � 79صناعي ًا لبناني ًا ،معظمهم م��ن الفئة ال�شابة .فعلى طول

لبناني��ون منتوجاتهم
�شب��اب و�صباي��ا
«جمم��ع زيتون��ة ب��اي» ،عر�ض
�شاط��ئ
ّ
ٌ
ّ
وابتكاراته��م ب�ين املقاهي واملطاعم ،وترتاوح ا�صنافه��ا بني �أزياء وجموهرات
و�أث��اث و�أوان منزلي��ة وحتف� ،إ�ضاف ًة �إىل �أبرز �صيح��ات املو�ضة اجلديدة ملو�سم
ربي��ع � -صي��ف  .2014وي�ضاف �إىل هذه ال�صناع��ات املطبوعة بالذوق اللبناين،
الفولكلورية والتحف والأواين الرتاثية.
بع�ض الأزياء
ّ
املنظم��ة� ،سان��درا غطا���س � ّأن «اله��دف م��ن
غات��ا»
«�رشك��ة
مدي��رة
و�أو�ضح��ت
ّ
وامل�صممني اللبنانيني
جتاري ًا ،بل توفري من�صة �شاملة للمبدعني
املعر�ض لي�س
ّ
ّ
�سيم��ا ال�شب��اب منهم ،لعر���ض ابتكاراتهم
وال
��ة،
ف
كا
��ة
ال�صناعي
القطاع��ات
يف
ّ
ّ
ّ
وت�صاميمهم».
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اال�صالحات يف ظل وجود  23الف ا�ستاذ
ال يعملون ويقب�ضون رواتبهم معلن ًا
رف�ضه هذه الإ�صالحات اذا كانت مرتبطة
مب�سائل انتخابية ،مطالب ًا باملبا�رشة يف
هذه اال�صالحات انطالق ًا من الأرقام
التي قدمها �شقري حول اال�ساتذة التي
�ست�ؤثر على الإيرادات املطلوبة ،والتي
�ستنعك�س اي�ض ًا على ملف التعيينات
الذي اطلقه جمل�س الوزراء منذ فرتة
و�شمل مراكز املديرية العامة للجمارك
واملديرية العامة لالقت�صاد وغريها.
ولفت �رصاف اىل انه ال يجوز مترير هذه
ال�سل�سلة وغريها من املطالب بطريقة
«ع�شوائية» يف ظل ا�ستحقاقات داهمة
بدءاً من اال�ستحقاق الرئا�سي ،بل يجب ان
تكون مدرو�سة وهادئة بعيد�أً من الت�صعيد
واال�رضابات واقفال امل�ؤ�س�سات.
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رفع �أ�صحاب املطاحن �سعر طن الطحني
�إىل � 650ألف لرية ،بعد �إلغاء املناق�صة
التي جرت يف الوزارة ال�سترياد كميات
من القمح ،ورف�ض وزارة الزراعة باخرة
قمح تبلغ حمولتها � 30ألف طن كانت
خم�ص�صة ل�شهر �أيار ،يواجه �أ�صحاب
املطاحن م�شكلة نفاد القمح املدعوم
قبل منت�صف حزيران املقبل �أو �آخره.
وقد بد�أوا بت�سليم الطحني غري املدعوم
احلر �أي � 630ألف لرية
للأفران وفق ال�سعر ّ
للطن ،ب�سبب عدم ت�سلّمهم القمح املدعوم
من الوزارة عن �أ�شهر �آذار وني�سان و�أيار.
القبان»
و�أو�ضح رئي�س «جتار مال ّ
�إر�سالن �س ّنو �أن «وزير االقت�صاد
والتجارة �آالن حكيم وعدنا با�ستكمال
الدفع لدعم �سعر طن الطحني عن �شهر
�أيار» ،متمني ًا على وزير املال علي ح�سن
خليل وحكيم «�إنهاء هذا امللف �رسيعاً».
ولفت االنتباه �إىل �أن «�أ�صحاب املطاحن
حتمل اخل�سارة
والأفران ال ي�ستطيعون ّ
�إذا ارتفع �سعر طن الطحني ،خ�صو�ص ًا �أن
هناك مت�أخرات مل تدفعها الدولة».

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

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

مدير اإلعالم والعالقات العامة في مؤسسة الجرحى
الحاج عماد خشمان :المؤسسة تنمي قدرات فنية دفينة
تعترب م�ؤ�س�سة اجلرحى من امل�ؤ�س�سات الفاعلة
يف لبنان على ال�صعيد الإجتماعي والإن�ساين،
خ�صو�ص ًا من ناحية التنمية الب�رشية والعملية،
�إذ ت�ساهم بتطوير القدرات اجل�سدية والعلمية
واحلرفية للجرحى واملعوقني ا ّلذين ترعاهم
ّ
امل�ؤ�س�سة ،حيث مت �إن�شاء حمرتف (بيت اجلريح
احلريف الرتاثي) وهو عبارة عن م�شغل تدريبي
فني وحريف وتقني.
وللإطالع على ن�شاط (بيت اجلريح
احلريف الرتاثي) التقت «ال�صناعة
واالقت�صاد» احلاج عماد خ�شمان
«مدير الإعالم والعالقات العامة» يف
م�ؤ�س�سة اجلرحى ،حيث �أو�ضح �أهداف
اجلمعية« :تهدف اجلمعية من ان�شاء هذه
املحرتفات توفري الظروف الطبيعية
املالئمة لإبراز مواهب اجلرحى الفنية
واحلرفية ،كما وتعطيهم امل�ساحة
املطلوبة ملمار�سة هواياتهم من خالل
انتاج الأ�شغال اليدوية واحلرفية
والر�سومات اجلميلة ،التي تربز الإبداع
والفن الراقي الهادف .وقد ان�ش�أت هذه
املحرتفات يف كل من منطقة بريوت
والبقاع واجلنوب».
و�رشح احلاج خ�شمان ن�شاط املعهد
ال« :يعمل معهد بيت اجلريح على
قائ ً
وحرفية
تنظيم دورات تدريبية مهنية
ّ
بهدف م�ساعدة اجلريح على العمل
املنتج وتطوير املهارات والقدرات يف
جماالت الكمبيوتر واملحا�سبة واللغات
واخلزفيات
واحلفر على اخل�شب والزجاج
ّ
والق�ش واخليزران».

األقسام

وعن �أ�سباب �إن�شاء امل�ؤ�س�سة للبيت اجلريح �أو�ضح احلاج
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خ�شمان�“ :إن امل�ؤ�س�سة �أن�شئت بهدف تقدمي
الرعاية والإهتمام اىل جرحى املقاومة �ضد
الإحتالل الإ�رسائيلي للبنان تعترب نف�سها
م�س�ؤولة عن توفري خمتلف م�ستلزمات احلياة
اليومية الكرمية والالئقة بهم وبعائالتهم ،ومن
خالل بيت اجلريح احلريف الرتاثي توفري م�ساحة
مالئمة لهم لإبراز مواهب رمبا كانت دفينة ب�سبب
ان�شغاالتهم ال�سابقة ،وظهرت يف ما بعد فعملت
امل�ؤ�س�سة على تنميتها وتطويرها .اىل
جانب رغبة البع�ض منهم باحرتاف عمل
فني �أو حريف بهدف حت�سني الظروف
املعي�شية والإقت�صادية لهم.
لذا �أرادت م�ؤ�س�سة اجلرحى �أن يكون
بيت اجلريح ملتقى يحت�ضن اجلرحى
واملعوقني من �أجل تطوير مهاراتهم
ّ
واملهنية� ،إىل
وكفاءاتهم
ة
والفني
ة
العلمي
ّ
ّ
ّ
جانب الت�أهيل وت�أمني املهنة املنا�سبة
لهم حيث يقوم املعهد وبالتعاون مع
الدولية والوزارات
بع�ض املنظمات
ّ
أهلية بت�أهيل
املخت�صة
واجلمعيات ال ّ
ّ
ّ
مهنيا
قني
واملعو
اجلرحى
وتدريب
ًّ
ّ
التالية:
وحرفي ًا ،وي�شتمل على الأق�سام
ّ
ّ
 1م�شغل فنـّي  -حريف وب�أق�ساممتعددة.
ّ
 2-قاعة عر�ض وبيع منتجات اجلرحى

المشاركات

كما ت�شارك م�ؤ�س�سة اجلرحى يف لبنان
من خالل معهد بيت اجلريح احلريف
الرتاثي يف فعاليات معر�ض �أر�ضي
ال�سنوي ،باال�ضافة اىل امل�شاركات
تنظمها
يف العديد من املعار�ض التي ّ
البلديات واحتاداتها وجمعيات املعوقني داخل لبنان
وخارجه.
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�شركة �صيفي واوالده  ..ا�سم عريق ذو خربة يف عامل البناء وامل�شاريع واملقاوالت
منذ خم�سني عام ًا بد�أت �رشكة «�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.

شركة يافكو وفياض غروب

جوزيف فياض :شعارنا الصدق في المعاملة والمحافظة على الجودة
يف لقاء مع جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» �أو�ضح جوزيف فيا�ض
مدير عام ال�رشكة عن مراحل تطور ال�رشكة وعن �إن�شاء امل�صنع
اجلديد.
بعد �أن تويف امل�ؤ�س�س عمل �أبناءه جوزيف وطوين وفيا�ض
على نقل امل�صنع اىل بلدة تعنايل و�أدخل �إليه املنا�شري احلديثه
واجلاليات املتطوره لي�صبح امل�صنع الأكرب يف البقاع من حيث
�أنتاج جميع �أنواع احلجر املبوز واملدقوق وال�شعاير و�أدراج
وكل ما يتعلق ب�أعمال احلجر.
الفوره العقارية التي �شهدتها البالد �أبان توقف
ويف خالل ّ
احلرب الأهليه ،و�إعادة �أعمار بريوت و�سوليدير وحمتلف
املناطق التي �شهدت احلرب ،وتزايد الطلب على م�شثقات البناء
والأعمار ،قاموا الأخوه �آل فيا�ض ب�إ�ستحداث مبنى جديد جمهز
بخطوط �أنتاج متطورة و�آالالت حديثه تعمل على الكمبيوتر
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والليزر تعنى فقط بكل �أنواع الرخام
والغرانيت واالونيك�س وبالط ال�صخر
الطبيعي ،ليحدثوا ثوره يف عامل البناء
ملا �أنتجته �أيديهم �صاحبة اخلربه الكبريه
والعريقه من �أعمال فنية فاقت بجماليتها اللوحات الزيتية.
ويف لقاء ملجلة «ال�صناعة والإقت�صاد» مع ال�سيد /جوزف
فيا�ض رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام تطرق اىل عدة �أمور
تعاين منها ال�صناعة ب�شكل عام و�صناعتنا ب�شكل خا�ص.
�أو ًال :بع�ض العتب على الإدارات الر�سمية يف الوزارات املعنية
لت�رشيعها لبع�ض التجار التي ت�ستورد  Stockمن البالط الذي
البور التي ال ت�ستويف �أدنى ال�رشوط
يباع على الطرقات ويف َّ
واملعاير واملقاي�س املعتمده والتي ال تخ�ضع لأي �رضائب
تدفع للدوله من طاقه كهربائية ،ومن �صندوق وطني لل�ضمان
الأجتماعي وغريه من ال�رضائب املاليه املتوجبه على كل
�صناعي جتاه الدولة.
ثانياً :قلة اليد العاملة املتخ�ص�صة يف هذه ال�صناعة و�أرتفاع
�أجرها.
ثالثاً :التعرفه املرتفعه والأغلى بني دول اجلوار لفاتورة
الكهرباء واملحروقات.
ولكن رغم كل هذه امل�شاكل والعوائق التي تع�صف بهذه البالد
يبقى �إمياننا بوطننا كبري ورهاننا على �إذهاره �أكرب.
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

العقوبات الغربية على روسيا ..
نتائج وتداعيات األزمة األوكرانية

ينظر تاريخي ًا ،وخا�صة ما بعد فرتة احلرب العاملية الثانية،
�أواخر �أربعينات ومطلع خم�سينات القرن املا�ضي� ،إىل
العقوبات االقت�صادية وال�سيا�سية ،التي تتخذها دولة �أو
جمموعة دول بحق دولة �أخرى ،على �أنها حماولة لتغيري نهج
هذه الدولة� ،أو ثنيها عن خطوات اتخذتها و�صو ًال �إىل حماولة
تغيري ال�سلطة فيها.
وتت�أثر هذه العقوبات املتخذة يف طبيعة الدولة املعاقبة،
وقدرتها الوطنية ،كذلك �شبكة عالقاتها الدولية �أي�ض ًا ولذلك
تختلف طبيعة هذه الإجراءات وت�أثرياتها من دولة �إىل �أخرى.
يف الوقت الذي تزداد فيه العالقات ،ت�شابك ًا بني رو�سيا
والغرب عموم ًا ،والواليات املتحدة خ�صو�ص ًا يرتاجع ما
ا�صطلح على ت�سميته احلرب الباردة مطلع خم�سينات القرن
املا�ضي ،وحتى �سنوات م�ضت ،وخا�صة بعد تفكك االحتاد
ال�سوفييتي ،وانهيار املنظومة اال�شرتاكية يف دول �رشق
�أوروبا وتبعاتهما.
ويف هذا ال�سياق ،ينظر باهتمام �إىل العقوبات التي اتخذتها
الواليات املتحدة والدول الأوروبية م�ؤخراً بحق رو�سيا على
خلفية الأزمة الأوكرانية ،التي ت�شري �إىل العديد من امل�سائل
املهمة ،بدءاً من طبيعة هذه العقوبات ،مروراً مبدى ت�أثريها،
وانتهاء بحجم التوافق بني الدول امل�شاركة يف اتخاذ هذه
الإجراءات العقابية.
كما ينظر �إليها و�سط ت�سا�ؤالت العديد من امل�س�ؤولني الرو�س
والغربيني ،عما �إذا كانت هذه العقوبات ،متثل عودة ملرحلة
احلرب الباردة ،و�سيا�سة ال�ستار احلديدي ،التي فر�ضها الغرب
�ضد االحتاد ال�سوفييتي.
وقد �شملت العقوبات الأمريكية العديد من امل�س�ؤولني الرو�س،
و� 17رشكة رو�سية ترتبط بالكرملني ،وت�ضمنت جتميد الأ�صول
املالية وعدم منح ت�أ�شريات دخول �إىل الأرا�ضي الأمريكية،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  139حزيران 2014

�إ�ضافة �إىل منع ت�صدير التكنولوجيا التي ميكن ا�ستخدامها
يف ال�صناعات الع�سكرية ،و�صو ًال �إىل �إبطاء اال�ستثمارات
املتدفقة على رو�سيا ،وا�ستهداف امل�صارف الرو�سية
وتعامالتها ،و»ا�ستبعاد» رو�سيا من جمموعة الثماين للدول
ال�صناعية الكربى  . .الخ.
ويف الوقت الذي «متاهت» فيه الدول الأوروبية ،مع �سيا�سة
العقوبات الأمريكية ،ف�إنها �أحجمت عن اتخاذ الإجراءات
الأمريكية نف�سها ،كذلك تركت جمموعة الدول ال�صناعية
ال�سبع الكربى يف اجتماعها الأخري الباب مفتوح ًا �أمام كل
دولة من دولها لتنفيذ الإجراءات العقابية التي تراها منا�سبة.
وردت رو�سيا على هذه العقوبات ،ب�إعالن وزير خارجيتها
�سريجي الفروف رف�ضه العقوبات الأمريكية  -الأوروبية
من حيث املبد�أ لأنها «تتعار�ض مع التفكري ال�سليم» ،و�شدد
نائبه �سريجي ريابكوف ،على �أنه« :ال يحق لأحد �أن يتحدث
مع رو�سيا بلغة العقوبات ،فالإمالءات وتوجيه الإنذارات
�سرتتد على �أ�صحابها» .مذكراً ب�أن هذا التوجه ،ي�شكل عودة
�إىل احلرب الباردة  .يف الوقت الذي قطع فيه الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني االت�صاالت الهاتفية «�شبه اليومية» مع
نظريه الأمريكي باراك �أوباما.
ن�شري يف هذا ال�سياق �إىل ت�رصيح م�ساعد وزير اخلزانة
الأمريكية ال�سابق بول روبرت�س ،الذي ا�ستخف بالعقوبات
ال�« :إنها لي�ست �سوى دعاية ال مربر لها والرئي�س
الأمريكية قائ ً
�أوباما اعرتف بنف�سه ب�أنه لي�س لها �أي ت�أثري» ،حمذراً يف
الوقت نف�سه من تداعياتها ،ومن �أنها ت�شجع مو�سكو على
اتخاذ �إجراءات جوابية.
�إذ متثل �شبكة العالقات الدولية القائمة ،جما ًال �ضاغط ًا على
الدول جميعها ،ويف هذا الإطار تربز الردود الرو�سية املمكنة،
ومن �ضمنها توقف رو�سيا عن ا�ستخدام الدوالر الأمريكي
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كعملة احتياطية وكو�سيلة لت�سوية املدفوعات الدولية .كذلك
�إزعاج الأمريكيني ،الذين متر 40باملئة من �إمدادات قواتهم،
وقوات حلف الناتو يف �أفغان�ستان عرب الأرا�ضي الرو�سية.
ال عن اهتمام الأمريكيني �أو ًال بق�ضاياهم الوطنية
ف�ض ً
«برنامج الرعاية ال�صحية ،الربامج االجتماعية ،الق�ضايا
االقت�صادية الوطنية واخلا�صة  . .الخ» �إ�ضافة �إىل التباينات
والتعار�ضات يف الكونغر�س الأمريكي ،بني الدميقراطيني
واجلمهوريني ،باعتبار هذه الق�ضايا متثل �أولوية للمواطن
الأمريكي ،مقارنة بامل�سائل الدولية ،على �أهميتها وتبعاتها.
�أما الأوروبيون ،ف�إن مو�ضوع ا�سترياد الغاز الطبيعي الرو�سي،
ميثل هاج�س ًا كبرياً و�أ�سا�سي ًا لهم ،ويذكرهم ب�أزمة كانون
ال عن
الثاين عام  2006و�أزمة كانون الثاين عام  .2009ف�ض ً
احلجم الكبري للعالقات االقت�صادية الأوروبية  -الرو�سية
وحجم التبادل التجاري بني اجلانبني ،وغريها من تعقيدات
الو�شائج املختلفة القائمة بينهما.
يف الوقت الذي يدرك فيه امل�س�ؤولون الأمريكيون والأوروبيون
تنوع العالقات الرو�سية  -الدولية وخا�صة موقع رو�سيا
املهم يف العديد من الروابط والتكتالت القارية والدولية
(منظمة �شنغهاي للتعاون ،جمموعة بريك�س الدولية ..الخ)
ودورها املت�صاعد دولي ًا �أي�ض ًا.
مرحلة جديدة يف العالقات الدولية القائمة ،متثل الأزمة
الأوكرانية «الفتتها» ،والتوازنات الدولية و�أدوار الدول
الرئي�سية العاملية جوهرها احلقيقي .وت�ؤ�رش �إىل �أن �أفول
الأحادية القطبية ،وبدء مرحلة التعددية القطبية ،تعيق
�إمكانية العودة �إىل احلرب الباردة� ،إال �أنها تظهر يف الوقت
نف�سه ،حجم التباينات والتعار�ضات الدولية ،على اختالفها،
الراهنة وامل�ستقبلية القريبة �أي�ض ًا.
يرى الغرب �أن التعاطي الرو�سي مع الأزمة الأوكرانية ،هو
تعامل �سلبي ،يفرت�ض عدم ال�سماح به �أو تكراره ،يف الوقت
الذي ت�ؤكد فيه مو�سكو� ،أن �أمنها القومي ،وحقوق الأقليات
الرو�سية يف الف�ضاء ال�سوفييتي ال�سابق خط �أحمر.
فهل تعك�س هذه التباينات واملواقف املتعار�ضة لدول كربى
وعظمى نف�سها على هذه العقوبات وتداعياتها؟ وهل ي�ستعمل
«الدب الرو�سي» �إمكاناته لإف�شالها؟ هذا ما �ستظهره الأ�سابيع
القليلة املقبلة ،ومن �ضمنها تطورات الأزمة الأوكرانية
وتبعاتها �أي�ض ًا.
  
يف الوقت الذي يعاين فيه العامل تطورات الأزمة الأوكرانية،
يدر�س امل�ستثمرون والزعماء �سيناريوهات تداعيات عدم
اال�ستقرار هناك على االقت�صاد العاملي.
ال انفكاك يف �أوكرانيا بني اال�ضطراب ال�سيا�سي وموقعها
اال�سرتاتيجي االقت�صادي ،وال�سيما �أ ّنها قنطرة رئي�سة بني
رو�سيا والأ�سواق الأوروبية كما �أنها �أحد �أكرب م�صدري احلبوب.
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وبعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي� ،ضعف اقت�صاد �أوكرانيا،
وحاليا تعي�ش حتت وط�أة خطة �إنعا�ش مازالت ترتنح حتت
�س�ؤال مهم :من املنقذ احلقيقي؟ هل هو رو�سيا �أم الغرب مبا
فيه االحتاد الأوروبي؟
وفيما يلي خم�سة �أ�سباب لالهتمام الكبري من قبل
االقت�صاديات الكربى مبا يحدث يف �أوكرانيا:
1ـ �أوكرانيا هي رابط مهم بني رو�سيا وبقية �أوروبا:
ال تتحكم باقت�صادها مثلما كانت من قبل ،ولكنها من
دون �شك تتحكم يف جغرافيتها .فرو�سيا تزود �أوروبا بربع
حاجاتها من الغاز ،ون�صفها يتم �ضخه بوا�سطة الأنابيب
التي تعرب �أوكرانيا .ولو قررت مو�سكو قطع الإمدادات مثلما
فعلت �سابقا ف�إن �أ�سعار الطاقة �سرتتفع.
2ـ العقوبات على رو�سيا:
يف �ضوء احتمال توقيع عقوبات من قبل �أكرب  10اقت�صادات
يف العامل على رو�سيا ،تتزايد املخاوف .و�أعلن وزير اخلارجية
الأمريكي (كريي)� ،أن بالده «ترغب بكل ت�أكيد» يف در�س
عقوبات على مو�سكو ،كما �أن الرئي�س باراك �أوباما «يدر�س
حاليا كل اخليارات».
3ـ احتمال ت�أثر التجارة العاملية والأوروبية:
كما �أنه من املمكن ملن هم �أبعد من القارة الأوروبية �أن
يت�رضروا ،يف حال ت�أثرت حركة جتارة احلبوب و�إمداداتها
حيث �إن �أوكرانيا واحدة من �أكرب م�صدري الذرة والقمح يف
العامل وبالتايل �سيكون هناك احتمال كبري الرتفاع �أ�سعارها.
4ـ احلكومة الأوكرانية غارقة يف الديون:
كان ميكن للأزمة �أال تكون بهذه احلدة لو كانت احلكومة
الأوكرانية �أكرث راحة يف ما يتعلق با�ستقرارها االقت�صادي.
وتعاين احلكومة من �أزمة ديون تقدر ب�أكرث من  13مليار
دوالر هذا العام ،زيادة على  16مليارا ينبغي دفعها قبل
نهاية  .2015ويقول املحلل االقت�صادي لوبومري ميتوف �إن
�أوكرانيا حتتاج للأموال الآن حتى تتجنب انهيارا كامال.
ويزداد الأمر �سوءا مع �إعالن رو�سيا جتميد مبلغ  15مليار
دوالر بعد �إطاحة م�س�ؤولني حلفاء ملو�سكو .وتتعلق �آمال
�أوكرانيا الآن ب�إنقاذ من قبل �صندوق النقد الدويل الذي
�أعلنت مديرته كري�ستني الغارد �أن ال�صندوق يناق�ش مع كبار
م�ساهميه كيفية توفري  35مليار دوالر لكييف �إذا عربت عن
حاجتها لذلك .ولكن حتى تتقدم املفاو�ضات ال بديل من
عودة اال�ستقرار �إىل البالد.
5ـ �أوكرانيا لي�ست الوحيدة التي تعاين من �ضمن الأ�سواق
النا�شئة:
ت�أتي الأزمة الأوكرانية يف وقت �صعب متر به عدة �أ�سواق
نا�شئة ،ما دعا عدة دول من �ضمنها الواليات املتحدة �إىل
�أخذ احليطة .وميكن للأزمة الأوكرانية �أن تدفع امل�ستثمرين
�إىل �إعادة النظر يف خططهم مع وجود خماوف من بطء النمو
يف مثل هذه الأ�سواق.
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من �شهر �إلى �شهر

تجمع رجال األعمال اللبنانيين
يدعو الى تنمية العالقات التجارية مع افريقيا

سفير ساحل العاج

سفير جنوب أفريقيا

سجعان قزي وآالن حكيم

ادمون جريصاتي وفادي الجميل وأسعد ميرزا وسعد االزهري

جتمع رجال الأعمال اللبنانيني
نظم
ّ
برئا�سة ف�ؤاد زمكحل لقاءاً حواري ًا مع
عدد من �سفراء دول �أفريقيا ،بح�ضور وزير
اخلارجية واملغرتبني جربان با�سيل ،وزير
االقت�صاد والتجارة �أالن حكيم ،وزير العمل
�سجعان قزي ،وعدد من الوزراء واملعنيني.
التجمع �إىل تنمية العالقات والتبادل
ودعا
ّ
التجاري مع الدول الأفريقية ودر�س العديد
من فر�ص اال�ستثمار وال�رشكة املتبادلة،
م�شدداً على �أن تعزيز املوقع االقت�صادي
والتجاري هو هدف حمدد «الن�شاء الت�آزر
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فؤاد زمكحل

ممثلة سفير تونس

سفير المغرب

جوزف طربيه وفريج صابونجيان ونايلة معوض

فؤاد زمكحل مع السفراء

رفله دبانة وكميل عساف والقاضي زرق اهلل فريفر

توفيق دبوسي وانطوان سعادة وايلي عون

الب ّناء ومل�ساعدة �أ�صحاب امل�شاريع
ولال�ستثمارات يف مناطقنا على التطور
والنمو».
وتطرق زمكحل �إىل الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالجتماعية الراهنة ،م�ؤكداً احرتام
اال�ستحقاقات الد�ستورية� ،إذ �أن «�أي بلد
مييل �إىل فراغ د�ستوري هو بلد ي�سعى �إىل
تدمري ذاته واىل حث بقية امل�ستثمرين
والرياديني على الهروب منه».
�أما يف ما يتعلق ب�أزمة �سل�سلة الرتب
والرواتب ،فرف�ض �أن يكون متويلها
18

على ح�ساب ال�رشكات اخلا�صة ،مطالب ًا
ب�إ�صالحات هيكلية و�إعادة هيكلة داخلية
�شاملة».
ولفت �إىل ا�ستقاللية القطاع اخلا�ص
عن التوترات ال�سيا�سية املحيطة ،م�ؤكداً
ا�ستعداد ال�رشكات اللبنانية با�ستمرار
اليجاد فر�ص و�رشكة �إنتاجية جديدة
للنمو مهما ا�شتدت الأزمات.
ثم
حتدث ال�سفراء احلا�رضون عن
ّ
فر�ص اال�ستثمار يف بالدهم مع ذكر
املناخات االقت�صادية يف ظل تو ّفر

سفير المغرب ومروان اسكندر وغسان حجار

أمين نجار وسامي سعادة ة وعبداهلل مطرجي

سفير تركيا وسفير السودان وسفير مصر

المخدر
القناصل جان عبود وسايد الشالوحي وجورج بستاني وأحمد
ّ

كميل القاضي والقاضي رزق اهلل فريفر وفادي شلفون

نبيل الجميل وسرج داغر وخليل داغر

تانيا قسيس وفؤاد زمكحل

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

فادي داعوق وفيصل دحبورة وروجيه كنعان وايلي عون

فادي شلفون واالب برميو سيون وخليل داغر وسامي عيد

بسام خويص وجورج عال وجورج غريب

كمال سماحة وبيار كنعان ونجيب شقير وبيتر بايتس

كلود روفان وهنري كاشتوريس ورياض عبجي

سالم بيضون وجوزف جعجع وانطوان حبيب

علي برو وسفير جنوب افريقيا ووجيه البزري

املواد الطبيعية واحلوافز التي تعطيها
حكوماتهم للم�ستثمرين الأجانب لديها.
و�رشحوا �أهمية ودور اجلاليات اللبنانية
املوجودة فيها والتي لديها قوة اقت�صادية
ي�شجع على تعزيز
ال ي�ستهان بها ،مما ّ

وتطوير العالقات االقت�صادية وخ�صو�ص ًا
التجارية منها بني لبنان وهذه البلدان،
ودعوا رجال الأعمال اىل زيارة بالدهم
وبناء عالقات مع نظرائهم مبا يعود
بالفائدة على االقت�صاد الوطني بني لبنان
19

وهذه البلدان.
ختام ًا� ،ألقى قزي كلمة مقت�ضبة قال
معطلة
فيها« :ثمة جمهوريتان ،جمهورية ّ
وجمهوريتكم الفاعلة والنا�شطة» ،م�شيداً
بالعالقة التاريخية مع القارة الأفريقية.
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فرعون يطلق الموسم السياحي البحري
مليوين زائر ،وقد �أ�صبح يف العام 2013
حواىل املليون و� 300ألف زائر ،وهذا

�أطلق وزير ال�سياحة مي�شال فرعون
املو�سم ال�سياحي البحري يف «جممع بل
ازور» يف جونيه ،وم�شاركته يف احتفال
تخريج دفعة من �أفواج الإنقاذ البحري،
� ّأكد فرعون �أن «الثقة بلبنان �سوف تتعزز
و�سيعود ال�سياح اخلليجيون �إىل ربوعه».
و�أ�شاد بالقطاع ال�سياحي الذي ي�ؤمن
ويتقيد
�أكرث من � 25ألف فر�صة عمل
ّ
بالقوانني ويخ�ضع لرقابة وزارات

تطرق
ال�سياحة والأ�شغال العامة واملالّ ،
�إىل م�س�ألة الأمالك البحرية ،م�شرياً �إىل
�أنها «�أ�صبحت معروفة يف �شكل �أف�ضل
يف جمل�س النواب بف�ضل احلوار الذي
جرى يف الأ�سابيع املا�ضية».
ين�س فرعون الإ�شارة �إىل الأزمة التي
ومل َ
مرت بها ال�سياحة خالل ال�سنوات الثالث
ّ
املا�ضية ،وتراجع عدد ال�سياح ،مو�ضح ًا
�أن «عددهم يف العام  2010كان �أكرث من

يعك�س ما ي�شهده القطاع من تداعيات
م�ؤثرة».
ور�أى �أن «وجود احلكومة والتوافق
الأمني والتهدئة ال�سيا�سية عوامل
�ست�ؤدي �إىل عودة االقت�صاد وال�سياحة»،
م�شدداً على �رضورة ت�أمني «الأمن
و�إحياء املهرجانات ،ومنها مهرجانات
بعلبك الدولية التي �ستعود اىل بعلبك
ويف ظل املحادثات التي �أجريناها يف
دبي وابو ظبي وامل�شاركة يف معر�ض
ال�سفر وال�سياحة العربي� ،شعرنا �أن
اجلميع من االخوة اخلليجيني يرغبون
يف العودة �إىل لبنان».
من جهته � ّأكد نقيب املجمعات ال�سياحية
البحرية جان بريوتي �أن «لبنان ال
ميكن �أن ي�شهد �أي منو خارج الدورة
االقت�صادية ،التي ال ميكن �أن تن�شط من
دون ال�سياحة» .ونا�شد «�أهل الت�رشيع
�أن تكون مقاربتهم ملو�ضوع الأمالك
البحرية مقاربة اقت�صادية �إمنائية
م�ستقبلية� ،إذ ال ميكن �أن ندفع بدالت
من �سنة �إىل الوراء مع الفوائد يف زمن
�شهدنا فيه موا�سم �سياحية معدومة».

السفينة «عايدة» تعود الى مرفأ طرابلس
عادت احلياة اىل مرف أ� طرابل�س ،هكذا عبرّ ت امل�شاركون يف
الإحتفال ال�شعبي الذي نظمته الأكادميية البحرية العربية
ومكتب التمثيل الإقليمي الحتاد املوانئ العربية واجلامعة
اللبنانية الفرن�سية للعلوم التطبيقية يف طرابل�س وم�صلحة
ا�ستثمار املرف�أ ،ملنا�سبة ر�سو ال�سفينة «عايدة» التابعة
للأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف
جمهورية م�رص العربية عند ر�صيف املرف�أ ودعم ًا لإحياء
ال�سياحة املرفئية ،وعودة احلياة �إىل مرف أ� طرابل�س.
�شارك يف االحتفال رئي�س الأكادميية العربية الدكتور
�إ�سماعيل عبد الغفار ،وح�شد من ال�شخ�صيات وجمهور من
طرابل�س وال�شمال .وحتولت االحتفالية �إىل مهرجان ا�ستعاد
فيه مرف أ� طرابل�س ت�ألقه وجال العديد من احل�ضور يف �أرجاء
ال�سفينة «عايدة» واطلعوا على ما تقدمه من علوم بحرية
للطالب العرب الذين يخ�ضعون لدورات تدريبية بحرية على
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منت هذه ال�سفينة ،وت�ستمر الدورة عدة �أ�شهر.
وقال مدير مرف�أ طرابل�س الدكتور �أحمد تامر« :زيارة
ال�سفينة عايدة �إىل مرف أ� طرابل�س كانت متوقعة منذ �أ�سابيع
ولكننا طلبنا ت�أجيل موعد و�صولهم ب�سبب الأو�ضاع الأمنية
يف املدينة لأن الباخرة ت�ضم � 260شخ�ص ًا ،منهم  80فرد ًا
هم �أع�ضاء الطاقم البحري والباقون طالب من جن�سيات
عربية و�أفريقية».
ور�أى �أمني املال يف «غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة»
توفيق دبو�سي �أن موقع مرف�أ طرابل�س ي�ؤهله للقيام بدور
اقت�صادي وحياتي مهم ...والباخرة عايدة من �أوائل البواخر
وال�سفن التي ت�أتي �إىل طرابل�س عرب مرفئها ...و�أنا على يقني
عند ذاك �أن طرابل�س �ست�صبح املدينة االقت�صادية الأوىل يف
لبنان».
و�أ�شار القبطان ح�سام جمد الدين طه اىل �أن ال�سفينة عايدة
20

..وافتتح معرض تعاون ّيات
المأكوالت الحرف ّية

موجز اقتصادي

كما افتتح وزير ال�سياحة مي�شال فرعون معر�ض
اللبنانية الذي يقام
الرتاثية
احلرفية
تعاونيات امل�أكوالت
ّ
ّ
ّ
ّ
لل�سنة الثالثة على التوايل يف «�أ�سواق بريوت» ،بح�ضور
إعالمية بهدف
وجتارية و�
وم�رصفية
�سيا�سية
�شخ�صيات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
املناطق
خمتلف
ل
ث
مت
التي
ات
التعاوني
ت�شجيع
ّ
ّ
ّ
والهادفة اىل ت�شجيع املزارع واحلريف اللبناين على البقاء
يف �أر�ضه من خالل ت�رصيف حم�صوله ،وفق ال�رشوط
أوروبية من
العاملية ،اىل امل�ستهلك اللبناين واىل الدول ال
ّ
ّ
Fair
Trade
ة
جمعي
خالل
العاملية.
ة
اللبناني
ّ
ّ
ّ
والقى فرعون ،بعد جولة قام بها على خمتلف العار�ضني
ا�ستمع منهم فيها اىل حاجاتهم و�سبل تعاونهم مع وزارة
ال�سياحة لت�شجيعهم على موا�صلة املبادرة التي يقومون
القيمني على املعر�ض ،وكا�شفا عن
بها ،كلمة ه ّن�أ فيها ّ
ت�شجع ال�سياحة
ة
�سياحي
برامج
ت
أعد
� ّأن «وزارة ال�سياحة � ّ
ّ
ّ
املناطقية بكلفة متدنية ،ما يتيح لل�سائح واملقيم �أن يزور
ّ
ويتذوق
ويتعرف اىل عاداتها ومعاملها
ة
اللبناني
املناطق
ّ
ّ
ّ
م�أكوالتها».
اجلمعية �سمري عبد امللك ف�ألقى كلمة �شكر
اما رئي�س
ّ
فيها فرعون على رعايته للمعر�ض «من �ضمن الن�شاط
الذي يقوم به والذي يهدف اىل عودة البلد اىل ما كان
عليه ،وي�سعدنا �أن نكون جزءاً من هذا الن�شاط ،خ�صو�ص ًا
جمعيتنا تهدف اىل ت�شجيع �أبناء القرى على
الت�شبث
� ّأن
ّ
ّ
ب�أر�ضهم
واحلد من الهجرة».
ّ

 عر�ض وزير االقت�صاد والتجارة
�آالن حكيم مع رئي�س «جلنة االتفاقيات
التجارية يف احتاد غرف التجارة
وال�صناعة والزراعة» ناجي مزنر ،يف
�أو�ضاع االتفاقيات التجارية .و�أو�ضح
تطرق �إىل دور اللجنة يف متابعة ملف
مزنر �أن «اللقاء ّ
االتفاقيات التجارية مع اخلارج ،وال �سيما على �صعيد منظمة
التجارة العاملية واتفاقية اغادير» .وتابع حكيم مع وفد من
«جمعية جتار اقليم اخلروب» برئا�سة �أحمد حميي الدين عالء
الدين االو�ضاع التجارية يف املنطقة .و�أو�ضح عالء الدين
�أنه �س ّلم حكيم «برنامج امللتقى االقت�صادي الأول يف اقليم
اخلروب الذي �سيعقد يف  10و� 11أيلول املقبل ،برعاية حكيم».
� أ�صدر مدير عام «ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي»
حممد كركي مذكرة �إعالمية تتعلق
بالإعفاء من زيادات الت�أخري،
واملخالفات ،و�إجازة تق�سيط الديون
املتوجبة مل�صلحة ال�صندوق .ودعت
�إدارة ال�صندوق �أ�صحاب العالقة
للمبادرة �إىل ت�سوية �أو�ضاعهم خالل
فرتة العمل ب�أحكام القانون رقم  269والتي تنتهي يف
 2015/4/21واال�ستفادة من الت�سهيالت املمنوحة لهم
مبوجب القانون.

هي حكومية م�رصية ولها مهمتان رئي�سيتان ،متوين مناطق
املنارات البحرية واملالحية و�إمدادها بالوقود وامل�ؤن
وتدريب طلبة الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري على �أعمال القيادة والهند�سة البحرية».
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 تابع وزير العمل �سجعان قزي ،مع املجل�س اجلديد
لـ»جمعية جتار بريوت» برئا�سة نقوال
�شما�س ق�ضايا م�شرتكة ،ا�ضافة اىل
م�س�ألة احلوار بني �أطراف االنتاج .و�أكد
�شما�س تقديره لدور وزير العمل يف احياء
اللجان التابعة للوزارة ،ومن بينها جلنة
امل�ؤ�رش وجلنة احلوار امل�ستدام .وبحث قزي مع وف ٍد من «نقابة
�أ�صحاب ال�شاحنات» برئا�سة �شفيق الق�سي�س يف بع�ض املطالب
والق�ضايا العائدة للنقابة .من جهة ثانية ،طلبت وزارة العمل
من مكاتب ا�ستقدام العامالت يف اخلدمة املنزلية �إيداع م�صلحة
القوى العاملة �شهادة ت�سجيل يف
مديرية الواردات ،و�صورة عن �آخر
ت�رصيح �سنوي تقدم به مكتب
اال�ستقدام من مديرية الواردات يف
وزارة املال ،وذلك مع بداية كل
عام ،و�ضمن مهلة ال تتعدى نهاية
�شهر كانون الثاين.
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شقير رئيس ًا لـ«إسكامي»
في ً
والية جديدة
�أعيد انتخاب رئي�س «احتاد غرف التجارة
وال�صناعة والزراعة اللبنانية» رئي�س
«غرفة بريوت وجبل لبنان» حممد �شقري
رئي�س ًا لـ»جمعية غرف التجارة للبحر
ٍ
لوالية جديدة ،وذلك
املتو�سط» (�إ�سكامي)،
ب�إجماع الغرف املتو�سطية ،خالل انعقاد
هيئة مكتب «�إ�سكامي» وجلنتها التنفيذية
يف مدينة طنجة يف املغرب.
وخالل االجتماع حتدث �شقري ف�شدد
على الدور اال�سا�سي الذي تلعبه غرف
التجارة و»�أ�سكامي» يف دفع عملية النمو
يف املتو�سط ،وقال «يف هذا املعنى فان
«ا�سكامي» متثل م�صالح القطاع اخلا�ص
يف املتو�سط».
و�شدد على �رضورة بذل مزيد من اجلهد
لتفعيل التعاون بني دول املنطقة،
للنهو�ض باقت�صاد املتو�سط ،وقال «لالحتاد من اجل املتو�سط دور رئي�س يف هذا
االطار ،خ�صو�صا ان «ا�سكامي» ت�شكل زراع االحتاد االقت�صادي من اجل التخطيط
للتنمية.
ومت االتفاق خالل اجتماع «ا�سكامي» على عقد اجتماع هيئة املكتب واجلمعية
العمومية لـ»ا�سكامي» يف بريوت يف  14و 15ت�رشين االول املقبل ،وكذلك تنظيم
م�ؤمتر ال�سياحة املتو�سطي يف  13ت�رشين االول املقبل يف بريوت ،على ان يجمع
م�ؤ�س�سات �سياحية متو�سطية كربى مع نظرياتها اللبنانية خللق �رشاكات عمل يف
ما بينها.
وعلى هام�ش االجتماعات زار �شقري املنطقة االقت�صادية احلرة يف طنجة يرافقه
مدير عام املنطقة مهدي التازي الريفي الذي اطلعه على امل�صانع واالعمال يف
املنطقة.
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 ..ومن طرابلس:
إلطالق المنطقة
االقتصادية ّ
الحرة

خل�ص االجتماع بني رئي�س
«احتاد غرف التجارة وال�صناعة
والزراعة يف لبنان» رئي�س «غرفة
بريوت وجبل لبنان» حممد
�شقري و«جتمع رجال �أعمال يف
طرابل�س وال�شمال» ،خالل زيارة
له اىل طرابل�س� ،إىل جمموعة من
البنود� ،سيتم تنفيذها �رسيعا،
�أبرزها �إطالق العمل باملنطقة
االقت�صادية احلرة يف مرف أ�
طرابل�س ،وو�ضع ت�صور متطور
لال�ستفادة من امل�ساحات والأبنية
يف معر�ض ر�شيد كرامي الدويل
لتحريك االقت�صاد .و�شارك يف
اللقاء القائم ب�أعمال رئا�سة «غرفة
طرابل�س وال�شمال» توفيق دبو�سي،
رئي�س بلدية طرابل�س نادر الغزال،
رئي�س جمل�س ادارة «معر�ض ر�شيد
كرامي الدويل» ح�سام قبيطر ،مدير
مرف أ� طرابل�س �أحمد تامر ،رئي�س
«جمعية جتار طرابل�س» فواز
احللوة.
وركز �شقري على «�رضورة تطوير
ال�رشاكة بني الفعاليات االقت�صادية
يف طرابل�س وال�سلطة املحلية� ،أي
البلدية ،لتفعيل التعاون يف ما
بينهما لتن�شيط احلركة التجارية،
وحتفيز اال�ستثمار».
� ّأما رئي�س التجمع عمر احلالب
ف�شدد على «�رضورة التعاون
والتكاتف لتحقيق الإمناء،
لن�ستطيع التغلب على �صعوباتنا،
وتزدهر م�ؤ�س�ساتنا ،ونق�ضي على
الفقر ونحارب الف�ساد ،ون�ستقطب
الزوار».

رجال األعمال يطالبون بإصالحات
هيكلية إلنقاذ االقتصاد
طالب وفد من «جتمع رجال الأعمال
اللبنانيني» برئا�سة الدكتور ف�ؤاد
زمكحل �أثناء لقائهم مع وزير التنمية
االدارية نبيل دو فريج با�صالحات
هيكلية لإنقاذ االقت�صاد الوطني،
وذلك من خالل م�شاريع بد�أها التجمع
بالفعل ومنها :م�رشوع قانون �ضمان
ال�شيخوخة ،الذي اقرتحه جتمع رجال
الأعمال اللبنانيني يف �أيلول ،2011
وم�رشوع قانون الأ�سهم التف�ضيلية
(متوز  ،)2012وم�رشوع قانون
�رشكات الأ�سهم املب�سطة (�أيار  )2013وم�رشوع قانون ب�ش�أن
ال�ضمانات العينية على الأموال املنقولة (�آذار  )2014وغريها
من امل�شاريع .ور�أى زمكحل انه «يجب �أن يبد�أ جزء كبري من
حل م�شكلة �سل�سلة الرتب والرواتب ب�إ�صالحات جذرية يجب �أن
ترتبط ب�أي زيادة».
من جهته اكد دوفريج ان وزارته «تعنى باال�صالح االداري الذي
يطمح اليه جميع اللبنانيني ،واليوم بات اال�صالح االداري حمط
انظار كل الفئات ال�سيا�سية وغري �سيا�سية وخ�صو�صا الهيئات
االقت�صادية» ،م�شريا اىل ان م�رشوع �سل�سلة الرتب والرواتب اجنز
يف اللجنة النيابية اخلا�صة.

أزمة مياه البقاع
تناول وزير الطاقة واملياه �أرتيور نظريان ووزير ال�صناعة
الدكتور ح�سني احلاج ح�سن والنائب �إميل رحمة� ،أزمة املياه
التي تعاين منها حمافظة البقاع ،بحث مع وفد من ر�ؤ�ساء
بلديات منطقة �رشقي بعلبك ،وبعلبك و�شمايل بعلبك ،بح�ضور
مدير عام م�ؤ�س�سة مياه البقاع مارون م�س ّلم ،يف مو�ضوع
املياه يف ظل ال�شح هذا العام.
قال نظريان بعد اللقاء �إن البحث تناول مو�ضوع ت�شغيل
�شبكتي مياه ال�شفه وال�رصف ال�صحي .ون�أمل �أن يتوىل الوزير
القيام باملرا�سالت الالزمة �إىل جمل�س الوزراء و�إىل جمل�س
الإمناء والإعمار من �أجل التمديد لعقد ت�شغيل �شبكة مياه
ال�شفه وال�رصف ال�صحي يف هذه املنطقة ملا لهذا املو�ضوع
من �أهمية ق�صوى نظراً للم�شاكل العديدة التي تعرت�ض ت�شغيل
ال�شبكتني ،و�أهمها �أن التيار الكهربائي هو بني حالتني� ،إما
حالة وجوده و�إما التقنني �أو حالة عدم التغذية ،ويف احلالتني
ف�إن الآبار املوجودة يف املنطقة وعددها واحد وع�رشون بئراً
تغذي املنطقة وهي ال تعمل ،ف�إذا وجد التيار الكهربائي فهو
عدل املطلوب وبالتايل فالآبار ال
يف حالة فولتاج دون ا ُ
مل ّ
تعمل ،و�إذا كان التيار مقطوع ًا فال وجود للمياه».

موجز اقتصادي
� أكد وزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن «احلر�ص على حماية الإنتاج
الغذائي الوطني ،وحت�صينه من �أي عوامل
ت�ؤدي �إىل تعري�ض �سالمته وجودته لأي
خماطر تنعك�س �سلب ًا على �صحة املواطن،
وعلى �سمعة ال�صناعة اللبنانية ،وعلى تعزيز قدرتها التناف�سية
و�شدد يف اجتماع م�شرتك مع
يف الأ�سواق املحلية واخلارجية»ّ .
ممثلني عن «جمعية ال�صناعيني» و«نقابة ال�صناعات الغذائية»
وم�صنعي العبوات والرباميل والأكيا�س البال�ستيكية ،على «�أهمية
و�ضع م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية (ليبنور) موا�صفات
الزامية خا�صة ب�إنتاج الرباميل البال�ستيكية على اختالف حجمها،
ال�صحية ومعايري ال�سالمة،
لت�أمني امل�ستوعب امل�ستويف ال�رشوط
ّ
خم�ص�صة الحتواء املواد الغذائية».
مبا ّ
يثبت �أنها ّ
 جال املدير العام لـ«م�صلحة
الليطاين» املهند�س عادل حوماين على
ر�أ�س وفد من جمل�س الإدارة ومهند�سي
امل�صلحة يف موقع �سد اخلرديل للك�شف
على املنطقة التي �سيقام عليها ال�سد،
ثم تفقد مع الوفد موقع �سد كفر�صري يف زوطر الغربية .و�أو�ضح
حوماين � ّأن «�سد اخلرديل �ستلزم درا�سته يف الأول من متوز
املقبل� ،أما �سد كفر�صري ف�ستلزم درا�سته يف الأول من ت�رشين
الأول املقبل ،بناء على توجيهات رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
ووزير الطاقة واملياه �أرتور نظريان».
� أ�صدر وزير الزراعة �أكرم �شهيب قراراً
منع فيه �إحدى ال�رشكات املتخ�ص�صة
بالتعقيم البخاري احلراري لبع�ض �أنواع
الثمار امل�ستوردة عن العمل .و�أفاد بيان
�صادر عن الوزارة ب�أن الك�شف الفني
بينّ عدم التزام هذه ال�رشكة «بال�رشوط الفنية املطلوبة ،وعدم
قيامها بت�صحيح �أو�ضاعها اثر الإنذار الذي وجه �إليها �سابقا».
من جه ٍة ثانية بحث �شهيب مع وفد من «نقابة م�صدري اخل�ضار
والفاكهة» برئا�سة �صالح خليل حماية �سالمة املنتجات
الزراعية اللبنانية وال�رشوط
املفرو�ضة ال�ستهالكها وت�صديرها،
خ�صو�ص ًا جلهة خلوها من تر�سبات
املبيدات .و� ّأكد �شهيب �أن «الهم
الأ�سا�سي للوزارة هو �صحة املواطن
امل�ستهلك للمنتجات الزراعية».
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من �شهر �إلى �شهر

منتدى بيروت الرابع للفرانشايز ()BIFEX

ميشال فرعون

ٓاالن حكيم

�شكل منتدى بريوت للفران�شايز
لرتاخي�ص االمتياز « »Bifexحدث ًا ثوي ًا
يطلق من خالله م�شاريع ودرا�سات
اقت�صادية ،وعقدت الدورة الرابعة منه،
وكان رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان قد رعى �إفتتاح«منتدى بريوت
الرابع للفران�شايز  -بيفك�س  »2014الذي
نظمته اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص
االمتياز (فران�شايز) برئا�سة �شارل عربيد
يف فندق فيني�سيا ،ومثل الرئي�س وزير
ال�سياحة مي�شال فرعون ،كما ح�رض
وزير االقت�صاد والتجارة الدكتور �آالن
حكيم ممث ًال رئي�س احلكومة متام �سالم،
وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني احلاج
ح�سن ،و�سفرية االحتاد االوروبي اجنلينا
ايخهور�ست ،وح�شد من ال�شخ�صيات
الدبلوما�سية وال�سيا�سية وفاعليات
اقت�صادية وامنية و�صناعية واجتماعية.

حسين الحاج حسن

شارل عربيد

جبران باسيل

فرعون :لتسويق لبنان كبلد ومقصد سياحي
باسيل :نحن أمام خيارين :النهج السائد والتحديث
الحاج حسن :إلقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص
حكيم :ندعو الى تحفيز اإلستثمار واإلنتاج
عربيد :أصبح المنتدى حدث ًا اقتصادي ًا منتظر ًا
�سياحي» .وبعد النقا�شات الطويلة مع
رئي�س وبع�ض �أع�ضاء اجلمعية يف زمن
فقدان الثقة والفر�ص ال�ضائعة قبل
ت�أليف احلكومة� ،أقدر �رسعة و�إمكانية
تطبيق بع�ض هذه الأفكار يف ظل
�أجواء جديدة رافقت ت�أليف احلكومة،
على الرغم من ق�رص عمرها ،ومنها
�رضورة �إ�رشاك �أو�سع للدبلوما�سيني يف
دعم القطاع اخلا�ص يف منحى يخدم

االقت�صاد الوطني ما ي�سمح لأقطاب
بع�ض القطاعات يف مناق�شة هذه
املوا�ضيع معهم ،بعد موافقة الوزير
املخت�ص».

عربيد

وخالل املنتدى �ألقى �شارل عربيد كلمة
قال فيها« :حققنا مع ًا قفزات نوعية
يف ال�سنوات املا�ضية ،و�أ�صبح منتدانا

كلمة فرعون ممثل سليمان

«�إرادة احلياة التي ميلكها البع�ض قادرة
على االنت�صار �ضمن حدودنا وخارجها»،
بهذه الكلمات بد�أ وزير ال�سياحة مي�شال
فرعون كلمته التي �ألقاها كونه ممث ًال
لرئي�س اجلمهورية راعي ملنتدى بريوت
الرابع للفران�شايز ( ،)BIFEXوقال:
«ينعقد امل�ؤمتر الرابع للجمعية يف ظل
تواجد حكومة �رشاكة متوازنة جنحت
حتى الآن يف الأهداف التي و�ضعتها».
و�أ�ضاف« :من عناوين هذا امل�ؤمتر
الالفتة «الدبلوما�سية االقت�صادية»
ومن �ضمنه «ت�سويق لبنان كبلد ومق�صد
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حدث ًا �إقت�صادي ًا منتظراً ،عملنا
جاهدين ليكت�سب هذا العام
�أي�ض ًا �أهمية �أكرب .ف�أعطيناه
بعداً داخلي ًا من خالل طرح
موا�ضيع بارزة ،تتمثل يف
اليوم الأول مبو�ضوع «�إعادة
احياء احلركة االقت�صادية يف
ال�شوارع الرئي�سية» (Reviving
 ،)High Streetsبالتعاون
مع وزارة الداخلية والبلديات
واحتاد الغرف ،وجمعية جتار
بريوت ،ويف ح�ضور معايل الوزير
نهاد امل�شنوق .وتهدف هذه املبادرة
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية الحياء
ونه�ضة احلركة االقت�صادية يف ال�شوارع
الرئي�سية ،مبنية على ال�رشاكة بني
ال�سلطات املحلية وجمعيات التجار
واملجتمع الأهلي ،والقطاعني العام
واخلا�ص».

الحاج حسن

و�ألقى وزير ال�صناعة الدكتور احلاج
ح�سن كلمة قال فيها« :ان قطاع
الفران�شايز ميثل لبنان االبداع واالمتياز
والتقدم والتطور ،لأن الفران�شايز تقدم
منوذج ًا اقت�صادي ًا متقدم ًا ي�ستطيع ان
يظهر �صورة لبنان املتميزة يف لبنان
ويف العامل».
و�أ�ضاف« :يجب العمل على زيادة
ال�صادرات اللبنانية اىل اخلارج.
يف لبنان توجد هموم اقت�صادية
عديدة ،ابرزها عجز امليزان التجاري
اللبناين .فهو يزيد على  10مليارات
دوالر �سنويا اي ما يعادل  % 20من
الناجت املحلي .وعلى الدولة ان ت�ضع
�سيا�سات اقت�صادية ملعاجلة هذه
امل�سائل� .سيظل لبنان بلداً ي�ستورد.
ولكن ما املانع من زيادة �صادراتنا
وتخفي�ض فاتورة اال�سترياد .علينا
تو�سيع ن�شاط املعار�ض وامل�شاركة
فيها .على احلكومة ان ت�ضع �سيا�سة
اقت�صادية تت�ضمن ر�ؤيتها ملعاجلة
االزمات ،وعندما تقوم �رشاكة حقيقية
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ينعك�س
االمر على ال�شق االقت�صادي».
وقال« :بالن�سبة اىل املطالب االجتماعية،
نعرف ان معا�شات املوظفني والعمال
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يف القطاعني العام واخلا�ص غري كافية
لت�أمني معي�شة الئقة .وهذا يتطلب حوارا
اقت�صاديا بدل الت�صادم االقت�صادي.

حكيم

وقال الوزير �آالن حكيم يف كلمته:
«وجود هذا اجلمع املميز يف بريوت
ما هو �إال ت�أكيد على الدور الرائد الذي
ي�ؤديه لبنان يف جمال التجارة واخللق
والإبداع بالرغم من كل الظروف
الإقت�صادية والإجتماعية ال�صعبة التي
مير بها».
و�أ�ضاف« :فلبنانيو الداخل كما لبنانيو
الإغرتاب عليهم م�س�ؤوليات جتاه
وطنهم و�إننا ندعو اجلميع للم�ساهمة
يف �إمناء وتقدم بلدنا لبنان بالتكاتف
والتعاون والت�ضامن .فدعونا �إىل حتفيز
اال�ستثمار يف لبنان واالنتاج يف لبنان
واال�ستهالك يف لبنان والت�سوق يف
لبنان وال�سياحة يف لبنان والدرا�سة يف
لبنان واالبتكار يف لبنان واالنطالق من
لبنان للت�سويق ون�رش التميز اللبناين �إىل
املنطقة والعامل.
وانعقدت جل�سة عمل الو�ساطة والتحكيم
يف الفران�شايز مب�شاركة الوزير ال�سابق
بهيج طبارة ونقيب املحامني يف بريوت
جورج جريج.

