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ترددات اقت�صادية

م��ا ه��ي التداعيات االإقت�صادية لل�صلل الذي يعاني منه لبن��ان ؟ وما هي القطاعات االأكثر عر�صة لل�صرر؟ وماذا عن مقولة الف�صل 

القائم بين الو�صعين االأمني واالقت�صادي؟ ا�صئلة مطروحة في ال�صارع اللبناني بالتزامن مع حالة القلق ال�صائدة اإزاء غياب الو�صوح 

على م�صتوى تطورات المنطقة العربية.

ولك��ن رغ��م التحوالت التي تحيط في هذه المنطقة، يتوقع خبراء ان ت�صل ن�صبة النمو االقت�صادي في لبنان الى 2.9 في المئة في 

العام الحالي، لتعود وترتفع الى 4.5 في المئة في العام 2013. 

وبح�ص��ب ه��وؤالء الخبراء ف��ان اال�صطرابات ال�صيا�صية في �صوريا قد تعيق نمو االقت�صاد اللبنان��ي وذلك من خالل تاأثيرها ال�صلبي 

على بع�س القطاعات واهمها القطاعان ال�صياحي وال�صناعي ا�صافة الى القطاع الزراعي، اإذ من المعروف ان عدد ال�صياح قد تراجع 

خالل العام الما�صي بحوالى 600 الف �صائح كان اغلبهم ياأتي براً عن طريق �صوريا، ولكن ب�صبب االحداث تراجع العدد الى الحدود 

الدنيا ولم تتمكن وزارة ال�صياحة من تاأمين البديل جواً ب�صبب ارتفاع ا�صعار تذاكر ال�صفر وعدم رغبة ال�صياح العرب وتحديداً االردنيين 

في المجيء الى لبنان في ظل هذه الظروف. 

ام��ا بالن�صب��ة لل�صادرات ال�صناعية، فقد بل��غ مجموعها للعام الما�صي حوالى 3 ملي��ارات و520 مليون دوالر اميركي وكان من 

المتوق��ع ان يتج��اوز هذا الرقم لو كانت االو�صاع في �صوريا عادية باعتبار ان ال�صادرات اللبنانية تمر من خالل �صوريا ا�صافة الى 

ان هذا البلد العربي ي�صتورد كمية ال باأ�س بها من ال�صادرات اللبنانية. 

وقد �صكلت الدول العربية ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية وبن�صبة 42.5 في المئة من مجموع ال�صادرات. 

ا�صافة الى اال�صطرابات في �صوريا، فان ا�صتمرار التجاذبات ال�صيا�صية في لبنان انعك�س �صلبًا على انتاجية القطاعات االقت�صادية 

خ�صو�ص��ًا التجاذب��ات التي طاولت »حرب المليارات« وعدم تمكن حكومة الرئي�س ميقاتي من تمرير م�صروع قانون ال� 8900 مليار 

ليرة وعدم اقرار موازنة العام 2012 التي ت�صكل حركة اال�صتثمار فيها ن�صبة محترمة من هذه الموازنة وتوؤدي في حال اقرارها الى 

تحريك الم�صاريع اهمها م�صاريع البنى التحتية. 

وح��ّذر الخب��راء االقت�صاديون من ت�صخم م�صتوى الدين في لبن��ان )حوالى 140 في المئة من الناتج المحلي االجمالي( ولكن من 

ناحي��ة ثاني��ة ا�صادوا بالم�صتوى العال��ي لال�صول االجنبية لدى البنك المركزي وبم�صتوى ال�صيول��ة المرتفع لدى الم�صارف اللبنانية 

مم��ا ق��د يخفف من وطاأة ت�صخم م�صتوى الدين، مع العلم ان حكومة الرئي���س ميقاتي وتحديداً رئي�س مجل�س الوزراء يعي اهمية عدم 

تجاوز م�صتوى الدين ن�صب معينة كان قد حددها في اجتماعه االخير مع جمعية الم�صارف. 

لك��ن الخب��راء ي�صي��رون الى اهمية تحويالت المغتربين حيث تبي��ن ان 75.3 في المئة منها كان م�صدره��ا منطقة ال�صرق االو�صط 

و�صمال افريقيا خالل العام الما�صي، وهذه التحويالت ما تزال تنع�س االقت�صاد من خالل مده بهذه االموال التي تتوزع على مختلف 

القطاع��ات، ف��ي حين انه من المرجح ان يبقى اال�صتثم��ار الخا�س خا�صعا لحالة الترقب والتريث مع تاأجي��ل للقرارات اال�صتثمارية 

الكبرى. 

اال ان التوقع��ات المرتقب��ة بموا�صل��ة اال�صتقرار االقت�صادي والم�صرفي والنقدي ال تعني ان��ه لي�س هنالك تحديات جمة في المدى 

المنظ��ور ف��ي ظ��ل عدد من االخت��الالت القائمة والتي ت�صتدع��ي ت�صافر جهود المعنيين ف��ي �صبيل مواجهتها في االف��ق المنظور. ان 

التحدي االقت�صادي االبرز يكمن في و�صع المالية العامة وهو ناجم عن الزيادة الملحوظة المرتقبة في االنفاق العام والتي قد تحد 

من التح�صن الن�صبي الذي طراأ على ن�صب العجز والمديونية خالل ال�صنوات الفائتة خ�صو�صا في حال تعثر اعتماد اجراءات تعزز ن�صب 

االقتطاع ب�صكل عام. ناهيك عن التحدي الم�صتجد الذي يكمن في الحد من تدهور الح�صاب الخارجي بعد ان �صجل ميزان المدفوعات 

اول عجز له في ع�صر �صنوات في ظل ارتفاع ا�صعار اال�صتيراد ومراوحة الت�صدير وتراجع حركة الر�صاميل الوافدة. 

مهما يكن من امر، فان التعويل هو اليوم على القطاع الخا�س اللبناني الذي يواجه التحديات رغم ما اأ�صابه من تعثرات خ�صو�صا 

الحكوم��ة الت��ي لم تقم لغاية االن باال�صالحات الموعودة، ولم تتمكن من تح�صين البنية التحتية اهمه بالن�صبة لقطاع الكهرباء الذي 

ما زال ي�صتنزف الخزينة ولم تطبق بعد خارطة الطريق التي قدمها وزير الطاقة والمياه جبران با�صيل ووافق عليها مجل�س الوزراء. 

وف��ي ه��ذا االطار يعول القطاع الخا�س اهمية على تح�صين انتاجي��ة بع�س القطاعات خ�صو�صًا القطاع ال�صياحي من حيث زيادة 

عدد ال�صياح وزيادة نفقات ال�صياح في لبنان.

االف����ت����ت����اح����ي����ة
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عاطف �صليم �صو

غاب رجل الأخالق

فجع��ت الزميل��ة “ االقت�ص��اد واالعمال” ومعه��ا الو�صط 

االعالم��ي بوفاة الفقي��د ال�صديق عاطف �ص��و المدير العام 

االداري لمجموع��ة االقت�صاد واالعمال ال��ذي وافته المنية 

في عز عطائه م�صارعًا مر�صًا ع�صااًل اأ�صابت منه مقتاًل.

عمل الفقيد ل�صنوات امينا لل�صر لدى الهيئات االقت�صادية 

ف��كان مو�ص��ع ثق��ة وتقدير م��ن رج��ال االعمال. ث��م عمل 

ل�صن��وات عدة امينا لل�ص��ر لدى جمعية تج��ار بيروت ف�صعى 

الى تفعيل ن�صاطها وكان الناطق االعالمي باإ�صمها.

ث��م كان من الرعيل االول الموؤ�ص���س لمجموعة االقت�صاد 

واالعم��ال من��ذ انطالقته��ا في الع��ام 1975 حت��ى اليوم، 

ف��كان االداري والمال��ي والم�صرف مع اال�ص��دار في ا�صعب 

الظ��روف، فاعط��ى ه��ذه الموؤ�ص�ص��ة كل م��ا لدي��ه م��ن والء 

واخال�س وتفاٍن.

كان رحم��ه اهلل، وكما رثاه الرئي���س التنفيذي لمجموعة 

االقت�ص��اد واالعم��ال روؤوف اب��و زك��ي، “المرج��ع االداري 

والروح��ي”، بل كان المالذ لكل �صاحب مطلب اأو �صكوى او 

اقتراح، فيلقى من يلج��اأ اليه رحابة ال�صدر ورجاحة العقل 

وح�صن التدبير. يزن االمور بميزان الذهب، ويعالج الم�صاكل 

بكل محبة وحكمة.

ارتبطت بالفقيد الراحل بعالقة �صخ�صية ترقى الى عقود 

فكان �صديقًا واأخًا ورفيقًا وزمياًل وع�صير عمر.

�صيد االخالق، كان، المنزهة عن اأي �صائبة متم�صكًا بها بقوة ويناأى بها عن اأي م�صاومة.

وكان الراحل اميراً للقيم والمناقب يحت�صنها بوجدانه ما عرف يومًا اال اال�صتقامة نهج حياة و�صلوكية تعامل.

لق��د حمل��ت ايه��ا ال�صديق الغالي، روحًا ل��م تتنف�س اال محبًة وقلب��ًا �صغوفًا باحت�صان النا���س كل النا�س ت�صكب 

عليهم عاطفة نبيلة واح�صا�صًا مرهفًا فقد كنت �صكونًا بالدما�صة �صمة دائمة في �صخ�صيتك وبالتوا�صع الجم مقرونًا 

بكبري��اء الكب��ار البعي��د عن التعالي. تالقين��ا على مدى عقود ايه��ا الراحل في درب واح��دة م�صيناها بعزم وثبات 

واإيمان فتوهجت بيننا التزامًا متناهيًا وقناعة را�صخة.

مع��ًا ذقن��ا الخيبات والم��رارات لكنك كنت االقوى بيننا ولم تياأ�س ولم تخب في��ك جذوة االمل التي كنت تغذيها 

باأ�صالة عز نظيرها.

اقي��م للراح��ل ماأتم مهيب في م�صقط راأ�صه ديركو�صه – ال�صوف، و�ص��ط ح�صود من الم�صيعين امت لوداعه من قرى 

وبلدات ق�صاءي ال�صوف وعاليه.

اأ�ص��رة مجل��ة ال�صناعة واالقت�صاد تتقدم من ا�صرة االقت�صاد واالعمال ومن عائلته وذويه وا�صدقائه الكثر باأحر 

التعازي �صائلة لروحه الرحمة وف�صيح الجنان.
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ه رئي���س الجمهورية مي�ص��ال �صليمان في 
ّ

وج

الكلم��ة التي القاه��ا، الدعوة الى »القي��ام بور�صة 

م�صتركة بي��ن كّل اأطراف االإنت��اج، لدرا�صة اأف�صل 

��ات لتطوي��ر اأ�صواق العم��ل، والقيام 
ّ
ب��ل واالآلي

ُ
ال�ص

ب��كّل ما ي�صل اإليه االأط��راف من خطوات مقترحة 

ومتف��ق عليه��ا بغي��ة مكافح��ة الفق��ر والبطالة«. 

ال��ى ان �صم��ود اتح��اد غ��رف التج��ارة  م�صي��را 

وال�صناع��ة والزراع��ة للب��الد العربي��ة ف��ي وجه 

ة 
ّ
التقلب��ات واالزم��ات، »يع��ود اإل��ى نَف���ِس الحري

المجتم��ع  ُن�ص��َج  ال��ذي  واالنفت��اح  ��ة 
ّ
والليبرالي

اللبناني بخيوطه، والذي �صّكل جوهر فل�صفة عمل 

ر 
ّ
ن من قراءة التاريخ اأّن التطو

ّ
االتحاد«، وق��د تبي

 
ّ
االقت�ص��ادي يتراف��ق ب�ص��كٍل �صبه حتم��ي مع جو

ة واحترام حقوق االإن�صان. 
ّ
ة والديموقراطي

ّ
الحري

وفي ا�ص��ارة الى ما يدور حولنا وفي محيطنا 

العرب��ي، ق��ال �صليم��ان: »اذا كان م��ن الثابت اأن 

��ة البعي��دة الم��دى، ول��دت ونمت 
ّ
الموج��ة ال�صعبي

نتيج��ة تاأثي��ر متب��ادل بين واق��ع فق��دان بع�س 

��ة وانتف��اء الح��ّق 
ّ
��ات والعدال��ة االجتماعي

ّ
الحري

ف��ي الم�صارك��ة م��ن جه��ة، وتده��ور الموؤ�ّص��رات 

 �صعيف 
ّ
��ة م��ن بطال��ة فادح��ة ونم��و

ّ
االقت�صادي

من جه��ة اأخرى، فعلينا اأن ن��درك في المقابل ان 

ات 
ّ
 االقت�ص��ادي واالجتماعي وتعزيز الحري

ّ
النمو

��ة 
ّ
��ة، ه��ي كفيل��ة بتطوي��ر الديموقراطي

ّ
ال�صخ�صي

والعدال��ة والحف��اظ عل��ى ما حققت��ه ال�صعوب من 

اإنجازات دفعت ثمنها عناًء وبوؤ�صًا واأرواحًا«.

ف��ي ه��ذه المعادل��ة لف��ت ال��ى دور القط��اع 

الخا���س المحوري »حيث م��ن المتوقع اأن يتدّفق 

ان، عل��ى �صوق 
ّ
ع�ص��رات ماليي��ن ال�صاب��ات وال�صب

العم��ل ف��ي االأع��وام ال�ع�ص��رة المقبل��ة وعلينا ان 

نوؤم��ن فر���س عمل تت��الءم مع م�صتوي��ات ثقافة 

ة 
ّ
فه��م اآلة اإنتاجي

ّ
وتدري��ب منا�صبة، ون�صع بت�صر

حديثة تفرز ال�صلع والخدمات على اأف�صل م�صتوى 

من الج��ودة، ومفتاح الحّل يكمن ف��ي ال�صيا�صات 

الو�ص��ع  متطلب��ات  م��ع  المتناغم��ة  الحكيم��ة 

االقت�ص��ادي، منها ما هو �صريبي اإنفاقي ونقدي 

يتعّل��ق بالقط��اع العام، ومنها ما ه��و ا�صتثماري 

الخا�ص��ة.  بالمب��ادرات  بامتي��از  يتعّل��ق  اإداري 

وعليكم بال�صّق االأكبر من المعادلة. ولعّل ال�صجاعة 

واالإقدام الجريء هما �صرط��ا النجاح االأ�صا�صيان 

ف��ي هذه الم�صيرة. بالفع��ل، اإّن االنكما�س والترّدد 

هم��ا عك�س ما ه��و مطلوب في االأوق��ات ال�صعبة. 

كذلك اإّن �صيا�صات التق�ّصف المبالغ بها هي، ربما، 

 
ّ
دواء اأ�ص��واأ من ال��داء، في زمن مطل��وب فيه النمو

وخلق الثروات على �صعيد االأوطان«.

ال���������ح���������دث

الذكرى الـ 60 الحتاد الغرف العربية ا�ستقطبت ح�سور الر�ؤ�ساء الثالثة 

�صليمان: ال�صتثمار من�صة لطالق عجلة القت�صاد

الق�صـار: لإعـادة النظـر في منظومـة العمـل العربـي 

بالذكرى الستني لتأسيسه في مقره  العربية  والزراعة للبالد  التجارة والصناعة  العام لغرف  احتفل، االحتاد 
“مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي” في بيروت، برعاية وحضور رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان، 
ورئيسي مجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء جنيب ميقاتي. كما حضر رؤساء الغرف العربية االعضاء في 

االحتاد، ورؤساء الغرف العربية واالجنبية.

الرئي�س �سليمان يلقي كلمته خالل االحتفال 
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وبعدم��ا تحدث ع��ن دور االتحاد، وعن تطوير 

القواني��ن وتحديثه��ا، مرورا بانج��ازات االتحاد، 

اكد على:

ة 
ّ
ة العربي

ّ
اإّن اإط��الق »منطق��ة التج��ارة الح��ر

الكبرى« تمهيداً النطالق االتحاد الجمركي العام 

اأ�صا�س لهيكل التعاون العربي.  2015 كان حجر 
ة الم�صتركة 

ّ
كذل��ك قد ي�صّكل مدخاًل لل�ص��وق العربي

الت��ي ناأمل في اإحداثها في الع��ام 2020. ونرى 

اأّن اال�صتثم��ارات المبا�صرة ف��ي الم�صاريع الكبرى 

والخدم��ات العام��ة، م��ن قب��ل القط��اع الخا�س، 

ة الطالق عجل��ة االقت�صاد. 
ّ
��ة اأ�صا�صي

ّ
ت�ص��ّكل من�ص

ونح��ن ف��ي لبن��ان ف��ي �ص��دد الم�صادق��ة عل��ى 

قان��ون حديث ينّظم ال�صراكة بين القطاعين العام 

ة 
ّ
��ن ال�صفافي

ّ
والخا���س. والقان��ون اللبنان��ي يوؤم

وال�صدقي��ة الالزمتين الإعطاء الثق��ة للم�صتثمرين 

ك راأ�س المال 
ّ
ة تحر

ّ
ف��ي كل اأوجه عملهم، من حري

ة والرقابة على 
ّ
ة والت�صهيالت االإداري

ّ
واال�صتمراري

جه��از القطاع العام حفاظًا على حقوق الم�صتثمر 

الخا�س«.

الراهن��ة  المرحل��ة  ان  و�ص��دد �صليم��ان عل��ى 

ة لردم الفجوة 
ّ
تقت�صي اإجراء اإ�صالحات اقت�صادي

ة وتوزي��ع الثروة 
ّ
ف��ي مج��ال العدال��ة االجتماعي

واإعط��اء جمي��ع فئ��ات المجتمع، وف��ي طليعتهم 

ة، فر�صة اال�صتراك في اإنتاج الثروة 
ّ
الم��راأة العربي

واال�صتف��ادة منه��ا. وعلين��ا اي�ص��ا اإي��الء اأق�ص��ى 

االهتم��ام لالأم��ن الغذائ��ي والمائ��ي، وهم��ا نفط 

ة. »وتناول 
ّ
الم�صتقب��ل وركي��زة اال�صتق��رار والق��و

تخط��ي لبن��ان ال�صعوب��ات من��ذ االزم��ة المالية 

العالمي��ة ون��اأي لبنان »ع��ن التداعي��ات ال�صلبية 

لم��ا ن�صاأ م��ن توترات وازمات ف��ي محيطه، تمنى 

ان تح��ل االزم��ات ب�ص��كل �صلم��ي وف��ي الح�ص��ن 

العربي بما »ير�صي التطّلعات الم�صروعة لل�صعوب 

ة واال�صتقرار 
ّ
��ة والديموقراطي

ّ
والحاجة اإلى الحري

والتنمية«. 

وق��ال: �صنعم��ل عل��ى الحف��اظ عل��ى الميزات 

��ة لالقت�ص��اد اللبنان��ي، م��ن ت�صريعات 
ّ
التفا�صلي

ة وج��ودة خدم��ات وتطورها، كما 
ّ
وم��وارد ب�صري

�صنتاب��ع جهودن��ا لتح�صين التوازن��ات من �صبط 

عج��ز الموازنة وتخفي�صه جذري��ًا، بغية الو�صول 

اإل��ى تراجع في معّدل الدين العام اإلى ما هو دون       

 .
ّ
% من الناتج المحلي  120

ة 
ّ
كذل��ك �صنعمل على الحف��اظ على اال�صتمراري

��ع لال�صتثمار الذي تنتظره 
ّ
ة ب�صكٍل م�صج

ّ
ال�صريبي

اف��ق واع��دة مع بداي��ة رحل��ة التنقيب ع��ن النفط 

والغ��از، ويتواك��ب ذلك م��ع العمل عل��ى تح�صين 

ة التي ت�صمن حّق 
ّ
الق�صاء وتطوير البيئة القانوني

ة«.
ّ
جميع االأطراف في المعادلة االإنتاجي

الق�سار

كم��ا األق��ى عدن��ان الق�ص��ار كلم��ة اأ�ص��اد فيه��ا 

بم�صارك��ة اأركان الدول��ة اللبناني��ة وعل��ى راأ�صه��م 

رئي���س البالد لما تحمله م��ن »معاني رمزية عزيزة 

على االتح��اد، وا�صتعر�س الق�صار اإنجازات االتحاد 

عل��ى مدى �صتين عام��ا بالرغم م��ن التحديات التي 

واجه��ت القطاع الخا���س العربي، الفت��ا اإلى التعثر 

ف��ي م�صروعات التنمية في ال��دول العربية، والف�صاد 

ال��ذي رافق تطبي��ق برامج االإ�ص��الح، وا�صتئثار فئة 

بالق��رار ال�صيا�ص��ي واالقت�ص��ادي والتنم��وي، وم��ا 

اأفرزت��ه م��ن ع��دم اال�صتق��رار االجتماع��ي والبطالة 

والتهمي���س واالأحداث التي تجري«. واأكد »اإن الواقع 

الراهن ال يتطلب فقط اإعادة النظر في خطط التنمية 

وبرام��ج االإ�ص��الح االقت�ص��ادي، بل وف��ي منظومة 

العم��ل العربي الم�صت��رك، لت�صوي��ب م�صارها وخلق 

اإقليم اقت�صادي قوي ي�صتمد منعته من قطاع خا�س 

رائد ومبدع«، معتبرا »اإن هذه المنا�صبة هي بمثابة 

ا�صتعادة ل��روح التاأ�صي�س ور�صالة وفاء لرجال كبار 

�صبقونا في حمل ال�صعلة«.

وكان االحتف��ال ق��د ب��داأ بعر���س فيل��م وثائقي 

عن االتحاد، وتخلله تكري��م لروؤ�صاء الغرف العربية 

واتحاداته��ا والروؤ�صاء واالأمن��اء العامين ال�صابقين 

لالتح��اد الم�صاركي��ن ف��ي االحتف��ال. وف��ي نهاي��ة 

الحفل منح رئي�س الجمهورية عدنان الق�صار و�صام 

االرز الوطن��ي من رتبة فار�س اكبر، ثم وزعت دروع 

تكريمية على روؤ�صاء الغرف العربية.

ال�سخ�سيات الر�سمية والوفود العربية الم�ساركةالوزير ال�سابق الق�سار

❍❍ ان �صمود 

اتحاد غرف التجارة 

وال�صناعة والزراعة 

للبالد العربية يعود  

اإلى نَف�ِس الحرّية ❍❍
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ال�����������ح�����������دث

عبود يقراأ انعكا�صات التغيير العربي على قطاع الخدمات 

لبنان ينال ح�صته ال�صلبية من الأزمة 

مؤمتر«ربيع  في  مشاركته  خالل  عبود  فادي  السياحة  وزير  قدم 
العرب حتوالت وانتظارات« الذي تنظمه جامعة احلكمة بدعوة من 
رئيس اجلامعة االب كميل مبارك،  بحثاً بعنوان »التغيير العربي 
وانعكاساته على قطاع اخلدمات«، اشار فيه الى »أن االضطرابات 
السياسية في العالم العربي شكلت نقطة حتول في العديد من 
األنظمة السياسية التي انعكست مباشرة على وضع االقتصاد 
عامة وعلى مستوى عيش املواطن، كما على بيئة األعمال وجذب 

االستثمارات ».

الوزير فادي عبود

اأ�ص��اف »تتفاوت التقديرات ف��ي �صاأن االآثار 

المترتب��ة للتوت��رات الت��ي طبعت بع���س البلدان 

العربي��ة بح�ص��ب بع���س االأبح��اث والدرا�ص��ات 

م��ا بي��ن 75 و100 ملي��ار دوالر حت��ى بداي��ة 

الع��ام، اإ�صاف��ة اإل��ى ارتف��اع ن�صبة البطال��ة اإلى 

م�صتوي��ات قيا�صي��ة ت�ص��كل ن�صب��ة 18 % اأي ما 

يع��ادل 17 ملي��ون �صخ���س ق��ادر عل��ى العمل 

جلهم م��ن ال�صباب والخريجي��ن الجامعيين، الى 

جانب ال�صرر الكبير ال��ذي لحق بالبنية التحتية 

وتراج��ع االإنتاج م��ع ا�صتم��رار اال�صطرابات في 

بع���س البلدان وع��دم ا�صتقرار الحي��اة ال�صيا�صية 

في بلدان اأخرى اإلى رفع الكلفة وتباطوؤ التعافي 

االقت�صادي«.

تعّطل الم�ساريع

وتاب��ع »اأدت التوترات الحا�صلة في المنطقة 

وان�صح��اب  الم�صروع��ات  معظ��م  تعط��ل  اإل��ى 

معظ��م الم�صتثمري��ن االأجان��ب، فانخف�س حجم 

اال�صتثم��ارات االأجنبي��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ة 

ح�ص��ب خب��راء م�صرفيين نح��و 83 % اإل��ى اأقل 

م��ن 5 ملي��ارات دوالر، وتباط��اأت دورة االإنتاج 

في عدد من البل��دان في �صكل ملمو�س ما اأثر في 

حجم ال�ص��ادرات، وتراجعت ال�صياح��ة اإلى اأدنى 

م�صتوياتها من��ذ �صنوات، وتدن��ت ن�صبة االإ�صغال 

الفندق��ي في بع�س االأوقات اإلى اأقل من 10 %، 

ما ت�صبب ف��ي اإغالق بع�س الفن��ادق والمطاعم، 

وارتف��اع البطال��ة ونق���س ح��اد في ال��وارد من 

العم��الت االأجنبي��ة، اإ�صاف��ة اإل��ى ال�ص��رر ف��ي 

القطاعات المعتمدة عل��ى ال�صياحة مثل الطيران 

والعقارات وقطاع الخدم��ات. ومن غير المتوقع 

نم��وا  العربي��ة  البل��دان  اقت�ص��ادات  تحق��ق  اأن 

اقت�صاديا كبيرا في العام الحالي«.

�سياحة لبنان

ولف��ت ال��ى اأن »القطاع ال�صياح��ي في لبنان 

ل��م ي�صلم من االأزمة ف��ي العالم العرب��ي، فكانت 

ل��ه ح�صته ال�صلبية من ه��ذه االإ�صطرابات، حيث 

بلغ عدد الوافدين االإجمالي للعام 2011 مليون 

و655 ال��ف زائ��ر، حيث يالح��ظ تراج��ع بن�صبة 

24 % بالمقارن��ة مع �صن��ة 2010، اإذ بلغ عدد 
الوافدي��ن االجمالي مليونين و168 الف زائر، اذ 

اأن ال�صب��ب الرئي�صي في ه��ذا التراجع هو �صعوبة 

المرور من �صورية على المعابر الحدودية خا�صة 

لل�صياح االأردنيين واالإيرانيين الذي ي�صل عددهم 

اإلى نحو 300 األ��ف �صائح �صنويا وهذا الرقم هو 

الف��رق المنخف���س والذي تراج��ع بن�صبة 70 % 

عن ال�صن��ة الما�صية، وقد رافق هذا التراجع عدم 

توف��ر مطارات بديلة وطي��ران رخي�س ينوب عن 

المعاب��ر البري��ة. وبالتالي ف��اإن االأرق��ام تعتبر 

جي��دة ن�صبي��ا، حي��ث ان لبنان كان البل��د االأكثر 

ا�صتقرارا على ال�صعيدين االأمني واالقت�صادي من 

بين البل��دان العربية، اإذ انه لم يتعر�س لخ�صات 

اأمنية اأو النحدار اأو�صاعه االقت�صادية«.

وق��ال »كان باإمكاننا االإف��ادة اأكثر �صياحيا 

م��ن االأزم��ة العربي��ة الراهن��ة عب��ر ا�صتقط��اب 

ال��ى م�ص��ر،  الذي��ن كان��وا متوجهي��ن  ال�صي��اح 

و�صوري��ة، وتون���س، واليمن، وليبيا نح��و لبنان، 

الذي على رغم االأزمة الراهنة يبقى البلد العربي 

االأكث��ر اأمانا وهدوءا، اإال ان غياب البنى التحتية 

الطي��ران  م��ن  المالئم��ة  وال�صيا�ص��ات  الالزم��ة 

الرخي���س وغيره��ا حال��ت دون االإف��ادة ايجابا 

م��ن هذه االأزمة«. واذ ا�صار عب��ود الى اأن االأردن 

اإ�صتقط��ب اأكثر من 35 األف زائر ليبي منذ انتهاء 

االأح��داث االأليم��ة ف��ي ليبي��ا م��ن اأج��ل النقاهة 

وال�صياح��ة ال�صحية، كما ت�صتقبل ع�صرات االآالف 

من الع��راق وال�صودان، اعلن ان��ه توجد امكانات 

ف��ي لبنان الإ�صتقط��اب �صياح من اأج��ل ال�صياحة 

ال�صحي��ة والنقاهة، وعلينا العمل جديا على هذا 

ال�صعيد«.

اأهم التحديات

وراأى عبود اأن »اأهم التحديات التي نواجهها 
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اليوم هي ع��دم قدرتنا على االإفادة ب�صكل كامل 

م��ن الفوائ��د ال�صياحي��ة ويع��ود ذلك اإل��ى غياب 

ف��وزارة  ال��وزارات،  بي��ن  والتن�صي��ق  التخطي��ط 

ال�صياح��ة ال تمتلك الم��وارد الب�صري��ة والمادية، 

اإ�صاف��ة ال��ى ت�صاب��ك ال�صالحيات م��ع اكثر من 

وزارة  يمن��ع  ذل��ك  كل  ر�صمي��ة،  وجه��ة  ادارة 

ال�صياح��ة من ان تكون عن�صرا فاعال في تحقيق 

اإنم��اء �صياحي �صامل، وذل��ك اذا اردنا ان نقارن 

مع تج��ارب بل��دان اخ��رى حيث تك��ون وزارات 

ال�صياحة �صري��كا حقيقيا في تحدي��د ال�صيا�صات 

العام��ة وفي اقامة م�صاري��ع هامة على ال�صعيد 

الوطن��ي. وعل��ى الرغم م��ن ذلك نجح��ت الوزارة 

ف��ي تحقي��ق اإنج��ازات اأبرزه��ا تنظي��م القط��اع 

ال�صياحي ومراقبة الجودة، تفعيل الرقابة وقمع 

المخالف��ات، ح��ث الموؤ�ص�ص��ات ال�صياحي��ة عل��ى 

االلتزام بمعايير الت�صنيف الدولية عبر التعاون 

م��ع �صرك��ة Bureu Verits، اإط��الق حمالت 

اإعالني��ة متطورة والتعاقد م��ع �صركات عالقات 

عام��ة متخ�ص�ص��ة ف��ي االأ�ص��واق الواع��دة مث��ل 

اأوروبا، ال�صين، رو�صيا وغيرها«.

واأردف »نه��دف الي��وم ال��ى م�صاعف��ة افادة 

لبنان م��ن القطاع ال�صياحي عب��ر م�صاعفة عدد 

ال�صياح القادمين م��ن مليوني �صائح في 2010 

الى 4 ماليين �صائح في 2015، وو�صعنا لذلك 

خط��وات وم�صاري��ع ع��دة ، اال ان ه��ذا الهدف لن 

يتحقق من دون الت��زام حقيقي من كل الوزارات 

واالإدارات في لبنان بو�صع الخطط اال�صتراتيجية 

والخط��وات العملي��ة الت��ي يك��ون هدفه��ا تنمية 

ال�صياح��ة وال �صيم��ا ان ورق��ة العم��ل تت�صم��ن 

مح��اور ع��دة مرتبط��ة ب��وزارت وادارات اخرى. 

واالأه��م ف��ي المرحل��ة المقبل��ة ه��و اإيج��اد طرق 

عملي��ة وفاعل��ة لتنفي��ذ االتفاقات ف��ي مجاالت 

ال�صياح��ة والخدمات بين ال��دول العربية، ليكون 

التعاون حقيق��ي ال مجرد موؤتم��رات ولقاءات ال 

تنتج عن �صيء«.

خطة العمل

واأك��د اأن »من اأب��رز خط��وات وم�صاريع خطة 

العمل هي تنويع المنتجات والخدمات ال�صياحية 

وان��واع ال�صياحات المنتجة مث��ل تحفيز �صياحة 

اإن�ص��اء  م�ص��روع  عب��ر  والمعار���س  الموؤتم��رات 

مركز حديث ال�صت�صاف��ة المعار�س والموؤتمرات 

واالجتماع��ات عل��ى اأرا�ص��ي الدول��ة اللبناني��ة 

ف��ي منطقة �صبي��ه. وا�ص��اف: »كم��ا نعمل على 

اإع��ادة تاأهي��ل معر�س ر�صيد كرام��ي الدولي في 

مدين��ة طرابل�س وتحوي��ل ق�صم اأ�صا�ص��ي منه الى 

منتج��ع على مثال عال��م ديزني اأو م��ا �صابه اأي 

�صياحة الترفيه لالأوالد والكبار معا، واال�صتفادة 

م��ن الجزر ف��ي طرابل���س الإقامة م�صاري��ع بيئية 

�صياحي��ة، كل ذلك من �صاأنه تعزيز و�صع المدينة 

االقت�صادي واالجتماعي وال�صياحي واأن يجعلها 

مق�صداأ �صياحيا، ونعمل الى جانب هذا المعر�س 

عل��ى اإن�ص��اء م�ص��روع مجم��ع للفن��ون الجميل��ة 

والم�صارح في منطقة بيروت الكبرى. ومن �صمن 

الخط��ة المو�صوع��ة، ان�صاء ا�صتراح��ة في منطقة 

الم�صنع الحدودية وكل نقاط الحدود البرية«.

وخت��م » اإن اأي اقت�صاد يج��ب ان ي�صتند على 

مب��داأ االإنت��اج وا�صتغ��الل الفر���س وا�صتحداثها، 

ويج��ب عل��ى المرحلة المقبل��ة اأن تك��ون فر�صة 

فري��دة الإعادة النظر باالإقت�صادات العربية كافة 

حيث يتم اعتماد اقت�صادات منتجة تعود بالنفع 

عل��ى ال�صعوب العربي��ة وال�صب��اب العربي وتقوم 

بدف��ع عجل��ة االقت�صاد وبلوغ تنمي��ة اقت�صادية 

م�صتدام��ة، ويج��ب على لبن��ان اأن يك��ون �صريكا 

فعلي��ا م��ع ال��دول العربية كاف��ة، لتفعي��ل دوره 

كمق�صد �صياحي من الدرجة االولى«.

تعمل �زارة ال�سياحة 

على م�ساعفة اإفادة 

لبنان من القطاع 

ال�سياحي عرب م�ساعفة 

عدد ال�سياح القادمني 

من مليوين �سائح يف 

2010 اىل 4 ماليني 
�سائح يف 2015
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برنامج »تنمية ال�صادرات الزراعية« باكورة الم�صاريع الداعمة للمزارعين:

ي�صاعد في ت�صريف النتاج ويرفع حدة المناف�صة

تواجه  التي  التحديات  انتاجهم، وفي ظل عدد كبير من  ينادون منذ سنوات بدعم  الذين  املزارعني  وسط صرخات 
العمل  انطالق  عن  »ايدل«  لبنان  في  االستثمارات  لتشجيع  العامة  املؤسسة  اعلنت  لبنان،  في  الزراعي  القطاع 
ببرنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus، والذي يهدف الى املساهمة في زيادة كمية الصادرات الزراعية اللبنانية 
الى االسواق التقليدية من خالل زيادة ثقة املستهلك باالنتاج الزراعي اللبناني، واملساعدة في فتح اسواق جديدة 
امام املنتوجات اللبنانية خاصة في االسواق الواعدة كأوروبا ودول االنتشار اللبناني عبر حتسني جودة االنتاج وحتديث 

طرق التوضيب.

ويرتك��ز هذا البرنامج، الذي اقره مجل�س الوزراء 

بموج��ب القرار 33 تاري��خ 14\9\2011 ويندرج 

ف��ي اط��ار البرام��ج الت��ي تنفذه��ا اي��دال لم�صان��دة 

القطاع��ات االنتاجية، على 3 محاور، اولها تح�صين 

االنت��اج م��ن حبث تطوي��ر نوعيته وانت��اج ا�صناف 

جديدة وتطبي��ق االدارات الزراعية الح�صنة، وثانيها 

تح�صي��ن التو�صيب من حيث تطوير مراكز التو�صيب 

والتبري��د ان عل��ى م�صتوى التقن��ي او على الم�صتوى 

االداري وال�صالم��ة العام��ة. اما المح��ور الثالث فهو 

و�ص��ع خط��ط وبرام��ج وا�صح��ة لتروي��ج المنتجات 

الزراعية اللبنانية.

ويعتمد البرنامج على 6 نقاط اأ�صا�صية تتلخ�س 

بمن��ح حواف��ز مالي��ة هادف��ة للمزارعي��ن والتج��ار 

حج��م  زي��ادة  ف��ي  ي�صاهم��ون  الذي��ن  الم�صدري��ن 

ال�صادرات من خالل تح�صين نوعية االنتاج ونوعية 

التفرطي��ب، على اأن تحدد قيمة الحوافز المالي وفقًا 

لمعايي��ر تتعل��ق ب�صن��ف المنت��ج والبل��د الم�صتورد 

وو�صيل��ة النق��ل ونوعي��ة التو�صي��ب والموا�صف��ات 

المطلوبة. 

مراكز التو�سيب

وقد حددت عدة موا�صفات على مراكز التو�صيب 

التمتع بها لالإفادة من الحوافز وهي اأن تكون بعيدة 

عن التلوث، وقريبة م��ن �صبكة الموا�صالت، وتتمتع 

ببنية تحتية موؤمنة. وعلى البيئة المحيطة بالمركز، 

اأن تك��ون خالي��ة م��ن االأع�ص��اب البري��ة واالأو�صاخ، 

معبدة ال تجمع المياه وال تنتج الغبار. 

كما حددت عدة �صروط تتعلق بخ�صائ�س البناء 

له��ذه المراكز وابرزها: ا�صقف وحيطان مل�صاء �صهلة 

التنظي��ف ومدهون��ة، اإن��ارة جي��دة وكافي��ة ت�صمح 

بمراقبة المنتج من دون وجود نقاط ظل، نوافذ غير 

خ�صبية محمية ب�صبك لمنع دخول الح�صرات واالآفات، 

ونظ��ام �ص��رف �صحي داخل��ي يوؤم��ن التخل�س من 

مياه الغ�صل وتنظيف المنتجات. 

المتعلق��ة  الموا�صف��ات  ال��ى  بالن�صب��ة  اأم��ا 

بالتجهي��زات فت�صمنت رافعة �صوكية يدوية، معدات 

خا�صة بالتمريك وم�صتوعبات كبيرة للنفايات. كما 

لح��ظ البرنامج موا�صفات تتعل��ق بال�صالمة العامة 

واق�صام البناء. 

المنتجات الم�ستفيدة

م��ن  الم�صتفي��دة  المنتج��ات  البرنام��ج  وح��دد 

الحواف��ز المالي��ة كالتال��ي: جميع اأن��واع �صادرات 

الفاكهة، جميع اأنواع �صادرات الخ�صار والح�صائ�س، 

�ص��ادرات المنتج��ات الم�صتمرج��ة م��ن المنتج��ات 

الزراعية، �ص��ادرات المنتجات الحيوانية، �صادرات 

الزهور ون�صوب اأ�صجار مثمرة وزيتون. 

وتوزعت البلدان الم�صدر اليها بح�صب البرنامج 

اإل��ى 4 مناطق: المنطق��ة االأولى، وهي منطقة )اأ( كل 

م��ن �صوري��ة، واالأردن والعراق، المنطق��ة )ب( ت�صم 

م�صر، ليبيا، ال�صودان، تركي��ا، ال�صعودية، االإمارات، 

اليم��ن، عمان، الكوي��ت، قطر، البحرين واي��ران، اأما 

المنطقة الثالثة فهي منطقة )ج( وت�صم دول اأوروبا 

واأفريقي��ا وو�صط اآ�صي��ا، ومنطقة )د( وت�ص��م اأميركا 

ال�صمالية والجنوبية، ا�صتراليا ودول �صرق اآ�صيا. 

تحديد الحوافز

ويتم تحدي��د قيم��ة الحوافز المالي��ة للمنتجات 

الزراعي��ة الم�صدرة عبر البرنام��ج من قبل مجل�س 

ال�����������ح�����������دث
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االإدارة �صنوي��ًا، حي��ث يمك��ن تعديله��ا اأو اإلغاوؤها 

وفق متغيرات ال�صوق وتاأمينًا للتوازن بين العر�س 

والطلب. 

ويح�صل كل منتج م�صدر تم اإنتاجه وتو�صيبه 

وف��ق االإدارات الزراعي��ة الحديث��ة والمتط��ور، اأي 

ف��ي ح��ال كان المنت��ج يتمت��ع ب�صه��ادة الج��ودة 

)Global gap، ISO. Brc…..( على 30 % 

اإ�صافي��ة من قيم��ة كل ردية مالية عل��ى الكميات 

الم�صدرة. كما يتم تطبيق هذا البند على الزراعات 

الع�صوية. 

ويح�صل كل منتج يتم ت�صديره عبر طائرة اإلى 

المنطق��ة “ب” عل��ى 100 % اإ�صافي��ة م��ن قيمة 

كل ردي��ة مالية على الكمي��ات الم�صدرة با�صتثناء 

الزهور وال�صتول والع�صل وزيت الزيتون. 

ويح�ص��ل كل منت��ج زراعي جدي��د غير تقليدي 

ُي�ص��ّدر من خ��الل البرنامج عل��ى 10 % اإ�صافية 

م��ن قيمة الردية المالية االأ�صا�صية وفق الفئة التي 

ين��درج �صمنه��ا وذلك لم��دة 5 �صنوات م��ن تاريخ 

ت�صدير اأول �صحنة عبر البرنامج. 

الترويج

اأم��ا النقط��ة الثانية الت��ي يعتمده��ا البرنامج 

فه��ي التروي��ج عب��ر تنظي��م معار���س لبنانية في 

الخ��ارج والم�صاركة ف��ي المعار���س المتخ�ص�صة 

لعر���س المنج��ات الزراعية. كما يعتم��د البرنامج 

م��ن اأجل ه��ذه الغاي��ة، تنظيم زي��ارات للمزارعين 

الخ��ارج  اإل��ى  والم�صتفيدي��ن كاف��ة  والم�صدري��ن 

)Trade Missions( والم�صاهم��ة ف��ي تغطية 

الم�صاري��ف العائدة لها، الإطالعه��م على االأ�صواق 

واإج��راء مقابالت حية م��ع الم�صتوردين في بلدان 

االأ�صواق الواعدة. 

