12

األربعاء  18تشرين الثاني  2015العدد 2744

األربعاء  18تشرين الثاني  2015العدد 2744

مال وأسواق

مال وأسواق

أثرياء لبنان...
يبيعون طائراتهم
الخاصة

مؤشر

فـ ــي ظـ ــل انـ ـ ـع ـ ــدام ث ـق ــاف ــة األرقـ ـ ـ ـ ــام فــي
املجتمع اللبناني عمومًا ،واالقتصاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص ،وافـ ـتـ ـق ــار
األخـيــر الــى أدن ــى مقاييس الشفافية
ومـقــومــاتـهــا ،مــا أدى ال ــى حـلــولــه في
املــرتـبــة األخ ـيــرة عامليًا مــن أصــل 102
مــن حـيــث شـفــافـيــة الـقـطــاع الـعـقــاري،
ت ـ ـبـ ــرز أهـ ـمـ ـي ــة مـ ــؤشـ ــر الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
ال ـع ـقــارات ال ــذي أطـلـقــه بـنــك بيبلوس
أم ــس ،وال ــذي يعتبر األول مــن نوعه
في لبنان والعالم العربي.
الـقـطــاع الـعـقــاري هــو املـســاهــم األكـبــر
ف ــي ال ـحــركــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي لـبـنــان
ويمثل نحو  %14مــن الناتج املحلي
اإلجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،وق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـخ ـ ـطـ ــى ج ـم ـي ــع
الـ ـقـ ـط ــاع ــات وم ـن ـه ــا قـ ـط ــاع ال ـت ـج ــارة
ب ــال ـت ـج ــزئ ــة وب ــال ـج ـم ـل ــة م ـج ـت ـم ـعــن.
ً
واملصارف اللبنانية تلعب دورًا فاعال
في هذا السياق ،حيث بلغت القروض
السكنية  11مليار دوالر أميركي أي
ما يمثل  %17.4من تسليفات القطاع
املــالــي املستعملة .وتـقــدر الـثــروة غير
املــال ـيــة لـلـبـنــانـيــن املـقـيـمــن بـحــوالــى
 62مـلـيــار دوالر يـتــركــز معظمها في
القطاع العقاري.

ال ـب ـحــث وال ـت ـح ـل ـيــل االقـ ـتـ ـص ــادي في
بنك بيبلوس عملية احتساب املؤشر
وتحليله.
ويـتــم احـتـســاب مــؤشــر بنك بيبلوس
للطلب على العقارات في لبنان على
أساس شهري ،متخذًا تشرين الثاني
 2009أس ــاس ــا ل ــه .وق ــد ب ــدأ احـتـســاب
املؤشر في تموز  2007ويتم إصــداره
ش ـه ــري ــا .وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن ــه ي ـع ـكــس 99
شهرًا من البيانات حتى أيلول .2015
والبيانات تفصل املؤشر على أساس
الـعـمــر وال ـجـنــس واملـه ـنــة واملـحــافـظــة
واالنتماء الديني.

انحدار دراماتيكي
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ي ــاح ــظ أن الـطـلــب
العقاري شهد انحدارًا دراماتيكيًا منذ
عام  ،2010وهو العام الذي سجل أعلى
معدل طلب على العقارات حتى يومنا
ه ــذا .فالطلب الـعـقــاري كــان فــي اتجاه
مـتـصــاعــد اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـنـصــف الـثــانــي
من  2007حتى  ،2010حيث نما بنسبة
 %79,8خــال هــذه الفترة .ويعود هذا
االزده ــار الــى اآلث ــار اإليجابية التفاق
ال ــدوح ــة ع ـلــى ال ـســاح ـتــن الـسـيــاسـيــة