الديبلوماسية الفاعلة

�أطلقت وزارة واخلارجية واملغرتبني
م�ؤمتراً ديبلوما�سي ًا حتت عنوان
«الديبلوما�سية الفاعلة» بفروعها
االقت�صادية واالغرتابية وال�سيا�سية ،يف
اليوم منتدى بريوت للفران�شايز (بيفك�س
.)2014
و�ألقى الوزير با�سيل كلمة جاء فيها:
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«طرحت يف خطاب الت�سليم
والت�سلم من �ضمن ر�ؤيتي
مل�رشوع «لقاء �سفراء لبنان
على ار�ض» وها نحن اليوم
ن�ضع احلجر االول لهذا
امل�رشوع يف حمطة ت�أ�سي�سية
مل�سار منهجي وم�ستمر بدال
من ان تكون خطوة معزولة
تنتهي بانتهاء اللقاء».
وتابع« :نحن اليوم امام
خيارين ،اولهما البناء على
النهج ال�سائد الذي يبقي على دبلوما�سيتنا
متفرجة ،تواكب االحداث بدل ان حتاول
الت�أثري فيها ،وتبقى عاجزة عن حتديث
افكارها واعمالها لتت�أقلم مع الع�رص
بدي ًال عن امليل البريقراطي الطبيعي
واخلوف الفطري من التعابري ،وثانيهما
ك�رس اجلمود والتحديث واال�ستفادة من
الطاقات لرتقى الوزارة اىل م�صاف
وزارات اخلارجية الفاعلة».
كما طرح جمموعة �أفكار عامة تقوم على
جمموعة مبادىء اقت�صادية اغرتابية
وطنية ،بالإ�ضافة اىل عدد كبري من
االعمال التي يجب ان ت�صبح روتينية
ومنها:
 قيام وزارة اخلارجية واملغرتبنيمبالحقة ومتابعة املوا�ضيع التي تعيق
وجود اطار قانوين �سليم لال�ستثمار
االجنبي
 التعرف �إىل كل الكوادر الب�رشيةاللبنانية من ا�صل لبناين العاملة لدى
ادارات دول االعتماد
 قيام الوزارات بابالغ وزارة اخلارجيةبامل�شاكل والعقبات التي تعرت�ض عملها
يف اخلارج
 ابالغ وزارة اخلارجية ومن خاللها اىلاملعنيني بربامج التعاون وامل�ساعدات
التي تقوم يف الدول املعتمدة
 اقامة ندوات اقت�صادية خم�ص�صةللديبلوما�سية االقت�صادية يدعى اليها
امل�س�ؤولون يف الوزارات املعنية وخا�صة
االقت�صاد وامل�رصف املركزي وايدال».
وت�ساءل با�سيل «اين هي اخلارجية
اللبنانية من كل هذه املوا�ضيع وامللفات
واملتطلبات االقت�صادية اليوم؟ اين يجب
ان تكون وزارة اخلارجية من هذه االمور
يف ظل الو�ضع االقت�صادي امل�أزوم؟»
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معرض «جبل»  2014إبداع شبابي واعد
يف �إطار دعمه ملواهب ال�شباب يف
الفن والإبداع نظم فرن�سبنك الن�سخة
العا�رشة ملعر�ض «جبل» وهو عبارة
عن معر�ض الفنانني ال�شباب للفنون
اجلميلة يف لبنان ،يف فندق «لو
غراي» يف بريوت ،ح�رضه ح�شد
من ال�شخ�صيات امل�رصفية والفنية
والإبداعية والإعالمية .وتخلل
املعر�ض �أعمال فنية عديدة ،لوحات،
منحوتات و�صور فوتوغرافية التي
تعك�س موهبة اجليل اجلديد.
وقالت مديرة ق�سم الت�سويق والإعالم
والإعالن يف فرن�سبنك دانيا الق�صار:
«لقد غدا «جبل» على مر ال�سنني املوعد
املرتقب اجلامع لكافة الفنانيني
املحرتفني والهواة ومن خمتلف
الأجيال الذين مل ت�سنح لهم الفر�صة �أن
يقدموا �أي عر�ض �شخ�صي لأعمالهم».
وتابعت الق�صار« :ب�أن «مبادرة معر�ض
«جبل» الرا�سخة يف ا�سرتاتيجيتنا
يف فرن�سبنك ،هي لي�ست وليدة اليوم،
بل هي ا�ستمرارية ملبادرات مماثلة
قمنا بها يف ال�سابق .وكان فرن�سبنك
قد �أطلق � ّأول معر�ض لـ «جبل» عام
 1998كمبادرة فريدة من نوعها تقوم
بها م�ؤ�س�سة خا�صة على هذا ال�صعيد
الوطني والفني .ومنذ العام ،1998
�شارك يف معار�ض «جبل» �أكرث من
 300فنان وفنانة �شابة من خمتلف
املناطق اللبنانية ،من بينهم �أكرث
من خم�سني مبدع ًا ومبدعة هم اليوم
مفخرة للوطن».
و�أ�شارت الق�صار على« :الإ�ستدامة التي
يكر�سها «جبل» ،التي تربز حقيقة
رغبتنا يف التنمية الثقافية للجميع
وتثمني الفنانني وتقدير �إ�سهاماتهم
اجللية يف �إثراء املجتمع بفي�ض الأفكار
وتدفق ال�صور واملعاين والتعبري عن
التجربة الإن�سانية».
وقالت الق�صار�« :إن  35فنان ًا اختريوا
من �أ�صل  130مر�شح ًا ترتاوح �أعمارهم
بني  25و 35عام ًا وميثلون تيارات
قدم  130مر�شح ًا
الإبداع املعا�رصّ .
ملفاتهم ومتت املوافقة على 60
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حسن ٔابو عودة وشيال ماروني وكمي سعادة وريما سعد ودانيا قصار وسنتيا كرم ورانيا حالوي ورايا طبارة

فرح الديك ولما غانم

ميس رمال

منهم من قبل جلنة «جبل» الفنية
املتخ�ص�صة ،ثم اختري  35لهذا املعر�ض
اجلديد وجميعهم من املواهب الواعدة».
ويف اخلتام ،نوهت الق�صار على �أن:
«ا�ستمرارية معر�ض «جبل» هي ت�أكيد
على الدور الفعال لهذا املعر�ض يف
اكت�شاف املواهب ال�صاعدة ،وت�أكيد
�صارم على ت�أييد فرن�سبنك ودعمه
26

دانيا ونبيل قصار

ديانا الحلبي

للإبداع واملواهب الواعدة يف جمتمعنا
وت�أمني الهيكلية الالزمة والعالقات
املحلية والدولية التي ت�سمح للفنانني
والفنانات بتبادل �أعمالهم الفنية يف
الأ�سواق
املحبذة للفن والداعمة له ،كما
ّ
يتطلع فرن�سبنك ومعر�ض «جبل» �إىل
م�ستقبل ال�شباب بدعائم الأمل و�صقل
ال�شخ�صية وحتفيز الوحي والإلهام».

إطالق حملة
«األزرق الكبير»

موجز اقتصادي
 بحث وزير العمل �سجعان قزي
يف مكتبه يف الوزارة ،مع املدير العام
ملنظمة العمل العربية �أحمد لقمان،
يف العالقات الثنائية بني لبنان
واملنظمة ،و�سبل التن�سيق ع�شية م�ؤمتر
العمل الدويل الذي �سيبد�أ �أعماله يف جنيف قبل نهاية هذا
ال�شهر .وحتدث قزي خالل اللقاء عن �أهمية احلوار االجتماعي
وت�أمني العمل للبنانيني.
وطرح لقمان �إمكان �إقامة م�ؤمتر اقليمي  -دويل يف لبنان
حول النازحني ال�سوريني والالجئني الفل�سطينيني مب�شاركة
منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ،ومب�شاركة
خرباء يف هذا املجال».

انطلقت حملة «االزرق الكبري» ب�سنتها الـ 18لتنظيف ال�شاطىء
وبحره على طول ال�شاطىء اللبناين من ال�شمال اىل اجلنوب،
مب�شاركة بلديات وممثلني عن هيئات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية والك�شفية.
ففي �صور ،اطلقت احلملة مب�شاركة اجلي�ش اللبناين وبلدية
�صور وممثلني عن الوزارات وعدد من بلديات املنطقة ،وتالمذة
من املدار�س ،واالندية واجلمعيات .وقامت بلدية �صور بتوزيع
اكيا�س النايلون والقفازات على التالمذة وامل�شاركني،
كما امنت كل ما يلزم للحملة من جرافات و�شاحنات لرفع
النفايات من على ال�شاطىء ونقلها ومعاجلتها يف عدد من
مكبات النفايات يف املنطقة.
اما يف �صيدا ،بد�أت احلملة عند امل�سبح ال�شعبي بعنوان
«�أنقذوا املتو�سط» ،مب�شاركة فوج االنقاذ ال�شعبي يف «م�ؤ�س�سة
معروف �سعد الثقافية االجتماعية اخلريية».
وتزامن االحتفال مع تظاهرة ملراكب ال�صيادين يف عمق
البحر ،رافعني االعالم اللبنانية ومرددين هتافات وطنية
والفتات حتمل �شعارات «نحمي وطننا ببيئة نظيفة».
ويف ال�شمال ،كانت املحطة اال�سا�سية للحملة عند مرف�أ
�صيادي اال�سماك يف العبدة ،ليتوزع بعدها املتطوعون فرق ًا
فرق على امتداد ال�شاطىء العكاري من العبدة وحتى نقطة
العري�ضة احلدودية بطول حواىل الـ 14كيلومرتاً .و�شارك يف
احلملة جرافات و�شاحنات قدمتها البلديات ،عملوا على رفع
النفايات من على ال�شاطىء ونقلها ومعاجلتها يف عدد من
مكبات النفايات يف املنطقة مبراقبة اجلهات املعنية.
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 التقى وزير االت�صاالت بطر�س حرب
وفدا من �رشكة «�أوراجن» لالت�صاالت
الفرن�سية (فران�س تلكوم) �آتيا من فرن�سا،
�ضم نائب الرئي�س التنفيذي لل�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ل�ش�ؤون العمليات
مي�شال مونزاين واملدير العام لـ«فران�س كابل راديو» جريالد
ماتزيوتو ،يف ح�ضور املدير العام لال�ستثمار وال�صيانة
الرئي�س واملدير العام لهيئة «�أوجريو» الدكتور عبد املنعم
يو�سف ،الرئي�س واملدير العام ل�رشكة «�سوديتيل» باتريك
فاراجيان وم�ست�شاري الوزير حرب �سيمون حرب و�آالن
با�سيل.
� شاركت امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع
اال�ستثمارات يف لبنان (ايدال) ممثلة
برئي�س جمل�س �إدارتها نبيل عيتاين يف
«�أعمال االجتماع العاملي لال�ستثمار
الرابع ع�رش» الذي نظمته ال�شبكة
العاملية لهيئات ت�شجيع اال�ستثمارات  WAIPAيف ا�سطنبول
بني  13و� 15أيار اجلاري ،يف ح�ضور ر�سميني وم�س�ؤولني عن
 120هيئة ت�شجيع ا�ستثمار حول العامل .وتطرق هذا االجتماع
�إىل موا�ضيع تتعلق بالن�شاطات اال�ستثمارية ،ومت االتفاق
على الرتويج لال�ستثمار يف كل من
البلدان الأع�ضاء من خالل عر�ض
امل�شاريع اال�ستثمارية على املوقع
الإلكرتوين لل�شبكة .ومت الت�صويت
يف اجلمعية العمومية لل�شبكة
على نقل مقرها من جنيف �إىل
ا�سطنبول.
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من �شهر �إلى �شهر

وزير االقتصاد والتجارة يعلن قنوات تواصل
لحماية المستهلك
اعلن وزير االقت�صاد والتجارة الدكتور �آالن
حكيم ان الوزارة و�ضعت من خالل مديرية
حماية امل�ستهلك العديد من قنوات التوا�صل
مبتناول يد امل�ستهلك �ضمن حملة توعية –
م�س�ؤولية – توا�صل  ،تهدف اىل �ضبط اال�سواق
�ضمن االمكانات املتوفرة واىل توعية
امل�ستهلكني واعالمهم بحقوقهم وواجباتهم
وابرز هذه القنوات اخلط ال�ساخن  ،1739ومواقع
التوا�صل االجتماعي facebook and twitter
والعنوان الاللكرتوين
www.economy.gov .lb
جاء خالل م�ؤمتر �صحايف عقده الوزير حكيم
بح�ضور مدير عام االقت�صاد مدير حماية امل�ستهلك ف�ؤاد
فليفل ،ورئي�س جمعية حماية املنتجات والعالمات التجارية
املحامي ندمي عبود لت�سليم جائزة حماية امل�ستهلك الف�ضل
ت�صميم مل�صق للخط ال�ساخن.

و�أكد حكيم خالل امل�ؤمتر على « :اهمية الدور
الذي تلعبه مواقع التوا�صل الإجتماعي اليوم
يف الو�صول اىل اكرب �رشيحة من املواطنني
وال �سيما فئة ال�شباب الذي نعول عليه لبناء
م�ستقبل واعد مرتكز على املبادئ ال�سليمة،
مت الت�صويت على �صفحة مديرية امل�ستهلك
على الفاي�سبوك الختيار اف�ضل ع�رشة
ت�صاميم ،ما �ساهم باداء دور توعوي ب�شكل
غري مبا�رش بنف�س الوقت.
قامت جلنة م�ؤلفة من ذوي الإخت�صا�ص
الختيار الت�صميم الأف�ضل بني الت�صاميم
املت�أهلة .لقد اختارت اللجنة ت�صميم
جوزيف برخيا لو�ضوحه والر�سالة املبا�رشة التي ميكن ان
يو�صلها من خالله اىل كافة فئات املجتمع .كما مت تقدير
ت�صاميم كل من �شانتال احلداد وبهيج �سعد ملا يف الت�صميمني
من ابتكار و�شعارات الفتة».

نشاط حول تدوير النفايات بمناسبة يوم األرض

قام تالميذ  Access 9من ثانوية
جورج �رصاف الر�سمية بالتعاون مع
جمعية «يوتوبيا» ب�إجناز م�رشوع
(GYSD (Global Youth 2014
 Service Dayالذي �إختار حملة
توعية للتدوير مبنا�سبة يوم الأر�ض.
مت امل�رشوع يف مدينة امليناء مقابل
مدر�سة مار �إليا�س ،حيث متت
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كتابة ثالث كلمات على احلائط
ملراحل �إعادة التدوير RECYCLE,
 ،REDUCE ,REUSEاملواد
امل�ستعملة هي �أغطية املياه املعدنية،
تنك امل�رشوبات الغازية ،واحل�شي�ش
الأخ�رض وذلك نحو احلفاظ على
البيئة.
خالل هذا الن�شاط �شكر رئي�س جمعية
30

يوتوبيا �شادي ن�شابة على �أهمية
العمل و تعزيز ثقافة فرز النفايات
وطالب الوزارات والبلديات املعنية
بالعمل على ذلك ،كما ذكر ب�أننا
م�ستعدون ملد اليد وو�ضع طاقاتنا
وخرباتنا ومواردنا حتت ت�رصف
اجلهات املعنية يف �سبيل حتقيق هذا
الهدف.

من �شهر �إلى �شهر

الحاج حسن افتتح مؤتمر برمجة األنظمة الصورية
رعى وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
احلاج ح�سن افتتاح م�ؤمتر «برجمة
الأنظمة ال�صورية» الذي نظمته م�ؤ�س�سة
«نا�شيونال �إن�سرتومانت�س» ،ويهدف
�إىل عر�ض التقنيات احلديثة يف جمال
ال�صناعات التكنولوجية واملعلوماتية،
امل�ساعدة على تخفي�ض كلفة الإنتاج،
حت�سني الإنتاجية ،تخطي حواجز
الت�صدير والتجارة ،وزيادة الأرباح.
قال احلاج ح�سنّ �« :إن لبنان ميتلك
الكثري من املقدرات الب�رشية والكثري من
اجلامعات والقدرات العلمية والثقافية
على م�ستوى الأ�ساتذة اجلامعيني
والطالب والقدرات املالية وامليزات
اجلغرافية التي ت� ّؤمن فر�ص ًا وا�سعة
لتطوير قطاع املعلوماتية ،و� ّإن وزارة
ال�صناعة م�ستعدة ملناق�شة الأفكار
والربامج وامل�شاريع التي ت�ساعد
على تطوير هذا القطاع مع ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات التي تعمل على �إنتاج وبيع
الربامج».
و�أكد � ّأن «التحدي الأكرب هو معرفة
ماهية ال�صناعات اللبنانية امل�ستقبلية
التي ميكن �أن تنمو وتزدهر وتتطور
وتناف�س» ،م�ؤكداً � ّأن «هناك العديد من

ال�صناعات اللبنانية القادرة على النمو،
ويف طليعتها �صناعة املعلوماتية
والربجميات التي تعترب �إحدى مرتكزات
ال�صناعات امل�ستقبلية القادرة على
املناف�سة ب�سبب توافر عنا�رص امليزات
متيز لبنان واللبنانيني».
التفا�ضلية التي ّ
ودعا �أ�صحاب هذا القطاع �إىل «تقدمي
ر�ؤيتهم لدور وزارتي ال�صناعة والرتبية
والتعليم العايل امل�ساعد ،ال �سيما � ّأن

هذا القطاع يحتاج �إىل برامج تعليمية
جتديدية وحتديثية يف اجلامعات
ومعاهد التعليم املهني والتقني لتخريج
الكفاءات ومواكبة احلداثة املت�سارعة يف
عامل املعلوماتية والربجميات .فنحن
يف حاجة دائمة �إىل تطوير املناهج
لربط التعليم باالقت�صاد وحاجات �سوق
العمل خ�صو�ص ًا يف القطاع ال�صناعي،
و�سنعمل على اتخاذ املزيد من الإجراءات
الكفيلة بت�أمني القدرة التناف�سية يف هذا
القطاع املزدهر على �صعيد و�ضع الأطر
القانونية والت�رشيعية الالزمة وت�سجيل
براءات االخرتاع وحمايتها».
وقال« :يف لبنان ،املوارد الطبيعية
لكن القدرات الب�رشية ت�شكل
حمدودةّ ،
�أبرز ميزاته وثروته ،واملطلوب �أن
نوظفها بال�شكل الأمثل ،عن طريق
توجيه �صناعة املعلوماتية والربجميات
نحو الإنتاج ولي�س �إىل الت�شغيل فقط،
�أي تطوير �صناعة التحاليل والربامج
وعر�ضها للبيع .ونحن م�ستعدون لفتح
هذا امللف مع الوزارات والإدارات املعنية
والقطاع اخلا�ص و�صو ًال �إىل تبني البحث
العلمي وت�شجيعه ودعمه ودفعه قدم ًا �إىل
الأمام».

يوتوبيا تنهي عملها في إعادة تأهيل البنى التحتية
في شارع سوريا

يف �إطار �أعمال الرتميم و�إعادة ت�أهيل يف مناطق النزاع
يف طرابل�س �أنهت جمعية يوتوبياعملها يف �إعادة ت�أهيل
البنى التحتية يف �شارع �سوريا  ،كما ت�ستكمل عملها من
تركيب خزانات مياه للمت�رضرين ،حيث تعاونت اجلمعية
مع �أهايل املنطقة و البلدية.
يف ختام هذا الن�شاط �شكر الرئي�س اجلمعية �شادي ن�شابة
كل من تعاون و�ساهم مع اجلمعية ووعد ب�أن هذه اخلطوة
هي بداية ولي�ست نهاية لأن منطقتي باب التبانة وجبل
حم�سن بحاجة �إىل الكثري .فذكر امل�س�ؤولني �أن اخلطة
الأمنية لوحدها لي�ست كافية ،يجب �أن ترتجم الوعود
بالأعمال التنموية لأن ما تعانيه هذه املناطق من فقر
وبطالة مل يعد مقبوال �أبداً ،ف�س�أل امل�س�ؤولني جميع ًا �أال
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يكفي تق�صري الدولة من حتقيق الأمن للمدينة ملدة عامني؟
�أال ت�ستحق طرابل�س �أن تعترب مدينة منكوبة و يبد أ� العمل
اجلدي لتنميتها؟
32

من �شهر �إلى �شهر

معرض اليخوت  2014في المرفأ
افتتحت ال�رشكة الدولية للمعار�ض «IFP
 »Groupبالتعاون مع هيئة معار�ض
«مي�سي دو�سلدورف» الأملانية «معر�ض
بريوت الدويل لليخوت  ،»2014يف

احلو�ض الأول يف مرف�أ بريوت ،برعاية
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ممث ًال
بوزير ال�سياحة مي�شال فرعون.
و�أكد فرعون بعد اجلولة �أن «هذه
املنا�سبة التي ن�شهدها اليوم ت�ؤكد
جمدداً على مكانة بريوت على اخلريطة
العاملية ،وتعد ت�صويت ًا على الثقة
مبواردها و�إمكاناتها».
�شارك يف املعر�ض �أكرث من  200عالمة
جتارية يف عامل ال�صناعة البحرية
لأكرث من  10دول هي :ا�سبانيا� ،أملانيا،
الإمارات العربية املتحدة ،ايطاليا،
الربازيل ،تركيا� ،سوي�رسا ،قرب�ص،
لبنان ،م�رص ،اليونان.
ال يقت�رص املعر�ض على ع�رشات
املتنوعة املركونة
اليخوت والقوارب
ّ
على طول احلو�ض الأول يف املرف�أ� ،إمنا
يطال ك ّل ما يخطر يف بال حمبي البحر،
مقدم ًا لهم ت�شكيلة وا�سعة من معدات
و�أك�س�سوارات الريا�ضات البحرية
املختلفة ،من مالب�س ومعدات للغط�س
وال�صيد والتز ّلج على املياه .كما
�شاركت �رشكات وم�صانع �أوان و�أثاث
لليخوت ومعدات كهربائية ،وفنادق
و�رشكات ت�أمني ،وم�ؤ�س�سات ت�سجيل
يخوت وم�صممني ،و�رشكات اخلدمات
الفنية وموفري الأنظمة والتقنيات
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البحرية وم�شغلي اليخوت اخلا�صة.
يف هذا الإطار ،ر�أى وزير ال�سياحة
مي�شال فرعون الذي مثل الر�ؤ�ساء
الثالثةّ � ،أن «هذه الن�شاطات من �ش�أنها
�أن تعيد بريوت �إىل اخلارطة العاملية»،
الفت ًا االنتباه �إىل �أن «بريوت تتم ّتع
ٍ
بحري عريق وموقع جغرايف
برتاث
ٍّ
مميز بالقرب من مراكز اليخوت البحرية
ّ
الرئي�سية يف العامل ،وبنية حتتية حديثة،
ما يجعلها اختيارا مثالي ًا ال�ست�ضافة
حدث بحجم معر�ض بريوت لليخوت».
�سياحه العرب
و� ّأكد � ّأن «لبنان بانتظار ّ
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والأجانب واملغرتبني ،للعودة �إىل
ربوعه يف ظ ّل اال�ستقرار الأمني الذي
ن�شهده».
من جهته� ،شدد رئي�س جمل�س �إدارة
«ال�رشكة الدولية للمعار�ض» �ألبري عون
على «دور املعر�ض يف تعزيز قطاع
ال�سياحة البحرية واملالحة الرتفيهية
يف لبنان» ،م�شرياً �إىل �أن «لبنان
واملنطقة ي�شهدان منواً كبرياً يف �صناعة
اليخوت والقوارب التي تعترب ا�ستثماراً
ذكي ًا وناجح ًا ،لكونها حتافظ على
قيمتها لأم ٍد طويل».

ملف المصارف

مصرف لبنان

		

القروض المدعومة ..حقائق وارقام

الدكتور ميشال خديج:
االضطربات االقليمية
انعكست سلب ًا على
األرباح

الشيخ غسان عساف:
ستتركز جهود BBAC
على استكمال
المشاريع القائمة
فرنسبنك احتل موقع ًا
متقدم ًا ضمن القطاع
المصرفي اللبناني والعربي

أنور ّ
جمال:
أداء المصرف اإلداري
والتنظيمي شهد تطوراً
ملحوظ ًا

م�صارف
فرعا
فرعا لمصارف لبنانية من أصل ً 26
األزمة السورية أدت إلى اقفال ً 18

القروض المدعومة من مصرف لبنان ..حقائق وأرقام

ما هو الدور الذي تقدمه امل�صارف لتن�شيط الإقت�صاد اللبناين؟
�س�ؤال يطرح دائم ًا يف الأو�ساط املالية واالقت�صادية يف �ضوء املتغريات
التي تعي�شه املنطقة ،وتداعيات هذه املتغريات على الداخل اللبناين،
خ�صو�ص ًا �إن القطاع امل�رصيف ا�ستمر يف تط ّوره لدرجة �أنه �أ�صبح مواكب ًا
القطاعات امل�رصفية العاملية .فهو مركز للإدخار والت�سليف والقرو�ض
املدعومة و�إدارة الأموال ولتقدمي اخلدمات ال�شخ�صية.
ما هو الدور الذي تقدمه امل�صارف لتن�شيط
الإقت�صاد اللبناين؟
�س���ؤال يط��رح دائم�� ًا يف الأو�س��اط املالي��ة
واالقت�صادي��ة يف �ض��وء املتغ�يرات الت��ي
تعي�شه املنطق��ة ،وتداعيات هذه املتغريات
على الداخل اللبن��اين ،خ�صو�ص ًا �إن القطاع
تطوره لدرجة �أنه �أ�صبح
امل�رصيف ا�ستمر يف ّ
مواكب�� ًا القطاع��ات امل�رصفي��ة العاملي��ة.
فه��و مركز للإدخ��ار والت�سلي��ف والقرو�ض
املدعومة و�إدارة الأموال ولتقدمي اخلدمات
ال�شخ�صية.
دخل��ت امل�ص��ارف اللبناني��ة يف �سب��اق
م��ع الوق��ت ،وتناف���س يف م��ا بينه��ا من
�أج��ل ا�ستقط��اب اك�بر ح�ص��ة ممكن��ة من
خ�ص�صها م�رصف
الأموال املدعومة التي ّ
لبن��ان لقطاع��ات اال�س��كان ،وقطاع��ات
انتاجي��ة منتق��اة .ول��ن يط��ول الوق��ت
قب��ل ان ُي�ستنف��د املبلغ ب�أكمل��ه ،والبالغ
 2200ملي��ار لرية ،الت��ي �أطلقها املركزي
اوائ��ل العام املن��صرم لتفعيل الت�سليفات
�إىل القطاع��ات االقت�صادي��ة االنتاجي��ة،
والقط��اع ال�سكن��ي وامل�شاري��ع اجلدي��دة
املتجددة
املتع ّلق��ة بالأبح��اث والطاق��ة
ّ
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وامل�شاريع ال�صديقة للبيئة.
�ضخها
التي
ملي��ار
وي�ش��ار اىل ان ال��ـ2200
ّ
امل��صرف املرك��زي ا�ستنفدته��ا تقريب��ا
امل�ص��ارف ب�سب��ب الطل��ب الكب�ير ،وذل��ك
مل�صلح��ة القطاع��ات الت��ي ا�ستهدفته��ا
مبادرة م�رصف لبن��ان� ،إال ان هذه االموال
مل تن�ض��ب بع��د .غري ان املعاي�ير وال�رشوط
الت��ي و�ضعه��ا املرك��زي القرتا���ض ه��ذه
وحمددة لتلبية هدف
االم��وال ،كانت دقيقة
ّ
مبادرت��ه ،وه��و حتفي��ز النمو ،ولك��ي ت�صل
هذه االموال اىل الأ�شخا�ص امل�ستهدفني.
ويذكر ان الفائ��دة التي تفر�ضها امل�صارف
عل��ى هذه القرو�ض املدعومة تبلغ  3,09يف
املئة ل��كل القطاعات ولي�س فق��ط اال�سكان
ب��ل اي�ضا ال��شركات املتو�سط��ة وال�صغرية
( )SMEوغريه��ا م��ن امل�ؤ�س�س��ات ،بينم��ا
تبل��غ ن�سبة الفائدة على القرو�ض املمنوحة
اىل القط��اع الع��ام  2.015يف املئ��ة بهدف
ت�شجيع هذا القطاع ودعمه.
ويظهر التدقيق يف املعطيات التي ين�رشها
ُ
م��صرف لبن��ان وامل�ص��ارف وج��ود ثالث
فئات من القرو�ض املدعومة:
�أولها القرو���ض املدعومة الفوائد ،والبالغة
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 5,5ملي��ارات دوالر باحلج��م القائ��م منها
حتى نهاية الع��ام  .2013وقد �ش َّكلت ح�صة
قط��اع ال�صناعة منها  59يف املئة .وذهبت
ن�سب��ة  31يف املئ��ة منه��ا �إىل امل�ؤ�س�س��ات
ال�سياحية ،فيما ُخ ِّ�ص�ص الر�صيد �أي  10يف
املئ��ة للزراع��ة عملياً .وميك��ن القول �إن كل
القرو���ض الزراعي��ة هي قرو���ض مدعومة.
وت�شم��ل ه��ذه الأرق��ام القرو���ض املدعومة
الفوائ��د واحلائ��زة عل��ى �ضمان��ة �رشك��ة
«كف��االت» الت��ي و�صلت قيمته��ا الرتاكمية
اىل ح��واىل  1200ملي��ون دوالر خالل فرتة
.2013-2000
وتتم ّث��ل الفئ��ة الثاني��ة بالقرو���ض غ�ير
املدعوم��ة الفوائد واحلائ��زة على تخفي�ض
�إم��ا من �صل��ب االحتياط��ي الإلزامي �أو من
وتع��دى
التزام��ات االحتياط��ي الإلزام��ي.
ّ
جمموعها  1420مليون دوالر.
�أم��ا الفئة الثالث��ة ،فتتم ّث��ل بالقرو�ض غري
املدعومة الفوائ��د ،لك ّنها حتظى بت�سهيالت
م��ن م��صرف لبن��ان بح��دود  157ملي��ون
دوالر.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

ومن املعل��وم �أن القطاع امل�رصيف اللبناين
يعم��ل على توظيف م��وارده وفق متطلبات
ال�سيول��ة وامل�لاءة والربحي��ة ،م��ع بع���ض
احل��ذر حي��ث �إن��ه يتقي��د بقواع��د مت�ش��ددة
ض�لا عما
يت��م و�ضعه��ا واالتف��اق عليها ف� ً
يعمم��ه امل�رصف املركزي ،ومنها التعاميم
االحرتازية املتعلق��ة بتوظيفات امل�صارف
يف الأوراق املالي��ة ذات املخاطر املرتفعة
وتلك املتعلق��ة بت�سليفاتها العقارية .ورغم
الأزم��ة املالي��ة العاملية ،وع��دم اال�ستقرار
الأمن��ي يف لبنان جنح��ت �سيا�سة التوظيف
املتبع��ة م��ن قب��ل امل�ص��ارف يف �إبقائه��ا
بعي��دة م��ن االنعكا�س��ات ال�سلبي��ة ،ال ب��ل
�ساع��دت القط��اع امل��صريف اللبن��اين يف
تو�سي��ع ن�شاطه وقاعدة ودائعه ب�شكل الفت
يف ال�سنوات الأخرية.
واجلدي��ر ذك��ره �أن ن�شاط القط��اع العقاري
اللبن��اين قد �شه��د تباط�ؤاً يف الع��ام ،2013
يف ظ��ل تري��ث امل�ستثمري��ن �إزاء التوت��رات

الإقليمي��ة والغمو���ض املحلي .فق��د تراجع
عدد املبيعات العقارية بن�سبة  7.2يف املئة
يف  2013م��ا �أ�سف��ر ع��ن انخفا���ض القيمة
الإجمالي��ة للمبيعات العقاري��ة بن�سبة 2.4
يف املئ��ة ،بينما تقل�ص��ت م�ساحات رخ�ض
البن��اء اجلديدة  10.9يف املئ��ة على �أ�سا�س
�سنوي.
فع��دد العملي��ات العقاري��ة تراج��ع م��ن
 183.400عملية يف العام � 2012إىل 169.56
عملي��ات يف � 2013أي بن�سبة  7.6يف املئة،
فيم��ا تراج��ع ع��دد املبيع��ات العقارية من
 74.569يف � 2012إىل  69.198يف ،2013
�أي بن�سبة  7.2يف املئة.
يف م��وازاة ذلك ،انخف�ض��ت قيمة املبيعات
العقارية م��ن  8.9مليارات دوالر يف 2012
�إىل  8.7ملي��ارات دوالر يف � ،2013أي مب��ا
ن�سبت��ه  2.4يف املئ��ة ،الأم��ر ال��ذي رافق��ه
ارتف��اع متو�س��ط قيم��ة ال�صفق��ة العقاري��ة
الواح��دة من � 120أل��ف دوالر يف � 2012إىل
� 126ألفاً يف .2013

القروض السكنية

يخ�ص القرو�ض ال�سكنية ،فقد بلغت
ويف ما َّ
قيمته��ا ب�أنواعها كافة  8535مليون دوالر
��ح من
يف نهاي��ة الع��ام  .2013بع�ضه��ا ُم ِن َ
خ�لال بروتوك��والت ال�سك��ن الت��ي �أبرمتها
جمعية م�صارف لبنان مع امل� ّؤ�س�سة العامة
ر�سمي��ة �أخرى ،وبع�ضها
للإ�س��كان و�أجهزة
ّ
�أُ ِ
عط َي م��ن خالل م�رصف الإ�سكان .وبع�ض
ه��ذه القرو�ض �أدر َِج �ضم��ن �آليات ا�ستعمال
االحتياط��ي الإلزام��ي .وهن��اك �أخ�يراً
القرو���ض الت��ي منحتها امل�ص��ارف خارج
الدعم �أو االحتياطي الإلزامي.

ب��د م��ن تو�ضي��ح
يف اخلال�ص��ة ،كان ال َّ
�صورة القرو�ض املدعومة ،ومنها القرو�ض
ال�سكني��ة ،لتبي��ان االهتم��ام ال��ذي �أواله
القطاع امل�رصيف ،التجاري واملركزي ،من
جهة ،لدع��م امل�ؤ�س�سات املنتجة يف لبنان ،
التو�س��ع بل وعلى البقاء
ّ
مم��ا �ساعدها على ّ
يف ظ�� ّل الظ��روف ال�صعب��ة املتمادي��ة منذ
�أكرث م��ن عقد من الزمن ،وم��ن جهة ثانية،
لدعم الو�ض��ع االجتماعي ل أُل��َس رَ اللبنانية
وبخا�ص�� ًة لفئ��ة ال�شب��اب م��ن ذوي الدخ��ل
املح��دود الراغب�ين يف مت ّل��ك �ش ّق��ة �سكنية
ح��د بالت�أكي��د
واال�ستق��رار يف البل��د ،م��ا ّ
م��ن موج��ة الهج��رة .وبالع��ودة �إىل ت��و ّزع
الت�سليف��ات املدعومة عل��ى املناطق وعلى
الأن�شط��ة االقت�صادي��ة ،يتج ّل��ى بو�ض��وح
مدى م�ساهمة القطاع امل�رصيف يف الإمناء
املناطق��ي ويف دعم تنوي��ع بنية االقت�صاد
اللبناين.

الصناعة من القطاعات المستفيدة

تفي��د الإح�صاءات املتوافرة ب���أن القرو�ض
املدعوم��ة للقطاع��ات االقت�صادي��ة
وامل�ستفي��دة م��ن الت�سهي�لات والفوائ��د
املدعوم��ة م��ن امل��صرف املرك��زي ،بلغت
بني العام  2011وحتى نهاية الف�صل الأول
م��ن الع��ام  ،2013م��ا جمموع��ه 2647,1
مليار ل�يرة حلواىل  4226م�ستفي��داً �أكرثها
للقرو�ض ال�صناعية ،ومن بعدها ال�سياحية
والزراعية.
بالع��ودة �إىل تفا�صي��ل ت��و ّزع القرو���ض
املدعومة الفوائد ،يت�ضح �أن خطوة م�رصف
لبنان كانت ت�ستهدف حتقيق منو اقت�صادي
بن�سب��ة ت�ص��ل �إىل � 1,5أو  2يف املئ��ة تالفي ًا
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ل�ضعف النمو يف قطاعات �أخرى كما ح�صل
يف الع��ام  .2012وترافق��ت هذه اخلطوة مع
طل��ب من قبل م�رصف لبنان �إىل امل�صارف
مبن��ح امل�ؤ�س�س��ات يف بع���ض القطاع��ات
بع���ض الت�سهي�لات وع��دم ال�ضغ��ط عليه��ا
مبطالبته��ا يف الدي��ون ،ومتدي��د املهل مبا
ي�شب��ه ت�سهيالت ومن��ع احلجوزات وال�ضغط
عليه��ا بالدف��ع نتيج��ة تراج��ع الن�ش��اط
االقت�ص��ادي ،وق��د جتاوب��ت امل�صارف مع
القطاع��ات املختلفة كل ح�س��ب ن�شاطه يف
ال�سياحة والتجارة وحتى ال�صناعة.
وعل��ى �صعي��د التوزيع القطاع��ي للقرو�ض
املدعومة يت�ضح الآتي:
�أ -لق��د ا�ستح��وذت ح�ص��ة القرو���ض
ال�صناعي��ة على الق�س��م الأكرب من القرو�ض
املدعومة حيث بلغت حواىل  1387,7مليار
ل�يرة حلواىل  2066م�ستفيداً .مبعنى �آخر �أن
القرو���ض ال�صناعية �شكل��ت وحدها حواىل
 48,8يف املئ��ة م��ن اجم��ايل القرو���ض من
حي��ث الع��دد ،وح��واىل  52,4يف املئ��ة من
حيث القيمة االجمالية البالغة حواىل 2647
ملي��ار ل�يرة .م��ع الإ�ش��ارة �إىل �أن ال�صناعة
ح�صل��ت يف العام  2011عل��ى  1062قر�ض ًا
بقيمة ح��واىل  739,7مليار لرية ،ثم تراجع
العدد يف العام � 2012إىل حواىل  862قر�ض ًا
قيمته��ا ح��واىل  566,9مليار ل�يرة� .أما يف
الع��ام  2013فح�صلت ال�صناعة على حواىل
 142قر�ض ًا قيمتها  81,08مليار لرية.
ب -القط��اع ال�سياح��ي ج��اء يف املرتب��ة
الثاني��ة م��ن حي��ث الإف��ادة م��ن القرو�ض
املدعومة الفوائد من حيث عدد املقرت�ضني
وقيم��ة القرو���ض .فق��د ح�ص��ل القط��اع
ال�سياح��ي ،ب�ين العام  2011وحت��ى نهاية
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م�صارف
الف�ص��ل الأول م��ن  ،2013عل��ى حواىل 996
قر�ض�� ًا قيمتها ح��واىل  976,3ملي��ار لرية،
مب��ا ن�سبت��ه ح��واىل  36,8يف املئ��ة م��ن

�إجم��ايل قيمة القرو���ض .الالف��ت لالنتباه
�أي�ض�� ًا �أن القرو�ض ال�سياحي��ة تراجعت من
حواىل 542,8مليار لرية يف العام � 2011إىل
ح��واىل  374,3مليار ل�يرة يف العام ،2012
وه��ذا ي�ؤ��شر �إىل تراجع الن�ش��اط ال�سياحي
وه��و م�ستمر يف الع��ام  2013نتيجة غياب
اال�ستقرار.
ج -بالن�سبة �إىل القطاع الزراعي فقد بلغت
ح�صت��ه حواىل  1164قر�ض ًا �أو م�ستفيداً مبا
قيمت��ه ح��واىل  283ملي��ار لرية من��ذ العام
 2011وحتى الف�صل الأول من العام .2013
وهذا يظهر �أن القر�ض الزراعي مازال الأقل
قيم��ة لع��دد كبري م��ن احلي��ازات الزراعية.
فف��ي حني ت�ش��كل ح�صة الزراع��ة من حيث
ع��دد امل�ستفيدي��ن ح��وايل  27,5يف املئ��ة،
فهي ت�شكل فقط حواىل  10,6يف املئة.
مبعنى �آخر �أن متو�سط قيمة القر�ض يختلف
ب�ين القطاعات ،حي��ث تقدر قيم��ة القر�ض
ال�صناع��ي حواىل  671ملي��ون لرية ،مقابل
ح��واىل  980ملي��ون لرية ملتو�س��ط القر�ض
للم�ؤ�س�س��ات ال�سياحية� .أما متو�سط القر�ض
الزراع��ي وه��و الأق��ل فيبل��غ ح��واىل 243
مليون لرية.
وا�ستحوذت منطقة بريوت و�ضواحيها على
ن�سبة  79.37يف املئة من �إجمايل القرو�ض
املمنوح��ة للقط��اع اخلا�ص ،تليه��ا منطقة
جبل لبنان  9.19يف املئة ،ثم منطقة لبنان
اجلنوب��ي  3.77يف املئة وال�شمال  3.72يف
املئ��ة والبقاع  2.96يف املئ��ة .و�أخرياً غري
املقيم�ين  0.99يف املئ��ة .علم�� ًا �أن ع��دد
الزبائ��ن يف منطق��ة بريوت ي�شكل��ون ن�سبة
 57.81يف املئ��ة م��ن �إجمايل ع��دد الزبائن
املدينني يف القطاع امل�رصيف.

تأثيرات الوضع السوري

رغم املح��اوالت التي تبذل لدعم االقت�صاد
اللبن��اين� ،إال �أن��ه يبق��ى ره��ن التغ�يرات
ال�سيا�سي��ة يف الداخ��ل ال�س��وري ،والت��ي
تنعك���س عل��ى م��دى اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي
ال��ذي يتمتع به الداخل اللبناين� ،إذ �أن هدوء
الو�ض��ع داخ��ل �سوري��ا ق��د يدع��م ا�ستق��رار
الو�ض��ع ال�سيا�س��ي يف لبن��ان ،وم��ن ث��م
ميك��ن لالقت�صاد اللبن��اين �أن يجذب بع�ض
التدفق��ات ال�سياحي��ة الت��ى فقدته��ا �سوريا
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يعتبر لبنان االقتصاد األكثر
تضرر ًا من جراء احتدام
الصراع في سوريا وذلك
بسبب زعزعة االستقرار
المالي واالستثماري
والتجاري والسياحي
والتى قدرت يف عام  2010بنحو  8.5مليون
�سائ��ح ،كما ميكنه جذب تدفقات اال�ستثمار
الأجنب��ي من الدول الك�بري الداعمة للثورة
ال�سوري��ة مثل ال�سعودية وتركيا ،وكذلك يف
�ضوء العالقات ال�سيا�سية امل�ستمرة بالنظام
ال�س��وري ميك��ن البح��ث يف كيفي��ة ت�أم�ين
و�سائل النقل من لبنان �إىل املناطق العربية
عرب �سوريا يف مم��رات �آمنة ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستمرار حتوي�لات اللبنانيني املقيمني يف
اخل��ارج دون ت�أثر باال�ضطرابات ال�سيا�سية
والت��ي و�صلت حلواىل  7.5مليار دوالر عام
 2013والت��ى ميك��ن �أن تعم��ل عل��ى جتنيب
االقت�ص��اد اللبن��اين احتم��االت االنهي��ار
الكامل.

مالذ آمن

وب�سب��ب ه��ذا الأرتب��اط الوثي��ق ب�ين
االقت�صادي��ن اللبن��اين وال�س��وري تع��د
امل�ص��ارف اللبناني��ة مال ًذا �آم ًن��ا ملدخرات
كث�ير من رج��ال الأعم��ال ال�سوريني ،حيث
بلغ حج��م الودائع ال�سوري��ة يف لبنان �أكرث
م��ن  18ملي��ار دوالر قبي��ل ع��شر �سن��وات،
فيما ت�ضاعف هذا الرقم مع تطور العالقات
امل�رصفي��ة ب�ين البلدي��ن يف ال�سن��وات
الأخ�يرة نتيج��ة تبن��ي احلكوم��ة ال�سوري��ة
ل�سيا�س��ة االنفتاح املايل واتباع امل�صارف
اللبنانية ل�سيا�س��ة التو�سع اخلارجي ،الأمر
الذي عزز حرك��ة اال�ستثمار البينية الرابطة
ب�ين االقت�صادي��ن لتبلغ القيم��ة الإجمالية
للأ�ص��ول اال�ستثماري��ة املتداول��ة حده��ا
الأق�صى بنحو  8مليار دوالر يف نهاية عام
.2010
كم��ا تعت�بر �سوري��ا ال�رشي��ك التج��اري
الرئي�س��ي للبن��ان واملم��ر التج��اري الربي
الوحي��د  -يف �ض��وء ارتف��اع تكاليف النقل
البحري واجل��وي -لها �إىل الع��امل العربي،
�إذ يع�بر م��ا ال يقل عن  % 25من ال�صادرات
40

اللبناني��ة م��ن خ�لال �سوريا ،فيم��ا ي�صدر
االقت�ص��اد اللبناين ن�سب��ة تزيد عن  % 5من
�إنتاج��ه ال�صناع��ي �إىل �سوري��ا ،وله��ذا فقد
بلغ��ت مع��دالت التبادل التج��اري امل�شرتك
ب�ين البلدي��ن نح��و  560ملي��ون دوالر عام
 ،2010كم��ا و�صل حجم التب��ادل التجاري
للبن��ان مع دول اخلليج وتركيا عرب احلدود
الربي��ة مع �سوريا �إىل نحو  2.5مليار دوالر
أي�ضا
خ�لال الع��ام نف�سه ،وتعت�بر �سوري��ا � ً
املع�بر الأ�سا�س��ي لتدفقات ال�سي��اح العرب
والأجان��ب القادم��ة �إىل لبن��ان ،حي��ث بلغ
ع��دد ال�سياح القادم�ين �إىل لبنان من وعرب
احل��دود م��ع �سوري��ا يف ع��ام  2010نح��و
� 170أل��ف �سائ��ح ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�ساهمة
اال�ستثم��ارات ال�سورية يف قط��اع ال�سياحة
والعق��ارات يف لبن��ان والت��ي ق��درت بنحو
 500مليون دوالر.

متالزمة خطرة:

يعت�بر لبنان االقت�صاد الأكرث ت�رضرا جراء
احت��دام ال��صراع يف �سوري��ا ،وذل��ك ب�سبب
زعزع��ة اال�ستق��رار امل��ايل واال�ستثم��اري
والتجاري وال�سياحي ،حيث ميكن مالحظة
حج��م االنهي��ار االقت�ص��ادي يف لبنان من
خالل الآتي:
1ـ يع��د القط��اع امل�رصيف �أك�ثر القطاعات
أث��را بال�سل��ب من��ذ ان��دالع الأح��داث يف
ت� ً
�سوري��ا ،حي��ث تراجع��ت قاع��دة الأ�ص��ول
والودائع ال�سوري��ة يف البنوك اللبنانية �إىل
 5.4ملي��ار دوالر يف ع��ام  ،2011ث��م �إىل
 3.7ملي��ار دوالر يف ع��ام  ،2012ب�سب��ب
ه��روب ر�ؤو�س الأم��وال ال�سورية �إىل خارج
لبن��ان م��ع تطبي��ق امل�ص��ارف اللبناني��ة
للعقوب��ات الدولية الت��ي فر�ضتها الواليات
املتح��دة واالحت��اد الأوروب��ي عل��ى �أموال
تفاديا للإ�رضار ب�أن�شطتها
النظام ال�سوري
ً
الدولي��ة ،الأمر الذي �أدى �إىل تراجع الأرباح
ال�صافية لهذه امل�صارف �إىل نحو  36مليون
دوالر يف عام  ،2011لتنخف�ض �أكرث �إىل 17
ملي��ون دوالر يف ع��ام  ،2012كما تراجعت
ن�س��ب من��و امل�ص��ارف اللبناني��ة �إىل نح��و
 % 8يف ع��ام  2012مقابل  % 11.5يف عام
 ،2010ب�سبب �إغالق �أو جتميد �أعمال العديد
من فروع ه��ذه امل�صارف يف �سوريا ،حيث
فرعا مل�صارف لبنانية يف �سوريا
�أقف��ل ً 18
26
م��ن �أ�ص��ل
فرع��ا ،وه��و الأم��ر املتوق��ع
ً
ا�ستمراره يف الأجل املنظور.

للم�ساهمة بتنمية
القطاع الزراعي
ودعم االقت�صاد،
مولنا واحد من اأكرب
ّ
امل�ساريع الزراعية بجنوب
لبنان على م�ساحة

 1،165،000م

2

في ألف طريقة
منساهم فيها بطموحاتكن.
هيدي وحدة م ّنن.

www.eblf.com

info@eblf.com

Call Center: 1272

Short No: 1332

01/03 79 13 32

بطاقات االئتمان

عالم من المزايا...

الغنية باملزايا لت�صاعدك على حتقيق م�صاريعك.
يقدم  IBL Bankجمموعة وا�صعة من بطاقات االئتمان ّ
الرقي ،بطاقات ما�صرتكارد Platinum Titanium
وت�صمل جمموعة البطاقات الوا�صعة تلك :بطاقة  Visa Infiniteوهي عالمة فارقة عنوانها ُ
و ،Regularبطاقة  Icardما�صرت كارد باللرية اللبنانية ،و بطاقة  ،Dentist Visa Platinumوهي البطاقة االأوىل من نوعها يف لبنان ُ�صممت

خ�صي�ص ًا الأطباء االأ�صنان...

مميزات بطاقات االئتمان اللتي ال حت�صى ت�صمل املكافاآت االأف�صل حيث ميكنك ا�صتبدال نقاطك املرتاكمة باأي تذكرة طريان من اأي �رشكة
ّ
قيمة كثرية.
هدايا
اىل
إ�صافة
ال
با
تختارها،
ّ
للمزيد من املعلومات ،الرجاء االت�صال على الرقم www.ibl.com.lb | 04 - 727244

مقابلة
مدير عام وعضو مجلس إدارة في مجموعة االعتماد اللبناني

الدكتور ميشال خديج :اإلضطرابات اإلقليم ّية
إنعكست سلب ًا على أرباح معظم المصارف اللبنانية

تعمد العديد من امل�ص����ارف اللبنانية على �سيا�سة
احلماي����ة وامل�رصفية يف ظل العوا�ص����ف االقليمية
التي تع�صف باالقت�صاد عامة وت�ؤثر على االقت�صاد
اللبن����اين ب�شكل مبا���ش�ر� ،إال �أن �سيا�س����ة حاكمية
م�رصف لبنان ،وال�سيا�سات املتبعة يف كل امل�صارف
اللبنانية �أدت اىل ت����وازن يف التعامالت امل�رصفية،
وجعلت من امل�صارف اللبنانية حمط ثقة عاملية.
حول امل�ؤثرات االقليمية على و�ضع التداول امل�رصيف و�أحوال
امل�صارف يف لبنان ،التقت «ال�صناعة واالقت�صاد» الدكتور
مي�شال خديج مدير ع��ام وع�ضو جمل�س ادارة يف جمموعة
االعتماد اللبناين ،الذي �أو�ضح العمليات امل�رصفية وم�ستويات
التداول يف ظل التجاذبات االقليمية واملالية يف العامل.
وعن تقييمه لأداء جمموعة االعتماد اللبناين واخلدمات التي
يقدمها امل�رصف وامل�شاريع التو�سعية ،قال الدكتور مي�شال
خديج« :جنحت جمموعة الإعتماد اللبناين مبوا�صلة �أدائها
أمنية
ال�صلب خالل الأعوام ال�سابقة على الرغم من التو ّترات ال ّ
وال�سيا�سية التي ع�صفت بالبالد منذ �إندالع الربيع العربي .يف
ّ
إطار،
هذا ال
�سجلت املجموعة زيادة بن�سبة  % 5.18يف �إجمايل
ّ
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املوجودات خالل العام � 2013إىل حوايل  8.36مليار د�.أ .وقد
�سنوي م�ضطرد يف حمفظة الت�سليفات
منو
ترافق ذلك
ّ
التطور مع ّ
ّ
ال�صافية بن�سبة � % 16.34إىل حوايل  2.60مليار د�.أ .وزيادة
يف ودائع الزبائن بن�سبة � % 3إىل  7.16مليار د�.أ .وقد حافظ
لية مرتفع فاق عتبة
امل�رصف عرب ال�سنني على م�ستوى �سيولة � ّأو ّ
اخلا�صة للمجموعة
ال % 75يف العام  .2013كما �إرتفعت الأموال
ّ
بن�سبة  % 23.79يف العام � 2013إىل  766.34مليون د�.أ ، .علم ًا � ّأن
امل�رصف قد جنح ب�إ�صدار �أ�سهم
تف�ضيلية بقيمة  100مليون د�.أ.
ّ
خالل الف�صل الثالث من العام.
الربحية ،فقد ح ّققت جمموعة بنك الإعتماد اللبناين
جلهة
� ّأما ّ
ّ
�سنوية بن�سبة  % 12.27يف �أرباحها ال�صافية �إىل 68.47
زيادة
ّ
متو�سط حقوق
مليون د�.أ .يف العام  .2013كذلك بلغ العائد على
ّ
امللكية (قبل �إحت�ساب ال�رضيبة)  % 13.91مع ت�سجيل ن�سبة
ّ
كفاية ر�أ�سمال (حمت�سبة على �أ�سا�س معايري بازل  )2و�صلت �إىل
 % 14.17كما يف نهاية العام .2013
تقدمها املجموعة فهي ت�شمل
� ّأما يف ما
يخت�ص باخلدمات التي ّ
ّ
متنوعة من خدمات �صريفة التجزئة و�صريفة ال�رشكات
باقة
ّ
إ�سالمية
والتمويل التجاري و�صريفة الإ�ستثمار وال�صريفة ال
ّ
امل�رصفية عرب الإنرتنت
إلكرتونية كاخلدمات
وال�صريفة ال
ّ
ّ
امل�رصفية عرب الهاتف (Phone
( )Online Bankingواخلدمات
ّ
 )Bankingوخدمات
ال�رصاف الآيل ( )ATMوخدمة الر�سائل
ّ
اخلطية الق�صرية ( .)SMS Alert Serviceويجدر الذكر يف هذا
ّ
ريادي ًا يف
ال�سياق ب� ّأن م�رصف الإعتماد اللبناين ي�ؤد�س دوراً
ّ
ح�صته
جمال ال�صريفة ال
ّ
إلكرتونية الأمر الذي يرتجم من خالل ّ
عمليات بطاقات الإئتمان عند نقاط البيع
من
ال�سوقية املرتفعة
ّ
ّ
والتي
).
Merchant
P
(.O.S
تقدر بنحو  .% 49وقد �أوىل امل�رصف
ّ
امل�رصفية
باخلدمات
ا
خا�ص
ا
إهتمام
�
أخ�يرة
ل
ا
الفرتة
خالل
ً
ً
ّ
ّ
التطور التكنولوجي الأمر الذي تكل ّل
إلكرتونية ملواكبة ركب
ال
ّ
ّ
تطبيق
إطالق
�
عرب
ا
ر
ؤخ
�
خا�ص به ( )CL e-bankعلى الهواتف
ً
م ّ
ّ
املتوجبة مل�صلحة
الذكية و�إطالق خدمة دفع ت�سديد ال�رضائب
ّ
ّ
املالية من خالل بطاقات االئتمان «فيزا» و»ما�سرتكارد»
وزارة
ّ
يف خطوة هي الأوىل من نوعها يف لبنان .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
فقد �أطلق بنك الإعتماد اللبناين خالل ال�شهر الفائت خدمة
تخول املهند�سني املنت�سبني �إىل النقابة دفع ر�سوم
جديدة ّ
�إ�شرتاكاتهم
ال�سنوية عرب الإنرتنتّ � .أما بالن�سبة اىل العام ،2014
ّ
ف� ّإن امل�رصف �سي�سعى للحفاظ على ،ال بل تعزيز ،موقعه كرائد
إلكرتونية
يف جماالت ال�صريفة بالتجزئة وال�صريفة والتجارة ال
ّ
( )E-Banking and E-Commerceمن خالل �شبكة فروعه
وال�رشكات التابعة له .كما يرمي امل�رصف �إىل تعزيز خدمات
إ�ستثمارية من خالل هند�سته �صناديق �إ�ستثمار
ال�صريفة ال
ّ
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ال�سوقية يف خدمات
ح�صته
ّ
ّ
وعمليات ت�سنيد بالإ�ضافة �إىل زيادة ّ
�صريفة ال�رشكات.
التو�سع
� ّأما على �صعيد
اخلارجي ،ف� ّإن امل�رصف يعمل جاهداً
ّ
ّ
فر�ص
على ر�صد
معدل مت�رصف
ذات
بلدان
يف
واعدة
ا�ستثمار
ّ
لبنانية
م�شجعة حيث تتواجد جالية
منو �
ٍّ
ّ
ّ
إقت�صادية ّ
متدن ون�سب ّ
إقت�صادية بني
ل
ا
العالقات
وتوطيد
تعزيز
بهدف
وذلك
كبرية
ّ
بد من الإ�شارة �إىل
لبنان والبلدان
املعنية .يف هذا ال�سياق ،ال ّ
ّ
� ّأن بنك الإعتماد ال ّلبناين قد جنح يف ت�صدير خربته الوا�سعة يف
�سيما مع �إنت�شار �شبكة فروعه �إىل اخلارج
جمال ال�صريفة وال ّ
عرب فرعه يف ليما�سول – قرب�ص وف��رع يف مملكة البحرين
متثيلي يف مونرتيال – كندا وم�رصف تابع له يف دكار
ومكتب
ّ
جمهورية ال�سنغال ،وفرع يف ك ٍّل من بغداد و�إربيل .كما � ّأن
يف
ّ
امل�رصف الآن يف �صدد الإ�ستح�صال على رخ�صة لفتح فرع يف
حمافظة الب�رصة يف بغداد.
ال�سلبية على االقت�صاد وال
و�أو�ضح خديج �إنعكا�سات الأو�ضاع
ّ
�سيما القطاع امل�رصيف والإج��راءات االتي ي ّتخاذها امل�رصيف:
ال�سورية والتي �إنعك�ست
«ال زال لبنان يعاين من تداعيات الأزمة
ّ
إقت�صادية وعلى الإ�ستقرار الأمني
�سلب ًا على معظم القطاعات ال
ّ
وال�سيا�سي يف البالد منذ العام  .2011يف التفا�صيل� ،إنخف�ضت
وترية النمو الإقت�صادي �إىل حواىل  % 2خالل العامني 2012
املالية العامة و� ّأدى �إىل
و ،2013الأمر الذي �إنعك�س �سلب ًا على
ّ
�إرتفاع يف ن�سبة الدين العام من الناجت املح ّلي الإجمايل �إىل
ثم �إىل  % 143.15يف العام
 % 139.53يف العام  2012ومن ّ
 .2013كما � ّأن الإ�ضطرابات التي خ ّلفها الربيع العربي قد ق ّل�صت
التد ّفقات النقدية �إىل البالد منذ العام  2011الأمر الذي نتج عنه
عجز يف ميزان املدفوعات بلغ  2مليار د�.أ .يف العام  2011و
 1.54مليار د�.أ .يف العام  2012و 1.13مليار د�.أ .يف العام 2013
مقارن ًة بفائ�ض فاق عتبة ال  3.3مليار د�.أ .يف العام .2010
ويجدر الذكر ،يف هذا الإطار� ،أ ّنه من املتو ّقع � ّأن ينعك�س الو�ضع
احلكومي الأخري �إيجاب ًا على الإقت�صاد اللبناين من خالل ت�أثريه
املبا�رش على ثقة امل�ستثمرين وامل�ستهلكني وعلى قطاع ال�سياحة
النقدية �إىل البالد.
وعلى التد ّفقات
ّ
إقليمية قد
ويجدر الذكر ،يف هذا الإط��ار � ّأن الإ�ضطرابات ال ّ
�إنعك�ست �سلب ًا على �أرباح معظم امل�صارف اللبنانية العاملة يف
البلدان التي �شهدت غليان ًا يف الآونة الأخرية وخا�ص ًة �سوريا.
ومع ذلك ،ونظراً للمرونة القوية للقطاع امل�رصيف اللبناين،
وبع�ض التحفيزات التي �أطلقها م�رصف لبنان ،مت ّكنت امل�صارف
جيدة ومن الت�أقلم
اللبنانية من احلفاظ على م�ستويات
ربحية ّ
ّ
ّ
م�رصفية تتما�شى مع
منتجات
خالل
من
إقت�صادي
ل
ا
الركود
مع
ّ
حاجات ال�سوق ون�سب ال�سيولة العالية يف القطاع .يجدر الذكر يف
هذا الإطارّ � ،أن امل�صارف املدرجة �أ�سهمها على بور�صة بريوت
قد جنحت بتحقيق �أرباح عالية بلغت حوايل  968.80مليون د�.أ.
�سلبية.
منو ّ
يف العام  ،2013و�إن بوترية ّ
�سنوي ًا ملحوظ
ا
إرتفاع
�
امل�رصيف
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ح ّقق القطاع
ً
ّ
بن�سبة  % 7.39يف �إجمايل موجوداته �إىل  164.43مليار د�.أ .مع
نهاية �شهر كانون الثاين من العام  .2014كما زادت حمفظة
الودائع لدى القطاع بن�سبة % 7.64
�سنوي ًا �إىل  137.89مليار
ّ
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د�.أ .يف ال�سياق نف�سه �إرتفعت حمفظة الت�سليفات لدى القطاع
امل�رصيف اللبناين بن�سبة % 7.59
�سنوي ًا �إىل  47.04مليار د�.أ .مع
ّ
نهاية ال�شهر ال ّأول من العام  .2014و�إذ �إ ّننا نرى يف هذا ال�سياق
�أ ّنه من ال�رضوري �أن يوا�صل م�رصف لبنان تطبيق �سيا�سته
ٍ
ملنتجات
احلذرة واحلكيمة �إ�ضاف ًة �إىل اال�ستمرار يف هند�سته
ٍ
اللبنانية
حتفيزي ٍة جديدة تهدف �إىل ت�شجيع امل�صارف
وخدمات
ّ
ّ
ل
ا
القطاعات
خمتلف
متويل
إقت�صادية ،وبذلك ت�رسيع عجلة
على
ّ
النمو الإقت�صادي وتعزيز ثقة امل�ستثمرين.
ّ
وعن ق��درة امل�صارف اللبنانية على التوفيق بني العقوبات
الغربية على دول املنطقة ك�سوريا و�إي��ران وبني واقع احلركة
ّ
املالية وال
إقت�صادية كونها مت�أثرة بها قال د .خديجّ �« :إن
ّ
ّ
�سوريا و ذلك
مع
وثيقة
عالقات
اجلغرايف
موقعه
وبحكم
للبنان،
ّ
امل�رصفية منها ،بحيث كان
ال�سيما
على خمتلف الأ�صعدة ،و
ّ
ّ
تاريخي ًا مع العمالء ال�سوريني
اللبنانية تعامل وطيد
للم�صارف
ّ
ّ
بالإ�ضافة �إىل د�أب هذه امل�صارف على فتح م�صارف تابعة لها
ال�سورية يف �أوائل العقد املن�رصم تزامن ًا مع ور�شة
على الأرا�ضي
ّ
أجنبية .من
ل
ا
امل�شاركة
على
ال�سوري
امل�رصيف
القطاع
�إنفتاح
ّ
القيمني على القطاع امل�رصيف اللبناين كانوا
ّ
جهة �أخرى ،ف� ّإن ّ
دائمي احلر�ص على �إلتزام هذا القطاع بالقوانني واملعايري
الدولية وذلك بهدف جت ّنب تعري�ضه ل ّأية خماطر حمتملة نظراً
أهمية هذا القطاع و دوره املحوري يف الإقت�صاد الوطني.
اىل � ّ
اللبنانية بالئحة العقوبات
بناء على ذلك ،فقد �إلتزمت امل�صارف
ً
ّ
املفرو�ضة على ك ّل من �سوريا و�إي��ران .يف هذا الإطار �إ ّتخذت
مالية
عمليات
اللبنانية �إجرائات ملنع م��رور �أي
امل�صارف
ّ
ّ
ّ
م�شبوهة وذلك يف �ضوء �إلتزامها ال�صارم بلوائح قانون مكافحة
غ�سل الأموال».
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مقابلة
المدير العام ورئيس مجلس إدارة بنك BBAC