تطوير المراكز

وي�ص��كل تطوي��ر مراك��ز التو�صي��ب والتبريد 

النقطة الثالث��ة في البرنام��ج. ويعمد البرنامج 

م��ن اج��ل تحقي��ق ه��ذه النقط��ة ال��ى م�صاع��دة 

اأ�صح��اب مراكز التو�صيب ال�ص��ادرة عن وزارة 

الزراع��ة كمعي��ار العتم��اد اأي مرك��ز م��ن قب��ل 

�ص��ركات  م��ع  بالتع��اون  والقي��ام  الموؤ�ص�ص��ة، 

المراقب��ة بم�ص��ح �صام��ل ل��كل مراك��ز التو�صيب 

العاملة في لبنان وتحديد احتياجات كل مركز 

حتى يت��الءم والموا�صفات الم�ص��ار اإليها اأعاله 

وتقديم الم�صان��دة الفنية والدرا�ص��ات المطلوبة 

الأ�صح��اب مراك��ز التو�صي��ب لتطوي��ر مراكزهم 

على مراحل. 

كم��ا يعم��ل البرنامج على ت�صجي��ع الم�صدرين 

اأو النقاب��ات اأو التعاونيات الإن�صاء برادات ومراكز 

تو�صيب لتخزين االإنتاج الزراعي، من خالل تقديم 

الم�صان��دة الفني��ة المطلوبة ركن��ًا اأ�صا�صيًا في هذه 

النقط��ة، اإ�صافة اإل��ى الم�صاهمة في تموي��ل اإن�صاء 

ب��رادات لتخزين االإنتاج الزراع��ي وذلك بم�صاركة 

التعاونيات الزراعية القطاعية المتخ�ص�صة ووفق 

احتياجات ال�صوق. 

برامج تدريب

اأم��ا النقط��ة الرابعة فهي اإن�ص��اء برامج تدريب 

لمن��ح �صهادات ج��ودة لمراكز التو�صي��ب عبر عدة 

مراحل: 

وك�صف��ًا  اإح�ص��اء  تت�صم��ن  االأول��ى  المرحل��ة 

ميدانيًا للح�صول على معلومات ميدانية لو�صعية 

مراك��ز التو�صيب الم�صتخدمة م��ن قبل الم�صدرين 

المنت�صبي��ن للبرنام��ج، وبن��اًء عل��ى تحلي��ل ه��ذه 

مراك��ز  ت�صاع��د  تو�صي��ات  وو�ص��ع  المعلوم��ات، 

التو�صي��ب عل��ى تطوي��ر نف�صه��ا من خ��الل تحديد 

احتياجاتها التقنية واالإن�صائية والب�صرية، وتحديد 

االإدارة الزراعية التي تتنا�صب مع زراعته. 

لمراك��ز  تدري��ب  برنام��ج  الثاني��ة:  المرحل��ة 

التو�صي��ب وتعم��ل عل��ى م�صاع��دة وتدري��ب ع��دد 

م��ن مراك��ز التو�صي��ب ف��ي تطبي��ق نظ��م معين��ة 

مث��ل                             الدولي��ة  والموا�صف��ات  اإنتاجه��م  لتنا�ص��ب 

ح�صوله��م  ومواكب��ة   ،  ISO 22.000. Brc
على �صهادات الجودة المطلوبة وتمويل كلفتها. 

درا�سة اال�سواق

وي�صكل اإعداد درا�صات االأ�صواق الخارجية النقطة 

الخام�ص��ة ف��ي البرنامج ويت��م اع��داد الدرا�صات من 

خالل القيام بدرا�صة تعنى باالأ�صواق الواعدة لبع�س 

المنتج��ات عل��ى اأن تت�صمن النق��اط التالية: تحليل 

ال�صوق، التحليل التناف�صي، تحليل االأ�صعار .

كما يعمل البرنامج على اإعداد درا�صة اإح�صائية 

عن التط��ور اليومي لالأ�صعار والقي��ام بتحليلها من 

اأج��ل تحدي��د ال�صيا�ص��ة الت�صعيرية المن��وي اتباعها 

ل��كل منت��ج وفي كل �ص��وق على ح��دة والتعاون مع 

الموؤ�ص�ص��ات المعني��ة بم�صاري��ع التنمي��ة الزراعي��ة 

مث��ل وزارة الزراع��ة وم�صلح��ة االأبح��اث العلمي��ة 

الزراعية واتحاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة 

اإح�صائ��ي  بم�ص��ح  والقي��ام  المرك��زي  واالإح�ص��اء 

ف��ي ال��دول الم�ص��در اإليه��ا وذلك م��ن اأج��ل معرفة 

راأي الم�صتهلكي��ن ف��ي الدول العربي��ة في ما يخ�س 

المنتوجات الزراعية اللبنانية. 

ويعم��د البرنام��ج، ف��ي اط��ار النقط��ة ال�صاد�صة 

الت��ي يعتم��د عليها، الى القي��ام بن�صاطات ترويجية 

دعائي��ة  حم��الت  كتنظي��م  مختلف��ة  وت�صويقي��ة 

وترويجي��ة للبرنام��ج وللمنتج��ات الظراعي��ة عب��ر 

و�صائ��ل االإع��الم واالإع��الن ف��ي الداخ��ل والخارج، 

واإ�صدار كتيب��ات ومطبوعات ترويجي��ة وتوجيهية 

للم�صتفيدين من البرنامج. 
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واألق��ى �صليمان كلمة خالل الحف��ل، اعتبر فيها اأن 

ثقاف��ة الجودة واالمتياز يجب اأن تعمم لي�س فقط على 

القط��اع الخا�س بل اأي�صًا وبالق��در نف�صه من االهمية 

عل��ى االدارة. وكذلك االمر عل��ى المجتمع المدني الذي 

يج��ب اأي�ص��ًا اأن يتعلم كيف يقدر ج��ودة ال�صلعة ولي�س 

فق��ط الثم��ن. تاب��ع: لبن��ان ال ي�صتطيع اأن يك��ون لديه 

كثافة في االنتاج لكي يناف�س، وال ي�صتطيع اأن يناف�س 

ف��ي الثم��ن الأن االكالف عندن��ا عالي��ة. ولذل��ك علينا 

اأن نح�ص��ر جهدن��ا الكبير على المناف�ص��ة بالجودة في 

ال�صلع والخدمات.

تابع: ان االنظمة جميعها �صتتغير. والى ع�صر �صنوات 

م��ن االآن اأعتق��د اأن النظام ال�صيا�ص��ي العالمي �صيتغير، 

فالنظ��ام المالي يم��ر االآن في مخا���س عالمي وكذلك 

النظ��ام االجتماعي. و�صي�صبح النظ��ام اأكثر تالوؤمًا مع 

التعددي��ة. وللمفارق��ة، نحن في لبن��ان جاهزون لهذه 

الموا�صي��ع، الأن نظامن��ا ديموقراط��ي، ولكننا ال نجيد 

تطبيق��ه وهذه اأكبر جريمة بحق وطننا. نظامنا هو من 

اأرق��ى االنظمة في العالم اإذا طبق ب�صكل �صحيح، وربما 

يك��ون مثااًل �صالحًا للوئام في دول العالم. هذا النظام 

التع��ددي الذي حمان��ا في خالل هذه ال�صن��ة، علينا اأن 

نح�صن��ه واأن نحمي��ه، واأن نتعل��ق ب��ه. ال اأن ن�صتعمل��ه 

فق��ط عندما نريد اأن نحق��ق م�صالحنا ال�صخ�صية. وهذا 

النظ��ام هو الذي امن ح�صور المرجعيات ال�صيا�صية في 

ه��ذا البلد. وعليه��م البدء في التفكي��ر بالمحافظة عليه 

واأن يفك��روا اأنه يجب االنتقال به الى التطبيق ال�صفاف 

وال�صحي��ح. م��ن الموؤك��د اأن ذل��ك يج��ب اأن يترافق مع 

اج��راءات اقت�صادية. بالطبع يجب اإيج��اد حل للديون، 

واالنفاق الع�صوائي اأي�صًا، واالنفاق النفعي الخدماتي.

اأ�ص��اف: رغ��م كل ه��ذه االأزم��ات وتراج��ع ن�صب��ة 

النم��و، اإن المن��اخ االقت�صادي في لبن��ان والموؤ�صرات 

الت��ي تتعلق به��ذا المن��اخ واعدة وجي��دة. واأوؤك��د، اأنه 

مع فر�ص��ة الديموقراطية التي تتو�ص��ع تدريجيًا، ومع 

فر�صة التنقيب عن النف��ط، نحن في مو�صع جيد يجب 

اأن ن�صتفيد منه لتح�صين اإقت�صادنا، وتطوير بلدنا.

نحا�س

وكان��ت كلم��ة لنحا�س اأعلن فيها ع��ن اإقدام وزارة 

االقت�ص��اد والتج��ارة م��ن خالل وح��دة الج��ودة على 

و�ص��ع خط��ة عم��ل متكامل��ة ال�صتكم��ال بني��ة تحتية 

ت�صغيلية للج��ودة وتطويرها وا�صتحداث ثقافة الجودة 

واالمتياز، وهو �صكل من اأ�صكال التغيير على الم�صتوى 

الوطن��ي. كذل��ك قمن��ا بتجهي��ز 14 مختب��راً ودعمه��ا 

بالمعدات والتدري��ب واال�صت�صارات، نجحت منها حتى 

االآن �صبع��ة مختب��رات ف��ي الح�ص��ول عل��ى االعتم��اد 

الدول��ي، باالإ�صافة الى ذلك، ت��ّم دعم وتاأهيل خم�صين 

م�صنع��ًا و�صرك��ة، نجح منها حت��ى االآن اربعين �صركة 

وموؤ�ص�ص��ة ف��ي الح�صول عل��ى �صهادة االي��زو الدولية، 

منهم��ا ادارتان ر�صميتان هما وحدة الجودة في وزارة 

االقت�ص��اد وموؤ�ص�ص��ة ليبنور. كم��ا تم دع��م موؤ�ص�صات 

ف��ي مجال الم�صادق��ة والتفتي�س و�ص��واًل الى الرقابة 

عل��ى اال�ص��واق، وذل��ك بالتن�صي��ق م��ع وزارات ال�صحة 

وال�صناعة والزراعة والطاقة وال�صياحة”.

وق��ال:”ان م�صار الج��ودة واالمتي��از وار�صاء بنية 

تحتي��ة ت�صغيلية للج��ودة على ال�صعي��د الوطني عملية 

م�صتم��رة، وقد و�صعنا له��ذه الغاية خطة عمل طموحة 

لل�صن��وات الثالث المقبل��ة 2012-2014 تتّم خاللها 

متابع��ة تطوي��ر البني��ة التحتي��ة للج��ودة والجائ��زة 

اللبناني��ة لالإمتياز وماأ�ص�صة وحدة الجودة في الوزارة 

لت�صب��ح الجه��ة الم�صوؤول��ة ع��ن اقتراح خط��ط الجودة 

ومتابعة تنفيذها وطنيًا”.

وختم: “اما بالن�صبة للجائ��زة اللبنانية لالإمتياز، 

فق��د اتخ��ذت لجنة ح��كام الجائزة ق��راراً بتطوير عمل 

الجائ��زة وجعله��ا متدرج��ة وف��ق تق��ّدم الموؤ�ص�صة في 

عل��ى  للحف��اظ  وذل��ك  الج��ودة،  مندرج��ات  اعتم��اد 

ا�صتمرارية الجائزة وم�صتواها الرفيع وم�صداقيتها. 

�صليمان ي�صلم افرام وال�صاوي الجائزة اللبنانية لالإمتياز:

 لنح�صر جهدنا في المناف�صة بالجودة

 أقيم في القصر اجلمهوري حفل توزيع اجلائزة اللبنانية لإلمتياز في حضور وزراء البيئة ناظم اخلوري واالقتصاد 
والتجارة نقوال نحاس والصناعة فريج صابوجنيان ورئيس مجلس اخلدمة املدنية الوزير السابق خالد قباني وعدد 
من اصحاب الشركات واملؤسسات. وقد سّلم الرئيس سليمان درع اجلائزة الى كل من رئيس جمعية الصناعيني 
والرئيس التنفيذي جملموعة شركات اندفكو نعمة افرام و رئيس مجلس إدارة شركة صناعة النبيذ اللبنانّية، 

»كسارة« ظافر الشاوي.

�سليمان متو�سطًا افرام وال�ساوي والم�ساركين في االحتفال

ال�����������ح�����������دث
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مجموعة »زين« توؤكد �صعيها  لتعزيز قطاع الت�صالت في لبنـان

اأعلن��ت مجموع��ة زي��ن اأنها تتطل��ع اإلى 

تعزي��ز التزامه��ا اتج��اه قط��اع االت�صاالت 

ف��ي لبن��ان خ��الل الع��ام الج��اري، وذل��ك 

وفق��ًا لخطة العمل المتف��ق عليها مع وزارة 

االت�صاالت اللبنانية.

جاء ذلك خالل الزيارة الر�صمية التي قام 

بها وفد مجموعة زين اإلى وزير االت�صاالت 

اللبنان��ي نقوال �صحن��اوي لمنا�صبة تجديد 

اإدارة �صرك��ة mtc touch، وتق��دم  عق��د 

وف��د زين الرئي�س التنفي��ذي لقطاع ال�صوؤون 

التجارية في المجموعة ه�صام اأكبر، ومدير 

عام �صركة mtc touch كلود با�صيل.

وذك��رت زي��ن التي تنت�ص��ر عملياتها ف��ي منطقة 

ال�ص��رق االأو�ص��ط الى اأن تجديد عق��د االإدارة لمدة عام 

ال��ذي ياأتي للعام الثامن على التوالي جاء في الوقت 

ال��ذي �صهدت في��ه عمليات �صرك��ة اأم تي �ص��ي تات�س 

تطوراً نوعي��ًا على م�صتوى خدماته��ا، مبينة اأن هذه 

الخط��وة تترج��م كثي��راً نج��اح المجموع��ة ف��ي دعم 

وتلبية تطلعات واحتياجات ال�صوق اللبنانية.

نقا�سات مو�سعة

وللمنا�صب��ة اعلن ه�ص��ام اأكبر ان الزي��ارة �صهدت 

نقا�ص��ات مو�صع��ة ح��ول م�صتقب��ل وتحدي��ات قطاع 

االت�صاالت المتنقلة في لبنان، وقال » نثمن التعاون 

الوثي��ق ال��ذي وجدت��ه مجموع��ة زي��ن م��ع الحكومة 

اللبنانية ممثلة بوزارة االت�صاالت«.

واأ�ص��اف بقول��ه » لم�صنا اهتمام��ا كبيرا من قبل 

الوزير �صحناوي خ��الل المحادثات التي اأجريناها، 

والذي اأثنى خاللها عل��ى انجازات وجهود �صركة )اأم 

تي �ص��ي تات�س( ف��ي تطوير قطاع االت�ص��االت، وهو 

االلت��زام ال��ذي اأخذت��ه ال�صركة على نف�صه��ا قبل �صبع 

�صنوات«.

واأ�ص��ار اإلى اأن مجموعة زي��ن �صتكثف المزيد من 

اإمكانياته��ا وموارده��ا بم��ا ي�صم��ن توفي��ر تجرب��ة 

ات�صاالت رائعة للم�صتركين على �صبكة اأم تي 

�ص��ي تات�س، وذلك وفقًا لخط��ط العمل المتفق 

عليها، والحافلة بالم�صاريع الت�صغيلية.

موا�سلة الم�سيرة

واإذ اأك��د اأكبر اأن مجموع��ة زين تاأمل في 

موا�صلة م�صيرتها الناجحة في تلبية تطلعات 

�صوق االت�صاالت اللبنانية من خالل �صركة اأم 

تي �ص��ي تات�س، فق��د بين بقول��ه »لقد جددنا 

ف��ي هذه المحادث��ات التزامنا ب��اأن مجموعة 

زين ل��ن توفر جهداً من جانبه��ا في ا�صتثمار 

طاقاتها لدعم قاع��دة زبائنها بقائمة خدمات 

متنوعة وفق اأف�صل المعايير العالمية«.

وتج��در اال�صارة، الى اأنه بف�ص��ل م�صتوى االلتزام 

القوي بالموارد الب�صرية المحلية، فاإن قاعدة موظفي 

�صرك��ة »اأم ت��ي �ص��ي تات���س« تتاأل��ف بالكام��ل م��ن 

مواطني��ن لبنانيين مم��ن يتمتعون بم�صتوى عال من 

التاأهي��ل، وقد نجحت �صركة »اأم ت��ي �صي تات�س« في 

ال�صيط��رة على �ص��وق االت�صاالت المتنقل��ة في لبنان 

م��ن خالل ح�ص��ة �صوقية تبلغ ن�صبته��ا 53 في المئة 

بقاع��دة زبائ��ن تبل��غ 1.84 مليون م�صت��رك، عالوة 

عل��ى ذلك ف��اإن ال�صركة م�صتمرة ف��ي التزامها بتقديم 

خدمات متنوعة اإلى زبائنها.

�سحناوي يت�سلم تذكاراً من اأكبر

GrOhE ت�صارك في معر�س الأثاث الدولي
ما هي العوامل المحفزة لنزعة التوجه نحو تحويل 

الحمام��ات التقليدي��ة في المنازل اإل��ى منتجعات �صبا 

خا�صة؟ ما هي الدوافع والمميزات المف�صلة والتغيرات 

الثقافي��ة الت��ي تجعل النا���س يرغبون ف��ي اللجوء اإلى 

اال�صترخاء والراحة في منازلهم، وب�صكل اأكثر تحديداً، 

داخل الحمامات الخا�صة بهم؟ 

ه��ذه ه��ي بع���س الت�ص��اوؤالت الت��ي تناوله��ا بول 

ف��الورز، النائ��ب االأول لرئي���س ق�ص��م الت�صمي��م ل��دى 

Grohe aG، ف��ي جناح GrOhE تحت عنوان 
“منتجع �صبا المنزل��ي” خالل معر�س االأثاث الدولي 
imm cologne 2012، حيث قام بتف�صير االأ�صباب 
 GrOhE التي دفعت ال�صركة اإلى تطوير منتجعات

SPa™ كمجموع��ة من المنتجات الفريدة التي تعمل 
على تحويل اأي حمام اإلى واحة ا�صترخاء خا�صة.

وف��ي ه��ذا االإط��ار، ق��ال ف��الورز: “هن��اك ع��دد 

كبير م��ن التوجهات الجدي��دة التي اأثرت ف��ي اأفكارنا 

وقراراتن��ا. وركزن��ا في المق��ام االأول عل��ى ثالثة من 

هذه التوجه��ات، وهي النمو في عدد ال�صكان واالإدراك 

المتنامي لدى النا�س باأهمية اأ�صاليب الحياة ال�صديقة 

للبيئ��ة، باالإ�صاف��ة اإلى التوجه نح��و تخ�صي�س البيئة 

المحيطة. ومن المه��م بالن�صبة لنا اأن نفهم المتطلبات 

الت��ي يرغبها النا�س ف��ي منتجاتهم، وذلك لنتمكن من 

منحهم ما يرغبون به وما يحتاجون اإليه”. 

واأ�ص��اف ف��الورز: “يول��ي كب��ار ال�ص��ن على وجه 

الج�صدي��ة  ل�صالمته��م  كبي��رة  اأهمي��ة  الخ�صو���س 

والعاطفية. وتمتلك الماء تاأثيراً مهدئًا للج�صم والعقل، 

ويمكن اأن ت�صاعد على اال�صترخاء اأو االنتعا�س. وعالوة 

عل��ى ذل��ك، فاإننا ن�صم��م منتجاتن��ا بطريق��ة تجعلها 

�صهل��ة اال�صتخدام حتى بالن�صبة ال��ى االأ�صخا�س الذين 

يتحركون ب�صعوبة. فمنتجاتنا توفر الراحة وال�صالمة 

عبر مختلف االأجيال”.

وتاب��ع: “يرغب العمالء في القيام بالمزيد لحماية 

البيئة، ولكن مع القليل من التنازالت. ونحن نهدف اإلى 

منحهم تجربة مثالية في ا�صتخدام المياه، التي يمكنهم 

اال�صتمت��اع به��ا اأكث��ر والت�صرف بطريق��ة تحافظ على 

اال�صتدامة وت�صاعد في حماية البيئة. وت�صكل اال�صتدامة 

اإح��دى الركائ��ز االأربع الرئي�صي��ة لعالمتن��ا التجارية، 

ونح��ن نب��ذل جه��وداً هائلة خ��الل عملنا ل�صم��ان اأن 

منتجاتن��ا توفر تج��ارب ا�صتخدام �صامل��ة وخالية من 

ال�صوائ��ب، عالوة عل��ى راحة البال باأن تل��ك المنتجات 

ت�صتخدم الحد االأدنى من الموارد للقيام بذلك”. 

وخت��م: “ال يريد النا�س اأن يكون��وا مجرد جزء من 
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نظم��ت �صرك��ة مايكرو�صوف��ت لبنان ف��ي معر�س 

بي��روت موؤتم��ر” Open Door لع��ام   -  BIEL
“2012 . و�ص��م الموؤتم��ر مجموع��ة م��ن ال�ص��ركات 
ف��ي  بم��ا  المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  ف��ي  الرئي�صي��ة 

 Nokia، Dell،  Polycom، FVc، ذل��ك 

المحليين  مايكرو�صوفت  و�صركاء   ،Promethean
وعمالءه��ا، باالإ�صاف��ة اإل��ى المطورين، ف��ي محاولة 

لتعزيز عمليات تطوير تكنولوجيا المعلومات المحلية 

وتنمية روح االإبت��كار واالإبداع. وافتتح الموؤتمر وزير 

االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س الذي اكد على اهمية 

ه��ذا الحدث في ظل الظ��روف الراهنة والذي ي�صير الى 

م��دى اهتم��ام اللبنانيي��ن بتكنولوجي��ا المعلوماتية 

والتطورات الم�صتجدة على هذا ال�صعيد .

�سرحان

خ��الل  �صال��م  �صرح��ان  ليل��ى  ال�صي��دة  وا�ص��ارت 

القاءه��ا كلمة مايكرو�صوفت، اأن اأكثر من 1500 زائر 

يح�ص��رون فعالي��ات Open Door الت��ي تنظمها 

�صرك��ة مايكرو�صوفت في كل عام الختبار ال�صبل التي 

ت�صمح التكنولوجيا وخدماتها للم�صتهلكين وال�صركات 

بتح�صي��ن طريق��ة توا�صله��م واأدائهم ف��ي العمل وفي 

المنزل واأثناء التنقل. وقالت ليلى �صرحان �صالم، مديرة 

مايكرو�صوفت في لبن��ان اإن “التطورات التكنولوجية 

 Open تت�ص��ارع يوم��ًا بع��د يوم؛ وم��ع اأحداث مث��ل

Door، نحن نعمل مع �صركائنا في المنطقة لتوفير 
نت��اج التكنولوجي��ا لمحترف��ي وه��واة التكنولوجي��ا 

المحليي��ن، ما ي�صاعد في تو�صي��ع اإمكانيات ا�صتخدام 

الحا�ص��وب والتكنولوجي��ا م��ن جانب رج��ال االأعمال 

كم��ا الم�صتهلكين”. وقد تخلل��ت م�صارات الحدث الذي 

ا�صتم��ر يومين �صل�صلة من العرو���س حول ا�صتراتيجية 

مايكرو�صوف��ت لت�صلي��ط ال�ص��وء عل��ى ال��دور الفع��ال 

للتكنولوجي��ا بالن�صب��ة اإل��ى الم�صتهلكي��ن وال�صركات 

واالإقت�صاد الوطني عمومًا. وتناولت الكلمات الرئي�صية 

اأح��دث الموا�صي��ع ف��ي مج��ال �صناع��ة تكنولوجي��ا 

المعلوم��ات، مث��ل النم��ط االإ�صتهالك��ي لتكنولوجي��ا 

المعلوم��اتconsumerization of IT ، وقوة 

 ،  cloud computingال�صحابي��ة الحو�صب��ة 

 Workplace ofالم�صتقب��ل ف��ي  العم��ل  وم��كان 

the Future  و الجي��ل المقبل من هواتف ويندوز
Windows Phones . و�صم��ل هذا الحدث اأي�صًا 
لة ع��ن اأدوات التكنولوجيا للموؤ�ص�صات،  عرو�ص��ًا مف�صّ

.TechDays3(( وقطاع التعليم والمطورين

�سنتوف

وقالت مديرة ق�صم المبيعات لدول الم�صرق العربي 

في نوكي��ا منى �صنت��وف،: “اإن الم�صارك��ة اإلى جانب 

 ”Open Door“ مايكرو�صوف��ت لبن��ان في ح��دث

يوؤكد روؤيتنا الم�صتركة لتوفير مغامرات رائعة للنا�س 

من خالل حلول مقنعة ال ت�صمل االأجهزة فقط بل اأي�صًا 

البرمجي��ات والخدم��ات والتطبيق��ات. ونح��ن نعم��ل 

بن�ص��اط عل��ى بن��اء وتعزيز نظ��ام بيئي مبتك��ر يعود 

بالفائ��دة على الم�صتهلكي��ن والم�صغلي��ن والمطورين. 

ونحن نتطل��ع اإلى لقاء جميع المهنيي��ن والخبراء من 

اأج��ل العمل مع��ا وو�صع الحلول المحلي��ة التي تحدث 

فرقًا في حياة النا�س اليومية”.

ه��و   Open Door ان  ال��ى  اال�ص��ارة  وتج��در 

ح��دث �صن��وي لتكنولوجي��ا المعلوماتّي��ة م��ن تنظيم 

مايكرو�صوف��ت يج��ري ف��ي منطق��ة ال�ص��رق االأو�ص��ط 

واأفريقي��ا، ويجم��ع اأكث��ر م��ن 13000 �صخ���س م��ن 

13 دول��ة م��ن �صمنها لبن��ان، االأردن، م�ص��ر، تركيا، 
ال�صعودي��ة، المغ��رب، تون�س، باك�صت��ان، كينيا، ليبيا، 

نيجيريا، موري�صيو�س، واأنغوال. 

»Open Door 2012 « مايكرو�صوفت تنظم

مجموع��ة مت�صابه��ة، ولكنه��م يرغب��ون ف��ي تحقيق 

ال��ذات واإب��راز اأنف�صه��م كاأفراد. وه��م يحر�صون على 

اإظه��ار ذل��ك م��ن خ��الل المالب���س الت��ي يرتدونه��ا 

والطريقة التي يتحدثون ويتحركون بها، واأي�صًا من 

خالل االأ�صاليب التي يفر�صون بها منازلهم ويعي�صون 

فيها. وبالن�صبة لنا في GrOhE، فاإن ذلك يعني 

امت��الك المق��درة عل��ى توفي��ر مجموع��ة كامل��ة من 

حلول المنتجات وباأ�صاليب الت�صميم المختلفة”.

جناح ال�سركة في المعر�س 

جانب من الموؤتمر
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خ��الل  العالمي��ة،  ما�صت��ركارد  �صرك��ة  اأعلن��ت 

ح��دث اأقيم تحت رعاية دول��ة رئي�س مجل�س الوزراء 

اللبناني، نجيب ميقاتي، اأنها �صتتعاون مع  موؤ�ص�صة 

»اإنجاز العرب«، وهي موؤ�ص�صة غير ربحية في ال�صرق 

االأو�ص��ط، لدع��م برنامج »اأنا ري��ادي«، الذي تطرحه  

الموؤ�ص�صة به��دف تنمية مهارات ريادة االأعمال لدى 

ال�صب��اب العرب��ي في لبن��ان وبلدان ال�ص��رق االأو�صط 

و�صمال اأفريقيا. و يذكر اأن موؤ�ص�صة اإنجاز العرب هي 

ع�صو في موؤ�ص�ص��ة »جونيور اإت�صيفمنت وورلدوايد«، 

وتتع��اون م��ع متطوعي��ن م��ن ال�ص��ركات ووزارات 

التربي��ة والتعلي��م الإتاحة فر�س التعلي��م التجريبي 

والتدري��ب لل�صب��اب العرب��ي ف��ي مج��ال اال�صتعداد 

للعمل والمبادئ المالية وريادة االأعمال.

وق��د جاء ه��ذا االع��الن اأثن��اء فعالي��ة اأقامتها 

الع��رب ف��ي فن��دق  اإنج��از  ما�صت��ركارد وموؤ�ص�ص��ة 

فيني�صيا انتركونتيننتال - بيروت، في ح�صور وزير 

االإعالم وليد الداع��وق، باالإ�صافة اإلى ثريا ال�صلطي، 

الرئي���س االقليم��ي  لموؤ�ص�صة اإنجاز الع��رب  والنائب 

 Junior achievement لموؤ�ص�ص��ة  االأول  

Worldwide في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
افريقي��ا، وباتري�صيا ديفيرو، رئي�س الفريق، االأعمال 

ما�صت��ركارد  ف��ي  والمواطن��ة  لل�ص��ركات  الخيري��ة 

ما�صت��ركارد  رئي���س  ميب��اخ،  وماي��كل  العالمي��ة، 

العالمي��ة لمنطق��ة ال�صرق االأو�ص��ط واأفريقيا، وبا�صل 

التل، نائب الرئي�س والمدي��ر االقليمي لدول الم�صرق 

العربي في ما�صتركارد العالمية. 

البرنامج

ري��ادة  لبرنام��ج  ما�صت��ركارد  دع��م  وي�ص��كل 

االأعم��ال ل��� “اإنج��از الع��رب” اأح��د اأوج��ه االلت��زام 

الثابت والطويل االأم��د لل�صركة تجاه لبنان ومنطقة 

ال�صرق االأو�ص��ط واأفريقيا، حيث تحر�س ما�صتركارد 

عل��ى دعم االإدم��اج المالي من خ��الل تر�صيخ ثقافة 

ري��ادة االأعم��ال ، نظراً الى ان ذل��ك ي�صهم في زيادة 

نم��و وازدهار المجتمع��ات وي�صم��ن اإتاحة الفر�س 

اأم��ام االأف��راد لت�صخي��ر كام��ل اإمكاناته��م وتحقيق 

تطلعاتهم.

ويتمح��ور برنام��ج “اأنا ريادي” ح��ول تدري�س 

منهج ري��ادة االأعمال لط��الب المدار���س المتو�صطة 

م��ع التركيز عل��ى الدرا�صات االجتماعي��ة ومهارات 

الق��راءة والكتابة. ويرتبط دعم ما�صتركارد لموؤ�ص�صة 

اإنجاز العرب ب�صكل وثيق بالتعاون الدولي الم�صترك 

بي��ن ال�صرك��ة وبي��ن  موؤ�ص�ص��ة “جوني��ور ات�صيفمنت 

وورلدوايد”.

وا�ص��اد الوزير الداع��وق بموؤ�ص�صة اإنج��از العرب 

وما�صت��ركارد العالمية وكل المنظمات االأخرى التي 

تلتزم بتقديم برام��ج تعنى بتطوير مهارات وقدرات 

ال�صباب العرب��ي. اإن طرح برنامج “اأنا ريادي”  في 

لبن��ان �صيتيح الفر�ص��ة لتمكين كثير من �صبابنا من 

المعرف��ة في مجال المبادئ المالية والمهارات ذات 

ال�صلة ب��اإدارة االأعمال، االأمر ال��ذي �صي�صاعدهم في 

تحقي��ق النج��اح واالزده��ار ف��ي حياته��م المهنية 

والعملية.”

انجاز العرب

م��ن جانبه��ا، ا�صتقطب��ت  موؤ�ص�صة اإنج��از العرب 

التعلي��م واالأعم��ال،  اإقليميي��ن ف��ي مج��ال  خب��راء 

باالإ�صاف��ة اإلى ممثلين عن ال��دول االأع�صاء لتطوير 

محت��وى واإنت��اج ن�صخ��ة اإقليمي��ة من برنام��ج “اأنا 

ري��ادي”. و�صيت��م اإط��الق وتنفي��ذ ه��ذه المب��ادرة 

المتمي��زة للم��رة االأولى في لبن��ان وم�صر والمغرب 

والمملكة العربية ال�صعودية، على اأن ت�صمل في وقت 

الحق بقية البلدان االأربعة ع�صرة في  موؤ�ص�صة اإنجاز 

العرب«.  

و�صتق��دم  موؤ�ص�ص��ة اإنج��از الع��رب اأي�ص��ا فر�س 

تعلم مو�صع��ة للم�صاركين من طريق االنترنت، وذلك 

بهدف تعميق تفاعلهم مع البرنامج خارج القاعات 

الدرا�صي��ة. وت�صمل هذه القنوات عب��ر االإنترنت مواد 

تعليمي��ة وترفيهي��ة اإ�صافي��ة كاالألع��اب ومقابالت 

م�ص��ورة بالفيديو مع رواد االأعم��ال ومواد تعليمية 

اإ�صافية.

ويهدف التطبيق التجريب��ي االأول للبرنامج اإلى 

اإ�ص��راك م��ا يقرب م��ن ثالثة اآالف طال��ب من ال�صف 

ال�صاب��ع. وقد اأبرم��ت »اإنجاز الع��رب« اتفاقيات مع 

وزارات التربية والتعليم في البلدان التي تعمل فيها 

لتطبيق البرامج خالل اليوم الدرا�صي.

و �صت�صاه��م ما�صت��ركارد اأي�ص��ا ف��ي دعم جهود 

تطبيق البرنامج من خ��الل موظفيها الذين يعملون 

عل��ى اأ�صا�س تطوع��ي. و�صتتعاون اإنج��از العرب عن 

كث��ب م��ع ال�صرك��ة لال�صتف��ادة الق�صوى م��ن جهود 

�صبكته��ا  اإل��ى  باالإ�صاف��ة  ما�صت��ركارد،  متطوع��ي 

الحالي��ة الت��ي ت�صم متطوعين م��ن القطاع الخا�س 

الذي��ن �صيتم تدريبهم لتطبيق البرنامج في المدار�س 

عبر مختلف اأنحاء ال�صرق االأو�صط.

وبموازاة ذلك، فاإنها تعزز �صعور الم�صوؤولية لدى 

قادة االأعمال بما يدفعهم الى ا�صتثمار مواردهم في 

م�صتقبل �صباب المنطقة، ليكونوا المراآة التي يرغبون 

بروؤية العالم من خاللها، عبر توجيههم ودفعهم الى 

اإظه��ار قدراتهم الكامنة كاملة. ومن��ذ انطالقها في 

الع��ام 2004، اأفادت برامج اإنج��از العرب اأكثر من 

مليون طالب، و�صارك فيها نحو 21،000 متطوع. 

»ما�صتركارد« العالمية  تتعاون  و»اإنجاز العرب« لدعم »اأنا ريادي«

ثريا ال�سلطي، باتري�سيا ديفيرو، مايكل ميباخ، وزير االإعالم وليد الداعوق، �سادي زين، با�سل التل 
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انطالق��ا م��ن ه��ذه العناوي��ن، ك�ص��ف رئي���س 

مجل�س الوزراء نجي��ب ميقاتي، الذي رعى افتتاح 

الملتقى ان “حكومتن��ا اعلنت و�صتعلن المزيد من 

الخطوات االإ�صالحية لتعزي��ز البيئة االإ�صتثمارية 

في لبنان”، متوقعًا ع��ودة زخم االإ�صتثمارات الى 

االإنتعا�س عندما ينق�صع �صباب المرحلة االإنتقالية 

الراهن��ة ف��ي المنطقة، ولف��ت الى تف��اوؤل بتح�صن 

تدريجي ف��ي وتيرة النم��و والن�ص��اط االإقت�صادي 

باالإ�صتناد الى الموؤ�صرات االأولية لهذا العام.

 االإفتتاح

 وكان الرئي���س ميقات��ي ق��د افتت��ح، الملتق��ى 

دورت��ه  ف��ي  اللبنان��ي   � ال�صع��ودي  االقت�ص��ادي 

ال�صابع��ة وذل��ك ف��ي فن��دق فيني�صي��ا - بي��روت، 

ف��ي ح�صور ح�ص��د من رج��ال االعم��ال ال�صعودي 

واللبناني.

الوف��د  رئي���س  االفتت��اح  حف��ل  ف��ي  �ص��ارك 

ال�صع��ودي وزي��ر التج��ارة وال�صناع��ة توفيق بن 

ف��وزان الربيعة وح�صره اأكث��ر من 500 �صخ�صية 

�صعودية ولبنانية، يتقدمهم: وزير ال�صناعة فريج 

�صابونجي��ان، وزير االإعالم ولي��د الداعوق، وزير 

المال محمد ال�صفدي، رئي�س الهيئات االقت�صادية 

عدن��ان الق�صار، رئي�س مجل���س الغرف ال�صعودية 

عبداهلل المبطي، رئي�س الغرفة التجارية ال�صناعية 

في ج��دة �صالح كامل، واأمين عام مجل�س الغرف 

ال�صعودي��ة فه��د ال�صلط��ان . كم��ا �ص��ارك عدد من 

الوزراء والنواب الحاليين وال�صابقين، اإ�صافة اإلى 

روؤ�ص��اء الهيئ��ات االقت�صادية وروؤ�ص��اء ومديري 

مختل��ف  م��ن  واللبناني��ة  ال�صعودي��ة  ال�ص��ركات 

القطاعات االقت�صادية.

التنفي��ذي  الرئي���س  ال��كالم،  عل��ى  وتوال��ى 

لمجموع��ة االإقت�ص��اد واالأعم��ال روؤوف اأبو زكي، 

ورئي���س اتح��اد الغ��رف اللبناني��ة محم��د �صقي��ر، 

ورئي���س والمدير العام للموؤ�ص�ص��ة العامة لت�صجيع 

اال�صتثم��ارات ف��ي لبن��ان )اإي��دال( نبي��ل عيتاني، 

ورئي���س الغرف��ة التجاري��ة ال�صناعي��ة ف��ي ج��دة 

�صالح كامل، ورئي�س الهيئات االقت�صادية عدنان 

الق�صار، ورئي���س مجل�س الغرف ال�صعودية عبداهلل 

المبطي.

 الربيعة

ب��دوره األقى الوزي��ر الربيعة كلمة ج��اء فيها: 

“ان المملك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة بف�ص��ل م��ن اهلل 
ثم بتوجيه��ات القيادة الر�صيدة لخ��ادم الحرمين 

ال�صريفين وولي عهده خطوات كبيرة نحو تح�صين 

اقت�صاده��ا، ظهر ذل��ك جليا في القاع��دة ال�صلبة 

التي يقوم عليها االقت�صاد ال�صعودي وقدرته على 

التاأقلم والتو�صع وتجاوز االأزمات المتتابعة التي 

تم��ر بدول العالم. وفي ه��ذا االإطار قامت المملكة 

باتخ��اذ ع��دد م��ن االإ�صالح��ات للمحافظ��ة على 

متان��ة تلك القاع��دة وا�صتقراره��ا، وتعزيز قدرات 

المناف�ص��ة وتمكين��ه  ال�صع��ودي عل��ى  االقت�ص��اد 

م��ن بلوغ المكان��ة الالئقة به بي��ن االقت�صاديات 

العالمية. وقد كان لذلك اأثره حيث اأ�صبحت البيئة 

اال�صتثماري��ة ف��ي المملك��ة تتمتع بمزاي��ا عديدة، 

وتوف��ر العدي��د من الفر���س اال�صتثماري��ة الواعدة 

الت��ي تلب��ي طموحات وتطلع��ات رج��ال االأعمال 

والم�صتثمري��ن، ف��ي ظل نظ��ام ا�صتثم��اري حديث 

و�صف��اف، يعط��ي الم�صتثمرين الكثي��ر من المرونة 

والحوافز واالمتيازات”.

وتابع: “لقد انعك�صت االإ�صالحات االقت�صادية 

الت��ي اتخذتها المملكة على االأداء االقت�صادي في 

المملكة ب�صكل عام على كل الموؤ�صرات االقت�صادية 

وع��زز تناف�صية االقت�ص��اد ال�صعودي م��ا اأدى اإلى 

ارتف��اع التب��ادل التج��اري بي��ن المملك��ة ودول 

العال��م حيث بلغ 358 مليار دوالر في نهاية عام 

288 مليار دوالر”. اأن كان  2010 بعد 
  وق��ال: “اإنن��ي اأتطل��ع ب��كل اأم��ل ليك��ون هذا 

الملتق��ى المبارك نقط��ة انطالق لرج��ال االأعمال 

في بلدين��ا ال�صتثمار فع��ال واأمثل ل��كل الطاقات 

واالإمكان��ات المتاح��ة له��م لن�ص��ل اإل��ى تحقي��ق 

اأهداف قيادتينا و�صعبينا. كما اأدعوهم اإلى اإقامة 

الم�صاري��ع الم�صترك��ة واال�صتف��ادة م��ن الخب��رات 

من �صهر الى �صهر 

افتتاح امللتقى االإقت�سادي ال�سعودي - اللبناين ال�سابع يف بري�ت

ميقاتي: زخم ال�صتثمارات �صيعود الى النتعا�س

الربيعة: اآمل اأن يكون الملتقى نقطة انطالق لبلدينا

ميقاتي يتو�سط الم�ساركون في الملتقى

شكل امللتقى اإلقتصادي السعودي - اللبناني السابع الذي افتتح في بيروت تظاهرة 
اقتصادية جامعة شدد املشاركون فيها على الروابط التاريخية بني بيروت والرياض 

ودعوا الى ضخ استثمارات جديدة والتوسع في ما هو قائم منها وطالبوا بعدم قصر 
اإلستثمار على العقارات وبرفع مستوى التبادالت التجارية بني البلدين.
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القط��اع  موؤ�ص�ص��ات  بي��ن  المتوف��رة  والق��درات 

الخا�س”.

 ميقاتي

واختت��م الرئي�س ميقاتي جل�صة االفتتاح بكلمة 

�صدد فيها على عمق العالقات اللبنانية - ال�صعودية 

ال�صيا�ص��ي  اال�صتق��رار  عل��ى  “الحف��اظ  ان:  وق��ال 

واالأمن��ي ه��و االأ�صا�س لنج��اح الخط��ط واالأهداف 

االقت�صادية واالإنمائية التي و�صعناها”. وا�صاف: 

“اإننا على ثقة اأن الحفاظ على هذا اال�صتقرار يجب 
اأن يتزام��ن م��ع اإنج��ازات اقت�صادي��ة كبي��رة ف��ي 

مختلف القطاعات، ال �صيما منها القطاع الم�صرفي 

الذي ي�صكل دعامة اأ�صا�صية لالقت�صاد اللبناني”.

