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يونيو / حزيران في الجمهورية  18 – 17عقد االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء لقاًء عربياً في الفترة ما بين 

يمثلون أعضاء االتحاد من شركات  العربية،( مندوباً من مختلف البلدان 35شارك في هذا اللقاء ) بيروت. –اللبنانية 

 .العربيةاإلسمنت وبيوت الخبرة 

افتتح اللقاء سعادة األستاذ طلعت اللحام / ممثل الجمهورية اللبنانية في مجلس إدارة االتحاد بكلمة ترحيبية بالوفود 

لتي تمر بها معظم البلدان المشاركة مؤكداً أهمية هذا اللقاء في هذه الظروف بالذات حيث األوضاع االقتصادية الصعبة ا

منوهاً إلى أن مجمل هذه الظروف قد أدت إلى تراجع صناعة البناء والتشييد التي  الحروب،العربية وعدم االستقرار بسبب 

 .العربيةتشكل دعامة رئيسية في االقتصادات 

ألول عرضاً لواقع صناعة إذ تضمن اليوم ا والمداخالت.ناقش االجتماع على مدى يومين عدداً من األوراق المقدمة 

( مليون طن سنوياً وهي طاقات تزيد عن احتياجات 337اإلسمنت العربية التي بينت أن الطاقات العربية لإلسمنت بلغت )

( مليون طن سنوياً 240وتراجع اإلنتاج واالستهالك على مدى ثالث سنوات ماضية إذ سجل أقل من ) العربية.البلدان 

وقّدم المشاركون أوراقاً قطرية   طن.( مليون 100بين الطاقات واإلنتاج وبفائض قدره أكثر من ) مشكالً بذلك فجوة كبيرة

 .الصناعةتعرض واقع صناعة اإلسمنت في بعض البلدان العربية ومعاناة صناعة اإلسمنت من الفائض المتراكم من هذه 

ت ومواد البناء وبيوت الخبرة العربية في تركز النقاش والمداخالت ، في اليوم الثاني ، على دور شركات اإلسمن

، تحتية والمنازل نتيجة حالة الحربمجال إعادة اإلعمار ومدى إمكانية تقديم العون والمساعدة للبلدان التي تضررت بناها ال

  ومصادر التمويل .

 عودة للمحتويات
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 أسماء المشاركين الجهة البلد

 األردن

 عامر الخطيب / المدير العام المكلف .1 شركة إسمنت القطرانة 

 األردن/  سمنترا شركة 

 المحدودة الخاصة المساهمة

 أسامة صالح / الرئيس التنفيذي .2

 عمر أبو غربية / المدير التنفيذي للمبيعات .3

 الجزائر
 إلسمنت الصناعي المجمع 

 الجزائر

 رابح قسوم / الرئيس المدير العام .4

التسويق  –/ رئيس قسم الشراكة  عزالدين أسفيران .5

  والتجارة واالتصاالت

/ الرئيس المدير العام  يسحاقق بواسحاشريف محمد محمد  .6

 لشركة الصيانة الصناعية واألفران

 سورية

 لما حالق .7 لإلسكان العامة المؤسسة 

 ةلجنة مواد البناء ومراقبة وضمان الجود/  عليعلي باسم  .8 السوريين المهندسين نقابة 

 بشار إبراهيم علي  .9 الشركة العامة للبناء والتعمير 

  مدير المبيعات والتسويق  /سامح نشأت  .10 إسمنت الباديةشركة 

 العراق
  جمعية مصنعي اإلسمنت في

 العراق

 الجمعية رئيس / المدني إدريس ناصر .11

 لبنان

 
 
 
 
 

 ترابة سبلين 

 ممثل/  االتحاد إدارة مجلس عضو / اللحام طلعت .12

 التنفيذي للشركة اللبنانية والرئيس الجمهورية

 مدير المبيعات  / سامر دعبول .13

  مدير عام شركة سو.ي.مي لبنانماجدة شاهين /  .14

 المؤسساتيةاالتصاالت  ةديانا ضو فياض / مسؤول .15  

 