الشيخ غسان عساف :ستتركز جهود BBAC
على استكمال المشاريع القائمة
تقوم امل�ص���ارف اللبنانية باج���راءات وقائية
ملواجه���ة التحدي���ات االقت�صادي���ة التي متر
عل���ى املنطقة العربي���ة ،ويف العامل ،من خالل
تطبيق���ات م�رصفية تنا�سب متطلب���ات البيئة
واملجتمع وال�سيا�سيات االقت�صادية اللبنانية،
وعمدت العديد من امل�صارف اتباع خطط عملية
ت�ساهم يف تنمية احلرك���ة امل�رصفية وت�ساهم
ب�ش���كل فاع���ل يف تثبيت الت���وازن االقت�صادي
يف املنطق���ة بعي���داً م���ن العوا�ص���ف االمنية
واالقت�صادية ،ومواجه���ة التحديات ال�سيا�سية
املحلية والإقليمية� ،إ�ضافة اىل تطبيق القانون
الأمريكي (فاتكا) ومتطلبات بازل  ،3واالنكما�ش
الإقت�صادي ال�سائد.
عن التحديات التي يواجهها القطاع امل�رصيف يف لبنان حتدث ال�شيخ
غ�سان ع�ساف املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة بنك  BBACاىل
«ال�صناعة واالقت�صاد» مو�ضحاً« :كما يف ال�سابق� ،سيواجه القطاع
امل�رصيف اللبناين حتديات العام  2014ال�سيا�سية املحلية والإقليمية
ب�سيا�سة حمافظة يف الداخل ويف الدول التي يتواجد فيها والتي ت�شهد
ا�ضطرابات �سيا�سية و�أمنية ،ومن �أهم عنا�رص هذه ال�سيا�سة الإبقاء
على ن�سبة �سيولة عالية وجتنب الإ�ستثمارات ذات املخاطر العالية،
ومن املمكن �أن بع�ض التدين يف ن�سبة منو الربحية �سي�شكل ال�سعر
الواجب دفعه لتخطي هذه املرحلة الدقيقة ،وتتما�شى هكذا �سيا�سة
نية
مع متطلبات بازل  3التي ت�شدد على ت�سجيل امل�صارف ن�سبة ُد َ
( )Minimum Ratioيف املالءة وال�سيولة ،ومن املعروف �أن م�ستوى
هاتني الن�سبتني يف القطاع امل�رصيف اللبناين يتما�شى الآن ،مع
متطلبات بازل 3احلا�رضة واملتوقعة لفرتة ثالث �سنوات».
يف ما يتعلق بتطبيق القانون الأم�يرك��ي (فاتكا) ،يقوم القطاع
امل�رصيف اللبناين بجميع الإج���راءات الالزمة لي�صبح جاهزاً يف
املوعد املطلوب لتطبيقه ،من �أهم هذه الإجراءات تيومي ملفات العمالء
طبق عليه هذا القانون ومكننة هذه املعلومات،
ملعرفة من منهم ُي ّ
ويف �آخر �آذار � ،2015ستقدم امل�صارف للأجهزة الأمريكية �أول تقرير
ب�أر�صدة زبائنها املعنيني  -واملعروفني من قبلها -كما هي يف
،2014/12/31
على �صعيد الإنكما�ش الإقت�صادي ال�سائد يف البلد ،لقد ب��د�أ هذا
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الإنكما�ش يف لبنان منذ عام  2011مع بدء احلرب يف �سورية� ،إذ
�سجلت ن�سبة النمو الفعلي للناجت املحلي حوايل  1.5%يف كل من
ال�سنني 2011و  2012و ،2013ون�أمل عودة الإزده��ار �إىل البلد مع
�إنح�سار ت�أزم الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف اجلوار ويف لبنان يف
�أقرب وقت ممكن».
وعن انعكا�س ال�ضغوطات على الن�شاط امل�رصيف عامة قال ال�شيخ
ع�ساف�« :إن الأولوية الأوىل للنمو الإقت�صادي هي الإ�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني واملطلوب �أن ي�ساهم اجلميع يف هذا الإجتاه� ،إن الأحداث
الأمنية هي وراء الرتاجع يف منو الودائع وتدهور نظرة م�ؤ�س�سات
الت�صنيف العاملية اىل م�ستقبل الإقت�صاد اللبناين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،و للإفادة من حركة ر�ساميل الدول الإقليمية ،مطلوب
من القطاع امل�رصيف �أن يحافظ على مكانته بالن�سبة للإقت�صاد
اللبناين ،متم�سك ًا بالنموذج املُحافظ والقوانني والأنظمة الدولية،
ومبتعداً عن امل�ضاربة ،ومطلوب �أي�ض ًا التحكم وال�سيطرة على
ن�سبة العجز اىل الناجت املحلي بهدف تقلي�ص الدين العام وحت�سني
الت�صنيف ال�سيادي للبنان.
اما من جهة ال�ضغوطات الدولية واالمريكية ،ف�إن امل�صارف اللبنانية
ملتزمة بتحاويلها بالعمالت الأجنبية �أن حترتم القوانني والأنظمة
الدولية ،وهذا ما تفعله؛ �إن الأحداث ال�سيا�سية والأمنية التي ت�شهدها
املنطقة ،وبنوع خا�ص �سورية� ،أَوجبت �إتخاذ �أق�صى درجات احلذر
يف العمل امل�رصيف من قبل م�رصفنا وجميع امل�صارف العاملة يف
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لبنان ،وق��د نتج عن ذل��ك تدقيق
�أك�ب�ر يف العمليات امل�رصفية
ويف معرفة العمالء بهدف زيادة
املعلومات عن �أو�ضاعهم خا�صة
يف م��ا يتعلق مب�صادر الأم���وال
وا�ستعماالتها.
يف الوقت نف�سه ،ت�سعى ال�سلطات
ال��ن��ق��دي��ة وج��م��ع��ي��ة امل�����ص��ارف
لتدعيم عالقاتها يف اخل��ارج مع
ال�ؤ�س�سات املالية العاملية والدول
العظمى ،وتقدمي جميع املعلومات
وامل�ستندات لهم وللإعالم ل�رشح
واق��ع القطاع امل�رصيف اللبناين
امل��ل��ت��زم بعملياته ب��ال��ق��وان�ين
والأنظمة الدولية.
و��ش�رح الإجن����ازات ال��ت��ي ق��ام بها
م�رصف « :BBACنهاية عام � ،2013سجل جمموع ودائع BBAC
ُجمعة  6792مليار لرية لبنانية� ،أي ن�سبة منو �سنوية توازي ،5%
امل ّ
مقابل  12%لعام  ،2012و�سجل جمموع الت�سليفات املجمعة 2032
مليار لرية لبنانية� ،أي ن�سبة منو �سنوية توازي  ،15%مقابل 11%
لعام � .2012أما يف ما يتعلق بالأرباح املجمعة ال�صافية ،فلقد �سجلت
حواىل  43مليون دوالر �أمريكي �أو  64مليار لرية لبنانية ،وبالتايل
ال منو يف الأرباح بالن�سبة لعام  ،2012وهذه هي احلال �أي�ض ًا ملعدل
ن�سبة منو الأرباح ال�صافية ملجموعة م�صارف فئة «�ألفا» اللبنانية.
اما يف ما يخ�ص م�س�ؤولية  BBACجتاه املجتمع ،فيقوم امل�رصف
بدعم مبادرات عديدة يف مناطق خمتلفة يف لبنان من برامج تنمية
ال�شباب وتعزيز �أن�شطة التعليم بالإ�ضافة �إىل م�شاريع �إن�سانية وبيئية
وريا�ضية وثقافية و�سياحية خمتلفة ،وذلك انطالق ًا من �شعاره
«الإهتمام بالفعل» .ولعل امل�رشوع املميز الذي ا�ضطلع به BBAC
هو مبادرة «عي�ش لبنان» التي مت توقيع مذكرة ب�ش�أنها بني امل�رصف
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي( )UNDPبهدف متكني املواطنني
املحرومني على اختالف طوائفهم ومناطقهم وم�ساعدتهم يف حتقيق
�أهدافهم .وبف�ضل مقاربتها االجتماعية اال�سرتاتيجية� ،ساعدت
مبادرة «عي�ش لبنان» املجتمعات الريفية واملحرومة من خالل تنفيذ
ملحة تتع ّلق بال�صحة والتنمية االقت�صادية وال�شباب
م�شاريع تنموية ّ
والبيئة.
مع مبادرة «عي�ش لبنان» حقق  BBACيف العام  2013عالمة فارقة
يف م�ساره نحو الإهتمام وح�صد اجلائزة االقت�صادية االجتماعية عن
فئة «التنمية الريفية « يف حفل برعاية البنك املركزي اللبناين .ن�أمل
�أن تكون ال�رشاكة بني الـ UNDPوالـ BBACقدوة لتقوم �رشكات
اكرث من القطاع اخلا�ص بامل�ساهمة يف التنمية املحلية ك�رشاكة
يف امل�س�ؤولية الإجتماعية ،كما �أنها تفيد يف احلفاظ على االقت�صاد
الوطني وحتريكه.
خالل عام � 2014سترتكز جهود  BBACعلى ا�ستكمال امل�شاريع
القائمة ،منها النمو يف القرو�ض الإ�سكانية والقرو�ض الإ�ستهالكية
والقرو�ض التجارية .كما انه مي�ضي يف تو�سعه اجلغرايف يف الداخل
من خالل فتح فروع جديدة منها يف منطقتي احلازمية و ب�شارة
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اخلوري ونحن ب�صدد التو�سع يف
�سيعمل
مناطق داخلية اخرى .كما ُ
على التطور والإنت�شار يف اخلارج
وال �سيما يف العراق� ،إ�ضافة �إىل
تدعيم عمل فرع قرب�ص ومكتب
التمثيل يف ابوظبي ،و ن�أمل �أن
أمنية
ت�سمح الظروف ال�سيا�سية وال ّ
بنجاح ه��ذه امل���ب���ادرات .كذلك
ي��واظ��ب امل����صرف ع��ل��ى تطوير
خدماته امل�رصفية الإلكرتونية
املتوافرة عرب الأنرتنت لكل من
االف��راد وال�رشكات مبوا�صافات
عاملية و�أي�ض ًا عرب �أجهزة ال�رصف
الآيل لديه .كما ن�ستعد لإط�لاق
اخل��دم��ة امل�رصفية ع�بر الهاتف
اخلليوي  Mobile Bankingكو�سيلة
جديدة وفاعلة تتيح لزبائننا االط�لاع على عملياتهم امل�رصفية
وتنفيذ جمموعة وا�سعة من املعامالت عرب هواتفهم اخللوية مهما
كانت �شبكة االت�صاالت التي ي�ستخدمون ويف �أي وق��ت ومكان
يف العامل وذل��ك مبرونة عالية وب�رسعة و�أم���ان .ولكن لع ّل �أب��رز
منتجاتنا املرتقبة هي خدمة الدفع عرب الهاتف اخلليويMobile
  Paymentالتي تخول الزبون تنفيذ عمليات م�رصفية مل تكن ممكنة
من قبل».
وعن انت�شار فروع امل�رصف يف بع�ض الدول ومنها �أربيل قال ال�شيخ
ع�ساف« :با�رش م�رصفنا عمله يف العراق نهاية العام  2008من خالل
افتتاح فرع يف اربيل يتبع الدارتنا العامة يف بريوت ك�سائر فروعنا
الأخ��رى وا�ستتبع بافتتاح فرع �أخ��ر يف بغداد نهاية العام2010
 .لقد كان لفرعنا يف اربيل دور رائد وفاعل يف امل�ساهمة بتن�شيط
االقت�صاد ونقل خرباتنا امل�رصفية والتفاعل مع القطاع امل�رصيف
املحلي بت�شجيع ودعم من ال�سلطات الر�سمية يف الإقليم التي ت�سعى
�إىل �أعماره وتن�شيط جميع القطاعات االقت�صادية املنتجة فيه من
خالل توفري املناخات املالئمة لال�ستثمارات الوافدة وقد �ساهم هذا
الأمر يف ت�شجيعنا على �أداء دور هام مبنح ت�سليفات لهذه القطاعات
وتقدمي اخلدمات امل�رصفية الأخرى التي و�ضعت م�رصفنا يف طليعة
امل�صارف الأجنبية من خالل ا�ستحواذنا على اكرب ن�سبة من حجم
ال�سوق املحلية .ونتطلع نحو التو�سع يف بغداد واقليم كرد�ستان
واالنت�شار يف �أ�سواق �أخرى يف العراق نظراً �إىل وجود جماالت عمل
خمتلفة و�إمكانات ا�ستثمارية واعدة.
يتميز م�رصفنا يف اربيل بالتعامل مع قاعدة كبرية ومتنوعة من
الزبائن ،ب��دءا ب��الأف��راد و�صو ًال �إىل ال�رشكات املحلية اللبنانية
والأجنبية التي تتوزع �أن�شطتها على القطاعات االقت�صادية كافة،
كالقطاع التجاري وال�صناعي واخلدماتي والعقاري وال�صحي
وغريها .ويقوم فرعنا يف اربيل بتقدمي جميع اخلدمات امل�رصفية
التي تقدمها فروعنا يف لبنان� ،أبرزها منح القرو�ض والت�سهيالت
امل�رصفية للم�ؤ�س�سات ال��ك�برى واملتو�سطة ،فتح االع��ت��م��ادات
امل�ستندية و�إ�صدار بطاقات الدفع واالئتمان �إ�ضافة ملروحة وا�سعة
من اخلدمات �ألأخرى».
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مقابلة

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام «جمال ترست بنك»:
أنور ّ
جمال :أداء المصرف اإلداري والتنظيمي
شهد تطوراً ملحوظ ًا

يعت�ب�ر القطاع امل�رصيف يف لبنان من �أكرث القطاعات ثبات ًا يف ظل الأزمة االقت�صادية املتنامية ب�سبب
الو�ض���ع الإقليمي العام والو�ضوع الأمني الذي �أثر ب�شكل مبا�رش على العديد من القطاعات االقت�صادية.
ويعود ه���ذا التوازن والثبات �إىل ال�سيا�س���ة االقت�صادية التي ينتهجها امل��ص�رف املركزي وامل�صارف
اللبنانية ،خ�صو�ص ًا يف م�س�ألة التعامالت واخلدمات التي يقدمونها.
جمال
يف لقاء «ال�صناعة واالقت�صاد» مع �أنور ّ
رئي�س جمل�س �إدارة «جمال تر�ست بنك» حتدث
عن الو�ضع امل�رصيف عامة ،وعن و�ضع م�رصفهم
ب�شكل خ��ا���ص ،وع��ن اخل��دم��ات التي يقدمها
امل�رصف وعن اخلطة التو�سعية اخلارجية قال:
“تظهر البيانات املالية للم�رصف يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية حتقيق ن�سب منو فاقت تلك
املحققة يف القطاع امل�رصيف اللبناين ويف
امل�صارف امل�شابهة (.)Peer Group
فعلى �صعيد الودائع فانها منت بن�سب تراوحت
بني  % 15و  % 20وهي زيادة فعلية تركزت يف
زيادة حجم ودائع االفراد التي �شكلت على الدوام
اكرث من  % 95من امل�صادر املالية للم�رصف.
اما على �صعيد الت�سليفات فلقد منت بوترية
ت�صاعدية خ�لال الفرتة امل��ذك��ورة وتراوحت
بني  % 15و  % 45وهذا الإرتفاع يف�رس توجه
امل�رصف اىل التو�سع يف متويل كل القطاعات
االقت�صادية وحت��دي��دا» امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم (.) SME’s
�أم��ا على �صعيد االم��وال اخلا�صة فقد حققت
ن�سب منو مقبولة وذلك من خالل ر�سملة االرباح
املحققة علم ًا ان امل�رصف ومنذ ت�أ�سي�سه مل
ي��وزع �أرب��اح�� ًا على امل�ساهمني وه��ذا ما �أمن
ن�سب مالءة تخطت يف بع�ض االحيان الن�سب
املفرو�ضة من م�رصف لبنان  ،كما ام��ن من
ناحية اخرى امو ً
اال خا�صة حرة لتغطية كلفة
خطة التو�سع املر�سومة واملتمثلة ب�إن�شاء فروع
جديدة �أو امل�ساهمة يف القطاع امل�رصيف غري
املقيم.
�أما على �صعيد الربحية ف�أي�ض ًا حقق امل�رصف
�أرب��اح�� ًا مقبولة من خ�لال ن�سبة امل��ردود اىل
الأمـوال اخلا�صة (.)R.O.E
باملقابل ف���إن �أداء امل�رصف على امل�ستوى
االداري والتنظيمي �شهد تطوراً ملحوظ ًا متثل
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يف الوقائع التالية:
 ت�شكيل جمل�س ادارة فاعل ي�ضم خ�براتم�رصفية وقانونية ومالية واقت�صادية.
 ت�شكيل جلان متخ�ص�صة منبثقة من جمل�ساالدارة.
 تعزيز االدارة العليا التنفيذية بعنا�رص متلكخربات م�رصفية وا�سعة.
 تعزيز اجلهاز الب�رشي وت�أهيله وتدريبه علىجميع امل�ستويات االدارية.
 اعتماد برامج معلوماتية متطورة.اما اخلدمات امل�رصفية التي يقدمها م�رصفنا
فهي ا�سا�س ًا من�سجمة مع �أهدافه التي تركز على
متويل كافة القطاعات االقت�صادية وباالخ�ص
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم (SME’s
) والتي بقناعتنا ادت وت����ؤدي دوراً تنموي ًا
خا�صة يف املناطق البعيدة عن العا�صمة واملدن
الكربى.
كما ان امل�رصف و�إن�سجاما» مع اميانه بالدور
االجتماعي امل��ن��اط بامل�صارف ي�ساهم يف
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متويل القرو�ض ال�سكنية واحلرفية �سواء املمولة
مبا�رشة منه او ب�شكل غري مبا�رش من خالل
م�رصف لبنان (تخفي�ضات االحتياطي االلزامي)
باال�ضافة اىل القرو�ض املمنوحة من م�رصف
لبنان اىل امل�صارف العادة ت�سليفها من قبل
االخرية على القطاعات الإنتاجية.
اما املنتجات امل�رصفية التي يقدمها م�رصفنا
لعمالئه ف��ه��ي اي�����ض��ا» تن�سجم م��ع �شعاره
املعتمد منحكي لغتك (WE SPEAK YOUR
 )LANGUAGEوه��ي م�ضمونة وموجهه
ب�شكل رئي�سي اىل ا�صحاب املدخرات ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة ول��ق��د ب��ا��شره��ا ع���ام  2010بـ
 Depositor Plusومت تعزيز هذا الربنامج مطلع
العام  2013حتت ا�سم .Depositor Premium
ويف مطلع العام احلايل اطلق امل�رصف جمموعة
من البطاقات املميزة منها بطاقـة My Gift
وهي متوفرة لكل االعمار وجلميع املنا�سبات.
�أي�ض ًا مت ا�صدار بطاقة MasterCard World
التي ت�ؤمن للزبائن راحة البال ملا تتمتع به من
حماية وطم�أنينه اثناء ال�سفر والت�سوق .واي�ض ًا
مت اط�لاق منتج جديد �صديق للبيئة (Green
 ) Loanوهو مدعوم من م�رصف لبنان.
بناء على املعطيات اعاله نال م�رصفنا جائزة
(Best New Banking Product Lebanon
 )2013م��ن م�ؤ�س�سة& Global Banking
Finance Review- London
كما نال جائزة اف�ضل م�رصف يف متويل فئتي :
(امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم) Best
SME Bank Lebanon 2014

��������س�������س���ات امل��ت��ن��ام��ي��ة ال�صغرBest
وامل ؤ
 Microfinance Bank Lebanon 2014من
International Financial Magazine

�أم��ا خطة عمل امل�رصف امل�ستقبلية فمجل�س
االدارة هو الذي ي�ضعها بناء على درا�سات معمقة

ت�أخذ يف االعتبار الظروف املحلية والإقليمية.
انطالق ًا من هذه املبادئ ميكنني ايجاز خطة
عمل امل�رصف لعام  2014على النحو التايل.
 تو�سيع �شبكة فروعنا احلالية ( 24فرع) وذلكمن خالل فتح فرعني جديدين االول يف منطقة
اال�رشفية والثاين �سيكون اما يف املنت ال�شمايل
او يف مدينة زحلة.
 تطوير �أعمال ف��روع امل�رصف احلالية منطريق تقدمي خدمات م�رصفية جديدة.
 ت���أم�ين اخل���دم���ات امل����صرف��ي��ة لزبائننااملتواجدين يف بع�ض دول افريقيا والذين
ي�شكلون دعامة ا�سا�سية لالقت�صاد الوطني.
 ت�أمني تواجد خارجي مل�رصفنا يف احدىدول غ��رب �أفريقيا م��ن خ�لال امل�ساهمة يف
احد امل�صارف القائمة او امل�ساهمة بت�أ�سي�س
م�رصف جديد.
 ت�أمني تواجد لنا يف العراق (خلدمة زبائنناالذين لديهم �أعمال وا�سعة هناك).
 ت�أمني تواجد لنا يف �إحدى دول �أوروبا (ليكوننافذة مل�رصفنا على الأ�سواق العاملية).
وع��ن تطورات املنطقة وانعكا�ساتها ال�سلبية
على االقت�صاد عامة والقطاع امل�رصيف خا�صة،
واالجراءات التي يتخذها امل�رصف ليبعد قطاعه
جمال“ :متر املنطقة
عن العوا�صف ،قال ال�سيد ّ
منذ خم�س �سنوات يف ظروف غري م�ستقرة �سيا�سي ًا
و�أمني ًا و�إقت�صادي ًا وهذا الو�ضع �أثر �سلبا» على
القطاعات الإقت�صادية كافة يف لبنان بالنظر
للعالقات التي تربطه مع دول املنطقة.
فقطاع ال�سياحة تراجع ب�شكل ملحوظ خا�صة
يف املو�سم االخ�ير ،كذلك تراجعت املعامالت
العقارية وفق الإح�صاءات املتوافرة .كما �أن
حركة ت�صدير املنتجات الزراعية وال�صناعية
تراجعت وهذا انعك�س �سلب ًا على امليزان التجاري
(.) Balance of Trade
اي�����ض�� ًا ف��ان ال��ت��ح��وي�لات ال����واردة اىل لبنان
انخف�ضت نتيجة تراجع اي���رادات اللبنانيني
املقيمني يف اخلارج .
�أم��ا امل�شكلة الرئي�سية التي يواجهها لبنان
من ج��راء هذا الو�ضع غري امل�ستقر فهو تدفق
الالجئني ال�سوريني اىل لبنان باعداد كبرية مما
ي�ستدعي من الدولة اللبنانية اعداد خطة طوارئ
ال�ستيعاب م�شاكل ه�ؤالء.
ومبا �أن القطاع امل�رصيف يعترب العمود الفقري
لالقت�صاد اللبناين ف��ان ذي��ول ه��ذه الأح��داث
�ست�ؤثر يف تطور هذا القطاع ومنوه ب�شكل مبا�رش
وغري مبا�رش.
بالرغم من ذلك جنح هذا القطاع يف التقليل

من اخل�سائر املحتملة بف�ضل املناعة التي
يتمتع بها واملتمثلة بال�سيا�سات املحافظة
التي تنتهجها �إدارات امل�صارف وبال�سيا�سات
احلكيمة مل�رصف لبنان وجلنة الرقابة على
امل�صارف.
�أم��ا الإح�����ص��اءات ال�صادرة عن امل�صارف �أو
عن جمعية م�صارف لبنان فت�شري �إىل �إ�ستمرار
امل�صارف يف منح ت�سهيالت م�رصفية للقطاعات
كافة ،كما ان تلك االح�صاءات ت�شري اىل حتقيق
امل�صارف ن�سب منو مقبولة على �صعيد الودائع
والت�سليفات والربحية.
وقد عمد م�رصف لبنان اىل خلق حوافز ت�شجيعية
للم�صارف من طريق منحها قرو�ض ًا مبا�رشة
لغاية  1,7مليار دوالر امريكي بفوائد خمف�ضة
وذل��ك ال�ستعمال هذه القرو�ض يف املجاالت
االمنائية واالجتماعية وذلك بهدف ت�أمني ن�سب
منو مقبولة خالل العامني  2013و .2014
باعتقادي ان االجراءات املتخذة من امل�صارف
وبتوجيهات من م�رصف لبنان ح�صنت القطاع
امل�رصيف وخف�ضت من االثار ال�سلبية لالحداث
اجلارية يف املنطقة.
وهنا ا�شري اىل بع�ض االج��راءات التي اتخذتها
امل�صارف واثبتت فاعليتها يف ا�ستيعاب االثار
ال�سلبية لالحداث اجلارية:
 تكوين م���ؤون��ات اجمالية (Collective )Provisionلتغطية اي خ�سائر حمتملة على
امل�صارف اللبنانية املتواجدة يف كل من �سوريا
 ،م�رص ،تركيا ،ال�سودان وقرب�ص.
 اجراء اختبارات �ضغط ( )Stress Testingبناءعلى تعليمات م�رصف لبنان وجلنة الرقابة على
امل�صارف.
 تقلي�ص التواجد يف ال��دول امل�ضطربة اىلاحل��دود الدنيا لتخفيف النفقات العامة على
امل�ستويات كافة.
وعن قدرة امل�صارف اللبنانية على التوفيق بني
العقوبات الغربية على دول املنطقة ك�سوريا
وايران وبني واقع احلركة املالية واالقت�صادية
للدول التي تتعر�ض لهذه العقوبات خا�صة وان
الدول املعاقبة لها فعل اقت�صادي حيوي مع
لبنان �أو�ضح قائالً“ :مبا ان القطاع امل�رصيف
اللبناين لديه تواجد اقليمي ودويل فانه ا�صبح
جزءا» من القطاع امل�رصيف العاملي وهذا يحتم
عليه ما يلي:
 االل��ت��زام باملعايري الدولية ال�صادرة عنم�ؤ�س�سات مثل �صندوق النقد ال��دويل والبنك
الدويل وجلنة بازل.
 التقيد بالعقوبات الدولية التي قد تفر�ض على51

بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات واالفراد.
�إنطالق ًا من ذلك فان م�رصفنا كما امل�صارف
اللبنانية االخ��رى تلتزم �إلتزام ًا كام ًال بكل
ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ذات ال�����ص��ل��ة ب��ال��ت��داب�ير
واالج���راءات املقرر تطبيقها يف التعامل مع
بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات والأفراد.
هذا االمر ي�ؤكد على ما يلي :
� 1صالبة ومتانة اجلهاز امل�رصيف اللبناينوقدرته على مواجهة االزم��ات الطارئة كما
تظهره الوقائع التالية:
 ا�ستيعاب تداعيات االزم��ة املالية العامليةعام 2008
 ا�ستيعاب تداعيات االزم��ة التي ح�صلت يفقرب�ص
 ا�ستيعاب ت��داع��ي��ات ازم���ة البنك اللبناينالكندي وعدم حتويلها اىل ازمة قطاع م�رصيف
() Systemic Risk
 ا�ستيعاب تداعيات االح��داث التي ح�صلتيف �سوريا وم�رص وال�����س��ودان وتركيا وق��درة
امل�����ص��ارف اللبنانية امل��ت��واج��دة هناك على
امت�صا�ص اخل�سائر املحتملة على حمفظة
القرو�ض والتوظيفات
� 2صوابية ال�سيا�سات النقدية والرقابيةاملتخذة من قبل م�رصف لبنان وجلنة الرقابة
على امل�صارف من خالل الوقائع التالية.
 فاعلية التعاميم ال�صادرة عنهما والتيجنبت القطاع امل�رصيف االزم��ات امل�ستجدة
وهذا ب�شهادة املراجع الدولية التي ا�شادت بتلك
ال�سيا�سات يف منا�سبات عديدة.
 �سيا�سة التعاون والتن�سيق مع املراجع الدوليةوباالخ�ص امل�صارف املركزية يف العامل
 توقيع مذكرات تفاهم مع ال�سلطات الرقابيةيف اخلارج لتبادل املعلومات واخلربات �ضمن
املحافظة على ال�رسية امل�رصفية يف لبنان.
 مواكبة م�رصف لبنان وجلنة الرقابة علىامل�صارف لل�سيا�سات املت�شددة التي با�رش
بتطبيقها البنك االحتياطي الفدرايل االمريكي
يف ما خ�ص :
 مكافحة تبيي�ض االموال ومتويل االرهاب
 اتفاقية بازل 3
� إختبارات ال�ضغط ( )Stress Testingعلى
امل�صارف االمريكية وغري االمريكية.
انطالق ًا من ذلك ف�إن القطاع امل�رصيف اللبناين
جتنب العقوبات الدولية املفرو�ضة على بع�ض
دول املنطقة من خالل احرتامه للقرارات الدولية
وه��و خيار ام��ن ال�سالمة واال�ستقرار مقابل
الت�ضحية بارباح فائتة.
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َ
«فرنسبك» احتل موقع ًا متقدم ًا
ضمن القطاع المصرف اللبناني والعربي
توسع فرنسبنك
إقليميا :العراق

فرن�سبنك يف
وع��ن تو�سع
َ
ال���ع���راق ،ي��ت��ح��دث رئي�س
جمموعة فرن�سبنك عدنان
ال��ق�����ص��ار ع��ن «ا�ستقطاب
ال����ع����راق ل�لا���س��ت��ث��م��ارات
وامل�شاريع اال�سرتاتيجية
كونه حمط اهتمام العديد
من ال��دول نظراً لإمكاناته
وثرواته الوطنية الكبرية»،
معربا عن تفا�ؤله «ب�أن ي�شهد
االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي خالل
ال�����س��ن��وات القليلة املقبلة
ازده���ارا ملحوظا ،لي�صبح
واح��دا من �أ��سرع اقت�صادات
العامل من��وا ،بالرغم مما قد
يواجهه من حتديات ،حاله
ك��ح��ال ك��اف��ة االقت�صادات
اجلديدة ».وي�ؤكد الق�صار�»:إننا
ملراهنون على م�ضي العراق
يف نف�ض غبار احل��رب عنه،
لينه�ض بنف�سه واقت�صاده
وقطاعه امل�رصيف ،ويفر�ض
نب�ضه على �إي��ق��اع احلياة
ك�سابق ع��ه��ده »،معلنا �أن
فرن�سبنك
«على جدول �أعمال
َ
خططا يف امل�ستقبل القريب
الف��ت��ت��اح ف���روع ج��دي��دة يف
ال��ع��راق ،وال �سيما يف �إقليم
كرد�ستان ال��ذي يرجى منه
اخل�ي�ر ال���وف�ي�ر ،وي��ت��وق��ع له
امل�ستقبل املرموق».

يف الربع الأول من ،2014
انفتح فرن�سبنك على بلد هو
يف طورا�ستعادته مناخاته
امل�ستقرة �أمنيا و�سيا�سيا
واقت�صاديا� ،أال وهو العراق،
ح���ي���ث اف���ت���ت���ح امل�����ص�رف
فرعيه اجلديدين يف بغداد
و�إرب���ي���ل .وجت��ت��م��ع ع��وام��ل
ع��دة لت�ستقطب اال�ستثمار
اخل���ارج���ي ال��ل��ب��ن��اين نحو
فرن�سبنك موقع ًا متق ِّدم ًا �ضمن القطاع امل�رصيف
العراق ،حيث كان قد انفتح يحتل
َ
فرن�سبنك على �أ�سواقها منذ
عرب اللبن���اين والعربي ،م�ستفي���داً يف ذلك من كرب حجم
�أكرث من عقد من الزمن
مقره الرئي�سي يف ب�يروت ،مركزه املايل و�سعيه الد�ؤوب لتعزيزه من �أجل احلفاظ
وهو يتوج اليوم هذا االنفتاح على ح�ص���ة �أ�سا�سية من ال�س���وق امل�رصفية املحلية
ب���إع�لان وج����وده الر�سمي
فرن�سبنك كافة مق ِّومات املركز املايل
ه���ن���اك ،وي�����ض��ع خ��دم��ات��ه والعربية .وميتلك َ
وم��ن��ت��ج��ات��ه امل����صرف��ي��ة الق���وي وال�سليم ،بحيث يبن���ي مكانته بني امل�صارف
يف خ��دم��ة ال��ق��ط��اع امل��ايل عل���ى م�ؤ�رشات ون�س���ب مالية تعك����س �صالبة القوة
والإقت�صاد العراقي .و�أ�ضحى املالي���ة والأمان املايل .وترتكز ا�سرتاتيجية جمموعة
لفرن�سبنك ح�ضوره
َ
القوي فرن�سبن���ك على التطور والنم���و بكافة مكوناتهما من
والالفت هناك ،ملا يتمتع به
من قدرات تناف�سية ،وحيث الناحيت�ي�ن الكمية والنوعية ،وذل���ك من خالل زيادة
فر�صا جديدة لتوظيف دوره���ا التنم���وي يف اقت�صاد لبن���ان ويف اقت�صادات
يرى ً
خ�برات��ه و�إ���ض��اف��ة عالمات ال���دول التي تتواجد فيها �أي فرن�س���ا ،اجلزائر� ،سوريا،
فارقة يف �سل�سلة �إجنازاته
امل�����ص�رف���ي���ة و���س��ي��ا���س��ت��ه رو�سيا البي�ضاء ،ال�سودان ،ليبيا ،قرب�ص والإمارات ،عرب
التو�سعية وتطلعه الدائم �إىل �إدخال خدم���ات ومنتجات و�أدوات مالية جديدة تالئم
تعزيز انت�شاره الإقليمي.
�إحتياج���ات هذه اال�سواق ب�صورة عامة وعمالئها على
وع��ل��ى خلفية جتربته يف
ال�سوق اللبنانية  ،ف�إن لدى وجه اخل�صو�ص.
فرنسبنك :مصرف شامل
يتط ّلع فرن�سبنك ،منذ �سنوات
ف��رن��� َ��س��ب��ن��ك امل���ق���درة على
عديدة� ،إىل بناء �إ�سرتاجتيات ترمي �إىل تلبية الإحتياجات
التكيف مع الأو�ضاع املتغرية ،مما يك�سبه القوة للعمل يف دولة
التنموية لزبائنه �سواء يف لبنان �أو يف الدول التي يتواجد فيها،
كالعراق متر مبراحل انتقالية وتتنف�س ال�صعداء اقت�صاديا .هذا
وذلك من خالل تقدميه مروحة وا�سعة من اخلدمات واملنتجات
وتعترب �إربيل عا�صمة العراق ال�صيفية وعا�صمة �إقليم كرد�ستان
امل�رصفية واملالية املبتكرة التي تواكب التطورات الإقت�صادية
العراق ،وعا�صمة ال�سياحة العربية للعام  ، 2014وقد �أ�ضحت
اليوم وجهة �إ�ستثمارية واع��ده ،وقاعدة جتارية و�إقت�صادية
من جهة وتتالئم مع متطلبات الأف��راد وامل�ؤ�س�سات يف هذه
متينة ،وبوابة �إىل ال�سوق العراقية الرائدة  ،وهي من �أكرث املناطق
ال��دول من جهة �أخ��رى .ويف ع�رص يقع على كاهل القطاع
�إنفتاحا.
امل�رصيف وامل��ايل م�س�ؤولية حتديث م�ستوى �أداء الأعمال،
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ومواكبة التكنولوجيا
والإت�������ص���االت ال���ذي
ي�ستلزم بدوره �إدارات
تنظيمية كفوءة وفق
م�����ؤ���ش�رات ع��امل��ي��ة،
�أبدى فرن�سبنك حر�ص ًا
����ش���دي���داً يف الآون�����ة
الأخ��ي�رة ع��ل��ى توفري
ب��ي��ئ��ة م���ال و�أع���م���ال
و�إ���س��ت��ث��م��ار متطورة
وذات مقايي�س عاملية
وذل�����ك يف جم���االت
التكنولوجيات
املتقدمة وا�ستخدام
الطاقة املتجددة.

حماية فريد لكل عملية
الإكرتونية ،تفاديا لأي
عملية قر�صنة.

االستثمار األخضر:
آفاق بيئية

منتجات فرنسبنك اإللكترونية

فرن�سبنك الأق��رب �إىل زبائنه ،متبعا ا�سرتاتيجية تنفيذ
يبقى
َ
التكنولوجيات اجلديدة على كافة امل�ستويات ،وعرب قنوات
اخلدمات امل�رصفية مبا يف ذلك ال�رصافات الآلية ،وال�صريفة
فرن�سبنك �سباقا يف �إطالق خدمة
عرب االنرتنت واخللوي .وكان
َ
 SIMBA Appالتي حتول الهاتف اخللوي �إىل حمفظة الكرتونية.
وقد �أثبتت اخلدمة فعاليتها كطريقة دفع بديلة وع�رصية،تقدمت
بالعمالء �إىل م�ستوى �أرقى يف العمليات امل�رصفية.
وعلى خط م��واز ،ويف خطوة �إىل الأم��ام نحو �إر�ساء احلكومة
الإلكرتونية يف لبنان ،وللحد من عناء املعامالت البريوقراطية
لفرن�سبنك دوره يف
يف املجالني الإداري وامل���ايل ،ك��ان
َ
�إط�لاق اثنني من حلول الدفع الإلكرتونية عرب �رشكة Net
،Commerceمعلنا عن خدمة الدفع ال�رضيبي يف �أيلول 2013
بالتعاون مع وزارة املالية ،وخدمة الدفع عرب املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بنقابة املهند�سني يف �شباط  2014بالتعاون مع نقابة
املهند�سني يف بريوت .وقد اعلنت م�ؤخرا وزارة االت�صاالت عن
امكانية دفع فواتري �أوجريوعرب بطاقات االئتمان.
ويعترب الدفع الإل��ك�تروين عامال �أ�سا�سيا يف تنمية وتطوير
ُ
ال��ت��ج��ارة االلكرتونية.
ويف هذا ال�سياق ،يقدم
فرن�سبنك ح��ل��ول دفع
َ
تتالئم مع �أعلى معايري
التكنولوجيا والأم��ان،
مطلقا ميزة ال�رشيحة
ال��ذك��ي��ة �أو  chipعلى
بطاقاته لي�ؤمن �أعلى
معايري الدقة ،وذلك من
خالل وجوب �إدخال رقم
��سري خ�لال كل عملية
ت��ت��م يف ن��ق��اط البيع،
وم��ن خ�لال �إن��ت��اج رمز
55

وكجزء من �إ�سرتاتيجيته
ال����رام����ي����ة �إىل دع���م
اال���س��ت��ث��م��ار يف جم��ال
ال���ط���اق���ة اخل�������ض�راء
والتوجه نحو االقت�صاد
الأخ�����������ض���ر ،ب���ا��ش�ر
امل�رصف يف العام 2014
بو�ضع خطة لال�ستثمار
يف ه��ذا املجال ،ووقع
م��ع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية IFC
خطي ائتمان حتت عنوان متويل الطاقة امل�ستدامة.
ّ
 40مليون دوالر ُخ�ص�صت لدعم م�رشوعات الطاقة املتجددة يف
لبنان ،وحت�سني الإنتاج  ،واحل��د من التلوث البيئي ،وتقلي�ص
كلفة الطاقة على ال�رشكات ،مما ي�ساهم حتما يف تعزيز النمو
االقت�صادي .وقد ا�ستفاد من هذا اال�ستثمار فرن�سبنك و�رشكته
التابعة للتمويل الإيجاري  Lebanese Leasing Companyحر�صا
من املجموعة على تلبية كافة حاجات اال�ستثمار يف خمتلف
القطاعات� .إن تقدمي خدمات متويل الطاقة امل�ستدامة يف �أن�شطة
جمموعة فرن�سبنك �سي�سمح للمجموعة بتو�سيع ح�صتها يف ال�سوق
من خالل منتجات م�رصفية جديدة وا�ستهداف قطاعات جديدة
وحت�سني منظومة �إدارة املخاطر يف حمفظة �أن�شطة املجموعة
بالإ�ضافة �إىل تعزيز ال�صورة االجتماعية والبيئية .وبهذا يكون
فرن�سبنك �أول م�رصف يف لبنان وال�رشق الأو�سط يوقع مع ال
و�سي�ستعمل هذا القر�ض
 IFCاتفاقية متويل الطاقة امل�ستدامةُ ،
لتو�سيع نطاق عمليات متويل ال�رشكات الكربى واملتو�سطة احلجم
وال�صغرية املهتمة باال�ستثمار يف التكنولوجيا اخل�رضاء Green
 Technologyو�رشاء معدات للطاقة املتجددة.
�أخريا �إن عراقة فرن�سبنك والقيم امل�ؤ�س�ساتية التي جت�سد
ث��ق��اف��ت��ه خ��ول��ت��ه �أن
يثبت مكانته كم�ؤ�س�سة
مالية رائ���دة ،جديرة
ب��ال��ث��ق��ة� .أم���ا اخل��دم��ة
املميزة التي يقدمها
ل��ع��م�لائ��ه و�أ����س���ل���وب
التعامل معهم وتخطي
ت��وق��ع��ات��ه��م وال��ث��ق��ة
والأم��������ان واجل�����ودة
والدقة والإتقان فكلها
معايري�إ�ضافية متيز
فرن�سبنك عن �سواه من
امل�صارف.
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م�صارف

َ
«فرنسبنك»
مؤسسة التمويل الدولية وكندا تقرض
لالستثمار في مجال الطاقة المستدامة

نظمت جمموعة فرن�سبك بنك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية ( ،)IFCع�ضو جمموعة البنك الدويل ،للإعالن عن تقدميها
فرن�سبنك بهدف توفري التمويل الذى
جمموعة من القرو�ض �إىل
َ
حتتاجه ال�رشكات اللبنانية من �أجل تعزيز كفاءة ا�ستخدام
الطاقة وتوفري تكلفتها ومواجهه تغري املناخ .يتم تقدمي هذه
القرو�ض بدعم من احلكومة الكندية.
وبهذا اخل�صو�ص نظم الطرفان م�ؤمتراً �صحفي ًا يف مقر امل�رصف
يف بريوت للإعالن عن تفا�صيل امل�رشوع الذي يعترب �أول
�إ�ستثمارات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية فى جمال متويل الطاقة
امل�ستدامة يف لبنان� ،إذ تقدم امل�ؤ�س�سة قرو�ض ًا بقيمة  13مليون
فرن�سبنك وذراعها الت�أجريي �رشكة
دوالر �إىل كل من جمموعة
َ
الليزينغ اللبنانية .وتت�ضمن هذه القرو�ض  4.5مليون دوالر
يوفرها برنامج (تغري املناخ  – IFCكندا)� ،أحد برامج ال�رشاكة
بني م�ؤ�س�سة التمويل الدولية واحلكومة الكندية.
فرن�سبنك على توفري التمويل
و�سي�ساعد هذا الإ�ستثمار جمموعة َ
الالزم لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة التى ترغب فى �رشاء
معدات لتح�سني كفاءة �إ�ستخدام الطاقة ،كما �سي�ساعد �رشكة
الليزنغ اللبنانية على توفري هذه املعدات لل�رشكات .الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل تعزيز ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف جمال
الطاقة النظيفة وزيادة التناف�سية
عن طريق تقليل تكاليف الطاقة
الباهظة وحت�سني الإنتاجية.
جدير بالذكر �أن م�ساندة
احلكومة الكندية امل�ستمرة
لربنامج (تغري املناخ – IFC
كندا) قد �ساهمت فى توفري
هذا الإ�ستثمار .وقد قدمت كندا
�إجماىل �إ�ستثمارات بقيمة
 276.6مليون دوالر ملواجهة
تغري املناخ وتعزيز الفوائد
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البيئية واالقت�صادية يف البلدان النامية.
كما �ستقدم م�ؤ�س�سة التمويل الدولية خدماتها الإ�ست�شارية
فرن�سبنك و�رشكة الليزنغ اللبنانية
لتعزيز قدرات جمموعة
َ
وم�ساعدتهم فى تطوير خدمات متويل الطاقة امل�ستدامة التى
حتتاجها ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة.
وت�أتي هذه املبادرة ،التى متولها كل من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
واحلكومة الكندية ،يف �إطار برنامج متويل الطاقة امل�ستدامة
الذي يهدف �إىل دعم قدرات البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية لتمويل
مبادرات القطاع اخلا�ص وت�شجيع �إ�ستخدام تطبيقات الطاقة
امل�ستدامة.
فرن�سبنك:
جمموعة
�
جمل�س
رئي�س
عدنان
و�رصح
إدارة
الق�صار،
َ
«�إن تقدمي خدمات متويل الطاقة امل�ستدامة يف �أن�شطتنا ميثل
جزءا من �إ�سرتاتيجيتنا الرامية �إىل التوجه نحو الطاقة اخل�رضاء».
ً
و�أكد �أن هذه اخلطوة �ست�سمح للمجموعة بتو�سيع ح�صتها يف
ال�سوق من خالل منتجات م�رصفية جديدة وا�ستهداف قطاعات
جديدة يف ال�سوق وحت�سني منظومة �إدارة املخاطر يف حمفظة
�أن�شطة املجموعة بالإ�ضافة �إىل تعزيز ال�صورة االجتماعية
والبيئية.
و�رصح ك .افتاب �أحمد ،مدير قطاع الإ�ستثمار وم�ؤ�س�سات التمويل
فى منطقة �أوروبا وال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا مب�ؤ�س�سة التمويل
الدولية�« :إن تغري املناخ وتراجع
حتديا
م�صادر الطاقة ميثالن
ً
عامليا �أمام التنمية االقت�صادية.
ً
و�أ�ضاف�« :أن تعزيز �رشاكتنا
فرن�سبنك� ،سيتيح
مع جمموعة
َ
ل�رشكات القطاع اخلا�ص الفر�صة
لتطبيق تقنيات الطاقة املتجددة،
واال�ستثمار يف م�ستقبل لبنان،
واحلد من �أ�رضار تغري املناخ».
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«جمعية المصارف» تلتقي علي حسن خليل
�أ�شار فرن�سوا با�سيل رئي�س جمعية
يهمها
امل�صارف �إىل �أن «امل�صارف ّ
زيادة رواتب موظفي الإدارة وفق ًا
لأ�صول وا�ضحة و�رصيحة ،و�أن يكون
هناك توازن لتغطية هذه الزيادات التي
حت�صل من �إيرادات �إ�ضافية للخزينة».
وذلك �أثناء لقاء جمعه بوزير املال علي
ح�سن خليل ،ولفت با�سيل االنتباه �إىل
�أن «خليل لي�س لديه �صورة وا�ضحة عن
�أعمال اللجنة النيابية»� ،أمل �أن «يتم
كل �شيء على خري يف املجل�س النيابي
مل�صلحة البلد والعاملني يف القطاع
العام والقطاعات الفاعلة يف البلد».
ومن جهته � ّأكد الوزير علي ح�سن خليل
«�أولوية االلتفات �إىل م�صلحة الدولة،
ويف الوقت نف�سه احلر�ص على �إقرار
ال�سل�سلة ت�صحيح ًا لو�ضع �شاذ ،من �ضمن

القاعدة املو�ضوعة دائما ،وهي ت�أمني
التوازن وحفظ اال�ستقرار للو�ضع النقدي
يف البالد»� .أ�ضاف «:نحن يف انتظار �أن
تنهي اللجنة النيابية عملها لن�ستطيع

حتديد موقف وا�ضح وتف�صيلي من
الأمور التي تناولتها ،على �أن يتم ذلك
يف �أ�رسع وقت ،وان تعقد جل�سة ت�رشيعية
لإقرار ال�سل�سلة».
ٍ
جهة ثانية ،بحث خليل مع مدير
من
�إدارة ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا يف
«البنك الدويل» فريد بلحاج يف م�سائل
م�شرتكة بني البنك ولبنان ،خ�صو�ص ًا
املوا�ضيع املتعلقة بالتنمية االقت�صادية
وتطرق بلحاج �إىل «بع�ض
واالجتماعية.
ّ
امل�شاريع التي ميولها البنك على م�ستوى
النمو االقت�صادي ،ومو�ضوع ال�صندوق
االئتماين املتعلق باجلهات املانحة
لأنه �سيكون �آلية لدعم لبنان يف هذا
الوقت ال�صعب ،وال �سيما يف ظ ّل الأزمة
ال�سورية وما ي�ؤثر جراءها على االقت�صاد
واملجتمع اللبناين».

عدنان القصار ينال جائزة «األعمال من أجل السالم» لهذا العام
ت�س ّلم رئي�س جمل�س �إدارة
«فرن�سبنك»
م�رصف
َ
و«الهيئات االقت�صادية»
الق�صار جائرة
عدنان
ّ
«الأعمال من �أجل ال�سالم
،»Business for Peace
وذلك خالل احتفال �أقيم
يف العا�صمة الرنوجية
�أو�سلو ،بح�ضور �أكرث من
يتقدمهم
�ألفي �شخ�ص
ّ
حمافظ مدينة �أو�سلو
�شيان بريجنر روزلند،
رئي�س جمل�س �إدارة
«م�ؤ�س�سة الأعمال من
�أجل ال�سالم» بريل �ساك�سيفارد ،املدير التنفيذي للميثاق
العاملي للأمم املتحدة جورج كيل ،و�أع�ضاء جلنة التحكيم
امل�ستقلة للم�ؤ�س�سة احلائزين على جائزة نوبل يف جمايل
ال�سالم واالقت�صاد.
وجاء اختيار عدنان الق�صار من بني  120مر�شح ًا من �أكرث
من  50دولة« ،لكونه رجل �أعمال ا�ستطاع ،من خالل �أعماله
والتزاماته اخلا�صة� ،أن ين�رش مفاهيم امل�س�ؤولية االجتماعية
واملمار�سات الأخالقية للأعمال بطريقة رائعة ،و�أن ي�صبح
مثاال يحتذى به يف العامل» ،ح�سبما و�صفه رئي�س م�ؤ�س�سة
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الأعمال من �أجل ال�سالم
ال�سيد بري ل� .ساك�سيغارد.
وقد كتب �إىل الق�صار
قائال« :نهنئكم على
ما ا�ستحققتموه من
تقدير ا�ستثنائي من قبل
اللجنة املكلفة باختيار
املر�شحني لنيل جائزة
الأعمال من �أجل ال�سالم،
معربني عن فخرنا
حقا ب�أن تكونوا �ضمن
احل�رصية
املجموعة
جلائزة
للمكرمني
الأعمال من �أجل ال�سالم».
وخالل ت�س ّلمه اجلائزة� ،ألقى الق�صار كلمة �أكد فيها � ّأن «هذه
اجلائزة التي �أعتز بها هي من �أجل بلدي لبنان� ،إذ ان ما
قمت به هو �ضمن �إطار واجباتي لهذا البلد الذي ي�ستحق كل
الت�ضحيات يف �سبيله ،وقد عملت على هذا االمر طوال حياتي
العملية».
الق�صار قد عقد قبيل االحتفال م�ؤمتراً �صحافي ًا يف مبنى
وكان ّ
�أو�سلو للأعمال حتدث خالله عن �رضورة تو�سيع الإدراك يف
االجتماعية للقطاع
جمال تكري�س مبادئ مفهوم امل�س�ؤولية
ّ
اخلا�ص الدويل.
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حول موبايلك لبطاقة دفع
ّ
وادفع فاتورة السوبرماركت بالموبايل

 Tap2Payطريقة جديدة للدفع بكل سرعة وسهولة!
اليوم ،ومع  ،Tap2Pay NFC Mobile Paymentأصبح بإمكانك وصل بطاقتك االئتمانية ببطاقة الـ  SIMفي هاتفك الخلوي
اليومية أو الدفع في
متطورة .إنها أفضل وسيلة البتياع مشترياتك
والدفع بسرعة وسهولة وأمان من خالل تكنولوجيا
ّ
ّ
والصيدليات ،وغيرها!
األماكن التي تنفق فيها مبالغ صغيرة كمطاعم الوجبات السريعة ،والسوبرماركت ،وصاالت السينما،
ّ
 Tap2Payهي خدمة مبتكرة للدفع بالموبايل؛ وهي:
لتسدد
سريعة وسهلة :يكفي تمرير موبايلك أمام آلة الدفع عن ُبعد
ّ
مشترياتك في لبنان والخارج.
آمنة وموثوقة:

تتم حماية جميع
أينما ذهبت ال يفارق موبايلك يدك ،كما ّ
سري.
دفعاتك بواسطة رمز ّ

السلكيا بواسطة
وثورية :يتم تحويل تفاصيل الدفع الخاصة بك
متطورة
ً
ّ
ّ
األنتينا الموجود على هاتفك الخلوي.
وعملية :لم تعد بحاجة إلى حمل النقود واألوراق المالية لتسديد
عصرية
ّ
ّ
الدفعات الصغيرة بسرعة.
مرر موبايلك على آلة الدفع وأكمل نهارك!
بكل بساطة ّ

م�صارف

باسيل ّ
يكرم نقيب محامي باريس
كرم رئي�س جمعية م�صارف لبنان
ّ
الدكتور فرن�سوا با�سيل نقيب حمامي
باري�س بيار �أوليفييه �سور وعدداً من
الفرن�سيني امل�شاركني يف
املحامني
ّ
املتخ�ص�صة يف بيت املحامي
الندوة
ّ
حول «املقرتحات الإ�صالحية لقانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية» ،والتي
نظمتها نقابة املحامني يف بريوت
ّ
بالتعاون مع نقابة املحامني يف
باري�س.
�أكد با�سيل يف كلمة له «�أن لبنان
هو من �أوائل البلدان التي اعتمدت
القانون الو�ضعي �أ�سا�س ًا للت�رشيع
يف هذه املنطقة ،و�أن عالقة لبنان
بفرن�سا عميقة اجلذور هي الأخرى،
أهمها
وهي تتطور يف جماالت عدةّ � ،
يف احلقل الثقايف واالقت�صادي
واالجتماعي� ،إ�ضاف ًة بطبيعة احلال اىل
واملميزة
العالقات ال�سيا�سية الوثيقة
ّ
واملودة والتي
التي تقوم على ال�صداقة
ّ
يع ّززها احلر�ص على القيم وامل�صالح
امل�شرتكة» .م�شريا اىل «م�ؤمترات
باري�س الثالثة التي �سعت فيها فرن�سا
اىل ح�شد الطاقات العربية والدولية يف

ننوه ون�شيد
�سبيل م�ساندة لبنان .كما ّ
هنا ب�آخر املبادرات الفرن�سية جتاه
لبنان واملتمثلة باال�ستعداد لت�أمني
احتياجات اجلي�ش اللبناين وتعزيز

قدراته ،بتمويل �سعودي م�شكور ،ما
ال �إ�ضافي ًا على عمق ال�صداقة
ي�ش ّكل دلي ً
اللبنانية ـ الفرن�سية ومتانتها».
ومن جهته �أكد النقيب جريج �أنه
بالرغم من الظروف التي مير بها
لبنان ،حافظ دائما على �صورته .ونحن
نعرب عن ثقتنا بالقدرات اللبنانية يف
كل القطاعات ،وال �سيما املحامني
والق�ضاة� ،إ�ضافة اىل القطاع امل�رصيف
الذي يحافظ على اال�ستقرار املايل.
�آمال ا�ستمرار القطاع امل�رصيف يف
املحافظة على ا�ستقراره وعلى متويل
القطاع اخلا�ص عرب القرو�ض التي
يقدمها.
رد النقيب الفرن�سي بيار
ذلك
بعد
ّ
�شدد
�أوليفييه �سور بكلمة موجزة ّ
فيها على عمق العالقات اللبنانية
 الفرن�سية عموم ًا وبني نقابتياملحامني والقطاعني امل�رصفيني
يف البلدين بوجه خا�ص ،م�شيداً بدور
جمعية م�صارف لبنان و�شاكراً رئي�سها
الدكتور فرن�سوا با�سيل على هذه الدعوة
التكرميية وعلى جهوده املبذولة يف
خدمة ال�ش�أن العام.