وتابع: “ان حكومتنا اأعلنت و�صتعلن المزيد من 

الخط��وات اال�صالحية التي تتطلب تعاون الجميع، 

ب��دءا ب��االدارة والكهرب��اء وال�صم��ان االجتماعي 

وال�صح��ة والتعلي��م و�صائ��ر القطاع��ات االنتاجية 

والتنموي��ة، به��دف تعزيز البيئ��ة اال�صتثمارية في 

لبن��ان وجعله��ا محف��زة لال�صتثم��ارات االقليمي��ة 

والدولية، وخ�صو�صا عندما ينق�صع �صباب المرحلة 

االنتقالي��ة الراهنة ف��ي المنطقة ويع��ود زخم هذه 

اال�صتثمارات الى االنتعا�س”.

وقال: “اذا كان االقت�صاد اللبناني حافظ على 

حد كبير م��ن اال�صتقرار والنمو عل��ى رغم الظروف 

االقليمي��ة ال�صعب��ة هن��ا، فالأنن��ا نتم�ص��ك بحريته 

وخ�صو�ص��ا  التفا�صلي��ة  وميزات��ه  وخ�صائ�ص��ه 

بالمبادرة الفردي��ة و�صنعمل دائما على ان يحافظ 

المقبل��ة،  التحدي��ات  مواجه��ة  ف��ي  ثبات��ه  عل��ى 

م�صتندي��ن خ�صو�ص��ا على قطاع��ه الخا�س القوي 

والديناميك��ي وعلى ثقة الم�صتثمري��ن العرب وفي 

مقدمه��م االأخ��وة ال�صعوديون الذي��ن لهم في قلوب 

اللبنانيي��ن وعقوله��م م�صاح��ة كبيرة م��ن المحبة 

واالحت��رام. ولع��ل م��ا يدفعن��ا ال��ى تلك الثق��ة، ان 

الموؤ�ص��رات االولي��ة له��ذا الع��ام توؤ�صر اإل��ى تفاوؤل 

والن�ص��اط  النم��و  وتي��رة  ف��ي  تدريج��ي  بتح�ص��ن 

االقت�ص��ادي، وه��ذا يثب��ت اأن م��ا ت�صه��ده الحي��اة 

ال�صيا�صي��ة في لبن��ان من تجاذبات م��ن حين الى 

اآخ��ر، ال ين�صح��ب عل��ى الحي��اة االقت�صادي��ة التي 

تبقى خارج مرمى الالعبين ال�صيا�صيين اللبنانيين 

الأنهم يدركون اأن حماية االقت�صاد الوطني هو خط 

اأحم��ر ال �صبيل للت�صاهل في اختراقه من اي ومهما 

كانت اال�صباب والظروف”.

الن�صرة ال�صهرية لجمعية الم�صارف

»المركزي« يحمل 33.2 % من الدين بالليرة

��ل في نهاية 
ّ
53.6  ملي��ار دوالر ه��و حج��م الدي��ن العام االإجمال��ي المعترف ب��ه ر�صميًا، والم�صج

ع��ام 2011، مرتفع��ًا بن�صب��ة 2 % تقريب��ًا مقارنة بنهاية الع��ام ال�صابق. اإال اأن تغي��رات هيكلية عّدة 

�صهده��ا، ياأتي في مقدمه��ا ارتفاع ما يحمله م�صرف لبنان من الدين باللي��رة، مع اإحجام الم�صارف 

عن االكتتاب طوال العام الما�صي.

ووفق��ًا للبيان��ات التي اأوردتها الن�ص��رة ال�صهرية لجمعية الم�صارف، بلغ الدين ف��ي نهاية كانون االأّول 

الما�ص��ي 80857 ملي��ار ليرة، مرتفعًا بقيمة 1559 مليار لي��رة خالل ذلك العام، بعدما كان عام 2010 

قد �صهد ت�صّخم الدين بقيمة 2186 مليار ليرة.

ر بالليرة بقيمة 
ّ
ويع��ود ارتفاع الدين ف��ي العام الما�صي، تقول الن�صرة نف�صها، اإلى »ارتفاع الدين المحر

ر بالعمالت االأجنبية بما يوازي 318 مليون دوالر«. اأّما الدين ال�صافي 
ّ
1079 مليار ليرة، والدين المحر

ال��ذي ُيحت�صب بعد تنزيل ودائع القط��اع العام لدى الجهاز الم�صرفي، فقد بلغ 69873 مليار ليرة، مرتفعًا 

راً باللي��رة )اأي 49334 مليار لي��رة( و39 % بالعمالت 
ّ
بن�صب��ة 2.9 %. وت��وّزع الدي��ن بي��ن 61 % مح��ر

ة الم�صارف  االأجنبي��ة )20.91 ملي��ار دوالر(. وعلى �صعيد م�صادر تمويل الدين بالليرة، فقد تراجعت ح�صّ

ة القطاع غير الم�صرفي من 16.4 %  من 56.4 % في نهاية عام 2010 اإلى 51 %. كذلك انخف�صت ح�صّ

ة م�صرف لبنان من 27.2 % اإلى 33.2 %. اإلى 15.8 %. وفي المقابل ارتفعت ح�صّ

ويعك���س ه��ذا التغّير ال�صل��وك الذي اعتمدت��ه الم�صارف في الع��ام الما�صي، حيث امتنع��ت عن توظيف 

 cD( االأم��وال ف��ي �صن��دات الحكومة. وهي حالة يلجاأ فيه��ا الم�صرف المركزي اإلى اإ�صدار �صه��ادات اإيداع

S( تكتت��ب فيه��ا الم�صارف، عل��ى اأن يعود المركزي وُيقر�س الحكومة. وكانت حّجة الم�صارف حينها هي 
ارتف��اع المخاطر وتراجع معّدالت الفوائد. ولكن وفقًا لما اأو�صحه الم�صرفّيون ل�»االأخبار« اأخيراً، فاإّنه منذ 

نهاي��ة الع��ام الما�صي ت�صهد ال�ص��وق طلبًا جيداً على اللي��رة، و�صيترّكز الطلب على ال�صن��دات الطويلة االأجل، 

الأّنها توّفر هام�س فائدة اأعلى.
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من �صهر الى �صهر 

»امتلك الروؤية والإرادة ال�صلبة فغّير المعادلت«

نجاح »روؤوف اأبوزكي« .. ق�صة تحّدي

أكد الرئيس التنفيذي جملموعة “االقتصاد واألعمال” 
رؤوف أبو زكي”، ان رسالته الشخصية هي رسالة 

أمل إلى كل الذين يعتقدون أنهم ومن واقعهم املادي 
واالجتماعي والعلمي الصعب غير قادرين على حتقيق 

مطامحهم وأحالمهم”. ورأى »أن من ميلك الرؤية 
والثقة بالنفس واإلرادة الصلبة وميارس العمل الدؤوب 

قادر على تغيير الواقع واملعادالت وعلى حتقيق ما 
يعتقد أنه مستحيل التحقيق.

وشدد أبوزكي خالل حفل تكرمي له اقامته »اجلمعية 
اللبنانية إلدارة األعمال«، في اطار سلسلة “قصص 
جناح” التي تنظمها، على “أن النجاح الفردي مهما 

بلغ وتعاظم ال يكتمل أو يستمر إذا لم يتجسد في 
مؤسسة قادرة على االستمرار في حضور املؤسسني 

أو في غيابهم.”

نجاح »االقت�ساد واالعمال«

وق��ال اأبوزكي: “اإن دع��وة الجمعية لي للتحدث 

عن تجربة مجموع��ة “االقت�ص��اد واالأعمال” تاأتي 

في �صياق ن�صاط م�صكور يهدف الى اإلقاء ال�صوء على 

التجارب المهمة في مجاالت االأعمال وهي تجارب 

ل��كل منه��ا خ�صو�صيته��ا ودرو�صه��ا واإرثه��ا الذي 

يمكنه اأن يثري ثقافة االأعمال والمبادرة ويغنيهما 

ف��ي لبن��ان”. وا�ص��اف: “موؤ�ص�صات لبن��ان هي في 

غالبيتها ق�ص�س نجاح خ�صو�صا تلك التي تاأ�ص�صت 

اأو تطورت اإبان االأزمة اللبنانية بمراحلها واأهوالها، 

وعمل��ت في ظل انهيار �صلط��ة القانون، ونجحت مع 

ذل��ك واأ�صب��ح الكثي��ر منه��ا موؤ�ص�ص��ات اإقليمية لها 

مكانتها وم�صاهمتها في لبنان وفي الخارج. وبهذا 

المعنى ف��اإن “االقت�صاد واالأعمال” واحدة من هذه 

الق�ص�س. والواقع اأن معاناة “االقت�صاد واالأعمال” 

مع الحرب اللبنانية مري��رة وقا�صية وطويلة. ولدت 

في الحرب وتكيفت معها وهجرت بفعلها. “تعرت” 

بفع��ل الح��رب و”تدولت” تحته��ا وطاأته��ا. واأبادر 

هن��ا الى القول ان معظم اللبنانيين في وطنهم وفي 

الخارج هم ق�ص�س نجاح في ذاتها. وق�صة النجاح 

الكب��رى ه��ي ه��ذا “اللبن��ان” نف�صه ال��ذي نفخر به 

ونتقاتل فيه وبه وعليه”.

تحدي القدر

ولف��ت اأبوزك��ي الى انه “ف��ي ع��ام 1979، اأي 

بعد اأعوام قليلة على ف��ورة النفط وانطالقة التنمية 

االقت�صادية في المنطقة، �صدرت مجلة “االقت�صاد 

واالأعم��ال” من بيروت به��دف مواكبة تلك التجربة 

والتفاع��ل معه��ا و�ص��د الف��راغ على �صعي��د االإعالم 

االقت�صادي العربي.

وق��ال: “يومه��ا ق��ال الزمي��ل الكبي��ر المرحوم 

مي�ص��ال اأبو جوده، في ذكرى مرور عام على �صدور 

المجل��ة ما حرفيته: “فالذي اأ�صدر مجلة في لبنان، 

واقت�صادية و�صهرية، وفي عام 1979، كان يتحدى 

ق��در ال�صحاف��ة والن�ص��ر والوط��ن والبق��اء والهجرة 

والو�صول واالت�صاالت والموا�صالت، بل كان ي�صدر 

مجل��ة القت�صاد لبناني قي��ل عنه انه انهار واأ�صرت 

“االقت�صاد واالأعمال” على اإنجاح نف�صها مما تبقى 
م��ن نجاحات��ه على اأم��ل العودة ليكون م��رة اأخرى 

االقت�صاد الكامل في بلد كامل في مجلة اقت�صادية 

كاملة في عالم عربي متكامل”. 
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واالأعم��ال”  “االقت�ص��اد  “انطلق��ت  وتاب��ع: 

كم�ص��روع ذي التزام للعالم العرب��ي وم�صالحه قبل 

اأن تك��ون م�صروع��ا تجاري��ا اأو �صخ�صي��ا. وكان��ت 

اأول م�ص��روع اإعالم��ي يتاأ�ص���س ك�صرك��ة م�صاهم��ة 

ت�صتقط��ب الع�صرات م��ن قادة االأعم��ال المجلين في 

قطاعاته��م وموؤ�ص�صاتهم. ويمك��ن اعتبارها مدر�صة 

في ال�صحافة وفي الموؤتم��رات االقت�صادية العربية 

واإر�ص��اء قواعدها وف��ي نقلها من مرحل��ة ال�صك اإلى 

مرحلة اليقين”.

في ميادين المهنة

واأعط��ى اأبو زكي لمحة عن تدرجه في “ميادين 

المهن��ة االإعالمي��ة م��ن من��دوب ف��ي وكاالت اأنباء 

محلي��ة اإل��ى رئي���س ق�ص��م االقت�ص��اد ف��ي �صحيف��ة 

“النه��ار” حي��ث ن�ص��ر �صل�صل��ة م��ن التحقيقات عن 
االحت��كارات لمختلف ال�صل��ع والخدمات، االأمر الذي 

حول��ت مع��ه “النهار” اإل��ى م�صلحة فعلي��ة لحماية 

الم�صتهل��ك، ثم اإ�صدار مجل��ة “االقت�صاد واالأعمال” 

م��ن �صركة م�صاهم��ة بم�صاهمي��ن لبنانيين وعرب”. 

و�ص��رد مراحل حياته و”الواق��ع ال�صعب الذي انطلق 

“�صكل له حافزا للعمل والتقدم”.  منه” وكيف 

فن��دق  ف��ي  اأقي��م  ال��ذي  االحتف��ال  وح�ص��ر 

“فيني�صيا”، ح�صد من الم�صوؤولين والديبلوما�صيين 
ورجال االأعمال واالإعالميين والجامعيين تقدمهم 

الرئي���س ح�صي��ن الح�صين��ي، وزي��ر االإع��الم ولي��د 

الداع��وق، ال�صفي��ر ال�صع��ودي علي عوا���س ع�صيري 

وع��دد م��ن اع�صاء ال�صل��ك الديبلوما�ص��ي، والنواب: 

�ص��الم  اوغا�صبي��ان، يا�صي��ن جاب��ر، تم��ام  ج��ان 

وف��ادي الهبر، وال��وزراء ال�صابق��ون: محمد يو�صف 

بي�ص��ون، ع��ادل حمي��ة، فري��د روفاي��ل، ريم��ون 

ع��وده، جهاد اأزع��ور، �صامي حداد وعل��ي ال�صامي، 

نقيب ال�صحاف��ة محمد بعبلبكي، رئي���س الموؤ�ص�صة 

العام��ة لت�صجي��ع اال�صتثمارات في لبن��ان “ايدال” 

نبيل عيتاني، نائ��ب رئي�س اتحاد الغرف اللبنانية 

محم��د لمع، الرئي���س ال�صابق لغرف��ة بيروت غازي 

قريطم، الرئي�س ال�صابق لجمعية ال�صناعيين جورج 

ع�صيل��ي، رئي�س مجموع��ة “االقت�ص��اد واالأعمال” 

�صعي��د خ��وري، الرئي���س الفخ��ري للجمعية عاطف 

جبيل��ي، نقيب المطبوع��ات غير ال�صيا�صي��ة اليا�س 

عون والزم��الء: وليد عو�س، �صمير عطااهلل، ن�صري 

ال�صايغ وغ�صان حجار.

الداعوق

يق��راأ  “ب��داأ  اأن��ه  ال��ى  الداع��وق  الوزي��ر  ولف��ت 

“االقت�ص��اد واالأعم��ال” من��ذ اأن كان عل��ى مقاعد 
الدرا�صة وتابع تطورها وتو�صعها”.

ودع��ا اإلى “اإدراجه��ا في البور�ص��ة باعتبارها 

�صرك��ة م�صاهم��ة”، م�صيرا اإل��ى “مزاي��ا اإدراج اأ�صهم 

اأي �صركة في البور�ص��ة بحيث تح�صل على التمويل 

اال�صتثم��اري الطوي��ل االأم��د م��ن دون اللج��وء اإل��ى 

االقترا���س، لك��ن ذلك يفر���س على ال�صرك��ة اعتماد 

اأق�صى درجات ال�صفافية”.

مداخالت

كم��ا كان��ت مداخل��ة لل�صفير ع�صيري ق��ال فيها: 

“كن��ت اأع��رف االأخ روؤوف واأفي��د م��ن خبرته، لكن 
وبعدم��ا �صمعت ع��ن مراحل حيات��ه ال�صعبة تذكرت 

�صب��ه  اأوج��ه  اإذ توج��د  مراح��ل طفولت��ي و�صباب��ي 

كثيرة”.

وختم الحوار ب�صهادات من: �صعيد خوري، ريمون 

ع��وده، محم��د يو�ص��ف بي�ص��ون وال�صفي��ر ع�صي��ري 

والدكتور نعمان االأزهري.

خالل تكريم اأبو زكي من قبل الجمعية

مقدمة الح�سور
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من �صهر الى �صهر 

�صالمة: ناأمل اأن تكون الموازنات اإ�صالحية 

افتتح موؤمتر«الريادة يف القطاع املايل« يف الـ »موفنبيك«

اعتبر حاكم م�صرف لبن��ان ريا�س �صالمة “اإن 

من يديرون العالم الي��وم هم المتحكمون باالأ�صواق 

المالي��ة وموؤ�ص�ص��ات الت�صنيف. فه��م ي�صكلون قوى 

�صاغط��ة على الحكوم��ات عبر التاأثي��ر على تمويل 

االقت�صاد وعلى فر�س العمل”.

وا�ص��اف: “ا�صتدرك م�ص��رف لبنان، ومنذ زمن، 

قواع��د اللعب��ة وح�ص��ن قطاع��ه ب�ص��كل يبع��ده عن 

اأن يك��ون �صاح��ة للم�صارب��ات والتقلب��ات الح��ادة 

الت��ي ت�ص��ر بم�صالح الت�صلي��ف والنم��و واال�صتقرار 

االجتماع��ي وتوفي��ر فر���س العم��ل”. وتاب��ع “لقد 

�صمح��ت ه��ذه المقاربة بتجن��ب لبن��ان الدخول في 

االأزم��ة المالي��ة وبزي��ادة الثق��ة وتراج��ع الفوائ��د 

وتفعيل الت�صليف، ووفرت االم��وال الكافية والقدرة 

على التحفيز على ت�صليفها الى القطاع الخا�س”.

كالم �صالمة جاء خالل افتتاح مجموعة “البنك 

المتخ�ص���س  الم�صرف��ي  موؤتمره��ا  والم�صتثم��ر” 

تحت عن��وان “الريادة ف��ي القطاع المال��ي: الروؤية 

الم�صتقبلية”، ف��ي فندق “موفنبيك”  برعاية حاكم 

م�صرف لبنان ريا�س �صالمة، وح�صور االأمين العام 

للمجل�س االأعلى اللبناني - ال�صوري ن�صري خوري، 

�صفير تركي��ا �صليمان انان اوزلدي��ز، العميد انطوان 

هيدمو���س ممثال قائد الجي�س العماد جان قهوجي، 

ممثل��ي �صف��ارات، نائبي حاكم م�ص��رف لبنان رائد 

�ص��رف الدي��ن وه��اروت �صامولي��ان، رئي���س لجن��ة 

الرقابة على الم�صارف واالع�صاء، ع�صو الكونغر�س 

االأميركي ال�صابق الري الروكو، جوناي ي�صيلدوروك 

ممثال حاكم م�صرف تركيا، روؤ�صاء مجال�س االإدارة 

ومديري م�صارف و�صركات لبنانية، تركية، اأردنية، 

قطرية وعمداء واأ�صاتذة وطالب.

بداية، قال��ت المديرة العام��ة لمجموعة “البنك 

والم�صتثم��ر” نهل��ة النمل��ي: “قرارن��ا بانعق��اد هذا 

الموؤتمر كان اأي�صًا بفعل اإرادة �صلبة وواعية تتج�صد 

ب�صخ���س حاكم م�صرف لبن��ان ريا�س �صالمة الذي 

اأعطانا كل الدعم والم�صاندة ولم يتردد في تزويدنا 

التوجيه��ات ال�صرورية النعق��اد الموؤتمر، وهو داأبه 

من��ذ نح��و عقدين م��ن الزم��ن ال يتوانى ع��ن تقديم 

كل الدع��م والم�صان��دة الإنج��اح االأعم��ال واالأن�صطة 

وج�ص��ور التوا�صل الت��ي ت�صهم في تح�صي��ن القطاع 

المالي والم�صرفي وتطويره”.

بدوره، عر�س ي�صيلدوروك ل��� “تداعيات االأزمة 

و2009   2008 عام��ي  ف��ي  العالمي��ة  المالي��ة 

والناتج��ة م��ن االرتف��اع الكبير ف��ي المديونية، وال 

�صيم��ا ف��ي القرو���س ال�صكني��ة التي ارتفع��ت ب�صكل 

كبير ما اأدى الى ارتفاع اأ�صعار الم�صاكن والعقارات 

وعند انهيارها حدثت االأزمة واالإفال�صات المالية”. 

عم��دت  االأزم��ة،  ه��ذه  “لمواجه��ة  ان��ه  واأو�ص��ح 

الم�ص��ارف المركزية ال��ى زيادة الكتل��ة النقدية ما 

اأدى الى ارتفاع الت�صخم وانخفا�س القدرة ال�صرائية 

وارتفاع البطالة وت�صريح العمال”.

ولف��ت الى انه “ال ي��رى فر�صة للخروج من هذه 

االأزم��ة اإال �صنة 2019، عل��ى اأن ي�صبق ذلك اعتماد 

�صل�صل��ة من االإج��راءات والمعايير المالي��ة الجديدة 

و”بازل3-” واحدة منها”.

م��ن جهت��ه، ق��ال �صالم��ة “هن��اك �صب��اق بي��ن 

وال�صلط��ات  جه��ة،  م��ن  االأ�ص��واق،  ف��ي  الالعبي��ن 

جه��ة  م��ن  المركزي��ة،  الم�ص��ارف  اأو  الحكومي��ة 

اأخ��رى، لل�صيطرة على االأ�ص��واق عالميًا. وقد تقدمت 

الموؤ�ص�ص��ات المالي��ة عل��ى اأنواعها حت��ى االآن على 

ال�صلطات الر�صمية في هذا ال�صباق”. وعزا ذلك “اإلى 

وحدة قراراتها و�صرعتها على ال�صعيد العالمي، في 

حي��ن بقيت الحكوم��ات والدول اأ�صي��رة االن�صقاقات 

التاريخية واالنق�صامات ال�صيا�صية”.

و�ص��دد على ان “وجود �صوق تتالعب بها االآالت 

الحا�صب��ة تبع��ا لبرمج��ة ح�صابي��ة ال يتدخ��ل فيها 

العن�ص��ر الب�ص��ري )Black Box(، ي�ص��كل عن�ص��را 

م�صجعا للتقلبات ال�صريعة وغير المنظمة كما يمكنه 

ان يحطم ثروات ويلجم االقت�صاد”.

و�صدد على ان “الرافعة المالية الزائدة والم�صاربة 

الت��ي تطورت مع التقدم التقني وغي��اب الت�صريع عن 

تنظيمه��ا، تجع��الن اأي اإ�صالح موؤلم��ًا، وال �صيما اأنه 

يوؤثر عل��ى الت�صلي��ف، والدليل على ذل��ك اإحجام دول 

كبرى عن تطبيق معايير “بازل 2-” و “بازل3-”.

وح��ول لبنان، ق��ال �صالم��ة: “ت�ص��كل القرو�س 

الموجه��ة اإل��ى القطاع الخا���س 40 ملي��ار دوالر، 

وي�صكل الت�صليف الى القطاع العام 28 مليار دوالر. 

بذل��ك تك��ون الم�ص��ارف قد غي��رت ب�ص��كل مهم من 

طريق��ة توظي��ف اأموالها خالل الفت��رة الممتدة بين 

2009 و2011 بحي��ث وجهته��ا ب�ص��كل اأكبر نحو 
القط��اع الخا���س وقد ح��ل البن��ك المرك��زي بديال 

للج��زء ال��ذي ل��م تكتت��ب ب��ه الم�ص��ارف التجارية 

لتموي��ل الدولة وقد قمنا بذلك من دون الت�صبب باأي 

ت�صخم”.

وق��ال: “اأف��اد 13 ال��ف عمي��ل م��ن القرو���س 

المدعوم��ة واكثر م��ن 100 الف عمي��ل من قرو�س 

اال�صكان من دون ان يوؤدي ذلك الى الم�س بالعنا�صر 

النقدية ال�صامنة لال�صتقرار. اإننا م�صتمرون في هذه 

ال�صيا�ص��ة وندع��و الم�ص��ارف اإلى تحفي��ز ا�صتقطاب 

الودائع ول��و كانت على ح�صاب النمو في المربحية، 

اإذ النمو والت�صليف مرتبطان بنمو الودائع”.

�سالمة في موؤتمر الريادة
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اأ�ساء على برنامج » اأغري بال�س « 

الوزير ح�صن: اأ�صواق جديدة امام النتاج الزراعي

عيتاني: ن�صعى لزيادة القدرة التناف�صية للمنتج اللبناني

ر�صائ��ل عدي��دة وجهها وزي��ر الزراع��ة الدكتور 

ح�صي��ن الحاج ح�صن عب��ر زيارته االأول��ى للموؤ�ص�صة 

العام��ة لت�صجي��ع اال�صتثم��ارات )اي��دال(، حيث عقد 

موؤتم��ر �صحافي اإل��ى جانب رئي�س مجل���س اإدارتها 

نبي��ل عيتان��ي ل�ص��رح تفا�صي��ل البرنام��ج الوطني 

بال���س(،  )اأغ��ري  الزراعي��ة  ال�ص��ادرات  لتنمي��ة 

واالإ�ص��اءة عل��ى اأب��رز بن��وده بعد اإق��راره في 

مجل�س الوزراء.

ولع��ل الر�صال��ة االأكثر داللة كان��ت تاأكيد 

الح��اج ح�ص��ن وقوف��ه اإل��ى جان��ب الم��زارع 

الع��كاري قبل المزارع البقاع��ي، مو�صحا، اأن 

ق��رار ال��وزارة بخف�س حجم ا�صتي��راد البطاطا 

من الخارج، اأنقذ القطاع وحمى المزارعين في 

المناط��ق كافة، »ولو لم اأفع��ل ذلك ل� »ُطحن« 

مزارعو عكار«.

ف�صال ع��ن ذلك، »هي ر�صال��ة دعم وتاأييد 

وتاأكي��د م��ن الحكومة وال��وزارة، عل��ى اأهمية 

ال��دور ال��ذي توؤدي��ه اي��دال، ال �صيم��ا دوره��ا 

الممي��ز ف��ي االقت�ص��اد الوطن��ي«، حي��ث ل��م يخِف 

الح��اج ح�صن مج��ددا، وق��وف الحكوم��ة اإلى جانب 

القط��اع الزراع��ي، لي�س عبر تخ�صي�صه��ا 50 مليار 

لي��رة لبرنام��ج »اأغ��ري بال�س« فقط، ب��ل تخ�صي�س 

اأموال لتنمي��ة قطاعات اإنتاجية اأخ��رى وتن�صيطها، 

منه��ا تن�صي��ط زراعة االأع��الف ب�22 ملي��ارا، ودعم 

ال�صيادي��ن بمبلغ 12 مليارا، »وهن��اك مبلغ محدد 

ل��كل مح�صول زراع��ي، وعند ح��دوث اأي خلل يتخذ 

ق��رار ا�صتثنائي لدعم المح�صول المت�صرر كما حدث 

م��ع الحم�صيات، حيث رفع الدعم المخ�ص�س له 50 

ف��ي المئة الأواخ��ر اآذار قابلة للتمدي��د، وهناك بحث 

لدعم مح�صول الب�صل«. 

الموؤتم��ر  ف��ي  وعيتان��ي  ح�ص��ن  الح��اج  واأك��د 

ال�صحاف��ي على عدد م��ن النقاط، منه��ا: اأن الوزارة 

و«اي��دال« والم�صدري��ن والمزارعي��ن بات��وا فريق��ا 

واح��دا، بحي��ث تتم مناق�ص��ة كل االأم��ور لي�صار اإلى 

اتخاذ القرار المنا�ص��ب للقطاع، وتاليا تعزيز العمل 

التكامل��ي بي��ن االإنت��اج والت�صدي��ر، والتاأكي��د على 

اأن المناف�ص��ة ال ترتك��ز على ال�صع��ر فح�صب، بل على 

نوعية المنتج وتح�صيره ومدى موا�صفاته للمعايير 

العالمية.

اأ�سواق العراق واإيران

وك�ص��ف الح��اج ح�ص��ن وعيتاني ع��ن اتفاقيات 

الزراع��ي  االإنت��اج  اأم��ام  االأ�ص��واق  لفت��ح  جدي��دة 

اللبنان��ي، منها اإي��ران عبر ت�صدي��ر 5 اآالف طن من 

الحم�صي��ات اإليه��ا، رو�صي��ا، دول اأوروب��ا ال�صرقي��ة 

والغربي��ة، والع��راق حي��ث هن��اك م�ص��روع متكامل 

�صيبح��ث م��ع المعنيي��ن هناك اأثن��اء زي��ارة الحاج 

ح�ص��ن للع��راق قريب��ا، اإ�صافة اإل��ى ال�صع��ي الحثيث 

لخف�س كلف��ة االإنتاج، والعمل بح��زم لرفع م�صتوى 

الجودة، وتفعيل الم�صارك��ة اللبنانية في المعار�س 

المحلية والخارجية.

م��ن جهته، عر���س عيتاني الأب��رز النتائج التي 

حققه��ا البرنام��ج ال�صاب��ق »اأك�صب��ورت بال�س« منذ 

العام 2001، معلنا ع��ن م�صاهمة البرنامج الجديد 

ال�صناع��ات  �ص��ادرات  بتنمي��ة  بال���س«،  »اأغ��ري 

الغذائية مع ت�صجيل �صادرات هذا القطاع نموا جيدا 

خ��الل الع��ام الما�صي م��ن 281 األف ط��ن مقارنة 

ب��� 216 األف��ا في الع��ام 2010، ف�ص��ال عن ت�صمن 

البرنام��ج حوافز لت�صدير البي���س والزهور والع�صل 

وزي��ت الزيتون وال�صتل الزراعية وغيرها، م�صيرا اإلى 

اأن الدع��م �صي�صم��ل اأي�ص��ا تمويل جزء م��ن م�صاركة 

الموؤ�ص�صات االإنتاجية اللبنانية في المعار�س.

تح�سين االنتاج 

ولف��ت عيتاني اإل��ى اأن البرنام��ج الجديد يرتكز 

عل��ى ثالثة مح��اور ه��ي: تح�صين االنت��اج، تح�صين 

التو�صي��ب، والتروي��ج والت�صويق، مو�صح��ا اأن عمل 

البرنام��ج يعتمد على �صت نقاط اأ�صا�صية، منها: منح 

حوافز مالي��ة هادفة وفق �صلم متح��رك، للمزارعين 

والم�صدرين والتعاوني��ات الزراعية، وتحدد 

القيم��ة وفقا لمعايير تتعل��ق ب�صنف المنتج 

والبل��د الم�صت��ورد وو�صيل��ة النق��ل ونوعي��ة 

اإ�صافة  التو�صي��ب والموا�صفات المطلوب��ة، 

اإل��ى اإر�صاء برامج تدريب تمهيدا لمنح مراكز 

التو�صي��ب �صهادات الجودة، واإعداد درا�صات 

حول االأ�صواق المحتملة.

واأ�ص��ار اإل��ى اأنه م��ن اأجل زي��ادة القدرة 

التناف�صي��ة للمنت��ج اللبنان��ي ف��ي االأ�ص��واق 

المحتمل��ة، �صنفت البل��دان الم�صت��وردة اإلى 

االأردن،  �صوري��ا،  )اأ(:  ه��ي:  مناط��ق  اأرب��ع 

الع��راق. )ب(: م�صر، ليبيا، ال�ص��ودان، تركيا، 

ال�صعودي��ة، االإم��ارات، اليمن، عم��ان، الكويت، قطر، 

البحرين واإي��ران. )ج(: دول اأوروبا واأفريقيا، وو�صط 

اآ�صي��ا. )د(: اأمي��ركا ال�صمالي��ة والجنوبي��ة، اأ�صتراليا، 

ودول �صرق اآ�صيا.

وف��ي الموؤتم��ر، اعتر���س ع��دد م��ن الم�صدري��ن 

الزراعيين عل��ى بع�س بنود البرنام��ج، ال �صيما من 

ناحي��ة التو�صي��ب ومهلة اعتم��اد المراك��ز، وتعبئة 

ال�صناديق، والغرامة المرتفعة التي يتكبدها الم�صّدر 

ف��ي حال رف�صت �صحنته واأعيدت اإلى لبنان، اإ�صافة 

اإلى منح دعم اإ�صافي 30 في المئة لكل منتج يحوز 

�صهادة االيزو.

 و�ص��دد الح��اج ح�ص��ن وعيتاني عل��ى اأن الهدف 

االأ�صا���س م��ن البرنامج ه��و تر�صيخ الثق��ة بالمنتج 

اللبنان��ي، وااللتزام ب�صالمة الغ��ذاء وبال�صروط التي 

و�صعته��ا بع�س الدول ال�صتقب��ال االإنتاج اللبناني، 

اأما ع��ن مراكز التو�صيب و�صهادة االيزو، فاأكدا اأنها 

للتحفي��ز على االإ�ص��راع بتنفيذ االإج��راءات وااللتزام 

بالمو�صف��ات المطلوب��ة، موؤكدي��ن اأن المهل��ة ه��ي 

»مهلة حّث ولي�صت مهلة اإ�صقاط«.

الوزير الح�سن خالل الموؤتمر ال�سحافي
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من �صهر الى �صهر 

»املال« ت�سعى اإىل جمع 

5 مليارات د�الر 

 5 مبل��غ  اإل��ى جم��ع  الم��ال  وزارة  ت�صع��ى 

ملي��ارات دوالر م��ن خ��الل اإ�صداري��ن جديدين 

اللبناني��ة  باللي��رة  واح��د  الخزين��ة،  ل�صن��دات 

)يوروبون��دز(.  االأجنبي��ة  بالعم��الت  والثان��ي 

الهدف من االإ�صدارين تمويل احتياجات الدولة 

لهذه ال�صنة، رغم �صعوبة االأو�صاع التي ت�صيب 

االأ�صواق المحلّية واالإقليمية؛ فالم�صارف تحجم 

عن اإقرا�س الدول��ة اأو زيادة تمويلها لها، فيما 

ي�صط��ر م�صرف لبن��ان اإلى االكتت��اب ب�صندات 

الخزين��ة، اأم��ا االأ�ص��واق الخارجية فه��ي لي�صت 

بو�صع منا�صب لال�صتثمار في ديون الدول.

االإ�صدار االأول �صيك��ون ب�صندات يوروبوندز 

وقيمته تبلغ ملياري دوالر. اأما االإ�صدار الثاني 

فالهدف منه ا�صتبدال قرو�س بالليرة اللبنانية 

وقرو���س بال��دوالر، لكنهما ي�صب��ان في مهمة 

تغطية عجز الموازنة المتوقع.

ف��اإن  المتواف��رة،  االإح�ص��اءات  وبح�ص��ب 

ا�صتحقاق��ات �صن��دات الخزينة ف��ي عام 2012 

ت��وّزع عل��ى النح��و االآت��ي: 1392 ملي��ار ليرة 

ف��ي كانون الثان��ي، 1123 ملي��اراً في �صباط، 

1083 ف��ي ني�صان،  اآذار،  ف��ي  1241 ملي��اراً 
1234 في اأيار، 785 مليار ليرة في حزيران، 
1217 ملي��اراً في تموز، 769 ملياراً في اآب، 
2088 ملي��اراً في ت�صرين  اأيلول،  1713 ف��ي 
االأول، 1436 ملي��اراً في ت�صرين الثاني، 869 

ملياراً في كانون االول 2012.

اأم��ا ا�صتحقاق��ات �صن��دات “يوروبون��دز”، 

فتبل��غ قيمتها 889 مليون دوالر، وهي موّزعة 

على النح��و االآتي:293 ملي��ون دوالر في اآذار، 

148 مليونًا في ني�صان، 200 مليون في تموز، 
اأيلول. 238 مليونًا في 

وتحدث��ت بع���س المعلومات ع��ن اأن وزارة 

الم��ال تهدف م��ن خالل هذي��ن االإ�صدارين اإلى 

اال�صتف��ادة م��ن ف��ارق الفائ��دة بي��ن ال�صن��دات 

الم�ص��ّدرة بال��دوالر وتل��ك الم�ص��ّدرة باللي��رة، 

بحي��ث توّفر على الخزينة فوائد بمعدل نقطتين 

اأو ثالث.

% زيادة يف حركة املطار ال�سهر املا�سي   16

حققت حركة الركاب في مطار بيروت الدولي ارتفاعًا في ال�صهر االأول من عام 2012 بن�صبة تخطت 16 في المئة 

مقارن��ة بال�صه��ر نف�صه من العام الما�صي، م�صجلة 430 الفًا و472 راكبًا. واأظه��رت االإح�صاءات الر�صمية ال�صادرة 

عن رئي�س م�صلحة االأبحاث واالإح�صاء في المديرية العامة للطيران المدني ارتفاعًا في حركة المغادرين والعائدين 

م��ن وال��ى لبنان، واي�صًا في حرك��ة ركاب الترانزيت، التي ارتفعت بن�صبة 37،53 في المئة. اأ�صارت االإح�صاءات الى 

تراجع حركة عبور الطائرات التجارية، ما اأثر �صلبًا في مجموع الرحالت بالرغم من اأن ارتفاع حركة هذه الطائرات 

من والى لبنان يعك�س حركة الطائرات الخا�صة التي تراجعت بدورها بن�صبة قاربت 20 في المئة.

وفي التفا�صيل، ارتفع عدد الركاب عبر المطار خالل �صهر كانون الثاني 2012 بن�صبة 16،43 في المئة، 

م�صج��اًل 430 الف��ًا و472 راكبًا، منهم 182 الفًا و973 راكب��ًا و�صلوا الى لبنان )بارتفاع 17،64 في المئة( 

و241 الف��ًا و768 راكب��ًا غ��ادروا لبن��ان )بارتف��اع 15،11 ف��ي المئ��ة( و5731 راكب��ًا عب��روا م��ن طري��ق 

الترانزي��ت )بارتفاع 37،53 في المئة(. فيما �صجلت حرك��ة الطائرات التجارية ل�صركات الطيران العاملة عبر 

مطار بيروت ارتفاعًا في عدد رحالتها القادمة والمغادرة، لكن مجموع هذه الرحالت تاأثر �صلبًا بعدد رحالت 

العبور في االأجواء اللبنانية، الذي تراجع بحوالى 20 في المئة. في المقابل، تراجعت حركة الطائرات الخا�صة 

بن�صبة 19،83 في المئة، وبلغ عدد رحالتها 869 رحلة موزعة على 262 رحلة و�صول الى لبنان )بتراجع 

18،38 في المئة( و65رحلة مغادرة من لبنان )بتراجع 19،70 في المئة( و342 رحلة عبور في االأجواء 
اللبناني��ة )بتراج��ع 21،02 في المئة(. وكذلك، ارتفع مجم��وع الب�صائع المنقولة جواً عبر المطار خالل ال�صهر 

الما�صي بن�صبة 13،55 في المئة، و�صجل 5500،495 طنًا.

اإىل 60 فرعاً يف تركيا  باز: عودة ي�سعى اإىل فتح  50 

اأكد المدير المالي لبنك عودة فريدي باز اإن البنك يهدف الى فتح 50 اإلى 60 فرعًا في تركيا في االأعوام 

القليلة المقبلة وتتجه اأولويته في ال�صوق التركية الى اأن�صطة ال�صركات واالأن�صطة الم�صرفية التجارية. وقال في 

ت�صريح اإن البنك يريد اأن ين�صط اأي�صًا في مجال االإيجار المالي والتخ�صيم. وتابع ان بنك عودة يهدف  الى فتح 

ه��ذه الف��روع في المدن التركية الكبيرة ويخطط ليكون له نحو 15 فرعًا في ا�صطنبول، م�صيفًا اأن البنك يخطط 

لفت��ح اأول ف��رع له في تركيا في الربع الثال��ث من العام. واأعلن البنك في ت�صرين االأول الما�صي اأنه ح�صل على 

ترخي�س باإن�صاء م�صرف اإيداع له في تركيا براأ�س مال مبدئي يعادل 300 مليون دوالر. وقال باز اإن البنك ال 

يدر�س حاليا فر�س اندماجات اأو ا�صتحواذات في تركيا لكنه �صيقّيم اأي فر�س تلوح في االأفق.
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م�������������ص������ارف

»لبناين« من بنك عوده تنال جائزة

 العالمة التجارّية يف حفل »ميدا�س« 

 ح��ازت بطاق��ة ما�صتركارد “لبناني” من بنك ع��وده على الجائزة الف�صّية عن فئ��ة اأف�صل عالمة تجارّية 

ف��ي حفل جوائز “ميدا�س” 2011 الذي جرى في نيوي��ورك، علمًا اأّن هذه العالمة التجارّية من ت�صميم �صركة 

ة بالت�صميم االإعالني وابتكار العالمات  اإ�صت�صارّية متخ�ص�صّ “تاغ براند�س” )Tagbrands(، وهي �صركة 
التجارّية. وتعّد جوائز “ميدا�س” الجوائز الوحيدة من نوعها التي تعترف بالتمّيز في اإعالن وت�صويق الخدمات 

المالّية على الم�صتوى العالمي.

بدير

وا�ص��ارت ال�صّي��دة رندة بدير، مديرة ال�صيرف��ة االإلكترونّية وخدمات البطاقات في بن��ك عوده الى انه »بعد 

النجاح المنقطع النظير الذي �صهدته بطاقة ما�صتر كارد »لبناني« بف�صل الت�صميم الممّيز لعالمتها التجارّية، 

اإّن��ه ل�ص��رف كبير لنا اأن نفوز بهذه الجائ��زة العالمّية الممّيزة، مع التنويه باأّن ه��ذه العالمة التجارّية �صاهمت 

ة بجوائز  ف��ي اإي�ص��ال الر�صالة التي تحملها بطاق��ة »لبناني« اإلى جمهور عالمي.« وت�صّم لجن��ة الحكم الخا�صّ

»ميدا���س« مجموعة م��ن كبار الزبائن وم��دراء الوكاالت من مختلف مج��االت الت�صميم االإبداع��ي والت�صويق، 

�صات من 
ّ
اإ�صافًة اإلى خبراء عالمّيين في ال�صيا�صات المالّية واالإعالن. والجدير ذكره اأّن مئات ال�صركات والموؤ�ص

31 دولة �صاركت في م�صابقة هذا العام، واأّن لجنة الحكم اختارت الرابحين لي�س فقط انطالقًا من مدى القدرة 
على اإي�صال الر�صالة، اإّنما اأي�صًا ا�صتناداً اإلى كيفّية تقّبل هذه الر�صالة من قبل الراأي العام.

وم��ن الفائزي��ن بجائزة »ميدا�س« للعام 2011 �صركة »بابل�صي���س )Publicis( نيويورك« لعملها مع »يو 

بي اأ�س« )UBS(، و�صركة »ماك كان اإريك�صن« )Mccann Erickson( لعملها مع ما�صتركارد العالمّية.