 عودة للمحتويات
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 أسماء المشاركين الجهة البلد

 لبنان

 الترابة الوطنية 

 أديب الهاشم / مدير التسويق والمبيعات .16

 وليد بعينو / مدير المبيعات .17

 الياس شاهين / مدير التسويق .18

  لشرقا –موندي باكيجينغ 

 وسطاأل

 مصنع لبنان –نبيل أيوب / المدير العام  .19

 نبيل لحام / عضو مجلس اإلدارة .20

 مصر

  الشركة العربية السويسرية

 "أسيك"للهندسة 

محمد خالد السباعي / رئيس مجلس اإلدارة والعضو  .21

 المنتدب

 وسيم عبد هللا / رئيس قطاع تطوير األعمال .22

لمؤسسة الحيدر ووكيل  التنفيذيالرئيس  أحمد كنعان / .23

 ةسوري يأسيك ف

 والتعدين للجيولوجيا أسكوم 

  اإلدارة مجلس جريس / رئيس حبيب فايز .24

 تطوير األعمال أحمد حماد / مدير عام .25

 هشام كمال / المدير التنفيذي للعمليات .26

 ة صناعة اإلسمنت باتحاد شعب

 غرفة – المصرية الصناعات

 صناعات مواد البناء

نائب رئيس غرفة صناعات مواد مدحت استيفانوس /  .27

 باتحاد الصناعات البناء ورئيس شعبة صناعة اإلسمنت

 المصرية

 
  



 دور شركات اإلسمنت ومواد البناء في إعادة اإلعمار حوللقاء 
 2019يونيو / حزيران  18-17بيروت / الجمهورية اللبنانية: 

 

5 / 17 
 

 

 

 

 مناقشة

 عودة للمحتويات
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بناًء على النقاشات والمداخالت يرى المشاركون أن وضع تصور كامل وخطة عمل مستقبلية تتطلب توفير 

والجهة الرئيسية القادرة على المساعدة في توفير المعلومات هي الجهات الرسمية في  الكاملة.المعلومات والمعطيات 

 باآلتي:البلدان المتضررة لذا يوصي المشاركون 

 المتضررة،مناشدة الجهات الرسمية في البلدان المتضررة لتوفير المعلومات حول مصانع اإلسمنت ومواد البناء  -1

 والمنازل.ي واألضرار الحاصلة في غيرها من البنى التحتية وتلك التي بحاجة إلى تأهيل فني وبشر

يؤكد المشاركون في اللقاء تقديم الدعم والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لوضع تصور متكامل  -2

 لتنفيذها.لخطة عمل في مجال إعادة اإلعمار وبذل الجهود ما أمكن 

ً كبيراً في الطاقات اإلنتاجية سجلت صناعة اإلسمنت في السنوات القليلة الم -3 وبلغت هذه  اإلسمية،اضية ارتفاعا

وبلغ الفائض في  اإلسمنت.وهذه األرقام تفوق احتياجات البلدان العربية من  سنوياً.( مليون طن 337الطاقات )

األمر الذي يحتم على صانعي القرار في البلدان العربية وقف التوسع في  طن،( مليون 100اإلسمنت أكثر من )

 اإلسمنت.هذه الصناعة حالياً وتوجيه االستثمار إلى مجاالت أخرى غير 

 فيه:تكليف األمانة العامة لالتحاد لعقد لقاء عربي آخر تشارك  -4

اضح في مجال إعادة اإلعمار : الجهات الرسمية المختصة من البلدان المتضررة التي لديها تصور و4-1

 ومتطلباته؛

 البناء؛: أعضاء االتحاد العربي لإلسمنت ومواد 4-2

 العربية؛: بيوت الخبرة 4-3

 التمويل؛: صناديق 4-4

 العربية.: غرف الصناعة والتجارة 4-5

  

 عودة للمحتويات
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