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مصارف

 Springمن بنك عوده لدعم التثقيف المالي

ّ
ّ
املدرسية» ،وذلك في محاولة منه
نظم بنك عوده مسابقة بني املدارس باسم «مسابقة Spring
ّ
لدعم التثقيف والشمول َّ
والتميز األكاديمي بهدف
وتعزيز روح االبتكار
املاليني عند الشباب
ّ
ّ
ّ
واع في الشؤون املالية وبناء مجتمع مطلع على املعطيات واملقتضيات االقتصادية.
تنشئة
ٍ
شباب ٍ
تـ ّـم إط ــاق املـســابـقــة ،الـتــي جمعت  12مــدرســة مــن منطقة امل ــن ،بمناسبة ّاالحـتـفــال بالذكرى
المتحان خطي تناول مواضيع
الخامسة والسبعني الستقالل لبنان .خضع حوالى  650تلميذًا
ٍ
ّ
ّ
ّ
املصرفية ،والشعراء
الرياضيات والتفكير النقدي ،والتكنولوجيا واالبتكار ،والخدمات
عدة ،منها
ّ
.2018
ّاللبنانيون ،وأحداث عام ّ
ّ
تم اختيار ثالثة تالميذ من كل مدرسة للمشاركة في التحدي الكبير الذي جرى في املركز الرئيس
لبنك عــوده في بــاب إدري ــسّ .أما
الــدورة الثالثة واألخيرة ،فقضت
ب ـمــواج ـهــة ب ــن ه ـ ــؤالء الـتــامـيــذ
ّ
النهائية التي
تمهيدًا للتصفية
فازت بها ثالث مــدارس ،كاآلتي:
ثالثة تالميذ فــي املرتبة األولــى،
ثالثة تالميذ في املرتبة الثانية،
وثالثة تالميذ في املرتبة الثالثة.
ه ــذا وم ـنــح بـنــك عـ ــوده املـ ــدارس
الثالث الفائزة – مدرسة اإلخوة
املــري ـمـ ّـيــن شــان ـف ـيــل ،وم ــدرس ــة
ّ
ّ
َ
َ
اإلنجيلية ،ومــدرســة القلبني األقــدســن عــن نجم – كــؤوســا تقديرية ملشاركتها في
بـيــروت
ّ
ّ
ّ
«مسابقة  Springاملدرسية» .أما التالمذة الفائزون باملرتبة األولى – حنا جدعون ،وموريال أبو
ًّ
كل منهم جائزة ّ
نقدية قدرها  1500د.أ ،.فيما حصل
عماد ،ويوسف شدياق – فمنح املصرف
َ
باملرتبتني الثانية والثالثة على جوائز ّ
نقدية بقيمة  1000د.أ .و 500د.أ .على التوالي.
الفائزون

فرع جديد لـ  BBACفي كوسبا

المصارف اللبنانية في سوريا ...أرباح بعد خسائر؟
ّ
في مؤشر الفت ،حققت المصارف السورية ذات المساهمات من مصارف لبنانية أرباحًا
عام  2018بعد تسجيلها خسائر ملحوظة عام ّ .2017األرقام قد ال تحتمل المبالغة في
االستنتاج والتأويل كما تفيد مصادر مصرفية مطلعة ،إال أنه أيضًا ال يمكن غض النظر عنها،
تبين ّ
كونها ّ
تحسنًا واستقرارًا في الظروف األمنية واالقتصادية في سوريا
فـ ــي املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ف ـق ــد ب ـل ـغ ــت أرب ـ ــاح
املـصــارف السورية ذات املساهمات
م ــن مـ ـص ــارف ل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــي بـنــك
عودة سوريا وبنك سورية واملهجر
وبنك بيبلوس سورية وبنك بيمو
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـف ــرن ـس ــي وفــرن ـس ـب ـنــك
ســوريــة وبنك الـشــرق وبنك سورية
والـخـلـيــج ،نحو  15.3مليون دوالر
أميركي عــام  2018بعد أن كانت قد
ّ
تكبدت خسائر بقيمة  27.72مليون
دوالر أميركي عام .2017
ّ
وقـ ــد احـ ـت ــل ب ـن ــك ب ـي ـمــو ال ـس ـع ــودي
الفرنسي املرتبة األولى بني نظرائه
م ــن ح ـي ــث ال ــرب ـح ـي ــة ( 6.41مـلـيــون
دوالر) ،مـتـفــوقــا ع ـلــى ب ـنــك ســوريــة
واملهجر ( 4.43مليون دوالر) وبنك
ب ـي ـب ـل ــوس سـ ــوريـ ــة ( 2.83م ـل ـيــون
دوالر) وب ـنــك ع ــودة س ــوري ــا (2.63
مـلـيــون دوالر) وبـنــك ال ـشــرق (1.16