قرانوع

اأّم��ا ال�صّي��دة مايا قرانوع، المديرة التنفيذّية في �صركة »تاغ بران��دز«، فتحّدثت عن التحّدي الذي يكمن في 

اإي�ص��ال الر�صال��ة الفريدة لبطاق��ة ما�صتركارد »لبناني« من بن��ك عوده، قائلة: »كان هدفن��ا التعبير عن مزايا 

الت��راث اللبناني والفخر الوطني التي تجع��ل هذه البطاقة فريدة من نوعها. وبا�صتخدامنا الخّط العربي الممّيز 

والت�صامي��م الم�صتوحاة م��ن �صور مناطق لبنانّية خاّلبة وماّدة يفوح منها �صذا االأرز اللبناني ل�صنع البطاقة، 

تمّكن��ا م��ن اإظهار ما معنى اأن يكون المرء لبنانّيًا فخوراً اأمام العالم كّل��ه.« وفي هذا ال�صياق، اأو�صحت ال�صّيدة 

نا اأن يكون تعاوننا مع �صركة »تاغ 
ّ
بدير: »نتطّلع بحما�س اإلى الم�صاركة في هذه الم�صابقة العام المقبل، وي�صر

اً، ق��د �صاعدنا على تطوير اأكثر م��ن 50 منتًجا واإي�صال 
ّ
بران��دز«، ال��ذي بداأ منذ ثمان��ي �صنوات وال يزال م�صتمر

ر�صالتنا اإلى زبائننا بهدف تلبية حاجاتهم.«

ريا�س �سالمة 

�سخ�سية العام 2011

ف��ي خطوة جديدة في م�صي��رة نجاحاته، 

ريا���س  لبن��ان  م�ص��رف  حاك��م  اختي��ر 

�صالم��ة “�صخ�صي��ة العام 2011 ف��ي المال 

والم�صارف”.

ون�صرت مجلة “المال والعالم” في عددها 

الجديد نتائج اال�صتفتاء ال�صنوي الذي تجريه 

الختيار �صخ�صية العام االقت�صادية، وجاءت 

النتائج للعام 2011 على النحو االآتي:

حاك��م م�ص��رف لبن��ان ريا���س �صالم��ة 

�صخ�صية العام في المال والم�صارف، ال�صيخ 

خل��دون ب��ركات �صخ�صي��ة العام ف��ي قطاع 

التاأمي��ن، محم��د �صقي��ر �صخ�صي��ة العام في 

قط��اع ال�صناع��ة، ولي��د ر�صامن��ي �صخ�صية 

الع��ام ف��ي القط��اع التج��اري، اأوجيني �صعد 

الح�صري �صيدة االعمال االولى في لبنان.

ون�ص��رت المجل��ة معلوم��ات وافي��ة ع��ن 

الفائزي��ن الخم�ص��ة في ه��ذا اال�صتفت��اء، في 

مل��ف خا���س ع��ن انج��ازات كل منه��م ف��ي 

القطاع الذي تاأهل فيه للفوز بلقب “�صخ�صية 

العام”.
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بنك بيبلو�س �»aFD« يعلنان  نتائج  »برنامج القر��س اجلامعية«

 ف��ي الع��ام 2011، قّدم بنك بيبلو���س بالتعاون مع 

الوكالة الفرن�صي��ة للتنمية )aFD( الدعم ل�582 طالبًا 

ف��ي ت�صع جامعات لبنانية في اإط��ار “برنامج القرو�س 

الجامعي��ة” ال��ذي ت��ّم من خالل��ه منح قرو���س للطالب 

بالليرة اللبنانية بلغ��ت قيمتها االإجمالية ت�صعة ماليين 

ي��ورو. وكان بن��ك بيبلو���س ق��د اأطلق ف��ي نهاي��ة العام 

2010 “برنام��ج القرو���س الجامعي��ة” بالتع��اون مع 
الوكالة الفرن�صية للتنمية بوا�صطة خط ائتمان بقيمة 25 

ملي��ون ي��ورو يهدف اإل��ى من��ح قرو�س مي�ّص��رة للطالب 

عل��ى م��دى 3 �صن��وات متتالي��ة. واأكد مدير ع��ام م�صاعد 

ومدير المنتج��ات وال�صرائح والت�صويق في مجموعة بنك 

بيبلو���س، جيلبير زوين، التزام الم�ص��رف الم�صاهمة في 

تعلي��م ال�صباب اللبناني. وق��ال »اإّن ارتفاع كلفة التعليم 

الجامع��ي يحّد م��ن ق��درة غالبي��ة العائ��الت اللبنانية، 

وال �صيم��ا متو�صط��ة الدخ��ل منها، على تلبي��ة طموحات 

اأبنائها التعليمية، ما يحرم اأعداداً كبيرة من الطالب من 

متابع��ة تح�صيلهم الجامعي الأ�صباب مادية. وهنا تكمن 

اأهمية »برنامج القرو�س الجامعية«، الذي يندرج �صمن 

اإط��ار ا�صتراتيجي��ة بنك بيبلو���س في مج��ال الم�صوؤولية 

االجتماعي��ة ». م��ن جهت��ه، اأ�ص��ار كا�صا اإل��ى اأّن الوكالة 

الفرن�صي��ة للتنمي��ة، �صتوا�ص��ل دع��م قط��اع التعلي��م في 

لبنان، الأنه ي�صكل ع�صب النمو االقت�صادي في البالد. 

اأب��و خلي��ل، مدي��ر مديري��ة تطوي��ر  اإيل��ي  وتط��رق 

المنتج��ات الم�صرفية ف��ي مجموعة بن��ك بيبلو�س، اإلى 

نتائ��ج البرنامج خالل عامه االأول م�صي��راً اإلى اأّن »25 

% م��ن الطالب الذين ح�صلوا عل��ى القرو�س الجامعية 

�ص��ون ف��ي اإدارة االأعم��ال، 22 % ف��ي الهند�صة  يتخ�صّ

المدني��ة والمعمارية، 20 % في الط��ب والعلوم الطبّية 

و33 % ف��ي المج��االت االأخ��رى، واأن 71 % منهم ما 

زال��وا في �صنته��م الجامعي��ة االأولى«. واأ�ص��اف اأّن هذه 

القرو���س تغط��ي 75 % م��ن الق�صط الجامع��ي وي�صل 

مع��دل الفائ��دة عليها اإل��ى 3 % فقط، في حي��ن اأن مّدة 

الت�صديد قد تبلغ 18 عامًا. 

من اليمين ابو خليل، كا�سا و زوين
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م�������������ص������ارف

BLc Bank يعقد موؤمتراً حول  امل�سوؤ�لية االجتماعية لل�سركات 

نّظم��ت جمعي��ة م�ص��ارف لبن��ان، ور�ص��ة عمل 

ح��ول “الو�صاطة”، بالتعاون م��ع موؤ�ص�صة التمويل 

 الجمعي��ة في 
ّ
الدولي��ة  )IFc( ، وذل��ك ف��ي مق��ر

منطقة ال�صيفي - بيروت.

وافتتح��ت الور�ص��ة مديرة التدري��ب في جمعية 

الم�صارف ال�صيدة فدوى من�صور والمدير الم�صوؤول 

ع��ن موؤ�ص�ص��ة التموي��ل الدولي��ة ف��ي لبن��ان ال�صيد 

Thomas Jacob و ح�صره��ا خم�ص��ة وثالثون 
�صخ�ص��ًا من الم�صوؤولين ع��ن اإدارة الموارد الب�صرية 

ومعالج��ة الديون وم��ن المحامين ف��ي الم�صارف 

اللبنانية.

وتَم خالل الور�ص��ة التعريف بماهية الو�صاطة 

ودور الو�صي��ط في حّل النزاع��ات التجارية واإلقاء 

ال�ص��وء عل��ى �صب��ل تطبي��ق الو�صاطة ف��ي مناطق 

تجنيه��ا  الت��ي  والمناف��ع  العال��م،  م��ن  مختلف��ة 

اء تطبيقه��ا، كما جرى عر�س 
ّ
الموؤ�ص�ص��ات من جر

تطبيق��ي لنم��وذج م��ن ح��ّل الن��زاع م��ن طري��ق 

الو�صاطة. 

 The centre “ وتوّل��ت المنظم��ة الدولي��ة

 for Effective Dispute resolution

cEDr” اإدارة اأعم��ال الور�ص��ة بناء على اختيار 
م��ن قبل موؤ�ص�صة التمويل الدولي��ة، نظراً لما تتمّتع 

ب��ه المنظمة المذكورة من خبرة  وا�صعة في تطبيق 

الو�صاطة في عالم االأعمال حول العالم.

 BLc Bank عق��د البن��ك اللبنان��ي للتج��ارة

 
ّ

موؤتم��راً �صحافي��ًا ف��ي فن��دق فيني�صي��ا ح��ول ح�س

الم�ص��رف بالم�صوؤولي��ة االجتماعي��ة تج��اه البيئ��ة 

والمجتمع برعاية وزي��ر البيئة ناظم الخوري و في 

ح�ص��ور ح�ص��د كبير م��ن ال�صخ�صي��ات واالعالميين 

والنا�صطين في مجال البيئة و العمل االجتماعي. 

و�ص��دد مدير ع��ام للم�ص��رف راوول نعمه على 

 BLc اهمي��ة ح���س الم�صوؤولي��ة االجتماعي��ة ل 

Bank الذي هو ركيزة من ركائز الم�صرف وعن 
اخر انج��از حققه؛ اذ حاز المقر العام على �صهادة 

برونزي��ة من المجل�س اللبنان��ي لالبنية الخ�صراء 

LGBc لي�صب��ح بالتال��ي المبن��ى االول الحائز 
عل��ى ت�صنيف “�صدي��ق البيئة” واّك��د نعمه : “ان 

ه��ذه الخط��وة هي ج��زء م��ن خط��وات ون�صاطات 

عدي��دة قام بها الBLc Bank لخدمة المجتمع 

والم�صاهم��ة ف��ي تنميته والم�صارك��ة في االن�صطة 

االجتماعية، البيئية كالت�صجير، ال�صحية كم�صاندة 

موؤ�ص�ص��ات �صحية غي��ر ربحي��ة، تربوية وحمالت 

التوعي��ة. وقال: “نحن ف��ي BLc Bank نوؤمن 

بان دورنا يتخطى الجوانب المالية واالقت�صادية 

الت��ي نتعامل فيها بكل مهنية واحتراف. فالمهمة 

االجتماعية مدرجة �صمن المهام اال�صا�صية ونحن 

نحر���س عل��ى تاأدية دورن��ا االجتماع��ي وتعميم 

ثقاف��ة الح�س بالم�صوؤولية االجتماعية على جميع 

الم�صاهمين ف��ي الم�صرف م��ن موظفين، ممولين 

و�ص��واًل الى زبائننا”.  وا�صاف: “على �صعيد اآخر 

 BLc مت�صل بمه��ام الم�صوؤولية االجتماعية، اأتم

للت�صوي��ت  الخا�ص��ة  حملت��ه  بنج��اح،   ،Bank
التوا�ص��ل  منظوم��ة  ف��ي  موقع��ه  عب��ر  العلن��ي 

ال��ى  والهادف��ة   FacEBOOK االجتماع��ي 

م�صاركة عائلة البنك والجمهور في الت�صويت على 

توزي��ع مبل��غ 55 األ��ف دوالر، ك�صرائ��ح منف�صلة، 

ل�صالح موؤ�ص�صات وجمعي��ات ان�صانية غير ربحية 

نا�صط��ة ف��ي المجالي��ن االن�صان��ي واالجتماع��ي. 

ووفق ح�صيل��ة الت�صويت الكثيفة، جمعت موؤ�ص�صة 

Sesobel، المتخ�ص�صة بالعناية باالطفال ذوي 
االحتياج��ات الخا�صة النف�صي��ة والج�صدية، اأعلى 

اال�ص��وات، فح�صل��ت على مبل��غ 25 األ��ف دوالر. 

تلته��ا جمعي��ة heart Beat  للعناي��ة بمر�صى 

القلب لدى االطفال، ونالت مبلغ 15 األف دوالر. ثم 

مركز �صرطان االطف��ال اللبناني الذي ح�صل على 

10 اآالف دوالر، واأخي��را جمعية اأم النور المعنية 
بمعالجة ومكافحة االدم��ان على المخدرات التي 

نالت مبلغ 5 اآالف دوالر”.

الخوري متو�سطًا الم�ساركون في الموؤتمر

جمعية امل�سارف تنظم �ر�سة حول »الو�ساطة«

جانب من الور�سة
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�صادرات �صناعية

ال�صادرات ترتفع 7 % وت�صّجل 3.520 مليارات دولر في 2011                 وافريقيا الجنوبية تت�صّدر الأ�صواق الم�صتوردة بـ30.1 مليون دولر

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2011 
حوالى 3 مليار و520 مليون دوالر مقابل 3 مليارات و291 مليون خالل 

العام 2010 ومليارين و595 مليون خالل العام 2009 أي بارتفاع ونسبته  
 7 % مقارنًة مع العام 2010 و35.7 % مقارنًة مع العام 2009. 

�سركة باطون البقاع لل�سناعة والتجارة

ال�سركة العامة للباطون الجاهز

�سركة ا.م.�س

المحترف الفني- لين ابو�سلو
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➠

ال�صادرات ترتفع 7 % وت�صّجل 3.520 مليارات دولر في 2011                 وافريقيا الجنوبية تت�صّدر الأ�صواق الم�صتوردة بـ30.1 مليون دولر

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت واملعدات الصناعية 
خالل العام 2011 نحو 238.6 مليون دوالر مقابل 227.2 مليون دوالر خالل 
العام 2010 و199.2 مليون دوالر في العام 2009 أي بارتفاع نسبته 5.1 % 
مقارنًة مع العام 2010 وارتفاع ونسبته 19.8 % مقارنًة مع العام 2009. 

�سركة ارتيك رخام �سركة الترابة الوطنية

ال�سركة ال�سناعية للغاز-يونيغازالموؤ�س�سة الوطنية للحجر اللبناني
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ام��ا ف��ي كان��ون االول 2011، فبل��غ مجم��وع 

ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة م��ا قيمت��ه 296.1 ملي��ون 

دوالر مقاب��ل 293 ملي��ون دوالر ف��ي كانون االول 

االول  كان��ون  ف��ي  دوالر  ملي��ون  و243   2010
دوالر  ملي��ون   3.1 قيمت��ه  بارتف��اع  اأي   2009
 2010 % مقارن��ًة م��ع كان��ون االول   1 ون�صبت��ه 

ن�صبت��ه  دوالر  ملي��ون   53.1 قيمت��ه  وارتف��اع 

 .2009 االول  كان��ون  م��ع  مقارن��ًة   %  21.8!
اإحتلت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمعادن 

الثمينة خ��الل هذا ال�صه��ر المرتبة االأول��ى، اإذ بلغت 

اأفريقي��ا  وت�ص��درت  دوالر،  ملي��ون   76.5 قيمته��ا 

الجنوبي��ة الئح��ة البل��دان الم�صت��وردة له��ذا المنتج 

اإذ ا�صت��وردت م��ا قيمته 29.8 ملي��ون دوالر. وحلت 

�ص��ادرات منتج��ات �صناع��ة االغذي��ة بقيمة 41.7 

ملي��ون دوالر ف��ي المرتبة الثاني��ة، واحتلت �صورية 

�ص��دارة ال��دول الم�صت��وردة لهذا المنت��ج بقيمة 8.6 

واالأجه��زة  االآالت  �ص��ادرات  ام��ا  دوالر،  ملي��ون 

والمع��دات الكهربائي��ة فجاءت ف��ي المرتبة الثالثة، 

المملك��ة  وت�ص��درت  دوالر  ملي��ون   40.9 بقيم��ة 

العربي��ة ال�صعودي��ة الئح��ة البلدان الم�صت��وردة لهذا 

المنت��ج اإذ ا�صت��وردت ما قيمت��ه 6.1 ماليين دوالر. 

واتت منتج��ات المعادن العادي��ة وم�صنوعاتها في 

المرتبة الرابعة بقيمة 32.8 مليون دوالر ومنتجات 

ال�صناع��ات الكيماوية في المرتب��ة الخام�صة بقيمة 

32.5 مليون دوالر. 

�سادرات اللوؤلوؤ واالأغذية

وارتفع��ت �ص��ادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة 

والمع��ادن الثمين��ة م��ن 55 ملي��ون دوالر خ��الل 

دوالر  ملي��ون   76.5 ال��ى   2010 االول  كان��ون 

خ��الل كان��ون االول 2011. وانخف�صت �صادرات 

ه��ذا المنتج الى كل من بلجي��كا واأفريقيا الجنوبية 

والمملك��ة العربية ال�صعودية فيم��ا ارتفعت الى كل 

م��ن �صوي�صرا و االم��ارات العربية المتح��دة ما اأدى 

ال��ى ارتف��اع قيم��ة �صادرات��ه االجمالي��ة بحوالى 

21.5 مليون دوالر.
كما ارتفعت �صادرات منتجات �صناعات االغذية 

م��ن 28 مليون دوالر خالل كانون االول 2010 الى 

خ��الل كان��ون االول 2011.  دوالر  ملي��ون   41.7
ويع��ود ال�صب��ب الرئي�ص��ي ف��ي االرتف��اع ال��ى زيادة 

ال�ص��ادرات من ه��ذا المنتج الى ال��دول العربية حيث 

ارتفعت قيمتها من 17.4 مليون دوالر خالل كانون 

االول 2010 ال��ى 24.2 ملي��ون دوالر خالل كانون 

االول 2011. وفي التفا�صيل ارتفعت هذه ال�صادرات 

�صناعية ���ص��ادرات 

�سركة النه�سة للتجارة وال�سناعة واال�ستيراد والت�سدير المجموعة المتحدة لل�سناعة والتجارة- كوجيكو

�سركة ادكو للتجارة

كانون االول
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الى كل من �صورية وانغوال وهولندا والمملكة العربية 

العربي��ة  واالم��ارات  واثيوبي��ا  واالردن  ال�صعودي��ة 

المتح��دة وبلجي��كا م��ا ادى الى االرتف��اع االجمالي 

والبالغ حوالى 13.7 مليون دوالر.

�سادرات االآالت والمعادن

واالأجه��زة  االآالت  �ص��ادرات  قيم��ة  وانخف�ص��ت 

والمع��دات الكهربائي��ة م��ن 57 ملي��ون دوالر خالل 

كان��ون االول 2010 ال��ى 40.9 مليون دوالر خالل 

كان��ون االول 2011. وارتفعت �صادرات هذا المنتج 

ال��ى المملكة العربي��ة ال�صعودية فيم��ا انخف�صت هذه 

ال�ص��ادرات ال��ى كل م��ن الع��راق واالم��ارات العربية 

المتح��دة وم�ص��ر واثيوبي��ا واالردن والكويت ما ادى 

ال��ى االنخفا���س االجمال��ي والبال��غ حوال��ى 16.1 

ملي��ون دوالر. كم��ا انخف�ص��ت �ص��ادرات المع��ادن 

العادي��ة وم�صنوعاته��ا من 45 ملي��ون دوالر خالل 

كان��ون االول 2010 ال��ى 32.8 مليون دوالر خالل 

كان��ون االول 2011. انخف�صت �صادرات هذا المنتج 

الى كل من اليابان وهولندا وتركيا واليونان وكوريا 

م��ا ادى ال��ى انخفا���س اجمال��ي بلغ حوال��ى 12.2 

مليون دوالر.

 ال�سوق الرئي�سية

�صكل��ت ال��دول العربية خالل ه��ذا ال�صهر ال�صوق 

الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، فقد بلغت 

قيم��ة ال�صادرات اإليها 125.8 مليون دوالر اأي ما 

ن�صبته 42.5 % من مجموع ال�صادرات ال�صناعية 

بينما احتلت ال��دول االأفريقية غير العربية المرتبة 

الثاني��ة اذ ا�صت��وردت ما ن�صبت��ه 22.5 % ومن ثم 

ال��دول االوروبية ف��ي المرتب��ة الثالثة بم��ا ن�صبته 

22.2 % تليه��ا ال��دول االآ�صيوية غير العربية بما 
ن�صبته 9.3 %.

وم��ن اب��رز المنتج��ات الم�ص��َدّرة ال��ى ال��دول 

العربي��ة: منتج��ات �صناع��ة االأغذي��ة بقيمة 24.2 

والمع��دات  واالأجه��زة  االآالت  دوالر،  ملي��ون 

الكهربائي��ة بقيم��ة 19.9 ملي��ون دوالر، منتجات 

ال�صناع��ة الكيماوي��ة بقيم��ة 16.4 ملي��ون دوالر 

ومنتج��ات الورق والكرت��ون وم�صنوعاتهما بقيمة 

15.4 مليون دوالر.
اما بالن�صبة ال��ى الدول الم�صت��وردة للمنتجات 

ال�صناعية، فق��د ت�صدرت اأفريقي��ا الجنوبية الئحة 

ه��ذه ال��دول حي��ث بلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات اإليها 

م��ا  اأي  ملي��ون دوالر.   30.1 ال�صه��ر  ه��ذا  خ��الل 

يوازي 10.2 % من القيم��ة االإجمالية لل�صادرات 

واحتل��ت �صوي�صرا المرتب��ة الثانية حيث بلغت قيمة 

ال�صادرات اإليه��ا 30.1 مليون دوالر اأي ما يوازي 

10.2 % تليه��ا االمارات العربي��ة المتحدة حيث 
بلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات اإليه��ا خ��الل ه��ذا ال�صهر 

27.2 ملي��ون دوالر اأي م��ا يوازي 9.2 %. وقد تم 
خ��الل ه��ذا ال�صه��ر الت�صدير الى 31 دول��ة افريقية 

غي��ر عربي��ة، 29 دولة اأوروبي��ة،  19 دولة اآ�صيوية 

غي��ر عربي��ة، 18 دولة عربي��ة، 17 دول��ة اميركية 

ودولت��ان اوقيانيت��ان. اأم��ا الدول الت��ي ا�صتوردت 

باأكث��ر من مليون دوالر فه��ي موزعة كما يلي: 14 

دول��ة عربي��ة، 10 دول افريقي��ة غي��ر عربي��ة، 10 

دول اوروبي��ة، 5 دول اآ�صيوية غي��ر عربية، دولتين 

اميركيتين ودولة اوقيانية. 

واردات االآالت

 

 بل��غ مجم��وع ال��واردات م��ن االآالت والمعدات 

ال�صناعي��ة ف��ي كان��ون االول 2011 نح��و 24.7 

مليون دوالر، مقابل 17.8 مليون دوالر في كانون 

االول 2010، اأي بارتفاع وقدره 6.9 مليون دوالر 

ون�صبته 38.9 %. وقد ت�صدرت المانيا الئحة البلدان 

الُم�ص��ِدّرة لالآالت والمعدات ال�صناعي��ة اإلى لبنان، 

حيث بلغت قيمتها خ��الل هذا ال�صهر حوالى 10.3 

ملي��ون دوالر تليه��ا ايطالي��ا بحوال��ى 4.0 مليون 

 دوالر وم��ن ثم ال�صين بحوال��ى 3.0 مليون دوالر.

واحتلت واردات االآالت لل�صناعات الغذائية المرتبة 

االولى، اإذ بلغت قيمتها 3.7 ماليين دوالر وت�صدرت 

ايطالي��ا الئحة البل��دان الُم�صِدّرة له��ذا المنتج الى 

لبنان اإذ �صَدّرت ما قيمته 0.9 مليون دوالر، تليها 

واردات اآالت ومع��دات �صناعة المنتجات المعدنية 

بقيم��ة 2.9 مليون دوالر، واحتل��ت ايطاليا �صدارة 

ال��دول الُم�ص��ِدّرة له��ذا المنت��ج بقيم��ة 0.9 مليون 

دوالر، ف��االآالت الت��ي ت�صتعمل ف��ي الطباعة بقيمة 

0.9 مليون دوالر.

ذي كورال اويل كومباني ليمتد

�سركة �ستيم�سوي مي لبنان
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ن�صاطات �صناعية

�صابونجيـان يتفقد م�صانع المتن ال�صمالـي:

ل خجل من تاأمين النمو عبر �صيا�صات الدمج

كالم �صابونجي��ان ج��اء خ��الل جول��ة قام بها 

الي��وم عل��ى م�صان��ع المت��ن ال�صمالي، ف��ي ح�صور 

المدير العام ل��وزارة ال�صناعة داني جدعون، رئي�س 

تجّم��ع �صناعيي المتن ال�صمالي �ص��ارل مولر، نقيب 

ال�صناعات الورقي��ة والتغليف فادي الجمّيل، نقيب 

ال�صناع��ات الغذائي��ة ج��ورج ن�ص��راوي، قائمق��ام 

المت��ن مارلين حداد، روؤ�ص��اء بلديات المتن، اأع�صاء 

في مجل�س اإدارة ال�صناعيين، و�صناعيين. 

الجولة

و�صمل��ت جول��ة �صابونجي��ان الم�صان��ع االآتية: 

بكفي��ا،  ف��ي  كرت��ون   –Gemayel Freres
ف��ي  ميكانيكي��ة  تجهي��زات   -  Technica
بكفي��ا، SIOM - ف�صي��ات ف��ي مزرع��ة ي�ص��وع، 

SaLTEK - اأف��ران خب��ز ف��ي مزرع��ة ي�ص��وع، 

في خطوة الفتة تشجع على الدمج الصناعي، أعلن وزير الصناعة فريج صابوجنيان أن “في هذه املرحلة السياسية 
واالقتصادية املضطربة، نحن مطالبون بالعمل أكثر واالنتباه إلى أقصى احلدود للمحافظة على استقرار مصاحلنا 

ومؤسساتنا وبذل اجلهود أيضاً لتعزيز النمو فيها”، قائالً “ال خجل من تأمني ذلك عبر املضي في سياسة الدمج”.
وسأل “ملا ال نتّجه إلى خلق سوق عمل في مجال الصناعات اخلضراء؟ وال نعمل أيضاً على جذب االستثمارات في 
مشاريع صناعية تقوم على االنتاج األنظف؟”. وطمأن الى ان املشاكل الصناعية “باتت معروفة ولن تكون عصّية 

على احلل”. 

�سابونجيان ي�ستمع الى �سرح من ال�سيخ فادي جميل وبدا في ال�سورة رئي�س التجمع ورئي�س بلدية بكفيا 

ومندوب المجلة عبداهلل حداد

�سابونجيان في م�سنعsiom  ي�ستمع الى ال�سيد طوني بارودمدير عام »تكنيكا« ال�سيد انطوان حداد ي�ستعر�س و�سابونجيان مراحل االنتاج
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– م��واد غذائية في   Products 2nd house
مزرع��ة ي�ص��وع، Petform - بال�صتيك في مزرعة 

ي�ص��وع، Nassar TG – خزان��ات بال�صتي��ك ف��ي 

مزرع��ة ي�ص��وع، Benta – م�صتح�ص��رات طبية في 

ذوق الخراب، abillama – كرو�صري في ال�صبية. 

واأقي��م ف��ي نهاي��ة الجولة، حف��ل غذاء جم��ع الوزير 

�صابونجي��ان بال�صناعيين في مطع��م »النخيل« – 

ال�صبية.

�سابونجيان

والق��ى �صابونجيان خ��الل الحفل كلم��ة، ا�صار 

فيها الى ان »الجول��ة ال�صناعية في المتن ال�صمالي 

لها معنى خا�س ووقع ممّيز. فهذه المنطقة تحت�صن 

�صناع��ات عريق��ة ومعروفة ف��ي االأ�ص��واق المحلية 

والعالمي��ة. يع��ود بع�صه��ا ف��ي التاريخ اإل��ى قرابة 

المئة ع��ام، مازج��ة الخب��رة والكفاءة م��ع الحداثة 

والتطوير.

��ع �صناعي��ي المت��ن 
ّ
و�صك��ر �صابونجي��ان تجم

ال�صي��د �ص��ارل مولل��ر  ال�صمال��ي ب�صخ���س رئي�ص��ه 

واالأع�ص��اء على تنظيمه��م هذه الزي��ارة الميدانية. 

الت��ي اتاح��ت الفر�ص��ة لمعاين��ة نم��اذج �صناعية 

متقّدم��ة، تخت�صر مختل��ف القطاع��ات ال�صناعية، 

الميكانيكي��ة  والتجهي��زات  والكرت��ون  الورقي��ة 

واالأوان��ي الف�صي��ة والم��واد الغذائي��ة والبال�صتيك 

والم�صتح�ص��رات الطبي��ة و االآلي��ات المتخ�ص�ص��ة 

)الكرو�صري(.

نجاحات كبيرة

ه��ذه  عل��ى  »اأهنئك��م  �صابونجي��ان:  وق��ال 

النجاحات الكبيرة. ورغم ما �صمعته منكم من تعداد 

لم�ص��اكل بات��ت معروف��ة، فاإن��ي اأوؤكد لك��م اأنها لن 

تكون ع�صّية على الحل. 

اأواًل - لق��د با�صرن��ا م��ع وزارة الطاق��ة والمياه 

ف��ي معالجة مو�ص��وع ال�صناع��ات ذات اال�صتخدام 

المكّث��ف للطاقة. و�ص��وف نعلن النتائ��ج قريبًا. كما 

�صنعم��ل على تاأمي��ن اأف�صل الت�صهي��الت لل�صناعات 

التي تقوم على الطاقات المتجّددة.

ثاني��ًا - ح�صمنا مع وزارة المال م�صاألة ا�صترداد 

ال�صريبة على القيمة الم�صافة على االآالت ال�صناعية 

والمواد االأولية.

الوزير والقائمقام في موؤ�س�سة منتوجات البيت الثاني وبدا ال�سيد فرن�سوا رزق موؤ�س�س ال�سركةثالثًا - في وزارة ال�صناعة، رّكزنا على ملف 

الوزير ورئي�س التجمع والقائمقام في كرو�سري ابي اللمع وبدا في ال�سورة ال�سيد داني عبود

�سابونجيان والوفد المرافق في �سركة �سالتك ي�ستمعان الى �سرح لل�سيد غارو �سلخنيان 

عن مراحل االنتاج

➠
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ن�صاطات �صناعية

واالإف��ادات  وال�صه��ادات  التراخي���س  من��ح 

ال�صناعية لجه��ة المحافظة على ال�صالمة العامة 

والزامية التاأمين �صد االأخطار الممكنة. 

رابع��ًا – م��ع وزارة التربي��ة، اأطلقن��ا برام��ج 

تثقيفية �صناعية وج��والت �صناعية للطالب في 

المدار�س والكليات.

الخارجي��ة  وزارة  م��ع  – التن�صي��ق  خام�ص��ًا 

لتفعي��ل دور  ثابت��ة  والمغتربي��ن ج��ار بخط��ى 

بعثاتن��ا الديبلوما�صي��ة في الخ��ارج على �صعيد 

ال�صناع��ي  للتب��ادل  المفي��دة  بالدات��ا  تزويدن��ا 

والتجاري مع الدول المختلفة. 

مبادرات �سجاعة

ون، تجاوزتم العراقيل 
ّ
وتابع: »اأيها ال�صناعي

الت��ي تواجهكم يومي��ًا بجهود فردي��ة ومبادرات 

�صجاع��ة. ونجحت��م ف��ي ا�صتهداف اأ�ص��واق عربية 

واأفريقي��ة واأوروبي��ة واآ�صيوي��ة واأميركي��ة. ومن 

الموؤكد اأنك��م كنتم تخطيتم حدود االإبداعات هذه 

اإل��ى مج��االت اأو�صع واأرح��ب لوال بع���س القيود 

لة. وبذلك توؤكدون اأن ال�صناعة هي اقت�صاد 
ّ
المكب

المناعة. 

وا�ص��اف: »�صعار »�صن��ع في لبن��ان« اأ�صبح 

عالمة فارقة للجودة وال��ذوق والفن. وغداً �صعار 

 الوزارة، 
ّ
»لبن��ان المنت��ج« الذي رفعت منذ تول��ي

��اًل ه��ذه الم�صي��رة الت��ي ندفع ف��ي اتجاهها 
ّ
مكم

لتنمية ال�صادرات اللبنانية«.

وق��ال �صابونجيان: »اأخيراً، في هذه المرحلة 

نح��ن  الم�صطرب��ة،  واالقت�صادي��ة  ال�صيا�صي��ة 

مطالبون بالعمل اأكثر واالنتباه اإلى اأق�صى الحدود 

للمحافظ��ة على ا�صتقرار م�صالحن��ا وموؤ �ص�صاتنا 

وبذل الجهود اأي�ص��ًا لتعزيز النمو فيها. وال خجل 

م��ن تاأمين ذلك عب��ر الم�صي في �صيا�ص��ة الدمج. 

لمواكب��ة متطلبات االأ�ص��واق وتما�صيًا مع �صيا�صة 

��ه اإلى خلق 
ّ
تاأمي��ن وظائ��ف جدي��دة، لم��ا ال نتج

�ص��وق عمل في مج��ال ال�صناع��ات الخ�صراء؟ وال 

نعمل اأي�صًا على ج��ذب اال�صتثمارات في م�صاريع 

�صناعي��ة تق��وم عل��ى االنت��اج االأنظ��ف؟ لبن��ان 

البل��د ال�صغي��ر بحجمه على الخريط��ة، اأوجدتموه 

اأنت��م ف��ي كل بقاع االأر���س. وه��ذا االنت�صار بات 

حقيقة بف�صلكم اأنتم، اأنتم الذين اأعطيتم ال�صناعة 

الوطنية اللبنانية بعدها العالمي«.

�سابونجيان والوفد المرافق في �سركة ن�سار تكنوغروب ي�ستمعان الى ال�سيد مارون جاك ن�سار عن انتاج 

ال�سركة لمعامل التكرير

�سابونجيان في �سركة pet form ي�ستمع الى ال�سيد طوني الحاج

الوزير �سابونجيان
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مولر

والقى مولر كلمة، قال فيها: »في نهاية هذه 

الجولة نقول لمعاليه، وهو العالم بكل التحديات 

 فيه��ا قطاعن��ا ال�صناعي، 
ّ
وال�صع��اب الت��ي يمر

وب��اأن العديد من الم�صان��ع وخ�صو�صًا تلك التي 

ت�صتهل��ك طاق��ة مكثف��ة، تخو�س معرك��ة �صراع 

»يوني�صيرامي��ك«  م�صن��ع  م�صي��ر  وم��ا  البق��اء، 

اإال اإن��ذار لما ق��د يواج��ه العديد م��ن الموؤ�ص�صات 

ال�صناعي��ة ف��ي حال عج��زت الدولة ع��ن اتخاذ 

اإجراءات وقائية لحماية هذا القطاع من االإنهيار 

وت�صريد عماله. 

وا�صار الى انه »ف��ي ال�صاأن الحكومي اي�صًا، ال 

ت��زال ال�صناعة تواجه تحدي��ات �صريبية تحّد من 

قدراته��ا التناف�صية كما انه��ا ال ت�صجع على ا�صتق 

ط��اب ا�صتثم��ارات جديدة له��ذا القط��اع«. وتابع: 

» ونح��ن نعلم، ي��ا معالي الوزير، ك��م تبذلون من 

جه��ود في هذا المج��ال، ونوّد في ه��ذه المنا�صبة 

ان نتق��ّدم م��ن معاليك��م ب�صكرن��ا وتقديرن��ا على 

 كل 
ّ
اهتمامك��م ومتابعتك��م لهذه االم��ور التي تهم

ال�صناعيين«.

مناطق �سناعية

وفي اط��ار تناوله ال�ص��اأن المناطق��ي، قال: 

»كلنا نعلم ان م��ن اهم المقومات لخلق مناطق 

�صناعي��ة نموذجي��ة ه��ي تاأمي��ن بني��ة تحتية 

ز بها 
ّ
مالئم��ة للحرك��ة الدنياميكي��ة الت��ي تتمي

ع��ات ال�صناعية، ونذكر منه��ا على �صبيل 
ّ
التجم

المث��ال ال الح�ص��ر، تاأهي��ل الطرق��ات وتاأمي��ن 

�صب��كات �ص��رف �صح��ي فعال��ة، اإ�صاف��ة ال��ى 

تجهي��ز مراك��ز متط��ورة للدفاع المدن��ي. وهذه 

ام��ور تتطل��ب ت�صاف��ر الجه��ود عل��ى الم�صتوى 

الحكوم��ي وهذا م��ا نطلب دعمكم ل��ه يا معالي 

الوزي��ر وعل��ى الم�صتوى البلدي، وه��ذا ما ناأمل 

ب��اأن تبادرالقائمقامي��ة والبلديات الى تفعيلها 

د 
ّ
وكذلك على الم�صتوى ال�صناعي، وهذا ما نتعه

ب��ه نحن ال�صناعي��ون لتقديم كل دع��م ورعاية 

لتفعيلها وتحقيقها«.

benta سابونجيان والوفد المرافق في زيارة م�سنع� رئي�س تجمع �سناعيي المتن ال�سمالي �سارل مولر

الموؤتمر ال�سحافي في مطعم النخيل وبدا في ال�سورة ال�سيخ فادي الجميل قائمقام المتن مارلين 

حداد وزير ال�سناعة فريج �سابونجيان رئي�س تجمع �سناعيي المتن ال�سمالي �سارل مولر مدير عام 

وزارة ال�سناعة داني جدعون رئي�س نقابة ال�سناعات الغذائية جورج ن�سراوي ورئي�س بلدية بكفيا 

انطون �سبعلي
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 توزيـع جوائز م�صابقة »�صتار باك« مـن »ليبان باك«

�صابونجيان: التغليف مفتاح الت�صويق وازدياد البيع
�صابونجي��ان  فري��ج  ال�صناع��ة  وزي��ر  برعاي��ة 

وح�صوره، نظم” المركز اللبناني للتغليف” م�صابقة 

StarPack Student Lebanon 2012 لل�صنة 
الثالث��ة عل��ى التوال��ي، بدعم م��ن المكت��ب االإقليمي 

ل�”يونيدو” وجمعية ال�صناعيين اللبنانيين. 

الط��الب  عل��ى  الجوائ��ز  توزي��ع  حف��ل  وج��رى 

الفائزين في ق�ص��ر االوني�صكو، ح�صره عدد كبير من 

ال�صخ�صي��ات واأع�صاء ال�صل��ك الدبلوما�ص��ي وروؤ�صاء 

االإقت�صادي��ة وال�صناعيي��ن واالعالميي��ن  الهيئ��ات 

وطالب الجامعات.

�سابونجيان

وعّب��ر �صابونجيان في كلمة القاه��ا عن ايمانه 

باأهمي��ة دور التغلي��ف في عملية ت�صوي��ق المنتجات 

وج��ذب الم�صتهل��ك وت�صجيعه على ح�ص��م خياره بين 

اأكث��ر من �صلع��ة معرو�صة. وقال: “لم يع��د �صراً خفيًا 

عل��ى اأحد الدور المح��وري الذي يوؤدي��ه التغليف في 

حياة كل �صلعة. وي��زداد توّهج هذا الدور في ع�صرنا 

الحالي مع �صعود التحديات البيئية وال�صحة العامة 

في �صلّم اأولويات الم�صتهلكين”. 

وا�صاف: “ اأن اإ�ص��راك طالب م�صريين واأردنيين 

فيه��ا اإل��ى جان��ب اللبنانيين، ي�ص��ّكل دفع��ًا وتحّديًا 

لل�صباب المبدع لتفجير طاقاتهم االبتكارية، وتحويل 

اأفكارهم الخالقة اإلى م�صاريع ت�صويقية رائعة وجذابة 

لمنتج��ات �صناعية. فالتغليف ه��و مفتاح الت�صويق، 

الم��وؤدي ال��ى ازدي��اد البي��ع واجت��ذاب الم�صتهلكين، 

وهو عن�ص��ر هام ي�صاهي النوعي��ة والجودة وال�صعر 

المدرو���س. م��ن هن��ا ياأتي ال��دور المح��وري للقالب 

ال�صحري ال��ذي يحتوي ال�صلعة، وال��ذي يكون اأحيانًا 

اأغل��ى م��ن ال�صلعة في ح��ّد ذاتها. ويعتب��ر الخبراء اأن 

التغلي��ف الم�ص��وؤول والناج��ح ه��و اأداة ا�صتراتيجي��ة 

تخفف ح��ّدة المناف�صة وتحاكي الم�صتهلك لدفعه اإلى 

ال�صراء. فال تعود كلف��ة التغليف عائقًا اأمام الت�صويق 

حتى لو كانت مرتفعة”.

واذ لفت الى ان دور التغليف اقت�صر في الما�صي 

على تعبئة �صلعة معينة لتمييزها عن مثيالتها، ا�صار 

الى انه اليوم ياأخذ اأبعاداً اأخرى ت�صمل حماية ال�صلعة 

وابراز جماليتها وتحديد �صكلها وحجمها ولونها مع 

تدوي��ن المعلومات التي يحتاج اإليه��ا الم�صتهلك عن 

تاريخ ال�صالحية والمكّونات والتاأثيرات ال�صلبية ...

الجميل

م��ن جهت��ه، ا�صار رئي���س “ليبان ب��اك” الدكتور 

ف��ادي الجميل الى انه “ال يخف��ى على اأحد ان قطاع 

التغلي��ف ي�صاه��م م�صاهم��ة فاعل��ة ومبا�ص��رة ف��ي 

اب��راز �ص��ورة الم�صرق��ة ل�”�صنع في لبن��ان”. وقال: 

“ان كان ه��ذا اللق��اء مخ�ص�صًا لت�صلي��ط ال�صوء على 
الطاق��ات والق��درات اال انه ال بد م��ن اال�صارة الى ان 

اأكالف الطاق��ة بات��ت ت�صكل خط��راً حقيقيا على هذه 

ال�صناع��ة وتهدد ب�صكل خا���س ا�صتمرارية �صناعات 

التدوي��ر في لبنان، خ�صو�صًا مع عدم تكافوؤ الفر�س 

مع البل��دان المج��اورة وحّتى االوروبي��ة التي تدعم 

مبا�ص��رة قطاعاتها االنتاجية، اأو من خالل االعتماد 

على الغاز الطبيع��ي كمورد فاعل وغير مكلف ن�صبيًا 

للطاق��ة. وا�ص��اف: “نرى انه بات لزام��ًا على الدولة 

اتخ��اذ اج��راءات �صريع��ة النق��اذ القطاع م��ن م�صير 

ماأ�ص��اوي، وذلك عبر ان�صاء �صن��دوق لدعم الم�صانع 

الت��ي ت�صتخ��دم طاقة مكثف��ة. علم��ا ان المعالجة لن 

تتعدى ال�40 مليون دوالر. وهذا رقم خجول لحماية 

اآالف العاملين في هذا القطاع، خ�صو�صا اإذا ما تمت 

مقارنة ذلك مع الم�صنع االلماني. وال اخفيكم القول 

انن��ا واذ نحتف��ل الي��وم بانج��ازات لعدد م��ن �صبان 

لبنان اجد نف�صي وكم�صوؤول عن قطاع يوؤمن اكثر من 

4500 فر�صة عمل امام واقع يهدد ا�صتمرارية العمل 

ف��ي قطاع��ات فاعل��ة اأخ��رى اأي �صناع��ات التدوير 

الت��ي ت�ص��م اي�صا ع��ددا” م��ن المه��ارات والطاقات 

الواعدة”. 