تعاون بين «بيبلوس» و«محامي طرابلس»
�أطلق يف «نقابة املحامني يف طرابل�س» بطاقة «ما�سرت
كارد» ،مبوجب توقيع بروتوكول تعاون بني النقابة و«بنك
بيبلو�س» ،يف احتفال ح�رضه نقيب املحامني مي�شال
خوري ،رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام جمموعة «بنك
بيبلو�س» فرن�سوا با�سيل ،واملدير العام امل�ساعد جيلبري
زوين وح�شد من النقباء ال�سابقني واملحامني واملدراء
الإقليميني واملحليني للبنك .وفيما ا�شار �أمني �صندوق
النقابة املحامي عمر املراد اىل «جهد جمل�س النقابة
و�إ�رصاره على �صياغة هذا الربوتوكول» ،اعترب خوري �أن
«هذه ال�سلعة اجلديدة املتطورة واملتجددة تتميز عن باقي
اخلدمات امل�رصفية� ،إذ توفر حلاملها حماية من هواج�س
عدة �أ�صبحت قيد املراقبة الفعلية للدول الراقية خا�صة ما
يتعلق منها بحركة تبيي�ض الأموال».
�أما با�سيل فلفت االنتباه اىل �أو�ضاع القطاعات ال�سيئة،
وقال�« :إن م�رصفنا �سيوا�صل اعتماد �أهم املعايري العاملية
يف احلوكمة والإدارة الر�شيدة» .وقال زوين�« :إن البطاقة
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اجلديدة ت�ؤكد اهتمامنا بنقابة املحامني ومن متثل
ومبنطقة عزيزة ن�أمل �أن تعرف الطم�أنينة واالزدهار على
الدوام».
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بطاقة جديدة من البنك اللبناني الفرنسي
تساعد في تحرك المسافر إلى الوجهة التي يختارها
طرح البنك اللبناين الفرن�سي عر�ض ًا جديداً
مع اقرتاب ف�صل ال�صيف ،من خالل بطاقة
AIR FRANCE KLM – BANQUE
� ، LIBANO-FRANÇAISEإذ �أن العر�ض
هو مل�ضاعفة �أميال الرتحيب ،حيث ميكن
للم�سافر �إىل الوجهة يختارها! خالل فرتة
هذا العر�ض ،ميكنك حتويل ر�صيده من �أي
بطاقة م�رصفية يحملها �إىل بطاقة AIR
FRANCE KLM – BANQUE LIBANO –FRANÇAISE
اجلديدة.
يف �إطار هذا العر�ض ،قالت ال�سيدة مرينا وهبة ،مديرة ال�صريفة
الإلكرتونية يف البنك اللبناين الفرن�سي« :ت�ش ّكل هذه البطاقة �ﺇجنازاّ
مت اختيارها
مهم ًا يف تاريخ بطاقات البنك اللبناين الفرن�سي وقد ّ
من قبل �رشكة فيزا ك�أف�ضل برنامج م�شرتك ( )co-brandedللعام
 2013ملا �أ�ضفته من قيمة على زبائننا �ﺇ�ضافة �إىل �أنها ع ّززت
جتربة ال�سفر لديهم .وقد قمنا بطرح هذه البطاقة يف ال�سوق جلعل
اللبنانيني وت�شجيعهم على ذلك».
ال�سفر �أ�سهل على
ّ
�أطلقت بطاقة AIR FRANCE KLM – BANQUE LIBANO-
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 FRANÇAISEيف العام  2013وهي ثمرة
�رشاكة ا�سرتاتيجية مع الناقل اجلوي AIR
 .FRANCE KLMتقدم لك هذه البطاقة
فوائد عديدة من بينها:
• ك�سب لغاية  1،5ميل فوراً مقابل كل دوالر
يدفعه بوا�سطة البطاقة يف لبنان �أو اخلارج،
ي�ضاف �ﺇىل ح�ساب � ،Flying Blueإىل جانب
الأميال التي يجمعها من خالل ال�سفر مع
 AIR FRANCEو KLMوكل �رشكاء  Flying Blueمن �رشكات
طريان وغريها كالفنادق و�رشكات ت�أجري ال�سيارات وغريها.
• �أميال  Flying Blueال تنتهي �صالحيتها الزمنية كاملطاعم
ت�ستعمل هذه البطاقة.
• الولوج غري املحدود �إىل �صاالت ال�رشف يف املطارات حول
العامل ومطار بريوت الدويل ،مبجرد �ﺇبراز رمز « »E-Passاخلا�ص
والذي ميكنه احل�صول عليه على الرابط
https://www.loungeaccess.com/visasignature/.
• �شبكة
ت�ضم �أكرث من  1،000وجهة �سفر مع �رشكات طريان
ّ
 SkyTeamالـ19
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م�صارف

بنك لبنان والمهجر يعلن انضمام LeMall
ّ
للتسوق
إلى بطاقة تجار بيروت

�أقام بنك لبنان واملهجر بالتعاون مع
جمعية جتار بريوت م�ؤمتر �صحفي يف
� PAULضبية ،للإعالن عن ان�ضمام
�رشكة  Acres Developmentالقائمة
على جمموعة  LeMallك�رشيك جديد
للت�سوق.
�إىل بطاقة جتار بريوت
ّ
كل من ال�سيد اليا�س
وقد ح�رض امل�ؤمتر ّ
عرقتنجي – املدير العام لل�صريفة
بالتجزئة يف بنك لبنان واملهجر،
ال�سيد جورج كمال – نائب رئي�س
جمل�س �إدارة ومدير عام �رشكة Acres
 ،Developmentال�سيد نقوال �شما�س،
رئي�س جمعية جتار بريوت ،وال�سيدة
دوري�س با�سو�س – مدير تطوير
الأعمال ل�رشكة  MasterCardوح�شد
من و�سائل الإعالم.
للت�سوق من
تعد بطاقة جتار بريوت
ّ
ّ
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  139حزيران 2014

البطاقات الرائدة يف جمال البطاقات
مت �إطالقها يف
امل�رصفية ،والتي ّ
ت�رشين الأول  2013بالتعاون مع
جمعية جتار بريوت .حتمل البطاقة
وح�رصية حلاملها،
منافع عديدة
ّ
بحيث مت ّكنه الإ�ستفادة من ح�سومات
لدى �أكرث من  500تاجر يف بريوت
مقدمة» بذلك �أكرب
ومناطق �أخرى،
ّ
�شبكة عرو�ضات يف لبنان .واليوم،
ومع ان�ضمام �رشكة  LeMallبفروعها
�سن الفيل ،و�صيدا ،ت�أخذ
الثالث �ضبيةّ ،
�سباق ًا وتو ّفر حلامل
البطاقة موقع ًا ّ
غنية
بطاقة جتار بريوت
للت�سوق مزايا ّ
ّ
وعديدة.
يح�صل حامل هذه البطاقة على
يتم
ثالث نقاط مع كل دوالر �أمريكي ّ
ا�ستعماله داخل  LeMallبالإ�ضافة �إىل
62

يتم �رصفه
نقطة واحدة مع ك ّل دوالر ّ
�أينما كان يف العامل .هذا وي�ستمع من
يح�صل على البطاقة على تذكرتي
�سينما  VIPكهدية ترحيبية.
و�أثنى اليا�س عرقتنجي يف كلمته
بجهود جمعية جتار بريوت املتوا�صلة
لدعم الإقت�صاد اللبناين .و�شدد على
�أهمية هذه البطاقة والنجاح الباهر
الذي حققته يف �أقل من �سنة ،حيث
ا�ستطاعت �أن ت�ستقطب حوايل ال 3000
ورحب عرقتنجي بال�رشيك
عميل.
ّ
اجلديد ،و�أعرب عن فخره و�سعادته
الن�ضمام �رشكة  Acresالقائمة على
م�شاريع جمموعة  LeMallلإثراء هذا
الربنامج.
�شما�س �إن ح�ضور مربع
د
ال�سي
و�أ�شار
ّ ّ
ال مبجموعة AZADEA
مميز متمث ً

و�رشكة  ،ACRESوبنك لبنان
واملهجر ،و�رشكة ،MASTERCARD
وجمعية جتار بريوت ،يف هذا ال�رصح
التجاري ،له دالالت ومعاين �أكيدة.
ومنها� ،أن جمعية جتار بريوت حتت�ضن
مكوناته
القطاع التجاري مبختلف
ّ
وتالوينه ،من التاجر ال�صغري الذي
ال
يطمح �أن يكرب ،والتاجر الكبري �أ�ص ً
التطور
الذي يعمل نحو املزيد من
ّ
واالزدهار� .إن جمموعة AZADEA
ي�رشف
من هذا امل�صاف الفاخر الذي ّ
لبنان عامة واجل�سم التجاري خا�صة.
و�إن �رشكة  ،ACRESبالرغم من
حداثة عهدها ،ف�إنها قد احتلت مكانة

مرموقة على اخلريطة التجارية .ومن
دواعي �إعتزاز جمعية جتار بريوت
�أن تعتنق �رشكة  ACRESبطاقة
ت�سوق جتـّـار بريوت حتريك ًا للعجلة
ّ
التجارية وحتريك ًا لالقت�صاد� .أما بنك
لبنان واملهجر ،فال نف�شي �رساً �إذا ما
�رصحنا ب�أن املبادرة امل�شرتكة بينه
ّ
وبني اجلمعية قد فاقت كل التوقعات،
وهذا غري م�ستغرب نظراً اىل النجاحات
املتتالية التي ي�سجـّـلها امل�رصف يف
لبنان ويف االغرتاب .وبهذه املبادرة،
و�إذ تتبنـّـى مراكز  Le Mallالتجارية
ت�سوق جتـّـار بريوت ،نكون قد
بطاقة ّ
فتحنا �صفحة جديدة من التعاون

املثمر بني م�ؤ�س�سات رائدة ،خدم ًة
لال�ستهالك والتجارة واالقت�صاد.
وحتدث ال�سيد جورج كمال عن اميان
�رشكة Acres Development Holding
باال�ستثمار وتطوير م�شاريعها يف
قررت ال�رشكة
لبنان .ومن هذا املنطلقّ ،
االن�ضمام �إىل بطاقة جتار بريوت
للت�سوق ودعم هذا امل�رشوع الوطني،
ّ
عو�ضا» عن تطوير بطاقة خا�صة بـ
 .LeMallودعا ال�سيد كمال احل�ضور
�إىل اكت�شاف الت�سهيالت واملزايا
العديدة التي تقدمها البطاقة حلامليها،
بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ الثقة يف وطننا
لي�ستعيد �إ�شعاعه يف املنطقة والعامل.

محاضرة دو فريج في جمعية تجار بيروت
بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر
يف �إطار �سل�سلة املحا�رضات التي �ستعقد على مدار هذا العام
ولل�سنة الثانية على التوايل ،يف مركز حما�رضات جمعية جتار
بريوت برعاية بنك لبنان واملهجر� ،ألقى وزير الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية نبيل دو فريج حما�رضة حول «التنمية الإدارية
و�إنعكا�ساتها على الإقت�صاد اللبناين» بح�ضور الأ�ستاذ نقوال
�شما�س -رئي�س جمعية جتار بريوت ،وال�سيد �سعد �أزهري-
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر ،وعدد
من ممثلي الهيئات الإقت�صادية واجلمعيات التجارية وكبار
رجال الأعمال والإقت�صاد يف لبنان.
وقال �شما�س حول مو�ضوع التنمية الإدارية« :بتنا بحاجة
ما�سة اىل مو�ضوع التنمية الإدارية على كل الأ�صعدة الر�سمية
واخلدماتية يف لبنان ،والتى ال�شك يف �أن يكون لها الت�أثري
الكبري من حيث الفعالية والفاعلية على كافة الأ�صعدة
الإقت�صادية يف لبنان».
وبدوره �ألقى �أزهري كلمة �شدد فيها على دور الإدارة الر�شيدة
للحد
والبريوقراطية الكفوءة والقوانني والتنظيمات ال�صاحلة ّ
من الف�ساد وحت�سني مناخ الأعمال ودفع العجلة الإقت�صادية».
و�أ�ضاف�« :أن يف جمعية م�صارف لبنان نقف بك ّل مواردنا
�إىل جانب هذه الإ�صالحات وطاملا نادينا بها ،ون�سعى دائم ًا
�أن تكون ك ّل القوانني والإجراءات والتنظيمات يف املجاالت
املالية والإقت�صادية داعمة لديناميكية امل�صارف والقطاع
اخلا�ص والتطوير الأف�ضل لعملهم».
وذكر الوزير نبيل دو فريج يف حما�رضته قائ ًال :بعد احلروب،
وبعد املرحلة التي تلي احلروب ،كانت الدول ،اي ًا كان نظامها
االقت�صادي تتحول اىل العب ا�سا�سي يف احلياة االقت�صادية.
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�إال ان هذه الدول كانت تنتقل ،بعد ا�ستقرار االو�ضاع االمنية
واالجتماعية واالقت�صادية� ،إىل مرحلة تليها تديرها قواعد
خمتلفة ،تتميز بتقلي�ص دور القطاع العام يف احلياة
االقت�صادية �رشط ت�أمني رفاهية اكرب للمواطنني».
و�أ�ضاف :يجب ان ندرك ان الإ�صالح الإداري مل يعد «وجهة
نظر �سيا�سية» لكنه ا�صبح علم ًا قائم ًا بذاته ،يحدد القواعد التي
يجب �أن ترعى الإدارة ال�سليمة وت�أمني اف�ضل اخلدمات العامة
للمواطن».
وختم حما�رضته باقرتاح و�ضع ميثاق اقت�صادي وطني ي�شكل
د�ستوراً للتنمية الإدارية ودوره يف الإمناء االقت�صادي ،ي�شرتك
يف �إعداده ممثلون عن القطاع العام والهيئات االقت�صادية
ونقابات مهنية واملجتمع املدين ،ميثاق ًا يحدد دور الدولة يف
ادارة ال�ش�أن العام ويف الإمناء االقت�صادي».
العدد  139حزيران 2014
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انطالق ًا من املبد�أ الذي بنيت على �أ�سا�سه فكرة �إ�صدار هذا امللحق
والهادف �أ�سا�س ًا �إىل ت�سويق االنتاج ال�صناعي اللبناين ب�أ�رسع
الو�سائل و�أقل كلفة.
عمدت �إدارة املجلة �إىل مراعاة النقاط التالية لت�سهيل الو�صول
�إىل ال�سلعة اللبنانية:
 1مهني ًا :عر�ض املنتجات م��ن خ�لال الت�صنيف القطاعي املعتمد دولي ًا
 H.S.Codeمبا ي�سهل على امل�ستفيد الو�صول �إىل ال�سلعة ال�صناعية ب�سهولة.
 2ت�سويقي ًا :جذب �أكرب عدد من القراء لهذا امللحق من خالل توزيعه يف �أو�سع
بناء على قاعدة معلومات خا�صة مت
نطاق ممكن على امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية ً
تكوينها عرب �أختيار م�ؤ�س�سات ذات ن�شاطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات
ال�صناعية اللبنانية امل�شمولة يف امللحق .وذلك �أما من خالل طبعه داخل املجلة �أو
بطبع كميات �إ�ضافية منف�صلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.
 3الكلفة :تخفي�ض الكلفة على ال�صناعيني ب�شكل كبري جداً بحيث ت�صل �إىل الرمزية
مما يحفز �أكرب عدد منهم لعر�ض منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.
 4ت��ك��ن��ول��وج��ي � ًا :و���ض��ع ه����ذا امل��ل��ح��ق ع��ل��ى امل���وق���ع الإل����ك��ت�روين للمجلة
 www.sinaaiktisad.comمبا ي�ضاعف �أ�ستعماله ع�رشات �أل��وف املرات
بالإ�ضافة �إىل الن�سخ املطبوعة .بالإ�ضافة �إىل توزيع امللحق جمان ًا على �آالف
امل�ؤ�س�سات.
المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com
المرا�سلون ومندوبو المناطق
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الإعالنات والإ�شتراكات

هــــــذا امللحـــــق
اأن الهـــدف مـــن هذا امللحـــق هـــو امل�ساهمة يف
خلـــق ق�سية ذات بٌع ّد وطني مبـــا يتعلق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر
عراقته يف قالب من اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�صاركة:
ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة املجوهرات

�صناعة املفرو�صات

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعة و�صائل النقل

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر

الدارة العامة :بريوت  -كليمن�سو � -سارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -هاتف + 961 1 370452 - +961 1 370318 :
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�صادرات زراعية و�صناعية
الصادرات اللبنانية عام 2013
وفق احصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
بلغت قيمة ال�صادرات اللبنانية وفق
اح�صاءات �شهادات املن� أش� امل�صادق
عليها يف غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان عام
 2013نحو  2مليار و 930مليون
دوالر مقارنة مع  2مليار و 855مليون
دوالر عام  2012بارتفاع ن�سبته 2.6
باملئة ،يف حني ان هذه القيمة كانت
قد �سجلت ارتفاع ًا ن�سبته  20باملئة
عام  2012مقارنة بالعام .2011

أو ًال :الصادرات اللبنانية عام 2013

بلغت قيمة ال�صادرات اللبنانية وفق
اح�صاءات املديرية العامة للجمارك
اللبنانية  3مليار و 936مليون دوالر عام
 ،2013مقارنة مع  3مليار و 76مليون
دوالر ح�سب اح�صاءات وزارة ال�صناعة
و  2مليار و 930مليون دوالر ح�سب
اح�صاءات غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان.
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تراجعت م�ساهمة غرفة بريوت وجبل لبنان
يف اجمايل اح�صاءات ال�صادرات اللبنانية
ال�صادرة عن اجلمارك من  64باملئة عام
 2002اىل ادنى ن�سبة وهي  56باملئة عام
 ،2011لتعود فرتتفع اىل  74باملئة عام
 .2013وكانت هذه امل�ساهمة قد بلغت
اوجها عام  2008حني بلغت  80باملئة.
على �صعيد الغرف اللبنانية ككل ،ا�ست�أثرت
غرفة بريوت وجبل لبنان بنحو  78باملئة
من قيمة �صادرات الغرف اللبنانية قاطبة
وفق �شهادات املن�ش�أ امل�صادق عليها لدى
هذه الغرف .وا�ست�أثرت غرفة زحلة بن�سبة
 9باملئة ،وغرفة �صيدا بن�سبة  6باملئة،
وغرفة طرابل�س بن�سبة  7باملئة.

وارتفعت ن�سبة م�ساهمة �صادرات الغرف
اللبنانية جمتمعة يف اجمايل ال�صادرات
وفق اح�صاءات املديرية العامة للجمارك
اىل ن�سبة قيا�سية هي  95.7باملئة عام
 2013مقارنة مع  80.5باملئة عام 2012
و 72.6باملئة عام  2011و 83.1باملئة
عام  2010و 95.4باملئة عام .2009

محامص الرٔييف

بيضون للحدادة اإلفرنجية
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�صادرات زراعية و�صناعية
ثاني ًا :الصادرات اللبنانية وفق ًا الحصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام 2013
امل�صدرة ،فيما بلغت
بلغت قيمة ال�سلع ذات املن� أش� اللبناين  1مليار و 676مليون دوالر ن�سبتها  57.2باملئة من اجمايل قيمة ال�سلع ً
قيمة ال�سلع ذات املن� أش� غري اللبناين  1مليار و 254مليون دوالر ون�سبتها  42.8باملئة.

ثالث ًا :توزع الصادرات اللبنانية على المجموعات الدولية عام .2013
تب�ؤات الدول العربية عام  2013ال�سوق
الرئي�سية لل�صادرات اللبنانية من ناحية
القيمة ،وذلك وفق اح�صاءات غرفة
بريوت وجبل لبنان .فا�ستوردت هذه
الدول من لبنان مبا قيمته  2مليار و512
مليون دوالر ومبا ن�سبته  85.7باملئة
من ال�صادرات .احتلت الدول الأوروبية
املرتبة الثانية وا�ستوردت ما ن�سبته
 7.5باملئة ،ويف املرتبة الثالثة جاءت
الدول االفريقية غري العربية بن�سبة 4.3
باملئة ،تبعتها الدول اال�سيوية غري
العربية بن�سبة  1.7باملئة ،ومن ثم الدول
االمريكية بن�سبة  0.6باملئة.

المكو للصناعة والتجارة
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رابع ًا :اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام 2013
ت�صدرت العراق الئحة اهم ا�سواق
ال�صادرات اللبنانية عام  2013وفق
اح�صاءات �شهادات املن� أش� امل�صادق
عليها يف غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان،
وا�ست�أثرت مبا ن�سبته  23باملئة
من اجمايل قيمة ال�صادرات .وحلت
ال�سعودية يف املرتبة الثانية وا�ستوردت
من لبنان ما ن�سبته  20باملئة ،تلتها
�سوريا يف املرتبة الثالثة بن�سبة 10
باملئة ،ويف املرتبة الرابعة قطر بن�سبة
 6باملئة  ،وحلت الكويت يف املرتبة
اخلام�سة بن�سبة  5باملئة.

الفاكو ترايد

مٔوسسة الفا بالست

شركة التطوير الزراعي
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�صادرات زراعية و�صناعية
خامس ًا :توزع الصادرات اللبنانية على األقسام الجمركية وفق شهادات المنشأ
تب�ؤات �صادرات الآالت الكهربائية
املرتبة االوىل على الئحة توزع
ال�صادرات اللبنانية ح�سب االق�سام
اجلمركية وا�ست�أثرت بن�سبة  25باملئة
من اجمايل قيمة ال�صادرات .حلت
يف املرتبة الثانية �صادرات املعادن
العادية وم�صنوعاتها بن�سبة 18
باملئة ،ويف املرتبة الثالثة �صادرات
ال�صناعات الكيميائية بن�سبة  14باملئة،
ويف املرتبة الرابعة �صادرات املنتجات
الغذائية بن�سبة  7باملئة ،ويف املرتبة

اخلام�سة �صادرات املجوهرات بن�سبة 7

باملئة .من ناحية توزع ال�صادرات وفق
املن�ش�أ اللبناين واملن� أش� غري اللبناين،
ت�ضمنت �صادرات املجوهرات 99.6
باملئة من قيمتها �صادرات ذات من�ش�أ
لبناين ،و�شكلت �صادرات التحف الفنية
والقطع االثرية ذات املن� أش� اللبناين
 96.2باملئة من اجمايل قيمتها،
و�صادرات الورق والكرتون 93.9
باملئة ،و�صادرات اللدائن واملطاط
 88.3باملئة ،و�صادرات ال�شحوم

والزيوت .85.8
ويف ما خ�ص ال�صادرات ذات املن� أش�
غري اللبناين ،ت�ضمنت �صادرات معدات
النقل نحو  95.1باملئة من قيمتها
�صادرات ذات من� أش� غري لبناين،
و�صادرات املنتجات املعدنية 86.1
باملئة ،و�صادرات اجهزة الب�رصيات
والت�صوير  82.9باملئة ،و�صادرات
احليوانات احلية واملنتجات احليوانية
 71.4باملئة ،و�صادرات اال�سلحة
والذخائر  71.1باملئة.

امل�صدر :مركز الدرا�سات االقت�صادية يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان.

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

حلويات غربية و�شرقية

961 1 475172 : هاتف-  حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم:فرع �أول
961 1 475173 : هاتف-  الكفاءات مقابل مدر�سة الفرير:فرع ثاين
patisserie-lolita@hotmail.com

-

 لبنان-  بريوت-  املكل�س- من�صورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ : فاك�س- ٦٦ : ب. �ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ : هاتف

www.patisserielolita.com

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة �صدقة
Sadaka للمعجنات واحللويات

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

Abdul Kader ghandour & sons s.a.l

961 01/542542-278248 : تلفون-  بريوت لبنان-  �شارع اق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 :فاك�س
www.sadaka-lb.com
Email: info@sadaka-lb.com
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 دب�س خروب-  �سم�سمية-  حالوة-  راحة حلقوم- طحينة

Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases

73

١١٤٧٢٠ :.ب. �ص- ٠١/٥٤٥٣٣١ :  فاك�س- ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:  هاتف- بريوت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com
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البان واجبان جابر ابناء جابر
م�شوار اجلودة منذ 1951

العنوان :املريجات  -طريق بيروت الشام  -هاتف 08/544836 - 03 /636105 :بيروت  -جسر املطار
 -سنتر بزي  -هاتف - 01/834222 - 03/895395 :خلدة  -اوتستراد بيروت اجلنوب 71/894898 -

�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  - )٦( ٩٥٢٨٢٨ :خليوي ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ :
�ص.ب  ١٢ :اميون  -لبنان

Website : www.aldayaa.com

aldayaa@hotmail.com

�أفخر �أنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي  -بيروت  -لبنان  -هاتف961 1 705277 03 771519 :
E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  139حزيران 2014

74

75

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

�شركة �إبراهيم و�أحمد �أبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

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

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

�صناعة م�شتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

املناره  -البقاع الغربي
طريق عام را�شيا
هاتف961 8 563190 :
961 3 609001
فاك�س961 8 563134/5 :
E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com
website:www.manaradairy.com

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 :

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

مطاحن الدورة �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL

Dora Flour Mills SAL

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

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

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

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

ذوق م�صبح  -ك�سروان -هاتف - ٩٦١ )١( 252580 :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان

الدورة  -برج حمود -هاتف - ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

فود اند�سرتيال كوربوري�شن �ش.م.م «فوديكو»

info@zmvegetableoils.com

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

)Food Industrial Corporation sarl (Fodico

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

حتمي�ص وتعبئة وتو�ضيب النب والبزورات

ال�شويفات  -التريو
هاتف ٩٦١ )٣( 922461 :
فاك�س ٩٦١ )5( 433535 :
75

fadico@cyberia.net.lb
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�شركة �سرحال للتجارة

Serhal For Trading

جتارة زيت وزيتون وكبي�س و�صابون  /زيت نباتي

داريا  -ال�شوف  -جبل لبنان  -ال�شارع العام  -مبلكه  -خليوي961 3 234756 :
تلفاك�سserhaltradinglebanon@hotmail.com - 961 7 241212 :

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.

�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب
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Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف+961 3 982420- +961 3 286422 :
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Tivoli Co. �شركة تيفويل لل�صناعة والتجارة
 بوظة �شوكوال، حلويات غربية،�صناعة حلويات عربية �سكاكر

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

 ج�سر القا�ضي-  ال�شوف- جبل لبنان
 مبلكه- ال�شارع العام
٩٦١ )5( 340440 - 430560 :هاتف
٩٦١ )5( 340440 :  فاك�س٩٦١ )3( 340440
www.tivolisweet.com

Foods Industrial Corporation Sarl

م.م.�شركة فودز اند�سرتيال كوربوري�شن �ش

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636
P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net

THE CHICKEN YOU CAN TRUST

Ohó`M Ó`H á≤`K

SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON
WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM
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معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com

78

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
2014  حزيران139 العدد

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

79

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�صناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

لبنان اجلنوبي
�صيدا  -بوليفار نزيه
البزري  -مبنى ال�شركة
هاتف961 7 735226 :
فاك�س961 7 735228 :
�ص.ب289 :

كفر�شيما � -شارع فليمون وهبي
هاتف - 961 5 431048 - 430675 :فاك�س961 5 437134 :

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

www.dairyday.com

�شركة الكار �ش.م.ل

�سلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

AL CART S.A.l

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

دب�س خروب وعنب,
تني معقود

Grapes Molasses

البرتون
�سلعاتا  -ال�شارع العام
هاتف ٩٦١ )٦( ٦٤٢٠٤٢ :
٩٦١ )٦( ٧٤٠٦٩٢
خلوي ٩٦١ )3( ٧٢٢٠٧٧ :
فاك�س ٩٦١)٦( ٦٤٢٠٤٢ :

العنوان :املتني  -الشارع العام -هاتف961 )3( 866277-961 )4( 296176 :

E-mail:bousleiman@hotmail.com - chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

م�صنع هوانا لغزل البنات

Rima Confectioneries Est.

Hawana Cotton Candy Factory
�صناعة غزل البنات

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب  -تعبئة وحتميص بن
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

Ghazel El Banat Sweets Industry /

جبل لبنان  -بعبدا  -املريجة ال�شارع العام بناية خليل �سعادة
هاتف961 )05( 483305 - )03( 478582 -268558 :
cotton-candy-factory@outlook.sa

79

زحلة  -البقاع  -تعلبايا ال�شارع العام بناية جمعة حامد هاتف ٩٦١ )8( 506298 :
فاك�س٩٦١ )3( 640775 - ٩٦١ )8( 506298 :
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املركز التجاري لل�شرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC
زيت زيتون� ،صابون ،ومنظفات

كفر عقا  -الكورة -لبنان ال�شمايل
هاتف961 3 178550 :
تلفاك�س961 6 951290 :

greijn@olivera-leb.com - www.olivera-leb.com

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 :

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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الن�صـــــر

بالط ورخام Tiles & Marbel -

�سد البو�شرية  -مارتقال � -سنرت عبد امل�سيح  -بلوك  - Aهاتف961 1 886811 - 1 885811 :
املعمل  -جزين  -طريق كفر حونة  -هاتف961 3 710685 - 3 812490 :
Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

�شركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل
)Modern Industries For Concrete sal (MIC

مجبل باطون جاهز  -مختبر لفح�ص الباطون Ready Mix Concrete - Laboratory

العنــوان  :جبل لبنان  -املنت  -ابو ميزان  -الطريق العام
هاتف  ٩٦١ -4-982633 :فاك�س٩٦١ -4- 982633- :
Email: mic-concrete@kahy-holding.com

م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

�صناعة وجتارة جميع �أنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري All Kinds Of Granite

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

زحلة  -البقاع  -املدينة ال�صناعية �شارع الب�ساتني
هاتف961 70 421444 - 961 3 315434 :
E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

82

روبن�سون �أغري �ش.م.م

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Robinson agri
Agricultural Products & Services

�صناعة البيوت البال�ستيك ّية� -صناعة �شتول الخ�ضار المطعمة

ت� ّؤم��ن روبن�سون �أغري ت�صميم،ت�صنيع
وتركي��ب البي��وت البال�ستيك ّية وف��ق �أحدث
التقني��ات ف��ي لبن��ان والبل��دان الأخ��رى
كالع��راق ،روماني��ا ،جورجي��ا� ،أ�سترالي��ا
وغيرها .كم��ا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنواع
ال�شت��ول المطعم��ة (البن��دورة والباذنج��ان
والبطيخ وال�شم��ام )...مما يكفل للمزارعين
بداي��ة مثالي��ة لح�ص��اد �أمث��ل .توفّ��ر
روبن�سون �أغري كافة الم�ستلزمات الزراع ّية
كم�ستلزم��ات ال��ري والبذورالمهجّن��ة
والأ�سمدة الكيماوي��ة والع�ضو ّية بالإ�ضافة
�إلى الإر�ش��اد الزراعي لم�ساعدة المزارع في
الح�صول على �إنتاج �أف�ضل ونوع ّية مم ّيزة.

الفتى كو

�شارع �سيدة احلقلة -م�ستيتا -جبيل – لبنان
هاتف ٩٦١ )9( 796502 - 796144 :
فاك�س٩٦١ )9( 796146 :

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 :
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

لـوريجين �ش.م.ل
م�ستح�ضرات التجميــل والعطــورات والمنظفــات

العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة ال�صناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاك�س  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :

Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
- 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860 P.O.B: 2161 Jounieh
contact@api.com.lb www. api.com.lb

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

�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

�شركة بال�ستيبون Plastiban

م�ؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك

Abbas miski Plastic EST.

صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

العنـ ـ ــوان  :بريوت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( ٨٥١٤٠٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٤٩٧٠٠ :
E-mail : abbasmiski@gmail.com

83

العنــوان  :بريوت � -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام
هاتف - 01/809454 :خليوي  - 03/284690 :فاك�س01/810454 :

E mail : info@plastiban-lb.com - www.plastiban-lb.com
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م�ؤ�س�سة بال�ستيك راما
Plastic Rama Est.

�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون وال�سولوفان

 طريق كفرقوق-  �ضهر االحمر- را�شيا الوادي
٩٦١ )8( ٥٦١١١١ :  تلفاك�س- ٩٦١ )٣( ٢٣٣٦٩٢ : هاتف

961 4 296904 : فاك�س- 961 4 296901/2/3 : هاتف، ال�شارع العام،املنت
email: tony@ldi-lb.com

84

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon. T: +961 6 922 682
Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250
Email:ziad.w@chammas.org
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�صناعة الألب�سة والن�سيج
New Cannon
Comfort Tex

86

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

جممـوعـة الب�ضن �شركة ابناء عبدالرحيم الب�ضن
Bodon Group

ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

Clothes / �صناعة االلب�سة واملن�سوجات

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

 املحطة-  امليناء- طرابل�س
٢٥٧٤ : ب. �ص- ٩٦١)٦( ٢٢٠١١٤ :  فاك�س- ٩٦١ )٦( ٦٠٠٥٥٨ : هاتف

961)3(619681 961)5( : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب. ص-961)3(671265 :خليوي

www.boodongroup.com

E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

دباغة اجللود جميع الأ�صناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692
Email: salem_sit@hotmail.com

86
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HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

á«FÉ°ùf
á«FÉ°ùf
Jany Six

Women
Women
Wear
Wear

احلرية
برجájÉæH
بناية
--يزبك
�شارع
- بريوت
ájô◊G
∂Hõj
´QÉ°T
- áÑ£«°üŸG
- ähÒH
ájô◊G
êôHêôH
ájÉæH
- ∂Hõj
´QÉ°T
- امل�صيطبة
áÑ£«°üŸG
- ähÒH
574114
:.ب.�ص
٩٦١
)1(
816845
٩٦١
)1(
300874
: هاتف: ∞JÉg
574114
:.Ü.¢U
961
(1)
816845
961
(1)
300874
: ∞JÉg
5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874

info@saidmidani.com Web site: www. saidmidani.com
info@saidmidani.com
Web
site:
www.
saidmidani.com
info@saidmidani.com
Web
site:
www.
saidmidani.com

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585
India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598
China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859
E-mail :mhattab@gmail.com
www.a3hattab.com

م�ؤ�س�سة رميودا لل�صناعة والتجارة

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

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.
Lingerie الب�سة داخلية

 برج ابي حيدر- بريوت
 بناية العبري- �شارع ابن خلدون
٩٦١ )1( 315084-5 : هاتف
٩٦١ )3( 045999
٩٦١ )1( 315085 :فاك�س
14/6282 :.ب.�ص

rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

تكنوتك�س

TECHNOTEX

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric

 بناية بي�ضون-  الب�سطا التحتا- بيروت
Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660
Fax: +961 1 659 200
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
-666660 :  هاتف-  بناية امل�ؤ�س�سة-  �شارع اال�ستقالل-  الب�سطا التحتا- بريوت
Corporate
Ahmad
Amin
Beydoun
ريا�ض ال�صلحOnly:
11/7238
:.ب. �ص٩٦١
)1( 659200
:فاك�س03/- 658853
٩٦١ )1( 644207
Sales@beydounstore.com.lb www.beydounstore.com.lb

هاتف
فاك�س
بريد الكرتوين

 لبنان- املنطقة ال�صناعية-  ك�سروان- داريا
٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١ : فاك�س- ٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢ : هاتف

ASSINAA WAL' IKTISSAD
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

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

�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

�شركة نحا�س لل�صناعة والتجارة (�سنيك)

�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

�صناعة ماكينات  Plasma - Water-Jetلق�ص المعادن
وماكينات مختلفة لن�شر وجلي الرخام والغرانيت

Lifco Technical & Trading Co.

�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

ال�شويفات  -خلدة  -الطريق العام � -سنرت ليفكو
هاتف  - ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ :فاك�س ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:
lifco@cyberia.net.lb
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Snic@dm.net.lb www.snic.net

املنت  -عني �سعادة
املدينة ال�صناعية  -بناية امل�ؤ�س�سة
هاتف ٩٦١ )1( 878800-890696 :
فاك�س٩٦١ )1( 878801 :
�ص.ب -90-1159 :.جديدة
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Beirut - Lebanon

Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

ليبان فور

Liban Four

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

�صناعة الأفران الآلية

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

Egypt

Tel: +20 1098919528
+20 1151516691

Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

العنوان :االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  -هاتف وفاك�س +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :
Saidaelissaco@live.com
- Ain Al Deleb - Mohammad
Hariri :Bldg.
E.Mail:
- +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤
خلوي
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847 P.O.Box : 499

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

حريري رادياتور

AMACO GROUP S.A.L.

�صناعة رادياتورات واك�س�سواراتها لكافة
ال�سيارات والمولدات والمعدات

�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

HARIRI
RADIATOR

�صيدا  -عني
الدلب ملك
حممد احلريري
هاتف :
٩٦١ )٧( 723007
٩٦١ )٣( ٢٤7847
�ص.ب ٤٩٩ :

89

العدد  139حزيران 2014

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

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

90

Ste. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh,
E-mail: moughanni@moughannilighting.com www moughannilighting.com

ل.م.�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة �ش

Steam Company

Industry & Commerce sal

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

info@steamindustry.com
www.steamindustry.com

 بناية العازارية-  بريوت: املكتب الرئي�سي- 1
03266322 : تلفون-  ب02  – بلوك2ط
009611999511 - 009613514752
009611999522 :فاك�س
 منطقة الكفور النبطية: امل�صنع الرئي�سي-2
جنوب لبنان
:ال�صيانة/ م�صنع ما بعد البيع-3
009611472582 : تلفون- بريوت – الكفاءات
009611468475:فاك�س

٩٦١ )70( ٨١٢٨٤٢ : خليوي- ٩٦١ )١( ٥٥٠٨٥٠ : تلفاك�س- ٩٦١)١( ٥٥٠٩٥٠ : هاتف-  حارة حريك- لبنان
961 )5( 490111/222 : تلفاك�س-  العمرو�سية-  ال�شويفات:امل�صنع

90

E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com
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NAFCO
NAFCO INOX
INOX S.A.L.
S.A.L.
NAFCO
INOX
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S.A.L.
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Machinery for food
& chemical manufacturing
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Manufacturing of food & pharmaceutical processing machines,
Fully automated yoghurt, cheese, juice and tomato paste line
controlled by PLC and pneumatic valves
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Cookers, wine & beer tanks and up to 85000 liters water tanks.

Steam boiler with fully automatic co±
ntrÉæo°lUo’fG the water feeding
pump & the burner.
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92

Le Geant

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting
Machines & Semi-Automatic Filling Machine.

لو جيانت

ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع �أنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

 مكاب�س, مطاحن بن و مك�سرات و جميع �أنواع �أحلبوب,حمام�ص بن و مك�سرات
 ماكينة, فرامات ماكينة تعريب �أحلبوب, خالط �أفقي وعامودي,هيدروليكية
.تعبئة �أحلبوب و البودرة

Nut Roaster

حمم�ص بزورات �آيل
High Speed Coffee Roaster

حمم�ص بن �سريع

Horizontal Hammer Hydraulic Bailing Press
Mill – Dust Proof
مكب�س هيدروليكي عامودي

مطحنة �شواكي�ش �أفقية

 جبيل م�ستيتا �شارع ب�شلة- جبل لبنان
٩٦١ )9( 795500 : ) فاك�س3( 608012 - ٩٦١ )9( 795500 :هاتف

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119
info@ambar-group.com - www.ambar-group.com

legeant_echo@hotmail.com

www.legeant.biz

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

92

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف
veloxco@hotmail.com

2014  حزيران139 العدد
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م�ؤ�س�سة مظلوم ال�صناعية
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م.م.�شركة جي�سا لل�صناعة وللتجارة �ش

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l

 ك�سارات وخالطات علف-  مكاب�س وقوالب باطون- ت�صنيع جباالت

HVAC Air Filters

فالتر هواء للمكيفات

 بناية جي�سا-  املنطقة ال�صناعية-  مزرعة ي�شوع- املنت
٩٦١ )4( 915419/20 - ٩٦١ )3( 282991 : هاتف
 عني عار109:.ب. �ص- ٩٦١ )4( 922433 : فاك�س

 قرب �سوبرماركت مظلوم-  مفرق النبي �أيال-  �أبلح- البقاع
961 )8( 950424 - 961 )3( 645456 - 168230 :هاتف

info@jesairfilters.com

www.jesairfilters.com

م�ؤ�س�سة جوزف �س ابوزيد واوالده ال�صناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com
Grinding and Mixing feed units,
Horizontal & Vertical mixers,
Grinders & Hammer mills,
conveying machines, Manual
poultry processing equipment,
Feather picker, poultry housing
equipment such as nests,
drinkers & feeders

Ghaddar

Trade & Industry

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

,معدات لنقل الب�ضاعة, جواري�ش ومطاحن, خالطات افقية و عامودية,وحدات خلط وجر�ش
 معدات داخل املزرعة مثل مباي�ض ومعالف وم�شارب,معدات يدوية لذبح الدواجن

م�ؤ�س�سة طرابل�سي ل�صناعة الربادات وال�شوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi

 برادات ومجمدات صناعية ومنزلية، شوايات وغيرها،أفران للمخابز
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

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
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 ال�شارع العام مبنى ال�شركة-  دير الزهراين- النبطية
٩٦١ )7( 530986 :  فاك�س٩٦١ )3( 829906 - ٩٦١ )7( 530986 : هاتف
traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

94

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

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

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�صناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط Strech Film & Cling Film /

Stretch Film & Adhesive Tape

Flow Pack

املكتب :املن�صورية � -شارع �سامي ال�صلح  -هاتف ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :
فاك�س - ٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :خليوي � ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.من�صورية املنت
املعمل :بعبدات املنطقة ال�صناعية  -هاتف961 )4( 825245 :
info@choueirymultipak.com - www. choueirymultipak.com
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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Water Treatment, Water Pumps
94

Beirut - Tel: 961 5 411100
info@rafco.com

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

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

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

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

BAKERY EQUIPMENT
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MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

2014  حزيران139 العدد

95

P.O. Box 166 Ain Aar, Lebanon, Mazraat Yashouh, Industrial Zone, Matn,
T +961 4 925 111- F +961 4 926 222 - Ext: 148
sales@saltek.com.lb www.saltek.com.lb
Follow us on

96

ال�صناعات المعدنية

معمل باريري عي�سى عم�شيت

Barriere Issa Amchit Factory

واﺟﻬﺎت اﳌﻨﻴﻮم ،اﺷﻐﺎل ﻣﻌﺎدن ،زﺟﺎج و ﺗﻠﺒﻴﺲ ﻣﻌﺪين

Aluminum Joinery Works

جتهيز وتركيب وت�صنيع �سياج Fences /

جبل لبنان
جبيل  -عم�شيت
حي ال�ضهر
بناية عي�سى
هاتف961 3 869469 :
961 9 622069
فاك�س961 9 622069 :

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  -ﻋﺎﻟﻴﻪ  -اﻟﺸﻮﻳﻔﺎت  -اﻟﻘﺒﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪا اﻟﻘﺪميﺔ
ﻫﺎﺗﻒ  - ٩٦١ (٥) ٤٣٣٣٣٥ :ﻓﺎﻛﺲ ٩٦١ (٥) ٤٣٣٣٣٦ :ص .ﺑﺮﻳﺪ٣٠٠٩ :

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

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com
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جبل لبنان  -ك�سروان  -بلونة  -مفرق داريا  -مبلكه
هاتف  - ٩٦١ )٣( 891900 - 4 712237 :فاك�س � - ٩٦١ )4( 717577 :ص.ب 70704 :انطليا�س
mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com

ال�صناعات المعدنية
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جرج�س كفوري

Gerges Kfoury

�صناعة �أنابيب �أملنيوم للري Aluminum Irrigation Pipes /

جباالت باطون وميكانيك عام

Manufacturing of Concrete
Mixers & General Mechanic

بريوت  -لبنان � -سد البو�شرية -املدينة ال�صناعية  -ملك اليا�س حبو�ش
هاتف - 961 1 497207 :تلفاك�س961 1 488611 :
خليوي961 70 475222 - 961 3 666664 :

البقاع  -زحلة  -تربل  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف - 961 8 955638 :خليوي961 3 267828 :

�أو.ج.ك

E-mail : ashkarian@hotmail.com

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

O.G.K

خراطة �أوتوماتيكية جلميع �أنواع املعادن� ،صناعة جميع �أنواع الر�سورات
مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها

املنت  -املدينة ال�صناعية � -سد البو�شرية
هاتف - 961 1 480681 :خليوي961 1 839860 :
Email: ogk_springs@hotmail.com
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جبيل  -حاالت  -طريق قرطبا
هاتف961 70 232968 - 961 71 757183 :

www.machabois.com - machabois@hotmail.com
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دلتا ميتال

�صناعة كافة �أنواع ال�ستانل�س �ستيل
 بناية كلود ومود �سابا-  املدينة ال�صناعية-  زحلة- البقاع
961 8 931909 : فاك�س- 03 271719 - 08 931909:هاتف
delta.metal@hotmail.com
www.deltametal-factory.com

م.م. تعهدات عامة �ش-م�ؤ�س�سة ميالد �أبورجيلي
Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works / �أعمال بحرية و�أعمال حديدية

 �شيخان- جبيل
 بناية ال�شركة- ال�شارع العام
961 3 614680 :هاتف
961 9 790674
961 9 790866 :فاك�س
 جبيل100 :ب.�ص

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

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

م�ؤ�س�سة جميل نهرا

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design

Furniture, Decore, & Curtains /  وبرادي، ديكور،مفروشات

 طريق بيت الدين-  دير القمر-  ال�شوف-  جبل لبنان:امل�صنع
961 5 510834 : فاك�س- 961 5 511834 : هاتف- بناية طوين جميل نهرا
961 5 602834 : هاتف-  مدخل ال�شوف-  الدامور:�صالة العر�ض
E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com
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ال�صناعات المختلفة

جيمي ديكور

م�ؤ�س�سة يعقوب الأ�سمر Yaacoub El Asmar

�صناعة الفمرو�شات وهند�سة داخلية  -ديكور من خ�شب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان  -املنت� -سد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل
هاتف  ٩٦١ )3( 610751 - ٩٦١ )1( 875514 :فاك�س ٩٦١ )1( 875514 :

Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330

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

Aluminium - Glass
& Stainless Steel

�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

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

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي

ر�سالة الإمارات

اإلمارات« :االقتصاد األخضر» ّ
يعزز التنمية المستدامة
بلغت الدولة مكانة متقدمة يف �سعيها
نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة وبناء
اقت�صاد تناف�سي يف م�ستقبل �أقل اعتماداً
على املوارد النفطية والوقود الأحفوري
عرب تبني ا�سرتاتيجية تنويع م�صادر
الطاقة.
وح��ق��ق��ت ال��دول��ة ب��ذل��ك �إجن�����ازات غري
م�سبوقة جعلتها �ضمن قائمة البلدان
الأك�ث�ر تناف�سية ع��امل��ي�� ًا ،وك���ان هذا
االرتقاء �إىل امل�صاف الأوىل ثمرة جهود
القيادة الر�شيدة خللق بيئة م�ستدامة
تتميز بتوفر بنية حتتية حديثة وقوية
وخدمات مب�ستويات عالية من اجلودة
والكفاءة واال�ستمرارية.
و�أدرك���ت ال��دول��ة ب��اك��راً �أهمية حتقيق
ال��ت��وازن التنموي حيث و�ضعت دول��ة
االمارات العربية املتحدة مو�ضوع تنويع
م�صادر الطاقة يف مقدمة �أولوياتها،
وقد انعك�س هذا االهتمام الكبري يف كل
املجاالت من خالل املبادرة الوطنية
طويلة امل��دى «اقت�صاد �أخ�رض لتنمية
م�ستدامة» التي �أطلقها ال�شيخ حاكم
دب��ي ،وال��ت��ي تهدف م��ن خاللها دول��ة
الإم��ارات لتكون �أح��د ال��رواد العامليني
يف هذا املجال ومركزا لت�صدير و�إعادة
ت�صدير املنتجات والتقنيات اخل�رضاء
�إ�ضافة �إىل احلفاظ على بيئة م�ستدامة
تدعم منوا اقت�صاديا طويل املدى حيث
ت�شمل امل��ب��ادرة جمموعة من الربامج
وال�سيا�سات يف جماالت الطاقة والزراعة
واال�ستثمار والنقل امل�ستدام �إ�ضافة �إىل
�سيا�سات بيئية وعمرانية جديدة تهدف
لرفع جودة احلياة يف الدولة.

االستدامة البيئية

ويف ه��ذا ال�صدد �أو���ض��ح �سعيد حممد
الطاير ،نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للطاقة يف دبي وع�ضو جمل�س الإدارة
امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي« :جنحنا يف تر�سيخ
مفهوم اال�ستدامة البيئية ،حيث جاءت
ا�سرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030
التي و�ضعت يف العام  ،2011كخري دليل
على الر�ؤية بعيدة الأم��د حلكومة دبي
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يف و�ضع وحتديد التوجه اال�سرتاتيجي
ل�ل�إم��ارة ل�ضمان ت�أمني �إم��داد الطاقة
وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة وفعالية الطلب على
الكهرباء واملياه والوقود».
وا�شتملت اال�سرتاتيجية على تنويع
م�صادر الطاقة يف دبي وادراج م�صادر
الطاقة املتجددة بن�سبة  % 1يف العام
 2020من اجمايل طاقة االمارة .وبحلول
العام  2030من املقرر ان ت�صل ن�سبة
ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف جمال
توليد الكهرباء اىل  % 5بالإ�ضافة اىل
 % 12للطاقة النووية و % 12للفحم
النظيف و % 71للغاز.

األسبوع األخضر

و�أثمرت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي
يف ن�رش ثقافة احللول اخل�رضاء الهادفة
�إىل تقلي�ص الب�صمة الكربونية للفرد
الواحد يف �إم��ارة دبي وتوعية جمتمع
الإم���ارة ب�أهمية امل�ساهمة يف توفري
بيئة مثالية� ،إىل طرح مبادرة «الأ�سبوع
الأخ�رض» التي بد�أت فعالياتها يوم 14
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ني�سان وانتهت يوم  20ني�سان.
وي��ن��درج «الأ���س��ب��وع الأخ����ضر» �ضمن
جهود الهيئة يف تطبيق ا�سرتاتيجية
دبي يف ن�رش ثقافة ا�ستخدام التطبيقات
وتكنولوجيا احل��ل��ول اخل����ضراء .ويعد
الأ�سبوع مبادرة �سنوية ت�ضع على �سلم
�أولوياتها ن�رش هذه الثقافة بني كافة
فئات املجتمع يف دبي.
ومت تخ�صي�ص الأي���ام الثالثة الأوىل
م��ن «الأ���س��ب��وع الأخ����ضر» ل�سل�سلة من
الفعاليات املجتمعية يف القاعة  7من
مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
ومن ثم ينتقل �إىل م��ردف �سيتي �سنرت
لي�ستهدف كافة �رشائح جمتمع الإمارة
حيث يتم تنظيم معر�ض فني لكوكبة من
الفنانني الإماراتيني حتاكي لوحاتهم
املعرو�ضة مفاهيم اال�ستدامة والوعي
املجتمعي جتاه احللول اخل�رضاء.
كما قامت الهيئة على م��دار الأ�سبوع
بحملة ترويجية وا�سعة النطاق عرب
كافة الو�سائل الرقمية ومواقع التوا�صل
االجتماعي.ويحمل «الأ�سبوع الأخ�رض»
ر���س��ال��ة تتما�شى م��ع ���ش��ع��ار معر�ض
«ويتيك�س» « 2014يف طليعة اال�ستدامة».
وتعزز ه��ذه ال�شعارات الأن��ظ��ار ملكانة
�إم��ارة دبي كقطب عاملي هام للرتويج
ملفاهيم اال�ستدامة البيئية.

بكين :اقتصاد دبي
يتقدم على جميع الصعد

نشاط حيوي للهيئة

مييز معامل «الأ�سبوع
ولعل �أب���رز م��ا ّ
الأخ����ضر» ،ال��ذي �أطلقته هيئة كهرباء
ومياه دب��ي ليتزامن مع كل من القمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�رض ومعر�ض
تكنولوجيا امل��ي��اه وال��ط��اق��ة والبيئة
«ويتيك�س»  ،2014هو معر�ض «�سمارتك
�شوبر» الذي يعد من�صة مميزة ت�ستهدف
ق��ط��اع امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين م��ب��ا��شرة على
اعتبار �أنهم ميثلون ال�رشيحة الأك�بر
من م�ستهلكي املياه والكهرباء والتي
تعتربهم الهيئة احللقة الأقوى يف �سل�سلة
اال�ستدامة البيئية.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل فعاليات الأ���س��ب��وع
الأخ����ضر ال��ذي يقدم مظلة للمبادرات
اخل�رضاء يف دولة الإمارات ،ف�إن اجلديد
كلي ًا يف تزامن هذه الأحداث جميعها هو
معر�ض «�سمارتك �شوبر» الذي يعد نقلة
مبتكرة خلدمات الهيئة والتي تعتزم
من خالله تقدمي املنتجات الكهربائية
املنزلية ال�صديقة للبيئة ب�أ�سعار مناف�سة
لنظرياتها التقليدية من خالل �سل�سلة من
التعاونات واالتفاقيات التي تعمل عليها
الهيئة مع نخبة مزودي هذا القطاع.
وتخ�ص�ص الهيئة  11من�صة يف املعر�ض
وم�ساحة املنطقة الذكية التي ت�ستعر�ض
فيها معايري اال�ستدامة البيئية املطلقة
حلث الزوار على اتباعها هي خري دليل على
اجلدية الق�صوى التي تت�سم بها تعامالت
الهيئة مع مو�ضوع اال�ستدامة البيئية.
وبعد �إط�ل�اق ملتقى «�سمارتك» على
هام�ش معر�ض «ويتيك�س»  ،2011جاءت
خطوة �إط�لاق «�سمارتك �شوبر» الذي
يحتل القاعة  7يف مركز دب��ي ال��دويل

للم�ؤمترات واملعار�ض يف الفرتة ما بني
 16 14ني�سان  2014ليمثل ا�ستكما ًال
للجهود التي تقودها الهيئة لتوفري كل
ال�سبل املتاحة املمثلة باملن�شورات
التوعوية وحمالت اال�ستدامة الرتويجية
ع�بر ك��ل ال��ق��ن��وات الإع�لام��ي��ة املرئية
وامل�سموعة واملكتوبة وع�بر االنرتنت
والهاتف املحمول.

خطوة محورية في التنمية

وت��دع��م ت��وج��ه ام����ارة دب���ي يف جم��ال
االقت�صاد االخ����ضر �سيا�سات هادفة
لزيادة كفاءة الطاقة عن طريق التو�سع
يف تنفيذ �شبكات املوا�صالت والنقل
التي تت�سم بالكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة
وك��ذل��ك يف العمليات ال�صناعية ويف
املباين و�شبكات الكهرباء و�أي�ض ًا يف
زي���ادة ك��ف��اءة الطاقة واال�ستدامة يف
عمليات التخطيط العمراين والإقليمي.
ومع ا�ستمرار عجلة التنمية يف الدولة،
ت��ق��وم اجل��ه��ات املعنية ب��ب��ذل اجلهود
ل�ضمان تقدمي �أف�ضل املباين من حيث
البناء وال�سالمة والكفاءة ،م�سرت�شدين يف
ذلك بتطبيق �أف�ضل املمار�سات التي يحث
عليها جمل�س الإمارات للأبنية اخل�رضاء.
وي�ضم املبنى مركز خدمات املتعاملني
الرابع ع�رش التابع للهيئة ،والذي يوفر
للمتعاملني باقة وا�سعة من اخلدمات
عالية اجل��ودة ،كما ي�ضم مركز ات�صال
خا�صا باملتعاملني وق��ط��اع املياه
والهند�سة وم��رك��ز التحكم والإ��ش�راف
وجمع املعلومات حول �شبكات املياه
ووجود �صالة ريا�ضية للموظفني �إ�ضافة
�إىل ح�ضانة للأطفال.
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قالت وكالة الأنباء ال�صينية �شينخوا
�إن اقت�صاد دبي يتقدم على ال�صعد
كافة ،يف وقت جتمع فيه م�ؤ�س�سات
عاملية وبنوك على �أن الإمارة بعيدة
كل البعد عن �أي فقاعة ،بف�ضل التفوق
الكبري يف القطاع العقاري .ففي وقت
�سابق� ،أعلنت جونز الن��غ ال �سال،
�رشكة اال�ست�شارات العقارية� ،أن قيم
دب��ي العقارية ازدادت بنحو % 38
على �أ�سا�س �سنوي يف الربع الأول
من  .2014وب��دوره��ا ،ذك��رت دائ��رة
الأرا�ضي يف دبي التي ت�رشف على
الت�رصفات العقارية� ،أن اال�ستثمارات
يف م�ساكن دبي يف ال�شهور الثالثة
الأوىل من العام ،ناهزت يف �إجماليها
 35مليار دره���م ،م��ا ي��ع��ادل 9.54
مليارات دوالر ،ب��زي��ادة  % 57عن
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.

أسعار العقارات

و�أ�ضافت الوكالة الإخبارية �أن �أ�سعار
العقارات ارتفعت يف  2013بن�سبة
 % 23.8يف املتو�سط ،وفق ًا ملا جاء
يف تقرير �إت�ش �إ�س بي �سي يف وقت
�سابق من �آذار.
�سوق الأ�سهم الأعلى يف العامل:
نتيجة لذلك ،ف�إن م�ؤ�رش �سوق الأ�سهم
يف دب���ي ���س��ج��ل �أك��ب�ر ارت���ف���اع يف
امل�ؤ�رشات العاملية ،ليالم�س % 151
يف ال�شهور الـ 12املا�ضية ،مدفوع ًا
ب�صورة رئي�سة بالأ�سهم العقارية مثل
�إعمار ،بانية برج خليفة الأعلى يف
العامل.