واألمـنـيــة ،إضــافــة الــى أسـعــار الفائدة
املـنـخـفـضــة ع ـلــى الـ ـق ــروض ال ـع ـقــاريــة.
وس ـجــل مــؤشــر بـنــك بـيـبـلــوس للطلب
على العقارات في لبنان معدل  60,1في
النصف الثاني من  ،2007وارتفع الى
 %73,8في  2008و 99,8في  2009و108
فــي  .2010وســاهـمــت األزم ــة الـســوريــة
والـتــوتــرات السياسية الـتــي يشهدها
الـبـلــد فــي تــراجــع الـطـلــب ال ـع ـقــاري من
 2011حتى يومنا هذا ،مقارنة بالفترة
املمتدة من  2007إلى .2010
فقد انخفض املؤشر بنسبة  %40,2في
 2011إلى  64,6وبنسبة  %33الى 43,3
في  .2012ومع أنه ارتفع في  2013إلى
 51,5نظرًا الــى حزمة التحفيز األولــى
الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان والـ ــذي
خ ـص ــص ح ــوال ــى  %50م ــن ال ـت ـمــويــل
امل ـت ــاح لـلـقـطــاع ال ـع ـق ــاري ،إال أن ــه عــاد
وهبط ليبلغ  35,6في  2014و 40,3في
األشهر التسعة األولى من .2015
وق ــد سـجــل امل ــؤش ــر أع ـلــى مـسـتــوى له
في نيسان  2010والبالغ  ،157وثاني
أعلى مستوى له في آذار  2010والبالغ
 ،151,5في حني سجل أدنى مستوى له
فــي كــانــون الثاني  2015والبالغ 24,3

وثاني أدنــى قــراءة له في شباط 2015
حيث بلغ .27,2
وان ـت ـق ـل ــت الـ ـس ــوق م ــن س ـ ــوق ت ـعــانــي
نقصًا فــي الـعـقــارات املـعــروضــة للبيع
قبل الربع الــرابــع من  ،2010الــى سوق
يتوافر فيها فائض من هذه العقارات
مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،وه ــو االت ـج ــاه ال ــذي
تعزز منذ .2014
أم ــا مـنــاطـقـيــا ،فـتـشـيــر نـتــائــج املــؤشــر
الـ ـ ـ ــى أن نـ ـسـ ـب ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـخ ـط ـطــون لـ ـش ــراء م ـن ــزل ه ــي األع ـلــى

الطلب العقاري
شهد انحدارًا دراماتيكيًا
منذ عام 2010

تقويم التطور

تأزم وضع القطاع رغم أنه خاص بأصحاب الماليين (هيثم الموسوي)

تغير املشهد الذي كان سائدًا طوال السنوات املاضية حول ما
كان يعرف بالعصر الذهبي للطيران الخاص في لبنان ،بحيث
كــان يؤلف نحو  %20مــن حركة الطيران فــي منطقة الشرق
األوسط بمجملها بما أن الكثير من الشخصيات العربية الوافدة
الــى لبنان كانت تأتي على منت طائرات خاصة .اليوم تدهور
حال هذا القطاع بشكل مخيف فمساهمته لم تعد تتخط الـ،%5
كما وان السائح الخليجي الــذي كان يشكل حوالى  %40من
حركة الطيران الخاص لم يعد اليوم يشكل اال  4الى  %7فقط.
ً
وفــي هــذا اإلط ــار ،علمت «االخـبــار» أن كــا من الــوزيــر السابق
نقوال فتوش ،ووزير الدفاع الوطني الحالي سمير مقبل ،ورجل
األعمال طالل وهاب قد عرضوا طائراتهم الخاصة للبيع ،من
دون معرفة ما اذا كانت هناك أسباب مباشرة وراء هذه الخطوة.
بالنسبة الى بعض الخبراء في هذا املجال ،يعود السبب في ذلك
الى األزمــات االقتصادية والسياسية التي أدت الى تأزم وضع
القطاع رغم أنه خاص بأصحاب املاليني ،ولم يعد بالتالي يعتبر
مصدرًا للربح كما كان معهودًا ،بحيث كانت شركات الطيران
الـخــاص تتقاضى مــا ال يقل عــن  3000دوالر عــن كــل ساعة
تحليق ،وكانت تصل القيمة أحيانًا الى  15000دوالر ،بحسب
ُ
نوع الطائرة ونوعية الخدمات التي تقدم.
من جهة أخرى ،ذكرت مصادر مطلعة ان رجل األعمال اللبناني
قاسم حجيج أقدم على بيع طائرته الخاصة منذ فترة وجيزة،
كما أن ورئيس مجلس الــوزراء السابق نجيب ميقاتي قد باع
واحدة من الطائرات الثالث التي يمتلكها منذ بضعة أشهر ،من
دون أن تعرف االسباب وراء ذلك.
ال ـيــوم ،مــع امل ــآزق املـتـنــوعــة الـتــي ي ــرزح تـحــت وطــأتـهــا الـطـيــران
الخاص في لبنان ،بات املطار شبه خال من تلك الطائرات .الوضع
االقتصادي يذهب باتجاه األسوأ ،فنسبة البطالة تخطت الـ%20
وخط الفقر بات يالمس الـ %35بحسب آخر االحصاءات .كل
ذلــك من شأنه أن يؤثر في القطاعات االقتصادية كافة ،كما
على الكماليات أيضًا ،لكن هل يعني ذلك اندثار قطاع اصحاب
املليارات في املستقبل؟
(األخبار)