ونا�صد جمّيل الم�صوؤولين اال�صراع في المعالجة، 

وق��ال: “خوف��ي ان ن�ص��ل ال��ى ي��وم، ت�صط��ر في��ه 

القطاع��ات ال�صناعي��ة ال�صقيقة ال��ى ا�صتخدام مواد 

تغلي��ف من غي��ر انتاج لبن��ان، وهذا اأم��ر مرفو�س 

الأن انعكا�صات��ه ال�صلبية لن تنح�صر بقطاع التغليف 

فح�صب انم��ا بالقطاع ال�صناعي برمته. الكل يعرف 

عّن��ي انني ل�صت رجل التاأف��ف والتذّمر بل من دعاة 

التف��اوؤل والمعالج��ة الم�صوؤول��ة، وكلن��ا ثق��ة ب��ان 

الجه��ود التي تق��وم بها وزارتنا �ص��وف تثمر حلواًل 

خ قطاعاتنا 
ّ
في ا�صرع وقت ممكن لكي ن�صتمر ونر�ص

كمح��رك لقط��اع التغلي��ف عل��ى م�صت��وى المنطقة. 

با�ص��م الموؤ�ص�ص��ات ال�صناعية والطاق��ات ال�صبابية 

الموج��ودة ن�صك��ر وزارة ال�صناع��ة لتبن��ي مطال��ب 

ال�صناعيي��ن وو�صع الحل��ول لم�صاكل��ه التي تنتظر 

قرارات تنفيذية. «

المقود

ون��ّوه الممث��ل االقليم��ي لمنظمة االم��م المتحدة 

للتنمي��ة ال�صناعي��ة خال��د المقود، ب�”تو�ص��ع المركز 

ب�ص��كل تدريجى فى ن�صاطاته ليتخط��ى حدود لبنان 

و�ص��وال ال��ى المنطق��ة العربي��ة واأوروبا، علم��ا باأنه 

المرك��ز الوحيد م��ن نوعه ف��ى ال�ص��رق االأو�صط الذى 

يقدم خدمات ا�صت�صارية متخ�ص�صة فى مجاله”)...(.

مقدمة الح�سور
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افرام

 والق��ى نائ��ب رئي���س جمعي��ة ال�صناعيي��ن زياد 

بكدا���س كلمة رئي���س جمعية ال�صناعيي��ن نعمت فرام 

وج��اء فيها: “ونحن نحتفل ب�صبابنا المبدع، تح�صرنا 

في الوقت عينه بوادر قلق على الو�صعين االقت�صادي 

واالجتماع��ي ، م��ن جراء م��ا يح�صل م��ن حولنا وفي 

العال��م. ال�صناع��ة، وخ�صو�ص��ًا ف��ي لبنان، ه��ي التي 

ت�صتوع��ب الطاق��ات الب�صري��ة الفكرية والي��د العاملة، 

اكث��ر من اي قطاع اقت�صادي اخر، فهي ت�صتقطب نحو 

150000من الي��د العاملة، ع��دا المياومين، و�صعف 
ه��ذا الرقم في قطاع��ات م�صاعدة لل�صناع��ة. والقطاع 

ال�صناع��ي يوؤدي ال��دور االبرزفي البل��دان التي تتميز 

بدخ��ل عال للفرد، حيث توؤم��ن النمو الحقيقي وفر�س 

العم��ل لالجي��ال الطالعة وتحقيق االم��ن االجتماعي. 

وق��د اثبت��ت الدرا�ص��ات االقت�صادي��ة ان كل ن�صبة نمو 

تع��ادل %1 ف��ي القط��اع ال�صناع��ي، كفيل��ة بتاأمين 

1500 فر�ص��ة عم��ل جدي��دة. اما مقول��ة ان الجدوى 
من ال�صناع��ات اللبنانية، نتيجة افتق��ار بلدنا للمواد 

االولية الطبيعي��ة، فهي مقولة خاطئة، اذ ان التجارب 

ف��ي �صوي�ص��را، هولن��دا وحت��ى الياب��ان تناق���س هذه 

المقولة. 

وا�ص��اف: “تتمي��ز ال�صناع��ة اللبناني��ة بالجودة 

والنوعية، نتيج��ة التزامها الكامل بالتجديد والتطوير 

والحداثة، وهي بجودتها ت�صاهي ال�صناعة االوروبية، 

واالميركي��ة،  االوروبي��ة  اال�ص��واق  دخوله��ا  وم��ا 

وم�صاعف��ة ارق��ام �صادراته��ا ف��ي االع��وام الخم���س 

االخيرة، لت�ص��ل الى 3،525 ملي��ارات دوالر اميركي 

عام 2011، اإال خير دليل على ذلك. لذا علينا االيمان 

بج��ودة المنتج اللبناني وان نعم��ل ون�صعى مع وزارة 

ال�صناعة لخلق ثقافة �صناعية لدى المجتمع اللبناني 

عامة وا�صح��اب القرار في مجل�س الن��واب والحكومة 

خا�ص��ة. مع اال�صارة ال��ى ان معالي وزير ال�صناعة قد 

قرر، م�صكورا، بالتعاون م��ع وزارتي الثقافة والتربية 

والتعلي��م العال��ي ، ت�صمي��ن المناه��ج التربوي��ة، ف��ي 

مختل��ف مراح��ل التعليم، اهمي��ة ال�صناع��ة اللبنانية 

وجودة انتاجها وتنوع��ه وكفايته، والتعريف بقدرات 

القطاع ال�صناعي الوطني”.

فلينت

وتحدث��ت ال�صفيرة ال�صوي�صرية روث فلينت عن دور 

دعم الدولة ال�صوي�صرية ل�”ليبان باك”، وقالت: “ليبان 

باك” هي ق�صة نجاح، وهي االآن تجمع تقريبًا جميع 

المكّونات لت�صبح ق�صة نجاح م�صتمر: ف�”ليبان باك” 

ع�ص��و ن�صط في “منظمة التعبئ��ة والتغليف العالمية” 

و�ص��وف يعق��د اجتماع لمجل���س حكامها ف��ي 2013 

في لبن��ان؛ وقد نظم جولتي��ن درا�صيتين على ال�صعيد 

االإقليم��ي لل�صناعات من العراق وال�صودان. كذلك وقع 

اتفاقات تواأمة مع مراك��ز التعبئة والتغليف الفرن�صية 

المج��اورة  ال��دول  م��ن  طلب��ات  وتلق��ى  والتون�صي��ة، 

لم�صاعدتهم في اإقامة مراكز مماثلة...”. 
�سابونجيان يتو�سط الفائزين

�سابونجيان في جناح »دليل ال�سادرات«
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توزيع جوائز اأف�سل املقاالت لباحثني لبنانيني يف الكيمياء 

ميقاتي يعد بـ»�صنوية« الجائزة وافرام يدعو الى خطة تعزز البحث العلمي

جنيب  الوزراء  مجلس  رئيس  رعى 
أفضل  جوائز  توزيع  حفل  ميقاتي 
لباحثني  املنشورة  العلمية  املقاالت 
في  الكيمياء  علوم  في  لبنانيني 
الوطني  اجمللس  من  بدعوة  السراي، 
السنة  ملناسبة  العلمية  للبحوث 
أطلقتها  التي  للكيمياء  العاملية 

منظمة االونيسكو.

ميقاتي

واعلن ميقاتي “ان مجل�س الوزراء اتخذ، في �صبيل 

ت�صجيع هذا العمل، قراراً باإ�صدار طابع بريدي خا�س 

بالمنا�صب��ة ، و�صيرع��ى �صائ��ر الن�صاط��ات وخا�ص��ة 

الموؤتم��ر العلمي الدولي الذي يق��ام في �صهر حزيران 

من ه��ذا العام. وك�صف ميقات��ي ان الحكومة �صترعى 

مب��ادرة المجل���س لتكري��م العاملين في��ه والباحثين 

العلميين الذين تمّيزوا ببحوثهم خالل ال�صنوات الع�صر 

الفائت��ة. ووعد ميقات��ي باأن ت�صبح الجائ��زة �صنوية 

�صم��ن تنظي��م كام��ل لمختل��ف القطاع��ات العلمية، 

وهذا ما يرتب على المجل�س الوطني للبحوث العلمية 

م�صوؤولية التح�صير لهذا االأمر. 

اأ�صاف: “نحن ندرك اأن المجل�س الوطني للبحوث 

العلمي��ة يحتاج اإلى المزيد م��ن الدعم من قبل الدولة 

وخا�ص��ة في المجالي��ن المالي والب�ص��ري، ولنا ملء 

الثق��ة باإدارة المجل�س وروؤيته الذي يدعم من خاللها 

وط��الب  المتفوقي��ن  والط��الب  العلميي��ن  م�صاري��ع 

الدكت��وراه باالإ�صافة اإلى ن�صاط��ات مراكزه البحثية 

، وخا�ص��ة م��ا تقدم��ه ه��ذه المراك��ز من دع��م علمي 

مه��م الإدارات الدولة والجامعة اللبنانية والجامعات 

الخا�ص��ة . واإننا عازمون على تعزيز الموارد الب�صرية 

العلمية في المجل�س ومراكزه، �صمن معايير وا�صحة 

تف�صح ف��ي المجال للتعاقد مع حملة الدكتوراه الذين 

ا�صتف��ادوا من من��ح المجل���س وفتح “مهن��ة الباحث 

العلمي” اأمام اأبنائنا، و�صن�صعى ليتمكن المجل�س من 

تحقيق هذا الهدف في اأقرب وقت”.

افرام

والقى رئي���س جمعية ال�صناعيي��ن اللبنانيين 

نعم��ة اإف��رام، ق��ال فيه��ا: “من��ذ اخت��راع العجلة 

المتعلق��ة  العملي��ات  ُع��ّدت  االأول��ى،  ��ة 
ّ
ال�صناعي

م��ن  واالبت��كار  والتطوي��ر  العلمي��ة  بالبح��وث 

الم�صلم��ات اال�صتثماري��ة. ولطالم��ا ترافقت ذروة 

 ، مع 
ّ
 الناتج المحّلي االإجمالي

ّ
الم�صتويات في نمو

ة. تاأ�صي�صًا عليه ، 
ّ
ت�صجي��ل اإنجازاٍت ابتكارية مجلي

ف مع البح��وث العلمية 
ّ
ب��ات من ال�ص��روري التكي

. فال يوجد علم من دون علماء وال 
ّ
رع��ة للنمو

ّ
الم�ص

يوجد علماء من دون اأبحاث. والتحديث هو نتيجة 

حتمية للبحوث كافة وال �صيما العلمية منها “. 

وتاب��ع: “اإن اأف�صل ما يمك��ن التو�صية ب�صاأنه 

ة 
ّ
لتعزي��ز البح��ث العلمي، هو اعتماد خّط��ة رئي�صي

 ،
ّ
ين االأربعة: القطاع العام

ّ
ت�صمل الالعبين االأ�صا�صي

�صات 
ّ
ين، الم�ص��ارف والموؤ�ص

ّ
الجامعات، ال�صناعي

 تبني �صيا�صة 
ّ
ة.ويك��ون عل��ى القطاع الع��ام

ّ
المالي

 
ّ
البح��ث والتطوير واالبتكار عب��ر المجل�س الوطني

ة، بالتعاون م��ع مر�صد البرنامج 
ّ
للبح��وث العلمي

الخا���س بتقيي��م العنا�صر وا�صت�ص��راف الم�صتقبل 

ت�صهي��ل  علي��ه  يك��ون  كم��ا  الدرا�ص��ات.  وو�ص��ع 

ة والتن�صي��ق ب�صاأن 
ّ
عمل معه��د البح��وث ال�صناعي

ة 
ّ
، عبر تمكي��ن جمعي

ّ
ن�صاط��ات البحث ال�صناع��ي

ين م��ن اداء دور الموائم بين 
ّ
ي��ن اللبناني

ّ
ال�صناعي

ة ومعهد 
ّ
 للبح��وث العلمي

ّ
كلٍّ م��ن المجل�س الوطني

��ة والجامع��ات ح��ول �ص��وؤون 
ّ
البح��وث ال�صناعي

التطوير واالبتكار”.

م�ساركة فعالة

واذ اعتب��ر ان عل��ى الجامع��ات واج��ب الم�صاركة 

والتطوي��ر  البح��ث  ��د  مر�صَ ن�صاط��ات  ف��ي  الفعال��ة 

واالبت��كار، واإج��راء بح��وث عملي��ة ترب��ط مرحلَت��ي 

التخرُّج وما بعد التخرُّج، وتطوير م�صارات لالأولوّيات 

البحثّية المطلوبة في البلد )ال�صناعة، الطاقة، البيئة، 

النف��ط والغ��از ، الماء، اإل��خ(، قال: “لعل ف��ي تاأ�صي�س 

معهد لل�صهادات العليا École Doctorale، �صبياًل 

اإلى تقديم برامج تن�صئة واإعداد متخ�ص�صة للباحثين، 

وم�صاح��ة اأكاديمي��ة تعر���س فيه��ا انج��ازات مهنّية 

الأع�صاء هذا المعهد،من اأبحاث تطبيقية وغيرها ... «

وع��ن دور ال�صناعّيي��ن، قال: “عل��ى ال�صناعيين 

كاأولوي��ة ت�صمي��ن خط��ط عمله��م ف�صاًل ع��ن البحث 

والتطوي��ر واالبت��كار، وو�ص��ع ا�صتراتيجّي��ة منا�صبة 

ح��ول االإنفاق ال�صن��وّي الخا���سّ بهذا ال�ص��اأن ُيقا�س 

بالن�صب��ة المئوّي��ة من حج��م المبيعات.ومن البديهي 

لديهم، االعتماد على جمعّي��ة ال�صناعّيين اللبنانّيين 

 للبحوث العلمّية 
ّ
وم��ن خاللها على المجل�س الوطن��ي

والجامع��ات، الإج��راء  ال�صناعّي��ة  البح��وث  ومعه��د 

بحوث ح��ول اأحدث المنتجات به��دف تاأكيد الحاجة 

اإل��ى التطوير، م��ع اأخرى مكثَّفة ح��ول ال�صوق لتحديد 

حاجة الم�صتهلك”. 

وراأى انه يقع على عاتق الم�صارف والموؤ�ص�صات 

المالّية اأخي��راً، تخ�صي�س برامج تمويلية متخ�ص�صة 

باالبت��كار، واإيج��اد التموي��ل ال��الزم لال�صتثمار في 

الم�صاري��ع الفرعّي��ة الجديدة الناتجة م��ن كل ابتكار 

اثبت فاعليته وجدواه وقيمته الم�صافة.

ميقاتي متو�سطًا الح�سور
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 ال�صروط العامة للترخي�س للموؤ�ص�صات ال�صناعية 

ن�ص��رت الجري��دة الر�صمي��ة ف��ي عددها رقم 

٥ تاري��خ ٢٠١٢/٢/٢ الق��رار رق��م ١/١٤ المتعلق 

للموؤ�ص�ص��ات  للترخي���س  العام��ة  بال�ص��روط 

“تعتم��د للترخي���س  ال�صناعي��ة. وج��اء في��ه: 

للموؤ�ص�ص��ات ال�صناعي��ة ب��كل فئاته��ا ال�صروط 

العامة التالية:

- ح�ص��ر العم��ل داخ��ل الم�صن��ع وتنظي��م 

الممرات بين االآالت حفاظا على �صالمة العمال 

والمحافظ��ة عل��ى النظاف��ة العامة ف��ي داخله 

ومحيطه وعدم اإزعاج الجوار.

- اأال تك��ون من �صم��ن اأ�صا���س البناء وفي 

اأق�ص��ام االإنتاج اأجزاء قابل��ة لالحتراق كتلبي�س 

الخ�صب اأو القما�س اأو خالفه.

- فرز النفايات ال�صلبة الناجمة عن ن�صاط 

الموؤ�ص�ص��ة ف��ي م�صتوعب��ات خا�ص��ة للتخل���س 

منها بطريقة مقبول��ة بيئيا، اأو ت�صليم ما يمكن 

اإعادة ا�صتخدامه اإلى الجهات المخت�صة الإعادة 

.)recycling( ت�صنيعه اأو تدويره

- ت�صري��ف المي��اه المبتذلة اإل��ى المجرور 

الع��ام في ح��ال وج��وده اأو اإلى حف��رة �صحية 

نظامي��ة وفقا لالأ�صول الفني��ة ومنع ت�صريفها 

مبا�ص��رة في االآب��ار االرتوازي��ة اأو في مجاري 

المياه الطبيعية.

- و�ص��ل النفايات ال�صائلة بالمجرور العام 

اأو بالحفرة ال�صحي��ة بعد معالجتها في محطة 

اأو بالمنطق��ة وف��ق  تكري��ر خا�ص��ة بالمعم��ل 

ال�صروط ال�صحية والبيئية.

- ع��دم تخزي��ن الم��واد الخطرة ف��ي الهواء 

الطل��ق بل و�صعها ف��ي مكان م�صق��وف ومقفل 

وم�صب��ع بالهواء ومع��زول عن االأر���س ي�صمن 

عدم ت�صرب المواد ال�صامة اإلى المياه الجوفية.

- ف�صل المواد االأولية عن المواد المنتجة.

- التقيد في االإنتاج بالموا�صفات االإلزامية 

اللبنانية ذات ال�صلة في حال وجودها.

غرف��ة  ف��ي  الكهربائ��ي  المول��د  و�ص��ع   -

ت�صم��ن  بم�ص��اف  عادم��ه  وتجهي��ز  خا�ص��ة 

تواف��ق خ�صائ���س االنبعاث��ات الناتجة منهما 

م��ع المعايير البيئي��ة الوطني��ة المو�صوعة لها 

بموج��ب الق��رار رق��م ١/٨ تاري��خ ٢٠٠١/١/٣٠ 

بملوث��ات  المتعلق��ة  والمعايي��ر  )الموا�صف��ات 

م��ن  المتول��دة  ال�صائل��ة  والنفاي��ات  اله��واء 

الموؤ�ص�ص��ات الم�صنفة ومحطات معالجة المياه 

المبتذلة( وتمديد الداخون اإلى اأعلى من م�صتوى 

�صطح البناء بمترين على االأقل.

- تجهي��ز المول��د بكات��م لل�ص��وت واالآالت 

ال�صو�صائ��ي  للتل��وث  م�ص��درا  تعتب��ر  الت��ي 

بو�صائ��ل ل�صب��ط ال�صجيج الناتج م��ع المعايير 

البيئي��ة المو�صوع��ة له بموج��ب الملحق رقم ٤ 

)المتعل��ق بالح��دود الم�صموح��ة ل�ص��دة ال�صوت 

وم��دة التعر�س االآمن له( من الق��رار رقم ١/٥٢ 

تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٩ المتعلق بتحديد الموا�صفات 

والن�صب الخا�صة للحد من تلوث الهواء والمياه 

والتربة.

- �صيان��ة المول��دات واالآالت ب�ص��كل دوري 

واإبع��اد خ��زان الم��ازوت بو�صع��ه ف��ي م��كان 

معزول ومحمي.

- و�ص��ع االأ�صالك الكهربائي��ة ب�صورة غير 

ظاه��رة ومتوافقة مع ن��وع العم��ل ومتطلباته 

.)earth( وحمايتها بوا�صطة التاأري�س

- توفي��ر تهوئة كافية في اأرج��اء الم�صنع 

كافة طوال دوام العمل.

- تزوي��د الم�صن��ع اأجه��زة اإن��ذار ومطافئ 

يدوية تو�صع ف��ي اأمكنة ي�صه��ل الو�صول اإليها 

وتدريب العمال على ا�صتخدامها.

- من��ع التدخين منعا باتا داخ��ل الم�صنع 

واإال يك��ون العم��ل تح��ت تاأثي��ر الكح��ول اأو اأي 

م��واد مخدرة وو�صع اإ�ص��ارات تحذيرية في هذا 

الخ�صو�س.

- تر�صي��د ا�صتخدام المياه ف��ي كل المراحل 

بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي

)ين�صح با�صتخدام الحنفيات االوتوماتيكية 

االقف��ال اأو ال�صغ��ط العال��ي للمياه ف��ي بع�س 

ال�صناعات(.

-تطبي��ق دلي��ل ح�ص��ن االإدارة البيئية على 

العمليات االإنتاجية كافة.

- توفي��ر م�صتلزمات االإ�صعاف االأولي كافة 

بم��ا في ذلك خزان��ة اأدوية و�صم��ادات واأدوات 

طبي��ة اأ�صا�صي��ة كافي��ة، اإ�صاف��ة اإل��ى طباع��ة 

التوجيهات الالزمة عليها ال �صيما اأرقام هواتف 

اقرب الم�صت�صفيات و�صرك��ة التاأمين المتعاقدة 

مع الموؤ�ص�صة والدفاع المدني وال�صليب االأحمر 

وغيرها من المعلومات ال�صرورية الملحة.

لو�صائ��ل  العم��ال  ا�صتخ��دام  الزامي��ة   -

الحماية ال�صخ�صية الالزم��ة )كمامات، األب�صة 

خا�ص��ة، قف��ازات، اأحذي��ة منا�صب��ة، واقي��ات 

ل��الآذان، نظ��ارات( اإذا كان��ت طبيع��ة العم��ل 

تتطلب ذلك.

للعم��ال  ومطب��خ  �صف��ة  مي��اه  توفي��ر   -

وغرف��ة ا�صتراحة لهم �صمنه��ا خزائن للمالب�س 

ومنتفعات �صحي��ة و�صليمة والتقي��د بال�صروط 

ال�صحي��ة الخا�صة )مغ�صلة وكر�ص��ي لكل ع�صرة 

اأ�صخا�س(.

- و�ص��ع مرج��ل البخار، في ح��ال وجوده، 

�صم��ن غرف��ة خا�ص��ة وتجهي��زه ب��كل اأجه��زة 

 pressure switches،( االأمان الكهربائية

 water level، indicators، alarm
 )pressure safety valves( والميكانيكية

وو�صل �صمامات االأم��ان الميكانيكية بق�صطل 

خا�س اإلى خارج البناء وتجهيز حراق المرجل 

بفالت��ر منا�صبة، واإجراء �صيانة دورية للمرجل 

حفاظ��ا عل��ى البيئ��ة وال�صالم��ة العام��ة )اإبراز 

�صه��ادة ال�صيانة من معهد البح��وث ال�صناعية 

اأو من موؤ�ص�صة مفو�صة ر�صميا(.

- و�ص��ع اإ�ص��ارات تحذيري��ة: اأم��ان، خط��ر 

حريق، اأماكن اأو ممرات اأو اآالت خطرة، مخارج 

طوارئ.

- توفي��ر اإن��ارة كافي��ة ف��ي اأثن��اء العم��ل 

و�صرورة �صمان �صبل توفير الطاقة.

- احت��رام مواعي��د العم��ل الم�صم��وح به��ا 

خارج المناطق ال�صناعية واخذ راحة الجوار اأو 

المحيط في االعتبار.

- التعاق��د مع اإحدى �ص��ركات التاأمين �صد 

الحري��ق وح��وادث العم��ل و�صد الغي��ر )للعمال 

وللم�صنع ولالآليات التابعة له(.

- ت�صجير محي��ط الم�صن��ع وت�صوينه وفقا 

للقوانين.

- و�صع اإ�صارات اأو الئحات تعريفية بموجب 

ترخي�س قانوني وفقا لالأ�صول لت�صهيل عملية 

الو�صول اإلى الم�صنع.

- مراجعة ال�صروط الخا�صة بكل م�صنع«.
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ن�صاطات �صناعية

�سربل بحث � افرام 

��سع القطاع ال�سناعي 

بحث وزي��ر الداخلية والبلديات العميد مروان 

�صرب��ل، في مكتبه في ال��وزارة، مع رئي�س جمعية 

ال�صناعيين في لبن��ان المهند�س نعمة افرام، في 

الموا�صي��ع ذات االهتمام الم�صت��رك بين الداخلية 

وال�صناعيي��ن. واأ�ص��ار اف��رام اث��ر االجتم��اع اإلى 

رغبة الوزير �صربل واندفاعه في م�صاعدة القطاع 

ال�صناعي الذي يخلق فر�س عمل جديدة لل�صبيبة 

وي�صاه��م م�صاهم��ة فاعل��ة ف��ي خف���س معدالت 

البطال��ة، م�ص��ددا عل��ى اأن ال�صناع��ة تحافظ على 

لبنان المنتج لتحقيق النمو االقت�صادي.

»املال« تبقي على املادة 59 

تلق��ى وزير ال�صناع��ة فري��ج �صابونجيان كتابا 

م��ن وزير المالية محمد ال�صف��دي اأكد فيه اأن “وزارة 

المالي��ة قررت وخالف��ا ل��راأي الهيئ��ات وال�صناديق 

الدولي��ة، االإبقاء على المادة ٥٩ م��ن قانون ال�صريبة 

على القيمة الم�صافة وعدم اإلغائها، وبالتالي االإبقاء 

على حق اال�صترداد المعطى لل�صناعيين”.

وقد علق الوزير �صابونجيان، مثمنا موقف الوزير 

ال�صف��دي على ه��ذا ال�صعيد، لما في ذل��ك من مردود 

اإيجاب��ي عل��ى ال�صناعيي��ن ب�ص��كل ع��ام، وتخفي���س 

لبع�س االأكالف في عمليات االإنتاج المرتفعة.

يذك��ر اأن جمعية ال�صناعيين اللبنانيين كانت قد 

قام��ت بحملة وا�صع��ة ل�صرح وجه��ة نظرها والوقوف 

اأم��ام طرح اإلغاء الم��ادة 59 من قانون ال�صريبة على 

القيم��ة الم�صاف��ة ومفاعي��ل ا�صتردادها م��ن م�صروع 

الموازن��ة، لغي��اب المبرر المنطقي ووف��ق قول رئي�س 

الجمعية نعمة افرام: “ال�صتحالة فهم ال�صناعي كيف 

علي��ه اأن يدف��ع ال�صريب��ة على القيم��ة الم�صافة على 

الم��واد االأولي��ة الم�صتعمل��ة في �صناعت��ه، وان يحرم 

ف��ي الوقت عينه م��ن ا�صتردادها عند ت�صنيعه للمنتج 

النهائ��ي عند بيعه؟!”.  ولو األغيت هذه المادة، لكانت 

زادت الكلف��ة االإنتاجي��ة عل��ى قيم��ة المبي��ع بن�صب��ة 

تق��ارب ال��� 10 %، االأمر الذي كان �صيكب��د ال�صناعة 

الوطني��ة خ�صائر كبي��رة و�صيعر�س خط��وط اإنتاجها 

اإلى االإقفال، وهي ق�صية حياة وموت وفق ما عر�صت 

جمعية ال�صناعيين.

مبادرات جلمعية ال�سناعيني 

من اجل تنمية ال�سادرات 

اأعلنت جمعية ال�صناعيين اللبنانيين في بيان، اأن “وفدا من الجمعية، زار مدير ال�صوؤون االقت�صادية 

ف��ي وزارة الخارجية والمغتربين ال�صفير م�صطفى حمدان. وت��داول المجتمعون في �صبل تفعيل التوا�صل 

م��ع ال�صف��ارات اللبنانية في الخ��ارج عبر مديرية ال�ص��وؤون االقت�صادي��ة، ا�صتكماال للتن�صي��ق القائم بين 

وزارتي ال�صناعة والخارجية”.

وته��دف ه��ذه المبادرات اإلى ولوج اأ�صواق جديدة وتنمية ال�ص��ادرات ال�صناعية في االأ�صواق القائمة، 

م��ا ينعك���س اإيجابا على الميزان التجاري اللبناني، اإ�صافة اإلى اإيج��اد الحلول لبع�س العوائق التي توؤثر 

على ت�صدير ال�صلع اللبنانية.

واأ�صار البيان اإلى اأن ال�صفير حمدان اأبدى تجاوبا، وا�صعا مع الوفد م�صروع اآلية تعاون بين الجانبين 

لما فيه م�صلحة االقت�صاد اللبناني.

تابع وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان مو�صوع 

المختلف��ة )حدي��د،  ال�صناعي��ة  المخّلف��ات  معالج��ة 

بال�صتيك، ورق، كرتون، جلود... ( واإعطاء ال�صناعيين 

فر�صة ا�صتخدامها في عملية انتاجهم بدل ت�صديرها 

اإلى الخ��ارج. وعقد لهذه الغاي��ة اجتماع عمل �صارك 

في��ه المدير العام للوزارة داني جدعون، رئي�س نقابة 

ال�صناع��ات الورقية والتغليف ف��ادي الجميل، رئي�س 

تجمع �صناعيي ال�صاحية الجنوبية ا�صامة حلباوي، 

رئي���س بلدي��ة �صكا ف��رج اهلل كف��وري، رئي���س اتحاد 

الق�صابين وتج��ار الموا�صي مع��روف بكدا�س، رئي�س 

نقاب��ة الدباغين طوني فرح��ات، وممثلون عن �صركة 

�صوكلي��ن. ودعا تجار الخ��ردة والبال�صتي��ك والجلود 

اإلى اعط��اء االأف�صلية في عملية بيع ه��ذه المواد اإلى 

ال�صناعيين الم�صتعدين ل�صراء ال�صلعة بال�صعر العالمي، 

�صارح��ًا اأن ت�صدير ه��ذه الب�صاعة م��ن دون ح�صبان 

حاج��ة ال�صناعيي��ن اليها يه��دد قطاع��ات �صناعية 

باالقف��ال كقطاع الدباغة مثاًل، وه��ذا االمر لن يقبل 

به الأن��ه يترك انعكا�صات �صلبية على االقت�صاد عامة 

ويعر�س مئات العمال في وظائفهم.

ر�سوم على الت�سدير

وك�ص��ف اأنه يدر���س اتخاذ خطوات عل��ى �صعيد 

فر�س ر�صوم على ت�صدير هذه ال�صلع كما هو معمول 

به في بلدان عدة، وفي �صكل يوؤمن لل�صناعي حاجته 

وال يعر���س التاجر لك�صاد ب�صاعت��ه اأو بيعها ب�صعر 

ادن��ى م��ن ال�صع��ر العالمي. وه��و م�صتع��د ال�صتقبال 

تجار الخردة لال�صتماع الى اآرائهم قبل اتخاذ القرار 

النهائ��ي. يذك��ر ان جمعي��ة ال�صناعيي��ن اللبنانيين 

عملت على تحمي��ل م�صاريع موازنات الدولة لعامي 

2011 و2012 بن��دا �صريبي��ا، يه��دف ال��ى تقلي���س 
امكانية ت�صدير مواد اأولية لبنانية تدخل في خدمة 

ال�صناعة اللبنانية.

ال�صناعيون م�صتعدون ل�صراء 

الخردة والجلود بال�صعر العالمي 

الوزير �سابونجيان
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ن�صاطات �صناعية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت من 

منافسة السلع العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب 
والتحديات.

 وستتناول في هذا العدد  مصنع Precision – Al Jouzou Rollers، ومؤسسة صعب للتجارة والنقل،      
و مؤسسة »بلدي للصناعة والزراعة«، و شركة »بالستيبون«، ومصنع احمد محمد سليمان الديراني 

واخوانه، و شركة NA لصناعة األلبسة الرجالية،   ومعامل سامر شحادة  حالوة  وطحينة الغزال.

ف��ي العام 2011 اأ�ص�س ال�صي��د عمر الجوزو با�صم 

Precision – al Jouzou rollers، ل�صناعة 
و�صناع��ة  والفليك�ص��و،  االأوف�ص��ت  مطاب��ع  محاب��ر 

ال�صيلن��درات وتلبي�صها بالكوت�صوك، معتمداً بذلك على 

عمال اخت�صا�صيين في هذه المهنة.

وب��داأ الم�صن��ع عمل��ه ب��� 12 اآل��ة كمرحل��ة اأول��ى 

لالأنتاج م�صتفيداً من حاجة البلد اإلى هذا االنتاج، وهو 

لذل��ك ومنذ افتتاحه �صكل نقلة نوعية، بتلبيته طلبات 

ال�صوق اللبنانية، ومن ثم االأ�صواق العربية، التي كانت 

قد �صبقتها �صمعة الم�صنع وانتاجه المتقدم. 

يوؤك��د ال�صيد ج��وزو اإل��ى الم�صاكل الت��ي تعتر�س 

ال�صناعيي��ن ب�صكل عام و�صناعت��ه ب�صكل خا�س، من 

خ��الل غياب اأي حماي��ة او دعم لل�صناع��ة في لبنان 

اأ�صوة بال�صناعات العربية التي تتلقى دعمًا كبيراً من 

قبل حكوماتها.

وي�ص��دد ال�صي��د الجوزو عل��ى اأه��م الم�صاعب التي 

تعتر���س ال�صناعيي��ن ف��ي لبن��ان، وه��ي: االإيجارت 

المرتفع��ة للمح��ال ب�صبب غياب المناط��ق ال�صناعية. 

انقط��اع  وا�صتم��رار  المحروق��ات،  اأ�صع��ار  واأرتف��اع 

التيار الكهربائي ما يرفع م��ن كلفة االنتاج. التعرفة 

الجمركي��ة العالي��ة االأمر ال��ذي جعل كلف��ة اال�صتيراد 

اأرخ���س م��ن الت�صني��ع، م��ا يوؤك��د ان المناف�ص��ة بين 

ال�صناعة الوطنية وال�صناعة الم�صتوردة �صعبة جداً.

ف��ي �ص��وء ه��ذه الم�صاعب اقت��رح، اإع��ادة النظر 

الم�صت��وردة،  للب�صائ��ع  الجمركي��ة  التعرف��ة  ف��ي 

واإع��ادة النظ��ر في االتفاقي��ات التجاري��ة التي تكبل 

ال�صناعي اللبناني، والتخفيف من التعرفة ال�صريبية 

لل�صناعيي��ن. ومن االقتراحات الت��ي نتوجه فيها اإلى 

الدول��ة التي ه��ي حا�صن��ة للمجتمع، اإيج��اد مناطق 

�صناعية مو�صعة.

�صت�صاع��د  تلبيته��ا  المطل��وب  المقترح��ات  ه��ذه 

ال�صناعيين اللبنانيين وتخفف من اأعبائهم. وبالرغم 

اأعاني��ه )ونعاني��ه  م��ن ه��ذا الواق��ع ال�صع��ب ال��ذي 

ك�صناعيي��ن(، ال زل��ت موؤمن��ًا باأنني اأ�ص�ص��ت م�صنعًا 

الألب�س ما اأ�صنع.

م�صنع Precision – al Jouzou rollers:اللبناني يلب�س مما ي�صنع
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اأ�ص���س محم��د �صع��ب واأوالده الم�صنع �صنة 

2006 للباط��ون الجاهز، بهدف تلبية حاجة 
ال�ص��وق اللبنانية التي تعي�س حال ن�صاط متنام 

في البناء.

بداأ م�صنع �صعب حركته االأولى ب� 45 اآلية، 

وه��ي بداية جيدة ومهم��ة ا�صتطاع من خاللها 

الم�صن��ع تغطي��ة مناط��ق عدي��دة م��ن لبن��ان، 

ولج��ودة االنت��اج اأث��ره ف��ي ذل��ك، حي��ث اثبت 

ه��ذا الم�صنع نف�ص��ه محليًا وا�صتط��اع ال�صمود 

والتغل��ب عل��ى كل مناف�ص��ة كان��ت ق��د ب��داأت 

تعتر�صه.

تط��ور الم�صنع في الع��ام 2009 من خالل 

ا�صتح��داث معم��ل جديد لزي��ادة االنت��اج، وقد 

ات�صع نط��اق الطلب على انتاجه، بعد االنتعا�س 

االقت�ص��ادي ال��ذي �ص��اد البلد في ه��ذه الفترة، 

خ�صو�صًا وان انتاجه اأثبت اهميته عبر م�صيرته 

الق�صيرة ن�صبيًا، واحتل حيزاً مهمًا في االأ�صواق 

المحلية، وازداد االقبال والطلب على اأنتاجه.

وكغي��ره م��ن ال�صناع��ات، يعان��ي م�صن��ع 

�صع��ب واأوالده العديد م��ن الم�صاكل التي تعيق 

حركته وتو�صعه، وعن اأثار الو�صع االقت�صادي 

عل��ى انت��اج الم�صنع للباط��ون الجاه��ز، حدد 

ال�صي��د �صعب بتوا�صع الم�صكل��ة اال�صا�صية التي 

تعان��ي منه��ا موؤ�ص�صت��ه وه��ي تخت�ص��ر ب�صوء 

التنظ��م الذي يقف حجر عث��رة اأمام ا�صتمرارها 

وتو�صعه��ا ف��ي القطاع نف�صه او ف��ي القطاعات 

ل��ة، باالإ�صافة اإل��ى اأن القطاع ال�صناعي 
ّ
المكم

يحت��اج فع��اًل اإل��ى قواني��ن حديث��ة تخفف من 

اأعب��اء االنتاج الذي يعان��ي فعليًا �صوء التنظيم 

كما اكد ال�صيد �صعب ذلك.  

مدير موؤ�س�سة »بلدي لل�سناعة �الزراعة«  اأبو �سقرا: عنوان جناحنا اللقمة الطيبة

من��ذ بداي��ة الت�صعيني��ات اأ�ص���س ال�صي��د ماأمون اب��و �صق��را م�صنعًا النت��اج االلبان 

واالجب��ان البلدي��ة، ا�صافة اإل��ى الك�صك. وبع��د تو�صعه في اال�ص��واق اللبنانية، وتحقيق 

النج��اح تلو النجاح، اأدخل �صناعة الكبي�س والمربيات اإلى ق�صم االنتاج، وحر�س على 

اأن تك��ون بلدي��ة و�صحية، واأال يدخل في تركيبها اأي مواح��د حافظة، ما جعلها تالقي 

رواجًا كبيراً و�صرعان ما انت�صرت في مختلف المناطق اللبنانية. 

والحق��ًا �صعى اأبو �صقرا اإلى تو�صيع محال��ه التجارية في بيروت لت�صويق منتجاته، 

وعمد اأي�صًا اإلى تطوير م�صنعه في عماطور عبر ادخال خطوط انتاج جديدة ومتطورة 

تراع��ي ال�صالم��ة العام��ة. وم��ن ه��ذه المنتج��ات البلدي��ة، الحب��وب والبه��ارات وزيت 

الزيتون والع�صل، وم��اء الزهر والورد، وال�صرابات المحالة بال�صكر والخل ودب�س العنب 

والخرنوب.  وفي لقاء ل� “ال�صناعة واالقت�صاد” مع �صاحب الموؤ�ص�صة اأو�صح ال�صيد اأبو 

�صقرا اأن المعوقات والم�صاكل التي تعانيها كل من ال�صناعة والزراعة في لبنان كثيرة. 

لع��ل اأهمها ع��دم وجود رقاب��ة �صارمة من قبل الدول��ة على بع�س م�صوق��ي المبيدات 

واالأدوية الزراعية ال�صامة الم�صرة ب�صحة االإن�صان، ا�صف اإلى ذلك حاجة ال�صناعة اإلى 

دعم وحماية من مناف�صة االنتاج االجنبي رغم جودة ال�صناعة المحلية العالية. 

�صعب للتجارة والنقل: �صناعتنا تعاني �صوء تنظيم
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ن�صاطات �صناعية

ح�سد جوائز عديدة ب�سبب جودة انتاجه �نوعيته

الديراين: م�سكالت تعرت�س �سناعتنا

ف��ي بداي��ة ال�صتيني��ات تاأ�ص���س م�صن��ع 

واخوان��ه  الديران��ي  �صليم��ان  اأحم��د محم��د 

ف��ي ق�صرنب��ا � البق��اع، وكان الكبي���س اأول 

انت��اج ت��م ت�صويقه في تل��ك الفت��رة. وب�صبب 

جودة االنتاج العالي��ة ازداد االقبال والطلب 

م��ا ح��دا باأ�صح��اب الم�صن��ع اإل��ى تو�صي��ع 

خط��وط االنتاج، لي�صمل المربي��ات والكبي�س 

وال�صرابات، بنكهات متعددة. 

وم��ع ازدياد الطلب عل��ى االنتاج، ورغبة 

الزبائن باإ�صافة اأنواع جديدة من عنا�صره، بداأ الم�صنع بانتاج الحبوب والبهارات، والحالوة والطحينة، واالألبان واالأجبان وغيرها من المنتوجات الغذائية، وذلك 

لتلبية طلبات الزبائن. 

ويوؤكد اأ�صحاب الم�صنع اأن الهدف االأول الذي يطمحون اإليه هو نوعية االنتاج وجودته العالية، وهذه ال�صيا�صة انعك�صت اقبااًل من الم�صتهلكين، في لبنان والدول 

العربية واالجنبية. ومن هنا فاإنه لي�س م�صتغربًا اأن تح�صد منتوجات م�صنع الديراني جوائز عالمية عديدة في الجودة والنوعية. 

الم�ص��كالت الت��ي تعتر���س �صناعتهم عديدة وال يمكن تعداده��ا كلها، خ�صو�صًا في �صوء الغياب الكل��ي للحلول من قبل الدولة. ومع ذلك ف��اإن ا�صحاب الم�صنع 

ياأملون اأن ت�صتتب االأو�صاع ال�صيا�صية حتى تتمكن البالد من ا�صتعادة عافيتها االقت�صادية. 

ف��ي لقاء م��ع ال�صناعة واالقت�ص��اد اأكد ال�صيد 

عب��د القادر �صقي��ر مدير ع��ام �صرك��ة بال�صتيبون 

لل�صناع��ة الفنية واحد ال�ص��ركاء ان ال�صركة بداأت 

ك�صرك��ة اقت�صادية و�صناعية تعم��ل في �صناعة 

عل��ب امب��الج م��ن كرت��ون  وبال�صتي��ك واكيا���س 

للهداي��ا وجمي��ع المنا�صب��ات من��ذ الع��ام 1989 

ومازال��ت تتو�ص��ع بازدهارها لت�ص��ل  تقريبا الى 

كل ال��دول العربية مع بع�س م��ن الدول االجنبية 

واالوروبية باال�صافة طبعا الى ال�صوق المحلية

ويق��ول  ال�صي��د �صقي��ر ان ال�صرك��ة تطمح نحو 

االف�صل ولذلك �صعينا الى تطوير وتحديث المعمل 

عبر مكنن��ة متطورة لت�صل منتوجاتنا الى نوعية  

ذات ج��ودة عالي��ة  ت�صاه��ي  االنت��اج االروب��ي  

والعالمي  وهذا ما لم�صناه لدى م�صاركتنا  في عدة 

معار�س . وبالرغم من كل الظروف ال�صعبة  التي 

عانى منه��ا البلد والقط��اع ال�صناع��ي والمنطقة 

الحم��دهلل مازلنا محافظين  على م�صتوى انتاجنا 

وم�صتمرين  وناأمل دائما في االف�صل.