مـلـيــون دوالر) وفــرنـسـبـنــك ســوريــة
( 0.52م ـل ـي ــون دوالر) ،ف ـي ـم ــا ك ــان
بنك سورية والخليج الوحيد الذي
سـ ّـجــل خـســائــر بـلـغــت  2.69مـلـيــون
دوالر.
ّ
املجمعة
ّأم ــا عـلــى صعيد املـيــزانـيــة

 15.3مليون دوالر أرباح
المصارف عام 2018
بعد خسائر 27.72
مليون دوالر عام 2017

فـ ـق ــد زادت مـ ـ ــوجـ ـ ــودات امل ـ ـصـ ــارف
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ذات امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات مــن
م ـصــارف لـبـنــانـيــة بـنـسـبــة %12.42
خـ ــال عـ ــام  2018إلـ ــى  2.09مـلـيــار
ّ
دوالر ،تـ ـش ــك ــل حـ ـص ــة بـ ـن ــك ب ـي ـمــو
الـسـعــودي الفرنسي  %33.51منها
وبـ ـن ــك سـ ــوريـ ــة واملـ ـهـ ـج ــر %18.68
وب ـ ـ ـنـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ـ ــودة س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا %13.22
وفرنسبنك ســوريــة  %13.03وبنك
بيبلوس ســوريــة  %9وبـنــك الشرق
 %7.34وبـ ـن ــك سـ ــوريـ ــة وال ـخ ـل ـي ــج
.%5.22
ّ
املجمعة
كذلك نمت األموال الخاصة
للمصارف السورية ذات املساهمات
من مصارف لبنانية بنسبة  %5عام
 ،2018حـيــث ً بـلـغــت  314.20مليون
دوالر مقارنة بمبلغ  253.29مليون
دوالر عام .2017
ت ـف ـ ّـس ــر مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـتــابـعــة

السورية التابعة لمصارف ّ
ّ
ّ
لبنانية
المجمع للمصارف
األداء المالي
ّ
ّ
ّ
الميزانية (مليون نهاية العام  2017نهاية العام  2018نسبة التغير (محتسبة إستنادًا
أهم مؤشرات
ّ
السورية)
إلى األرقام بالليرة
(مليون دوالر)
(مليون دوالر)
دوالر)
%12.42
2.090.28
1.573.80
املوجودات
%5
314.20
253.29
األموال الخاصة
%146.71
15.30
27.72صافي األرباح ( /الخسائر)

ّ
ّ
ّ
اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني
السورية ,وحدة األبحاث
المالية
المصدر :هيئة األوراق واألسواق

افتتح ( BBACبنك بـيــروت والـبــاد العربية) فرعًا جــديـدًا فــي منطقة كوسبا فــي قضاء
ّ
ّ
التوسعية التي تهدف إلى تعزيز
استراتيجية املصرف
الكورة ،محافظة الشمال ،وذلك ضمن
ّ
ّ
استراتيجية في لبنان ،ال سيما في منطقة الشمال ،باإلضافة
انتشاره الجغرافي في مناطق
إلى تلبية متطلبات عمالئه أينما ُوجــدوا واستقطاب عمالء جدد من خالل تقديم خدمات
ّ
ومنتجات عالية الجودة .يتمتع الفرع الجديد بموقعه املتميز وبتصميمه العصري والذي
يعكس الهوية الجديدة التي أطلقها  BBACمؤخرًا ،كذلك ّ
زود الفرع بالتجهيزات والتقنيات
الحديثة كافة ملنح العمالء تجربة مصرفية مميزة .مع افتتاح فرع كوسبا ،يكون  BBACقد
ّ
ّ
اللبنانية ،باإلضافة إلى  4فروع دولية في قبرص والعراق
محليًا ّ عبر املناطق
بلغ الـ  41فرعًا
ومكتب تمثيلي في كل من اإلمارات العربية املتحدة ونيجيريا.