رالي األسهم

وبدوره ،قال �أرجونا مهندران ،كبري
خ�براء اال�ستثمار يف بنك الإم��ارات
دبي الوطني� ،أكرب بنوك دبي� ،أن رايل
�سوق الأ�سهم كان مدفوع ًا ب�صورة
�أ�سا�سية على خلفية ترقية م�ؤ�رش �إم
�إ�س �سي �آي للإمارات �إىل درجة �سوق
نا�شئة العام املا�ضي الذي �سيدخل
حيز التنفيذ يف ال�شهر احلايل.
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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 :

ر�سالة �سوريا
منتدى االستثمار السياحي يطرح  24موقع ًا لالستثمار وأربعة مشاريع كبيرة

الحلقي :سورية مهد ًا للحضارات ولصناعة التاريخ
يازجي :لتذليل الصعوبات وخلق بيئة استثمارية مالئمة

�شهدت العا�صمة ال�سورية انطالق ًا
لفعاليات منتدى اال�ستثمار ال�سياحي
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،الذي
طرح  24م�رشوع ًا لال�ستثمار و�أربعة من
امل�شاريع الكبرية يف عدد من املحافظات
ال�سورية ،تنبئ عن بداية مرحلة جديدة
لل�سياحة ال�سورية بعد الأزمة وال�سيما
�أن ال�سياحة كقطاع خدمي اقت�صادي
متثل �أحد الركائز الأ�سا�سية للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية من خالل
م�ساهمتها يف الناجت الوطني الإجمايل
ودعم ميزان املدفوعات وتن�شيط الدورة
االقت�صادية وت�أمني فر�ص العمل
للمواطنني.
وخالل املنتدى �أكد رئي�س جمل�س الوزراء
وائل احللقي �أن احلكومة حري�صة على
تقدمي كل ما ي�ساهم يف �إعادة �إحياء
القطاع ال�سياحي واالرتقاء به �إىل
ف�ضاءات �أو�سع الفت ًا �إىل توازي ذلك
مع تهيئة احلكومة كل ال�سبل لإقالع
امل�شاريع ال�صناعية والزراعية واخلدمية
يف مرحلة البناء والإعمار لتحقيق تنمية
جمتمعية متوازنة وم�ستدامة لالنطالق
م�ستقب ًال من مرحلة التنمية القطبية التي
تتمركز يف املدن �إىل التنمية ال�شعاعية
التي ت�شمل كل املناطق والأرياف والقرى
من �أجل حتقيق ا�ستقرار اجتماعي وت�أمني
فر�ص عمل واحلد من هجرة �سكان الريف
�إىل املدن.
و�أ�شار احللقي �إىل انطالق م�سرية
التعايف والبناء والإعمار يف �سوريا
و�إىل �أهمية هذه املنتديات واللقاءات يف
�إغناء الدرا�سات والأفكار والو�صول �إىل
تو�صيات وقرارات تالم�س كل حتديات
القطاع ال�سياحي ور�ؤى وقوا�سم م�شرتكة
يف �آليات تنفيذ م�شاريع مرحلة البناء
والإعمار م�ؤكداً �أهمية الت�شاركية بني
القطاع العام واخلا�ص لدعم اال�ستثمار
ال�سياحي ومتويل امل�شاريع التنموية
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بشر يازجي

وائل الحلقي

واخلدمية ،م�شرياً �إىل �أهمية القطاع
ال�سياحي لكونه من الدعائم الأ�سا�سية
والرافعة الثالثة لالقت�صاد الوطني
وال�سيما بعد النجاحات وامل�ستويات
التي حققها خالل ال�سنوات ال�سابقة
الفت ًا �إىل �أهمية اخلطوط العري�ضة
للم�شاريع الرتويجية وال�سياحية الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية التي و�ضعها
املنتدى لإطالقها يف الفرتة املقبلة
وخا�صة امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية
التي ت�شكل �أهم االقت�صادات التنموية
يف العامل �إ�ضافة �إىل �رضورة �إحياء
ال�صناعات احلرفية العريقة املالزمة
للن�شاطات ال�سياحية والتي امتازت بها
�سوريا على مر الع�صور.
ولفت رئي�س جمل�س الوزراء �إىل �أهمية
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دم�شق ومكانتها يف العامل لكونها من
�أهم املدن التي يرتادها ال�سواح وذلك
نتيجة الأمن واال�ستقرار الذي عا�شته
�سوريا خالل العقود ال�سابقة حيث كانت
�سوريا متحف ًا كبرياً ملعظم احل�ضارات
ول�صناعة التاريخ الذي يحاول �أعداء
�سورية النيل منه م�شرياً �إىل �صمود
�سورية العظيم �ضد كل ما يخطط لها من
�إرهاب و�إجرام بف�ضل �إجنازات اجلي�ش
العربي ال�سوري وروح االنتماء الوطنية
التي يتمتع بها وال�شعب ال�سوري الذي
حتدى كل ال�صعاب والآالم بكل �شجاعة
واقتدار �إ�ضافة �إىل اجلهود الكبرية التي
تبذلها احلكومة والتي تعزز �صمود
االقت�صاد الوطني.
و�أو�ضح الدكتور احللقي �أن الإرهاب
نال من القطاع ال�سياحي حيث دمر
و�رسق الإرهابيون املعامل ال�سياحية
والكنوز الأثرية نتيجة الفكر الظالمي
الذي يحاولون من خالله ت�شويه التاريخ
واجتثاث ما حققته احل�ضارة ال�سورية
م�ؤكداً �أن تخريب الإرهابيني ملعامل
�سورية كما حدث يف حلب ومعلوال وتدمر
وك�سب ودوما وريف دم�شق م�ؤخراً دليل

على هوية ه�ؤالء املجرمني و�أفكارهم
الظالمية وهو ما ي�ستدعي تكاتف كل
ال�سوريني لإعادة بناء ما مت تدمريه
واملحافظة على الن�سيج املجتمعي
املتما�سك لأبناء ال�شعب ال�سوري كا�شفا
عن بدء احلكومة بت�أمني �آليات لتمويل
امل�شاريع ال�صغرية يف �إطار حتقيق
التنمية الوطنية وت�أمني فر�ص العمل
واحلد من البطالة انطالق ًا من حر�ص
احلكومة على ت�أمني جميع م�ستلزمات
املواطنني وتقدمي الدعم االجتماعي
الالزم لهم.
من جهة �أخرى �أو�ضح احللقي �أن �سوريا
تعي�ش اليوم حالة دميقراطية حقيقة
نابعة من تاريخ وح�ضارة ال�شعب
ال�سوري العظيم املعطاء وال�صامد
واملتمثلة يف اال�ستحقاق الد�ستوري
الذي �سنثبت من خالله للعامل �أن �سوريا
تعي�ش حالة تفاعلية متميزة الختيار
قائد حكيم و�شجاع لإدارة البالد كما
يرغب ال�سوريون �أنف�سهم ويحمل م�رشوع
امل�صاحلة الوطنية الذي نطمح له وثقافة
الت�سامح والتالقي بني العقل والوجدان
مبا يحقق للوطن مزيداً من الأمن
واالزدهار.
ويف ت�رصيح لل�صحفيني وجه الدكتور
احللقي ر�سالة لكل ال�سوريني من رجال
�أعمال وم�ستثمرين يف املغرتب للعودة
�إىل �سوريا وامل�ساهمة يف �إن�شاء وتوطني
اال�ستثمارات وال�صناعات ال�سياحية
م�ؤكداً حر�ص احلكومة على �إتاحة كل
عوامل اجلذب ال�سياحي ملن يرغب
ب�إقامة م�شاريع كهذه و�إىل �أهمية عودة
ال�سوريني �إىل ح�ضن الوطن وامل�ساهمة
يف �إعادة �إعماره.

منت ال�ساحل والعقار  1758يف م�شتى
احللو ومدخل املدينة ال�صناعية� ،أما يف
ال�سويداء فموقع العقار رقم  3189عتيل
ومطعم القلعة � -شبها و�سهوة بالطة
وق�صور قرماطة واحلديقة العامة مبدينة
البعث  -خان �أرنبة يف القنيطرة وموقع
جرف ال�رشيعة يف حماة والعقار رقم
 12807يف حلب.
وتراوحت الكلف اال�ستثمارية للم�شاريع
ال�صغرية ح�سب املنتدى بني  10و50
مليون لرية �سورية وبني  75و 300مليون
لرية للمتو�سطة كما مت طرح م�شاريع
للعر�ض الرتويجي وهي املدينة ال�سياحية
الطبية يف موقعي الرو�ضة يف الزبداين
وبرج �إ�سالم يف الالذقية وم�رشوعا
تل فريك يف الالذقية وال�سويداء وذلك
من خالل معر�ض للم�شاريع ال�سياحية
اجلاهزة لال�ستثمار وميكن للم�ستثمرين
احل�صول على دفاتر ال�رشوط خالل فرتة
العر�ض.

خريطة المشاريع

رؤية جديدة

وتناول املنتدى امل�شاريع اجلاهزة
لال�ستثمار يف دم�شق وهي موقع كيوان
اجلنوبي والعقار رقم  4107يف املزة
وجزء من موقع بحرية زرزر وجزء من
املق�سم رقم  8يف �ضاحية قد�سيا بريف
دم�شق ويف الالذقية موقع املنطقة
ال�ساحلية اجلنوبية رقم  1وفندق
القرداحة والرمل اجلنوبي والعقار رقم
 148يف ك�سب ومبنيا الكاملية وال�سالم
ويف طرطو�س العقار رقم  503/1يف

بدوره وزير ال�سياحة ب�رش يازجي بينّ �أن
املنتتدى ي�أتي كجزء مما تقدمه احلكومة
ال�سورية بكل جد واهتمام للنهو�ض
بواقع �سوريا والإ�رساع يف �إعادة �إعمار
ما تعر�ض للتخريب والدمار ،م�شرياً �إىل
�أن وزارة ال�سياحة مثل باقي الوزارات
تعاين من الأزمة احلالية واحلرب،
قائ ًال« :هذه املعوقات �أعطتنا املزيد
من التحديات لالنطالق بر�ؤيا جديدة
ل�سوريا امل�ستقبل الواعد وو�ضع وتنفيذ
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خطط لتكون جاهزة لالنطالق بعملية
التطوير ال�سياحي حتت مظلة الرئي�س
ب�شار الأ�سد» .و�أ�ضاف« :نعمل اليوم على
تذليل كل ال�صعوبات �أمام امل�ستثمر خللق
بيئة ا�ستثمارية من�صفة بحقه ومالئمة
مل�شاريعه».
ويف ما يخ�ص الت�رشيعات والأنظمة
اخلا�صة بالقطاع ال�سياحي قال« :تعمل
الوزارة على تعديل وتطوير الت�رشيعات
التنظيمية والإدارية والفنية و�إر�ساء
عالقات التعاون والتفاعل البناء
والإيجابي مبا ي�ساعد على النهو�ض
بالقطاع ال�سياحي وجعله من �أهم
القطاعات امل�ساهمة يف عملية
التنمية».
ويف جمال اال�ستثمار والبيئة الت�شاركية
�أ�ضاف« :مت التح�ضري للبيئة الت�شاركية
اخلا�صة بالقطاع اخلا�ص و�رضورة
حت�سينها بو�صفها �إحدى النقاط التي
ميكن �أن تدفع باجتاه توفري الظروف
املالئمة لإعادة �إنعا�ش ال�صناعة
ال�سياحية بعدما تعر�ضت للأ�رضار
واخل�سائر جراء الأزمة ،م�شرياً �إىل �أنه
مت العمل على �إحداث هيئة خا�صة
بتطوير الأرا�ضي املخ�ص�صة لال�ستثمار
ال�سياحي و�صو ًال �إىل �إعداد �صيغ
ا�ستثمار �سياحي تكفل بيئة مالئمة
النطالق الأعمال تعتمد على الت�شاركية
و�ضمان حقوق الدولة وبذل اجلهود
لدى امل�صارف الوطنية من �أجل جدولة
الديون املتعرثة للم�شاريع ال�سياحية
وقرو�ض �سياحية بفوائد منخف�ضة
يف املرحلة القادمة.ويتابع الوزير:
«نعمل من �أجل ذلك على �إعداد اخلريطة
ال�سياحية املتكاملة لكل اجلغرافية
ال�سورية وبالن�سبة للجمعيات ال�سياحية
واال�صطيافية فهي فر�صة جيدة لوزارة
وللدولة ب�شكل عام خللق جمتمعات
عمرانية و�ضواحي ذات �صبغة �سياحية
بعقلية جديدة بعيدة عن الو�ضع ال�سائد
القدمي ،ويف املجال الأهم حالي ًا وهو
الرتويج فتم اعتماد خطط ترويجية
ع�رصية تتنا�سب مع الهدف يف هذه
املرحلة والتعاون مع املغرتبني
الوطنيني والتوا�صل معهم ليكونوا
�سفراءنا احلقيقيني لن�رش الثقافة
والهوية الرتاثية واحل�ضارية ل�سورية».
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ر�سالة العراق

أزمة النفط بين أربيل وبغداد
تقسم إدارة كردستان

رغم تعهد رئي�س حكومة الإقليم
نيجريفان بارزاين قبل االنتخابات
النيابية والبلدية الأخرية التي جرت
خالل اال�سبوع املا�ضي بال�رشوع ببيع
النفط يف االقليم امل�صدر اىل تركيا ،لكن
يبدو �أن عقبات كثرية تعرت�ض �سبيل
هذه العملية.
فقد دعت بغداد حكومة الإقليم اىل
الدخول مبفاو�ضات حا�سمة من �أجل حل
العقدة النفطية التي تثري �أزمة عا�صفة
بني احلكومتني منذ �أن �أعلنت حكومة
الإقليم موقفها الداعي اىل ت�صدير نفطها
اىل املوانئ الرتكية مبعزل عن رقابة
ال�سلطات االحتادية التي ترى بدورها
�أن عملية الت�صدير خمالفة للد�ستور،
�إذ �إنه وفقا للد�ستور العراقي يفرت�ض
�أن تكون احلكومة االحتادية على علم
كامل بعمليات الت�صدير وكمياتها
و�أقيامها وم�صري عوائدها ،وهذه �أمور
مازالت حكومة الإقليم ترف�ض الك�شف
عنها ،وهذا ما �أكده �أي�ضا قيادي يف
حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين
بزعامة الرئي�س جالل طالباين� ،إذ �أ�شار
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عادل مراد رئي�س املجل�س املركزي
لالحتاد الوطني يف ت�رصيح خا�ص
بـ» ال�صباح» اىل �أن االحتاد الوطني لن
يقبل بت�صدير �أية كميات من النفط من
�إقليم كرد�ستان من دون التن�سيق مع
ال�سلطات االحتادية ووفقا للن�صو�ص
الد�ستورية املتعلقة بعملية بيع النفط».
وقال مراد «يجب �أن نعلم حجم الكميات
امل�صدرة ،وب�أي ثمن تباع ،و�أين تودع
العوائد،مبعنى �أن تكون هناك �شفافية
كاملة ووا�ضحة لعمليات بيع النفط من
كرد�ستان ،ويجب �أن تكون عوائد النفط
حتت ت�رصف وزارة مالية الإقليم لكي
تتمكن من التن�سيق مع وزارة املالية
االحتادية لتحديد ح�صتنا من تلك
العوائد وال�صادرات ،وهذا هو ما ين�ص
عليه الد�ستور الذي يجب على اجلميع �أن
يلتزم به ويحرتمه».
و�أ�شار رئي�س املجل�س املركزي لالحتاد
الوطني» اىل �أنه يف االجتماعات القادمة
لربملان كرد�ستان �ستكون املهمة الأوىل
لكتلتنا الربملانية هي ال�سعي لتحقيق
ال�شفافية مب�س�ألة النفط ،بالإ�ضافة اىل
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م�س�ألة �إعادة م�رشوع د�ستور الإقليم
املقرتح اىل الربملان ،لأننا على �ضوء
هاتني امل�س�ألتني وافقنا على متديد
رئا�سة ال�سيد م�سعود بارزاين ل�سنتني،
ولذلك ن�ؤكد بانه من دون حتقيق
ال�شفافية الكاملة لعمليات بيع النفط
لن نقبل بت�صدير �أية كميات لأن هذه
ثروة ال�شعب ويفرت�ض �أن تكر�س خلدمة
املواطن».
وب�س�ؤاله عن موقفه من مربرات حكومة
الإقليم التي تتذرع بت�صدير النفط
لت�أمني رواتب موظفيها ،قال مراد»
وملاذا مل تدخر جزءا من عوائد الكميات
امل�صدرة �سابقا لت�أمني ذلك ،نحن ال
منانع من ا�ستخدام مواردنا املالية
خلدمة املواطنني ودفع الرواتب وحت�سني
�أحوالهم املعي�شية ،لكن يفرت�ض �أن
يتم ذلك بال�شفافية ويف �إطار احلقوق
التي يقرها الد�ستور العراقي» .وختم
مراد ت�رصيحه بالقول «يجب �أن يكون
االحتاد الوطني من الآن ف�صاعدا على
علم تام بكل ال�صادرات والواردات ولن
يقبل ب�إبقاء مواردنا حتت ت�رصف جهة

معينة مبعزل عن علم الآخرين ويفرت�ض
�أن تكون العملية ب�شفافية».
ومن جانب �آخر تعرت�ض الإدارة
الأمريكية بدورها على ت�صدير النفط
الكردي مبعزل عن موافقة احلكومة
االحتادية ببغداد� ،إذ �أكدت نائبة
املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية»
�أن الإدارة تعرت�ض على ت�صدير النفط
الكردي من دون موافقة ال�سلطات
االحتادية ،ويجب �أن يكون هناك اتفاق
كامل بني احلكومتني بهذا ال�صدد».
االعرتا�ضات الداخلية واخلارجية لعبت
دورها يف ال�ضغط على تركيا لوقف

جهود حكومة الإقليم ببيع الكميات
املخزونة حاليا مبيناء جيهان الرتكي.
فقد �سبق لوزير الطاقة الرتكي تانر يلدز
�أن �أملح اىل �إمكانية البدء ببيع النفط
الكردي املخزون خالل اال�سبوع اجلاري،
لكن تركيا مازالت مرتددة بهذا ال�ش�أن.
وقال يلدز» ان تركيا ا�ستكملت جميع
ا�ستعداداتها للبدء ببيع النفط الكردي،
وحاليا توجد كميات تقدر مبليون و800
�ألف برميل خمزونة مبيناء جيهان
بانتظار القرار النهائي حلكومة الإقليم
لل�رشوع ببيعها».
ويف ات�صال مع قيادي باحلزب

الدميقراطي الكرد�ستاين الذي يقود
حكومة الإقليم امتنع عن التعليق على
موقف حزبه النهائي من عملية ت�صدير
النفط وقال لـ « ال�صباح» ان هناك قرارا
من قيادة احلزب بعدم التدخل ب�أعمال
حكومة الإقليم ،ويف امل�سائل املتعلقة
ببيع وت�صدير النفط يجب االت�صال
بامل�س�ؤولني يف وزارة املوارد الطبيعية
وهم املخولون بالت�رصيح بهذا ال�ش�أن»
لكن « ال�صباح» حاولت االت�صال بوزير
املوارد الطبيعية وم�ست�شار الوزارة
لتق�صي �آخر املواقف بهذا ال�ش�أن ولكن
ال �أحد منهما رد على ات�صاالتنا.

الصناعات التعدينية تنفذ مشروع ًا النتاج الفيرو سليكون
وزارة الصناعة العراقية تطرح خطة استثمارية مهمة
اعلنت ال�رشكة العامة لل�صناعات التعدينية احدى �رشكات
وزارة ال�صناعة واملعادن عن حتولها اىل �رشكة رابحة بعد
جناحها يف ا�ستغالل املبالغ املخ�ص�صة لها �ضمن اخلطة
اال�ستثمارية للوزارة لل�سنوات ال�سابقة يف اعادة ت�أهيلها
وت�شغيل م�صانع جديدة .
وقال مدير عام ال�رشكة علي ح�سني علوان يف ت�رصيح
للمكتب االعالمي يف الوزارة لقد ا�سهمت املبالغ التي
خ�ص�صتها وزارة ال�صناعة لل�رشكة خالل االعوام من 2010
لغاية  2013والبالغة (  )9مليارات و( ) 905مليون دينار
لتطوير ال�صناعات اال�سفلتية وكيمياويات البناء احلديث
يف رفع م�ؤ�رشات اداء ال�رشكة االنتاجية واملالية حيث بلغ
اجمايل ايراداتها خالل عام  )32( 2013مليار دينار و()990
مليون دينار مقارنه ب( )16مليارا و( )413مليون دينار يف
عام  2012و( )7مليارات و( )150مليون دينار خالل عام
 2011دينار .
ولفت اىل ان ايرادات ال�رشكة قبل تنفيذ م�شاريع اخلطة
اال�ستثمارية كانت ال تتجاوز ثالثة مليارات دينار �سنويا ،
مو�ضحا ب�أن ال�رشكة قامت باعادة ت�أهيل م�صانعها القدمية
وان�شاء م�صنع جديد للمنتجات اال�سفلتية يف بغداد النتاج
 7انواع من هذه املنتجات منها (قري الت�سطيح البارد وقري
الت�سطيح احلار واملا�ستك البارد واملا�ستك احلار والربامير
والربامير املطاطي واال�سفلت ال�سائل) مبوا�صفات عاملية
مناف�سة باجلودة وال�سعر فيما مازالت توا�صل العمل القامة
م�صنع مماثل النتاج  4انواع من املنتجات اال�سفلتية يف
م�صنع الثغر يف حمافظة الب�رصة لتلبية حاجة املحافظة
من هذه املنتجات معربا عن امله يف ان يكون من امل�صانع
الرابحة بعد ت�شغيله خالل املدة املقبلة.
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ولفت علوان اىل ان خطة ال�رشكة �ستن�صب خالل املرحلة
املقبلة على تطوير ال�صناعات التعدينية حيث اجنزت العديد
من البحوث ال�ستغالل الرثوة املعدنية واملخلفات املعدنية
منها حت�ضري اوك�سيد احلديد من خام احل�سينيات وحت�ضري
ال�سيلكون و�سبائكه وخ�صو�صا �سبيكة الفريو�سليكون
وحت�ضري م�سحوق االملنيوم احلبيبي والق�رشي وكاربيد
الكال�سيوم وم�ساحيق النحا�س وغريها .
وا�ضاف �أن ال�رشكة و�ضمن اخلطة اال�ستثمارية للوزارة
للأعوام من  2014لغاية  2017بد�أت بتنفيذ عدد من امل�شاريع
املهمة منها م�رشوع النتاج م�صبوبات االملنيوم من العلب
املعدنية الفارغة التي تتميز بنقاوة عالية جدا ت�صل اىل
( )%99.99وعلى مرحلتني  ،معلنا عن و�صول اخلط االنتاجي
�ضمن املرحلة االوىل من امل�رشوع بالتعاون مع احدى
�رشكات القطاع اخلا�ص العراقية فيما تت�ضمن املرحلة
الثانية انتاج عجينه االملنيوم بطاقة ( )100طن �سنويا وهي
االن قيد االعالن حيث تبلغ كلفة امل�رشوع وللمرحلتني ()2
مليار دينار وم�رشوع اخر لتطوير مملحة الب�رصة بكلفة ()20
مليار دينار وعلى مدى اربعة �سنوات النتاج امللح ال�صناعي
من مياه اخلليج بطاقة ( )500الف طن �سنويا لتلبية حاجة
وزارة النفط منه كا�شفا عن ان حمافظة الب�رصة خ�ص�صت
مبلغا قدره ( )13مليار دينار من تخ�صي�صات تنمية االقاليم
لكي تنفذ م�رشوعا النتاج ملح الطعام يف مملحة الب�رصة .
وتتجه ال�رشكة اىل اعداد درا�سة جدوى فنية واقت�صادية
ودرا�سة لل�سوق العاملية بالتعاون مع �رشكات عاملية لغر�ض
اقامة م�رشوع ا�سرتاتيجي �ضخم النتاج الفريو�سيلكون
با�ستعمال الرمال النقية بطاقة ترتاوح بني ( 25ـ ) 50طن
يف ال�سنه وبكلفة تقدر بثمانية مليارات دينار.
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اتفاق شامل على نقاط الخالف أبرزها آليات توزيع اإليرادات

توافق خليجي على إزالة عوائق االتحاد الجمركي

اتفق وزراء مالية دول جمل�س التعاون
اخلليجي على �إزالة عوائق تطبيق
االحتاد اجلمركي املقر منذ عام ،2003
وعلى ر�أ�سها �آليات توزيع الإيرادات،
و�سط مطالبات لدول جمل�س التعاون
بتقدمي تنازالت من �أجل امل�ضي يف
حتقيق االحتاد.
وقال وزير املالية الكويتي �أن�س
ال�صالحّ � ،إن وزراء دول جمل�س التعاون
اخلليجي اتفقوا يف اجتماعهم الذي
عقد يف الثامن من �أيار على كل النقاط
التي تعوق حتقيق احتاد جمركي بني
دول املجل�س.
وقال ال�صالح لل�صحافيني ،عقب
انتهاء اجلل�سة االفتتاحية الجتماع
وزراء مالية املجل�س الأخري يف الكويت
مت «االتفاق على تكليف بع�ض
�أ ّنه ّ
اجلهات ب�إعداد الدرا�سات املتعلقة
بهذا املو�ضوع» ،مطالب ًا دول جمل�س
التعاون اخلليجي تقدمي تنازالت من
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�أجل امل�ضي قدم ًا يف حتقيق االحتاد
اجلمركي اخلليجي.

تغليب مصلحة

ورداً على �س�ؤال حول ما �إذا كان
ّ
الوزراء اتفقوا على �آليات توزيع
الإيرادات اجلمركية ،وهي �إحدى
العقبات الرئي�سة يف مو�ضوع االحتاد
اجلمركي ،قال ال�صالح � ّإن «الوزراء ر�أوا
تغليب امل�صلحة العامة ،وكان هناك
اتفاق على هذه الآلية� ،آلية التوزيع،
و�آلية االختيار ،وتكليف الأمانة
ب�إعداد بع�ض الدرا�سات حتى تكون
«مت تدار�س
ال�صورة �أو�ضح» ،م�ضيف ًاّ :
ومت
قة،
ل
كثري من البنود التي كانت مع ّ
ّ
االتفاق على التن�سيق ما بني الدول
يف الإجراءات اجلمركية واالحتاد
ومت االتفاق على �رضورة
اجلمركيّ ،
التكامل االقت�صادي».
و�أردف ال�صالح« :بكل �أمان ،وبكل
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�رسور ،ي�سعدين �أن �أقول � ّإن هناك
ال على بنود جدول الأعمال،
توافق ًا كام ً
وما دار باالجتماع ال يدل � اّإل على
تفاهم مطلق ،والكل للأمانة تعاون
و�شدد ال�صالح
ب�شكل يثلج ال�صدر».
ّ
على �رضورة اتفاق دول املجل�س على
اجلوانب املتع ّلقة بال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة التي تهدف �إىل م�ساواة
مواطني دول املجل�س ،و�رسعة ت�شكيل
الهيئة الق�ضائية االقت�صادية املخت�صة
بالنظر يف الدعاوي النا�شئة عن تنفيذ
�أحكام االتفاقية االقت�صادية.

هدف جماعي

من جهتهّ � ،أكد الأمني العام ملجل�س
التعاون اخلليجي د .عبد اللطيف
الزياين ،يف كلمته االفتتاحيةّ � ،أن
«الو�صول �إىل الو�ضع النهائي لالحتاد
اجلمركي املتم ّثل يف �إزالة العوائق
اجلمركية وغري اجلمركية النتقال

ال�سلع الوطنية والأجنبية بني الدول
الأع�ضاء ،هدف ت�سعى دول املجل�س
لتحقيقه منذ عام .»2003
و�أ�ضاف الزياين � ّأن «قادة دول جمل�س
قرروا يف كانون
التعاون اخلليجي ّ
الأول من العام  2011بال�سعودية
ووجهوا
�إن�شاء هيئة االحتاد اجلمركيّ ،
ب�أن تقوم الهيئة باالتفاق على النقاط
الواردة يف مهامها قبل االجتماع
الت�شاوري للمجل�س الأعلى يف 2014
للو�صول �إىل الو�ضع النهائي لالحتاد
اجلمركي يف الأول من كانون الثاين
.»2015

تجاوز عوائق

الزياين �إىل � ّأن «للجنة التعاون
و�أ�شار ّ
املايل واالقت�صادي دوراً بارزاً يف
تعزيز م�سرية العمل االقت�صادي
امل�شرتك ،وامل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتق هذه اللجنة كبرية لتحقيق �أعلى
مراحل التكامل االقت�صادي بني دول
املجل�س» ،الفت ًا �إىل � ّأن «م�س�ؤولية
اللجنة تتم ّثل يف جتاوز العوائق التي

تعرت�ض �إجناز الو�ضع النهائي لالحتاد
اجلمركي ،وتفعيل العمل بقرارات ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ،وفق توجيه قادة
دول املجل�س لتحقيق �آمال وتطلعات
مواطني املجل�س ،والتعامل بكفاءة
مع التطورات وامل�ستجدات الإقليمية
والدولية».
وقال � ّإن «هذا االجتماع ا�ستعر�ض

عدداً من املو�ضوعات� ،أهمها درا�سة
تعميق التكامل االقت�صادي بني
ال عن ا�ستعرا�ض
الدول الأع�ضاء ،ف�ض ً
التو�صيات املرفوعة من جلنة وكالء
وزارات املالية واالقت�صاد بدول
املجل�س يف اجتماعيها  43العادي،
و 44اال�ستثنائي حول اجتماعات فرق
العمل واللجان الفنية الأخرى املنبثقة
عن هذه اللجنة».

جرى تدشين االتحاد الجمركي
الخليجي في  ،2003وسط
إشادات من المسؤولين،
باعتباره إنجاز ًا مهم ًا في
مواجهة مزاعم المنتقدين
الذين قالوا ّ
إن «تكتل
الدول الخليجية لن يستطيع
تحقيق تكامل اقتصادي في
أكبر منطقة مص ّدرة للنفط
في العالم» .لكن خالفات
أخرت التوصل التفاق بشأن
نظام دائم لتوزيع العائدات
الجمركية.

مع ّوقات اتحاد
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معوقات االحتاد اجلمركي،
وتتم ّثل
ّ
مت االتفاق ب�ش�أنها يف اجتماع
والتي ّ
الكويت يف �آلية التح�صيل امل�شرتك
وتوزيع احل�صيلة ،واملراكز اجلمركية
البينية ،وحماية املنتجات ال�صناعية
بدول التعاون ،وتعديل �أنظمة الوكاالت
التجارية ،وتوحيد املوا�صفات
واملقايي�س ،و�آلية انتقال ال�سلع املمنوعة
واملقيدة ،ف�ض ًال عن اتفاقات بع�ض
ّ
الدول مع الواليات املتحدة ،و�آلية ر�صد
التجارة البينية والبيانات الإح�صائية،
ومركز املعلومات اجلمركي.
العدد  139حزيران 2014

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

اقت�صاد عربي
خطوات

�ست�ساهم يف تقلي�ص عجز
امليزانية ب��واق��ع  1.5مليار
دينار ( 927.4مليون دوالر)
يف .2014

ات��خ��ذت احل��ك��وم��ة امل�رصية
احلالية خطوات تتعلق بالدعم
و�سعر ال�رصف ت�ؤدي �إىل تهيئة
امل��ن��اخ للو�صول �إىل توقيع
اتفاق مع �صندوق النقد الدويل
و�سط ت�رصيحات متناق�ضة
لوزراء م�رصيني ب�ش�أن احلاجة
مل�ساعدة النقد الدويل.

مشكلة

ت��ط��رح م�����ش��ك��ل��ة ال��ك��ف��اءات
امل��ع��ط��ل��ة وع�لاق��ت��ه��ا ب�سوق
العمل والوظيفة حتديا كبريا
على الدولة املغربية يعك�س
ب�شكل �أو �آخر تناق�ضات �سيا�سة
الت�شغيل املعتمدة يف البالد،
وتفاقم هذه التناق�ضات �إىل
احل���د الأق�����ص��ى خ�ل�ال ف�ترة
احلكومة احلالية.

قرض

قال وزي��ر املالية اليمني �إن
بالده ت�أمل �أن ميكنها اتفاق
ق��ر���ض م��ع ���ص��ن��دوق النقد
ال���دويل م��ن ال��ب��دء يف خف�ض
دعم الطاقة باهظ التكلفة الذي
ي�ستغله املهربون لكن الفقراء
يف البالد يعتمدون عليه ,و�إن
االتفاق �سيربم هذا ال�شهر.

عقد

ف���ازت ��شرك��ة داي���و الكورية
اجلنوبية للت�شييد ب�صفقة
قيمتها  910م�لاي�ين دوالر
لبناء ط��رق �رسيعة مل�صلحة
هيئة الأ�شغال العامة القطرية.
وت��رب��ط ال��ط��رق ال�رسيعة بني
مدينة اخل���ور وم��دي��ن��ة را���س
لفان ال�صناعية مل�سافة 200
كلم.

إنفاق

قال رئي�س ال��وزراء التون�سي
مهدي جمعة �إن �إ�صالحات
الدعم وتخفي�ضات الإنفاق
ال��ع��ام امل��زم��ع��ة يف ال��ب�لاد
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  139حزيران 2014

عقوبات

ليبيا تتصدى ألزمتها االقتصادية
ليبيا املحرومة من الق�سم الأكرب من �إيراداتها النفطية منذ
ت�سعة �أ�شهر ،متلك احتياطيا مريحا من العمالت الأجنبية �سمح
القت�صادها بالت�صدي للأزمة.
وتعتمد ليبيا ح�رصيا على �إيراداتها النفطية التي ت�شكل �أكرث
من  % 96من الناجت املحلي الإجمايل .لكن الإنتاج النفطي
تراجع �إىل حد كبري خالل ع�رشة �أ�شهر ب�سبب تعطيل املطالبني
بحكم فدرايل املوانئ الرئي�سية يف �رشقي البالد .وت�سبب تعطيل
املوانئ النفطية التي ت�ستخدم و�سيلة لل�ضغط على ال�سلطات
برتاجع الإنتاج �إىل �أقل من مائتي �ألف برميل يوميا مقابل
 1.5مليون برميل قبل الإغالق.
وكان اتفاق قد �سمح م�ؤخرا ب�إعادة فتح مرف�أين من �أ�صل
�أربعة ,لكن املوانئ الرئي�سية ال تزال مغلقة وال�صادرات مل
تتجاوز � 240ألف برميل يوميا هذا الأ�سبوع.
ووفقا للبنك املركزي الليبي تراجعت عائدات البالد من 4.6
مليارات دوالر �شهريا �إىل مليار دوالر ب�سبب الأزمة النفطية.
وتنفق ليبيا �شهريا ما يوازي  3.5مليارات دوالر ال�سترياد
املواد الغذائية واملحروقات املكررة واخلدمات واملنتجات
الأخرى ،كما قال ع�صام العول املتحدث با�سم البنك املركزي
الليبي.
وملعاجلة هذا الو�ضع ا�ضطرت ال�سلطات �إىل ا�ستخدام  19مليار
دوالر من احتياطيها من العمالت الأجنبية وبقي مبلغ 113
مليار دوالر مقابل  321مليار دوالر قبل الأزمة.
وقال �صندوق النقد الدويل يف تقرير �أخري �إن “لليبيا احتياطيا
مهما �سي�ساعد البالد على تخطي الأزمة يف الأجل الق�صري”.
وح��ذر �صندوق النقد من �أن “اخللل يف الإنتاج النفطي قد
ي�ستنزف -بالإ�ضافة �إىل زيادة النفقات -االحتياطي املايل
الليبي يف �أقل من خم�س �سنوات”.
وت�أخرت درا�سة م�رشوع املوازنة لعام  2014ب�سبب الفو�ضى
يف امل�ؤ�س�سات والتجاذبات ال�سيا�سية يف بلد ي�شهد �أعمال عنف
وفو�ضى منذ �سقوط نظام معمر القذايف يف  .2011لكن امل�ؤمتر
الوطني العام �سي�صوت اليوم على موازنة بقيمة  48مليار
دوالر ،يف تراجع طفيف مقارنة مع موازنة العام املا�ضي (51
مليارا) ،ح�سب ما �أعلن رئي�س جلنة املوازنة واملال يف حزب
امل�ؤمتر.
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ق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة �إن
ال�����س��ع��ودي��ة ت���در����س ف��ر���ض
عقوبات جتارية على بالده
ب�����س��ب��ب م��ل�����ص��ق��ات طبعها
ال�سيا�سي اليميني خ�يرت
ف���ي���ل���درز حت��م��ل ���ش��ع��ارات
مناه�ضة للإ�سالم يف �شكل
علم ال�سعودية.

خسائر
ارت��ف��ع �سعر ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة
مل��زي��ج ال��ن��ف��ط اخل���ام ب��رن��ت،
م��ق�ترب�� ًا م��ن  110دوالرات
للربميل ،بعد �أن ات�ضح �أن
تعايف �إمدادات النفط الليبية،
مل ي��ع��م��ر ط��وي�لا و�ساهمت
توترات �أوكرانيا يف اخل�سائر.

تبادل

بلغ حجم التبادل التجاري
بني �إي��ران وال��ع��راق �أك�ثر من
 12م��ل��ي��ار دوالر يف ال��ع��ام
املا�ضي.وقال وزير ال�ش�ؤون
االقت�صادية واملالية الإيراين
علي طيب نيا �إن الرقم ي�شمل
ع��ب��ور ال�����س��ل��ع (ال�تران��زي��ت)
و�صادرات الكهرباء والغاز.

أرباح

اعلنت �رشكة �أبوظبي الوطنية
للطاقة (ط��اق��ة) �أن الأرب���اح
ال�صافية يف الربع الأول قفزت
 158باملئة بف�ضل منو �إيرادات
النفط والغاز .وحققت طاقة
�أرباحا  74.6مليون دوالر يف
�أول ثالثة �أ�شهر من العام.

ذهب

يف ���ص��ح��راء ���ض��واح��ي دب��ي
يجري �إن�شاء واحدة من كربى

ال��ث�لاث��اء� ،إن امل��غ��رب لديه
اح��ت��ي��اط��ي ا���س�ترات��ي��ج��ي من
ال�صخر الزيتي ميكنه توفري 50
مليار برميل من النفط.

م�����ص��ايف ال��ذه��ب يف ال��ع��امل
والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
فور ا�ستكمالها العام املقبل
على تغيري ميزان القوى يف
قطاع الذهب العاملي.

قلب

سويس

قال رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س
مهاب ممي�ش �إن ايرادات القناة
بلغت نحو  438.5مليون دوالر
يف اب��ري��ل ب��ارت��ف��اع ثمانية
باملئة عن ال�شهر نف�سه من
العام املا�ضي.

ضمان

وق��ع الأردن اتفاقية �ضمان
قرو�ض بحجم مليار دوالر،
مقدمة من الواليات املتحدة
وه��ي االتفاقية الثانية بعد
االتفاقية التي وقعها البلدان
العام املا�ضي بحجم 1.25
مليار دوالر.

صناعة

�أع���رب وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال��ن��ف��ط ال�����س��وداين ح���امت �أب��و
القا�سم خمتار على هام�ش
فعاليات االجتماع ال��وزاري
ال��راب��ع ع�رش ملنتدى الطاقة
الدويل يف مو�سكو� ،أعرب عن
�أم��ل��ه بتوقيع اتفاقيات مع
رو�سيا لتطوير �صناعة الغاز.

وظيفة

توفر دبي مئات �آالف الوظائف
اجلديدة حت�ضرياً لإ�ست�ضافتها
معر�ض «�إك�سبو  »2020حتت
�شعار «توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل» .وذكر موقع «دبي
�إك�سبو  2020فانز» عن توفر
� 312ألف وظيفة جديدة ،خالل
الأعوام املقبلة.

 50مليار

قالت �أمينة بنخ�رضا ،مديرة
امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي امل��غ��رب��ي
للهيدروكربونات واملعادن،

استمرار البطالة
في الجزائر
نظمت جمعية الوعي والتنمية االجتماعية ندوة ب�ش�أن
�سوق العمل يف اجلزائر ،جاءت يف �سياق �سل�سلة ندوات
تنظمها حتت �شعار «�صناعة الغد» ،تدعو ال�شباب ليبادر
�إىل ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة ،توفر منا�صب
عمل لأقرانهم من ال�شباب.
تزامنت الندوة مع �صدور التقرير ال�سنوي ملنظمة العمل
الدولية ،وقد ذكر �أن ن�سبة البطالة يف اجلزائر عام 2014
بلغت  ،% 9.7ويتوقع �أن ت�صل �إىل  % 9.2عام .2018
وح�سب التقرير ف�إن البطالة مل ترتاجع خالل 18عاما �سوى
 % 1ويعزو ذلك لف�شل الإ�صالحات االقت�صادية وعجزها
عن خلق منا�صب عمل.
غري �أن اخلبري االقت�صادي والوزير ال�سابق ب�شري م�صيطفي
يرى عك�س ذلك يف ت�رصيحه للجزيرة نت .ويقول �إنه
يف عام  2000كانت البطالة  % 29.8وتراجعت يف عام
� 2014إىل  ،% 9.8وهذا نتيجة للجهود اجلبارة التي قامت
بها احلكومة لتقلي�ص البطالة ،م�ستخدمة ثالث �آليات:
ت�شغيل ال�شباب ،والت�أمني على البطالة ،وتقدمي القرو�ض
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية.
ويعاين االقت�صاد اجل��زائ��ري من خلل بني القطاعات.
فالزراعة ما زال��ت ت�شكل  % 4فقط من الناجت املحلي
الإجمايل لذا دعا اخلبري م�صيطفي يف الندوة �إىل تنظيم
القطاعات مبا يوفر منا�صب عمل .واعترب �أن م�ساحة
الأرا�ضي التي ت�صل �إىل  % 96غري امل�ستخدمة يف الزراعة
هي حل ناجع المت�صا�ص البطالة� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة لقدرتها على �إنتاج الرثوة وتوفري
منا�صب العمل ،وه��ذا يحتاج -ح�سب م�صيطفي� -إىل
�إ�سرتاتيجية لتنظم االقت�صاد ،من حيث الرقابة واملتابعة
للم�ؤ�س�سات ل�ضمان جناحها.
ُيذكر �أن االقت�صاد اجلزائري ما زال تابعا ملداخيل النفط،
التي ت�شكل زه��اء  % 97من �صادرات اجلزائر .وي�شكل
ال�شباب دون � 35سنة �أكرث من  % 75من ال�سكان ،ويف حال
انخفا�ض �أ�سعار النفط كما ح�صل يف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي تتعر�ض اجلزائر لأزمة عنيفة.
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�أك�����د رئ��ي�����س احت�����اد غ��رف
ال�صناعة ال�سورية املهند�س
ف���ار����س ال�����ش��ه��اب��ي وق���وف
ال�صناعيني قلب ًا وقالب ًا مع
ال��وط��ن« ،وم��ن البديهي �أننا
ندعم بكل قوة امل�شاركة يف
اال�ستحقاق الرئا�سي املقبل
وذل����ك م��ن منطلق حتدينا
و�صمودنا».

فرص

ق���در خ��ب�راء ح��ج��م ال��ف��ر���ص
ال��ت��ج��اري��ة ،ال��ت��ي �ستخلقها
تطبيقات املدن الذكية بنحو
 5.5تريليونات درهم من قيمة
ال�سوق العاملية يف .2020
و�أ�شار اخلرباء �إىل �أن مبيعات
التجزئة �ست�شكل  % 16.6من
�إجمايل مبيعات التجزئة يف
.2020

بحث

عقد ر�ؤ�ساء هيئات الأ�سواق
املالية بدول جمل�س التعاون
اخلليجي اجتماعهم العا�رش
بالكويت ،وبحثوا �آلية متابعة
ال��ق��واع��د امل���وح���دة لتكامل
الأ�سواق املالية بدول املجل�س
التي اعتمدها املجل�س الأعلى
يف دورت��ه الرابعة والثالثني
(دي�سمرب .)2013

سياحة

ارت��ف��ع ال��دخ��ل ال�سياحي يف
الأردن يف �أول �أربعة �أ�شهر من
العام احلايل بنحو � % 13إىل
 1.45مليار دوالر ،مقارنة مع
 1.28مليار دوالر يف الفرتة
ذاتها من العام ال�سابق .ومنا
الدخل ال�سياحي  % 1.4يف
� 2013إىل  4.12مليارات دوالر.
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الصين تقرض أفريقيا  10مليارات دوالر
�أعلن رئي�س الوزراء ال�صيني يل كي
كيانغ ان بالده �ستقر�ض افريقيا ع�رشة
مليارات دوالر� ،إ�ضافة �إىل تربع بقيمة
 350مليون ين �صيني ( 56مليون
دوالر) ،لبناء مركز متكامل للخدمات
يف االحتاد الأفريقي.
و�أ�ضاف يل خالل كلمة �ألقاها يف مقر
االحتاد الأفريقي يف العا�صمة الإثيوبية
�أدي�س ابابا� ،أن «�أفريقيا �أ�صبحت قطب ًا
مهم ًا يف املحافل الدولية وا�ستطاعت
مواجهة الأزمة العاملية ،كما �أنها تلعب
دورا يف ال�سلم والأمن العاملي» .وتابع
قائ ًال« :على العامل �أن ي�ستمع اىل �صوت
�أفريقيا».
وا�ستقبل رئي�س الوزراء ال�صيني يف
مقر االحتاد الإفريقي ،رئي�س الوزراء
الإثيوبي هايلي ماريام دي�سالني
ورئي�سة مفو�ضية االحتاد الأفريقي
ديالميني زوما ،وعدد كبري من الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة الإثيوبية،
وممثلي البعثات الدبلوما�سية املعتمدة
يف �أدي�س �أبابا ورجال الأعمال.
وبد�أ رئي�س الوزراء ال�صيني �أم�س الأحد
جولة �أفريقية ت�شمل اثيوبيا ونيجرييا
و�أنغوال وكينيا بهدف تعزيز التعاون
امل�شرتك بني ال�صني و�إفريقيا.
على �صعيد �آخر ،تنوي �رشكة الطاقة
النووية ال�صينية جمع  16.3مليار يوان
( 2.60مليار دوالر) يف �أول طرح عام
�أويل يف القطاع ويف �إطار �أكرب تو�سع
مبجال توليد الطاقة النووية للأغرا�ض
املدنية يف العامل.
ويف حالة موافقة اجلهات التنظيمية
على الطرح فقد ي�صبح الأكرب منذ بيع
�أ�سهم البنك الزراعي ال�صيني يف .2010
وقالت ال�رشكة يف ن�رشة اكتتاب �أولية
�إنها تنوي بيع  3.651مليار �سهم مبا
يعادل  25باملئة من قاعدة ر�أ�س املال
املو�سعة لتمويل م�رشوعات وتعزيز
ر�أ�س املال العامل.
وقد يكون الإدراج جزءا من م�سعى
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احلكومة نحو زيادة ا�ستخدام الطاقة
النظيفة ورفع طاقة توليد الطاقة
النووية �إىل  58جيجاوات بحلول عام
 2020من  14.6جيجاوات يف  2013ثم
�إىل  200جيجاوات بحلول  2030وهو
هدف ي�صفه املحللون بالطموح.
و�أوقفت ال�صني التو�سع يف توليد الطاقة
النووية عقب كارثة فوكو�شيما باليابان
يف  2011لكن من املتوقع ا�ستئناف
بناء املحطات خالل الأ�شهر املقبلة.
يذكر �أن حتركات دولية تتجه اىل
�أفريقيا مل�ساعدة دول يف القارة لتنمية
بناها التحتية .فقد وافق جمل�س �إدارة
البنك الدويل على متويل �إثيوبيا مببلغ
 320مليون دوالر لرتقية �شبكة الطرق
يف البالد وتعزيز �صيانة الطرق وتقليل
م�سافة الوقت الذي ي�ستغرقه ال�سفر على
طول الطرق بني الأقاليم املختلفة.
وي�أتي هذا الدعم يف �إطار �إجمايل تكلفة
امل�رشوع التي تبلغ  385مليون دوالر،
والذي ت�ساهم احلكومة الإثيوبية فيه
بـ 65مليون دوالر.
وقال ممثل البنك الدويل يف �إثيوبيا
ت�شن قوانغ ت�شه �إن «الأخرية �شهدت
منواً اقت�صادي ًا مت�سارع ًا وحققت تقدم ًا
كبرياً يف جمال التنمية الإجتماعية
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والب�رشية خالل ال�سنوات املا�ضية»،
م�شرياً اىل �أن «احلفاظ على قطاع
الطرق يف البالد هو جزء مهم من عمل
البنك يف �إثيوبيا».
و�أ�ضاف �أن «امل�رشوع ي�ساعد على
تعزيز التجارة وخلق �أ�سواق جديدة،
وتوفري وحت�سني فر�ص احل�صول على
التعليم ،واخلدمات ال�صحية ،والأمن
الغذائي» ،مو�ضح ًا �أن «حكومة �إثيوبيا
و�ضعت املرحلة الأوىل من برنامج
تطوير قطاع الطرق يف اثيوبيا يف
العام  ،1997وازداد حجم �شبكة الطرق
من  26.550كيلومرت �إىل 85.966
كيلومرت ،وارتفعت ن�سبة الطرق التي
تعمل يف حالة جيدة من  20يف املئة
�إىل  70يف املئة».
وي�أتي هذا التمويل بناء على هذه
و�سي�ستخدم يف ت�شيد
الإجنازات
ُ
نحو  258كيلومرتاً .كما ي�أتي تنفيذ
هذه امل�رشوعات من الطرق يف �إطار
اخلطة اخلم�سية للتطور والتحول التى
و�ضعتها احلكومة الأثيوبية ،وتتما�شى
مع اخلطط التي تهدف اىل دعم التو�سع
الإقت�صادي من خالل حت�سني الطرق
التي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي
وت�سهيل عمليات الت�صدير.

الرئيس بوتين ..يوقع والدة
النظام االئتماني الروسي

�إن الفكرة القائلة ب�إن�شاء منظومات وطنية م�ستقلة للدفع واالئتمان حتل حمل
خدمات �رشكتي «فيزا» و «ما�سرت كارد» الأمريكيتني لي�ست وليدة اليوم .حيث
�أنها كانت قد و�ضعت قيد البحث والت�صميم يف رو�سيا وببلدان �أخرى منذ بع�ض
الوقت� .إال �أن هذه اجلهود يف هذا املجال برو�سيا ح�صلت على زخم قوي جدا بعد
حدوث «الأخطاء الفنية» عندما امتنعت «فيزا» و»ما�سرت كارد» تقدمي خدمات
الدفع لعدد من البنوك الرو�سية لب�ضعة �أيام على �ضوء الأزمة الأوكرانية.
فما هي املوا�صفات الأ�سا�سية لنظام الدفع البديل؟ وهل �ستتمكن رو�سيا من
ت�شغيله فعال؟ واالنتقال اليه بالكامل؟ ما هي خماطر هذا االنتقال وما املنافع
منه؟ وما الفرق بني نظام االئتمان الرو�سي ومثيله ال�صيني «يونيون باي»
مثال؟ وال�س�ؤال الأهم� :إىل �أية درجة قد تت�أثر هنا هيمنة الواليات املتحدة
ودوالرها يف �أ�سواق الأموال العاملية؟
ويف ظل هذه الت�سا�ؤالت كان لقناة «رو�سيا اليوم» حديث مع املدير التنفيذي
ملجموعة « »Alorاال�ستثمارية �سريغي خي�ستانوف.
فيزا» و «ما�سرت كارد» الأمريكيتني لي�ست وليدة اليوم .حيث �أنها كانت قد
و�ضعت قيد البحث والت�صميم يف رو�سيا وببلدان �أخرى منذ بع�ض الوقت� .إال
�أن هذه اجلهود يف هذا املجال برو�سيا ح�صلت على زخم قوي جدا بعد حدوث
«الأخطاء الفنية» عندما امتنعت «فيزا» و»ما�سرت كارد» تقدمي خدمات الدفع
لعدد من البنوك الرو�سية لب�ضعة �أيام على �ضوء الأزمة الأوكرانية.
فما هي املوا�صفات الأ�سا�سية لنظام الدفع البديل؟ وهل �ستتمكن رو�سيا من
ت�شغيله فعال؟ واالنتقال اليه بالكامل؟ ما هي خماطر هذا االنتقال وما املنافع
منه؟ وما الفرق بني نظام االئتمان الرو�سي ومثيله ال�صيني «يونيون باي»
مثال؟ وال�س�ؤال الأهم� :إىل �أية درجة قد تت�أثر هنا هيمنة الواليات املتحدة
ودوالرها يف �أ�سواق الأموال العاملية؟
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مفاوضات التجارة
األوروبية
األميركية
بد�أ املفاو�ضون الأمريكيون
والأوروبيون اجلولة اخلام�سة
من حمادثات حترير التجارة عرب
الأطل�سي بهدف �إقامة �أكرب منطقة
للتجارة احلرة يف العامل.
ومن املقرر �أن ت�ستغرق املحادثات
التي جتري يف �ضاحية �أرلينغتون
بوالية فريجينيا الأمريكية،
�أ�سبوعا كامال كحلقة يف م�سل�سل
حمادثات حترير التجارة
الأمريكية الأوروبية الذي بد�أ
يف متوز املا�ضي .وت�ستهدف
املحادثات �إقامة �أكرب منطقة
جتارة حرة يف العامل بعدد �سكان
يبلغ  800مليون ن�سمة.
و�ست�شمل اتفاقية «ال�رشاكة
التجارية واال�ستثمارية عرب
الأطل�سي» �إلغاء الر�سوم اجلمركية
وتوحيد معايري املنتجات ،وهو
ما يعزز النمو االقت�صادي و�سوق
العمل لدى اجلانبني .لكن منظمات
املجتمع املدين وبع�ض احلكومات
الأوروبية تعار�ض املحادثات،
مما �سي�ؤدي �إىل تباط ؤ� وترية
التفاو�ض.
ويف حني �أن م�ؤيدي االتفاق
حددوا موعدا متفائال للو�صول
�إليه وهو �أواخر � 2014أو �أوائل
 ،2015ف�إن امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل �أ�شارت �إىل «�أواخر»
 2015بو�صفه موعدا حمتمال
للتو�صل �إىل االتفاق ،وهو ما �أثار
قلق الربملان الربيطاين.
يذكر �أن االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة يرتبطان
ب�أكرب �رشاكة جتارية يف العامل
والر�سوم اجلمركية يف العديد من
ال�سلع بينهما وي�شكالن معا حوايل
 % 40على الأقل من �إجمايل الناجت
املحلي القت�صاد العامل.
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اقت�صاد دولي
عملة

نمو

ارت��ف��ع �سعر ��صرف العملة
الرو�سية ال��روب��ل �أم��ام �سلة
عمالت �أجنبية ثنائية� ،إىل
�أعلى م�ستوى منذ �أوا�سط �شهر
�شباط /فرباير على خلفية
ارت��ف��اع مبيعات العمالت
التي مت �رشا�ؤها قبل �أعياد
مايو الطويلة.

قالت احلكومة املاليزية �إن
اقت�صاد البالد �سجل منوا بلغ
 % 2،6على �أ�سا�س �سنوي يف
الربع الأول من العام اجلاري
 ،2014م��دف��وع��ا بالطلب
املحلي القوي وال�صادرات.

منح

واف���ق امل��ج��ل�����س التنفيذي
ل�صندوق النقد ال��دويل على
تقدمي م�ساعدة مالية يف �إطار
الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
بقيمة نحو  12.9مليون دوالر
جلمهورية �أفريقيا الو�سطى
دع��م��ا ل�برن��ام��ج االنتعا�ش
االقت�صادي الطارئ.

سرعة

�أظهرت بيانات حكومية �أن
االقت�صاد الياباين من��ا يف
الربع الأول من ه��ذا العام
ب���أ��سرع وت�يرة يف �أك�ثر من
عامني مع �إقبال امل�ستهلكني
على الإن��ف��اق قبل �رسيان
زيادة يف �رضيبة املبيعات،
وم���ع ارت��ف��اع ا�ستثمارات
ال�رشكات.

أمل

قال وزير النفط الإيراين بيجن
زنغنه �إنه ي�أمل �أن تف�سح دول
منظمة �أوبك املجال لإنتاج
ال��ن��ف��ط الإي�����راين و�إن �سعر
النفط احلايل «عادل» ،و�أبلغ
ال�صحافيني «�أع��ت��ق��د �أنهم
�سيقومون بذلك و�أنا على ثقة
من ذلك».

سندات

ذك��رت تقارير �إخبارية �أن
�رشكة بهارتى �أيرتل الهندية
لالت�صاالت جمعت ح��واىل
م��ل��ي��ارى دوالر م��ن خ�لال
طرح �سندات مزدوجة العملة
ف��ى ال�سوق ال��دول��ي��ة ل�سداد
ديونها.
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شروط روسية لخفض سعر
إمدادات الغاز ألوكرانيا
قال وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �إن بالده م�ستعدة
لبحث خف�ض �سعر بيع الغاز �إىل �أوكرانيا �إذا �سددت
مليار دوالر م�ستحقة عليها لرو�سيا مقابل �إمدادات الغاز
حتى �أول �أبريل/ني�سان.
وتقول رو�سيا �إن �إجمايل ديون الغاز على كييف يتجاوز 3.5
مليارات دوالر.
و�أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أن بالده «ال تزال
منفتحة» على حمادثات ب�ش�أن م�ستحقات على �أوكرانيا لقاء
�إمدادات الغاز ،م�ؤكدا عدم تلقي �أي «عرو�ض ملمو�سة» من
االحتاد الأوروبي حتول دون قطع الغاز عن �أوكرانيا اعتبارا
من ال�شهر املقبل.
ويف ر�سالة مفتوحة �إىل قادة عدد من الدول الأوروبية دعا
بوتني بروك�سل �إىل «التفاو�ض ب�شكل ن�شط �أكرث» بحثا عن
�سبل لتثبيت االقت�صاد الأوكراين الذي يعاين من الأزمة.
لكن االحتاد الأوروبي اعترب �أنه ال �أ�سا�س النتقادات بوتني
ب�أن مو�سكو مل تتلق �أي «عرو�ض ملمو�سة».
وذكرت املتحدثة با�سم املفو�ضية الأوروبية بيا �أهرنكيلدي
هان�سن �أن املفو�ض الأوروبي ل�ش�ؤون الطاقة غانرت �أويتنغر
ووزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �سيلتقيان االثنني
املقبل يف برلني ليقررا ب�ش�أن لقاء ثالثي جديد عن �أمن
�إمدادات االحتاد الأوروبي و�أوكرانيا.
و�أ�شارت �إىل �أن رئي�س املفو�ضية جوزيه مانويل بارو�سو
رحب ب�إعالن رئي�س الوزراء الأوكراين �أر�سيني يات�سينيوك
يف بروك�سل الذي �أكد �أن كييف م�ستعدة لت�سديد مت�أخراتها
قبل نهاية ال�شهر.
وو�ضع يات�سينيوك �رشطا واحدا وهو �أن تعود مو�سكو �إىل
ال�سعر ال�سابق� ،أي  268دوالرا لكل �ألف مرت مكعب من الغاز
بدال من  485دوالرا التي تقررت بعد و�صول ال�سلطات اجلديدة
املوالية لأوروبا �إىل ال�سلطة يف �أوكرانيا.
وقالت املتحدثة �أي�ضا �إنه مت �أثناء االجتماع الوزاري يف 2
مايو�/أيار يف وار�سو «الت�أكيد من قبل كل الأطراف على �أن
تدفق الغاز لن يتوقف طاملا املحادثات الثالثية متوا�صلة».
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نقل

�ش ّكل التطور الكبري يف حركة
ال��ن��ق��ل اجل����وي ع�بر ال��ع��امل
وانخفا�ض �أ���س��ع��اره��ا وما
توفره من ال�رسعة وال�سالمة
الن�سبية �إ�ضافة �إىل اخلدمات
عالية اجلودة �سبب ًا مبا�رشاً
يف النمو الكبري الذي ي�شهده
القطاع خا�صة �أن الطريان
التجاري العاملي.