ماهي الم�صاكل التي تعتر�صكم :

لل��دول  الب�صائ��ع  ل�صح��ن  ت�صهي��الت  ايج��اد 

العربي��ة ونطم��ح يوما للو�صول ال��ى �صوق عربية 

وت�صهيل��ه  البح��ري   ال�صح��ن  تطوي��ر  م�صترك��ة 

ودعمه��ا  وتطويره��ا  بال�صناع��ة   االهتم��ام 

واالهتمام بالكهرباء  

 �سركة »بال�ستيبون« ..  ازدها دائم 

عبد القادر �سقير
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�سركة NA ل�سناعة االألب�سة الرجالية  

جناحنا يعتمد االأبتكار اأ�اًل

االألب�ص��ة  �صناع��ة  �صكل��ت 

ف��ي لبن��ان �صوق��ًا رائج��ة عل��ى 

والخارجي  الداخل��ي  ال�صعيدي��ن 

ه��ذه  اعتم��دت  حي��ث  العرب��ي،   �

ال�صناع��ة، الخب��رة وال��ذوق ف��ي 

الت�صميم واالنتاج.

 ،N.a من��ذ تاأ�صي���س �صرك��ة 

)الرجالي��ة(  االألب�ص��ة  ل�صناع��ة 

ل�صاحبيه��ا االأخوين ن��زار ونبيل 

علي��ق، وي�صي��ر ن��زار اإل��ى وج��ود 

ت�صمي��م عل��ى النج��اح، والنجاح 

براأيه يعتم��د في الدرج��ة االأولى 

عل��ى االأبت��كار، وهو االأم��ر الذي 

�صكل دافعًا له��ذه ال�صركة لكي تكون 

عنوانًا للزبائن في لبنان.

ويوؤك��د ن��زار ان �صناعته��م تمتاز بالج��ودة واالأناق��ة واالإبداع، وه��ي عوامل 

تحتاج اإلى اأجود اأنواع االأقم�صة، واإلى خبرة طويلة ومهنية عالية.

ويتاب��ع ن��زار قائاًل: لقد ا�صتوردنا احدث االآالت والمع��دات الالزمة التي تعتمد 

تقني��ة متط��ورة ل�صناع��ة االألب�ص��ة، وال �صيما بوج��ود اأف�صل المه��رة الذين حاكّت 

اأنامله��م اأج��ود اأنواع االألب�ص��ة الرجالية، وليك��ون البنطلون الرجال��ي بموا�صفات 

عالمية. 

وحول الم�صاكل الت��ي تعتر�صه ك�صناعي، قال نزار: طبعًا لدينا م�صاكل عديدة 

كاأي �صناع��ي، وهي تحت��اج اإلى حلول �صريعة لتخفيف كلف��ة االنتاج والمناف�صة. 

ويمكن ح�صر هذه الم�صاكل بالنقاط التالية:

اأ�صعار المواد االأولية المرتفعة  - 1
2 - ا�صتمرار انقطاع التيار الكهربائي

3 - ايجاد مناطق خا�صة لل�صناعيين تكون حاًل لم�صاكلهم 
   

نزار عليق

معامل �سامر �سحادة 

حال�ة  �طحينة الغزال

بدا ال�صي��د �صامر �صحادة 

منذ الع��ام 1993 ب�صناعة 

الح��الوة والطحين��ة وراحة 

الحلقوم في م�صنعه بمنطقة 

وادي الزين��ة الرميل��ة عل��ى 

ال�صي��د  ويعتب��ر  ال�صاح��ل. 

ال�صناعيي��ن  م��ن  �صح��ادة 

الطموحي��ن الذي��ن ال يق��ف 

ب�صناعت��ه عند حّد بل يعمل 

دائمًا على تطويرها والرقي 

به��ا ال��ى اأعل��ى الم�صتويات 

الم�صن��ع  تجهي��ز  فبع��د 

جدي��دة  انت��اج  بخط��وط 

وحديث��ة عم��د عل��ى ا�صافة 

خطوط النتاج دب���س الخروب 

وال�صم�صمية وال�صكاكر وتين المعقود.

وك��ون ه��ذه ال�صلع الت��ي ينتجها تدخل ف��ي ال�صناع��ات الغذائية ف�صعار 

النظافة والجودة هما التي يعتمدها الم�صنع في �صناعته.

وفي لقاء مع مجلة ال�صناعة واالقت�صاد مع ال�صيد �صامر �صحادة �صاحب 

معام��ل حالوة وطحينة الغزال اأو�صح لنا  كيفية ت�صويق انتاجه في مختلف 

المناط��ق اللبناني��ة وي�صدر ق�صم كبير م��ن االنتاج الى ا�ص��واق عالمية مثل 

فرن�ص��ا وا�صباني��ا والمانيا وج��زر الكناري وكن��دا وكولومبي��ا. وتحدث عن 

بع���س الم�ص��اكل التي تعيق �صناعتن��ا ب�صكل خا�س وال�صناع��ة عامًة فهي 

اواًل عدم دعم الدولة لل�صناعة وخا�صة للت�صدير فعملية ال�صناعة وت�صويقها 

وت�صديره��ا كله��ا تقع على عات��ق الم�صنع. ع��دا عن م�ص��اكل الكهرباء وما 

نعانية من تقنين وغالء في المحروقات والفيول...

�سامر �سحادة
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فاك�س: 545933 )5( 961    ال�سويفات الأمراء - �سارع التريو - مفرق البيب�سي - تلفون: 886979 )3( 961 

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

�صركة زياد بو عز لل�صناعة والتجارة �ش.م.م.

ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 
صناعة كافة امللبوسات القطنية

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

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف: 240681)5(961 
619681)3(961 - خليوي: 671265)3(961-ص.ب. 1503-33

addresse: Batloun-chouf - Main raod  
Tel: 961)5(240681 - 961 )3(619681 - 961)3(671265  
P.O.Box: 1503-33 - E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   54 3/14/12   11:52:20 AM



55ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

موؤ�ص�صة نيو مود

New Mode Establishment 
❍ متخصصون بصناعة األلبسة املدرسية 

❍ تصاميم انيقة وعصرية بذوق رفيع 
❍ تنفيذ دقيق ومتقن 

❍ من املصنع الى املدارس 

العنوان: صيدا - شارع فخر الدين - بناية طعان طابق 
5-6 تلفون: 07/732689 خليوي: 03/905242  فاكس:  

07/736505
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INDEVCO Industrial Complex . Halat, Lebanon
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www.unipaklb.com
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ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ملف خا�ص

ال�صناعات الغذائية 

في لبنان:

 ارتفاع الأكالف ي�صع 
القطاع امام مناف�صة  

�صر�صة .. وال�صادرات              
في المراتب الولى

INDEVCO Industrial Complex . Halat, Lebanon
Phone +961 9 478 900 .  Fax +961 9 478 915  P.O. Box 22, Jounieh Lebanon 

www.unipaklb.com
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خا�س
ف 

مل

يعتب��ر قطاع ال�صناعات الغذائية م��ن اأهم واأقدم القطاعات ال�صناعية في 

لبنان واكثرها تطوراً، اذ �صهد على مر ال�صنوات تو�صعًا اأفقيًا وعموديًا، واأ�صبح 

ي�صم �صناع��ات متكاملة تنتج مروحة وا�صعة م��ن ال�صلع والمنتجات. ويحتل 

قطاع ال�صناعات الغذائية المرتبة االأولى بين القطاعات ال�صناعية لجهة عدد 

م�صانع��ه المنت�صرة على االرا�ص��ي اللبنانية والذي يبلغ 560 م�صنع، وي�صكل 

م��ا ن�صبت��ه 17.4 %. وتتوزع الم�صانع الغذائية عل��ى المحافظات اللبنانية، 

وت�ص��م محافظ��ة جبل لبنان 201 م�صنعًا، بي��روت 71، لبنان الجنوبي 54، 

لبن��ان ال�صمال��ي 130، البق��اع 84، النبطي��ة 8، بعلب��ك الهرم��ل 9، عكار 5، 

والنبطية 8.

ال�سلع المنتجة

ويبلغ عدد ال�صلع التي تنتجها الم�صانع الغذائية  175 �صلعة موزعة على 

عدة اأق�صام كالتالي:

● �صناع��ة االألب��ان واالأجب��ان المعروف��ة في لبن��ان منذ اأجي��ال طويلة. 

و�صهدت هذه ال�صناعة خالل ال�صنوات االأخيرة تطوراً هائاًل عبر اإدخال االآالت 

والتجهي��زات الفني��ة على خطوط االنتاج. وت�صم��ل منتجاتها حاليًا 68 �صلعة 

مختلفة تنتم��ي الى الفئات التالية: الحليب المعق��م، اللبن، االأجبان، الكريما، 

الزبدة. 

● �صناع��ة الطحي��ن والخب��ز والكع��ك الت��ي تعتب��ر م��ن اب��رز ال�صناعات 

التقليدية في لبن��ان. منتجاتها الطحين الزيرو، الدقيق البلدي ل�صنع مختلف 

اأنواع الخبز، الطحين المخ�ص�س ل�صنع الحلويات والمعجنات الغذائية . وتقع 

المطاحن الكبيرة في العا�صمة بيروت و�صواحيها وفي طرابل�س ، فيما تنت�صر 

المطاحن ال�صغيرة في �صائر المناطق اللبنانية. 

  ●    اأم��ا �صناعة الكعك والب�صكوي��ت  فهي من اأحدث ال�صناعات تجهيزاً، 

ويخ�ص���س انتاجها بمعظمه لالأ�صواق الداخلي��ة. وي�صمل انتاجها، الذي يتميز 

بموا�صف��اة عالمي��ة، الب�صكوي��ت ال�ص��ادة والمح�ص��ي والمغل��ف بال�صوكوالت��ه 

والمعكرون��ة وال�صعيري��ة وب�صكويت البوظ��ة. وت�صم مواده��ا االأولية الطحين 

وال�صك��ر والخمي��رة ذات االنت��اج المحل��ي وم��واد اأخ��رى كالزب��دة وم�صحوق 

الكاكاو ت�صتورد من الخارج.

تترك��ز م�صانع المخابز الفاخرة قي بي��روت و�صواحيها، ويكفي انتاجها 

ال�صوق المحلية وي�صدر الى عدد كثير من البلدان خا�صة الدول العربية والدول 

االأفريقية.

● �صناع��ة ال�صكاكر، الحلويات وال�صوكوالت��ه، وتعتبر اي�صًا من ال�صناعة 

اللبنانية التقليدية. واكت�صبت هذه ال�صناعة مع ال�صنين خبرة ومهارة، وتتميز 

اآالتها وتجهيزاتها بالتجديد با�صتمرار.

  ● �صناعة الع�صائر والمياه حيث يبلغ عدد م�صانع الع�صائر 20 م�صنعًا 

والمياه المعدنية 14 م�صنعًا.

 ● �صناع��ة المك�صرات والبن والبه��ارات، ويفوق عدد هذه الم�صانع المئة 

م�صنع وي�صدر معظم انتاجها الى اال�صواق المحلية والعربية والدولية خا�صة 

االوروبية واالميركية.

اهمية القطاع

وتكم��ن اهمي��ة القطاع في ما يوفره من الفائدة الت��ي تتكامل مع القطاع 

الزراع��ي باالإ�صافة اإل��ى اأهميته عل��ى ال�صعيد اال�صتراتيج��ي واالأمن الغذائي 

وم�صاهمت��ه ف��ي االإكتف��اء الذاتي، بحي��ث يعتبر قط��اع ال�صناع��ات الغذائية 

عن�ص��را داعم��ا ومحفزا لتطوي��ر القطاع الزراع��ي وركنا اأ�صا�صي��ا في تحقيق 

االأم��ن الغذائي واال�صتق��رار االقت�صادي وزيادة االإنت��اج المحلي على ح�صاب 

الواردات.

وت�صاهم هذه ال�صناعة في  تحويل المواد الغذائية ال�صريعة التلف الى مواد 

اكث��ر ثباتا فيمكن حفظ بع�صه��ا عدة ايام او ا�صابي��ع والبع�س االخر لب�صعة 

ا�صهر او لفترة �صنوات ح�صب طريقة الحفظ المتبعة ، ويمكن بهذه الطريقة جعل 

الغ��ذاء متوفرا طول ال�صن��ة واال�صتفادة من المحفوظ منه بالتعليب او التجميد 

او التجفيف في موا�صم رداءة االنتاج ب�صبب الجفاف  او غيرها من االمور .

كم��ا ت�صاعد ال�صناعات الغذائي��ة على تنظيم المي��زان التجاري للخامات 

الغذائية فتحول دون هبوط ا�صعارها في موا�صم انتاجها بغزارة الى حد ربما 

الي�صج��ع عل��ى انتاجها . بل انها تترك الباب امام��ه مفتوحًا على الدوام لبيع 

الكميات الفائ�صة الى معامل الت�صنيع وباثمان منا�صبة ، كما ان توفرها في 

موا�ص��م ندرته��ا الي�صطر الم�صتهلك الى دف��ع اثمان مرتفعة ج��دا عن اثمانها 

وهي طازجة .

 وتوؤث��ر ب�ص��كل مبا�صر على ت�صجي��ع �صناعات اخ��رى ذات عالقة مبا�صرة 

معه��ا ك�صناعة مواد التعبئة المختلف��ة و�صناعة المكائن الخا�صة بالت�صنيع 

والم��واد الكيمياوية الحافظة .وتوؤدي دوراً في تح�صي��ن الحا�صالت الزراعية 

والما�صي��ة فف��ي ح��ال الفواك��ه والخ�ص��روات تف�ص��ل اال�صن��اف ذات الن�صج 

المتجان�س ليخزن المح�صول الم�صنع ذي نوعية جيدة .

مواجهة غير متكافئة

ويعتب��ر االنفتاح عل��ى اال�صواق وتوقي��ع اتفاقات التب��ادل التجاري الحر 

م��ع دول عدي��دة تتمت��ع باأكالف انت��اج اقل من لبن��ان، اب��رز التحديات التي 

يواجهه��ا القطاع، اذ اإن توقيع الحكومة اللبنانية التفاقات التبادل التجاري 

الح��ر و�صع��ت ال�صناع��ات الغذائي��ة اللبناني��ة ف��ي مواجه��ة غي��ر متكافئ��ة 

م��ع الم�ص��ادر االأق��ل كلفة فغ��زت االأخي��رة االأ�ص��واق اللبنانية بع��د اأن كانت 

 االأول��ى قد فق��دت معظم اأ�ص��واق ت�صديره��ا التقليدي��ة ب�صبب ارتف��اع الكلفة.

ويع��ود ارتف��اع كلفة االنتاج في لبن��ان اإلى ارتفاع قيم��ة الطاقة مقارنًة مع 

ال��دول العربية االأخ��رى وخا�صًة دول الخليج وم�صر، واإل��ى ممار�صات الدولة 

ف��ي تحديد اأ�صعار مرتفعة للكهرب��اء والحد االأدنى لالأجور والر�صوم الجمركية 

على مدخالت االإنتاج ور�صوم القيمة الم�صافة والر�صوة. 

القطاع في المرتبة الأولى لجهة عدد م�صانعه

ال�صناعات الغذائية  وتحّدي النفتاح
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�صركة ا. �صاهني للحلويات 

A.Shahine For Pastry
�سم�سم - طحينة - �سكاكر - راحة الحلقوم - حال�ة 

 العنــــــوان : جبيل - حصرايل - الشارع العام -  بناية املؤسسة -  هاتف : 559-09/790473-09/790473 صندوق البريد : جبيل 129
add reSS :  jbeil - hosrayel - Street Main bldg : est. Tel : 09/ 790437 - 559 - fax : 09/ 790437 P.o. box : 129 joubeil

info@eshahin.com   www. eshahin.com

Sesame - Tahini - candies - halawa - Laukoum

T°ƒjô… )e∏à» HÉcé«æ≠(





 




dÑæÉ¿ - eæü°ƒQjá Gdªàø - T°ÉQ´ S°Ée» Gdü°∏í - HæÉjá S°Éfâ Gj∏» - H∏ƒ∑{Oz 
gÉJ∞: 993235)4( 169- J∏ØÉcù¢ : 777104)4( 169- 770104)4( 169
N∏«ƒ… :252682)3( 169- 770808)3( 169
U¢.Ü.: 2610- eæü°ƒQjá Gdªàø

Gd©æ``````ƒG¿ :

 



o 

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   62 3/14/12   11:52:59 AM



63ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

Abbas Miskiعبا�ش م�صكي 

مبيع �تجهيز معامل �مطابع البال�ستيك �مكنات التعبئة

Manufacturing & Printing all Kinds of Plastic

 العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨51409 )1( 9٦1 خلوي : ٨49700 )3( 9٦1
aDDrESS : Beirut - Lebanon - Tel : 961 (1) 851409 - cell : 961 (3) 849700

E-mail : abbasmiski@gmail.com       E-mail : abbasmiski@hotmail.com

�سناعة �طباعة كافة انواع البال�ستيك

A.M. Plastic Est. Plastic  موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك
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������ص�����ادرات

خا�س
ف 

مل

ال�صادرات الغذائية تغزو الأ�صواق العربية والعالمية             ونموها الم�صتمر ي�صع القطاع في المراتب الأولى
يتميز قطاع الصناعات الغذائية في 
لبنان مبقومات واعدة وعديدة مكنته 

من غزو مختلف األسواق اخلارجية، 
فبفضل املزايا التفاضلية التي يتمتع بها 

والسيما النوعية العالية وعالمة “صنع 
في لبنان” وقدرته على االستفادة من 

منتجات زراعية مختلفة وعلى الوصول 
إلي االسواق العاملية مستفيداً من موقع 

لبنان اجلغرافي والطلب احمللي املتزايد علي 
منتجات االغذية، حني حقق القطاع مرتبة 

متقدمة بني باقي القطاعات الصناعية 
مع تسجيل صادراته منوا مضاعفا عام 
2010 أي بزيادة نسبتها 16 % عن عام 

2009 ونسبة منو تراكمي تصل إلى7 % بني 
عامي 2007 و2010.

وتشهد الصادرات الصناعات الغذائية 
خاصة الزيوت واحللويات واملعلبات منوا منذ 
السنوات القليلة املاضية على الرغم من 

التباطؤ الشامل الذي طرأ على صادرات 
القطاع الصناعي عموما، ما مّكن القطاع 

من البقاء بني املراتب اخلمس االولى جلهة 
قيمة صادراته. وسجل القطاع عام 2011 
ارتفاعات متواصة بلغت الذروة مع نهاية 

العام في شهر كانون اول الذي صدر لبنان 
خالله مواد غذائية بقيمة 41.7 مليون 

 دوالر مقابل 28 مليون دوالر في عام 2010.

من انتاج �سركة بيتا

من انتاج �سركة ابناء عبد القادر غندور

من انتاج �سوبان
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ال�صادرات الغذائية تغزو الأ�صواق العربية والعالمية             ونموها الم�صتمر ي�صع القطاع في المراتب الأولى

االأغذي��ة  �صناع��ة  �ص��ادرات  قيم��ة  وارتفع��ت 

وم�صنوعاته��ا م��ن 22 مليون دوالر خ��الل كانون 

الثاني 2010 الى 25.3 مليون دوالر خالل كانون 

الثاني 2011. وف��ي التفا�صيل تبين انه خالل هذا 

ال�صه��ر م��ن ع��ام 2010 ت�ص��درت ال�صعودية الئحة 

البل��دان الم�صت��وردة له��ذه ال�صلع��ة بم��ا قيمته 3.8 

مليون دوالر مقابل 4.3 ماليين دوالر خالل كانون 

الثان��ي من ع��ام 2011. وبلغ��ت قيم��ة ال�صادرات 

ال��ى �صورية 2.54 ملي��ون دوالر، والى االردن 2.1 

ملي��ون دوالر، وال��ى الع��راق 1.94 ملي��ون دوالر، 

والى بلجي��كا 1.31 مليون دوالر، والى قطر 1.18 

ملي��ون دوالر، والى االم��ارات 1.12 مليون دوالر، 

والى الكويت 860 الف دوالر.

�سباط

وبلغ��ت ال�ص��ادرات خ��الل �صه��ر �صب��اط 29.6 

ملي��ون دوالر، مقاب��ل 24 ملي��ون دوالر في �صباط 

ملي��ون   5.27 ال��ى  ال�ص��ادرات  و�صجل��ت   .2010
وال��ى  ملي��ون دوالر،   3.92 �صوري��ة  وال��ى  دوالر، 

بلجي��كا 1.92 ملي��ون دوالر، وال��ى الع��راق 1.87 

ملي��ون دوالر، وال��ى الوالي��ات المتح��دة االميركية 

1.32 ملي��ون  1.59 ملي��ون دوالر، وال��ى االردن 
دوالر، والى االم��ارات العربية 1.08 مليون دوالر، 

والى قطر 1.03 مليون دوالر.

اآذار

وتابع��ت قيمة ال�ص��ادرات ارتفاعها خالل �صهر 

اآذار، فارتفع��ت م��ن 29.0 ملي��ون دوالر خالل اآذار 

2010 اإلى 35.7 مليون دوالر خالل اآذار 2011. 
وف��ي التفا�صيل تبين انه خالل هذا ال�صهر من العام 

2011 ت�ص��درت �صورية الئح��ة البلدان الم�صتوردة 

له��ذه ال�صلع��ة بما قيمت��ه 5.8 ملي��ون دوالر مقابل 

2.9 ملي��ون دوالر خ��الل اآذار م��ن الع��ام 2010. 
وبلغت قيمة ال�صادرات الى ال�صعودية 4.23 مليون 

دوالر، الع��راق 2.6 ماليي��ن دوالر، وال��ى كل م��ن 

2.04 ملي��ون دوالر،  االردن والوالي��ات المتح��دة 

وال��ى االم��ارات العربية 1.92 ملي��ون دوالر، والى 

 1.36 1.42 ملي��ون دوالر، وال��ى فرن�ص��ا  انغ��وال 

مليون دوالر.

كم��ا ارتفعت قيمة ال�صادرات في �صهر ني�صان من 

28 مليون دوالر عام 2010 الى 29.6 عام 2011. 
وبلغت ال�صادرات الى ال�صعودية 4.42 ماليين دوالر، 

وال��ى �صورية 3.27 مليون دوالر، والى العراق 2.73 

مليون دوالر، والى االردن 2.65 مليون دوالر، والى 

من انتاج حلباوي اخوان

جدول يظهر �سادرات ال�سناعات الغذائية خالل عامي 2011-2010

➠

كانون الثاني 

ني�سان
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������ص�����ادرات

خا�س
ف 

مل

الواليات المتحدة 1.57 مليون دوالر، والى االمارات 

العربية 1.31 مليون دوالر، والى المملكة المتحدة 1.14 

مليون دوالر، والى قطر 1.12 مليون دوالر.

ايار

و�صجل��ت ال�ص��ادرات خ��الل �صه��ر اي��ار 2011 

32.1 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 29 مليون دوالر في 
اي��ار 2010. وبلغ��ت ال�صادرات ال��ى �صورية 4.76 

ماليي��ن دوالر، وال��ى �صوري��ة 3.67 ماليين دوالر، 

االردن  وال��ى  2.47 ملي��ون دوالر،  الع��راق  وال��ى 

2.43 ملي��ون دوالر، وال��ى الكوي��ت 2.09 مليون 
دوالر، وال��ى الواليات المتحدة 1.89 مليون دوالر، 

وال��ى االم��ارات العربية 1.39 ملي��ون دوالر، والى 

انغوال 1.25 مليون دوالر.

حزيران

و�صجل��ت قيم��ة ال�ص��ادرات ارتفاعًا كبي��راً في 

�صهر حزي��ران، اذ قفزت من 28 مليون دوالر خالل 

حزي��ران 2010 ال��ى 31.7 ملي��ون دوالر خ��الل 

حزي��ران 2011.  نتيج��ة ارتف��اع ال�ص��ادرات اإلى 

المملكة العربية ال�صعودية والكويت و�صورية والذي 

اأدى الى ارتفاع قيمة �صادراته بحوالى 3.7 مليون 

دوالر. وبلغ��ت خ��الل ه��ذا ال�صه��ر ال�ص��ادرات ال��ى 

المملكة العربية ال�صعودية 4.25 مليون دوالر، والى 

�صورية 3.4 ماليي��ن دوالر، والى االمارات العربية 

2.01 ملي��ون دوالر، والى الع��راق 2 مليون دوالر، 
وال��ى االردن 1.89 ملي��ون دوالر، وال��ى الواليات 

المتح��دة 1.77 ملي��ون دوالر، وال��ى م�ص��ر 1.35 

مليون دوالر، والى قطر 1.15 مليون دوالر.

تموز

ووا�صلت ال�صادرات ف��ي �صهر تموز ارتفاعها 

م��ن 28 ملي��ون دوالر خ��الل تم��وز 2010 ال��ى 

34.3 ملي��ون دوالر خالل تم��وز 2011. وادى 
ارتفاع ال�ص��ادرات اإلى كل م��ن بلغاريا، �صورية، 

المملكة العربية ال�صعودي��ة، الكويت والمانيا الى 

ارتف��اع قيمة ال�ص��ادرات الغذائي��ة بحوالى 6.3 

ماليي��ن دوالر. وبلغ��ت ال�ص��ادرات ال��ى المملكة 

ال�صعودي��ة 6.26 ماليي��ن دوالر، وال��ى �صوري��ة 

5.81 ماليين دوالر، والى بلغارية 2.53 مليون 
دوالر مقارن��ة مع �صفر خالل �صهر تموز 2010، 

وال��ى االردن 2.49 ملي��ون دوالر، وال��ى الكويت 

العربي��ة  االم��ارات  وال��ى  دوالر،  ملي��ون   1.71
1.22 ملي��ون  دوالر، وال��ى قط��ر  1.66ملي��ون 
1.22 ملي��ون  دوالر، وال��ى الوالي��ات المتح��دة 

دوالر.

اآب

و�صهد �صه��ر اآب تراجعًا �صئي��اًل لل�صادرات، اذ 

تراجع��ت م��ن 31 مليون دوالر ال��ى 30.9 مليون 

 5.11 بلغاري��ا  ال��ى  ال�ص��ادرات  وبلغ��ت  دوالر. 

ماليي��ن دوالر، وال��ى المملك��ة ال�صعودي��ة 4.64 

من انتاج �سركة �سو�سيه

من انتاج �سركة �سوليفر
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ماليين دوالر، وال��ى �صورية 3.16 ماليين دوالر، 

وال��ى االردن 2.1 ملي��ون دوالر، وال��ى الوالي��ات 

المتح��دة 2.03 مليون دوالر، وال��ى انغوال 1.39 

مليون دوالر، والى االمارات العربية 1.32 مليون 

دوالر، والى م�صر 1.07 مليون دوالر. 

ايلول

وارتفعت قيمة ال�صادرات خالل �صهر ايلول من 

22 ملي��ون دوالر ع��ام 2010 الى 26.1 مليون 
ع��ام 2011. و�صكل ارتفاع ال�ص��ادرات الى الدول 

العربي��ة م��ن 13.6 مليون دوالر ف��ي 2010 الى 

16.5 مليون دوالر في 2011. وبلغت ال�صادرات 
ال��ى �صوري��ة 4.02 ماليي��ن دوالر، وال��ى المملكة 

االردن  وال��ى  دوالر،  ماليي��ن   3.45 ال�صعودي��ة 

المتح��دة  الوالي��ات  3.18 ماليي��ن دوالر، وال��ى 
1.75 ملي��ون دوالر، وال��ى الع��راق 1.44 مليون 
دوالر، وال��ى االم��ارات العربي��ة  871 الف دوالر، 

وال��ى انغوال 828 الف دوالر، والى قطر 789 الف 

دوالر.

ت�سرين اول

كم��ا ارتفع��ت  ال�ص��ادرات خالل �صه��ر ت�صرين 

االأول م��ن 30 مليون دوالر ف��ي عام 2010، الى 

33.9 ماليي��ن دوالر ف��ي ع��ام 2011. وبلغ��ت 
ال�ص��ادرات الى �صورية 7.42 ماليين دوالر، والى 

المملك��ة ال�صعودي��ة 4.75 ماليي��ن دوالر، وال��ى 

 2.46 االردن  وال��ى  ملي��ون دوالر،   2.5 انغ��وال 

 2.25 المتح��دة  الوالي��ات  وال��ى  دوالر،  ملي��ون 

 1.64 العربي��ة   االم��ارات  وال��ى  ملي��ون دوالر، 

ملي��ون دوالر، والى قط��ر 1.3 مليون دوالر، والى 

الكويت مليون دوالر.

ت�سرين ثاني

و�صجل��ت �ص��ادرات المنتج��ات الغذائية 31.4 

ملي��ون دوالر ف��ي ن�صري��ن الثان��ي 2011، مقابل 

25 ملي��ون دوالر 2010.  وبلغت ال�صادرات الى 
�صوري��ة 6.09 ماليي��ن دوالر، المملك��ة ال�صعودية 

4.88 ماليي��ن دوالر، وال��ى انغ��وال 2.85 مليون 
2.06 ملي��ون دوالر، وال��ى  دوالر، وال��ى االردن 

1.24 ملي��ون دوالر،  وال��ى  المتح��دة  الوالي��ات 

االمارات العربية 1.21 مليون دوالر، والى فرن�صا 

984 الف دوالر، والى قطر 968  الف دوالر.

كانون اول

و�صجل��ت ال�صادرات م�صت��وى قيا�صي في كانون 

اول 2011 اذ بلغت 41.7 مليون دوالر   مقابل 28 

مليون دوالر في عام 2010.     

 وبلغ��ت ال�ص��ادرات ال��ى �صوري��ة 8.6 ماليي��ن 

دوالر، وال��ى المملكة العربي��ة 3.98 ماليين دوالر، 

وال��ى  انغ��وال 3.84 ماليي��ن دوالر، والى االردن 3 

2.1 ملي��ون دوالر،  ماليي��ن دوالر، وال��ى هولن��دا 

والى الوالي��ات المتحدة 2.05 ملي��ون دوالر، والى 

االم��ارات العربي��ة 1738 ملي��ون دوالر، والى قطر 

1.2 مليون دوالر.
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م����ق����اب����الت

 اأّكد ان ارتفاع الأكالف ي�صع القطاع امام مناف�صة �صر�صة

ن�صراوي: التجاذبات ال�صيا�صية تحول دون معالجة الم�صاكل

خا�س
ف 

مل

تعمد مجل��ة “ال�صناعة واالقت�ص��اد” في ملفها 

الخا�س عن ال�صناعات الغذائية، الى ت�صليط ال�صوء 

عل��ى اهمية ه��ذا القط��اع وواقعة مع رئي���س نقابة 

ال�صناع��ات الغذائي��ة ج��ورج ن�صراوي، ال��ذي �صدد 

على اهمية قط��اع ال�صناعات الغذائي��ة الذي يعتبر 

من اقوى واكب��ر القطاعات االنتاجية في لبنان من 

حيث ت�صغيل اليد العاملة كونه يرتبط ارتباط مبا�صر 

بالقطاع الزراعي، م��ا يعني ان دعمه ينمي القطاع 

الزراع��ي ويرف��ع الطلب عل��ى المنتج��ات الزراعية، 

فنحن والزراعة فريق عمل واحد. 

وق��ال: “هذا القطاع يقوم بت�صغيل عدد كبير من 

اليد العاملة في لبنان، واذا بداأت تغلق م�صانع فيه، 

فه��ذا �صيوؤدي ال��ى بطالة في وجه الدول��ة اللبنانية 

ف��ي حين ال يوجد فر�س عم��ل بديلة، كون الدولة ال 

تق��وم بم�صاريع انمائية م��ن �صاأنها خف�س معدالت 

البطالة مما يجعلها في ارتفاع م�صتمر”.

مناف�سة خا�سرة

ولف��ت ن�صراوي الى ان “هن��اك معاناة حقيقية 

اليوم في القطاع، فهناك معامل تعمل بدون ربحية 

من اجل المحافظة على ا�صتثماراتها وا�صتمراريتها، 

وعل��ى الم�صوؤولين عن القطاع ف��ي الدولة من وزارة 

ال�صناع��ة والزراع��ة والمال واالقت�ص��اد والحكومة 

مجتمع��ة اإعط��اء حواف��ز لل�صناعيين حت��ى يتمكن 

القطاع من النمو واال�صتمرار في عمله بعد ان و�صل 

الى القمة”.

وتاب��ع: “يعان��ي القط��اع م��ن مناف�ص��ة �صديدة 

نتيج��ة كلف��ة االإنت��اج المرتفعة في لبن��ان مقارنة 

م��ع دول الج��وار وال��دول العربي��ة المحيط��ة. ففي 

حين يعاني ال�صناع��ي اللبناني من ارتفاع اكالف 

المحروق��ات والكهرب��اء والطاق��ة واالج��ور نتيجة 

ارتف��اع كلف��ة المعي�صة في لبن��ان، ال�صناعيين في 

ال��دول المناف�ص��ة والقريب��ة منا كالخلي��ج وتركيا، 

يتمتع��ون بدع��م ق��وي ل�صادراته��م عب��ر تخفي�س 

ال�صرائ��ب عليها بهدف رفع حجم ال�صادرات العام، 

ا�صاف��ة ال��ى الددعم ال��ذي تتمت��ع ب��ه المنتوجات 

كثيرة هي التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في 
لبنان، فالصناعيون يجدون نفسهم في حالة دائمة من املثابرة، 

والعمل الدؤوب لتأمني استمرارية مصانعهم وسط بيئة 
صعبة زاد من تعقيدها احداث املنطقة وارتفاع اسعار الغذاء 

في العالم، واالنفتاح االقتصادي الذي وضعه امام منافسة 
شرسة.
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الزراعي��ة، ه��ذا ع��دا ع��ن انخفا���س اكالف الطاقة. 

له��ذا، وزارة ال�صناع��ة الي��وم مطالب��ة بتخفي���س 

اكالف الطاقة والمحروقات. فنحن وقعنا اتفاقيات 

م��ع بع�س ال��دول العربي��ة، ويجب ان يك��ون هناك 

تكافوؤ في الفر�س، وفق��ًا لقانون التجارة العالمية. 

ف��ي دول الخلي��ج، تكلفة ط��ن المحروق��ات تتراوح 

بي��ن 60 و120 دوالر، ام��ا في لبنان فيفوق االلف 

دوالر، م��ا يعن��ي ان اللبنان��ي يدفع حوال��ي ع�صرة 

ا�صعاف. كم��ا ان تكاليف ال�صم��ان في لبنان، هي 

االغل��ى بين الدول العربي��ة. اذاً المناف�صة مع العالم 

العربي خا�ص��رة بالن�صبة لنا، ك��ون ال�صلع اللبنانية 

اغل��ى بكثي��ر م��ن ال��دول العربي��ة نتيج��ة فروقات 

تكالي��ف االنت��اج الت��ي تتراوح بي��ن 20 و 30 %. 

ا�صاف��ة ال��ى انه��م يحققون ارب��اح عالي��ة تمكنهم 

م��ن تطوير م�صانعهم، اما نح��ن فو�صلنا الى الخط 

االحم��ر، نبي��ع باأرب��اح قليل��ة حت��ى نحاف��ظ على 

منتجاتنا وم�صانعنا، وبالتالي عملنا يبقى جامداً 

ر”. 
ّ
وغير قابل للتطو

الت�سدير

%م��ن انت��اج   80 وا�ص��ار ن�ص��راوي ال��ى ان 

الم�صان��ع الغذائية يتم ت�صدي��ره الى الخارج، في 

حي��ن يتم ا�صتهالك 20 % من االنتاج في ال�صوق 

المحلي��ة. واذ لفت الى ان الدول العربية ت�صكل ابرز 

اال�ص��واق لل�صلع الم�ص��درة، اعلن ان ه��ذه اال�صواق 

ل��م تع��د ت�صتوع��ب االنت��اج الم�ص��ّدر كال�صابق، اذ 

ا�صبحت تتبع �صيا�صات لتنمي��ة القطاع ال�صناعي 

ودع��م الم�صان��ع الداخلي��ة وت�صجيعه��ا، وبالتالي 

مجم��ل ال��دول ال��ذي ن�ص��در اليه��ا ا�صب��ح لديه��ا 

�صناعات خا�صة بها ال �صيما ال�صعودية واالمارات 

والكويت. 

واعل��ن ن�ص��رواي ان النقابة تعم��ل على تنمية 

�ص��ادرات ال�صناعات الغذائية عب��ر الم�صاركة في 

المعار�س العالمي��ة المتخ�ص�صة، حيث تعرف عن 

االكل اللبنان��ي تحت ا�ص��م المطبخ اللبناني. وقال: 

“ يت�صارك عدد كبير من �صناعيي المواد الغذائية 
يجمعهم االندفاع ننعل��ى ان�صاء جناح م�صترك في 

المعار���س العالمي��ة، يت��ذوق ال��زوار عب��ره االكل 

اللبنان��ي. م��ن هن��ا ا�صب��ح االكل اللبناني محبب 

عبر الذوق العالمي، فاالأجانب عندما تتعرف عليه 

وتتذوق��ه وتحب��ه وتطلب��ه، ي�صبح انت�ص��اره او�صع 

ويتم  ت�صويقه في المحالت ب�صكل ا�صرع”.

وا�صاف: “محاوالتنا هذه لن�صر المطبخ اللبناني 

نجحت، واكلنا الذي كن��ا نحاول ن�صره في المطاعم 

اللبناني��ة المنت�صرة ف��ي دول العال��م والتي يزورها 

م�صتهلكي��ن ع��رب واجانب، ا�صبح يب��اع في ال�صوبر 

ماركات الفرن�صي��ة واالميركية، وتمكن من ان ينال 

ثق��ة كبيرة من الم�صتهلكين، م��ا ادى بطبيعة الحال 

الى ارتفاع الطلب عليه ون�صب الت�صدير اي�صًا”.

وعن تاأثير او�صاع المنطقة على حركة الت�صدير، 

ق��ال: و�صع �صوريا يوؤثر عل��ى �صادراتنا الى الوطن 

العرب��ي الننا ن�صح��ن بالبر مبا�ص��رة، لكننا عالجنا 

الم�صاأل��ة وا�صب��ح �صادراتنا تذهب عب��ر البحر. كما 

هن��اك ع��دد كبي��ر م��ن ال�صناعيي��ن ي�ص��درون الى 

�صورية و لديهم ا�صواق كثيرة هناك،  دون �صك هوؤالء 

�صعروا ببع���س التاأثيرات ال�صلبية، لك��ن في النهاية 

ال�صعب ال ي�صتطيع ان يبقى دون طعام”.

ارتفاع اال�سعار

وتط��رق ن�ص��راوي ال��ى م�صاأل��ة ارتف��اع ا�صعار 

ال�صل��ع الغذائية في اال�ص��واق اللبنانية، وقال: “ منذ 

عام تقريب��ًا، تتحدث و�صائل االعالم عن ارتفاع في 

ا�صع��ار الم��واد الغذائي��ة، وتتهم التاج��ر وال�صناعي 

والج�ص��ع”، وه��ذا يحم��ل ظل��م كبير لبع���س التجار 

وال�صناعيي��ن اذ ان ا�صعار المواد االولية في ارتفاع 

م�صتمر نتيجة االو�صاع العالمية، مما قل�س االرباح 

ب�صكل كبير جداً.

فاأ�صع��ار الحبوب المدرجة ف��ي البور�صة �صجلت 

ارتفاع��ات متوا�صل��ة خ��الل ال�صنتي��ن االخيرتي��ن، 

وط��ن ال�صكر ارتفع خالل الثالث �صنوات االأخيرة من 

350 دوالر الى 1000 $ نتيجة االرتفاع العالمي 
لال�صع��ار والت�صحر في بع�س ال��دول الزراعية التي 

انخف�س انتاجها ب�صب الحر او الفيا�صانات.

الم�صكل��ة ان لبنان بلد زراعي كبير، وال�صناعات 

الغذائي��ة ت�صت��ورد الكثي��ر م��ن الم��واد الخ��ام التي 

ت�صتخدمها من انكلترا، امي��ركا، ا�صتراليا، المك�صيك، 

كن��دا، وتركيا رغم ان��ه يوجد لدين��ا ارا�صي زراعية 

لك��ن ينق�صنا االر�ص��اد والتوعية م��ن وزارة الزراعة 

الت��ي يج��ب ان توج��ه الفالح ح��ول الزراع��ات التي 

يحتاجها القطاع”.

اهمية القطاع م�ستقبل القطاع

وعن تفاوؤله بم�صتقبل القطاع، قال ن�صراوي: 

“اللبنان��ي لدي��ه مي��زة قوية، في ع��ام 1975 
خ�صن��ا ح��رب وكان لبن��ان م��ن اوائ��ل ال��دول 

الت��ي ت�صهد م�صاكل، لك��ن اللبناني بق��ي �صامداً 

بار�ص��ه وبقينا معلقين به��ذا الوطن وتمكنا من 

تنمية قطاعاتنا االنتاجية بما يتنا�صب وقدراتنا 

المالي��ة، فكّنا دائم��ًا الخالقي��ن والقادرين على 

ايجاد بدائل.

وا�ص��اف: “ حالي��ًا، نح��ن ف��ي حال��ة تروي 

وتري��ث و�صمود لبع�س الوق��ت، بانتظار ان تمد 

الدول��ة يد الع��ون للقط��اع. نحن نعل��م ان و�صع 

الخزين��ة �ص��يء، لكن الدولة ق��ادرة على الوقوف 

بجان��ب القط��اع واإعط��اءه حواف��ز �صريبي��ة او 

تخفي���س تكاليف االنتاج حتى ي�صتطيع ان يقف 

على قدميه”.

وتابع: “ عندما نوق��ع اتفاقية تجارية كدولة 

لبناني��ة م��ع دول��ة اخ��رى، ونلح��ظ ع��دم وج��ود 

تكاف��وؤ  في الفر�ص��ن ت�صتطيع الدول��ة تكليف احد 

ال��وزراء للذه��اب ال��ى ال��دول الموقع��ة والطل��ب 

منه��ا مخ�ص�ص��ات للمحروقات باأ�صع��ار مخف�صة 

حت��ى ي�صتطي��ع ال�صناعي ان ينت��ج ويناف�س. على 

الم�صوؤولي��ن ان يتفهموا المو�صوع هذا لي�س �صعب 

او م�صتحيل. نحن نطالب عن حق وهذا حق عليهم. 