مفكرة إقتصادية

معرض «هوريكا» في نسخته الـ 26
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
«هوسبيتالتي سرفسيز»
ف ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـح ــاف ــي
إطــاق النسخة ال ـ  26من
مـ ـع ــرض ولـ ـق ــاء هــوري ـكــا
ل ـب ـن ــان ،الـ ـح ــدث اإلقـلـيـمــي
املـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الغذائية ،والذي ُ
سيقام في
واج ـه ــة ب ـي ــروت الـبـحــريــة،
مجمع ،Seaside Arena
من  2إلى  5نيسان املقبل.
ستقام هذه النسخة من هوريكا لهذا العام تحت شعار «من أجل قطاع أفضل» ،وذلك تكريمًا
ّ
الخاصة التي ينفرد بها لبنان بعد أن اكتسبت شعبية عاملية ،وجعلت مدينة بيروت
للنكهات
تتصدر قائمة «أفضل املدن العاملية للمأكوالت» في مجلة  .Travel + Leisureوسيقدم معرض
هذا العام الفرصة الكتشاف أكثر من  2500عالمة تجارية تابعة لـ 300شركة عارضة محلية
ودولية تشمل أستراليا ،فرنسا ،اليونان ،إندونيسسا ،إيطاليا ،الكويت ،لبنان ،تركيا ،بولندا،
اإلمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة األميركية.
وسيتميز املعرض واللقاء الذي ّ
ّ
يمتد على مدى أربعة أيام ،ببرنامج ّ
غني يضم أكثر من عشرة
نشاطات يومية تشمل عــروض الطهي واملنتديات والجلسات الـحــواريــة .وسيحضر املعرض
أكثر من  70من الطهاة العامليني ،وخبراء عالم الطهي واملشروبات والضيافة ،ملشاركة خبراتهم
واإلشراف على مجموعة متنوعة من املسابقات.

لبنان ينتج طاقة نظيفة في 2020؟

¶ سوشيل ميديا

«أقوى صانع محتوى» لعام 2019؟

انطلق منذ أيــام املــوســم الثاني مــن برنامج «ســديــم» لعام 2019
ّ
وذلك في مسعى إليجاد أفضل صناع محتوى في العالم العربي
وتزويدهم بأحدث التقنيات والخبرات ليصل تأثيرهم إلى أقصى
الحدود.
ُ
مــن املــرتـقــب أن يتنافس  20مشتركًا على لقب أكبر شخصية
ّ
مؤثرة في العالم العربي والفرصة بربح جائزة مليون ريال وإنتاج
برنامجهم الخاص على مواقع التواصل االجتماعي .وسيتميز
ّ
كل ُمشترك بنوع محتوى مختلف كمواضيع عن السفر واملغامرة
واملــوضــة والجمال والكوميديا والترفيه والتعليم وتطوير (نمط
الحياة) والراب والشعر وأصدقاء للبيئة.

هــذا النمو فــي األرب ــاح بأنه مرتبط
ّ
بتحسن سعر صــرف الليرة
حصرًا
ال ـســوريــة مـقــابــل الـ ــدوالر األمـيــركــي
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ،حـيــث اسـتـقــر
ع ـ ـلـ ــى  436لـ ـ ـي ـ ــرة سـ ـ ــوريـ ـ ــة م ـق ــاب ــل
الـ ــدوالر ،فيما ك ــان ع ــام  2017يبلغ
 508ل ـيــرات ســوريــة مـقــابــل ال ــدوالر.
وت ـع ـت ـب ــر أن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة
العاملة فــي ســوريــا فــي حــالــة إدارة
املـ ـخ ــاط ــر ،وج ـم ـي ـع ـهــا ب ــان ـت ـظ ــار مــا
ستؤول إليه األوضاع في املستقبل
وهو ما ّ
يفسر عدم خــروج أي منها
من السوق السورية.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالس ـت ـث ـم ــار فــي
ّ
سوريا في ظــل العقوبات األميركية
واألوروبية ،شددت املصادر على أن
ّ
خطوة كهذه مرتبطة بكل مستثمر