أخبار وشركات

بنك «بيبلوس» يطلق
أول مؤشر عقاري في لبنان والعالم العربي
فــي بـيــروت وجبل لبنان ،واألدن ــى في
البقاع .بينما نسبة اللبنانيني الذين
يخططون لبناء منزل هي األعلى في
البقاع والجنوب واألدنى في بيروت.
وفــي مــا يتعلق بفئة الــدخــل ،انخفض
ال ـط ـلــب م ــن ق ـبــل املـقـيـمــن الـلـبـنــانـيــن
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـفـ ــوق دخـ ـلـ ـه ــم  2500دوالر
بنسبة  %80بني فترة االزدهــار وفترة
ال ــرك ــود ،فــي حــن انـخـفــض الـطـلــب من
قبل املقيمني الذين يتراوح دخلهم بني
 1500دوالر و 2499دوالرًا بنسبة %64
خالل الفترة ذاتها ،وتراجع الطلب من
ق ـبــل املـقـيـمــن ال ــذي ــن يـ ـت ــراوح دخـلـهــم
بــن  750دوالرًا و 1499دوالرًا بنسبة
 ،%62في حني انخفض الطلب من قبل
الـلـبـنــانـيــن الــذيــن ال يتخطى دخلهم
 750دوالرًا ب ـن ـس ـبــة  .%55ون ــاح ــظ
بــال ـتــالــي وع ـل ــى ن ـحــو الفـ ــت أن الـفـئــة
ً
األكـثــر دخــا انخفض طلبها بحوالى
ً
 %25من الفئة األقل دخال.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ال ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع امل ــذهـ ـب ــي
لـلـبـنــانـيــن ،فــالـشـيـعــة ه ــم األقـ ــل طلبًا
للعقارات ،يليهم الدروز والسنة ،فيما
كان الطلب األكبر من املسيحيني.
(األخبار)

املؤشر سيشكل أداة أساسية لتقويم
الـتـطــور فــي ســوق الـعـقــارات املحلية،
وبــالـتــالــي لفهم ال ـعــوامــل امل ــؤثــرة في
الـ ـقـ ـط ــاع ب ـش ـك ــل أف ـ ـضـ ــل ،مـ ــا ي ـســاعــد
وي ـس ـه ــل ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ال ـتــي
تصبح مبنية عـلــى م ــؤش ــرات صلبة
وتـحـلـيــل مــوثــوق ب ــه .فــاملــؤشــر يلبي
حــاجــة رئيسية فــي الـســوق مــن خالل
توفير مقياس دقيق للطلب العقاري
السكني ،األم ــر ال ــذي يساهم فــي سد
فـ ـج ــوة إح ـص ــائ ـي ــة ك ـب ـي ــرة يـعــانـيـهــا
القطاع.
كــذلــك ،يشكل املــؤشــر مقياسًا للطلب
املـحـلــي عـلــى ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة في
الـبــاد ،وهــو بالتالي يشمل املقيمني
فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــي امل ـغ ـت ــرب ــن
واألجانب.
يستند مــؤشــر بنك بيبلوس للطلب
على العقارات في لبنان الى استطالع
ل ـلــرأي تمثيلي عـلــى مـسـتــوى وطني
ي ـش ـمــل  1200م ـقــاب ـلــة ش ـخ ـص ـيــة مــع
ذك ـ ــور وإن ـ ـ ــاث ب ــال ـغ ــن ي ـع ـي ـشــون فــي
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـي ــث ت ـطــرح
عليهم أسئلة حول خططهم املتعلقة
بشراء أو بناء منزل في األشهر الستة
املقبلة.
وت ـج ــري شــركــة Statistics Lebanon
امل ـ ـسـ ــح املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــري ب ـح ـيــث
تـخـتــار عـ ّـيـنــة عـشــوائـيــة م ــن الـسـكــان
لـ ـك ــل مـ ـس ــح شـ ـ ـه ـ ــري .ويـ ـ ـج ـ ــري ق ـســم

مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري على أساس سنوي

قيمة الشركة
مرتبطة ...بثقافتها

والزائر ليس ملزمًا أن يجلس في مطعم أو مقهى أو حانة،
بل يمكنه أن يأتي للتنزه فحسب ،أو ملمارسة الرياضة.
وستكون خدمة اإلنترنت متوافرة في كامل أرجاء ّ
املجمع.

مصنع لـ  Sleep Comfortفي
مصر في 2017

معرض الطبخ في بيروت...
العودة الى الجذور

¶ بــن فيلم « »Burntو»»Beirut Cooking Festival
م ـهــرجــان ب ـي ــروت للطهي أوج ــه شـبــه ع ــدي ــدة :فـكـمــا في
« »Burntيـحــاول املمثل  Bradley Cooperالــذي يجسد
دور  Adam Jonesأحــد أشهر الطباخني تثبيت نظريته
حــول ضــرورة املحافظة على طــرق الطبخ التقليدية لكن
مــع اضـفــاء بعض االســالـيــب الـجــديــدة الـتــي مــن شأنها أن
تطور هــذا الفن ،كذلك مهرجان بيروت للطهي الــذي ركز
في دورته الخامسة على أهمية املطبخ اللبناني واملنتجات
الطبيعية الصحية.
أهمية املعرض هذا العام جاءت مزدوجة اذ لم يقتصر على
اتاحة الفرصة أمام الزوار لتذوق منتجات املطبخ اللبناني
فـحـســب ،بــل ق ـ ّـدم مـجـمــوعــة غـنـيــة مــن نـكـهــات الـشــوكــوال
اضافة الى الوصفات اللذيذة.
امتدت ورش العمل ّ
املتنوعة والتي تناولت احــدث تقنيات
الطهو على مدى ثالثة ايام مع مجموعة من اشهر الطهاة،
خ ـبــراء آداب امل ــائ ــدة وآداب الـعـيــش وخ ـب ــراء امل ـشــروبــات،
كما بلغ عــدد منصات الجمعيات ،والشركات والحرفيني
املشاركني باملعرض ما يقارب  160شركة.
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ت ـقــول مــديــر ع ــام شــركــة Hospitality
 servicesالشركة املنظمة ل ــ beirut cooking festivalو
 salon du chocolatجـمــانــا دامـ ــوس ســامــه« :ان ــه بعد
تزايد االهتمام بقطاع الطبخ والذي ساهم معرض Horeca
للمتخصصني بعالم الضيافة والصناعات الغذائية بإبرازه،
قررنا تنظيم هذا املعرض الذي بات بمثابة ملتقى لعشاق
فن الطبخ .هذه السنة ،تمحور املعرض حول اهمية املطبخ
اللبناني واملنتجات الطبيعية بغية تطويرها في املستقبل.
أما معرض الشوكوال فهو فكرة جديدة تؤدي الى النهوض
بهذا القطاع أكثر في بيروت ،عاصمة الذوق والتذوق».