فنحن ن�صرع لهم ابوابنا وبالمقابل يجب عليهم ان 

يعطونا تخفي�صات لكي نحافظ على انتاجنا. كما 

يمكن��ن و�صع جم��ارك على الب�صائ��ع الم�صتوردة 

لرف��ع �صعرها. فاإذا اخذنا عل��ى �صبيل المثال علبة 

الف��ول المدم���س والتي تعتبر اكل��ة الفقير والغني، 

ت�صن��ع كله��ا في الخلي��ج وتدخل ال��ى لبنان دون 

جمرك، في حين عل��ى ال�صناعي اللبناني ا�صتيراد  

العب��وة فارغ��ة ويدف��ع عليه��ا 10 % جم��رك في 

لبنان”. و�صاأل ن�صراوي: “اين دولتي لكي تحافظ 

عل��ى �صناعت��ي، كحد ادن��ى تلغ��ي ال�صريبة على 

الم��واد الت��ي ا�صتورده��ا، فاتمك��ن م��ن المناف�صة 

داخل بلدي؟”

وق��ال ن�ص��راوي: “ان��ا كنقي��ب طرح��ت ه��ذا 

المو�ص��وع عدة مرات على ع��دة وزراء توالوا على 

ال��وزارات المخت�صة. ما يحدثن اننا ن�صرح للوزير، 

لك��ن تتغي��ر الحكوم��ة ويات��ي وزي��ر اآخ��ر وهكذا 

دوالي��ك. حت��ى الي��وم لم نج��د اي تج��اوب، هناك 

قرارات يجب ان تتخذ عل��ى �صعيد مجل�س الوزراء 

وب�صبب الخالفات الداخلية وال�صيا�صية في البالد، 

ال يح�ص��ل �ص��يء، وه��ذا عائ��ق كبير يح��ول دون 

معالجة الم�صاكل التي نواجهها.
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�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
البهـارات - الماأكولت الجـاهزة والحبـوب على انـواعهـا - ا�صتيراد وت�صدير

address: haret hryk - rwais Street - P.O.Box : 24171/ - Borj el barajneh - Tel : 961 (1) 556058 
Telfax : 961 (1) 556059 - cell : 961 (3) 220896 /95/ 93

E-mail : helbawi@helbawibros.com

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : 24/171  - برج البراجنة -  هاتف : 55٦05٨ )1( 9٦1 - تلفاكس : 55٦059 )1( 9٦1  
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Dora Flour Mills SALمطاحن الدورة �ش.م.ل

�صركة ذ.م

ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل  

Z.M. Vegetable Oils
Industries SAL

العنوان :
 االدارة العامة

مطاحن الدورة ش.م.ل 
الدورة - برج حمود

هاتف: 252577 )1( 9٦1 - 
فاكس : 2525٨0 )1( 9٦1

ص.ب : 11-0٦30 
 بيروت - لبنان

aDDrESS: 

head Office
Dora Flour Mills S.a.L
Bourj hammoud - Dora
Tel : 961 )1( 252577)3lines( 

Fax : 961 1 252580
P.O. Box:110630- Beirut-

Lebanon                  
E.mail :  info@doramills.com 
info@zmvegetableoils.com      
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

“املنافسة ام االختراع” هكذا عّلل رئيس نقابة مال القبان ارسالن 
سنو في حديث مع “الصناعة واالقتصاد” تطور قطاع الصناعات 

الغذائية في لبنان رغم ما يواجهه من حتديات كثيرة قد يكون 
ابرزها عدم ايالء احلكومات املتعاقبة القطاع االهامام الالزم، اضافة 

الى اجلديد الذي طرحه سنو واملتمثل بغياب التنسيق احلكومي 
لتسهيل امور العاملني في القطاع وتنظيمه. ففي اطار حديثه 
عن املشاكل التي يواجهها القطاع، لفت سنو الى ان “ احلكومة 

حالياً تضم وزراء جيدين اال ان عملهم يأتي في غالب األحيان 
مخيباً لآلمال نتيجة تضارب في عمل الوزارات بحيث يتطلب اتخاذ 

اي اجراء وقتاً طويالً ، ما يضع الصناعي في حالة من الضياع.”

اكد ان عدم ال�صتقرار يعّطل نمو القدرة التناف�صية 

�صنو: نعاني من عدم تن�صيق الوزارات مع القطاع

وق��ال: “ لي���س لدين��ا اي �ص��ك بعم��ل ال��وزراء، 

فنحن ن��درك انهم يعمل��ون ب�صمير ووج��دان وبنية 

لال�ص��الح بهدف بناء قطاع ق��وي ومتما�صك وقادر 

عل��ى المناف�صة ف��ي ا�صواق المنطق��ة والعالم اال اننا 

ك�صناعيي��ن لدينا ع��دة تحفظات عل��ى كيفية تنفيد 

هذه االهداف”. 

وا�ص��اف: “ ه��ذه االمور تخلق معان��اة لدينا. ال 

يجوز للوزراء اال�صتناد عل��ى معلومات من االدارات 

العامة ومطالع��ات وافكار لو�صع ت�ص��ور ما والزام 

قط��اع معي��ن به خالل فت��رة زمني��ة معينةمن دون 

مناق�ص��ة وا�صعة مع ا�صحاب ال�ص��اأن الذي يعاي�صون 

الواق��ع يوميًا ومنذ �صنوات طويل��ة. كما اننا نالحظ 

ان �صخ�صي��ة بع���س ال��وزراء القوي��ة تمكنه��م م��ن 

تجاوز �صالحيات وزاراتهم ودفع الوزارات االخرى 

للم�ص��ي براأيهم”. واعتبر ان “الحكومة لي�صت موؤلفة 

م��ن وزراء م�صتقلي��ن كل �صلطان عل��ى وزارته هناك 

�صيا�ص��ة متبعة وتوجه واحد للحكومة. فال يحق الأي 

وزي��ر اأن ياأخد اي قرار وين�صره في الجريدة الر�صمية 

لي�صب��ح نافداً دون درا�ص��ة او متابعة كاملة او دون 

تن�صي��ق م��ع الوزارات االخ��رى ال �صيم��ا اذا كان هذا 

الق��رار يحم��ل �صروطًا توؤثر على حرك��ة اال�صتيراد او 

الت�صدي��ر دون الرج��وع ال��ى مجل�س ال��وزراء. ل�صوء 

الح��ظ ه��ذا يح�صل ف��ي كثير من االحي��ان ويتخطى 

ال��وزراء القان��ون ويتخ��دون ق��رارات ت�صب��ح نافذة 

رغ��م انها تتعار�س في بع�س االحيان مع توجهات 

لبنان التجارية التي يلت��زم بها مع منظمة التجارة 

العالمي��ة او االتفاقات العربي��ة والثنائية، ما ي�صكل 

معاناة لعدد كبير جداً من ال�صناعيين”.

قرار م�سترك

وق��ال: “اتخذ وزي��را ال�صناعة و الزراع��ة قراراً 

م�صتركًا يتعلق بالم�صانع الغذائية منذ فترة، ونحن 

بالمب��داأ نوؤي��ده نظ��راً لم�صمون��ه الجي��د، لك��ن اآلية 

تطبيق��ه تحت��اج الى تعدي��ل لت�صبح قابل��ة للتنفيذ 

على االر�س. فالق��رار يلزم الم�صانع بالت�صجيل في 

وزارة الزراعة بحيث يذهب وفد م�صترك من وزارتي 

ال�صناع��ة و الزراع��ة للك�ص��ف عل��ى تقّي��د الم�صانع 
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الغذائي��ة بال�ص��روط الت��ي ن���س عليها الق��رار، مما  

يحّتم االأخذ بعين االعتبار امور كثيرة. فعلى الوزارة 

اإل��زام الم�صان��ع غي��ر المرخ�صة باأخ��ذ الترخي�س، 

وعليه��ا التن�صيق مع خبراء القط��اع و�صع ال�صروط 

عل��ى الم�صان��ع اذ ان ال�صناعة الغذائي��ة ت�صم عدة 

مجاالت وبالتالي يجب التن�صيق مع خبراء القطاع 

ان كان محليًا او عربيًا او اوروبيًا او عالميًا لمعرفة 

م��ا ه��ي ال�ص��روط ال�صرورية ل��كل قط��اع وما هي 

ال�صروط غير ال�صرورية. واالهم من كل ذلك، طريقة 

تنفيذ ال�صروط. فاإذا نفذ القرار ب�صكل عمودي، �صتقع 

ع��دم م�صاواة بين الم�صانع. فالوزراة، ونتيجة عدم 

وج��ود عدد كاٍف من العنا�صر الب�صرية للك�صف على 

كل الم�صان��ع دفع��ة واح��دة ، �صتعم��د ال��ى اختيار 

ع�صوائ��ي للم�صان��ع الت��ي تقدم��ت بطل��ب ترخي�س 

وتفر���س عليها عدة �صروط دفعة واحدة، فتقع هذه 

الم�صان��ع في اأزمة في حين تك��ون باقي الم�صانع 

تعم��ل ب�صكل طبيعي. ولكن ان ت��م العمل على تنفيذ 

الق��رار ب�صكل �صطح��ي، لن يظلم اح��د، اذ يتم فر�س 

ال�صرط االول عل��ى كل الم�صانع بحيث تعطى مهلة 

مح��ددة لتنفي��ده، وبع��د االنتهاء من ال�ص��رط االول 

يعم��ل على تنفي��ذ ال�صرط الثاني حت��ى ا�صتيفاء كل 

ال�صروط”.

الت��ي  ال�ص��روط  ان  ال��ى  اال�ص��ارة  م��ن  ب��د  وال 

تفر�صه��ا الق��رارات تحتاج ال��ى اموال، ف��كل تغيير 

او اع��ادة تنظي��م في م�صن��ع ما مكل��ف، �صحيح ان 

ه��ذه ال�ص��روط طبق��ت ف��ي دول اخرى لك��ن في تلك 

ال��دول ح�صل �صناعيوها على دعم مادي وم�صاعدة 

ووق��ت، م��ا ي�صلط ال�ص��وء على الحاجة ال��ى �صيا�صة 

تمويل لقرو�س طويلة المدى، ونظرة جدية الأكالف 

االنت��اج. فتطبي��ق ال�ص��روط المذك��ورة يرف��ع ه��ذه 

الكلف��ة، ما يجعلنا ن�ص��األ هل الب�صائ��ع الم�صتوردة 

المماثل��ة لل�صلع المحلي��ة خا�صعة لل�ص��روط نف�صها 

ف��ي بلد المن�ص��اأ؟ اذ كان الج��واب ال، فهذا يعني اننا 

ام��ام مناف�ص��ة غير �صرعية م��ا ي�صتدعي و�صع خطة 

بالتزام��ن مع تنفيذ هذه ال�ص��روط لحماية ال�صناعة 

الوطني��ة بحي��ث ال ي�صم��ح باإ�صتي��راد ال�صل��ع التي ال 

تخ�ص��ع لل�ص��روط المفرو�صة نف�صها عل��ى ال�صناعة 

البناني��ة ان كان ف��ي �صوري��ا او ال�صي��ن كوري��ا او 

اوروبا او اي بلد اآخر”.

التحديات

ولخ���س �صن��و اب��رز التحدي��ات الت��ي يواجهها 

القط��اع بارتف��اع كلف��ة التموي��ل وع��دم اال�صتقرار 

وارتف��اع كلف��ة االنتاج. وق��ال: “ الجمي��ع يعلم ان 

البنان��ي ينج��ح في الخ��ارج نتيجة ثقافت��ه ووعيه 

الفك��ري وادراكه التقني، لك��ن في لبنان ومع غياب 

البيئ��ة المنا�صب��ة يحا�ص��ره ويح��د م��ن طموحات��ه 

ونجاحاته.” 

ولف��ت �صنو الى ان القطاع ي�صهد مناف�صة كبيرة، 

انعك�ص��ت ب�ص��كل مبا�صر عل��ى اال�صع��ار وعلى تطور 

القط��اع. وقال: “ براأيي لي�ص��ت الحاجة ام االختراع  

انم��ا  ع��دم الر�ص��ا، ف��اأي قط��اع انتاج��ي م�صط��ر 

للتحدي��ث ب�ص��كل م�صتمر في ظ��ل المناف�صة من اجل 

البح��ث عن و�صائل انتاج اكثر تطوراً لتخفي�س كلفة 

االنت��اج وار�ص��اء الزبائ��ن ب�ص��كل اف�ص��ل، من اجل 

البقاء في ال�صوق.”

واقع القطاع

عل��ى الرغ��م تمت��ع ع��دد كبي��ر م��ن المنتج��ات 

الغذائي��ة بميزات تفا�صلية تمنكها من المناف�صة، ال 

ي��زال هن��اك ا�صناف متعددة تعان��ي  نتيجة غياب 

الدع��م. براأيي، ق��د يكون من المفيد ن�ص��وء تجمع او 

دم��ج بع���س الم�صان��ع او ان�صاء مناط��ق �صناعية 

ق للم�صانع 
ّ
او عل��ى االقل تعيي��ن جهة واحدة ت�ص��و

ذات االخت�صا���س الواحد، بدل ان يكون لكل م�صنع 

موظف��وه. وينطب��ق هذا االم��ر اي�صًا عل��ى  ا�صتيراد 

الم��واد االولي��ة، بحي��ث يت��م االتفاق عل��ى ا�صتيراد 

باخرة لحمولة تكفي الم�صانع كافة، بدل ان يطلب 

كل م�صن��ع باخرة خا�صة ب��ه. اتفاق الم�صانع هذا، 

يخف�س تكلفة النقل واليد العاملة، وبالتالي ي�صاهم 

ف��ي رفع القدرة التناف�صي��ة للمنتجات اللبنانية في 

اال�صواق الداخلية والخارجية. فبهذه الطريقة تحدد 

اكالف االنت��اج لتبقى “ال�صط��ارة” في انتاجيه كل 

م�صن��ع وتحديث المعدات وتخفي���س االكالف عبر 

تنظي��م العمل. وتاب��ع: “انا طرحت ع��دة اقتراحات 

منه��ا نق��ل الم�صانع ال��ى خ��ارج بي��روت، فاليوم 

م�صنع��ي الذي ا�ص�ص��ه والدي يقوم عل��ى ار�س ثمن 

المت��ر فيه��ا 2000 $، وان��ا ا�ص��األ: “ه��ل هن��اك 

�صناع��ة في العالم تقوم على ار�س �صعر المتر فيها 

2000 $؟ ال�صناع��ة يج��ب ان تك��ون ف��ي ببيئة و 
مناطق �صناعية فيها بنية تحتية منا�صبة، وو�صائل 

ات�ص��ال وكهرب��اء رخي�صة حتى يتمك��ن ال�صناعي 

من المناف�صة. 

ولف��ت �صن��و الى �ص��رورة معالج��ة م�صاأل��ة اليد 

العاملة وال �صيما االجنبية اذ انها تحتاج الى تنظيم 

ي�صع حد لمناف�صتها اليد العاملة البنانية، فاإذا كان 

هناك عدة اعمال ال يقوم بها اللبنانيون، يجب على 

الم�صانع اعتماد المكنن��ة بهدف االإ�صتغناء عن اليد 

العامل��ة الرخي�ص��ة، فهذا يخلق فر���س عمل تحتاج 

ال��ى خب��رات و�صه��ادات موج��ودة في �ص��وق العمل 

اللبنان��ي. لكن ما يح�ص��ل ان عدم اال�صتق��رار يدفع 

ا�صح��اب رووؤ�س االم��وال الى ع��دم اال�صتثمار فكل 

المع��دات واالالت الجديدة تحتاج ال��ى اموال كبيرة 

وبالتال��ي ع��دم اال�صتق��رار يعط��ل الف��رد والتحديث 

والقوة التناف�صية للقطاعات االنتاجية البنانية. 
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م����ق����اب����الت

منذ تأسسها عام 1904 تطورت 
معامل منير البساط الرائدة في 

صناعة الطحينة و احلالوة في 
لبنان و العالم العربي، من ورشة 

صناعية بدائية تنتج 500 كلغ 
يوميا الى مصنع متطور في 

قلب املدينة الصناعية في صيدا 
يحتل مساحة تتجاوز الـ 2000 
متر مربع من منشآت التصنيع 
و التخزين  و قدرة انتاجية تقدر 

بحوالى 1500 طن سنويا من 
كل منتجاتها. وحافظت املعامل 

على مر السنني على مستوى 
اجلودة و النوعية نفسيهما في 

هذه الصناعة التقليدية من 
دون اهمال التطور احلاصل في 

عالم التصنيع الغذائي احلديث ، 
فحصدت العديد من اجلوائز في 

لبنان و كل أنحاء العالم.

خا�س
ف 

مل

وترتك��ز معام��ل مني��ر الب�صاط عل��ى الت�صدير الى 

االأ�ص��واق الخارجي��ة )اأكث��ر م��ن 65 % م��ن اجمال��ي 

االنتاج ال�صنوي( من خالل وكالء معتمدين في كل من 

االم��ارات العربية المتحدة ، الكوي��ت، المملكة العربية 

ال�صعودي��ة، عم��ان ، قط��ر، البحري��ن، م�ص��ر ، األمانيا، 

ال�صويد، الدانم��ارك، فرن�صا، �صوي�صرا ، كن��دا، اأ�صتراليا، 

الوالي��ات  المتح��دة،  المملك��ة  ماليزي��ا،  فنزوي��ال، 

المتح��دة االأميركية و اأفريقي��ا. وتواظب �صركة معامل 

منير الب�ص��اط بهدف تمتين و تقوية ه��ذا الموقع على 

اال�صتراك في اأهم المعار���س الدولية المتخ�ص�صة في 

عال��م ال�صناعات الغذائية )�صي��ال - فرن�صا ، اأنوغا - 

األمانيا، فان�صي فود �ص��و - الواليات المتحدة ، غولف 

فود- االمارات العربية المتحدة و هوريكا - بيروت(. 

ان هذه ال�صيا�ص��ة �صاعدت ال�صركة في تو�صيع و تطوير 

اأ�صواقه��ا الخارجي��ة م��ن خالل التعرف ع��ن كثب الى 

اآخر التطورات و االحداث ف��ي عالم ال�صناعة الغذائية 

بمختلف قطاعاته. 

وك�ص��ف نائب رئي�س “نقابة ال�صناعات الغذائية” 

ف��ي لبن��ان ورئي�س مجل���س ادارة ال�صرك��ة ال�صيد منير 

الب�صاط في حدي��ث ل�”ال�صناعة واالقت�صاد” ان ادارة 

ال�صرك��ة و�صعت خطة ا�صتراتيجية لالعوام المقبلة من 

اهم بنودها تو�صيع الطاقة االنتاجية للم�صنع بن�صبة ال 

تقل عن ال� 30 % في االعوام  الثالث االولى، و تطوير 

العملي��ة االنتاجية لت�صبح اكث��ر مالءمة للمتطلبات و 

المقايي���س الدولي��ة للت�صني��ع الغذائ��ي، و العمل على 

  )haccP( 22000 الح�صول على �صهادة االي��زو

ف��ي فت��رة ال تتعدى ال���5 اع��وام المقبلة. كم��ا تخطط 

ال�صرك��ة لال�صتفادة م��ن القرو�س المدعوم��ة من قبل 

م�ص��رف لبن��ان و خا�ص��ة التعمي��م 236 بخ�صو���س 

القرو���س البيئي��ة و الت��ي م��ن �صاأنه��ا اال�صتثمار في 

تكنولوجي��ات حديث��ة توف��ر ف��ي ا�صته��الك الطاقة و 

خا�ص��ة الحراري��ة منه��ا، ما ي��وؤدي ال��ى تخفيف من 

االعباء و جعل الموؤ�ص�صة اكثر قدرة على المناف�صة.

قطاع عريق

الغذائي��ة  “ال�صناع��ات  ان  الب�ص��اط  واعتب��ر 

اللبناني��ة م��ن اعرق واق��دم ال�صناعات ف��ي لبنان، 

حي��ث يعود بع�صها الى القرن التا�صع ع�صر وبدايات 

الق��رن الع�صري��ن. واذ اعل��ن الب�صاط ان ه��ذا القطاع 

يحت��ل المرتب��ة االول��ى بي��ن القطاع��ات ال�صناعية 

االخ��رى من حيث القيمة الم�صافة المحلية، والقوى 

العامل��ة واال�صتثمارات، والمرتب��ة الثالثة من حيث 

ال�ص��ادرات، راأى ان اهميت��ه تكم��ن ف��ي تكامله مع 

القطاع الزراع��ي، الم�ص��در االول واال�صا�صي للمواد 

االولي��ة الم�صتخدم��ة م��ن قب��ل ه��ذا القط��اع، م��ع 

م��ا يوؤمن ذل��ك م��ن ا�صتق��رار و تنمي��ة للمجتمعات 

الريفي��ة و القروي��ة، و تم�صكها بار�صه��ا و عاداتها 

و تقاليده��ا. وا�ص��اف: “ للقطاع عالقة مبا�صرة مع 

�صناعات اخ��رى مكملة مثل قط��اع التغليف ب�صتى 

انواع��ه )كرتون، بال�صتي��ك، زج��اج،...( ، باال�صافة 

ال��ى قطاع��ات كثيرة اخ��رى )الت�صمي��م، و الت�صويق 

و ال�صح��ن ،....(. و لتعزي��ز هذا القط��اع، تا�ص�صت عام 

1995 نقاب��ة ا�صح��اب ال�صناع��ات الغذائية التي 
تعتب��ر، و ذل��ك ب�صه��ادة و اعت��راف معظ��م الج�ص��م 

ال�صناع��ي و العاملين و الم�صوؤولي��ن في القطاعات 

المعني��ة، م��ن ان�ص��ط النقاب��ات المهني��ة و اكثره��ا 

تعاطي��ا ف��ي ال�ص��ان ال�صناع��ي و المهن��ي، اذ ت�صم 

في ع�صويتها حوال��ى 130 �صركة تتعاطى �صناعة 

الماأك��والت و االغذي��ة و الم�صروب��ات، موزع��ة على 

اثني ع�ص��ر قطاعا مختلفا. و تمث��ل النقابة م�صالح 

اع�صائه��ا و تحمل ملفاتهم و همومهم لدى مختلف 

المراج��ع الر�صمي��ة و الموؤ�ص�ص��ات الدولي��ة المهتمة 

بطريقة او باأخرى بهذا القطاع”. 

ت�سابك ال�سالحيات

وا�ص��ار الب�صاط الى ان “اح��دى م�صاكل ال�صناعات 

الغذائي��ة اال�صا�صي��ة ف��ي لبنان هي ت�ص��ارب و ت�صابك 

�صالحيات ال��وزارات المعنية بمراقبته��ا، حيث ت�صمل 

وزارة ال�صناعة و الزراعة و االقت�صاد و البيئة و ال�صحة، 

باال�صاف��ة طبع��ا الى وزارت��ي المال و العم��ل كعامل 

م�صت��رك مع باق��ي ال�صناعات، و ق��د اأدت النقابة دورا 

ا�صا�صيا ف��ي التعاطي مع الكثير م��ن الملفات ال�صائكة 

الت��ي تعن��ي اع�ص��اء النقاب��ة و التن�صي��ق م��ع الجهات 

الر�صمية المخت�صة اليجاد الحلول المنا�صبة”.

معامل منير الب�صاط .. رواد في �صناعة الطحينة و الحالوة 

خطة ا�صتراتيجية تو�صع الطاقة النتاجية 30 %  في 3 اعوام
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ولف��ت ال��ى ان “النقاب��ة نجح��ت اي�ص��ًا” م��ن 

تمثي��ل  و  تنطي��م  ف��ي  المعار���س  لجن��ة  طري��ق 

الجن��اح الوطني اللبناني في الكثي��ر من المعار�س 

العالمي��ة المتخ�ص�ص��ة بال�صناع��ات الغذائية، على 

 SIaL، aNUGa، الح�ص��ر:  المث��ال ال  �صبي��ل 

 GULFFOOD، FaNcY FOOD
حقق��ت  ق��د  و   .  .…ShOW، hOrEca
ه��ذه  ف��ي  ممي��زا  ح�ص��ورا  اللبناني��ة  الم�صارك��ة 

المعار�س من��ذ العام 1998 بف�ص��ل جهود النقابة 

و دع��م العدي��د م��ن الموؤ�ص�ص��ات الر�صمي��ة و الجهاد 

الدولي��ة المانح��ة كاي��دال و االتح��اد االوروب��ي و 

. USaID وكالة الم�صاعدات الدولية

وك�ص��ف الب�ص��اط ان “من اهم انج��ازات النقابة 

موؤخ��را و اكثره��ا تاأثيرا عل��ى م�صت��وى ال�صناعات 

الغذائي��ة م�صتقب��ال ه��و افتت��اح المدر�ص��ة المهني��ة 

لل�صناع��ات الغذائي��ة ف��ي ق��ب اليا���س – محافظة 

البق��اع، و هو نت��اج تعاون م�صترك م��ا بين النقابة 

ووزارة التعلي��م المهن��ي و التقن��ي و بتموي��ل م��ن 

االتح��اد االوروبي. و لم يكن لهذا الم�صروع الرائد ان 

ي��رى النور ل��وال الجهود الم�صنية من��ذ اكثر من 10 

اعوام للنقابة و اع�صائها”.

وراأى ان اهم تحديات النقابة الم�صتقبلية تتمثل 

لمواكب��ة  والمادي��ة  الب�صري��ة  امكانياته��ا  بتعزي��ز 

التحدي��ات االقت�صادية، وجمع كلم��ة اع�صائها من 

ال�صناعيين حول كيفي��ة تطوير وتحديث م�صانعهم 

وزيادة انتاجيته��م واعتمادهم ل�صيا�صات الجودة و 

النوعية كخيار ا�صتراتيجي ثابت.

ارتفاع ال�سادرات

وف��ي رد على �ص��وؤال ح��ول �ص��ادرات ال�صناعة 

الغذائي��ة خ��الل ال�صنوات االأخي��رة، اك��د الب�صاط ان 

زي��ادة ارق��ام ال�ص��ادرات ال�صناعية يعك���س وجها 

االنتاج��ي  القط��اع  ه��ذا  ع��ن  م�صرق��ا  و  ايجابي��ا 

»المق��اوم« ، ولك��ن ال ينبغي ان تخ��دع هذه االرقام 

المراقبين و المعنيين حول واقع ال�صناعة اللبنانية، 

اذ اإن القطاع ال يزال يعاني من �صعوبات جمة تعيق 

تطوره و تهدد ا�صتمراريته. 

ال �ص��ك ان القط��اع ال�صناعي ب�ص��كل عام يعاني 

من خلل كبير في الميزان التجاري  مع معظم �صركاء 

لبنان التجاريين، و ب�صب��ب رئي�صي يعود الى انعدام 

تكاف��وؤ المناف�صة بي��ن الطرفين، خا�ص��ة من ناحية 

الدع��م الت��ي تحظ��ى ب��ه القطاع��ات ال�صناعي��ة في 

ال��دول االخرى، في مقابل �صب��ه غياب ر�صمي كامل 

ع��ن ر�صم اي �صيا�ص��ة �صناعية وا�صح��ة المعالم، او 

حتى اية محاولة دعم لل�صناعة اللبنانية لال�صتمرار 

و ال�صمود. 

يطال��ب ال�صناعيون بدون كلل باإعادة النظر في 

معظ��م اتفاقيات التج��ارة الحرة الثنائي��ة الموقعة، 

خ�صو�ص��ا في القطاعات الت��ي تعتمد على الطاقة و 

المحروق��ات ب�صكل مكث��ف، �صواء م��ن طريق فر�س 

ر�ص��وم لمنع االغ��راق، او اإن�صاء �صن��دوق لدعم كلفة 

المحروق��ات الت��ي يتكبده��ا ال�صناع��ي اللبناني، و 

اط��الق برام��ج فاعلة لدع��م ال�ص��ادرات اللبنانية و 

تعزيزه��ا، باال�صاف��ة ال��ى اإن�ص��اء و تحدي��د مناطق 

�صناعي��ة جدي��دة ،تتمت��ع بالبنية التحتي��ة الالزمة 

الإطالق �صناعات جديدة.

ورّد الب�صاط زيادة ارقام ال�صادرات الى الخارج 

الى عدة ا�صباب اهمها :

المب��ادرة الفردي��ة لل�صناعيي��ن اللبنانيي��ن في 

تحدي��ث و تطوي��ر م�صانعهم و هذا تجل��ى اي�صا في 

حج��م االالت ال�صناعي��ة الم�صت��وردة ف��ي االأع��وام 

الخم�س االخيرة.

تعزي��ز  ال��ى  ادى  ال��ذي  الي��ورو  �صع��ر  ارتف��اع 

بال��دوالر  ا�صا�ص��ا  المقوم��ة  اللبناني��ة  ال�ص��ادرات 

االميركي الى الدول االوروبية.

الج��ودة و النوعية التي ا�صبح��ت ميزة معروفة 

و  الغذائي��ة  كال�صناع��ات  اللبناني��ة  لل�صناع��ات 

المجوهرات و الطباعة على �صبيل المثال.

انت�ص��ار االغت��راب اللبناني الذي كثي��راً ما �صكل 

الم�صتهل��ك اال�صا�ص��ي و ال�صفي��ر االف�ص��ل للتعري��ف 

بالمنتج اللبناني.

الطف��رة االقت�صادية الت��ي ت�صهدها معظم الدول 

العربي��ة وارتف��اع وتي��رة اال�صته��الك فيه��ا، و التي 

ت�ص��كل اال�ص��واق التقليدي��ة لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة 

اللبنانية.
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�صركة قرطا�ش للمعلبات والتربيد �ش.م.ل.

CORTAS CANNING AND REFRIGERATING CO. SAL

تعليب الخ�سار، حم�س بطحينة، حم�س حب، فا�سوليا �البازيلال

 chick Pea Dip, chick Peas, White Beans,  canned Vegetables, Green Peas 

العنــوان : الدورة - املنت -ص.ب: 0209-11 بيروت لبنان -  هاتف : 257171 -1- 9٦1 - فاكس : 257272 -1-1 9٦1

address : Dora - Metn -Tel : 961- 1 -257171 Fax: 961 -1 -257272 - P.O. Box: 110209 Beirut - Lebanon

E`mail: sales@cortas.net    -     website: www.cortas.net

®
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

قصة مدير عام شركة روتوفلكسو برس يوسف 
حبيب مع قطاع التعبئة والتغليق قدمية، تعود الى 
السبعينات حني اسس شركة “فلكسوبرس” التي 
حققت جناحاً كبيراُ، اذ ما لبثت ان احتلت موقعها 

كإحدى الشركات الرائدة في السوق اللبنانية.
وفي ظل جناح شركته االولى ومن اجل تلبية حاجات 

السوق املتزايدة، اسس حبيب عام 1998 شركة 
شقيقة لـ”فلكسوبرس” باسم “روتوفلكس. وفي 

العام 2002 آثر حبيب دمج الشركتني حتت اسم 
“روتوفلكسوبرس”.

 

»روتوفلك�صو بر�س« .. 

رائدة في �صناعة التغليف 

حبيب: نتطلع الى ال�صوق الأوروبية

مواكبة التطور

وعلى م��ر ال�صنوات تط��ور عمل حبي��ب ليواكب 

تط��ور دور التغلي��ف، الذي تحّول م��ن امر لوج�صتي 

�ص��روري لحف��ظ المنتج الى جزء مكم��ل من عملية 

الت�صوي��ق، ليكون بذلك قيم��ة م�صافة تزيد م�صتوى 

االنتاج وتقوي تناف�صية المنتج اللبناني وت�صاعف 

فر�س ت�صديره الى اال�صواق الخارجية.

وي�صم “روتوفلك�صو بر�س” اهم واحدث االآالت 

القادرة على مواكبة االفكار االبداعية اللبنانية في 

ميدان التغلي��ف لتلبية طموح ال�صناعيين الراغبين 

في تو�صي��ع اعمالهم وت�صدير منتجاتهم وت�صويقها 

في اال�صواق العالمية”.

�سناعة التغليف

ويلف��ت حبي��ب ف��ي اط��ار حديث��ه ع��ن اهمي��ة 

�صناع��ة التغلي��ف، الى حاج��ة ال�صناعيين الكبيرة 

ل��ه، اذ انه ال يمك��ن ت�صويق اي منت��ج دون تغليفه، 

فالتغلي��ف  يزي��د القيمة الم�صاف��ة للمنتج والقدرة 

التناف�صي��ة لل�صناع��ة. م��ا يعن��ي انه و�صيل��ة تمّكن 

ال�صناعي من دخول اال�صواق، الداخلية والخارجية، 

فت�صم��ح له بت�صريف انتاج��ه ورفع قيمة �صادراته 

ال��ى الخارج”. وي�صير حبي��ب الى ان للتغليف فوائد 
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اأخ��رى تكمن ف��ي اك�صابها المنتج ق��درة على تحّمل 

اعباء التحميل والنقل، والت�صدير الخارجي الى دول 

مختلفة”.

معوقات

واعل��ن حبيب عن وج��ود العديد م��ن المعوقات 

الت��ي تواج��ه �صناع��ة التغليف ف��ي لبن��ان، ابرزها 

ارتف��اع كلفة االنتاج ج��راء ارتفاع ا�صع��ار الطاقة، 

وتردي الخدم��ات والبنى التحتية للدولة، خ�صو�صًا 

في ا�صعار الطاقة الت��ي تتجاوز ا�صعارها في لبنان 

اال�صعار في اوروبا”. ويتابع حبيب �صارحًا: “نعاني 

كثيراً م��ن المناف�صة التركي��ة. فال�صناعيين االأتراك 

حاليًا يمّدون ال�صناعيين اللبنانيين بتغليف يتمتع 

بنوعية جيدة ب�صعر ي�ص��اوي �صعر الكلفة ل�صناعتنا، 

ب�صب��ب ارتفاع تكاليف االنتاج ف��ي لبنان”. وتابع: 

“هذا الواقع ي�صعنا امام حقيقة موؤلمة وهي انعدام 
ارباحن��ا اذا م��ا اردن��ا الحف��اظ عل��ى ا�صتمراريتنا. 

فكلف��ة التغلي��ف ت�ص��اف ال��ى كلف��ة انت��اج ال�صلعة 

لت�صب��ح مكونًا ا�صا�صيًا من �صعرها، تتراوح بين 10 

ال��ى 25 %، وت�ص��ل احيان��ًا ال��ى 60 %، ما يعني 

ان ارتفاع ا�صعارنا ق��د يجعلنا نخ�صر زبائننا الذين 

تعاملوا معنا ل�صنوات طويلة”.

ا�سواق جديدة

وع��ن �صب��ل مواجه��ة ه��ذا الواق��ع، ق��ال حبيب: 

“ و�صعن��ا خطة للبحث ع��ن ا�صواق جديدة، بعد ان 
�ص��اق ال�صوق المحل��ي. وحاليًا نتطل��ع الى اال�صواق 

االوروبي��ة ال �صيم��ا ال�ص��وق االيطالي��ة والقبر�صية، 

و�صنطّور م�صنعنا عبر ا�صافة مكنات جديدة تمكننا 

من مواكبة حاجات االأ�صواق وتطورها”.

وعّم��ا اذا كان متفائ��اًل بدخ��ول “روتوفلك�ص��و 

بر���س” الى اال�ص��واق االوروبية، لف��ت حبيب الى ان 

الخطوة االأولى في ه��ذا المجال قد اتخذت، اذ زارت 

بع�س ال�ص��ركات الم�صنع. وا�صار الى ان “ال�صناعي 

اللبناني ال يمكنه الدخول الى اال�صواق التركية رغم 

الج��ودة التي يتمتع بها انتاج��ه، نظراً للدعم القوي 

الذي يتمتع به القطاع ال�صناعي التركي”.

التغلي��ف،  �صناع��ة  ف��ي   “ حبي��ب:  وا�ص��اف 

ن�صتورد واالتراك الم��واد االأولية بنف�س ال�صعر كون 

ا�صعاره��ا عالمي��ة، ولكنه��م قادرون عل��ى اي�صال 

انتاجهم الى لبن��ان، رغم تكاليف النقل، ب�صعر اقل 

من انتاجنا”.

تراجع القطاع

وك�ص��ف حبيب عن “تراجع كبير �صهدته �صناعة 

التغلي��ف بع��د الحرب االأهلي��ة التي �صهده��ا لبنان، 

حي��ث كان لبنان البلد االأقوى ف��ي ال�صرق من حيث 

التغليف، وكان��ت كل البلدان العربي��ة ت�صتورد منه. 

لك��ن حالي��ًا معظم ال��دول ا�صب��ح لديه��ا م�صانعها 

واأ�صبحت ت�صدر للبنانيين اي�صًا”. 
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

متابعة التطور في صناعة الغذاء 
ودراسة االسواق، مكنا مؤسسة 

“منتوجات البيت الثاني” من ان 
تكون السّباقة في دخول االسواق 
االميركية، وتقدمي أكل غذائي من 
صناعة لبنان للشعب االميركي. 

وعلى ما يبدو، جناحها ومتّيزها، 
دفعاها بشكل اساسي لغزو 

االسواق العاملية ونشر الصناعة 
اللبنانية بني شعوب العالم، اذ لفت 
مدير عام املؤسسة فرنسوا رزق ان » 

ما يشجع على دخول حلبة املنافسة 
العاملية هو الرواج الذي تالقيه 

منتجات »منتوجات البيت الثاني« 
في االسواق االميركية واالفريقية 

والعربية، نظراً الى اجلودة التي يتمتع 
بها وحصوله على عدة شهادات 
ابرزها اآليزو 9001 واآليزو 22000.

»منتوجات 

البيت الثاني« ..              

قمة الأداء

رزق: نعمل لك�صب 

المناف�صة العالمية

المنتج اللبناني

وك�ص��ف رزق ان »المنت��ج اللبنان��ي، وعل��ى رغ��م 

ارتف��اع �صع��ره مقارن��ة باإنت��اج دول اأخ��رى، يبق��ى 

االف�ص��ل في الدول العربية والعالم كونه يجمع الذوق 

والطعم��ة والخدمة وال�صكل. واعلن ان »هذه المميزات، 

�صاهم��ت ال��ى ح��د كبي��ر ف��ي رف��ع حج��م �صادراتنا 

الخارج، والتي تمثل %90 من مجمل االنتاج«. 

المناف�سة العالمية

وك�ص��ف رزق ان »منتوجات البي��ت الثاني« تعمل 

حالي��ًا عل��ى ك�ص��ب المناف�ص��ة العالمي��ة رغ��م البيئة 

ال�صناعي��ة ال�صعبة في لبنان، كون معظم دول العالم 

تدع��م �صناعييه��ا وتتمت��ع با�صتقرار امن��ي و�صيا�صي 

ي�صاعدهم على تطوير م�صانعهم وتو�صيعها، في حين 

ال يزال دعم القطاعات االنتاجية غائب في لبنان.

كلفة االنتاج

واعتب��ر رزق ان ارتف��اع كلفة االنت��اج ي�صكل ابرز 

التحدي��ات التي يواجهه��ا م�صنعه، اذ كاف��ة الم�صائل 

داخل الم�صنع خا�صعة للقان��ون الذي يفر�س نفقات 

�صريبي��ة ان كان لجه��ة الي��د العالمل��ة او الدخ��ل او 

المعام��الت الر�صمية«. وا�ص��اف: » مراعاتنا للمعايير 

االوروبي��ة في االنتاج يرفع م��ن التكاليف، اذ تخ�صع 

المواد االأولية لفح�س في المختبرات ما يتطلب اتباع 

اآلي��ة معينة تفر�س وجود ي��د عاملة ومعدات معينة«. 

ويلف��ت رزق ال��ى وج��ود ع��دم م�ص��اواة ف��ي القطاع، 

حي��ث ا�ص��ار ال��ى وج��ود ع��دد م��ن الم�صان��ع ال يتبع 

�صروط االنتاج نف�صه��ا ويعمل خارج االأطر القانونية، 

م��ا يمكنه م��ن خف�س ا�صع��ار منتجاته ورف��ع قدرته 

التناف�صي��ة«. وتمنى رزق على الدول��ة في هذا االطار، 

االأخ��ذ بعي��ن االعتب��ار ظ��روف الم�صانع الت��ي تطّبق 

�ص��روط »االآي��زو«، التي تفر���س عليها اتب��اع تقنيات 

معينة ترفع كلفة االنتاج ب�صكل كبير جداً«.

ا�س�س التطور

وا�ص��ار رزق ال��ى اهمي��ة تطور قط��اع ال�صناعات 

الغذائية وانعكا�صه على القطاعات االنتاجية االخرى. 

واذ اعل��ن ان »ال�صناعات الغذائية تحتاج الى االنتاج 

الزراعي الذي ي�صكل م�صدر موادها االأولية«، �صدد على 

�ص��رورة توجي��ه المزارعين نحو المنتج��ات الزراعية 

المطلوبة، بهدف تاأمين توافق بين القطاعين من �صاأنه 

م�صاعدة المزارع وال�صناع��ي في اآن واحد«. وا�صاف: 

»ال�صناع��ات الغذائي��ة تحت��اج ال��ى انت��اج م�صان��ع 

البال�صتي��ك والكرت��ون وال��ورق لتعليبه��ا وتغليفه��ا، 

وال��ى نقل. ما يعني ان نمو ه��ذا القطاع، ينعك�س على 

قطاعات كثيرة اخرى ويوؤمن فر�س عمل متعددة.«

وراأى رزق ان اال�صتمراري��ة والنج��اح ف��ي قط��اع 

ال�صناع��ات الغذائي��ة، يتطلبان متابع��ة التكنولوجيا 

وكافة التطورات ال�صناعي��ة المتعلقة بالقطاع، حتى 

تتمكن ال�صلع ذات المن�صاأ اللبناني من المناف�صة.

درا�سة اال�سواق

وا�ص��ار ال��ى ان »متابعة التط��ور ودرا�صة اال�صواق 

الخارجي��ة، احد اهم ا�صباب نج��اح »منتوجات البيت 

الثان��ي« ال��ذي كان اول م�صن��ع ف��ي لبن��ان، دخ��ل 

ال��ى اال�ص��واق االميركي��ة وقّدم م��واد غذائي��ة لل�صعب 

االميرك��ي«. وقال: » قمنا ب�صناع��ة »الكينوا« لل�صعب 

االميرك��ي وتقديمها ب�صكل ممي��ز وبموا�صفات عالية 

الج��ودة، وهي من الماأكوالت الغير معروفة في لبنان 

لكنه��ا من اكالت االميركيي��ن المف�صلة، اذ انها تعتبر 

وجب��ة كامل��ة مفي��دة لمن يتب��ع نظام غذائ��ي وغنية 

باالألياف«. 
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“نصنع االفضل ألننا االقدر 
على التطور” هو املفهوم الذي 

يأمل امني سر تقابة الصناعات 
الغذائية في لبنان احمد 

حطيط تكريسه اذا سنحت 
الفرصة للقطاع الصناعي 
اللبناني بإثبات مدى قدرته 

على مواكبة التطور العاملي، 
اذ عّبر حطيط في حديث 

لـ”الصناعة واالقتصاد” عن 
اعتقاده أن “لبنان ورغم الوضع 
االقتصادي الصعب الذي مير به 

ال زال يحتفظ بالدور الريادي في 
الشرق العربي”.