ً
ومدى استعداده للمخاطرة ،مؤكدة
أنه ورغم محاوالت البعض الدخول
إلى السوق السورية وحفظ حصته
م ــن م ـلــف إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار إال أن أي
خ ـطــوة ج ـ ّ
ـدي ــة وشــام ـلــة ال يـمـكــن إال
أن تـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــة ب ـح ــل س ـيــاســي
ش ــام ــل .فـكـلـفــة إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار وفــق
ّ
ً
أكـثــر الـتـقــديــرات ت ـفــاؤال لــن تـقــل عن
 200مليار دوالر وهــو مبلغ ضخم
التكفل
يصعب على أي دولة منفردة
ً
بـ ـ ــه ،وي ـت ـط ـل ــب ب ــالـ ـت ــال ــي م ـس ــاه ـم ــة
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي وص ـن ــدوق النقد
وال ـب ـن ــك األوروبـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة اإلع ـم ــار
والـتـنـمـيــة وغ ـيــرهــا م ــن الـصـنــاديــق
والـ ـت ــي بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ل ــن تـســاهــم
ّ
بدوالر واحد قبل تبلور حل متكامل.
(األخبار)

ُ
البصري واملدني ،نظام الحياة األيكولوجية ،السماد ،تلوث الهواء ،التلوث الناتج من مياه
الصرف الصحي ،التلوث الناتج من الحرق غير املنضبط.

¶ طاقة
ّ
ّ
ّ
اللزمة
يستعد ّمشروع «هوا عكار» بعد الحصول على الرخص ّ
وإتمام الدراسات املطلوبة ،إلنتاج حوالى  68ميغاوات من الطاقة،
التي ستكون كافية لتزويد حوالى  100,000منزل باحتياجاتها
من الكهرباء .وستقوم الشركة بربط املشروع بالشبكة اململوكة
م ــن مــؤس ـســة ك ـه ــربـًـاء ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي س ـت ـش ـتــري ال ـط ــاق ــة بسعر
األسعار التي تدفعها املؤسسة لشراء
منخفض جدًا مقارنة مع ّ
الطاقة من البواخر ّأو التي تولدها عن طريق النفط الغالي الثمن.
ّ
الكهربائية
نذكر ّأن لبنان يخطط للحصول على  %12من طاقته
ّ
متجددة بحلول .2020
من مصادر
ّ
و«هــوا عكار» هي شركة لبنانية تأسست عام  2008بهدف أن
تكون ّأول مشروع إلنتاج الطاقة النظيفة الرخيصة السعر ،من
الــريــاح فــي لبنان .وقــد وقــع االخـتـيــار على منطقة عـكــار ،لجودة
الـ ّـريــاح التي تجري فــي هــذه املنطقة بسرعة  9أمـتــار فــي الثانية
ّ
الواحدة ،ما يجعلها ّ
الهوائية .سيبدأ تركيب
مثالية لتوليد الطاقة
ّأول ت ــورب ــن ه ــوائ ـ ّـي ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2020وس ـي ـكــون عــدد
ّ
ّ
سيضمها املشروع  16توربينًا ،وارتفاع كل منها
التوربينات التي
يصل إلى  125مترًا.

النمو في األرباح مرتبط ّ
بتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األميركي

¶ سيارات

«ميني» أفضل سيارات  ...2019بتصويت ّ
القراء

يهدف «سديم» إلى بناء ثقة املشتركني بأنفسهم وإحداث فرق في
مجتمعاتهم ،ونشر رسالة األمــل ُواإليجابية عبر العالم العربي.
ّ
وستهتم لجنة التحكيم بتوجيه املتسابقني وتطوير مهاراتهم
من خالل إعطائهم دروسًا تحفيزية ونصائح وتدريبات وورش
ُ
أسبوعية ،أما املعايير التي ستعتمد لتقييم
وتحديات
عمل يومية
ٍ
املشتركني فهي نوعية ُاملحتوى الذي ّ
يقدمونه وتأثيره اإليجابي
على املجتمع من حولهم.
يمكن مشاهدة الحلقات الجديدة يومي السبت واألحــد عبر قناة
«سديم» على يوتيوب وفيسبوك وعبر املوقع اإللكتروني sadeem.
 comوإنستغرام وتويتر.