 ...The Villageالحياة الليلية
وصلت إلى ضبية

ّ
ضبية ّ
مجمع  The Villageالــذي يضم 16
¶ افتتح في
ّ
ّ
مطعمًا وحــانــة  pubمـتــوجــا بــذلــك ت ـحــول املنطقة وجهة
اساسية لقطاع األغذية واملشروبات .ويمتد The Village
على مساحة  4750مترًا مربعًا على طريق ّ
ضبية الداخلية
املحاذية لألوتوستراد الساحلي ،علمًا أن املساحة املبنية
ّ
ومقاه
ويضم ستة مطاعم
فيه ال تتجاوز  2500متر مربع،
ٍ
شهيرة تحيط بساحة كبيرة تتوسطها بــركــة ونــافــورة
مياه وتتوزع فيها املساحات الخضراء ،في حني خصص
املستوى الـ ُـعـلــوي لعشر حــانــات ،إضــافــة إلــى قــاعــة ألعاب
كبيرة لألوالد في الطبقة السفلية.

إدارة
¶ بينت دراسة صدرت حديثًا أعدها
كل من جون غراهام وكامبل هارفي
من جامعة ديوك وشيفا راجكوبال
من جامعة كولومبيا وشملت
حوالى ألف من املدراء التنفيذيني
واملاليني من شركات أميركية أن
 %91من املدراء املستطلعة آراؤهم
يعتقدون أن تحسني ثقافة الشركة
يزيد من قيمة الشركة .أكثر من
 %50من املدراء اعتبروا أن ثقافة
الشركة هي من العوامل الثالث
األساسية التي تحدد قيمة الشركة،
فيما اعتبرها  %27من أهم خمسة
عوامل .وكشف  %48من املستطلعني
أنهم لن يقبلوا بالقيام بعملية
دمج أو استحواذ إذا كانت ثقافة
الشركة األخرى املعنية بالدمج أو
االستحواذ غير جذابة .وقال مدراء

آخرون إنه إذا كانت ثقافة الشركة
االخرى غير مرضية ،فإن ذلك قد
يؤدي بهم الى خفض عرضهم
بنسبة قد تصل الى .%30
للثقافة أيضًا دور محوري في
أخالقيات املوظفني وكيفية
تصرفهم %84 .من املدراء الذين
شملهم االستطالع اعتبروا أن ثقافة
غير متجذرة بشكل جيد تزيد من
احتمال خرق املوظفني للقوانني أو
قيامهم بأفعال غير أخالقية.
إن ثقافة فعالة ّ
تحسن قيمة الشركة
والربحية من خالل تعزيز اإلبداع
وتشجيع اإلنتاجية ،تعزيز التسامح
مع املخاطر ،تخفيف السلوك
القصير النظر ،وخلق مناخ القتراح
االنتقادات والسماح لألفكار لتنبت
عضويًا.

أفضل المدراء
والقادة ...متواضعون
¶ كشفت تقرير أعده كل من جاك
زنغر وجوزف فولكمان ونشر في
 Harvard Business Reviewوالتي
قارنت بني تقييم املوظفني ملدرائهم
وقادتهم وتقييم القادة ألنفسهم،
أن القادة الذين يقللون من قدراتهم
الشخصية يقيمون بشكل أكبر من
قبل موظفيهم.
بعد دراسة وتحليل تقييم
املوظفني ألكثر من  69000مدير في
أكثر من  100شركة تبني لزنغر و
فولكمان أن نظرة القادة ألنفسهم
ال تتطابق في معظم األحوال مع
نظرة باقي الناس لهم .املفاجئ

أن القادة األكثر فعالية هم القادة
الذين يملكون أقل مستوى من
التقييم لقدراتهم .وبينت الدراسة
أنه وكلما انخفض تقييم القائد
لنفسه كلما زادت نظرة اآلخرين
إليه كقائد.
ورجح الثنائي أن يكون السبب
هو مزيج من التواضع ،ومعايير
شخصية عالية ،والسعي املستمر
لتحقيق االفضل».
ً
فبدال من إسقاط جو من العصمة
على أنفسهم ،على القادة أن
يكونوا أكثر تواضعًا في نظر
موظفيهم .فالقادة الفعليون هم
الذين يبحثون دومًا نحو األفضل
والذين يتعلمون بشكل متواصل
وال يظنون أنهم اكتسبوا املعرفة
املطلقة.
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ّ
للمجمع مــن نـمــوذج قرى
واستلهمت الهندسة املعمارية
أوروبية في شمال اسبانيا وجنوب إيطاليا ،وتم استخدام
الحجر نفسه الذي ّ
يزين منازلها.