زيادة

���س��ج��ل��ت ��ش�رك���ة «���س��وف��ت
ب��ن��ك ك������ورب» ل�لان�ترن��ت
واالت�صاالت فى العام املاىل
ال�سابق زيادة بن�سبة % 5.41
مقارنة مبا كانت عليه قبل
ع��ام لتحقق رق��م��ا قيا�سيا
بلغ  04.527مليار ين (2.5
مليار دوالر) طبقا لل�رشكة
اليابانية.

قرض

قال رئي�س ال��وزراء ال�صيني
يل ك���ي ك��ي��ان��غ �إن ب�ل�اده
�ستقدم لإثيوبيا قر�ضا ماليا
قيمته  3م��ل��ي��ارات دوالر،
ل��دع��م تنفيذ م����شروع خطة
�سكة حديد ال��ذي يربط بني
جيبوتي و�أدي�س �أبابا.

إصالح

ق��ال الرئي�س الفرن�سي �إن��ه
يتوقع �أن ي�سمح التعايف
االق���ت�������ص���ادي ل��ل��ح��ك��وم��ة
بخف�ض ال�رضائب .ونقل عنه
قوله «مل تنته جهود الإ�صالح

بعد لكن التعايف االقت�صادي
يقرتب .هذه املرحلة �ست�ؤدي
�إىل منو �أقوى وقدرة تناف�سية
�أف�ضل».

ابرام�سون� ،أول �إمر�أة تتوىل
من�صب رئ��ي�����س التحرير
التنفيذي ،من�صبها ليحل
حملها مدير التحرير.

التزام

اتهام

�أعلن بهروز علي�شريي ،نائب
وزي��ر ال�شئون االقت�صادية
واملالية الإي��راين� ،أن �إي��ران
���س��ددت بالفعل ك��ل ديونها
للبنك ال���دوىل .و�أو���ض��ح �أن
ط��ه��ران م��ل��ت��زم��ة بت�سهيل
اال�ستثمارات الأجنبية فى
�إيران.

منافسة

عت �رشكة فايزر الأمريكية
قيمة عر�ضها لال�ستحواذ
على مناف�ستها الربيطانية
�أ�سرتا زينيكا لأكرث من 110
مليار دوالر .وقالت فايزر
�إن «هذا هو العر�ض النهائي
والأخري».

اتفاق

ت���و����ص���ل���ت ��ش�رك���ت���ا �آب����ل
و�سام�سونغ اللتان تهيمنان
على �سوق الهواتف املحمولة
اىل اتفاق تتخليان مبوجبه
عن الدعاوى التي اقامتاها
�ضد بع�ضهما البع�ض حول
حقوق براءات االخرتاع.

سحب

�أعلنت �رشكة جرنال موتورز،
ع��م�لاق �صناعة ال�سيارات
الأم�يرك��ي��ة ،ع��ن �سحب 2,7
مليون �سيارة �إ�ضافية ،ب�سبب
عيوب متعلقة بعمل املكابح.
وق���ال���ت ال����شرك��ة �إن تلك
اخلطوة �ستكلفها نحو 200
مليون دوالر.

مفاجئة

يف خطوة مفاجئة� ،أعلنت
�صحيفة ن��ي��وي��ورك تاميز
الأم�يرك��ي��ة ،م��غ��ادرة جيل

الفقر في مواجهة رئيس وزراء
الهند الجديد
بعد الفوز الكا�سح الذي حققه حزب ال�شعب الهندي يف
االنتخابات الهندية بنتيجة مل ي�سبقه �إليها �أحد منذ �أكرث من
ثالثة عقود ،و�سطوع جنم مر�شحه لرئا�سة الوزراء ناريندرا
مودي ،تربز م�شكلة الفقر ك�أقوى حتد للحكومة القادمة
ورئي�سها.
تركيز احلملة االنتخابية حلزب ال�شعب على اجلانب االقت�صادي
كان ال�سبب وراء فوزه املدوي يف االنتخابات وك�سب قطاعات
كبرية من ال�شعب �إىل جانبه .وقدم مودي الوعود بخف�ض
معدالت الت�ضخم ،وحتريك االقت�صاد ،وت�رسيع منوه بعد فرتة
الرتاجع التي انتابته خالل العقد املا�ضي.
وحيث كان الأداء االقت�صادي الباهت و�شيوع الف�ساد هما
ال�سبب وراء ف�شل حزب امل�ؤمتر يف هذه االنتخابات ،ف�إن
مكافحة الفقر والف�ساد ت�ضع حكومة مودي القادمة على
املحك ،وهي التي �ستتمتع ب�أغلبية نيابية مريحة متكنها من
تنفيذ براجمها ب�سهولة وي�رس.
ووفقا للمحل ال�سيا�سي �آجيت �ساهي ،ف�إن نحو  % 70من
ال�سكان يعي�شون على �أقل من دوالر يوميا ،وهناك كل �شهر
 وفقا للإح�صاءات  -مليون عاطل جديد عن العمل� ،إ�ضافة�إىل حتديات الأمرا�ض والأمية واملجاعة ،مما ي�ضع احلكومة
اجلديدة �أمام حتديات �صعبة.
ويتابع �ساهي «هناك نقطة جديرة باالهتمام ،وهي �أن �أغلبية
امل�صوتني حلزب ال�شعب هم من جيل ال�شباب الذين ال يرت�سم
يف ذاكرتهم حجم املعاناة التي عا�شها ال�شعب الهندي ،يف
فرتة ما قبل الإ�صالحات االقت�صادية ،وبالتايل ف�إن مطالبهم
ال تقت�رص على �سد الرمق ،و�إمنا هم جيل طامح يطالب
احلكومات بتحقيق �إجنازات».
وقال �إن تركيز برنامج حزب ال�شعب على ال�سعي لأن ت�صبح
الهند قوة عظمى هو حلم مفهوم لأمة معظمها من ال�شباب
الذين لديهم �شعور قوي ب�أنهم ي�ستحقون ذلك ،ولكن من دون
�أجندة �شاملة من �ش�أنها �أن تركز �أوال وقبل كل �شيء على مئات
املاليني من اجلياع واملعدمني ،ف�إن هذه اجلهود لن ت�سفر عن
�شيء.
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اتهمت ال�رشطة ال�صينية
م�������س����ؤوال ب��ري��ط��ان��ي��ا يف
عمالق ال�صناعات الدوائية
غ�لاك�����س��و ���س��م��ي��ث ك�لاي��ن
ب��اع��ط��اء �أوام�����ر لطاقمه
ل��ت��ق��دمي ر���ش��ى مل�����س���ؤويل
ال�ستخدام
امل�ست�شفيات
منتجاتها الطبية.

معدل
ارت��ف��ع ع���دد ال��ع��ام��ل�ين يف
بريطانيا بحوايل � 133ألفا
خ�لال ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر وحتى
م���ار����س� /آذار امل��ا���ض��ي،
لت�سجل البطالة �أقل معدالتها
خ�لال خم�س �سنوات .و�أك��د
مكتب االح�صاءات الوطنية،
ف����إن ن�سبة ال��ع��اط��ل�ين عن
العمل تراجعت.

إنتاج

توقعت �رشكة �سوين اليابانية
العمالقة لإن��ت��اج الأج��ه��زة
الإلكرتونية �أال حتقق �أرباحا
حتى عام  2015بعد خروجها
من �سوق �أجهزة الكمبيوتر.
وقالت ال�رشكة �إنها تتوقع
خ�����س��ائ��ر بقيمة  50مليار
ين ياباين يف العام املايل
املقبل.

جديد

تطرح �رشكة بالكبريي هاتفا
ج��دي��دا منخف�ض التكلفة
«ح�رصيا لإندوني�سيا»� ،أحد
الأ�سواق القليلة التي ما زالت
ال�رشكة العبا رئي�سيا فيها.
وطرح الهاتف اجلديد  Z3يف
الأ�سواق الإندوني�سية يف 15
مايو� /آيار.
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I. ENGINEERING, PROCUREMENT, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING,
OPERATION & MAINTENANCE:
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 FIRE PROTECTION & SECURITY
 WATER & WASTEWATER TREATMENT
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II. OIL FIELD SUPPLIES & SERVICES
GISCO represents internationally renowned manufacturers and specialized service
providers and has successfully addressed the requirements of the Oil & Gas, Petrochemical
industries and Utilities sector within the U.A.E. and the region.

Tel: 02 4067888 

Fax: 02 5512955
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البناء�شهر
�شهر �إلى
منقطاع

قطاع البناء بين النمو والتراجع
2013
�صمد القطاع العقاري يف لبنان ازاء
االزمات عام  ،2013غري ان حركة العر�ض
والطلب يف هذا القطاع مل تعد مرتبطة
بحركة ال�سوق فح�سب ،بل با�ستثمار
املغرتبني يف لبنان.
يقدر حجم القطاع العقاري يف لبنان بني
 10و 14مليار دوالر .هذا الرقم مر�شح
لالنخفا�ض الن امل�ستثمرين العرب ا�شرتوا
وقت الفورة لتحقيق ارباح ويحاولون
اخلروج الآن ،كما ان من ا�شرتى منهم
مبوجب مرا�سيم جمهورية م�رشوطة مبهلة
� 5سنوات للبناء قد يحاولون اخلروج بعد
عجزهم عن حتقيق ذلك يف الفرتة املحددة.
وكان القطاع العقاري قد بد�أ بالرتاجع
منذ العام  ،2011فرتاجعت رخ�ص البناء،
وتراكمت ال�شقق غري املباعة ،وت�ضاعف
عدد املحال التجارية املعرو�ضة لاليجار.
وتتوجه �رشكات التطوير العقاري نحو
ال�شقق ال�صغرية ،متا�شي ًا مع الطلب املتزايد
على امل�ساحات ال�صغرية يف ظل ارتفاع
ا�سعار العقارات خالل الأعوام املا�ضية.
فارتفعت ح�صة رخ�ص ال�شقق اجلديدة
وال�صغرية ن�سبي ًا والتي ترتاوح م�ساحتها
ما بني  101مرت مربع و 150مرت مربع من
ال�سكنية اجلديدة
�إجمايل رخ�ص الوحدات
ّ
من  26باملئة عام  2009اىل  45باملئة
عام .2013
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كما تراجعت ح�صة رخ�ص ال�شقق اجلديدة
واملتو�سطة احلجم من �إجمايل رخ�ص
الوحدات ال�سكنية اجلديدة ،التي ترتاوح
م�ساحتها ما بني  151مرت مربع و 200مرت
مربع ،وال�شقق اجلديدة الكبرية التي تبلغ
م�ساحتها �أكرث من  200مرت مربع ،من 28
يف املئة و 23باملئة عام  2009اىل  24يف
املئة و 13باملئة عام  2013بالتوايل.
بلغ عدد املعامالت العقارية 69198
معاملة يف العام  2013مقابل 74569
معاملة يف العام  2012بانخفا�ض ن�سبته
 7.2باملئة ،وانخف�ضت قيمة املعامالت
العقارية اىل  8.7مليار دوالر مقابل 9.2
مليار دوالر بن�سبة  5.4باملئة .غري ان
قيمة املعاملة العقارية الواحدة ارتفعت
اىل  125841دوالر عام  2013من 123067
دوالر عام  .2012وتراجعت ح�صة الأجانب
من عمليات املبيع العقارية اىل 1.85
باملئة عام  2013من  1.86باملئة عام
.2013
تراجعت م�ساحات البناء املرخ�صة اىل
 12.9مليون مرت مربع عام  2013مقابل
 14.7مليون مرت مربع عام  2012برتاجع
ن�سبته  12باملئة .غري ان ت�سليمات
اال�سمنت ارتفعت بن�سبة  9.8باملئة،
وارتفعت الر�سوم العقارية بن�سبة 4.4
باملئة.
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ويف ما خ�ص التوزيع اجلغرايف لرخ�ص
البناء ،احتلت حمافظة جبل لبنان
ال�صدارة جلهة م�ساحات البناء املرخ�صة
مع  6064286مرتمربع مبا ن�سبته 57.6
باملئة عام  ،2013تلتها حمافظة اجلنوب
مع  1380624مرت مربع ون�سبة 13,1
باملئة ،والبقاع  1330994مرت مربع
ون�سبة  12,6باملئة ،والنبطية 1008665
مرت مربع ون�سبة  9,6باملئة.
مرد هذا التوزيع حتول وجهة الإ�ستثمار
من قبل امل�ستثمرين العقاريني �إىل خارج
العا�صمة ترافق ًا مع الزيادة يف الطلب على
الوحدات ال�سكنية يف مناطق �أقل كلفة
لل�سكن يف ظل الإرتفاع الكبري يف �أ�سعار
ال�شقق يف العا�صمة بريوت.
ارتفعت طلبات القرو�ض يف امل�ؤ�س�سة
العامة لال�سكان عام  2013ب�شكل ملفت
اىل  6480طلب بخالف اجلمود احلا�صل
يف القطاع العقاري ،وبلغ العدد االجمايل
للقرو�ض منذ ايلول  1999حتى نهاية
العام  2013نحو  59الف و 719قر�ضا
بقيمة  4مليارات و 115مليون دوالر.
اعفيت امل�صارف املتعاقدة مع امل�ؤ�س�سة
بداية من  60باملئة من االحتياط االلزامي،
و�صوال اىل  80باملئة من االحتياطي يف
الوقت الراهن ،وارتفع عدد امل�صارف التي
وقعت عقودا مع امل�ؤ�س�سة من  5م�صارف
اىل نحو  29م�رصف ًا .وكذلك تراجع معدل
الفوائد التي كانت تقدر ن�سبتها على العقود
االوىل  9باملئة ،لتبلغ  4.67باملئة عند
امل�صارف التي ال تزال تتمتع باحتياط
�إلزامي.
ومع ارتفاع ا�سعار العقارات ،رفعت
امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع امل�صارف احلد
الأق�صى للقر�ض من  80الف دوالر اىل 120
الف ًا ومن ثم اىل  180الف ًا ،علم ًا �أن امل�ؤ�س�سة
تقتطع من كل قر�ض ما ن�سبته  ،% 10على
�أن تبقى للمقرت�ض يف ذمة امل�ؤ�س�سة مع
فوائدها .واالهم �أن قانون امل�ؤ�س�سة اعفى
املقرت�ضني من ر�سم الت�سجيل والرهن وفك
الرهن.

وت�شري اح�صاءات م�رصف لبنان اىل
ارتفاع الفت يف اعداد املقرت�ضني او الذين
افادوا من االعفاءات املمنوحة القرا�ض

قطاع ال�سكن يف لبنان ،اذ ارتفع العدد من
 85الفا و 998مقرت�ضا يف العام  2012اىل
 94الفا و 305مقرت�ضني يف العام .2013

2012

7.3

اما قيمة تلك القرو�ض فارتفعت من
مليار دوالر عام  2012اىل  8.5مليار دوالر
عام .2013

تراجع ملحوظ

�شهد ال�سوق العقاري تباط�ؤاً يف العام  2012كما يف العام  ،2011ما
اعاد ا�سعار العقارات اىل ما كانت عليه عام  ،2010غري ان ا�سعار
االرا�ضي �شهدت ارتفاع ًا ن�سبته  10باملئة تقريب ًا.
وا�ستمرت حمركات الطلب ت�أكيداً للحاجات احلقيقية على �صعيد
الطلب العقاري ،فالطلب العقاري يعترب مرتفع ًا يف لبنان باملقارنة
مع العر�ض ،ويف حني يبلغ حجم الطلب ال�سنوي على ال�شقق حواىل
� 25ألف طلب ،فان قطاع البناء ال ي�ضع �أكرث من � 15ألف �شقة يف
ال�سوق ،الأمر الذي يرفع ال�سعر.
حلق اجلمود يف القطاع العقاري ال�شقق الفخمة ،وزبائنها من
اخلليجيني واملغرتبني اللبنانيني ،ب�سبب تداعيات االزمة ال�سورية،
والتجاذبات ال�سيا�سية املحلية ،واحجام اخلليجيني عن القدوم اىل
لبنان .فتوجهت �رشكات التطوير العقاري نحو ال�شقق ال�صغرية،
وذلك متا�شي ًا مع الطلب املتزايد على امل�ساحات ال�صغرية يف
ظل االرتفاع اجلنوين لأ�سعار العقارات خالل الأعوام املا�ضية.
وباعتباره القطاع العقاري من حمركات النمو اال�سا�سية ،منح
م�رصف لبنان ت�سهيالت اقرا�ض ا�ضافية للم�صارف منها 1200
مليار لدعم القرو�ض ال�سكنية لذوي الدخل املحدود.
يف املقابل ،اظهرت اح�صاءات الدوائر العقارية ان عدد العقارات
التي متلكها ال�سوريون منذ اندالع االحداث يف �سوريا -2010
 ،2012بلغ  1297عقاراً م�ساحتها نحو  117555مرتاً يف خمتلف
املناطق اللبنانية .كما ان الطلب على ال�شقق امل�ست�أجرة من قبل
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ال�سوريني رفع ا�سعار االيجارات ب�صورة ملفتة.
�سجل قطاع البناء يف العام  2012انخفا�ض ًا على م�ستوى م�ساحات
البناء امل�سجلة التي بلغت  14.7مليون مرت مربع ،بانخفا�ض ن�سبته
 9.1باملئة عن العام  ،2011وحلظ كذلك انخفا�ض ًا على م�ستوى
ت�سليمات اال�سمنت التي قاربت  5.3مليون طن ،بانخفا�ض ن�سبته
 4.3باملئة .كما انخف�ض عدد املعامالت العقارية بن�سبة 10.1
باملئة ليبلغ  74569معاملة عام  ،2012لكن باملقابل ارتفعت قيمة
املعامالت العقارية اىل  9.18مليار دوالر عام  2012مقابل 8.84
مليار دوالر عام  ،2011مبا ن�سبته  3.8باملئة .وبالتايل ارتفعت
الر�سوم العقارية بن�سبة  3.2باملئة عام  2012مقارنة بالعام .2011
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حركة بطيئة

ارتفعت ن�سبة م�ساهمة القطاع العقاري
يف الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة ما
بني االعوام  2005و 2009من  8باملئة
عام  2005اىل  14باملئة عام .2009

ويف العام  2010ا�سهم هذا القطاع بنحو
 13باملئة من الناجت ،وهو اىل جانب
قطاعات ال�سياحة والتجارة واخلدمات
كان من املحركات اال�سا�سية للنمو

يعود �صمود ال�سوق العقارية اللبنانية
�إىل ا�ستمرار حمركات الطلب ت�أكيداً
للحاجات احلقيقية على �صعيد الطلب
العقاري ،و�إىل الأنظمة املت�شددة املتعلقة
بت�سليف هذا القطاع واىل الدور الرقابي
حدت من
امل�ؤثر للبنك املركزي ،التي ّ
ت�أثري امل�ضاربات على ن�شاط ال�سوق.
فالطلب العقاري يعترب مرتفع ًا يف لبنان
باملقارنة مع العر�ض ،ويف حني يبلغ
حجم الطلب ال�سنوي على ال�شقق حواىل
� 25ألف طلب ،فان قطاع البناء ال ي�ضع
�أكرث من � 15ألف �شقة يف ال�سوق ،الأمر
الذي يرفع ال�سعر ب�شكل طبيعي.
واالرتفاع امللحوظ يف الن�شاط العقاري
الذي �شهده لبنان منذ عام  2007انعك�س
ارتفاع ًا لال�سعار تراوح ما بني 200
و 300باملئة لل�شقق وما بني  300و400
باملئة للأرا�ضي .يف العام  2011هد�أ
هذا الن�شاط ن�سبي ًا وحل ا�ستقرار يف
الطلب على ال�شقق ال�سكنية ،وتباط ؤ� يف
حركة املبيعات وثبات يف الأ�سعار.
وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ يف عدد
معامالت البيع العقارية .وتعود ا�سباب
هذا التباط ؤ� اىل الأو�ضاع يف املنطقة
العربية التي حثت املغرتبني اللبنانيني
وامل�ستثمرين عموما على ادخار �أموالهم
وت�أجيل توظيفها يف اال�ستثمار العقاري.
بد�أت حركة الت�صحيح يف ال�سوق منت�صف
عام  .2010ورغم ما لهذا الت�صحيح من
تداعيات عك�سية على االقت�صاد ،اال انه
قد يخف�ض الأ�سعار اىل م�ستوى املعدل
ال�سائد يف املنطقة  .ويف نهاية العام

 2011انخف�ضت �أ�سعار العقارات يف
بريوت بن�سبة تراوحت بني
باملئة ،مقارنة ب�أعلى م�ستوى �سجلته
خالل فرتة الذروة .ولهذا الأمر انعكا�سات
�إيجابية ،فعندما ترتاجع الأ�سعار ي�صبح
با�ستطاعة �رشيحة �أكرب �رشاء امل�سكن،
وهذا ما يعزز و�ضع القطاع عو�ض ًا عن
�إ�ضعافه.
ويف العام  2011بلغ عدد املعامالت
العقارية امل�سجلة  82984مقارنة
مع  94330عام  2010بانخفا�ض
ن�سبته  12.02باملئة .وانخف�ضت قيمة
املعامالت
امل�سجلة بن�سبة  6.73باملئة،
ّ
فقد بلغت  8.84مليار دوالر مقارنة مع
 9.48مليار دوالر عام .2010
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االقت�صادي املرتفع الذي �سجل يف
ال�سنوات املن�رصمة ،والذي بلغ معدله
الو�سطي  8باملئة يف الفرتة ما بني
االعوام . 2010-2007

وتراجعت ح�صة الأجانب من املعامالت
امل�سجلة لت�صل �إىل  1.81باملئة من
جمموع املبيعات ،مقارنة مع 2.04
باملئة عام  2010و 2.53باملئة عام
 .2009كما تراجعت قيمة املعامالت
العقارية يف بريوت واملنت .ففي الأوىل
كان متو�سط قيمة العقار عام  2010يبلغ
 462704دوالرات ،انخف�ض �إىل 456018
دوالراً عام  ،2011ويف الثانية كان
 172176دوالراً ،انخف�ض �إىل 171784
دوالراً.
و�سجل قطاع البناء يف العام 2011
انخفا�ض ًا على م�ستوى م�ساحات البناء
امل�سجلة التي بلغت  16.1مليون مرت
مربع  ،وحلظ ارتفاع ًا على م�ستوى

ت�سليمات اال�سمنت التي قاربت 5.6
مليون طن .،وباملقارنة مع العام ،2010
انخف�ضت م�ساحات البناء عام 2011
بن�سبة  8.31باملئة  ،وارتفعت ت�سليمات
اال�سمنت بن�سبة  6.18باملئة.
انطالق ًا من هذه الأرقام ،ف�إن الهدوء
ال�سائد يف هذا القطاع من املمكن �أن
تكون له انعكا�سات ملحوظة على الن�شاط
االقت�صادي العام .فاملخاطر التي حتيق
باالقت�صاد اللبناين عام  2012تنبع
بجزء منها من العقارات .ف�إ�ضافة �إىل
عوامل اله�شا�شة القائمة هناك عوامل
�ضعف جديدة قد تن�ش�أ من �ضعف القطاع
العقاري .ومتثل القرو�ض املمنوحة
لقطاع املقاوالت والبناء نحو  17باملئة

من اجمايل قرو�ض امل�صارف للقطاعات
االقت�صادية ،وهي مع القرو�ض ال�سكنية
متثل نحو  30باملئة من القرو�ض
الإجمالية ،ما ي�ستلزم مراقبة دقيقة
للقرو�ض املتعرثة.
وكان م�رصف لبنان ،بهدف ت�شجيع
امل�صارف على متويل القطاعات
االنتاجية والقطاع ال�سكني ،اجرى
تخفي�ض ًا لالحتياطي االلزامي املفرو�ض
على امل�صارف والبالغ  15باملئة من
الودائع لأجل و 25باملئة من الودائع
حتت الطلب ،مقابل القرو�ض املتو�سطة
والطويلة االجل للقطاعات االنتاجية
ودعم فوائدها .وا�ضافة اىل القطاعات
االنتاجية ،مت تخفي�ض االحتياطي على

جميع القرو�ض ال�سكنية ،التي و�صلت
قيمتها اىل اكرث من  5.6مليار دوالر يف
ايلول .2011
عمدت امل�ؤ�س�سة العامة لال�سكان نهاية
العام  2010اىل رفع �سقف االقرتا�ض من
 180مليون لرية اىل  270مليون لرية على
اثر ارتفاع ا�سعار ال�شقق ال�سكنية  ،ما ترك
اتراً ايجابي ًا على ال�سوق العقاري متثل
بارتفاع حجم القرو�ض .مع اال�شارة اىل
ان ارتفاع ا�سعار العقارات ابان ال�سنوات
االخرية مل يلجم الطلب على متلك ال�شقق
ال�سكنية ،وارتفع عدد طلبات القرو�ض اىل
نحو  6300قر�ض �سنوي ًا ،لي�صل جمموع
ما قدم من قرو�ض نحو  20الف قر�ض يف
ال�سنوات .2010- 2000

امل�صدر :مركز الدرا�سات االقت�صادية يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان.

شركة البنا للصناعة

الفا ستيل
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ال�شركة العامة للباطون اجلاهز �ش.م.ل.
GENERAL MIX CONCRETE S.A.L.

مجمع ميغا مول الشمال العبدة من تنفيذ
الشركة العامة للباطون اجلاهز

الشركة العامة للباطون اجلاهز
فرع الشمال  -العبدة

جبل لبنان  -نهر املوت  -مبنى جان ابو جودة
هاتف  - ٩٦١ )٣( ٢٤١٧٠٠ - ٩٦١ )١( ٩٠١٩٣١/٢ :فاك�س� - ٩٦١ )١( ٩٠١٩٣٠ :ص.ب٩٠/٥٨ :.

مقابلة

صاحب شركة مصانع عساف الحديثة للرخام
جودت عساف :ال توجد حماية للصناعة اللبنانية
ال ي���زال قط���اع الرخام
يعي����ش حرك���ة غ�ي�ر
متوازنة يف ظل الأو�ضاع
العامة الت���ي �أثرت �سلب ًا
عل���ى معظ���م القطاعات
املرتبطة ب���ه ،خ�صو�ص ًا
البناء الذي �شهد يف لبنان
تراجع ًا وحرك���ة بطيئة.
�إال �أن بع����ض امل�ؤ�س�سات
حاولت �إيجاد توازنٍ من
خ�ل�ال حت���دي الظروف
ومواجه���ة امل�ضارب���ات
غري امل�رشوعة التي �أثرت
اي�ض ًا على بنية االقت�صاد
العام.
عن ه��ذا ال��ت��وازن ق��ال ج��ودت ع�ساف
���ص��اح��ب «��ش�رك���ة م�����ص��ان��ع ع�ساف
احلديثة للرخام» يف لقائه مع ال�صناعة
واالقت�صاد :منذ  1993كانت حركة
البناء رائدة ومهمة ،وعلى هذا الأ�سا�س
طورنا وو�سعنا م�صانعنا كقطاع رخام،
بحيث تتما�شى مع النمو الذي كان يف
البلد ،ولكن للأ�سف ح�صلت عدة عوامل
يف لبنان �أولها العامل ال�سيا�سي املرتبط
باالقت�صاد الوطني ،ما �أوجد تق�صري ًا
و�رشخ ًا �سيا�سي ًا بني الفرقاء ف�أدى اىل
ما �أدى �إليه من الناحية االقت�صادية.
هذه املناكفات احلا�صلة ادت اىل تراجع
يف اعمار لبنان ،وانعك�س الأم��ر على
غالبية القطاعات ك��ون قطاع البناء
ي�شغل العديد من القطاعات ،ونحن من
القطاعات املت�رضرة من هذا املو�ضوع.
باال�ضافة اىل الو�ضع االقليمي ،فاحلرب
ال�سورية �أثرت على البلد.
و�أ�ضاف عن و�ضع ال�صناعيني عامة:
«نحن ن�شتكي ولكننا نحتاج اىل حلول
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على الرغم من �أنها �صعبة املنال ،ولكننا
لنتو�صل اليها ،على الرغم من ان
نبحث
ّ
الدولة غائبة علن الوعي ،فاقت�صادنا
انهار ب�سبب ه�ؤالء ال�سيا�سيني الذين لن
نتمكن من التخل�ص منهم.
عادة اذا اعدنا الت�صويت لهم لي�ساعدونا
بينما نحن ننجح بكفاءتنا وعلمنا
من ي�ساعدنا ،ولن ن�ستطيع ،لذلك هذا
ي�ؤثر على االقت�صاد ،فهم من �سببوا
الهدر املعتمد واالختال�س املمنهج ،ال
�أحد ي�ستطيع �أن يطالهم و�إذا رفع احد
ال�صوت �إم��ا يجعلونه يغادرالبلد �أو
ير�سلون له اجلمارك ،لذلك نريد احللول
لقطاعنا ال�صناعي ،فنحن حواىل 150
م�صنع ًا ي�ضاهي بجودته امل�صانع
اخلارجية يف اوروب���ا �أو �أ�سبانيا �أو
امريكا �أو تركيا.
ولكن ما ي�ؤثر علينا هو عامل الكلفة،
وهنا يكمن احلل ،كقطاع الرخام �أهم
���ش��يء عندنا اال���س��ت�يراد ،ول�سنا �ضد
التجار ،ولكن هناك جتار ي�ستوردون
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ب�ضائع مقطعة خا�صة ت�سمى «تربيعة»
وه��ذه القطع تكون جودتها �ضعيفة
و�سعرها �أرخ�����ص ،وه��ي تدخل البالد
ك�أنها معفاة م��ن اجل��م��ارك ،وهناك
اتفاقية عربية تقول �إن ب�ضائعها متر،
باال�ضافة اىل االتفاقات االوروبية التي
�ست�صل جماركها بعد فرتة اىل �صفر،
وهذا يعني �أنه ال يوجد حماية لل�صناعة
اللبنانية ،فهذه ال�سلعة ،وهناك حل لهذا
القطاع وهو حل �سابق يتمثل:
�أو ًال :بالر�سم النوعي على تلك ال�سلع
امل�ستوردة وهذا ما يخفف �ضغط ًا جيداً
على قطاع الرخام.
ثاني ًا :هناك بع�ض امل�صانع يف قطاعنا
يغلق �أبوابه النه ال ي�ستطيع اال�ستمرار
كونه ال يدفع ر�سوم ،نحن نطالب جمعية
ال�صناعيني وغرفة التجارة وال�صناعة
وجميع القطاعات ال�صناعية لإعفاء
امل�صانع ككل من ال�رضائب ملدة خم�س
�سنوات  ،ليتمكن ال�صناعي من الوقوف
مرة جديدة وي�ستطيع اال�ستمرار».

فنحن مت�أكدون اننا �أك�ثر �صناعيني
نبيع للخارج ،وامل��ف��رو���ض ان نقوم
بجهد �شخ�صي مثل امل�شاركة مبعار�ض
�أك�ثر وننطلق اىل اخل���ارج .مع ان��ه ال
يوجد دائم ًا ت�سهيالت يف اخلارج وكل
�شخ�ص ي�سافر على ح�سابه للم�شاركة.
والأم��ر يتطلب توعية لل�صناعيني �إن
كان من الدولة �أو جمعية ال�صناعيني
�أو التجمعات ال�صناعية يف املناطق
للم�شاركة ب��امل��ع��ار���ض واالت�����ص��ال
بال�سوق اخلارجي �أكرث.
وم�ستقب ًال �إذا عاد الو�ضع اىل ما كان
عليه �أعتقد اننا ن�ستطيع اال�ستمرار �أكرث
و�أح�سن.

خطوط التصدير

وعن الت�سهيالت لتطوير �صناعة الرخام
ق��ال« :عندما تتطور امل�صانع تكون
من ج��راء ت�سهيالت امل�صارف ،وهنا
نتمنى على امل�صارف اع��ادة برجمة
هذه القرو�ض واع��ادة برجمة الفوائد،
خ�صو�ص ًا �أن امل�رصف املركزي قام
بخطوة واع��ط��ى ال��ق��رو���ض املدعومة
فقط ،نحن نتمنى �أن ت�شمل هذه اخلطوة
اجل��م��ي��ع ،خ�صو�ص ًا ان ي��ع��اد ج��دول
الفوائد البنكية� ،أنا �أعرف ان امل�صارف
تت�ساهل كثرياً ولكننا نحتاج خلطوة
�أكرب لنتمكن من اال�ستمرار.
كما �أن لدينا عامل الكلفة يف لبنان
املرتفعة ج���داً ،وه��ي كلفة الكهرباء
وامل����ازوت ،ون��ح��ن ن��دف��ع فاتورتني،
ونتمنى �أن تخف�ض كلفة الطاقة
واملازوت ،ومببادرة خا�صة ن�ستطيع �أن
ن�صدر ب�ضائعنا اىل اخلارج �أف�ضل من
ال�صناعات الأوروبية ويكون لها �سوق
�أف�ضل .واعتقد �أن هذه املتطلبات القليلة
حتمي ال�صناعة وت��و���س��ع ت�صديرنا

للب�ضائع على ال��رغ��م م��ن االنكما�ش
املوجود عندنا يف لبنان.
وعن اال�سترياد الذي يتوجب عليه كلفة
عالية ق��ال ع�ساف« :بالن�سبة للدول
العربية ال يوجد جمارك بيننا وبينهم،
ولكن نحن لدينا كلفة ان��ت��اج� ،إال ان
الب�ضائع التي ي�ستوردها ال�صناعيون
من �آالت وم��واد �صناعية �أولية لديها
ر�سوم عالية ،فلو �أعفيت من ال�رضيبة
امل�ضافة  TVAمث ًال لدينا �آل��ة ثمنها
مليون يورو عليها �رضيبة م�ضافة 100
�ألف يورو وهذا ثقيل على ال�صناعي،
وه��ذا �أم��ر قيد ال��ت��داول لإي��ج��اد حلول
جيدة.
وعن جمهود ال�صناعي ال�شخ�صي لتطوير
ال�صناعة واملحافظة على م�ستواه قال:
«�صناعة ال��رخ��ام متطورة يف لبنان
وهو تطور عاملي ،من بداية الت�صنيع
اىل انتهاء ال�سلعة ت�ضاهي ال�سلعة
الأجنبية ،لذلك لي�س لدينا م�شكلة يف
الت�صنيع ،بل لدينا م�شكلة فقط بالكلفة،
129

و�أو�ضح ع�ساف عوامل انت�شار �صناعة
�����ص��در اىل
ال��رخ��ام« :ن��ح��ن كم�صنع ن ّ
�أوروب���ا واخلليج ،ف���أوروب��ا هم جتار
الرخام ولي�سوا �صانعيه ،نحن ن�ستورد
ال��رخ��ام اخل��ام من لبنان وك��ل ال��دول
نقطعه ون�ص ّنعه يف لبنان ،فاملواد
الأولية التي ن�ص ّنعها تكون من لبنان
(ب��ل��وك��ات) لدينا رخ���ام لبناين جيد
ن�ستطيع ت�صديره �أي�ض ًا ،باال�ضافة اىل
اننا ن�ستورد رخام �أي�ض ًا من اخلارج.
�أما الآت فن�ستوردها من اخلارج مع �أن
لدينا م�صنع �آالت (النحا�س) لتقطيع
رخ��ام من �أه��م ال�صناعات يف العامل،
وي�صدر اىل اخل��ارج ونحن �أخذنا من
عنده بع�ض الآالت ووجدناها متطورة
�أكرث وجودتها عالية جداُ .هنا ميكنني
القول �إن �صناعة جودت ع�ساف �صناعة
لبنانية مئة باملئة.
وعن حلول احلماية من امل�ضاربة قال:
�أود �أن �ألفت نظركم اىل مو�ضوع مهم،
ي�أتينا البع�ض يخربونا �أن هناك جتار
�سوريني ي���أت��ون اىل لبنان ويجرون
اتفاقات (من حتت الطاولة) مع جتار
لبنانيني لديهم ب���ؤر للبيع يقطعون
ال��رخ��ام امل�ستورد ،ي�ستورد اللبناين
على ح�ساب ال�سوري ،وه��ذه م�ضاربة
غري �رشيفة لالنتاج اللبناين ،فيجب �أن
يو�ضع لهذا الأ�سلوب امللتوي حد ،ويجب
�أن يك�شف علن ًا .كون التاجر ال يدفع
�رضائب ولي�س لديه موظفني ،ونتمنى
على املعنيني االنتباه اىل هذا املو�ضوع.
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مقابلة

مدير شركة «الموسوي للتجارة ومواد البناء»
أحمد الموسوي :ال جمود في حركة االعمار
تعترب جت����ارة مواد البن����اء من �أهم
العوامل امل�ؤثرة عل����ى حركة البناء
يف لبن����ان مل����ا لها ات�ص����ال مبا�رش
بها ،وتطورت هذه التجارة من خالل
حاج����ة ال�سوق ال�ست��ي�راد العديد من
امل����واد الأولية ،ومن امل�ؤ�س�سات التي
متكنت من تلبي����ة الأ�سواق اللبنانية
«م�ؤ�س�سة املو�س����وي للتجارة ومواد
البناء» حي����ث ا�ستخدم����ت �سيا�سة
انت�شاري����ة ا�ستطاع����ت فيها �أن تكون
متواجدة على طول املناطق اللبنانية.
عن �رشكة املو�سوي قال �أحمد ح�سني
املو�سوي مدير فرع بريوت يف �رشكة
امل��و���س��وي يف لقائه م��ع «ال�صناعة
واالقت�صاد»« :تتبع �رشكة املو�سوي
�سيا�سة انت�شارية من خ�لال خم�سة
ف���روع لكي ال تعتمد ب�شكل مبا�رش
على جت��ار اجلملة وتعمل مبا�رشة
مع امل�ستهلك ،الفرع الرئي�سي على
طريق بعلبك يف منطقة ال�سفري وهي
االن��ط�لاق��ة اال�سا�سية ك��ان��ت منها،
وم�ؤ�س�سي ال�رشكة هم ثالثة �أخوة ،علي
�أحمد املو�سوي وح�سني �أحمد املو�سوي
وب�شري �أحمد املو�سوي امل�س�ؤول عن
«غ��ال�يري ا�ستقبال» وه��ي ف��رع من
فروع �رشكة املو�سوي.
وبعد ح��رب مت��وز وحت��دي��داً يف �سنتي
 2007و 2008ح�صلت فورة باالعمار
وغ�ل�اء ب��االرا���ض��ي وال�شقق وح�صل
ت�ضخم �أكرث من  ،% 400وكان الت�صاعد
ب�شكل قا�س ومل يكن هناك رقابة من
الدولة على ارتفاع اال�سعار وبدت مثل
كرة الثلج دون �أن يوقفها �أحد ،و�صار
هناك طلب كثري وق ّ��ل عدد الأرا�ضي
املرخ�صة ،وكانت ارا�ضي بريوت من
�ست �سنوات اقل من اليوم.
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وعن حركة البناء قال« :عامة خ ّفت
حركة البناء يف بريوت و�ضواحيها،
لأن ال��ب��ن��اء ال��ك��ب�ير ه��و ال���ذي يقدم
الوحدات ال�سكنية ،فيما يف القرى بقيت
احلركة فيها على نف�سها الوترية».
وعن اعتمادهم على امل�شاريع الكبرية
قال« :اعتمادنا جزئي ًا على امل�شاريع
لكن اعتمادنا بن�سبة عالية على الور�ش
الفردية واملنازل ولي�س على امل�شاريع
ال نغطي كل منطقة البقاع
ال�ضخمة ،مث ً
من خالل فرعينا ،وكذلك الأمر لدينا
فرع يف منطقة اجلية يغطي حمافظة
اجلنوب ،ويف ال�شمال لدينا فرع يف
البح�صا�ص يغطي منطقة ال�شمال،
وف���رع ب�ي�روت يغطي ب�ي�روت وجبل
لبنان وال�ضواحي.
امل�شكلة التي ح�صلت ه��و الت�ضخم
ال��زائ��د ب�شكل غ�ير م��درو���س ال�سعار
ال�شقق واالرا�ضي ال��ذي جعلها ت�صل
اىل مكان خطري يف  2010و 2011وال
تزال م�ستمرة ،ف�صارت القدرة ال�رشائية
للم�ستهلك �ضعيفة مقارنة مع ا�سعار
ال�شقق ،واغ��ل��ب �سكان لبنان لديهم
قدرة �رشائية تالم�س املتو�سط اخلفيف،
واغلبهم يعتمدون على قر�ض اال�سكان
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الذي مل يعد يغطي بدوره ا�سعار ال�شقق
الكبرية التي تبد�أ ا�سعارها بـ 300الف
دوالر ،و�صارت امل�شاريع الناجحة
هي ال�صغرية التي ت�صل اىل  120مرت ًا
و�أق���ل ،فيما امل�شاريع التي تتخطى
ه��ذه امل�ساحة جتمد ،وا�صحاب هذه
امل�شاريع لديهم �شقق غ�ير مباعة،
جمد ا�صحاب امل�شاريع الكبرية
لذلك ّ
وامل��ق��اول��ون عملهم اىل ح�ين بيع
�شققهم ،وق�سم منهم حتول نحو ان�شاء
�شقق �صغرية ال تزيد عن  130مرت التي
ت�ستطيع �أن تالم�س القدرة ال�رشائية
للمواطن.
ويف الوقت نف�سه بريوت و�ضواحيها
تفتقر لوجود االرا�ضي للبناء ،ومل يعد
وجودها �سهل �إال ن��ادراً ج��داً ما جند
�شخ�ص ًا يبيعها ،وبع�ض الأرا�ضي ملك
لأ�صحاب الرا�ساميل الذين لي�س لديهم
م�صلحة يف بيعها ،لذلك انح�رست
اعمال البناء».
وعن تخفي�ض اال�سعار لك�رس اجلمود �أو
التحول اىل خارج بريوت و�ضواحيها،
قال املو�سوي « :يقول املنطق �إنه من
املفرت�ض �أن تنخف�ض الأ�سعار من
�سنتني ،ولكن جاءت االزم��ة ال�سورية

ودفعت بالكثري من ال�سوريني للمجيء
اىل لبنان ،بع�ضهم ا�شرتى �شقق ًا يف
لبنان والق�سم االك�بر ا�ست�أجر �شقق ًا
يعني �أنه جمدها بايجار و�صار فيها
ج���دوى اقت�صادية ،وه���ذا م��ا اوق��ف
عملية تدين ا�سعار ال�شقق ،وال اعتقد �أنه
�سيتدنى ال�سعر يوم ًا».
وعن كلفة ا�سعار البناء قال« :مل يتغري
ال �سعر احلديد كان
�سعر مواد البناء ،مث ً
يف بداية  2008كان  800دوالر ويف
منت�صفها و�صل اىل  1600دوالر ويف
�آخرها �صار  600دوالر ،والآن �سعره
 650دوالر .وبقي من فرتة  2008لغاية
اليوم ت�تراوح ا�سعار احلديد بني 650
و 800دوالر كحد اعلى ولي�س �أكرث ،فيما
ارتفع �سعر اال�سمنت يف ثالث مراحل.
و�أود التو�ضيح هنا �أن ارتفاع ا�سعار
ال�شقق ا�سا�س ًا لي�س ب�سبب ارتفاع مواد
البناء ولكن ب�سبب ارتفاع �سعر الأر�ض،
ال �صار �سعر ار�ض البناء  3مليون
مث ً
دوالر يف ال�ضاحية و 30مليون دوالر
يف احلمراء وهذا ما ي�ؤثر على ا�سعار

ال�شقق ،فيما ال يكلف املبنى امل�ؤلف
من �ست طبقات � 600أل��ف دوالر من
مواد البناء بني احلديد والرتابة وغريه،
ويت�أثر ب�شكل ب�سيط مع حركة ا�سعار
املواد».
وع��ن ت�أثر �رشكتهم بحركة االعمار
وعن ت�أثرهم باجلمود« :ال يوجد جمود
على �صعيد حركة البناء يف لبنان،
فهناك �أرقام موجودة عندنا ،ففي �سنة
 2013ا�ستهلك لبنان  5,5مليون طن
من اال�سمنت وهو �أعلى رقم ا�ستهالكي
لال�سمنت يف تاريخ لبنان ،وهو امل�ؤ�رش
يف االعمار.
ويف ال�سياق نف�سه �أو�ضح املو�سوي:
«ا���س��ت��وردت خم�س ��شرك��ات ك�برى
لبنانية «�رشكة املو�سوي �أح��داه��ا»
�سنة  950 2013الف طن من احلديد،
�أي حوايل املليون طن للبناء وهذا رقم
ا�ستثنائي وتاريخي ،وه��ذه االرق��ام
ح�صلنا عليها من اجلمارك ،واال�سمنت
من �رشكات الرتابة.
يف ال�سابق كانت االرقام تالم�س هذا
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املعدل حني كان يح�صل تهريب الرتابة
واحلديد اىل �سورية ،و�سنة  2013مل
يح�صل تهريب �أب��داً وكل هذه الكمية
ا�ستهلكت يف ال�سوق املحلية.
وهذه ال�سنة  2014دخلت كميات من
احلديد خالل �أ�شهر وهي اعلى ن�سبة
ح�صلت يف الف�صل الأول من هذه ال�سنة،
وكل هذه الكميات وزعت على املناطق
خارج بريوت� ،إذ �شهدت منطقة اجلنوب
حركة عمرانية كبري ويف جبل لبنان
وال�شمال وال��ب��ق��اع ،ولبنان قاعدة
ا�ستثنائية عن املنطقة والعامل».
و�أك��د املو�سوي �أن االقت�صاد اللبناين
�لا« :اذا الحظنا �أن الكثري
بخري ق��ائ ً
م��ن امل�����ص��ارف يف ال��ع��امل �أفل�ست
واقت�صادات انهارت وبقيت م�صارف
لبنان حمافظة على نف�سها ،لهذا ال�ش�أن
يف لبنان ا�ستثنائي وفريد ،وهذا اي�ض ًا
ينطبق على حركة البناء ،مع ان حجم
لبنان �صغري �إال �أن اقت�صاده غريب
م��ن ن��وع��ه ال ميكننا قيا�سه م��ع كل
االقت�صادات يف العامل».
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مقابلة
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غابي جان قاعي:
عملنا يتطلب مواكبة الحاجات العصرية
يرتب���ط قطاع الك�س���ارات بحركة التنمي���ة العمرانية
ب�شكل مبا�رش ،ويعت�ب�ر �أكرث قطاع يت�أثر بالت�أرجحات
االقت�صادي���ة ،خ�صو�ص ًا لناحية تعر����ض هذا القطاع
للأزمات التي تخفف من حركة البناء وتقلل من تداول
البيع وال�رشاء.
وي���رى غابي جان قاع���ي يف لقائه م���ع «ال�صناعة
واالقت�صاد» �أن قط���اع الك�سارات �أكرث القطاعات التي
تتعر�ض لأزم���ة يف ظل عدم تنظي���م قطاع اجلباالت
والباط���ون واالو�ضاع ال�سيا�سي���ة املرتدية التي �أدت
بالت���ايل اىل تراج���ع قط���اع الإعم���ار ،باال�ضافة اىل
اخلطاب���ات ال�سيا�سية التي ت�ؤث���ر �سلب ًا يف �أي حركة
�إقت�صادية.
يرى غابي جان قاعي �أن تراجع حركة البناء �أث��رت �سلب ًا
يف معظم القطاعات ال�صناعية يف لبنان وال �سيما قطاع
الك�سارات و�صناعة اجلباالت ،وعن الواقع العام قال« :الو�ضع
ال�سيا�سي العام ي�ؤثر �سلب ًا يف كل �شيء ،فبد ًال من تدعيم
ال�صناعة واالقت�صاد يف لبنان يعملون على الت�صعيد فينهار
كل �شي ،وك�أن ال�سيا�سيني يف لبنان ال يقر�أون طالع االقت�صاد
اللبناين املرتبط ب�شكل مبا�رش باخلطابات ال�سيا�سية.
رمبا هذا ما �أخرهم عن الو�صول اىل حل للدرا�سات املفرت�ضة
للمخططات التوجيهية لتنظيم قطاع الك�سارات .فالروتني
الإداري ي�ؤخر االقت�صاد ويعطل امل�صالح العامة».
و�أ�ضاف« :ت�أثر قطاعنا مبا�رشة برتاجع حركة البناء لأننا
الأ�سا�س يف هذه احلركة كك�سارات بح�ص وجمبل باطون
وغريها .وبكل �أ�سف كل اتكالنا هو على ال�سوق املحلية ونت�أثر
لنكر�س عملنا يف
مبا متر به .فبعد جوالتنا يف اخلارج عدنا ّ
لبنان النه ال�سبيل الأف�ضل لأبنائه .مع �أن ال�شعب اللبناين
اعتاد على كل �أنواع النك�سات االقت�صادية وال�سيا�سية ،لهذا
يبحث عن و�سائل مت ّكنه ك�صناعي من ال�صمود على الرغم من
الإهمال الذي يتعر�ض له».
وعن التوازن املطلوب يف تنمية هذا القطاع قال قاعي:
«عملنا يتطلب منا تطوير قطاعنا ومواكبة احلاجات الع�رصية
يف حركة �إنتاجنا ،لهذا ا�ستطعنا اال�ستفادة من ت�سهيالت
القرو�ض املدعومة من م�رصف لبنان التي خ�ص�صها لت�شجيع
ال�صناعة وتغطية حاجات ال�صناعيني».
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وعن املطالب ال�صناعية للنهو�ض بال�صناعة واملقرتحات
التي ميكن �أن تعيد تن�شيط قطاع �صناعة اجلباالت والك�سارات
قال غابي قاعي« :ال تزال مطالبنا هي نف�سها منذ �سنوات� ،إذ
نقدم ملفات لقطاع ال�صناعة واملحافر وقطاع الإت�صاالت.
ال تطبيق قانون
اهم مطلب هو تنظيم قطاع الك�سارات ،مث ً
التحميل على اجلميع ولي�س على بع�ض النا�س� ،أحيان ًا ال
مينعون �شاحنة من حتميل �أكرث من قدرتها .ومن ناحية اخرى
يعرت�ضون على �أن الطرقات مليئة باحلفر ب�سبب نقل مواد
البناء ،وال ينظرون اىل توقيت تعبيد الطرقات واملفرت�ض �أن
تكون خالل الربيع �أو مع بداية ال�صيف ،لكن عمليات التعبيد
تتم يف اخلريف �أو يف بداية ال�شتاء ،وهذا ما ي�رض بالزفت
وال يجعله متما�سك ًا ،ويف النهاية يقع اللوم على �أ�صحاب
الأعمال .وعندما تكون هناك حفرة على مقربة من امل�صانع
ال تردم.
فكل ما نريده �أن ت�ؤمن لنا الدولة البنى التحتية والإهتمام
ال عندما �أ�س�سنا م�صنعنا يف العام 1993
بامللفات العالقة ،مث ً
ار�سلنا �شخ�ص ًا ليقوم بدورة تدريبية يف �سوي�رسا يف جمال
الك�سارات وقدمنا درا�سة اىل معظم الوزرات منذ �سنة ،1994
ولغاية اليوم مل جند جواب ًا لأن امللف اختفى ،و�أتوجه �أنا اىل
وزارة البيئة و�أ�رشح لهم وال �أحد يهتم ويرد علينا».
و�أ�ضاف« :كما �أننا نطالب ب�أن تكون هناك �أ�سعار الطاقة
اخلا�صة بال�صناعيني ،فكل �شيء �صناعي غري مدعوم ال يف
الكهرباء وال يف املازوت للمولدات ال�صناعية».
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طريق بيت الدين  -بناية طوين جميل نهرا
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م�ؤ�س�سة زغيب للم�صاعد
تركيب وت�صليح و�صيانة الم�صاعد

Lebanon - Zouk Mosbeh
Tel: + 961 9 211947 - Mobile: + 961 70 964901
Email: etszgheib@hotmail.com

مقابلة
رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام شركة ريمون بركه ش م ل

اسكندر بركة :الجمود في حركة االعمار اجبرنا على التصدير

و�صلت �صناع���ة الدهانات يف لبنان اىل مرحلة تطور مواكبة للحاجة
الوطنية وم�ساهم���ة يف تطوير امل�شاريع االقت�صادية كافة ،ملا لها من
عالقة مبا�رشة بالعديد من القطاعات ،خ�صو�ص ًا �أنها تطورت مع تطور
ال�صناع���ات على م���ر ال�سنوات ،اىل درجة انه���ا تفاعلت مع احلاجات
التقنية مبختلف جماالتها.
عن التطور التاريخي ل�صناعة الدهانات
وواقعها وم�ستقبلها حت��دث ا�سكندر
بركة رئي�س جمل�س ادارة �رشكة رميون
بركه �ش م ل للدهانات اىل «ال�صناعة
واالقت�صاد» قائ ًال�« :صناعة الدهانات
من �أقدم ال�صناعات .وتعود الدهانات
ال�شفافة (الالكر) اىل ال�صينيني 2000
طورها امل�رصيون
�سنة قبل امليالد وقد ّ
فيما بعد م�ضيفني اليها الألوان  .وفيما
بعد تطورت من ناحية املواد امل�ستعملة،
فانتقلت من املواد الأولية النباتية اىل
احليوانية ومن ثم اىل الكيميائية� .أما يف
لبنان فقد بد�أت �أوائل القرن التا�سع ع�رش
وهي �صناعة حتويلية ،تخ�ضع ملبد�أ
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العر�ض والطلب وهي حية طاملا البناء
قائم وال�صناعات اخل�شبية واملعدنية
وخالفها قائم .فهذه ال�صناعة ت�ساعد
يف جتميل املنتج �أو البناء مما ي�ساعد
يف بيعه .علم ًا ب�أن بع�ض ال�صناعات
احلديثة ا�ستبدلت الدهانات ال�سائلة
بدهانات البودرة� ،إال �أنها جميعها تبقى
حتت بند الدهانات �أو الأ�صباغ»
وعن انعكا�س منو وجمود حركة االعمار
على قطاع الدهانات و�أ�سواق ت�رصيفها
�أو�ضح قائ ًال« :ي�شكل م�ؤ�رش االعمار
الدليل الأهم يف االقت�صاد احلديث الذي
ينعك�س ايجاب ًا �أو �سلب ًا على جميع
القطاعات .ومما ال �شك فيه �أنه من �أهم
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العوامل امل�ؤثرة على ال�صناعة والتجارة
ب�شكل ع��ام يف ل��ب��ن��ان .ف��اجل��م��ود يف
القطاع العقاري االعماري يف لبنان
خالل ال�سنتني املن�رصمتني �أجرب العديد
من امل�صانع اللبنانية على العمل خللق
�أ���س��واق جديدة خ��ارج لبنان ،ف�أ�صبح
�شعار ال�صناعيني يف لبنان « ُن َ�ص ِّدر
�أو نمَ���وت» .تبع ًا لذلك ب��د�أن��ا بت�صدير
دهاناتنا اىل دول افريقيا».
فيما �أو����ض���ح اخل���ط���وات ال��ت��ي يجب
اعتمادها لتطوير هذا القطاع« :التطوير
واالبتكار ال�صناعيني واج��ب على كل
مل ْن َتج .اذ انه ما مل
م�ص ّنع مهما كان ا ُ
يكن هناك من تطوير للمنتج فانه ي�صل
�رسيع ًا اىل النهاية احلتمية .لذلك وجب
متابعة امل��واد اجلديدة امل�ستعملة يف
هذه ال�صناعة ،مراقبة ج��ودة املنتج،
مواءمته مع املوا�صفات واملقايي�س
العاملية واالطالع الدائم على الأمناط
والأل����وان الرائجة واحلديثة وت�أمني
التو�ضيب املالئم للت�سويق».

Bauchrieh-Industrial City-Sector 7
40, Street 86
P.O.Box 119737
Beirut - LEBANON

www.foamconcrete.org
www.barakeh.com
Email: info@barakeh.com
Phone: 00961 1 690594 - 3 264868
Fax: 00961 1 690594
Mobile: 00961 3 260989

مقابلة

صاحب شركة نوفامارين
سالم كزما :لدينا منزل بجوار البحر
ب��ات��ت حماية ال��ب��ن��اء و�صيانتها من
العوامل الطبيعية مطلب ًا �رضوري ًا ،لهذا
يتوجه العديد من املقاولني والبنائيني
اىل البحث عن �سبل عديدة للمحافظة
على الأ�سطح ،على �أنواعها .وبهذا ال�ش�أن
اهتمت �رشكة «ن��وف��ام��اري��ن» بت�أمني
م�ستلزمات احلماية من الرطوبة والعوامل
البيئية التي قد ت�سبب �أ�رضاراً يف الأبنية
واال�سطح ،و�أي�ض ًا يف حماية اليخوت من
خالل مواد م�صنعة خ�صي�ص ًا لهذا ال�ش�أن.
ي��ق��ول ���س�لام ك��زم��ا ���ص��اح��ب ��شرك��ة
«نوفامارين» مفاخراً« :من ميلك عقاراً
يف منطقة مميزة ،كما يقولها من ي�شكو
امل�ستمرة مدى احلياة
لك هموم ال�صيانة
ّ
ب�سبب امل�شكالت الناجمة ع��ن مناخ
البحر ،وما ي�سببه ذلك من �صد�أ للمعادن
وعفونة للخ�شب وت�آكل احلجر ،مبا فيه
الرخام.
موقع
لكل
�
ف
إن
مقال،
مقام
لكل
أن
وكما �
ٍ
جغرايف و�ضعه الذي يحتم علينا
اختيار مواد البناء ب�شكل �صائب
قبل ال�رشوع بالبناء.
���ور ال�صناعة
ل���ه���ذا ،وم���ع ت���ط ّ
العاملية ،ق���ررت ��شرك��ة «نوفا
م��اري��ن» �أن ت�ستثمر مع �إح��دى
ال�رشكات الفرن�سية والتي تعنى
ب�شكل خ��ا���ص ب���إن��ت��اج م��واد
ب��ن��اء �صديقة للبيئة ،قامت
ب��ت��ط��وي��ر م����ادة «ن��وف��ا ب�لاك
« NOVAPLAKوه��ي م��ادة
م�صنوعة من البال�ستيك املعاد
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تدويره ،مبوا�صفات ت�ساعده �أن ي�ستخدم
قرب البحر حمافظ ًا على رونقه مع مرور
الزمن دون � ّأي حاجة ل�صيانته.
جنحت التجارب ب�شكل فاق التوقعات،
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مت��ت مراقبة املنتج مل��دة طويلة قبل
و ّ
ا�ستخدامه يف م�شاريع عديدة يف �أوروبا
 ،كما ن�صح امل�ست�شارون با�ستخدامها
يف م�رشوع  KIDZMONDOالرائد يف
و�سط بريوت وهو قبالة البحر مبا�رشة.
املطورون �أن يعملوا على جعل
حر�ص
ّ
املادة �أمينة لتم ّكن الأطفال من اللعب
واجلري على بالطات «»NOVAPLAK
التعر�ض ل�ل�إن��زالق ،مع �إمكانية
دون
ّ
التحكم بدرجة خ�شونة �سطح امل��ادة،
مكونات املنتج
كما ّ
عدلت ال�رشكة على ّ
لي�صبح مقاوم ًا للحريق.
بذلك ح�صل املنتج ال�صديق للبيئة على
جميع املوا�صفات املطلوبة للأمان
واال�ستدامة.
نحن والبحر جريان
الك�سوة اخلارجية للمباين الكبرية غالب ًا
ما تكون عر�ضة للت�آكل وال�سقوط عندما
ت��ك��ون ج���ارة للبحر ،ف��ال��ه��واء الرطب
وامل�شبع بامللح كفيل ب���أن
املعر�ضة
يتلف معظم امل��واد
ّ
ل���ه ،خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون
املنطقة عالية الرطوبة ،جنحت
« »NOVAPLAKيف نظر
املهند�سني ب���أن تكون ج��ارة
البحر اجلميلة.
و�أن �رشكة نوفامارين يف منطقة
عم�شيت �ستعلن خالل �سنة 2014
عن منتج ي�ستخدم يف بناء ال�سفن
واليخوت الفخمة.