¶ جامعات
«أسبوع اليسوعيين والعلم» في جامعة
ّ
القديس يوسف
ّ

َّ
املرشدية ّ
العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت
احتفلت
دورته الثانية ،وقد حمل هذا العام
في
اليسوعيني
أسبوع
باختتام
ّ
عـنــوان «اليسوعيون والـعـلــم» وســلــط الـضــوء على رهـبــان علماء
ّ
الرهبانية وعلومهم،
خدموا املجتمع اللبناني انطالقًا من رسالتهم
ّ
فساهموا في إنمائه وتطويره في مجاالت كــان لبنان في أمس
ّ
وأكــد على متابعة جامعة ّ
القديس يوسف لرسالة
الحاجة إليها،
اآلباء األوائل ،من خالل االهتمام بمشاكل العصر الحاضر.
ّ
وش ـ ــارك ال ـط ــاب ف ــي الـنـسـخــة ال ـثــان ـيــة م ــن أس ـب ــوع الـيـســوعـيــن
مــن خــال مـجـمــوعــات عملت عـلــى سبعة مــواضـيــع وت ـبــارت في
مشاريعها إليـجــاد حلول ّ
علمية ملشاكل يعاني منها املجتمع،
وتوزعت املوضوعات حول :التلوث الناتج من وسائل النقل ،التلوث

فــازت سـيــارة «مـيـنــي» فــي تصويت الـقــراء الــذي أجــرتــه مجلة الـسـيــارات األملانية
« »auto، motor und sportبلقب جديد ،حيث ّتوجت من بني الفائزين في مسابقة
«أفضل سيارات  »2019لهذا العام.
ّ
ويعد تصويت القراء الذي تنظمه املجلة واحـدًا من أعرق االستطالعات العامة في قطاع
َّ
السيارات ،والذي يتم إجراؤه هذا العام للمرة الثالثة واألربعني .وهذا العام صوت املشاركون،
من إجمالي  385طرازًا ،لصالح مركباتهم املفضلة في إحدى عشرة فئة للسيارات ،حيث
قاموا باختيار «أفضل السيارات  ،»2019سواء في الفئة العامة أو في فئة االستيراد.
فازت «ميني» باللقب في فئة االستيراد ضمن مجموعتها ،حيث حصل الطراز البريطاني
على نسبة  %30.1من األص ــوات املدلى بها ،ضامنًا بذلك تفوقًا واضحًا في فئته من
املركبات.
ويعكس نجاح «ميني» الجاذبية ّ
املعززة للعالمة ،نظرًا إلى آخر تحديث للطراز ،الذي يظهر
جليًا عبر «ميني» ذات الثالثة أبــواب و«ميني» ذات الخمسة أبــواب و«ميني» املكشوفة
يبي أسلوبها الواضح التصميم ّ
التي ّ
املعدل بدقة ،من ضمنها املصابيح األمامية LED
الجديدة ،واملصابيح الخلفية  LEDمع رسم علم االتحاد البريطاني ،والتصميم الداخلي
املصقول وخيارات التخصيص الجديدة.

معادلة الكلفة المنخفضة
والجودة العالية
لتذوق النجاح
التفكير األولي عند إطالق أي مشروع يفترض أن ينصب
على البحث عن كيفية التقليل من التكاليف قبل التفكير
في حجم األموال التي يمكن جنيها ،هذا إضافة إلى
الحرص الدائم على تقديم منتج ذي جودة عالية .هذه
هي خالصة الخبرة التي عاشها فراس حاطوم في مشروع
صناعة الحلوى الذي أطلقه