¶ تففتح شركة  Sleep Comfortمصنعًا جديدًا لها في
مصر أواخر عام  .2017ويقدر االستثمار في املشروع بـ
 20مليون دوالر ،ويمتد على مساحة  10آالف متر مربع
ويؤمن  500وظيفة بدوام كامل .وسيتم تصدير جزء من
إنـتــاج املصنع الــى ال ــدول األفريقية .ومـقــارنــة بلبنان فإن
تكاليف تشغيل املصنع ستكون منخفضة جدًا.

«ساكسو بنك»« ...أفضل بنك
استثماري في الشرق األوسط»

¶ ف ــاز «ســاك ـســو ب ـن ــك» ،الـبـنــك املـتـخـصــص ف ــي ال ـت ــداول
واالستثمار عبر اإلنترنت بجائزة «أفضل بنك استثماري
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط» ضـمــن فـعــالـيــات «مـعــرض
الـفــوركــس ال ـثــامــن» ،ال ــذي يـعــد مــن أرق ــى امللتقيات املالية
ُ
فــي املنطقة ،وتستضيفه مدينة الــخـبــر باململكة العربية
ال ـس ـعــوديــة .وت ــأت ــي ج ــائ ــزة «أف ـض ــل بـنــك اس ـت ـث ـمــاري في
منطقة الشرق األوســط» بعد نجاح البنك مؤخرًا بإطالق

موقع «ساكسو بنك» املتخصص باللغة العربية ،والــذي
يتيح للمستثمرين فرصة استكشاف العروض املفصلة
للمنتجات ،وظ ــروف الـتــداول وم ــواد التدريب مثل مقاطع
الفيديو والدالئل اإللكترونية بصيغة  PDFباللغة العربية.

«تاتش» تنال وسام االستحقاق
الذهبي
ُ

¶ تـ ّـوجــت شركة تاتش ،ب ــإدارة مجموعة زيــن الــرائــدة في
خدمات االتـصــاالت والبيانات املتنقلة في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،بالوشاح األرجواني ووسام االستحقاق
الذهبي عن فئة ّ
التميز والجودة ،وذلك خالل الحفل السنوي
العاشر ألكاديمية تتويج القيادات اإلداريــة وقطاع االعمال
واملال واالقتصاد على مستوى املنطقة العربية الذي أقيم
في فندق جميرا بيتش في دولة اإلمــارات العربية املتحدة
في  8من الشهر الجاري.

وسام االستحقاق الذهبي
لـ«فينيسيا بنك»

¶ ن ــال فـيـنـيـسـيــا ب ـنــك وس ـ ــام االس ـت ـح ـقــاق ال ــذه ـب ــي في
مجال التميز والـجــودة خــال «احتفالية التتويج الكبير»
التي نظمتها «اكاديمية تتويج لجوائز التميز في املنطقة
العربية» في دبي.
وتم خالل االحتفال الذي أقيم في فندق «الجميرا بيتش»،
تقليد رئيس مجلس إدارة «فينيسيا بنك» مــديــره العام
عبد الرزاق عاشور بوسام االستحقاق الذهبي مع شهادة
فــي مـجــال الـتـمـيــز والـ ـج ــودة ،عـلـمــا أن ه ــذا ال ــوس ــام يمنح
للمؤسسة الـتــي تـلـتــزم املـعــايـيــر الــدولـيــة الـنــاظـمــة للجودة
وتتقيد بالشفافية واإلج ــراءات املعتمدة دوليًا وبالقوانني
واألنظمة الوطنية الخاصة باملواصفات واملقاييس ،وتسير
في إجراءات التميز.