100% Marine for cladding & flooring

Anti-slippery around pools

Where humidity & water harms other material

Marine Construction Material

Sustainability for Greener Construction

NOVAMARINE S.A.L: Amchit - Lebanon • Phone: +9613 242327 • Info@novaplak.com • www.novaplak.com

Bir Hassan-Facing Golf Club P.O.Box 15-5101-Beirut-Lebanon
Tel: +961 1 854286 - Fax: +961 1 854288
Email:info@paclb.com - www.paclb.com
St.38 Industri al Area, Gate No.43, P.O. Box 40587-Doha-Qatar,C.R.34078
Tel: +974 44506084-Fax: +974 44683021
Email:info@pacqa.com - www.pacqa.com

مقابلة

مدير شركة البناؤون ش.م.ل عادل أسعد الحداد:
تأثرت تجارة مواد البناء بجمود حركة البناء مباشرة ً

ال ي���زال قطاع البناء يف لبنان يت�أرجح بني الن�ش���اط الن�سبي وجمود ال�ساحة
العمراني���ة ،كونه القطاع الأك�ث�ر ت�أثراً بالأو�ضاع االقليمي���ة �أمني ًا واقت�صادي ًا،
خ�صو�ص أ� و�أن ال�سيا�سات االقت�صادية التي تنتهجها بع�ض القطاعات وال�رشكات
ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على احلركة العمرانية التي �شهدت تراجع ًا ت�صحيحي ًا خالل
ال�سنتني املا�ضيتني ،مع بع�ض ظواهر االنفراجات يف بع�ض املناطق.
وعلى الرغم من الأو�ضاع العامة االّ �أ ّن العديد من ال�رشكات التجارية وال �سيما
يف جمال الأدوات ال�صحية ومواد البناء املرتبطة ب�شكل مبا�رش بالبناء والعمران
وجدت لنف�سها خط ًا جتاري ًا م�ستق ًال اليجاد التوازن التجاري .ومن هذه ال�رشكات
�رشكة البنا�ؤون �ش.م.ل التي تعتمد �سيا�سة ترويجية وتناف�سية ناجحة.
ع��ن ه��ذه ال�سيا�سة واحل��رك��ة العمرانية
وارتباط �رشكة البنا�ؤون �ش.م.ل بال�سوق
ال��ع��م��راين يف لبنان حت��دث ال�سيد ع��ادل
ا�سعد احلداد مدير �رشكة البنا�ؤون �ش.م.ل
اىل «ال�صناعة واالق��ت�����ص��اد» مو�ضحاً:
«ان ال�رشكات التي تعتمد يف جتارتها
ّ
و�صناعتها على الباطون والرخام ومواد
البناء هي مرتبطة ب�شكل مبا�رش بحركة
االعمار التي �شهدت ن�شاطً ا بطيئ ًا بع�ض
ال�شيء ،فهناك جمود يف العقارات املبنية
وغري املبنية.
هذا وتعود ا�سباب تراكم اجلمود يف البيع
اىل ع��دة عوامل �أهمها ال��ظ��روف الأمنية
واالقليمية التي اثرت على ال�سوق اللبناين
بع�ض ال�شيء ،باال�ضافة اىل الطفرة التي
ح�صلت ب��الأ���س��ع��ار وارت��ف��اع��ه��ا بطريقة
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دراماتيكية يف العام  2010وادت اىل ان
تكون ا�سعار عملية االعمار والبناء اكرب
من قدرة حتمل املواطن اللبناين املقيم ،بل
كانت اقرب اىل قدرة املغرتبني و�أ�صحاب
الأعمال الكبرية يف لبنان الذين ي�ستطيعون
مواكبة ال�صعود يف �أ�سعار ال�شقق اجلديدة.
وكان من نتيجة هذه املعادلة �أن �أ�صبحت
ال�شقق املعرو�ضة �أكرث من الطلب عليها ،وهذا
املو�ضوع هو الذي �سبب اجلمود ،باال�ضافة
اىل غالء املعي�شة وامل�شاكل ال�سيا�سية التي
كر�ست كرثة العر�ض مع قلة الطلب.
ّ
� ّأما عن ت�أثر �رشكة البنا�ؤون �ش.م.ل بهذا
الو�ضع �أجاب ال�سيد حداد» :يف ال�سياق نف�سه
نحن كتجار �أدوات �صحية ت�أثرنا بحركة
اال ّان
قطاع البناء خا�صة يف جمال البالط ّ
هذا الت�أثري كان حمدوداً نوع ًا ما كوننا جتار
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جملة ومل نت�أثر ك�صاحب م�رشوع البناء
نف�سه  ،رمبا كوننا جتار �أدوات �صحية نبيع
لزبائن املفرق واملهند�سني �أي �أننا نبيع
لتجار بناء �أكرث ونوزع على كافة الأرا�ضي
اللبنانية».
وعن املقرتحات التي يراها منا�سبة للخروج
من الأزمة قال ال�سيد حداد :بالت�أكيد لدينا
ر�ؤية مهنية بهذا ال�ش�أن ،وكي يتمكن البلد
عامة من اخلروج من �أزمة انخفا�ض جتارة
البناء ال بد �أو ًال من �أن ت�ضخ م�ؤ�س�سات
اال�سكان مبالغ �أكرث مع تخفي�ض الفوائد
امل�رصفية اخلا�صة باال�سكان .علم ًا � ّأن
ق��رو���ض اال���س��ك��ان امل��ق��دم��ة م��ن ال��دول��ة
اللبنانية ال ب�أ�س بها على �أن يلحظ م�رصف
اال�سكان فوائد �أكرث ان�صافاً.
«� ّأم��ا بالن�سبة للأمور ال�سيا�سية ف�آمل �أن
حتل قريب ًا مما �سي�ساعد على منو الو�ضع
العمراين ب�شكل ايجابي».
وا���ض��اف» :لنمو القطاع ال��ع��م��راين على
احلكومة اللبنانية �أن حت�صل على مبلغ
من  ،World Bankواعفاء بع�ض امل�شرتين
من �شقق او حمالت من �رضيبة الت�سجيل
للت�شجيع على اال�ستمرار واال�ستثمار».
و�أعاد ال�سيد حداد ق�ضية جمود بيع ال�شقق
اجلاهزة  »:اىل كرب م�ساحة ال�شقق  -من
 250مرتاً مربع ًا وما فوق -مما �شكل �أزمة
وهنا على املواطن اللبناين �أن يقتنع انه
لي�س بحاجة اىل �شقة كبرية بهذا احلجم
ويجب ان تكون �أ�صغر بقليل وميكن تق�سيم
امل�ساحة اىل �شقتني او ثالثة ما يعطي راحة
يف املناطق ال�شعبية او ت�صبح اال�سعار �أكرث
قبوال يف املناطق الفخمة وتباع اكرث .حتى
يف العا�صمة بريوت هناك �شقق م�ساحتها
من  70اىل  120مرت مربع تباع اكرث من
ال�شقق التي م�ساحتها  200م�تر .واحلل
امل�ؤقت ال��ذي �ستفر�ضه حركة ال�سوق هو
عدم ان�شاء �شقق كبرية ليتمكن تاجر البناء
من بيع خمزونه».
«و�أعتقد �أن حركة ال�سوق يف املدى املنظور
�ستتجه اىل ال�شقق ال�صغرية واملتو�سطة
امل�ساحة بني  100مرت و  150مرت مربع كي
ي�ستمر قطاع جتارة البناء يف االزدهار».

بوليفار �سن الفيل
961 1 251300 - 961 1 253936 :هاتف
961 1 253935 :فاك�س
961 70 155100 - خليوي
90 - 1338 :ب.�ص
builders@haddadgroup-intl.com
www.builderslebanon.com

مقابلة
مدير مؤسسة الكفوري للصناعة والتجارة
جاد جوزيف الكفوري :القروض المصرفية تحرك عجلة العمل
�إنتاج مواد البناء يدخل �ضمن جدولة حركة البناء
يف لبنان ،خ�صو�ص ًا حني يرتفع العر�ض ،فتتحرك
العجلة ب�شكل �إيجابي والعك�س �صحيح� ،إال ان
امل�ؤ�س�سات املعنية تبقى يف حالة ت�أهب وتبقي على
حركتها وانتاجها يف �شتى الأحوال.
وع��ن حركة البناء يف لبنان يقول ج��اد جوزيف
الكفوري مدير م�ؤ�س�سة الكفوري لل�صناعة والتجارة،
رخام وغرانيت وحجر طبيعي�« :إن احلركة البطيئة
ج��داً يف ت��داول �أو غالء العقارات طبع ًا ت�ؤثر �سلب ًا
على ت�رصيف الإنتاج .وتتطلب املحافظة على �سري العمل لهذه
حترك عجلة
امل�ؤ�س�سات ت�سهيالت القرو�ض امل�رصفية التي ّ
العمل يف هذا القطاع ولو بالقدر غري الوفري .ف�أهمية القطاعات
حترك العجلة االقت�صادية
املتعلقة بالبناء واحلركة العمرانية ّ

والنمو املزدهر يف البلد».
وعن تراجع حركة البناء قال« :هذا الرتاجع كان �سبب ًا
رئي�س ًا يف ت�رصيف منتجاتنا ما جعل التداول بطيئا
ج��داً ،وكل ذلك ب�سبب اجلمود والرتاجع يف تداول
العقارات».
فيما �أو���ض��ح�« :إن اخلطة اال�سرتاتيجية مرتبطة
ب�سيا�سة احلكومة االقت�صادية واملتعلقة بالتوجه
ب�شكل فعلي نحو دعم هذه امل�ؤ�س�سات ،وذل��ك من
ناحية تخفي�ض ال�رضائب املرتفعة ودعم املحروقات
والكهرباء وغريها من الأمور التي قد ت�سهل عمل وتن�شيط هذه
القطاعات».
و�أ�ضاف« :ن�أمل ان يتح�سن م�ستقبل القطاعات الإنتاجية ب�شكل
عام ،من خالل تطوير ال�سيا�سة االقت�صادية التي ذكرناها �آنف ًا».

صاحب شركة  ATCOزياد عطاهلل:
قطاعنا مطلوب في الحركة العمرانية
تتمي���ز �صناع���ة الأمليني���وم
وزج���اج و�ستانل����س �ستيل يف
لبن���ان بجودته���ا العالي���ة ملا
فيها من متيز باال�شكال والألوان
والت�صاميم ،وبات���ت مق�صداً يف
معظ���م امل�شاري���ع العمراني���ة
والديك���ورات اي�ض��� ًا ،حت���ى �أن
العديد م���ن الأبنية ا�ستبدلت يف
ت�صميمها اخلارج���ي من احلديد
�أو فريفورجي���ه باالملينيوم ملا
يعطيه من جمالية راقية.
ويف ه��ذا اخل�صو�ص ق��ال زي��اد عطاهلل
�صاحب �رشكة  ATCOاملتخ�ص�صة يف
�صناعة الأملينيوم وزج��اج و�ستانل�س
�ستيل يف لقائه مع «ال�صناعة واالقت�صاد»
حول �أهمية �صناعة الأملينيوم وزجاج
و�ستانل�س �ستيل يف لبنان وما يواجهه،
ويرى زياد عطاهلل�« :إن قطاع الأملينيوم
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وزج��اج و�ستانل�س �أ�سا�سي يف تفعيل
احلركة العمرانية وتطويره ،وبدعم من
اجلهات املخت�صة وعلى ر�أ�سها وزارة
ال�صناعة يكمن �رس جن��اح وتطور هذا
ال��ق��ط��اع يف املحافظة على النوعية
واجل���ودة يف الإن��ت��اج لأن وج��ه كل بلد
جتاري هو �صناعته».
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وعن نظرته امل�ستقبلية تنمية وتطوير
قطاع الأملينيوم وزج���اج و�ستانل�س
ق��ال« :من ال�رضوري االهتمام بتطوير
م�ستقبل قطاعنا با�ستمراره ،لأن لنجاحه
انعكا�سات �إيجابية على االقت�صاد اللبناين
كونه منت�رشاً يف كل لبنان ،ويوجد بن�سبة
عالية من العائالت اللبنانية التي تعي�ش
من هذا القطاع� ،إال �أنه غري مدعوم مثل
الكثري من ال�صناعات اللبنانية ،والدعم
نق�صد فيه ت�أمني م�ستلزمات ال�صناعة
و�رضورياتها ،مثل الطاقة وم�شتقاتها».
وعما يواجهه هذا القطاع قال عطاهلل:
« لكننا نواجه �صعوبات يف الت�سهيالت
امل�رصفية والإداري��ة� ،إذ ال ي�ستطيع �أي
�صاحب م�ؤ�س�سة �أو �رشكة له تاريخ ناجح
يف ال�صناعة ويف املعامالت امل�رصفية
�أن يقرت�ض مبلغ ًا ما لتطوير م�صنعه� ،إال
ب�رشوط تعجيزية».
وعن مقرتحاته للحد من ت�أزم قطاعه قال
عطاهلل�« :أقرتح �أن ينظر اىل هذه الأمور
جميعها لتجنيب ال�صناعي الهجرة �إىل
بلد �آخر واال�ستفادة منه ومن خرباته».

م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

زحلة  -البقاع  -املدينة ال�صناعية �شارع الب�ساتني
هاتف961 70 421444 - 961 70 479292 :
E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

مقابلة

صاحب شركة  BMAللدهانات
موريس حسون :اعتمدنا استراتيجيات تخول
الشركة الصمود في وجه االنعكاسات
ين�شط قطاع الدهانات ب�شكل وا�سع مع
احلركة االمنائية للتطور العمراين ،كونه
مرتبط ب�شكل مبا�رش مب�شاريع البناء
وتطور حركتها يف ال�سوق اللبنانية.
فمع تراجع احلركة العمرانية وتراجع
العر�ض والطلب على الأبنية ال�سكنية
ت��راج��ع��ت ح��رك��ة �صناعة ال��ده��ان��ات
يف لبنان ،ومع هذا قامت العديد من
ال�رشكات بالبحث عن �سبل انتاجية
�إيجابية للمحافظة على ثوابتها املهنية.
بهذا الأ�سلوب يعمل موري�س ح�سون
�صاحب �رشكة  BMAللدهانات ليكون
يف حالة توازن مع الو�ضع العام ،الذي
ق��ال عنه خ�لال اللقاء مع «ال�صناعة
واالقت�صاد»�« :صحيح �أن الرتاجع يف
ال�سوق العقارية اللبنانية قد �أث��ر يف
عدد من ال�صناعات اللبنانية ولكننا
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كم�صنعني للدهان مل نت�أثر بهذا الرتاجع
مع �أن قطاع الدهان يعترب مهم ًا يف
ال�سوق العقارية ،وذلك لأننا ال نح�رص
مبيعاتنا و���ص��ن��اع��ات��ن��ا يف ال�سوق
املحلية ،بل ن�صنع ون�صدر لبلدان عربية
و�أجنبية كثرية وهي تعترب اليوم م�صدر
دعم ل�صناعة الدهانات و�صمودها.
وعن اخلطط التي يتبعونها قال« :كما
�سبق وذك��رن��ا ف���إن االنعكا�س مل يكن
بالقوة التي ت�أثر بها غرينا من امل�صنعني
وذلك العتمادنا ا�سرتاتيجيات يف ق�سم
املبيعات تخول ال�رشكة ال�صمود يف
وجه االنعكا�سات ،كما �أنه عملنا الدو�ؤب
على التطور واحل�صول على �شهادات
اجل��ودة العاملية وتطوير ق�سم البحث
و التطوير ال��ذي �ساهم كثرياً يف فتح
�أ�سواق �أو�سع لل�رشكة والتقدم والنجاح.
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ف���إدارة ال�رشكة �أ�صبحت مدركة متاما
لل�صعوبات التي تتعر�ض لها ال�صناعة
يف بلدنا لذا عدنا ومنذ بدء عام 2011
على تطوير عملنا والتو�سع ب�شكل �أال
تكون �أ�سواق ال�رشكة حم�صورة �ضمن
�سوق معينة».
وعن ت�أثر قطاع الدهانات بحركة البناء
قال ح�سون« :القطاع العقاري يف تطور
مهم خ�صو�ص ًا �أن ال�سوق اللبنانية ت�ضم
��شرك��ات ذات م�ستوى ع��امل��ي والتي
تقوم بتنفيذ م�شاريع �ضخمة ومهمة يف
ال�سوق اللبنانية واخلارجية ،ما ي�ساهم
يف تطور هذا القطاع وانعكا�س ازدهاره
على االقت�صاد اللبناين ب�شكل عام
�آملني �أن يتح�سن الظرف ال�سيا�سي فهو
ع�صب جناح لكل القطاعات ال�صناعية
وغريها».
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:جمموعات توليد
�أ.ف. ك500  اىل30 من
 تبديل �آيل وعمل على التوازي،لوحات حتكم
كوامت �صوت
املحركات �صنع فرن�سا �أو الواليات املتحدة الأمريكية
املنوبات �صنع ايطاليا �أو انكلرتا

امل�صنع :منطقة دور�س ال�شارع الرئي�سي
هاتف961 8 376655 - 961 3 827589 :

E-mail: pvc.konnen@gmail.com

املكتب :بدنايل ال�شارع الرئي�سي
تلفاك�س 961 8 912453 :البقاع  -لبنان

مقابلة
مدير شركة كونين لالبواب والنوافذ االوروبية U-PVC
المهندس محمد شريف:
تميزنا بصناعة الزجاج المضاعف لنكون شركاء بالطاقة
بهذا ال�ش�أن حتدث مدير �رشكة كونني لالبواب والنوافذ االوروبية
 U-PVCاملهند�س حممد �رشيف اىل «ال�صناعة واالقت�صاد»:
«مما ال �شك فيه �أن �أكرث دول العامل حت�رضاً تعتمد يف احلركة
العمرانية على ال�صناعات املعدنية والبال�ستيكية ملا لها من
مميزات ،لذلك يف لبنان يجب علينا ان نواكب هذا التطور من
خالل املعار�ض الدولية والتي تقام �سنوي ًا يف �أكرث من مكان يف
العامل ،ويجب علينا �أن نقوم بت�صنيفات مهمة لهذه املواد ،مثال
على ذلك النوافذ واالبواب البال�ستيكية التي ت�ستعمل ب�أكرث دول
العامل تطوراً ملا لها من خ�صائ�ص مفيدة لناحية الطاقة وغريها
من املنافع ،ومبا �أننا قد �أ�س�سنا منذ عام � 2005رشكة يف البقاع
لهتم بت�صنيع النوافذ واالبواب وم�ستلزماتها والتي تعترب الأوىل
يف هذا املجال من ناحية اجلودة والتقنية بعد جهد لتتالءم مع
طلبات عمالئنا املمتدة على م�ساحة الوطن ،وقد متيزنا عن
غرينا من ال�رشكات ب�صناعة الزجاج امل�ضاعف لنكون �رشكاء
بالطاقة ب�أعلى مقايي�س مثل  True Seal –Technologyولي�س
بالأ�سلوب املتبع نف�سه عادي ًا .يف لبنان لغاية االن مل يتم
ت�صنيف مادة الـ PVCلالبواب والنوافذ بدي ًال عن املواد االخرى
على م�ستوى الدولة».
وعن و�ضع ال�رشكة وت�أثرهم برتاجع حركة قال �رشيف« :عندما
يكون هناك عدم �إ�ستقرار �سيا�سي و�أمني يف البلد ي�ؤثر ذلك ت�أثريا
كبرياً جداًعلى حركة العمران ،خ�صو�ص ًا �أن ما يقارب الـ 75%
من ا�ستثمارات العقارات واحلركة العمرانية ت�أتي من خارج
لبنان ،لذلك �إن �أغلب امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ت�أثرت ب�شكل �سلبي
نتيجه لهذه الظروف».
وعن املخططات التوجيهية التي تتبعها ال�رشكة �أكد �رشيف�« :أننا
يف لبنان نفتقد اىل خمطط توجيهي لعمل الدرا�سات املطلوبة

تتغريعجل���ة البن���اء يف لبنان
وف���ق احلركة العمراني���ة وتت�أثر
بالأو�ض���اع االمني���ة حملي��� ًا
واقليمي ًا ،وهذا ما ي�سبب تراوح ًا
يف م�س�أل���ة العر����ض والطل���ب.
فمعظ���م امل�ؤ�س�س���ات املعني���ة
بحرك���ة البناء وامل���واد التي يحتاجها ه���ذا القطاع
ت�أث���رت ب�شكل مبا�رش بالرتاجع الن�سبي حلركة الإعمار
يف لبنان.
للعمل ال�صناعي ،لنواكب حركه النمو والعمران مثل باقي الدول.
على �سبيل املثال يف منطقة بعلبك -الهرمل حتى الآن ال يوجد
منطقة �أو ار�ض م�صنفة �صناعية ،لذا من واجب الدولة �أن تعمل
على م�رشوع اقامة وبناء منطقة �صناعية متكاملة وجمهزة
بالطرق احلديثة مبا فيها الكهرباء على غرار الدول املتقدمة،
حينها تقوم ب�إيجار هذه الأبنية كل ح�سب �صناعته من حيث
جممع موحد .ويف هذه احلال
امل�ساحة .وهكذا يكون لل�صناعيني ّ
نكون قد �ساهمنا كذلك يف م�ساعدة اليد العاملة اللبنانية لكي ال
تنزح اىل املدينة بعيداً من مناطقها ما يت�سبب باكرث من م�شكلة».
وعن م�ستقبل قطاع �صناعة الزجاج قال« :لن يكون لل�صناعة
م�ستقبل يف ظل هذه االو�ضاع �إن بقيت احلال على ما هي عليه،
و�إذا مل ت�ساهم الدولة بتطوير ما ا�سلفنا ذكره ف�ستبقى ال�صناعة
تراوح مكانها على كامل االرا�ضي اللبنانية».

أحد أصحاب مؤسسة مظلوم للصناعة والتجارة
علي مظلوم:
نحتاج إلى خطط استراتيجية لتفعيل قطاعنا
تهتم م�ؤ�س�سة «م��ظ��ل��وم لل�صناعة
والتجارة» ب�صناعة جباالت باطون
وكاب�س لنب باطون وخالطات �أعالف
وجواري�ش وك�سارات ومطاحن من
خمتلف �أنواعها.
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وعن هذه ال�صناعات يقول علي مظلوم
«�أحد �أ�صحاب م�ؤ�س�سة مظلوم لل�صناعة
والتجارة»�« :إن �صناعاتنا املذكورة
�أعاله هي من امل�ؤهالت الرئي�سية كونها
عامال يف ت�صنيع البح�ص وجبل وكب�س
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الباطون لذلك تعترب يف �صلب مو�ضوع
االعمار والبناء».
ومبا �أن هذا القطاع ال يلقى اهتمام ًا من
الهيئات املخت�صة لذلك يرتاجع ب�شكل
ملحوظ مع جمود احلركة االقت�صادية

مدير التسويق والمبيعات في شركة MICTEL Chemicals
شادي التيني:
قطاع الصناعة ّ
معرض الى ضغوط كثيرة
التط���ورات ال�سيا�سي���ة
والع�ث�رات االقت�صادية
باال�ضافة اىل بطء النمو
االقت�ص���ادي ،وتده���ور
الأحوال العام���ة ،كلها
عوامل �أدت ب�شكل مبا�رش
اىل تراج���ع يف حرك���ة البناء وجم���دت بع�ض
امل�شاري���ع العمرانية يف بع����ض املناطق .لأن
احلركة مرتبطة ب�شكل مبا�رش بالواقع ال�سيا�سي
امل�ؤث���ر يف احلركة االقت�صادي���ة ،وبالتايل ي�ؤثر
على جممل القطاعات.
هذا ما ي��راه �شادي التيني مدير الت�سويق واملبيعات يف
�رشكة  ،MICTEL Chemicalsالذي �أكد �أن قطاع البناء
يف لبنان متاثر ب�شكل مبا�رش ،وعن هذا املجال قال�« :شهد
النمو العمراين تراجع ًا ملحوظ ًا خ�لال الفرتة املا�ضية
كباقي القطاعات ،ولكي يعاود هذا القطاع انطالقته التي
عهدناها يف ال�سابق يجب �أن ت�شهد البالد فرتة ا�ستقرار
�سيا�سي ،ونتطلع اىل دميومته ،كما ن�أمل �أن ي�ستمر الو�ضع
االمني يف حت�سن و�أن ن�شهد معاجلة ملعوقات البنى التحتية
واخلدماتية ما ي�ساهم يف انتعا�ش اقت�صادي م�أمول».
وعن ما يطلبه ال�سوق يف هذه الأحوال قال« :ان االنق�سامات
ما ي�ؤثر على كل الفروع املتعلقة بهذا
القطاع ومنها ال�صناعات املعدنية
واحلركة العمالية وغريها.
وعن حركة البناء قال�« :إذا مل يكن هناك
تداول يف �رشاء وبيع العقارات ال يكون
هناك بناء �أو عمران و�أي�ض ًا الغالء
الفاح�ش لأ�سعار العقارات ي�ؤثر �سلب ًا
على البناء والإن�شاءات العمرانية».
فيما قال �إن الو�ضع يحتاج اىل «خطط
ا�سرتاتيجية لتفعيل هذا القطاع تتعلق
�أو ًال ب�سيا�سة ال��دول��ة وال��ن��ظ��ر لهذه
امل�ؤ�س�سات من ناحية الدعم بقرو�ض

احلادة لأي ا�ستحقاق ال يخدم االقت�صاد اللبناين يف جميع
القطاعات ،كما �أن �سيا�سة تعطيل واجل��دل العقيم تقود
االقت�صاد والبالد ب�شكل تدريجي اىل الهالك ،وي�ضع لبنان
يف م�صاف الدول املتعرثة اقت�صادي ًا ،ما يفقد ال�صناعي
الثقة مب�ستقبل �أف�ضل ل�صناعته وتفقده الفر�ص نحو التقدم
ومواكبة التطور .ومن جهة اخرى تعدم �أي نوع من فر�ص
اال�ستثمار يف لبنان ،ومن امل���ؤمل �أن ن�شاهد امل�س�ؤولني
يتكلمون ع��ن احل��رك��ة البطيئة يف ال�سوق وال�تراج��ع يف
املبيعات والتعرث يف ال�صناعة ،ويح�صدون اخل�سائر بدل
العمل على ابتكار احل��ل��ول� .آن الأوان ل�نرى امل�س�ؤولني
وال�سيا�سيني يتمتعون باحل�س الوطني وي�سعون النقاذ
الوطن واقت�صاده.
كما نعلم جميع ًا ان االقت�صاد اللبناين يعاين الكثري من
ال�ضغوط يف هذه الفرتة ن�سبة اىل الظروف ال�صعبة والأزمات
املتعددة امل�صادر والأوج���ه ،فقطاع ال�صناعة كباقي
القطاعات معر�ض اىل �ضغوط كثرية ،ويف هذه الظروف ال
ميزة له على باقي القطاعات يف االقت�صاد اللبناين».
وع��ن احللول واملقرتحات التي يراها لتطوير وحت�سني
و�ضع هذا القطاع ق��ال�« :إن الت�صادم ال�سيا�سي ال�رش�س
بني ال�سيا�سيني ال يربره الر�أي العام اللبناين وال الهيئات
االقت�صادية ،كما وان تراكم الأزمات االجتماعية والتن�صل
من امل�س�ؤولية ال يخدم االقت�صاد .ان معاجلة اخللل يكمن
يف حتمل امل�س�ؤولية �أو ًال ،وتخفيف االحتقان ال�سيا�سي
لتنطلق عجالت كل القطاعات وينتع�ش االقت�صاد .ان �سمعة
املنتجات اللبنانية هي ممتازة وترقى اىل العاملية فال
خوف عليها ،هذا ما يجعلنا مطمئني البال حيال م�ستقلها».

�صناعية وتخفي�ض ال�رضائب ودعم
الكهرباء و االت�صاالت وب�صورة خا�صة
للم�ؤ�س�سات ال�صناعية وبهذا يكون هناك
جزء من حتريك العجلة االقت�صادية».
وع��ن م��ق�ترح��ات احل��ل��ول�« :إن النمو
العمراين ي�شهد تراجعا دائما وكل عام
يكون الرتاجع �أكرث من العام املا�ضي.
لذلك نطلب من الدولة انقاذ ما تبقى من
قوة امل�ؤ�س�سات التي ترتاجع �شيئ ًا ف�شيئا
واذا بقيت احلال على ما هو �سائد فلن
تبقى م�ؤ�س�سات وال قطاعات انتاجية
يف هذا البلد م�ستقب ًال».
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مقابلة

متحف األونيكس متى
نعمان متى :الرخام اللبناني من أجود الصناعات
يعترب قط���اع الرخام من بني القطاعات
ال�صناعي���ة الفاعل���ة اقت�صادي��� ًا لي�س
جل���ودة �صناعته فقط بل الزدياد الطلب
علي���ه يف معظم املج���االت العمرانية،
حتى املنازل باتت تعتمد على الديكور
من م���واد الرخام والغراني���ت واحلجر
امللون .ومع تطور التكنولوجيا حتولت
�صناعة الغراني���ت اىل �صناعة ع�رصية
تعطي الأ�شكال اجلمالية ح�سب الطلب،
خ�صو�ص ًا وقد حتولت اىل �صناعة حديثة
ت�شبه اخلزفيات.
متى �صاحب «متحف
ي��رى نعمان ّ
الأونيك�س متى» التي تعنى ب�صناعة
ون��ح��ت و�أ���ش��غ��ال احل��ج��ر وال��رخ��ام
وال��غ��ران��ي��ت على خمتلف �أ�شكالها
و�أن��واع��ه��ا م��ن حجر م��دق��وق ومبوز
وجملي ،و�صناعة االدراج واملجايل،
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وك��ل �أن��واع االعمال امل��زخ��رف« :مع
مرور الوقت �أكت�سبنا خربة كبرية يف
تن�سيق الأع��م��ال .ويف خطوة جريئة
و�سعنا
ويف ظل �أو�ضاع غري م�شجعة ّ
الأف��ك��ار وزدن���ا م��ن �أن���واع الأح��ج��ار
التي ن�ستعملها يف عملية الت�صنيع
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والتقطيع ،و�أدخلنا اىل �صناعتنا �أحدث
التقنيات من حيث الآالت واملنا�شري
التي تعمل على الليزر والكمبيوتر
واملوا�صفات العالية ج��داً ،لذا يعترب
الرخام اللبناين من �أجود ال�صناعات».
�أما عن الظروف التي متر بها ال�صناعة
فقال نعمان متى�« :أثرت علينا الظروف
العامة التي متر فيها املنطقة عامة
ولبنان ب�شكل خا�ص ،فرتاجعت حركة
البناء ،وتغريت املعايري العمرانية
يف الأبنية ،ما خفف من الطلب على
العديد من ال�صناعات املرتبطة ومنها
�صناعة ال��رخ��ام والغرانيت� ،إال �أن
بع�ض املناطق مل تت�أثر كثرياً لكن
م�شاريعها �صغرية وف��ردي��ة ،وهنا
يكون العمل ح�سب الطلب ووفق حاجة
الزبون ورغبته بال�شكل العام وحجم
الأحجار».
�أما عن امل�شاكل التي تواجه �صناعة
الرخام والغرانيت وكيفية مواجهتها
فقال�« :أكرث املعانات وامل�شكالت التي
نواجهها يف قطاعنا هي امل�ضاربة
غري امل�رشوعة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
�أو ممن يعملون من دون تراخي�ص �أو
موا�صفات بيئية .وهنا نطالب الدولة
بدعم ال�صناعيني يف جم��ال الطاقة
واملحروقات التي تق�سم ظهر ال�صناعي
اليوم نظراً لكلفتها العالية واملخيفة
والتي حتمينا من املناف�سة».

صاحب(مؤسسة رمزي الحاج للصناعة والتجارة)
رمزي الحاج :ال نقترح تحسينات في ظل السياسيين الحاليين

ترتب���ط جت���ارة الغراني���ت والرخ���ام بالعر�ض
والطلب عل���ى الأ�صناف املختلف���ة املتوافرة يف
ال�س���وق اللبنانية ،ويف ظل تراج���ع حركة البناء
تارة ون�شاطها طوراً تتغ�ي�ر متطلبات ال�سوق� ،إال
�أن امل�ؤ�س�سات املخ�ص�ص���ة ب�صناعة الغرانيت قد
تعمل على الت�أقلم والبحث عن بدائل جتارية يف
ح���االت الركود ،ولكن حني تواجههم م�ضاربة غري
م�رشوعة قد تكون اخل�سارة م�ضاعفة.
هذا ما �أملح اليه رمزي احل���اج� ،صاحب م�ؤ�س�سة
«رمزي احلاج لل�صناعة والتجارة» يف لقائه مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» حيث �أكد �أن حركة البناء
املتغرية ت�ؤثر عل���ى الت�صنيع ،ولكن الطلب يبقى
حمافظ ًا على وت�ي�رة معينة ،لكن االحوال العامة
وغياب الرقابة ي�ؤثر ب�شكل �أو�سع على هذا القطاع
كونه ال �ضوابط �أو معيري حترتم.
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وع��ن ن�شاط م�ؤ�س�سته ق��ال رم���زي احل���اج لـ»ال�صناعة
والإقت�صاد»« :نتعامل بالغرانيت والرخام وال�صخور ،ت�أ�س�ست
امل�ؤ�س�سة �سنة  ،1994وكانت با�سم م�ؤ�س�سة جرجي املر وولده
حني كنت م�سافراً ،وعند عودتي انفردت مب�ؤ�س�ستي اخلا�صة
وكان مقرها ال�شويفات -مزرعة دير قوبل ،باال�ضافة اىل
فرع للخ�شب الحد ابنائي ،واليوم مقر ال�رشكة يف ال�شويفات
كفر�شيما خلف حمطة الري�شاين ،وي�ضم عدة �آالت ،ومكاتبنا
موجود يف احلدث».
وق��ال �صناعته« :نحن نعمل يف جم��ال ت�صنيع الرخام
والغرانيت وال�صخور ،عملت قلي ًال يف جمال البالط ال�صب
ال��ذي ي�سمونه املوزاييك قدمي ًا ،ولكن توافد ال�صناعات
الأجنبية من ال�سرياميك �رضبت �صناعتنا وخففت من
وجودها يف ال�سوق اللبنانية».
و�أ���ض��اف يف ال�سياق نف�سه« :املفرو�ض ان يكون قطاع
الرخام والغرانيت يف احلى حاالته لكن و�ضع البلد احلايل
�أرجعنا مبعدل  % 60تقريب ًا اىل الوراء ،وال نزال على �أمل �أن
يتح�سن وننطلق من جديد».
فيما حدد امل�شاكل« :اكرث امل�شاكل التي تواجه �صناعتنا اليوم
هي الب�ضائع التي ت�أتي من اخلارج م�ص ّنعة وجاهزة ومو�ضبة
بال�صناديق ،وهذا ما �أثر على ن�شاط �صناعة الآالت الكبرية
ومنا�شري التف�صيل فخف انتاجها الن ال�سوق باتت ي�ستورد من
ال�صني وتركيا وغريهما ،فلم يعد لدينا جمال لت�شغيل �آالتنا،
ويحمل ما يريده.
و�صار الزبون يبحث عن اجلاهز
ّ
باال�ضافة اىل �أنه �صار لدينا عدد كبري من امل�صانع فبني
امل�صنع وامل�صنع هناك معمل ،ولكن لي�س كلهم مهنيني
باملعنى ال�صحيح».
وعن املقرتحات للخروج من الأزمة يقول احلاج« :ال تفعل
املقرتحات �شيئ ًا الن ال�سيا�سيني يجب �أن يحلوا الأم��ور
لن�ستطيع العمل ،ليعملوا على تهدئة الأو�ضاع من خالل
ت�صاريحهم فيهد�أ البلد ونحن نعمل وال نريد منهم �شيئ ًا».
وعن �أنواع ال�صخور التي ي�ص ّنعها قال احلاج« :ن�ص ًنع �أكرث
من مئة نوع بني الغرانيت والرخام ،نحن مل ن�ستورد من
اخلارج من قرابة ال�سنتني ،رمبا الرخام امل�رصي موجود
يف ال�سوق وبع�ض الرخام ال�صيني ،وهذا من املمكن �أن يتم
ا�سترياده كرخام خام ونحن ن�ص ّنع �أحجامه ونوعيته� ،أنا
�أف�ضل �أن ا�ستخدم الرخام االجنبي مثل الهندي والربازيلي
وااليطايل املوجود يف ال�سوق املحلية� ،إال �أن ال�صيني هو
الأكرث انت�شاراً لأنه الأقل كلفة ،فكل درجة هندية تكون بثمن
ع�رش درجات �صينية».
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�شركة ليكورن كي�سونرج�س �ش.م.م
صناعة مراجل أوتوماتيكيةمن جميع القياسات
بخار ومياه ساخنة  -استيراد وتصدير مراجل وحرقات
بريوت – اال�شرفية
�شارع الغابي
ملك كي�سونرج�س
هاتف:
961 )1( 324880 - )1( 326760
فاك�س961 )1( 200413 :
�ص .ب 16-6244 :بريوت  -لبنان
kionergi@inco.com.lb

مقابلة

صاحب شركة «ماغرامار» لصناعة الرخام
سجيع مسعود :ال يوجد دعم للقطاع الصناعي

�صناع���ة الرخام من ال�صناعات املتطورة يف لبنان ملا يف جودتها
م���ن �صناعة و�إبداعي���ة جعلتها يف دائرة اهتم���ام املواطن ،حيث
ا�ستبدلت يف العديد من االبنية داخلي ًا وخارجي ًا ،اذ باتت �صناعة
الرخ���ام من ا�سا�سيات الديكورات كافة .وارتبط التداول يف �صناعة
وجت���ارة الرخام باحلركة العمرانية ب�ش���كل مبا�رش ،حتى ت�صديره
�صار له عالقة بالأو�ضاع.
عن ت�أثر قطاع �صناعة الرخ���ام باحلركة العمرانية يف لبنان قال
�سجيع م�سعود �صاحب �رشكة «ماغرامار» ل�صناعة الرخام« :منذ
�أن ت�أ�س�س���ت ال�رشك���ة �أي من حوايل � 15سن���ة ،مل ن�شهد مثل هذا
الرتدي االقت�صادي الذي حلق املنطقة هاتني ال�سنتني.
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طبع ًا مثل �أي �صناعة يف لبنان
تركيزنا �أو ًال على اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأم���ن���ي يف ال���ب�ل�اد ،ف��ق��د ت���أث��رن��ا
بالظروف التي منر بها �سلبي ًا .كما
�أن عدم التوازن باال�ستقرار الأمني
وال�سيا�سي �أثر بطريقة مبا�رشة على
املغرتبني اللبنانيني ورجال الأعمال
الأج���ان���ب ف��ع��دد ك��ب�ير منهم ك��ان��وا
ي�ستثمرون �أموالهم يف هذا القطاع،
�إال �أن الأو�ضاع الأمنية الراهنة حالت
دون ذلك ،وهذا �أي�ض ًا ما انعك�س �سلب ًا
على حركة بيع ال��ع��ق��ارات وال�شقق
ال�سكنية التي انعك�ست علينا ب�شكل
�سلبي �أي�ض ًا».
وعن معاناة قطاع �صناعة الرخام
قال« :فقدان الدعم ال�صناعي احلقيقي
من قبل الدولة خا�صة �أن��ه ال يوجد
لدينا مواد �أولية ،وهذا ما ي�ضطرنا
ال�سترياد كل مايخ�ص هذه ال�صناعة
من اخلارج ،وطبع ًا النن�سى مو�ضوع
الطاقة فمادة املازوت التي ت�ستهلك
بكميات كبرية هي �أي�ض ًا غري مدعومة
لل�صناعيني ،وكذلك الكهرباء مع �أنها
مدعومة يف دوام الليل �أي يف الوقت
الذي الن�ستطيع اال�ستفادة منها حيث
�أننا ال ن�ستطيع العمل يف الليل .فكل
هذه العوامل التي ذكرتها �سابق ًا ت�ضع
قطاعنا وجميع القطاعات يف و�ضع
ح��رج ،خ�صو�ص ًا اذا ا�ستمر الو�ضع
الأم��ن��ي على ماهو عليه ،ه��ذا ان مل
يتدهور �أكرث».
وعن مقرتحاته لتح�سني و�ضع القطاع
ق��ال« :ال ميكننا �أن نقول �أك�ثر مما
قلناه �أو طرحه غرينا من ال�صناعيني
ب�ش�أن اهتمام ال��دول��ة يف ال�صناعة
اللبنانية عامة� ،إذ عليها �إعادة النظر
يف كافة املجاالت ال�صناعية لأنها
من �أه��م القطاعات التي لها عالقة
مبا�رشة بتنمية االقت�صاد اللبناين� ،إذ
بات القطاع الأول الذي تعتمد الدولة
على مداخيله بعد ان��ع��دام القطاع
ال�سياحي».

مدير عام شركة Chromotech Khalife& Co
عماد عبد الكريم:
نحتاج قانون ينظم عمل نقابة األدوات الصحية

تتحكم حركة جتارة مواد البناء وم�شتقاتها بحركة البناء ومتطلبات
ال�سوق خ�صو�ص ًا يف جمال البالط واالدوات ال�صحية وتوابعها ،وتت�أثر
كغريها من القطاعات باالو�ضاع املحلية واالقليمية .
عن م���واد البناء وو�ضع ال�رشكة حتدث عم���اد عبد الكرمي مدير عام
«�رشك���ة  »Chromotech Khalife &Coوق���ال�« :إننا يف ال�رشكة
وكالء لأ�شه���ر امل���اركات الأوروبية التي تتعاط���ى الأدوات ال�صحية
والبالط� .إن �شعارن���ا يف ال�رشكة اجلودة والنوعية وال�سعر املنا�سب
الذي ير�ضي جمي���ع الطبقات والأذواق .لذلك لدينا زبائن يف جميع
املناطق اللبنانية.
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�أما التوجه الذي تقوم به ال�رشكة قال:
«ال يتوقف ن�شاطنا على البيع بل لدينا
ف��ري��ق عمل متخ�ص�ص للخدمة بعد
البيع .لأن جميع الأ�صناف املوجودة
يف ال�رشكة مكفولة ملدة خم�س �سنوات.
فخربة ال�رشكة تفوق � 25سنة اكت�سبنا
من خاللها امل�صداقية واالل��ت��زام مع
جميع ال��زب��ائ��ن يف ح��ل م�شاكلهم،
واالل��ت��زام معهم يف الوقت املنا�سب،
واملثابرة يف تلبية جميع تطلعاتهم،
وه���ذا م��ا ج��ع��ل ال����شرك��ة يف طليعة
ال�رشكات يف لبنان».
وعن ت�أثرهم باملتغريات االقت�صادية
ق��ال« :مم��ا ال �شك فيه �أن اال�ستقرار
الأم��ن��ي وال�سيا�سي من �أه��م العوامل
التي ت�ؤدي �إىل تطور االقت�صاد الوطني
على كافة امل�ستويات .ونحن كقطاع
اقت�صادي نت�أثر باالحوال ومراوحتها
من هبوط و�صعود ،كوننا على عالقة
مبا�رشة بحركة البناء ون�شاطها ،فان
خفت يخف الطلب ،مع �أننا نعتمد يف
عملنا على املواطن العادي ولي�س على
امل�شاريع الكبرية فقط».
وام��ا عن مواجهة امل�شكلة التي تقف
عائق ًا �أمام تطويراالقت�صاد فقال« :من
ال�رضوري �أن تعمل الدولة على �إزالة
املخالفات خا�صة املتعلقة ب�إدخال
الب�ضائع من دون جمارك �أو التهريب
ع�بر ال�بر وذل���ك ي�ساعد على حتفيز
االقت�صاد نحو النمو» وباال�ضافة اىل
ازالة خمالفات العمل على �إيجاد قانون
يف جمل�س النواب ي�ساعد على تنظيم
عمل نقابة الأدوات ال�صحية».
وعن نظرته اىل امل�ستقبل ق��ال�« :إن
م��وق��ع ل��ب��ن��ان اجل��غ��رايف وال��ط��اق��ات
الب�رشية امل��وج��ودة فيه �ستجعل منه
مركزاً �أ�سا�سي ًا جلميع دول العامل يف
�إعادة �إعمار املنطقة».
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Jaber For Trading S.A.R.L
Import-Export

Machines Plants Parts Generators & Diesel Engines

Address: Lebanon, Nabatieh, Main Street, P.O.196
Tel: 961 7 260068 - Fax: 961 7 260694 - Mobile: 961 70 668399 - 70 945391 - 03 668399
E-mail: jfjaber@hotmail.com - www.jjtrading.com.lb

مقابلة

األصيل لصناعة الرخام و الغرانيت
و األشغال الفنية من الحجر

يا���س�ر جرب �صاح����ب امل�ؤ�س�سة:
بد�أنا ن�شع����ر ب�إحب����اط وي�أ�س
ون����دم على ه����ذه املبالغ التي
ا�ستثمرناها يف هذا القطاع ملا
يعاني����ه يف الوقت احلا�رض من
فو�ضى وم�ضاربة غري م�رشوعة
من جت����ار وغرباء عن ال�صناعة
الوطني����ة واليوج����د ح�سيب �أو
رقيب م����ن قبل الدول����ة ل�ضبط
هذا الو�ضع ال�شاذ .فنحن �أقدمنا
ومببادرة فردي����ة وب�إميان كبري
بوطننا و بنه�ضت����ه و ب�إعماره
بع����د احل����رب الت����ي �أ ّ
مل����ت به
على �إن�ش����اء م�صانع وتطويرها
و�إدخ����ال �أح����دث املع����دات
واملاكينات �إىل ه����ذه ال�صناعة
لن�صب����ح يف �صناعتنا مب�ستوى
ال�صناعات الأوروبية والعاملية
ال بل �أف�ضل منها جودة و�إبداع ًا
ملا يتمتع به اللبناين من ذوق
وخربة جتعله يحول احلجر �إىل
حتفة ال ينق�صها �إال النطق.
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عن ت�أثري هذا القطاع مع تراجع حركة
الإعمار يف خالل ال�سنتني الأخريتني.
يقول يا�رس جرب نحن ن�ستورد بلوكات
الرخام والغرانيت والأونيك�س من دول
عديدة �إن كانت دو ًال عربية مثل م�رص
وتركيا وتون�س وال�سعودية وغريها من
ال��دول التي �شهدت ��صراع��ات .واليوم
�أ�صبحنا ن�شحن عرب البحر وه��ذه كلها
م�صاريف �إ�ضافية على ال�صناعة عداعن
تراجع هذا القطاع يف الآونة الأخرية.
وع��ن قراءته لواقع ه��ذا القطاع حالي ًا
وم�ستقب ًال يف ظل امل�ضاربة والأو�ضاع
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العامة يقول ال�سيد جرب� :إن �صناعة الرخام
والغرانيت و احلجر يف لبنان �صناعة رائدة
ولها م�ستقبل كبري يف تنمية الإقت�صاد
اللبناين خ�صو�ص ًا �أننا كم�ؤ�س�سات قانونية
ت�ؤدي ما عليها من واجبات وم�ستلزمات
للدولة من دون تلك�ؤ.
م��ع ال��ع��ل��م �أن �أغ��ل��ب ال��ط��ارئ�ين على
�صناعتنا و الذين ال يتقيدون ب�أدنى
��شروط وواج��ب��ات ال�رضيبة وال�سالمة
العامة وال�سالمة البيئية التي كلفتنا
مبالغ طائلة ع�بر جتهيزنا امل�صنع
بفالتر تعرف بجهاز ال�سيلو الذي يحافظ
على البيئة.
وعن مقرتحاته للخروج من هذه الأزمات
ليبقى هذا القطاع فاع ًال يف الإقت�صاد
الوطني ،يقول جرب�« :إذا طالبت الدولة
بتطبيق الإتفاقات التجارية ن�ستطيع
العمل ب�شكل جيد ،ميكن �ضبط البيع
الع�شوائي على الطرقات ويف الدكاكني
ي�ضاف املدخول ال�رضائبي �إىل �صندوق
ال��دول��ة .ف���إذا فر�ضت ال��دول��ة القوانني
ال�صناعية ،واهتمت بالقطاع ال�صناعي
ع��ام�� ًة ي�صري ال��ق��ط��اع ال�صناعي هو
الأ�سا�س يف االقت�صاد الوطني خ�صو�ص ًا
�أن ال��و���ض��ع ال�سياحي يعتمد �أي�����ض�� ًا
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الأم���ن على اجلمالية
العمرانية ول�صناعة الرخام وال�صخور
دور بارز فيها».

الأ�صيـــــــــــــــــل
للحجر الطبيعي والغرانيت

�صناعة حجر  -رخام  -غرانيت /

Manufacturing Stones - Marbles & Granite

العنــــــوان  :البقاع  -تعنايل  -املنطقة الصناعية  -تلفاكس  ٩٦١ )8( 512182 :خليوي ٩٦١ )3( 910952 :

ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area - TelFax: 961 (8) 512182 - Mobile: 961 (3) 910952
E-mail : asilstone@yahoo.com

Fayad Group.
For Marbbles & Granite

ÜhôZ ¢VÉ«a
â«fGô¨dG h ΩÉNô∏d

»æWƒdG ôéëdG h â«fGô¨dG h ΩÉNôdG ô°ûf
Marbles & Granite

ADDRESS :

Bekaa - Taanayel - Industrial Area
Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971
961(3)880374
Fax : 961 (8) 510653

: ¿Gƒ` ` ` æ©dG
á«YÉæ°üdG á≤£æªdG - πjÉæ©J - ´É≤ÑdG
961 (3)915971 961 (3)669207 : ∞JÉg
961 (3)880374
961 (8) 510653 :¢ùcÉa

تقرير �صناعة الآالت

صناعة اآلالت واألجهزة والمعدات % 18 :من إنتاج لبنان
ت�شكل ال�صناعة اللبنانية قرابة  18باملئة
من الناجت املحلي �أي  3.800مليار دوالر
امريكي وفق تقديرات االخت�صا�صيني
وقد كانت متثل يف العام  1999قرابة
 27باملئة من الناجت املحلي .كما انها
ت�ستوعب قرابة  240الف عامل اي 26
باملئة من العمالة اللبنانية.
وت�شري �إح�����ص��اءات دليل ال�صادرات
ال�صناعية اىل �أن عدد امل�صانع يف لبنان
بلغ  3347م�صنع ًا مقابل  3215م�صنع
ح�سب �إح�صاء �سنة � 2011أي بزيادة
 132م�صنع وحتتل حمافظة جبل لبنان

املرتبة الأوىل حيث بلغ عدد امل�صانع
فيها  1930م�صنع ًا مقابل  1804م�صانع
ح�سب �إح�صاء �سنة  2011وت�أتي حمافظة
لبنان ال�شمايل يف املرتبة الثانية حيث
بلغ ع��دد امل�صانع فيها  445م�صنع
مقابل  528م�صنع ح�سب �إح�صاء �سنة
� 2011أي ب�أقل  83م�صنع عام  2013ثم
يليها بريوت فلبنان اجلنوبي والبقاع
والنبطية وبعلبك الهرمل� ،أما بالن�سبة
للأق�ضية فيحتل املنت ال�شمايل املرتبة
الأوىل حيث يبلغ ع��دد امل�صانع 829
م�صنع ًا ويليها ق�ضاء بعبدا  407م�صانع

ثم جبيل وك�رسوان وعاليه وال�شوف.
و���ص��ن��ف ال��دل��ي��ل ق��ط��اع ال�صناعات
املعدنية باملرتبة الرابعة مب��ا فيها
املجوهرات ،حيث ي�ضم  407م�صانع أً�.
�صدرها لبنان عام
�أه��م ال�سلع التي ّ
 2013ك��ان��ت امل��ج��وه��رات بن�سبة
 20باملئة م��ن �إج��م��ايل ال�����ص��ادرات
اللبنانية ،وامل�شتقات النفطية بن�سبة
 9باملئة ،والآالت الكهربائية بن�سبة
 7باملئة ،والأدوات الآلية بن�سبة 6
باملئة ،والنحا�س وم�صنوعاته بن�سبة
 5باملئة.

صادرات اآلالت واألجهزة والمعدات
وتظهر التقارير حول حركة �صناعة الآالت يف لبنان من خالل تقارير �صادرات الآالت والأجهزة واملعدات ،التي تبينّ الن�سب املئوية.
صادرات 2012

صادرات 2013

صادرات ( 2014ك - 2آذار)

رقم الفصل

مواصفات الفصل

باأللف دوالر

الوزن كلغ

باأللف دوالر

الوزن كلغ

باأللف دوالر

الوزن كلغ

84

مفاعالت نووية ومراجل و�آالت واجهزة
و�أدوات �آلية� ،أجزا�ؤها.
�آالت و�أجهزة كهربائية و�أجزا�ؤها� ،أجهزة
ت�سجيل و�إذاعة ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل
و�إذاعة ال�صوت وال�صورة يف الإذاعة املرئية
(تلفزيون) �أجزاء ولوازم هذه الأجهزة.