فراس حاطوم ،ترك أوروبا ليفتتح متجر حلوى في عاليه

فـفــي صـنــاعــة قــوالــب الـحـلــوى درس مفيد لـكــل طامح لكن غياب السيولة املطلوبة لم تقف عائقًا أمــام فراس
بتأسيس مشروع تجاري مثمر ،ألن القالب الناجح كما ول ــم تحبط مــن عــزيـمـتــه وإص ـ ــراره .ل ــذا ب ــدأ مــع والــدتــه
الشركة الناجحة يتطلب جهدًا ومثابرة وتكرار املحاولة بتحضير الحلويات في املنزل ومن ثم عرضها وبيعها
واحتساب املكونات واملعايير بدقة قبل الــوصــول إلى في املتجر.
النتيجة املرجوة ،التي ال يمكن تأمني استمراريتها من وســائــل التواصل االجتماعي بــدورهــا ســاعــدت فــراس
دون استراتيجية واضحة .وبالنسبة إلى فراس ،كانت فــي التسويق ملتجره بكلفة زهـيــدة ولكن ّفعالة ،حيث
االستراتيجية تقوم على الحد من النفقات قدر املستطاع أجـ ــاد االس ـت ـف ــادة م ــن الـبـعــد ال ـت ـجــاري والـعـمـلــي لـهــذه
وتوفير املال حيث أمكن ،وفي الوقت عينه تقديم منتج الوسائل والتي باتت تشكل ركيزة أساسية في عالم
اإللكترونية.
اليوم وخاصة في مجال األعمال والتجارة
ذي جودة عالية وخدمة ممتازة.
ّ
كذلك عــرف فــراس كيف يستغل
ق ـ ــرر فـ ـ ــراس أن ي ـف ـت ـتــح م ـت ـج ـرًا
املـهــرجــانــات والـنـشــاطــات املحلية
للحلوى في عاليه .الخطوة ليست
ّ
وامل ـن ــاط ـق ـي ــة ح ـي ــث ي ـك ــون إق ـب ــال
سـهـلــة ،وت ـفــرض دراس ــة متأنية
الـ ـن ــاس كـثـيـفــا ل ـع ــرض حـلــويــاتــه
ج ـ ـدًا ال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة الـتـكــالـيــف
قالب الحلوى اللذيذ
وتعريف الناس بها وبأنواعها.
واملـكــان والــزبــائــن ....الشاب ليس
أثمرت خطة فراس وأتت بالنتائج
م ــن أصـ ـح ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال،
كالشركة الناجحة
وال يملك وف ـرًا مــن امل ــال ويتمتع يتطلب احتساب المقادير التي كان يتوخاها .فقد نجح في
تـحـقـيــق وف ــر م ـ ــادي ،م ــا ســاعــده
برفاهية التجربة والتبذير،
لذلك والمكونات بدقة قبل
وبـ ـع ــد مـ ـ ــرور ع ــام ــن ف ـق ــط عـلــى
فــالـحــد مــن املـخــاطــر يـعــد أولــويــة
الوصول إلى النجاح
تجهيز مطبخ حديث ومتخصص
بالنسبة إلـيــه .لحسن حظه فإن
يتمتع بكافة التجهيزات املتطورة،
والــده يملك متجرًا ،ما خفف عن
األمر الذي شجعه على التخطيط
كــاهـلــه ع ــبء اإلي ـج ــار الـشـهــري.
لتوسعة املتجر وتكبيره خاصة
وكما استفاد مــن وال ــده بطريقة
أن األع ـمــال ازده ــرت والـطـلــب زاد
غير مباشرة ،فكان لوالدته أيضًا
دور مـحــوري فــي مخططه ،باعتبار أنــه قــرر االعتماد بشكل الفت على ما يصنعه.
عليها والتعاون معها إلدارة املتجر وصنع الحلويات ،نصيحة فراس لكل شاب وصبية ،استنادًا إلى تجربته
وبالتالي توفير املــال الــذي كان من املفترض أن يدفعه ال ـخــاصــة ال ـتــي خــاضـهــا ه ــي اإلي ـم ــان بــأحــامـهــم وأن
يسعوا لتقديم أفضل الخدمات واملنتجات مع الحد قدر
كراتب ألي شخص قد يوظفه في هذا املنصب.
وج ــود متجر حـلــوى يـفـتــرض بطبيعة ال ـحــال تجهيز املستطاع من التكاليف لكي يتمكنوا من وضع ركائز
مطبخ تتوافر فيه معدات حديثة ،وهو أمر باهظ الكلفة .ثابتة للعمل واالنطالق نحو األمام...