56٫399

12٫315٫791

247٫518

44٫926٫697

56٫399

13٫315٫791

46٫528

5٫358٫867

259٫026

27٫291٫385

46٫528

5٫358٫867

102٫927

17.674.658

506٫544

72٫218٫085

102٫927

17٫674٫658
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Solar Energy Systems

For General Electrics & Hot Water
Address:

Mkaless - Mansouriyeh Main Street
Facing Jobran Toweiny Monument

Green Alternative Power Sources

Tel: 961 3 334555

E-mail: info@gapssolar.com

مقابلة

صاحب شركة Space Lab
ريمون أبي عاد:
ليس لدينا صناعات أساسية
والدولة ال تدعم القطاع الصناعي

و�ص���لت �ص���ناعة امل�ص���اعد يف لبنان اىل م�س���توى فاق بجودته
ال�ص���ناعات الأوروبية العريقة ،لكن هذا القطاع تعر�ض ب�شكل كبري
لنوع من التجاهل �أو املحاربة بطرق خمتلفة ،و�أي�ض ًا تراجع ب�سبب
�سيا�س���ات االنتاج واحلركة العمرانية التجارية التي اعتمدت على
عن�رص التجارة ال اجلودة.
بهذا اخل�ص���و�ص حتدث اىل «ال�صناعة واالقت�صاد» رميون �أبي عاد،
�ص���احب «�رشكة  »Space Labل�ص���ناعة امل�ص���اعد ال�شهرية ،عن
اال�سباب املبا�رشة للأزمة التي تعي�شها �صناعة امل�صاعد يف لبنان
واملتعلقة ب�شكل مبا�رش بالأحوال والت�أرجحات ال�سيا�سية.
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ب��داي��ة ق��ال ع��ن واق���ع �صناعته�« :أود
�أن �أ�صدق االح�صاءات التي تقول �إن
ال�صناعة اللبنانية متقدمة �أو لنفرت�ض
�أن��ه��ا ���ص��ح��ي��ح��ة ،واع��ت�بر �أن الآالت
ال�صناعية امل�ص ّنعة يف لبنان هي �آالت
جانبية ولي�ست ا�سا�سية ،وال متت اىل
ال�صناعة الأ�سا�سية ب�صلة ،نحن لي�س
لدينا �آالت ت�ص ّنع بل ن�ستورد �آالت ن�ص ّنع
الأج��ه��زة ،فالدولة اللبنانية ال تعطي
حافزاً لي�صري بلداً �صناعي ًا� ،إال �أن اللبناين
نف�سه هو طموح ويقوم ب�صناعة هام�شية
مثل الرباد واملكيفات والغ�ساالت ،ومن
اجليد �أن��ه ي�ستطيع بيعها� ،إذا لبنان
ن�سبة لعدد �سكانه يبيع �ألف غ�سالة مث ًال
جيد ،لأن هناك دول تبيع مئات الألوف
من الغ�ساالت ن�سبة اىل �سكانها الذين
ي�صلون اىل ع�رشة �أ�ضعاف عددنا».
و�أ�ضاف يف ال�سياق نف�سه« :لكن الدولة ال
تريد ال�صناعة وقد يكون البع�ض يعتقد
اننا ن�ستطيع االعتماد اقت�صادي ًا على
ال�سياحة وت�شجيع ال�سهر ومراكز ال�سهر
واحل��ف�لات وت��واب��ع��ه��ا ،وك��ل ت�رصفهم
�ضد ال�صناعة ،و�أي�ض ًا �ضد ما يريدونه
هم ،فماذا يفعلون من �أجل ال�سياحة؟ ال
�شيء .بل على العك�س يعملون �ضد البلد
وال�سياح ،فكيف �سي�أتي ال�سياح خ�صو�ص ًا
من دول غري مر�ضى عليها.
الكل يتحركون ك�أنهم دمى معلقة بخيوط
«ماريونيت» ولذا �أ�س�أل ما �سبب احتالل
ال�صناعة الهام�شية املراتب الأوىل� ،أنا ال
�أجد �سبب ًا».
وعلى �صعيد �صناعة امل�صاعد« :لبنان
البلد الوحيد الذي ي�ستهزء ب�صناعته ،ف�إذا
قارن بني �آلة م�ص ّنعة حملي ًا وجودتها
تفوق بع�رشة ا�ضعاف ال�صناعة الأجنبية
يفاخر باالجنبية ،وح��ت��ى ل��و كانت
ال�صناعة مبوا�صفات وح��دود و�رشوط
�صناعية معينة على الطريقة الأجنبية،
فلو متت تكون �أعلى جودة من ال�صناعة
الأوروبية ،يرف�ضها الزبون لأنه ال يريد
ال�صناعة املحلية ،وهنا يجب �أن حتا�سبه
الدولة لأنه يف�ضل التاجر على ال�صناعية،
وهذا ما ي�ؤثر على ال�شعب اللبناين عامة.
وهنا دور ال�سيا�سي الذي ي�ساهم بت�شجيع
التجارة االجنبية وال يدعم ال�صناعة
اللبنانية ،وال�سيا�سي الذي ي�ساهم بتحقري
ال�صناعة املحلية ،ب��دل ان ي�ساهموا

بانقاذ ال�رشكات املحلية وال�صناعات
اللبنانية بل يدعمون ال�رشكات الأجنبية
ويدعمونها ،فنحن لدينا مهند�سني
و�صناعيني ال يجدون م�ستقب ًال لهم يف
لبنان.
ب��ك��ل ا���س��ف ل��دي��ن��ا يف ل��ب��ن��ان بع�ض
املهند�سني ال يعرفون ما يعني بناء وال
م�صاعد وال فرامات ويريدون التدخل يف
التفا�صيل ال�صناعية ،فلدينا م�صاعد يف
لبنان اذا تعطلت و�سجن النا�س داخلها ال
يعرفون كيف ينقذونه ،وب�أي درجة (70
�أو � 80سنتمر) والأن يقولون �أقل من ،120
واذا تعطل امل�صعد ي�ضطر النا�س لل�صعود
 21على الدرج .ال ي�صنعون و�سيلة نقل
للأثاث ب�شكل �صحيح وال و�سيلة نقل
�صحيحة للحوادث �أو املر�ض �أو احلرائق،
ال يوجد تن�سيق».
�أنا اقرتحت على بع�ض املهند�سني بان
يعطونا جمال لتقدمي درا�سات �صناعية
على ح�سابنا ومل جن��د رداً م��ن نقابة
املهند�سني ،وك�أنهم يعرفون كل �شيء
ويفهمون بكل �شيء وق��ادرون على كل
�شيء� .إال �أن هناك بع�ض املهند�سني
يفهمون عملهم ويرتكوننا نعمل مبجالنا
لأننا نفهم به ،وهم يعرفون كيف يدر�سون
م�شاريعهم ب�شكل جيد وعلى الأ�صول ،و�إذا
اراد الأ�ستعانة بافكار جديدة ي�ستعني من
اخلربات اللبنانية خارج مكاتبهم ،ليكون
امل�رشوع متكامل وي�ستكمل كل عنا�رصه
�سواء كانت بخرائط الكهرباء �أو امل�صاعد
�أو الأدوات ال�صحية فيكون البناء على
قدر كبري من اجلودة.
�أم����ا ال��ب��ع�����ض ف�ن�رى م��ع��ظ��م اوراق��ه��م
ودرا���س��ات��ه��م وخرائطهم غ�ير مرتبطة
بامل�رشوع ال�سكني الذي ينفذونه ،مث ًال
ع��م��ارة �صغرية ي�ضعون لها برجمة
كمبيوتر وم�صاعد ال تنا�سبها ،مث ًال
ي�ضعون م�صعد ال ي�صل اىل  450كيلو.
وهذه امل�شاريع تتم ك�صفقات جتارية.
وعن تطور ال�صناعة قال �أبي عاد« :لدينا
يف لبنان �صناعة حتتاج لرقابة ودعم
من الدولة الغائبة عن ال�ش�أن ال�صناعي
عامة ،وال�سيا�سيون ال يهمهم ال�ش�أن
العام.
�أنا لدي �رشكة تخ�ضع لقانون ال�رضيبة
وال�رضيبة امل�ضافة ،بينما لدينا يف
لبنان ��شرك��ات تفرخ كالفطر وتركب

م�صاعد ب��دون �أي م�س�ؤولية �أو رقابة،
وبكل �أ�سف الرقابة غري موجود �سوى يف
بريوت ،وباقي املناطق تعمها الفو�ضى
العارمة .مث ًال يكون لدينا عامل م�صاعد
يرتكنا لي�ؤ�س�س �رشكة له».
فيما �أو�ضح واقع املناف�سة« :لي�س لدي
م�شكلة �إذ �ص ّنع ال�شخ�ص مكيف ،لأنه ال
ي�شكل خطراً على الإن�سان ،بينما امل�صاعد
خ��ط��رة على احل��ي��اة ،فهناك م�صاعد
وجدت لتتعطل وحتتاج لت�صليح دائم،
وهناك م�صاعد تتعطل وتتوقف ،وهذا
�ش�أن ا�صحاب الأبنية الذين يختارون
امل�صاعد ح�سب ما يقال لهم حماية� ،إذا
مل ي�ص ّنع امل�صعد باملوا�صفات العالية
وال�ضوابط ي�شكل خطراً على احلياة.
لدينا � 150ألف قتيل يف لبنان معروفني
وهناك ثالثة �أ�ضعاف مل تعرف �أ�سباب
وفاتهم ومل ت�س�أل عنهم باملطلق الدولة
اللبنانية وال القيميني عليها ،ومن
قتلهم ال يزالون بيننا ،فماذا �س�أقول لهم
ب�ش�أن ال�صناعة وه��م ميلكون كفاءات
بعد قوانني العفو التي اعطتهم �شهادات
بانهم لي�سوا جمرمني.
مث ًال يف املانيا بعد احل��رب حاكموا
جمرمي احل��رب ،وعملوا على النه�ضة
العمرانية فن�شطت ال�صناعات كافة،
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واع��ي��د اع��م��ار ال��ب��ل��د ب�شكل ع�رصي
وح�����ض��اري ،ف��م��اذا فعلوا عندنا بعد
احلرب؟ ومل يقدم �أحد فكرة لإعمار لبنان
للبنانيني وكيفية الإعمار والبناء وكيف
تكون تقنية البناء.
وع���ن اق�ت�راح���ات���ه لتح�سني ال��و���ض��ع
ال�صناعي ق��ال« :بخ�صو�ص م��ا �سبق
وذك��رت لي�س ل��دي اي من االقرتاحات
لأن لبنان بواقعه احلايل �إذا مل حت�صل
ث��ورة اجتماعية تغري م�سار ال�سيا�سة
وال�سيا�سيني لن يح�صل تغيري يف البلد،
وال ن�ستطيع تنمية �أي اقت�صاد وطني
يف لبنان بعيداً عن الأخطار اخلارجية
املتمثلة باالعتداءات اال�رسائيلية على
لبنان والتي ت�ؤثر على االقت�صاد ب�شكل
مبا�رش ،وم�س�ؤولينا يتفرجون عليها.
وهنا �أود القول �إن اال�رسائيلي عربي جاء
من لبنان واملغرب واليمن وال�سورية
وفل�سطني ومعظم الدول العربية ،و�أ�س�س
دولته وج��اورن��ا ،وعمل على حماربة
االقت�صاد واملجتمع وال�سيا�سة يف لبنان،
وال احد وقف بوجهه.
هنا �أقول �إن ا�رسائيل تزول ب�سهولة �إذا
قام كل مواطن عربي قبل �أن ميوت عليه
�أن قتل واح��د ا�رسائيلي .فال ت�ستطيع
�إ�رسائيل ان تتعدى علينا».
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مقابلة

أسعد ّ
صقال مدير إدارة «صقال الصناعات»:
رغم الظروف اإلقليمية نعمل على تطوير صناعتنا
يعت�ب�ر لبن���ان من ال���دول التي تعمل عل���ى تطوير
ال�ص���ناعات الكبرية خ�صو�ص��� ًا �ص���ناعة املولدات
الكهربائية املتميزة ،ويعود هذا التطور ال�سباب عديدة
�أهمها حاجة ال�سوق اللبنانية لهذه ال�صناعات ،التي
باتت ا�ستثماراً �صناعي ًا مطلوب ًا يف املحيط �أي�ض ًا.
م���ع تنامي وجود ال�رشكات امل�ص���نّعة ،باتت �رشكة
�ص���قال ال�ص���ناعات من �أعرق ال�رشكات يف ال�رشق
الأو�س���ط ،وهذا ما ا�س���تطاعت ال�رشكة ال�ص���ناعية
�إثباته كونها من �أعرق ال�رشكات اللبنانية والعربية
التي اهتمت مب�ش���اريع �صناعة املولدات الكهربائية
الكبرية خ�صو�ص ًا التي تخ�ص ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
ال�ص���ناعية والأبنية ال�ض���خمة .ومع تط���ور التقنية
عم���دت ال�رشك���ة اىل �أن تكون ال�س���باقة يف عملية
تطوير املعدات ال�صناعية لتواكب متطلبات الأ�سواق
العاملية خ�صو�ص ًا.
ل�ل�إط�لاع على توجه �رشكة « �صقال ال�صناعات» وطريقة
تطوير العمل وخطوط الت�صنيع التي تعتمدها ،التقت «ال�صناعة
واالقت�صاد» ال�سيد �أ�سعد �صقال مدير ع��ام �رشكة �صقال
ال�صناعات �أحد �رشكات �صقال القاب�ضة وحاورته حول حركة
�صناعة الآالت يف لبنان والن�شاط املعتمد يف عملية التطوير
ال�صناعي ،وعنها قال:
«تعترب حركتنا ال�صناعية نا�شطة ب�سبب �أزمة الكهرباء التي
�رضبت لبنان منذ العام  1975اىل اليوم ،وكانت احلاجة �أم
االخرتاع ،كما �أن هناك واقع فر�ض نف�سه علينا فالبلد بحاجة
اىل كهرباء ومولدات كهربائية ،وبالتايل ن�شطت عملية جتميع
املولدات ،وتو�سعت هذه الأعمال ،فنحن متواجدون يف ال�سوق
ونعمل على ت�صنيع لوحات كهربائية ومولدات ومنظم كهربائي
وحموالت منذ العام  ،1944ون�شطت �صناعتنا بعد  1975ب�سبب
حاجة ال�سوق املحلية.
يف العام  1996عندما �أقر العراق برنامج النفط مقابل الغذاء،
�شاركنا باملناق�صات ،واعطت ال��دول��ة العراقية الأف�ضلية
لل�صناعة اللبنانية ،بالتايل كرب حجم انتاجنا وانطلقنا يف
اال�سواق اخلارجية اىل افريقيا والدول العربية ،وبالتايل �أ�صبح
حجم انتاجنا �أكرب مع ال�سنوات ،وكرب م�صنعنا مع زيادة الطلب
على �صناعتنا.
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وعن �صناعة جمموعات التوليد الكهربائية �أو�ضح ال�سيد �أ�سعد
�صقال �أنه« :نقوم بت�صنيع كل من �شا�سي ،لوحة التحكم ،كامت
ال�صوت وم��ن ثم يتم جمع املحرك واملناوبة على �شا�سي
وو�ضعها يف الكامت ،وهذا ما ي�سمى مبجموعة توليد مع كامتها»
وعما ينق�ص �صناعة املولدات لتكون �صناعة حملية ،% 90
�أو�ضح قائ ًال« :يتطلب الت�صنيع الكامل ر�ساميل كبرية ولي�س
جتميع �أو ت�صنيع املواد ،الن االخرية متوافرة وميكن ا�ستريادها
من كل العامل ،مث ًال �صناعة املحركات يف انكلرتا لديهم قطع
ت�ستورد من الهند وال�صني وت�شيكيا ،لذا ميكننا �أن ن�صل اىل
 % 90لأنها م�س�ألة �سهلة .نحن نبحث عن الهدف من الت�صنيع،
فهل ا�ستطيع بيعه يف الأ�سواق العاملية بوجود ماركات عاملية
و�أناف�سهم؟ ،عندما نتمكن من الت�رصيف �سنقوم بالت�صنيع».
�أما عن ت�صنيعهم للمولدات بجودة موازية للماركات العاملية
خ�صو�ص ًا �أن ال�سوق العربية واللبنانية حاجتها خمتلفة عن
الأوروبية ،قال« :فع ًال ،كوامت ال�صوت التي ن�ص ّنعها يف لبنان
اف�ضل بنوعيتها وجودتها وفعاليتها بكثري من تلك التي ُت�ص ّنع
يف �أوروبا.
وعن متا�شي �رشكتهم مع تطور ال�صناعات ووجود طاقة بديلة
وابتكارات جديدة ،قال« :نحن نتما�شى مع كل تطور ،ولدينا
منتجات للطاقة البديل ولكنها ال تزال مرتفعة الكلفة.
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�أما اختالف الت�صنيع ح�سب تطور و�سائل انتاج الطاقة� ،أو�ضح
قائ ًال« :ي�ستطيع الإن�سان توليد الطاقة على الغاز ،البنزين،
م��ازوت ،الفيول ،الفحم احلجري و�أي�ض ًا ميكن انتاجه على
النووي .وهنا تختلف نوعية ال�صناعة ،فاحجام املولدات التي
نبيعها ال يوجد فيها احجام كبرية للنووي �أو الفحم احلجري،
وهناك املولدات ال�صغرية التي ت�شغل على البنزين وهي لي�ست
�ضمن نطاق عملنا ،فعملنا يقت�رص على املولدات الكبرية التي
تعمل على الديزل ،الغاز ،الفيول ،ولكننا ال نبيع يف لبنان �إال
الديزل لأنه ال يتوافر لدينا الغاز ،وال ن�ستخدم �أي�ض ًا النفط اخلام
مع انه متوافر لأن كلفة املولد الذي يعمل على الفيول �أغلى بكثري
من مولد الديزل ،مع �أن ا�ستخدام الغاز انظف للبيئة».
�أما بالن�سبة لإمكانية ت�صنيع مولدات تعمل على الغاز ،قال ال�سيد
�أ�سعد « :البلدان التي يتوافر فيها غاز يتم تركيب فيها مولدات
تعمل عليه مثل العراق و�أفريقيا .وهذه املولدات كلفتها �أغلى
من مولدات الديزل ولديها نظام عمل خمتلف ،وهنا ال نن�سى
�أن توفري كلفة اال�ستخدام ت�أتي الحق ًا ،لأن طن الديزل �أغلى من
الغاز ،وكذلك الأمر بالن�سبة للم�رصوف ،باال�ضافة �أن املجموعة
الكهربائية التي تعمل على الغاز �أطول عمراً بثالثة �أ�ضعاف من
الأخرى التي تعمل على الديزل.
وهنا نو�ضح �أن م��ول��دات الغاز �أوف��ر �صيانة وعمره �أط��ول
وم�رصوفه �أق��ل ،ولكن بكل �أ�سف لي�س لدينا يف لبنان غاز،
وحاولنا ا�سترياد الغاز من م�رص عرب �سورية ولكنه توقف بعد
االحداث االخرية».
وعن تطور �صناعة الأجهزة يف لبنان ،و�إمكانية و�صولها اىل
املراتب الأوىل بني ال�صناعات ،رد قائ ًال« :الآن ال �أرى م�ستقب ًال
لل�صناعة يف لبنان ،فال�صناعي اللبناين يدعم �صناعته من تلقاء
نف�سه ولي�س بدعم من الدولة ،مع �أنها قدمت فر�صة القر�ض
ال�صناعي وكانت خطوة ايجابية ،لكن ظروف البلد ال ت�ساعد ،ف�أنا
ك�صناعي �إذا اردت تطوير وتو�سيع �صناعتي ال �أقوم بهذه اخلطوة
يف لبنان لأن �سوقه �صغرية جداً ،فاذا اردت تو�سيع م�صنعي لأ�صدر
اىل اخلارج �أ�ؤ�س�س م�صنع ًا يف الدول التي �أ�صدر لها .باال�ضافة اىل
�أن الأو�ضاع الأمنية �سيئة جداً فمن اخلط أ� الإ�ستثمار يف لبنان».
�أما حماوالت ال�صناعي اللبناين القيام مبجهود �شخ�صي لت�أمني
مدن �صناعية وتوفري م�ستلزمات قال« :تعمل جمعية ال�صناعيني
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بجهد كبري ،وقدمت الدولة القر�ض ال�صناعي ،ولكن ظروف البلد
�صعبة بوجود الطبقة الرديئة من ال�سيا�سيني والزعماء احلاليني
الذين يعملون ملنفعة �شخ�صية.
وعن اخلطوات التي يقومون بها لتطوير �صناعتهم واملحافظة
عليها ق��ال« :نحن نتطور ب�شكل متوا�صل ،ف�رشكة «�صقال
تقدم �سنوي ًا بني  12اىل  % 15باجمايل
ال�صناعات» لديها ّ
مبيعاتها ،ولكن ال�سوق اللبنانية ال ت�ستوعب هذا التطور لذا
نو�سع عملنا يف اخلارج ،ففي بداية  2014كان هناك انخفا�ض
مبيعات املحلية  % 40عن ال�سنة ال�سابقة ب�سبب امل�شاكل
املوجودة ،واحلمد هلل ال نت�أثر لأننا ال نعتمد على ال�سوق اللبنانية
لأنها ت�أخذ  % 15من حجم مبيعاتنا و % 85يكون للأ�سواق
اخلارجية».
وعدد �صقال مراحل التطوير يف م�صنعهم« :طورنا م�صنعنا يف
 2012و 2013فو�سعناه وا�ضفنا اليه �آالت حديثة ال�صنع ،و�أ�صبح
لدينا خطوط انتاج ،والآن نعمل بطريقة ()Mass Production
ولي�س على الطريقة الكال�سيكية .خط انتاجنا اجلديد ي�صنع
كل  14دقيقة جمموعة كهربائية مع تدخل ب�سيط جداً من اليد
العاملة� ،أي �أنه يتطلب موظفني الدارته ويعطي نتيجة بدل مئة
موظف .و�ضعنا ا�ستثماراً �ضخم ًا ،واال�سلوب نف�سه ا�ستخدمناه يف
خطوط الدهان واجلمع ،كلها خطوط انتاج تعتمد على املكننة.
مع �أننا ق ّللنا عدد العمال �إال �أننا رفعنا من ح�ضور التقنيني
واالنتاج الذي �أ�صبح ثالثة ا�ضعاف بن�صف عدد املوظفني،
رفعنا القدرة االنتاجية ورفعنا اجلودة .فعندما ن�صنع بطريقة
خطوط االنتاج احلديثة ت�صبح ن�سبة اخلط�أ  ،% 0لأن الآالت
ت�صنع ،على عك�س الطريقة القدمية التي كان فيها اخطاء وال
تكون القطعة مثل الأخرى لأن العمل كان يدوي ًا .كما �أ�صبحت
�صناعة املولدات عندنا مثل �صناعة ال�سيارات.
و�أ�ضاف يف ال�سياق نف�سه« :نحن الآن ب�صدد حت�ضري للح�صول
على �شهادات جودة الأ�سواق االمريكية والأوروبية ،لنتمكن من
الو�صول �إليها ،وحت�ضرياً لها ح�صل ك�شف �أويل للمعمل وعندما
تنتهي هذه ال�شهادات �سندخل اىل تلك الأ�سواق .ويتطلب التح�ضري
قرابة ال�سنة ون�صف ال�سنة ،لأن الدخول �إىل تلك الأ�سواق يتطلب
معايري مل نكن نطبقه �سابق ًا وبعد تطبيقه نخ�ضع لك�شف وعندما
جنتازه ن�صبح خمولني لبيع �صناعتنا يف �أوروبا و�أفريقيا.
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مقابلة

صاحب شركة  AFAسامي بو فواز:
ال تتوافر لدينا المواد األولية لصناعة قطع الغيار
تعتمد �صناعة الآالت
يف لبنان على العديد
م���ن قط���ع الغي���ار
املنف�ص���لة الت���ي
يحتاجها ال�ص���ناعي
ويت���م ا�س���تريادها
م���ن اخل���ارج .وهذا
م���ا �ش���كل تنمي���ة
لالقت�ص���اد اللبناين
ب�ش���كل مبا�رش ،ومع
تغ�ي�ر االو�ض���اع
االقليمي���ة تغ�ي�رت
العديد من املعطيات
يف عملية ت�ص���نيع
وجت���ارة القط���ع
ال�ص���غرية املعروفة
بقطع «اخلر�ضوات»
�أو مكمالت البناء.
�إن ل�رشكات املتاجرة بقطع الغيار دور فاعل يف عملية تن�شيط
ال�سوق املحلية يف لبنان ،ومن بينها �رشكة  AFAالتي تهتم
بتجارة وت�سويق القطع .عن دور ال�رشكة يف ال�صناعة اللبنانية
قال �سامي بو فواز �صاحب �رشكة  AFAلـ «ال�صناعة واالقت�صاد»:
«لي�س ل�رشكتنا اي دور يف الت�صنيع على الأر�ض اللبنانية .فدور
�رشكتنا يف لبنان حم�صور على ت�سويق كافة القطع واملعدات
امل�ص ّنعة من ِقبل ال�رشكة الأم وفروعها املنت�رشة يف عدة بلدان
يف العامل مثل الواليات املتحدة االمريكية واملك�سيك وال�صني».
�أما القطاعات املرتبطة بامل�ؤ�س�سات امل�ستوردة للخر�ضوات
وحمرك رئي�س ملعظم
كونها فاعل �أ�سا�سي يف ال�صناعة اللبنانية،
ّ
القطاعات ،قال بو فواز« :تعترب القطع املتوفرة من قبل �رشكتنا
مبثابة �صمام امان لعدد كبري من املحركات التي تعمل على
الديزل وامل�ستعملة يف جماالت عدة مثل املولدات الكهربائية
وال�شاحنات والبواخر والآليات املنت�رشة يف جماالت املقاوالت
وامل�شاريع البنائية ،كما الآليات امل�ستعملة يف املرافئ وعلى
انواعها».
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و�أو�ضح امل�شاكل التي يعانيها قطاعهم»:من �أهم امل�شاكل هو
ا�سترياد بع�ض التجار لب�ضائع ال حتمل املوا�صفات اجليدة
التي يجب اتباعها واعتمادها من امل�صنع االم .كما حماولة
البع�ض ا�سترياد ب�ضائع حتمل اال�سم اال�صلي امن��ا هي يف
الواقع غري ا�صلية .كما غياب التقنيات املطلوبة ميكانيكيا هي
من ال�رضوريات حفاظا على �سمعة القطع و�ضمانا ال�صحاب
املعدات او الآليات».
وعن املطلوب لت�صبح لدى لبنان قدرة على ت�صنيع كل �أنواع
قطع الغيار للمعدات الكبرية ،قال بو فواز« :من ال�صعب يف الوقت
احلا�رض ت�صنيع القطع امل�ستعملة على الآليات واملحركات
الثقيلة ال�سباب عدة اهمها»:عدم وفرة املواد االولية لهذا النوع
من القطع ..وعدم وفرة املح�صول العلمي حمليا يف اجلامعات
اللبنانية ب�سبب عدم احلاجة ملثل هذا التخ�ص�ص ..وعدم وجود
م�صانع للمحركات التي من �شانها توفري الكميات املطلوبة لهذا
النوع من ال�صناعات والتي تتطلب معدات ثقيلة غري متوفرة
حملي ًا ويف حال توفرت ي�صعب �صيانتها».
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م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST.

Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani
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Mobile: 00961 3 829906
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مقابلة
صاحب(محالت محي الدين) ّ
يسار محي الدين:
الخردوات الصغيرة تعتبر أساسيات السوق
تعترب �صناعة وجتارة القطع
ال�صغرية واخلردوات حاجة ملحة
يف ال�سوق اللبنانية ،خ�صو�ص ًا
�أن غياب امل�صانع التي ت�ؤمن
قطع غيار للم�صانع �أو لل�رشكات
ال�صناعية ،بحيث تكون املحرّك
الأ�سا�سي يف عملية ال�صيانة ما
ي�س ّهل عجلة العمل.
يف ه��ذا ال�سياق تعترب «حم�لات حمي
الدين» من امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف ال�سوق
اللبنانية وعنها قال ي�سار حمي الدين:
«م�ؤ�س�سة حمي الدين هي �رشكة جتارية
مهنية .ونحن منلك  25عام من اخلربة
و نقوم ب�إنتاج �أدوات عالية الأداء ت�شمل
املنا�شري واملثاقب والطواحني واملعدات
اليدوية والأدوات الزراعية و�أدوات �أخرى
كثرية .نحن نقدم املئات من النماذج
املختلفة ونقوم بتطوير �أربعة منتجات
جديدة كل �شهر .منتجاتنا مرخ�صة من
جميع منظمات ال�سالمة الدولية ونحن
ملتزمون مبعايري  ISO9000امل�صدق
عليها من قبل  .QCوان اال�سترياد من
اليابان ي�سمح لنا بتقدمي املواد اخلام
ذات اجلودة العالية ب�أ�سعار منا�سبة».
ع��ن دور م�ؤ�س�ستهم ق��ال ي�سار حمي
الدين« :تلعب م�ؤ�س�ستنا دوراً كبرياً يف
النهو�ض بال�صناعة اللبنانية حيث
نعترب املحرك الرئي�سي لكافة القطاعات
الإن��ت��اج��ي��ة يف ال�سوق اللبنانية من
�أق�صاها �إىل �أق�صاها ،ماينتج عن ذلك
تفعيل القطاعات االقت�صادية مبختلف
اجتاهاتها وخ�صو�ص ًا قطاعات البناء
والزراعة وال�صناعة مبختلف �أنواعها».
وعن ارتباط جتارة القطع واخل��ردوات
م��ع العديد م��ن القطاعات ق��ال حمي
الدين« :بالفعل �إن القطع ال�صغرية من
اخلر�ضوات تعترب من الأ�سا�سيات يف
�سوق العمل اللبنانية ،منلك العديد
من الأ�صناف ميكن �أن تكون حمرك ًا
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�أ�سا�سي ًا ملعظم القطاعات ال�صناعية
من حدادين وجنارين ودهانات ومواد
بناء وزراعة ،فعلى �سبيل املثال العامل
املخت�ص بالزراعة يحتاج اىل �أ�صناف
ت�ساعده بالنهو�ض بالزراعة اللبنانية
فنحن منلك القدرة على م�ساعدته يف
ت�أمني كافة �إحتياجاته ومتطلباته،
وه��ذا ماينطبق على كافة القطاعات
االنتاجية الأخرى».
وعن امل�شاكل التي تواجه قطاعهم قال:
«�إن امل�شاكل والتحديات اال�سا�سية التي
نعاين منها تخت�رص على ال�شكل التايل:
�أو ًال :الو�ضع ال�سيا�سي امل�ت�ردي يف
الآونة الأخرية والذي ينعك�س �سلب ًا على
كافة القطاعات االنتاجية.
ثاني ًا :ارتفاع كلفة االنتاج واليد العاملة
الوطنية.
ثالث ًا :غياب �أي نوع من احلماية حيال
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�إغ���راق الأ���س��واق املحلية بالب�ضائع
واملنتجات.
راب��ع�� ًا :قلة املناطق ال�صناعية وعدم
وجود البنى التحتية اال�سا�سية فيها.
خام�س ًا :ارت��ف��اع كلفة الت�صدير عرب
املرافئ اللبنانية وال�سيما مرف أ� بريوت.
 4الأ�صناف التي تتواجد يف م�ؤ�س�ستناميكن ت�صنيفها �ضمن فئات القطاعات
االنتاجية الزراعية وال�صناعية ومواد
البناء واحل��دادة والنجارة والأملنيوم،
نحر�ص على اجلودة والنوعية حيث �أننا
منتلك العديد من العالمات التجارية
املعروفة يف العامل اخلارجي وبالأخ�ص
يف ال�����ص�ين وال���ت���اي���وان و امل��ان��ي��ا
وال�����س��وي��دMEST- ELAURA-( .
ELEPHANT- SHARK- FORDMOSTA- LUX- RICHTER.)BETA- KEIL- SENCAN

النبطية

فرع اجلملة :مفرق كفر رمان  -جادة الرئي�س نبيه بري  -الطريق العام
تلفون - 961 7 764111 - 07 764361 :تلفاك�س - 961 7 760035 :خليوي961 3 653267 :
فرع املفرق� :شارع ح�سن كامل ال�صباح  -مقابل �سنرت ال�صباغ  -تلفون961 7 765031 :
Facebook Page: mouhieddine establishment - E-mail: mohyas@inco.com.lb

�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

+٩٦١)٣ (٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :  هاتف وفاك�س-  االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: management@elissaco.com - www. elissaco.com

الرواد لل�صناعة والتجارة

Al Rawad For Commerce and Industry
برادات� ،شويات ،غرف التربيد ،معامل حلويات وباتي�رسي ،مالحم و�سوبرماركت







طرابل�س  -دير عمار  -لبنان ال�شمايل  -هاتف - ٩٦١ )٣( ٣٦٤٦٠٨ - ٩٦١ )٦( ٤٦٢٢٣٩ :فاك�س ٩٦١ )٦(٤٦٢٢٣٩ :

Tripoli - Der Amar - North Lebanon - Tel: 961 (6) 462239 - 961 (3)-364608 - Fax : 961 (6) 462239
E-mail: rawad.nabil@hotmail.com

مقابلة

مؤسس شركة «ضو تك» وسام ضو:
أسواق واعدة للطاقة المتجددة في البقاع

�أكد املهند�س و�س����ام �ضو ،م�ؤ�س�س �رشكة «�ضو تك»
احلائزة على جوائز ابتكار عديدة�« :أن �أ�سواق الطاقة
املتجددة عام ًة ،و�أ�س����واق الطاقة ال�شم�سية خا�ص ًة
تتو�س����ع بوترية �رسيعة يف لبنان والبالد العربية،
بحيث �س����جلت تزايداً يف النم����و يف هذا القطاع يف
لبنان بن�س����بة  % 15بني عامي  2008و .2013وهذا
امل�ؤ�رش يعطي �ص����ورة وا�ض����حة عن وعي امل�ستهلك
لأهمية ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتوفرها يف لبنان
من جهة ،وعن اجلهود املبذولة من قبل وزارة الطاقة
وامل�ؤ�س�س����ات احلكومية وغري احلكومية واجلمعيات
البيئية واملركز اللبناين حلفظ الطاقة».
و�أ�ضاف يف ال�سياق نف�سه« :رمبا العن�رص الأبرز هو دعم م�رصف
لبنان للقرو�ض املمنوحة لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة
يف هذا املجال وتوفري القرو�ض الداعمة للم�ستهلك �سواء للمنازل
�أو للم�ؤ�س�سات كافة».
و�أ�شار �ضو اىل�« :أن منطقة البقاع تعترب الأوف��ر يف لبنان من
حيث توافر الطاقة ال�شم�سية ،لذا ف�إن عدد امل�ستخدمني يف تزايد
ورمبا الطلب على الطاقة املتجددة لدى امل�ؤ�س�سات عامة ومنها
(املدار�س ،امل�ست�شفيات ،املعامل ،الفنادق )..،هو الأبرز».
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كما �أك��د �ضو�« :أن الأ���س��واق حالي ًا تتجه نحو �إن��ت��اج الطاقة
الكهرو�ضوئية �أكرث من �إنتاج الطاقة احلرارية من �ألواح الطاقة
ال�شم�سية ،وبالأخ�ص بعد و�ضع �إتفاقية خا�صة بني منتجي
الطاقة املتجددة وبني م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان وهو ما يعرف بـ
«.»NET METERING
وعن م�ستوى املنتجات واخلدمات التي ي�ؤمنها القطاع اخلا�ص
يف هذا املجال� ،أك��د �ضو�« :أن لبنان كما يف معظم املجاالت
الهند�سية يعترب رائ��داً يف جم��ال الطاقة ال�شم�سية بني ال��دول
املجاورة وخ�صو�ص ًا من ناحية �ألواح الطاقة ال�شم�سية املدجمة
بالهند�سة املعمارية» .و�شدد على�« :أن م�ؤ�س�سة «�ضوتك» حائزة
على براءة اخرتاع وعلى جوائز عاملية عدة لقاء تطوير �أجهزة
طاقة �شم�سية مدجمة بالبناء «. »Pergola Solar Systemلكن
هذا ال يخفي �أن الأ�سواق اللبنانية ومع �أنها واعدة تبقى �أ�سواق ًا
�صغرية احلجم بالن�سبة لدول اجل��وار ،لذلك �إن ع��دداً كبرياً من
امل�ؤ�س�سات تتجه لتو�سيع نطاقها يف هذه الدول.
وقد �ألقى ال�ضوء على �أحد �أبرز امل�شاريع يف البقاع وهو مدر�سة
«« .« Manner High schoolوتتبع هذه املدر�سة �أعلى املعايري
اخل�رضاء من حيث ا�ستهالك الطاقة وا�ستخدام م�صادر الطاقة
ال�شم�سية املتجددة ومنها  100kWpمن �ألواح الطاقة ال�شم�سية
التي �سوف يتم ربطها مع �شبكة الكهرباء .و�إن �رشكة «�ضوتك»
تفتخر بالتعاون مع املهند�س حنا واكيم يف تنفيذ هذا امل�رشوع
النموذجي يف املنطقة و�إن هذا امل�رشوع �سوف يتم �إفتتاحه يف
�شهر �أيلول من هذا العام».
و�إذا كانت «�ضوتك» قد ا�ستفادت من القرو�ض ال�صناعية املدعومة
التي قدمها امل�رصف املركزي لل�صناعيني ،ي�ؤكد �ضو�« :أنه مل
ي�ستفد حتى الآن من هذه القرو�ض �إذ يعترب �إن متويل امل�ؤ�س�سة
ي�أتي ذاتي ًا لكنه ب�صدد تطوير خط الإنتاج وزيادة قدراته بهدف
تخفي�ض الكلفة وزيادة �إمكانية املناف�سة يف الأ�سواق املجاورة
للبنان .وهذا ال ميكن �أن يتوفر �إال مب�ساندة امل�رصف املنا�سب
لهكذا م�رشوع».
وعن امل�شاكل التي تعرت�ض ال�صناعة يف لبنان� ،أكد املهند�س
و�سام �ضو�« :أن ال�صناعة اللبنانية تدور يف حلقة مفرغة ،ولوال
وجود الإرادة اجلبارة لبع�ض امل�ؤ�س�سات لكانت تال�شت ب�شكل
كامل ب�سبب كل ال�صعوبات ومنها مايلي :غالء وع��دم توافر
الطاقة ،غالء العقارات� ،إرتفاع �أ�سعار اليد العاملة ،الأو�ضاع
الأمنية والإقت�صادية غري امل�ستقرة ،وع��دم حماية املنتجات
اللبنانية وع��دم قدرتها على اال�ستمرار يف ظل الإ�سترياد غري
املمنهج للمنتجات الآ�سيوية».
ويتابع�« :إن الإرادة تبقى �أقوى من ال�صعوبات و�إن اللبناين لطاملا
تخطى الكثري من ال�صعوبات ،والبد من حت�سني البيئة ال�صناعية
يف لبنان من خالل ا�ستثمار الطاقات والنوايا احل�سنة و�سن
القوانني ودعم القطاع الذي ت�صب يف م�صلحة الإقت�صاد العام».
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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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Le geant

لو جيان

 بناية امل�ؤ�س�سة-  ب�شللي-  طريق م�ستيتا-  بالط- جبيل
٩٦١ )9( 795500 :  فاك�س- ٩٦١ )9( 795500 - ٩٦١ )3( 608012 : هاتف
E-mail: legeant_echo@hotmail.com - Website: www.legeant.biz

مقابلة

صاحب شركة «عضاضة للصناعة والتجارة»
محمد عضاضة :الصناعة تتأثر بانتاج الطاقة وكميتها
ال��ت��ط��ور الأخ��ي�ر يف جم���ال ���ص��ادرات
ال�صناعة اللبنانية عامة ادى اىل زيادة
الإ�ستثمار يف بع�ض ال�صناعات الأ�سا�سية
وكثري من ال�صناعات التكميلية».

انطلقت �رشكة «ع�ضا�ضة
لل�ص���ناعة والتجارة» يف
ال�سوق اللبنانية من خالل
ت�ص���نيع الربادات العاملة
على الثلج لتتطور مع تطور
التكنولوجيا ال�ص���ناعية،
فتحولت �صناعة الربادات
الكبرية اىل �ستانل�س ادخل
عليها املوا�سري التي تربد،
وتخ�ص�صت ال�رشكة ب�آالت
ت�ص���نيع البوظة العربية
وتدريجي��� ًا عملت �أي�ض��� ًا
على تطوير خطوط �إنتاج
جديدة يف جتهيز املطابخ
واملطاعم من ال�س���تانل�س
�س���تيل ،باال�ض���افة اىل
خطوط توزي���ع وبيع يف
افريقي���ا وبع����ض دول
اخلليج.
عن تطور العمل يف �رشكة «ع�ضا�ضة
لل�صناعة والتجارة» قال �صاحب ال�رشكة
حممد ع�ضا�ضة يف لقائه مع «ال�صناعة
واالقت�صاد»« :عملنا منذ �أكرث من �سنتني
على تطوير �صناعتنا ،فادخلنا اجهزة
جديدة وعملنا على جتهيز التعاونيات،
وكنا ن�صنع �أ�سا�س ًا غرف تربيد وجالدات
البوظة العربية و�آالت البوظة العربية،
واليوم �صارت لدينا جتهيزات كاملة
للمطابخ وامل��ط��اع��م ،م��ن ال��ب�رادات
وال�سخانات واالفران».
ويف ظل املتغريات االقت�صادية اعرت�ضت
ال�صناعة م�شاكل عدة قال عنها« :بد�أت
ال�صناعة تخف تدريجي ًا و�رصنا ن�شعر
�أن ا�سترياد املعدات �أ�سهل من ت�صنيعها،
وب��ات��ت معظم الأع���م���ال تعتمد على
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استراتيجية العمل

اال�سترياد لتطوير معداتها ،ال ن�ستطيع ان
نقوم بخط انتاج للربادات مث ًال ،فن�ستورد
القطع لأنها �أوف��ر كلفة ،باال�ضافة اىل
حجم املبيع الذي ت�ضاءل مع الوقت لهذا
ن�ستورد بع�ض اال�صناف ون�ص ّنع �أخرى.
وا�ضاف« :رغ��م الظروف ال�صعبة التي
واجهتها هذه ال�صناعة ،مل نرتك البلد
وا�ستمرينا يف تقدمي الأف�ضل لعمالئنا
الكرام وطورنا �صناعتنا قدر امل�ستطاع
يف حينه وقمنا بانتاج موديالت عديدة
مبوا�صفات اوروب��ي��ة و�أ�سعار مناف�سة
من جممدات و ب��رادات ال�سوبرماركت
وامل��ط��اع��م وامل�ل�اح���م وال��ب��ات��ي����سري
�إ�ضافة لغرف التربيد اخلا�صة باخل�ضار
والفاكهة وال��ل��ح��وم ،وال�شوايات على
خالفها والتي تعمل على الغاز والكهرباء.
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وعن اال�سرتتيجية التي يراها الأن�سب
حلماية ال�صناعة قال« :من ابرز امل�شاكل
التي تواجه هذه ال�صناعة هي التعرفة
اجلمركية على املواد اخلام التي تعتمد
عليها هذه ال�صناعة من حديد� ،ستانل�س،
ظاغطات غاز التربيد ،الزجاج و الأخ�شاب
�إ�ضافة لت�أرجح ا�سعارها بح�سب �سعر
�رصف العملة اليومي ح�سب بلد املن�ش�أ.
وع���ن ح��رك��ة ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة والأزم����ة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وع�لاق��ت��ه��ا امل��ب��ا��شرة
بال�صناعة اللبنانية ق��ال ع�ضا�ضة:
«تت�أثر ال�صناعة ب�شكل مبا�رش بانتاج
الطاقة وكميتها ،فعندما تتوافر الكهرباء
� 24ساعة تتغري عملية الإنتاج ،وعملية
تطوير ال�صناعة التي ال تتقدم �إال �إذا
توقفت ال�رسقات والتعديات على ال�شبكة،
يف هذه احلال تبقى الدولة يف حال عجز
وه��ذا ما ي�ؤثر على ال�صناعة ،فوجود
التيار الكهربائي يخفف من كلفة �صناعة
الب�ضائع».

القطاع الخاص واالقتصاد

وعن دور القطاع ال�صناعي يف االقت�صاد
الوطني قال« :تتم تنمية قطاع ال�صناعة
يف لبنان من خالل مبادرات فردية ،لأنه
�أثبت ق��درة على التكيف مع التحديات
االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية .كما بد�أ
القطاع اخلا�ص اللبناين يعي احلاجة اىل
املبادرة باالهتمام مبحيطه البيئي ،على
الرغم مما تواجهه ال�صناعة اللبنانية من
حتديات �سواء لناحية افتقادها اىل اليد
العاملة اللبنانية املتخ�ص�صة � ،أو ارتفاع
�أ�سعار الطاقة ،وافتقاد ال�صناعة اىل
الدعم الر�سمي وعدم تقدمي الت�سهيالت،
وه���ذا م��ا يجعل مناف�سة ال�صناعة
اللبنانية غري متكافئة مع غريها.

مؤسسة عبد اهلل أبو حيدر للتجارة العامة واإلستيراد والتصدير ونشر الحجر الوطني والرخام والغرانيت

عبد اهلل أبو حيدر :األمل األساسي يتعلق بسياسة الدولة في حماية منتجاتنا
�إن قطاع احلجر وال��رخ��ام والغرانيت
مرتبط ب�شكل مبا�رش باحلركة العمرانية
وهو الأ�سا�س ولكن الرتاجع وبطء ال�سوق
العقارية �أثر على كل القطاعات املرتبطة
بقطاعي العمران والبناء وحركة البيع
وال�رشاء يف ال�شقق املبنية والرتاجع يف
الرخ�ص ال�صادرة عن تقابة املهند�سني
والتنظيم املدن.
وع���ن ه���ذا ال�����ش���أن ق���ال ع��ب��د اهلل �أب��و
حيدر «�صاحب م�ؤ�س�سة عبد اهلل �أب��و
ح��ي��درل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة والإ���س��ت�يراد
والت�صدير ون�رش احلجر الوطني والرخام

والغرانيت» لـ» ال�صناعة واالقت�صاد»:
«�إن ت��راج��ع يف ت�رصيف �إن��ت��اج هذا
القطاع ي�ؤثر �سلب ًا يف حتريك العجلة
االقت�صادية .فاخلطة اال�سرتاتيجية التي
نرجو تنفيذها ول��و ب�شكل �ضعيف يف
هذا البلد تتعلق بالتوجه اىل اال�سواق
اخل��ارج��ي��ة كما وان��ن��ا يف ه��ذا االط��ار
نعرتف ب�أن القطاع امل�رصيف هو �سبب
�أ�سا�سي يف بقاء هذا القطاع قائما ولو
بال�شكل املحدود».
وعن احللول قال« :الأمل الأ�سا�سي يتعلق
ب�سيا�سة ال��دول��ة يف حماية منتجاتنا

وذل��ك بتخفي�ض ال�رضائب على املنتج
املحلي وزي���ادة ال�رضائب على ال�سلع
امل�ستوردة و�أي�ض ًا النظر يف تخفي�ض
ا�سعار الكهرباء وو�سائل االت�صاالت
واملحروقات».
و�أ�ضاف« :نرجو من الدولة ان تتعاطى
ب�شكل مبا�رش بالن�سبة للكهرباء معنا
ولي�س ال�رشكات اخلا�صة فبهذا تكون
عالقتنا مع الدولة غري جتارية واال�سعار
ملطفة ج��داً على القطاعات االنتاجية
وذل��ك بالطاقة البديلة وه��ي امل��راوح
والطاقة ال�شم�سية».

صاحب شركة بست ألمنيوم للتجارة و الصناعة

أحد أصحاب مؤسسة المدينة للحجر الطبيعي

يوسف شاهين الخوري :القروض
المصرفية تسهل طريقة شراء الشقق

أحمد يوسف صالح :مستقبل القطاعات
االنتاجية يتعلق بالسياسة الحكومية

�إن �صناعة الأملنيوم �أ�صبحت من ا�سا�سيات البناء والعمران
يف معظم �أجزاء البناء وال�سيما يف املطابخ واالبواب والنوافذ
والدرابزين و�سياج احلدائق والديكورات لذلك حتوز على اهمية
كربى يف قطاع البناء والعمران.
وعن ارتباط هذا القطاع بن�شاط �أو عدم ن�شاط قطاع البناء
والعمران قال يو�سف �شاهني اخل��وري «�صاحب �رشكة ب�ست
�أملنيوم للتجارة و ال�صناعة»« :بطبيعة احلال تنعك�س احلركة على
كل امل�ؤ�س�سات املرتبطة بالبناء اذا ما كان هناك بطء يف احلركة
العمرانية و �أي�ض ًا بطء يف تن�شيط العجلة االقت�صادية طبع ًا يكون
الواقع �سلبيا على كامل االر�ض اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها.
�إمنا الذي ي�شكل ج��زءاً يف بقاء هذه امل�ؤ�س�سات على الأر�ض
اللبنانية هو القطاع امل�رصيف وال��ذي ي�سهل طريقة �رشاء
وا�ستمالك لل�شقق ال�سكنية بقرو�ض مريحة ،لذلك ولو بحركة
بطيئة جداً .ونحن كم�ؤ�س�سات ن�شكر قطاع امل�صارف بد ًال من
�شكرنا للدولة التي هي من املفرو�ض ان تخ�ص�ص دعم ًا كام ًال
للقطاعات االنتاجية يف هذا الوطن».
وعن املقرتحات قال�« :إن التوجهات التي نتمناها من الدولة
البعيدة كل البعد هي الرقابة على املقاولني غري ال�رشعيني وغري
اخلا�ضعني لل�رضائب و غري امل�س�ؤولني عن �أي متطلبات قانونية
ون�أمل من الدولة ان تنظر يف و�ضع �أو ت�سهيل �أمور املحروقات
والكهرباء والهواتف وال�رضائب التي تزيد من الأعباء على
كامل امل�ؤ�س�سات املنتجة .فامل�ستقبل يتعلق بتح�سني ال�سيا�سة
االقت�صادية من قبل الدولة».

ي��رى �أحمد يو�سف �صالح (�أح��د �أ�صحاب املدينة للحجر
الطبيعي) �إن هذا القطاع هو من الإركان الأ�سا�سية والرئي�سية
للحركة العمرانية والعقارية يف البلد وهو ي�شكل عام ًال
�أ�سا�سي ًا يف احلركة االقت�صادية ،و�أي�ض ًا يف �إيجاد فر�ص عمل
ب�شكل ال ي�ستهان به.
�إن تراجع ال�سوق العقارية يتعلق بالو�ضع ال�سيا�سي و الأمني
يف البالد ما ي�ؤدي �إىل تراجع ن�سبة الإعمار و البناء وينعك�س
ذلك على هذه القطاعات الإنتاجية يف امل�ؤ�س�سات التي ترتبط
ب�شكل مبا�رش ب�أعمال البناء بالإ�ضافة اىل الو�ضع الأمني من
اجلانب ال�سوري وذلك ي�ؤثر �سلب ًا على هذه القطاعات.
نظراً لعدم االهتمام والالمباالة من الدولة بهذا القطاع ،وذلك
لعدم ت�سهيل �أمور دح�ض البناء و�ضبط �أمور و�ضعية �أ�سعار
العقارات ،بهذا تكون يف دوامة و�ضياع يف كل املخططات
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية ال�ستمرار وجود بقاء هذه القطاعات
قائمة ،كما و�أننا نتوجه بال�شكر للقطاعات امل�رصفية والتي
هي عامل �أ�سا�سي يف قيام هذه امل�ؤ�س�سات وا�ستمراريتها ولو
بال�شكل اخلفيف.
لذلك نطلب من الدولة �إيجاد حلول ودعم للمطالب واحلاجات
الرئي�سية بالن�سبة اىل الكهرباء واملحروقات وتخفي�ض
ال�رضائب العالية وحماية املنتجات املحلية ،بهذا تكون قد
�أوجدت حلو ًال جذرية لتحريك العجلة االقت�صادية يف البلد.
فيما ر�أى �أن م�ستقبل ه��ذه القطاعات االنتاجية يتعلق
بال�سيا�سة احلكومية والتي ذكرنا معظمها �آنف ًا.
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�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية

Sabsaby For Industry & Trading

)٦( ٤٦١٤١٥ - ٤٦١٤١٦ :  هاتف-  لبنان ال�شمالي-  دير عمار- طرابل�س: العنــوان
٩٦١ )٣( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥ -٦٦٦٧٣٣ :  خلوي- ٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧ :  فاك�س- ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

فر�ص عمل

 فرص عمل 
لبنان

�رشكة لبنانية متخ�ص�صة يف جتارة
التجهيزات الطبية باجلملة ،ترغب يف
ت�صدير منتجاتها �إىل �أ�سواق يف العامل
العربي و�أفريقيا.
للإت�صال:

Fanous Medical
Tel: 009611640321
Email: Fanosaah@terra.net.lb

استراليا

�رشكة ا�سرتالية متخ�ص�صة يف تقدمي
خدمات تدريب املوظفني ،تبحث عن
�إقامة �رشكات يف لبنان تفيد ال�رشكة
من خربة طويلة يف حت�سني فعالية الآراء
والإنتاجية يف ال�رشكات راكمتها من
خالل ن�شاطها يف ا�سرتاليا ويف العديد
من دول �أوروبا ال�رشقية.
للإت�صال:

Neesham Consulting

كري�ستوفر ني�شام

Tel: 0061458590693
Email:
@Christopher.neesham
neeshamconsulting.com.au
Website: www.neeshamconsulting.
com.au

استراليا

إسكتلندا

�رشكة ا�سكتلندية ت�صنع الأزاميل
املعدنية امل�ستخدمة على ر�ؤو�س
احلفارات املخ�ص�صة لعمليات البناء
والهدم وور�ش الك�سارات واملناجم،
تبحث عن وكالء وم�ستوردين يف لبنان.
للإت�صال:

Rock eater Tools
Stuart Meechan
Caldervale group, Dun robin Road,
Airdrie ML6BLS
Tel: 00441236763388
Fax: 00441236765259
Email: stuart.meechan@rockeater.
co.uk
Website: www.rockeater.co.uk

باكستان

�رشكة باك�ستانية تن�شط يف حقل ت�صنيع
�أدوية متنوعة حائزة على تقدير وزارة
ال�صحة الباك�ستانية اعرتاف ًا منها بتقنية
عالية امل�ستوى التي ت�ستخدمها يف
جتهيزاتها وبجودة منتجاتها ،تبحث عن
م�ستوردين لبنانيني.
للإت�صال:
Glitz Pharma
2/Tel: 0092515794371

�رشكة ا�سرتالية متلك من�ش�آت يف
ال�صني متخ�ص�صة يف ت�صنيع حموالت
طاقة مل�ضخات على الطاقة ال�شم�سية
�أو �سيارات �صغرية على الكهرباء �أو
م�ضخات مرتية �أو بوابات و�أبواب
الكرتونية �أو hلتجهيزات الزراعية
و�سواها .ت�سعى �إىل تعزيز ح�ضورها يف
ال�سوق املحلية من خالل عالقات جتارية
مع م�ستوردين �أو موزعني.
للإت�صال:
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�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
�أقم�شة الكانفا واخليم والأغطية امل�ضادة
لت�رسب املياه و�أغطية 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.
للإت�صال:
Shamsi Pakistan (PVT) Ltd
Tel: 0092355661513
00922135661512
Email: shamsi.pk@cyber.net.pk
Website: www.shamsipakistan.com

البرتغال

فر�ص اال�ستثمار يف الربتغال
ي�رس الغرفة التجارية ال�صناعية
العربية الربتغالية تزويد ال�رشكات
ورجال الأعمال اللبنانيني باملعلومات
املطلوبة حول فر�ص اال�ستثمار يف
الربتغال يف قطاعات خمتلفة� ،أهمها
الطريان املدين والربيد والأغذية الزراعية
والإن�شاءات والأ�شغال العامة وال�رصف
ال�صحي وجتميع املياه والإ�شارات
وخطوط ال�سكك احلديدية والطاقة
والطاقة املتجددة وال�صناعة (القوالب
البال�ستيكية وال�سيارات) والعقارات
وال�سياحة وقطاعات �أخرى.
للإت�صال:
Tel: 00351213138100
Email: cciap@cciap.pt
تبحث �سل�سلة Baguette Express
الربيطانية املتخ�ص�صة يف �إنتاج
الأطعمة املقدمة يف الباغيت وال�سندوي�ش
عن �رشكاء متنحهم رخ�ص امتياز
الفتتاح متاجر با�سم عالمتها التجارية

DC Motors
enquiries@empdcmotors.
com
Website: www.dcmotor.china.com
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يف ال�سوق املحلية .واملعلوم �أن ال�سل�سلة
تدير �أكرث من  50متجراً يف بريطانيا.
وكانت تو�سعت �أخرياً عرب رخ�ص
فران�شايز يف ايرلندا ودبي يف الإمارات
العربية املتحدة ،وتتطلع �إىل منح املزيد
من هذه الرخ�ص يف خمتلف بلدان ال�رشق
الأو�سط.
للإت�صال:
Baguette Express
Mike Renolds / Director General
Cell: 00441312574567
Fax: 00447748635678
Email: mike@integriscomms.co.uk
Website: www.integriscomms.co.uk
Address: Integris communications
Ltd., Conference house 152,
Morrisson street, Edinburgh, EH3
8EB

بريطانيا

�رشكة بريطانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
�أجهزة الراديو للتطبيقات الربية
والبحرية يف جماالت مثل مكافحة
احلرائق وعمليات الإنقاذ والنفط والغاز
والأمن والدفاع ،تبحث عن م�ستوردين
و�رشكات لبنانية وموزعني لهذه
املنتجات يف ال�سوق املحلية.
للإت�صال:
.Entel LIK Ltd
Tel: 00442082360032
Fax: 00442082360082
Email: Jibran@entel.co.uk
Website: www.entel.co.uk

بلجيكا

تبيع هذه ال�رشكة البلجيكية �آالت
م�ستعملة ل�صنع جميع �أنواع الأ�سالك
والكابالت وم�شغوالت الفوالذ ،وتبحث
عن وكالء وم�ستوردين يف ال�سوق
اللبناين.
للإت�صال:
.GAUDER S.A
Tel: 003243678758
Website: www.gauderonline.com

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج
وت�صنيع دواء م�ضاد لنزيف الدم يعطي
مفعو ًال �أكيداً يف ثوان قليلة ،تتطلع �إىل
دخول ال�سوق اللبنانية من خالل �إقامة
�رشاكات مع جتار وم�ستوردين حمليني.
للإت�صال:
Int. Marketing Manager of ECE
Certification & Training services
)trade LTD. (ECE Ltd
Tel: 00905354308439
Email: pinar@ecekalite.com
Website: www.ankaferd.com

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج
كابالت للطاقة اخلفيفة ،ت�سعى �إىل توريد
منتجاتها �إىل لبنان.
KYM Cable
Tel: 009021639423010203
Email: sarra@kymkabio.com
Website: www.kymkabio.com

المكسيك

يطرح ال�صندوق الوطني للتنمية ال�سياحية
يف املك�سيك املعروف �إخت�صاراً ب�أ�سم
� FONATURأربعة م�شاريع �سياحية
يف البالد قابلة للأ�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،ميكن �أن تفيد منها ال�رشكات
اللبنانية املهتمة باال�ستثمار يف القطاع
ال�سياحي يف هذا البلد�سم .Fonatur
للإت�صال:
FONATUR
Website://amexcid.gob.mx/index.
/php
Component/content/artide/1649

اليمن

�رشكة مقاوالت قائمة يف �صنعاء يف
اليمن متخ�ص�صة يف ت�شييد املباين
والعنابر ت�سعى اىل �إر�ساء عالقات
�أعمال مع م�صنعني و�رشكات يف ال�سوق
اللبنانية.
للإت�صال:
ASBIL for Construction & Gen
Trading
Tel : +967733702081
Email:
asbil.construction@hotmail.com
& asbil.construction@gmail.com
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض بروجكت لبنان

معرض إيك أورينت

معرض طاقة لبنان

المنتدى االقتصادي العربي

بريوت/بيال
(من تنظيم �رشكة �أي �أف بي)
من  6 – 3حزيران 2014
بريوت/بيال
(من تنظيم �رشكة �أي �أف بي)
من  6 – 3حزيران 2014

بريوت  /بيال
(من تنظيم �رشكة �أي �أف بي)
من  6 – 3حزيران 2014

بريوت  /فندق فيني�سيا
(من تنظيم جمموعة االقت�صاد
والأعمال)

من  20 – 19حزيران 2014

معرض دريم

بريوت  /بيال
(من تنظيم �رشكة بروموفري)
من  27 – 24حزيران 2014

 معارض ومؤتمرات في العالم 
مؤتمر دولي مخصص لقطاع
االتصاالت و اإلعالم

(من تنظيم جمموعة املر�شدون العرب)
الأردن  /عمان
من  3 – 2حزيران 2014

معرض وملتقى تجاري لصناعة
مستحضرات التجميل ومورديها

(من تنظيم �رشكة مي�سي مان�شن جي �أم
�أت�ش)
�أملانيا  /ميونخ
من  6 – 5حزيران 2014

معرض تجاري مخصص للسيارات
وقطع الغيار واإلطارات و البطاريات
واألكسسوارات والتكنولوجيا

(من تنظيم �رشكة مي�سي فرانكفورت جي
�أم بي �أت�ش)
الإمارات  /دبي
من  5 – 3حزيران 2014

معرض تجاري في الشرق
األوسط لألدوات واألجهزة واآلالت

(من تنظيم �رشكة �إيبوك مي�سي
فرانكفورت جي �أم بي �أت�ش)
الإمارات  /دبي
من  5 – 3حزيران 2014
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معرض ومؤتمر مخصص
للحوسبة السحابية

(من تنظيم �رشكة كينوت وورلد ميديا �أل
تي دي)
بريطانيا  /لندن
من  18 – 17حزيران 2014

معرض مخصص إلدارة النفايات
وإعادة التدوير والتكنولوجيا البيئية
(من تنظيم �رشكة ا�سطنبول للمعار�ض �أل
تي دي)
تركيا  /ا�سطنبول
من  14 – 12حزيران 2014

معرض تجاري مخصص للمعدات
واآلالت واألدوات االلكترونية
والهيدروليكية والهوائية

(من تنظيم �رشكة دوت�ش مي�سي �أي جي
هانوفر)
تركيا  /ا�سطنبول
من  8 – 5حزيران 2014

معرض تجاري مخصص
للمجوهرات والفضيات والساعات

(من تنظيم �رشكة �إي بي �أت�ش جي)
�سوي�رسا  /جنيف
من  20 – 17حزيران 2014
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معرض مخصص لقطع الغيار
وخدمات السيارات

(تنظمه �رشكة �شنغهاي للمعار�ض الدولية)
ال�صني � /شنغهاي
من  7 – 5حزيران 2014

معرض مخصص آلالت البناء

(من تنظيم معر�ض هونغ كونغ للخدمات
املحدودة)
ال�صني  /هونغ كونغ
من  5 – 3حزيران 2014

معرض مخصص لصناعة النبيذ

(من تنظيم �رشكة �أي بي �أي للمعار�ض)
ال�صني  /بيجينغ
من  6 – 4حزيران 2014

معرض تجاري دولي للمضخات
والصمامات واألنابيب

(من تنظيم �رشكة �أم�سرتدام راي)
ال�صني � /شنغهاي
من  -27 25حزيران 2014

معرض تجاري دولي مخصص
للمالبس والمنسوجات واآلالت

(من تنظيم �رشكة �سيماتك�س)
ال�صني � /شنغهاي
من  20 – 16حزيران 2014