طالب برفع يد 

ال�صيا�صيين عن 

مقدرات القطاع

حطيط:   

التفاقات الموّقعة 

ا�صّرت بلبنان

و�ص��دد عل��ى ان “ال�صناع��ة الزراعي��ة وال�صناع��ة 

الغذائي��ة بالتحدي��د ف��ي لبن��ان ق��ادرة على لع��ب دور 

ا�صا�ص��ي في اي مرحل��ة تر�صمها لها القي��ادة للبالد، اذ 

انه��ا تتمتع بقيم��ة م�صافة عالية ج��داً”. ولفت الى انه 

ك��ي ت�صتطي��ع ال�صناعة الغذائي��ة ابراز دوره��ا في هذا 

المج��ال، على القيادة ال�صيا�صي��ة والمالية ال�صماح لهذا 

القط��اع بالتطور والنمو عبر من��ع التدخالت ال�صيا�صية 

حتى في الت�صنيع الزراعي وال�صناعات الغذائية. وقال: 

“اع��ود واك��رر ان ال�صناعات الغذائية ق��ادرة على اداء 
ال��دور المطلوب منها في المرحلة المقبلة ب�صرط رفع يد 

ال�صيا�صيي��ن عن مقدرات هذا القط��اع وال�صماح له بربط 

اآليات��ه وقدراته باآلية ال�صوق واحتياجاته، ان الخطوات 

الت��ي نقوم بها متكامل��ة مع او�صاع الغ��ذاء في العالم 

العرب��ي، حي��ث ان الفج��وة الغذائية في العال��م العربي 

تزيد ع��ن 30 بليون دوالر �صنويًا ومعظ��م احتياجاتنا 

الغذائية تاأتي من خارج العالم العربي علمًا ان التجارة 

البينية العربية ال ت�صكل اكثر من 7 % من قيمة التجارة 

العربي��ة، نتيجة ع��دم ايم��ان الموؤ�ص�ص��ات االقت�صادية 

والتمويلية بق��درات ال�صناع��ة اال�صتهالكية وال�صناعة 

الغذائي��ة العربي��ة، االم��ر ال��ذي يتي��ح لن��ا الفر�صة في 

ا�صتغالل هذا القطاع وتطوير كل مجاالته”.

نمو متو�سط

وو�ص��ف حطيط “نم��و القطاع ال�صناع��ي في عام 

2010 بالمتو�صط حيث لم تتخَط ن�صبة الزيادة حوالي 
7.9  % نتيج��ة المتغيرات ف��ي ا�صعار المواد االولية 
وتقلب��ات العر���س والطلب العادي��ة في اال�ص��واق، اما 

ع��ام 2011 ف��كان ا�صتثنائيًا نتيجة الواق��ع ال�صيا�صي 

فاال�صطراب��ات التي �صهدتها دول المنطقة اّثرت ب�صكل 

مبا�صر على االنتاج فيها ما ادى الى ارتفاع موؤ�صر نمو 

ال�ص��ادرات ب�صكل ملح��وظ، حيث بلغ��ت ن�صبته حوالي 

17.6 %، وه��ي ن�صبة كبيرة لم ي�صهدها القطاع منذ 
اكثر من ع�صرون عامًا”.

مواجهة التحديات

واك��د حطيط ان قطاع ال�صناع��ات الغذائية م�صمم 

القطاع��ات  تجاب��ه  الت��ي  التحدي��ات  مواجه��ة  عل��ى 

االقت�صادية اللبنانية بعمل متقدم عبر تنمية المقدرات 

الت�صويقي��ة واالنتاجي��ة والنوعي��ة والم��وارد الب�صري��ة 

العامل��ة كاف��ة ف��ي القط��اع وغيره��ا م��ن الم�صاري��ع 

المختلف��ة. وق��ال: “في طبيعة الح��ال، ان عمل القطاع 

الخا���س والموؤ�ص�ص��ات التمثيلية يج��ب ان يتكامل مع 

عمل الموؤ�ص�صات العامة وموؤ�ص�صات الدولة وكذلك عمل 

الموؤ�ص�ص��ات ذات الطاب��ع االقليم��ي والدول��ي من اجل 

ا�صتنها�س مق��درات هذا القطاع ليتمكن من لعب دوره 

االقت�صادي المهم في المرحلة القادمة. 

وا�ص��اف: نح��اول دائم��ًا كقط��اع التاأكي��د عل��ى 

ا�ص��راك ممثلينا في مفاو�صات مع الخارج خا�صة اننا 

الحظن��ا ان الكثي��ر من االتفاق��ات التجارية تعقد على 

ح�ص��اب قطاعن��ا. بمطل��ق الح��ال نحن ن�صع��ى ب�صورة 

ا�صا�صية لتطبيق اتفاقات ال�صراكة الثنائية انطالقًا من 

ايمانن��ا بوج��ود امكانيات كبيرة توؤم��ن اف�صل تكامل 

زراع��ي انتاج��ي ت�صويق��ي خدماتي بين ه��ذه اال�صواق 

والتي نعتبرها ا�صواقنا الطبيعية. وبطبيعة الحال فاإن 

االنتقال لتحقي��ق ال�صوق العربي��ة الم�صتركة وال�صراكة 

االوروبية المتو�صطية �صيوؤدي ب�صورة ا�صا�صية الى فتح 

اال�صواق لل�صناع��ات الغذائية خا�صة ان �صناعتنا هي 

في اال�صا���س �صناع��ات ت�صديرية والق�ص��م االكبر منه 

ي�ص��ّوق عالميًا، علمًا ان ال�صناع��ات الغذائية هي ثاني 

قط��اع م�صدر في لبنان وه��ي اول قطاع منتج داخليًا 

وخارجيًا”.

ال�سوق للجميع

وا�ص��ار حطيط ال��ى ان ال�صناعيين “خالل الخم�صة 

ع�ص��ر عامًا الت��ي م�صت وبع��د دخولنا االلفي��ة الثالثة 

)الفية العولمة( ونحن نتابع تطورات اال�صواق العالمية 

وحاجاتها ونحاول جاهدين مواكبة التطورات وتحول 

مفاهي��م العالقة بي��ن ال�صناعيين م��ن مناف�صة �صر�صة 

وم�صاربة طاحنة الى نظرة متجددة م�صمونها ال�صوق 

يت�صع للجميع.

االنتاجي��ة  ال��دورة  حلق��ات  “ان  حطي��ط  واعل��ن 

وترابطه��ا )م��ن الزراعة و�ص��واًل الى المنت��ج النهائي( 

والم�صاع��ب التي تواجه كل مرحلة من مراحلها دفعنا 

ال��ى ال�صعي الى المطالبة برب��ط ال�صناعة بالزراعة لما 

ف��ي ذلك من توفي��ر ان من ناحية ت�صغي��ل اليد العاملة 

الزراعي��ة والحد م��ن هجرة الريف ال��ى المدينة، او من 

ناحي��ة وفرة االنتاج الزراعي والحد من ا�صتيراد المواد 

االولي��ة، والح�ص��ول عل��ى النوعي��ة ذات الموا�صف��ات 

المطلوبة، كما ان التكامل مع قطاع التغليف والطباعة 

ي�صتكم��ل عملية تطوير المنتج اللبنان��ي خ�صو�صًا بعد 

القواني��ن المفرو�ص��ة وال�صروط الت��ي تلحظ موا�صفات 

التعبئ��ة والتغليف في الت�صدير الى الخارج االمر الذي 

حّتم علينا مراقبة عملية االنتاج بكل مراحلها، كل من 

منطلق م�صوؤولياته.

ولف��ت ال��ى ان اله��دف “كان وال ي��زال م�صاع��دة 

ال�صناعيي��ن في تح�صين االنت��اج ومواكبة التطور بكل 

ا�صكال��ه ولعل اه��م اهدافنا ه��و ال�صيا�ص��ة االقت�صادية 

ال�صحيح��ة للموؤ�ص�ص��ات ال�صناعي��ة الت��ي تق��وم عل��ى 

تحدي��د المخاطر )عل��ى انواعه��ا( ومعالجتها للو�صول 

الى الت�صنيع المتكامل ال�صحي والع�صري، ذات القدرة 

على المناف�صة في اال�صواق الخارجية كما المحلية.
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

26 عاماً مضت   على تأسيس 
شركة التغذية، وال تزال القيم 

واال لتزام بتقدمي منتج يوفر 
األمان للمستهلك، من الركائز 

الفعلية غير التجارية التي تقوم 
عليها الرؤية العامة لإلدارة، 

فالشركة التي تأسست في 
العام 1986، لم تتخَل يوماً 

عن هدفها االساسي بتقدمي 
منتج جديد من حلوم البقر 

الدجاج واحلبش يؤمن سالمة 
النواحي الشرعية بشكل دقيق 

كما سالمة القيمة الغذائية 
والتصنيعية.

»التغذية« ت�صع  

خطة تطوير كاملة 

لمعداتها وخطوط 

انتاجها

�صّنو: نتح�صر 

لنيل �صهادة جودة 

جديدة

على مر االعوام، تط��ور عمل ال�صركة وازدادت 

مبيعاتها وكُبرت بثقة الم�صتهلكين بها، اذ عمدت 

ال�صرك��ة ال��ى مواكبة ه��ذا التطور ودعم��ه بتلبية 

جدي��دة  انت��اج  بخط��وط  الم�صان��ع  احتياج��ات 

م��ن احدث ما تو�صل��ت اإليها ال�صناع��ة العالمية، 

فاأ�صبحت اليوم اأكبر �صركة في لبنان متخ�ص�صة 

ف��ي مج��ال ت�صني��ع اللح��وم المب��ردة والمعلب��ة 

وت�ص��ّدر منتجاته��ا لحوالى 15 دول��ة في العالم 

العرب��ي واأفريقي��ا وا�صترالي��ا وال�ص��رق االق�ص��ى 

وغيرها .

تنتج �صركة التغذية لحوم م�صنعة وفق اأ�صول 

ومقت�صي��ات ال�صريعة االإ�صالمي��ة، يتم تح�صيرها 

لتتنا�ص��ب م��ع ذوق الم�صتهل��ك المحل��ي وبجودة 

عالي��ة تناف���س فيه��ا اأه��م المنتج��ات العالمي��ة 

وتح�ص��ل عل��ى تقدي��ر الم�صتهلكي��ن ف��ي ال�ص��وق 

المحلي كما في الدول واالأ�صواق الخارجية وكافة 

الموؤ�ص�ص��ات الهياآت الرقابي��ة فيها . مدير الموارد 

الب�صري��ة ف��ي ال�صرك��ة �صمي��ر �صن��و �صل��ط ال�ص��وء 

عل��ى م�صي��رة ال�صركة ف��ي حديث ال��ى »ال�صناعة 

واالقت�ص��اد« ك�ص��ف خالل��ه ع��ن تح�ص��ر ال�صركة 

للح�ص��ول على �صهادة ج��ودة جديدة، ت�صاف الى 

�صه��ادة الجودة العالمية Iso 9001 التي نالتها 

�صابقًا. 

الخطط الم�ستقبلية

 واعل��ن �صن��و ف��ي اط��ار حديثه ع��ن االهداف 

والخط��ط الم�صتقبلي��ة، ان ال�صرك��ة و�صع��ت  خطة 

تطوير كامل��ة ت�صمل راأ�س المال الب�صري - والذي 

تولي��ه كل االأهمي��ة – اإلى جان��ب تطوير معداتها 

وخط��وط انتاجه��ا. وا�صار ال��ى ان مراحل الخطة 

تمت��د عل��ى خم�س �صن��وات نتوقع خالله��ا اإنتقال 

م�صانعها ومكاتبها اإلى موقع جديد على م�صاحة 

22 ال��ف متر مرب��ع تتم هند�صت��ه وان�صائه وفق 
اعل��ى المعايي��ر العالمي��ة و�صوف يجه��ز بمعدات 

متط��ورة توفر اف�ص��ل المنتجات بما يلي��ق باإ�صم 

�صركة التغذية وبال�صناعة اللبنانية ب�صكل عام.

وفي رد عل��ى �صوؤال حول كيفية تقبل الم�صتهلك 

لفك��رة المرتدي��ال وللح��وم المب��ردة ب�ص��كل ع��ام، 

ودخوله��ا ال��ى مائدت��ه، ق��ال �صن��و: “عندم��ا بداأنا 

العم��ل في العام 1986 اي م��ن حوالى ال� 25 �صنة 

كانت المرتديال كمنتج عذائي موجودة في اال�صواق 

لكن لي���س باالنت�صار والحجم الحاليين. حيث باتت 

االأن م��ن العنا�صر الهام��ة على المائ��دة اللبنانية. 

وذلك يعود الأمرين، اواًل اعتماد للحم الحالل ح�صراً 

اي المذبوح وفق ا�صول ال�صريعة االإ�صالمية. وثانيًا 

االلت��زام بمعاييرعالي��ة اأكان م��ن ناحي��ة الم��واد 

االولية ذات النوعية الممتازة، او لناحية التجهيزات 

التقني��ة م��ن اآالت وخط��وط انت��اج الم�صت��وردة من 

احدث الدول تطوراً في هذا المجال”.

ت�سويق المنتجات

ولف��ت �صن��و ال��ى ان الئح��ة منتج��ات �صرك��ة 

التغذي��ة حالي��ًا ت�ص��م اللح��وم المدخن��ة من لحم 

البق��ر والحب���س والدج��اج وال�صالم��ي والببروني 

المبردة.كم��ا  اللح��وم  م��ن  والب�صترم��ا وغيره��ا 

تنت��ج اللحوم المعلبة “الالن�ص��ون” من لحم البقر 

والدجاج والحب�س اإ�صافة الى الهوت دوغ.

وا�ص��ار الى ان اإدارة �صركة التغذية ت�صم فريق 

يعم��ل عل��ى ت�صوي��ق منتجاتها من خ��الل بيعها 

لكاف��ة المح��الت وال�صوبرماركت وتج��ار الجملة 

ويتول��ى ا�صط��ول م��ن ال�صي��ارات المب��ردة مهم��ة 

وتوزيعه��ا على كامل االأرا�ص��ي اللبنانية تقريبًا. 

اإل��ى جانب ذل��ك ت�ص��در ال�صرك��ة منتجاته��ا الى 

حوال��ى ال 14 دول��ة ف��ي العال��م ت�صم��ل عدد من 

الدول العربية اإلى جانب افريقيا وا�صتراليا.

ن�ساط مقبول

وو�ص��ف �صنو ن�صاط قط��اع ال�صناعة الغذائية 

حالي��ًا بالمقبول، الفتًا الى وج��ود طاقات كبيرة 

ال ت��زال بانتظار اأن ُتوظف وُتنِتج اإذا ما توفر لها 

الدعم والعناية المطلوبين«.

ورد �صن��و اأ�صباب هذا الن�صاط الى عدة عوامل، 

اأبرزها تاريخ ال�صناعة الغذائية الذي عمل خالله 

�صناعي��ون لبناني��ون من��ذ عقود، واأنفق��وا الجهد 

والم��ال ليمهدوا طريق��ًا ن�صير علي��ه جميعًا اليوم 

وعلينا اأن ن�صعى بدورنا ما اأمكننا للمتابعة.

وراأى »اأن تط��ور االإدارة اللبناني��ة ب�صكل عام 

لجه��ة اعتماد المفاهي��م والتقني��ات الحديثة في 

االإدارة  �صاه��م ف��ي تخفيف االأعب��اء والتقليل من 

اله��در، واالأهم، التوظيف ال�صلي��م والذكي للموارد 

الب�صري��ة. حي��ث ت�صع��ى االإدارات ال��ى ان يتح��ول 

الموظف��ون من اأي��ٍد عامل��ة عقول عامل��ة وقلوب 

ومواهب منتجة.
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وا�ص��ار في هذا ال�صياق، الى ع��دم امكان تقييم 

واق��ع ال�صناع��ة الغذائي��ة اللبناني��ة وال��ى االأخ��ذ 

بعين االعتب��ار واقع وظ��روف االإدارات الحكومية 

المعروفي��ن والروؤي��ة الر�صمية له��ذا الواقع وكيفية 

اإدارت��ه. وقال: »م��ا يح�صل في باق��ي الدول عادة 

ه��و اأن تطور قطاعات االإنت��اج - التي تدعم تطور 

االإقت�ص��اد الوطن��ي ب�ص��كل ع��ام -  يت��م  �صم��ن 

خط��ة مدرو�صة م��ن قبل الدولة، تراع��ي فيها كافة 

المعطيات وتت�ص��دى الأي معوقات لبلوغ االأهداف 

المر�صوم��ة ،وهذا م��ا نفتقده في لبن��ان . اأن لبنان 

الر�صم��ي على خ��الف تاريخي مع مب��داأ التخطيط 

ونح��اول ع��ادًة اأن نب��دع ف��ي التنفي��ذ ،وه��ذا م��ا 

يجعلن��ا ندور ف��ي نف���س الدائ��رة بعي��داً التوظيف 

ال�صليم طاقاتنا«.

المناف�سة

وفي رد على �صوؤال حول قدرة ال�صلع اللبنانية 

على المناف�صة في ظل �صيا�صة الدعم في عمليات 

االنت��اج التي تنتجها ال��دول الم�صّدرة الى لبنان 

 توقيع اتفاقيات تجارية 
ّ
وتحدي��داً الدول التي تم

ح��رةن قال �صن��و: »اإن االإتفاقيات حاجة وعامل 

اأ�صا�ص��ي معتم��د ف��ي كل ال��دول، لك��ن العبرة في 

التطبي��ق ال�صلي��م والكامل ومن قب��ل اطراف هذه  

االإتفاقي��ات كافة، وذلك يتطلب متابعة واهتمام 

من قب��ل ال�صلطات الموقع عليها«. وا�صاف: »من 

جه��ة اأخرى ، نقراأ ف��ي اأدبياتن��ا االإقت�صادية ان 

المب��ادرة الفردية هي م��ن �صمات اللبناني. ربما 

كان ذل��ك مطلوب��ًا ف��ي مرحل��ة �صابق��ة ، لكنن��ا 

االأن نعي���س في ع�صر مختل��ف تمامًا ت�صعى فيه 

ال�صركات لالإندماج، واالأ�ص��واق لالإتحاد، واالأهم 

ت�صعى الدول لدع��م �صناعاتها الوطنية بمختلف 

الو�صائ��ل المتاحة: داخليًا ، من خالل الت�صهيالت 

والدع��م الت��ي تتيحهم��ا، وخارجي��ًا ،م��ن خالل 

االإتفاقيات والبعثات الدبلوما�صية. واأ�صتدل لذلك 

بما بات ُيقال عن ال�صفراء والملحقين التجاريين 

ف��ي ال��دول حي��ث ي�صفه��م البع���س »بمندوب��ي 

مبيعات« ل�صركاتهم الوطنية.

وتابع: »هذا ما نتمنى ون�صعى اأن يتوفر لنا في 

لبنان، فاإن الجهود الفردية للم�صتثمرين اللبنانيين 

عل��ى اأهميتها، وطاقتها الكبي��رة، تبقى متوا�صعة 

لتبن��ي  والحكوم��ات  ال��دول  باق��ي  �صع��ي  ام��ام 

�صيا�صات �صناعية لدعم وحماية �صناعاتها«.

دليل النجاح

وفي رد عل��ى �صوؤال حول اهمي��ة القطاع في 

االقت�ص��اد اللبناني، قال �صن��و: »نحن في لبنان 

نفتقد الى الموارد الطبيعية التي تدعم االإقت�صاد، 

ووفق معرفتن��ا بواقع الحال ال اأعتقد اأننا كدولة 

�ص��وف نمتكلها ف��ي الم��دى المنظ��ور. ال�صناعة 

ب�صكل ع��ام رافد اأ�صا�صي وهام تعتمد عليه الدول 

لدعم االإقت�صاد لديها. و�صناعتنا ال تحتاج دلياًل 

عل��ى فر�صها للنج��اح؛ ب��ل لدينا اعتق��اد جازم 

باأنه��ا تمتل��ك طاق��ات كامن��ة كبيرة تنتظ��ر اأن 

ًتوظ��ف .وهنا علينا اأن نخت��ار كدولة وكمجتمع 

الو�صائل المحققة لذلك«.
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

عام 1882، اٌسست »معامل 
سميح حسن اليمن واوالده« 
في صيدا، وكانت أول املصانع 

التي انتجت احلالوة والطحينة 
وراحة احللقوم في صيدا واجلنوب. 

كما كانت اول مؤسسة أدخلت 
الطاقة احملركة سنة 1890 من 

معامل كروب في املانيا.
مسيرة النجاح بقيت مستمرة، 
وتّوجت بخطوة باهرة ومميزة عام 
1946، متثلت بترعرع املعامل في 

زحلة والبقاع.

ح�صن  �صميح  “معامل 
اليمن واولده” 

.. 130 عامًا من 

النجاح

اليمن: على الدولة 

حماية ا�صماء 

الم�صانع التجارية 

م��ن االأج��داد، ال��ى االآب��اء، ث��م االأبن��اء انتقل��ت 

النجاح��ات، فاإنت��اج المعام��ل كان وال ي��زال م��ن 

اج��ود االأنواع واأكثرها ج��ودة. وخير دليل على ذلك 

ت��وزع ال�صادرات على مختل��ف دول العالم وابرزها 

الدول االوروبي��ة والواليات المتحدة وكندا واميركا 

الالتينية وافريقيا.

اح��د ا�صحاب ومدي��ر عام �صرك��ة معامل �صميح 

ح�ص��ن اليمن واوالده ح�صن اليمن، اأكد في حديث مع 

»ال�صناع��ة واالقت�صاد« على التط��ور الم�صتمر الذي 

ت�صهده المعامل، والذي يواك��ب التطور التكنولوجي 

ف��ي االآالت الت��ي ت�صتخ��دم ف��ي قط��اع ال�صناع��ات 

الغذائية. ولفت ان المعامل �صهدت تغيرات كثيرة، اال 

اال ان م��ا بقي ثابتًا هو الت��زام معايير الجودة التي 

تمّيز انتاج معامل اليمن.

وفي رد على �صوؤال ح��ول التحديات التي تواجه 

عمل ال�صركة، لفت اليمن الى وجود معوقات وم�صاكل 

م�صترك��ة بين ال�صناعيي��ن اللبنانيين كافة، وتتمثل 

بارتفاع كلفة الي��د العاملة والمحروقات والكهرباء 

والمواد االولية«.

ا�ستياء

تعتر���س  م�ص��اكل  م��ن  ا�صتيائ��ه  ع��ن  واع��رب 

عم��ل المعامل وتحم��ل طاب��ع القر�صن��ة واالبتزاز، 

حي��ث يق��وم البع���س بمحاول��ة ال�صتثم��ار اال�ص��م 

التج��اري ل�«معام��ل �صمي��ح ح�صن اليم��ن واوالدة« 

عب��ر ر�صوة ا�صخا�س يحمل��ون ا�صم العائلة«. وطالب 

اليم��ن الجهات المعني��ة بالم�صارع��ة لمعالجة هذه 

الم�صكل��ة، وحماي��ة ال�صناعيي��ن الذي��ن يتعر�ص��ون 

المثاله��ا. وا�صار في هذا االطار »ال��ى ان ال�صناعي 

اللبناني يع��رف بجهده الم�صتم��ر ومثابرته الدائمة 

وت�صحيات��ه من اجل النج��اح، فيعمل لياًل نهاراً من 

اجل تطوي��ر �صناعته وتقديم االف�ص��ل.« واعتبر انه 

من »غير المقبول ان ال تبادر الحكومات الى حماية 

ال�صناعيي��ن من الذين يحاولون �صرقة جنى عمرهم 

وت�صوي��ه �صمع��ة انتاجه��م ف��ي االأ�ص��واق الداخلي��ة 

والخارجي��ة على حد �صواء«. ولفت الى انه »ال يجوز 

ان ي�صب��ح ا�ص��م تج��اري الأي موؤ�ص�ص��ة او �صركة ما، 

رهينة في مهب الريح في وقت لي�س خافيًا على احد 

ت�صيي���س القانون في لبنان الذي ي��وؤدي الى �صياع 

حقوق اأ�صخا�س كثر ا�صحاب حق.« 

تنظيم القطاع

ودع��ا اليمن الدولة الى تنظي��م القطاع، وفر�س 

رقابة على الم�صانع للتاأكد من ا�صتيفائها لل�صروط. 

اذ ان هن��اك عدد من الم�صان��ع ال باأ�س به ال تراعي 

في انتاجها معايير الجودة، بهدف تخف�صة تكاليف 

انتاجه��ا وبيع منتجاتها ب�صع��ر ادنى، ما يخلق جواً 

من المناف�صة غير الم�صروعة في االأ�صواق«.
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CHOPIN Manufacturing & Trading of all Kind of Sweets

وكالء ح�سريــون لل�سرق االأو�سط �سوكوال �سوي�سري / على ا�ستعداد لتلبية طلبات الجملة للخارج - تاأمين والئم

aDDrESS: 1st Branch- Beirut -Msaitbeh - al Mazraa Str. - ali abdallah Bldg - Tel : 961 (1) 304855 - 706701  

  Fax : 961 (1) 304855 - P.O.Box: 14 / 6627  2nd Branch corniche al Mazraa - near refaai roastery Tel : 961 (1) 706701   

E-mail: chopin@chopin.com.lb - Website: www.chopin.com
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

موؤ�ص�صة عمادز فود 

.. الخبرة والجودة 

الممتازة

ابو�صهال:

 نتطلع الى       

ال�صواق الخارجية

اسس السيد عماد ابو شهال 
مصنعاً لتعبئة وتوضيب احلبوب 
والبهارات والكبيس في منطقة 

تعنايل البقاع االوسط منذ العام 
2006 لتلبية حاجة االسواق 

احمللية من احلبوب والبهارات وماء 
الزهر وماء الورد والكبيس.

ولفت ابو شهال في حديث 
لـ”الصناعة واالقتصاد” الى ان 
البداية كانت متواضعة لدرس 
وضع السلعة املنتجة من قبل 

الشركة (عمادز فود).
  

 وعندم��ا الق��ت رواجًا و�صه��دت طلب��ًا كبيراً 

عليه��ا اأقدمن��ا على بن��اء مبنى جدي��د للموؤ�ص�صة 

عل��ى م�صاح��ة 2000 مت��ر مرب��ع ف��ي المنطقة 

ال�صناعية تعنايل، وقمنا بتجهيز  المبنى الجديد 

باأحدث الخطوط وادخلن��ا المكننة الحديثة على 

مراح��ل االنت��اج معتمدي��ن الكمبيوتر ف��ي ادارة 

عملي��ة التعبئة والتغلي��ف وكل ما هو معتمد من 

جودة ونوعية عالية في االنتاج وادارة كافة كل 

االمور المرتبطة به ل�صمان �صالمة الغذاء.

نمو م�ستمر

وف��ي رد على �صوؤال حول واق��ع القطاع، اعتبر 

ابو �صهال ان ال�صناعات الغذائية من اهم القطاعات 

ال�صناعي��ة في لبنان، اذ �صهدت نمواً م�صتمراً طيلة 

ال�صن��وات الما�صي��ة تمثل بتطوي��ر م�صانع الطاع 

وارتفاع حجم �صادراته.

وراأى ابو�صه��ال ان القط��اع يواجه ع��دداً كبيراً 

م��ن الم�صاكل والمعوقات تتمث��ل في ارتفاع كلفة 

االنتاج مقارنة مع باقي دول الجوار، حيث يعتبر 

ال�صناع��ي فيها بو�صع اف�صل بكثير من لبنان لما 

تتمتع ب��ه �صناعتهم من دعم لالنت��اج وللت�صدير 

ولتجهي��ز المناط��ق ال�صناعي��ة، في حي��ن يعاني 

ال�صناع��ي اللبناني من ارتف��اع كلفة المحروقات 

والكهرباء واليد العالمة والنقل.

وا�ص��اف ابو �صه��ال: “على الرغم م��ن كل هذه 

المعوقات وعدم دع��م ال�صناعة الوطنية ا�صتطعنا 

ف��ي موؤ�ص�ص��ة عمادز ف��ود ان ناأخذ لن��ا مكانًا في 

اال�صواق المحلية وعل��ى اأمل في الم�صتقبل القريب 

واالوروبي��ة  العربي��ة  اال�ص��واق  ال��ى  ن�ص��در  اأن 

والعالمي��ة طالم��ا نملك الخب��رة وال��ذوق والطعم 

اللذيذ في الماأكوالت اللبنانية الذي ال مثيل له في 

العالم”.

التوجهات الم�ستقبلية

 وعن التوجه��ات الم�صتقبلية الع��ادة التوازن 

الى القطاع ال�صناع��ي ومعالجة الخلل الذي لحق 

ب��ه جراء غي��اب ال�صيا�صة ال�صناعي��ة التي تتحمل 

الدول��ة بع���س الم�صوؤولي��ة ف��ي م�صبباته��ان قال: 

“عل��ى الحكومة االلتف��ات الى هذا القط��اع، الذي 
كم��ا ذكرت يع��د اه��م القطاع��ات ال�صناعية على 

االط��الق، نظ��راً الى ارتباط��ه بقطاع��ات انتاجية 

كثي��رة، كالقط��اع الزراع��ي، التعبئ��ة والتغلي��ف، 

�صناع��ة ال��ورق وغيرها م��ن القطاع��ات. ا�صافة 

ال��ى م�صاهمته��ا في التخفي��ف من عج��ز الميزان 

التج��اري عبر ارتف��اع �صادراته��ا المتوا�صل الى 

اال�صواق الخارجي��ة وقدرتها على تاأمين االكتفاء 

الذات��ي في ال�ص��وق الغذائية اللبناني��ة اذا ما نالت 

الدعم المطلوب”.
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موؤ�ص�صة عمادز فود

Imad’s Food

بهارات - زعتر - جميع انواع الحبوب - �سرابات - كبي�س

البقاع - تعنايل - خليوي : 744945 )3( 9٦1 -هاتف :93131٨ )٨( 9٦1
Bekaa - chtoura - Taanayel -  cell : 961 (3) 744945
Tel : 961 (8) 931318  - E-mail :imad.shahla@yahoo.com
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العنــوان : جبل لبنان - املنت - مزرعة يشوع - املنطقة الصناعية - بناية الشركة - هاتف :  92٦3٨1 )4( 9٦1 - 
92٨759 )4( 9٦1 - فاكس:920190 (4) 9٦1 

addresse: Factory :  Mount Lebanon - Metn - co. Bldg. - Tel: 961 (4) 928759 - 961 (4) 

926381 - Fax: 961 (4) 920190 
Email: info@aounfood.com            Web site:www.aounfood.com

عون فود كومباين عون �ش.م.م

Aoun Food Co. Aoun S.A.R.L
�سناعة �تجارة مواد غذائية: حبوب - بهارات  - كبي�س - حال�ة � طحينة - 

�سناعة مختلف اأد�ات التنظيف

 Foods Industry: cereals - Spices - Pickles - halawa and Tahina -
Dishwashing Liquid
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

»الكار« .. 62 عامًا من ال�صالة والجودة

ابو�صليمان: نتطور با�صتمرار عبر مراعاة متطلبات ال�صوق

تأسس معمل ابوسليمان 
لصناعة املشروبات 

الروحية في اوائل العام 
1950 على يد السيد 

يوسف ابو سليمان، ثم 
انتقلت الى ابنه فكتور. 
وقد عمل السيد فكتور 

ابوسليمان مع ابنه جوزيف 
على تطوير املهنة عبر 

انشاء مبنى جديد حديث 
ومجهز بأحدث املاكينات 

واخلطوط املتطورة لتعبئة 
املشروبات الروحية: النبيذ, 

العرق ,اخلل ,الليكور 
ومشروبات روحية اخرى.

تحول��ت ال�صرك��ة الى �صرك��ة م�صاهم��ة. واأخذت 

�صرك��ة الكار �س.م.ل. في االعتب��ار التطّور الذي طرا 

على ال�صناعة، فعمد الى زيادة االنتاج لي�صبح لديه 

اكث��ر م��ن 15 ماركة بع��د ان كان االنت��اج يقت�صر 

عل��ى 4 او 5 ا�صناف. ت�ص��وق ال�صركة منتجاتها في 

اال�صواق اللبنانية كافة، وي�صدر ق�صم كبير منها الى 

لال�صواق الخارجية.

ا�سواق جديدة

ف��ي حديث ل� “ال�صناعة واالقت�صاد” �صلط ال�صيد 

جوزي��ف بو�صليمان ال�صوء عل��ى الخبرة التي ورثها 

ع��ن اجداده واباه، واعلن ان ال�صركة في تقدم م�صتمر 

ب�صبب الوجود الدائم لخطط التطوير التي تاأخذ بعين 

االعتبار تعديل اال�صتراتجية المتبعة ح�صب متطلبات 

اال�صواق، تطوير المعدات ح�ص��ب الحاجة، اال�صتعانة 

بم�صت�صارين اجانب، والبحث عن ا�صواق جديدة .

ا�ص��ار ابو�صليمان الى ان النم��و ال�صناعي تباطا 

ب�صبب التط��ورات ال�صيا�صي��ة. وراى ان اال�صطرابات 

عل��ى  الم�صيط��ر  والرك��ود  واالقليمي��ة،  الداخلي��ة 

االقت�ص��اد العالمي فر�صت اج��واء من القلق والحذر 

على االقت�ص��اد اللبناني انعك�صت ب�صكل مبا�صر على 

القط��اع ال�صناعي، اذ اّثرت ب�ص��كل كبير على حركة 

الت�صدير التي �صجلت تراجعًا مهمًا.

ارتفاع الكلفة

و�ص��دد ابو �صليم��ان على ان ال�صناع��ة اللبنانية 

تنمو في بيئة مليئة بالتحديات ابرزها ارتفاع كلفة 

اليد العاملة والمواد االولية وكلفة الطاقة الم�صتعملة 

الت��ي تعد من ابرز عنا�صر الكلفة االجمالية الموؤثرة 

في معدالت االنتاج ال�صناع��ي، ا�صافة” الى غياب 

التنظيم ال�صناعي من قبل الدولة. 

واذ راى ان عل��ى الدول��ة ايالء القطاع ال�صناعي 

االهتم��ام ال��الزم نظ��راً ال��ى المكان��ة االقت�صادية 

الت��ي يتمتع به��ا وكثرة فر�س العم��ل التي يوؤمنها، 

�ص��دد عل��ى �ص��رورة دع��م القط��اع عبرع��دم فر�س 

زي��ادات �صريبية فه��ي ترهق القطاع��ات المنتجة، 

حماية جمركية لالنت��اج الوطني، اعفاء ال�صادرات 

اللبناني��ة من ال�صرائب والر�ص��وم، وزيادة ال�صرائب 

على الب�صاعة الم�صتوردة التي تغرق اال�صواق اذ انها 

بذلك تحمي ال�صناعة من الزيادة في اال�صتيراد.
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CHATEAU KSARA                    شاتو كساره 
   صناعة النبيذ و العرق

Manufacturing of Wine and arak 
 

 
 

 العنوان:
:هاتف  –البقاع  –زحلة  –كساره    أقبية كساره       

 
Address:  
Ksara caves : Ksara - zahle -bekaa - Tel: + 961 8 801662  
Head office : charles Malek av., Nakhle Hanna bldg. - P.o. box: 16-6184- beirut - Lebanon 
       Tel: + 961 1 200715  

 
Website : www.chateauksara.com    e-mail : info@ksara.com.lb 

 

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   106 3/14/12   11:56:05 AM



107ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

 

              
 

CHATEAU KSARA                    شاتو كساره 
   صناعة النبيذ و العرق

Manufacturing of Wine and arak 
 

 
 

 العنوان:
:هاتف  –البقاع  –زحلة  –كساره    أقبية كساره       

 
Address:  
Ksara caves : Ksara - zahle -bekaa - Tel: + 961 8 801662  
Head office : charles Malek av., Nakhle Hanna bldg. - P.o. box: 16-6184- beirut - Lebanon 
       Tel: + 961 1 200715  

 
Website : www.chateauksara.com    e-mail : info@ksara.com.lb 

 

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   107 3/14/12   11:56:08 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 108

م����ق����اب����الت

موؤ�ص�صة روؤوف غانم 

للحوم المبردة  

..  30 عامًا من 

النجاح والتطور

اسس السيد رؤوف غامن مؤسسة 
النتاج اللحوم املبردة واالسماك 
في بلدة بتلون الشوف في اوائل 

الثمانينات من القرن املاضي وهو 
الصناعي اخلبير في الصناعات 
الغذائية واللحوم املبردة التي 
يعاد تصنيعها وتوزيعها الى 

املطاعم والفنادق والسوبرماركت 
وخاصة الهمبرغر وكافة انواع 

اللحوم واالسماك معتمدة 
بذلك مواصفات ومعايير خاصة 

ومتبعة في صناعة املواد 
الغذائية ملا حتتاجه هذه الصناعة 

من دقة في االنتاج ونظافة 
ال مثيل لها كونها تعني كل 

مواطن في غذائه اليومي.

تقدم ال�سناعة

واعتبر غانم ان تطور ال�صناعة وتقدمها مرتبط بتوقف التجاذبات ال�صيا�صية بين االفرقاء اللبنانيين التي 

توؤث��ر ب�صكل كبي��ر على الحركة ال�صياحية التي تطال بدورها المطاعم والفن��ادق. وا�صاف: “في العام 2011، 

تراجعت ال�صياحة ب�صكل كبير نتيجة االأزمة الحكومية واال�صطرابات التي �صهدتها المنطقة، وهذا يحمل ب�صكل 

ع��ام تاأثيراً كبيراً على عمل الموؤ�ص�صة اذ ان القطاع��ان المذكوران هما الم�صتوردان اال�صا�صيان لال�صناف التي 

تنتجها الموؤ�ص�صة.

خطط وا�سترايجيات

ولف��ت غانم في اط��ار حديثه عن واقع قطاع ال�صناعات الغذائية ال��ى التحديات التي تواجه ال�صناعة 

وابرزه��ا ارتف��اع ا�صعار المحروقات ب�صكل جنوني والتقني��ن الكهربائي. وقال: “ كل هذه العوامل ال�صلبية 

توؤثر عل��ى عملية الت�صني��ع واالنتاج 

وتعي��ق تقدمه��ا، اذ انه��ا ترف��ع م��ن 

التكلفة التي تنعك�س �صلبًا على القدرة 

التناف�صي��ة للمنتجات، م��ا يلعب دوراً 

ف��ي تراج��ع اي��رادات المبي��ع وق��درة 

ال�صناعيي��ن عل��ى تطوي��ر م�صانعهم 

وتو�صيع اعمالهم«.

 وف��ي رد على �صوؤال ح��ول  الخطط 

لتطوي��ر  ال�صناعي��ة  وال�صراتيجي��ة 

الموؤ�ص�صة ومواجه��ة التحديات، او�صح 

ال�صي��د روؤوف غان��م ان الموؤ�ص�صة ومنذ 

تاأ�صي�صها ت�صهد تط��وراً م�صتمر وادخال 

خطوط انتاج حديثة ومتطورة، كان اآخرها انتاج الكفتابرغر التي القت رواجًا كبيراً في اال�صواق المحلية لما 

تتمتع به من طعم ومذاق �صهي.

عبد اهلل حداد

خا�س
ف 

مل
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العنــوان : الشوف - بتلون الطريق العام - تلفون: 05/2402٦٦ -03/207357
addresse: Batloum Main road - Tel: 05/ 240266 - 03/ 207357

Email: extrameat.cs@gmail.com
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Maurice B. Mechelanyموؤ�ص�صة موري�ش ب�صري م�صعالين
مواد غذائية : كبي�س - مربيات - �رق عنب - زيت �زيتون

 العنــــــوان : سن الفيل - شارع عازار - هاتف : 51097٦ )1) -510977 )1( 9٦1 املصنع : زحلة - املدينة الصناعية 
هاتف : 931357 )٨( 9٦1  - ص.ب: 55531 بيروت

ADDRESS : Sin El -Fil - Azar Street Tel : 961 (1) 510976 - 510977 - Factory : Zahle - Industrial Zone  
Tel : 961 (8) 931357 - P.O.Box : 55531 E-mail : mechelanyfoods@hotmail.com - www.mechelanyfoods.com
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 Poule D’or Company�صركة بول دور �ش.م.م
chicken Slaughteryم�سلخ دجاج

العنوان: جبل لبنان – الشويفات – التيرو -  هاتف: 4٨0535 )5( 9٦1 – فاكس: 4٨053٦ )5( 9٦1
خليوي: 313042 )3( – 312043 )3( 9٦1

AddrESS: Mount Lebanon – Chouaifat – El Tiro Tel: 961 (5) 480535 – Fax: 961 (5) 480536
Cell: 961 (3)312042 – 961(3)312043
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

اربعون عاماً من اخلبرة في صناعة 
الشوكوال، كانت رصيداً كافاً ليمّكن 

السيد محمود حموش من تأسيس 
الشركة املتحدة لصناعة الشوكوال 
والسكاكر ولشق طريق النجاح في 
القطاع الصناعي اللبناني في بيئة 

مليئة بالتحديات الصعبة.
“اجلودة املمتازة والسعر املقبول” هما 

االساس الذي بنى عليه حموش سياسة 
شركته، اذ تنتج حالياً الشركة 180 نوع 

شوكوال بأكثر من 70 نكهة، وتراعي 
الشركة في انتاجها املعايير العاملية، 
ما مكنها من تصدير اجلزء االكبر من 

انتاجها الى االسواق اخلارجية، ورفع 
امكانياتها وقدرتها على التوسع 

والتطور، فمسيرة جناح الشركة ستتّوج 
ببناء مصنع جديد في جنوب لبنان 

يضاعف انتاج الشركة ويساعد على 
التوجه نحو اصناف اخرى كالنوغا وامللنب.

ال�صركة المتحدة ل�صناعة 

ال�صوكول وال�صكاكر ت�صلك 

طريق التو�ّصع

حمو�س: انتاجنا 

يراعي المعايير 

العالمية

نمو الطلب

ل�”ال�صناع��ة  حدي��ث  ف��ي  حمو���س  واأع��رب 

واالقت�صاد” عن تفاوؤله بم�صتقبل �صركته على الرغم 

من التحديات الكثيرة التي تواجه الفطاع ال�صناعي 

اللبنان��ي ب�ص��كل عام وقط��اع ال�صناع��ات الغذائية 

ب�ص��كل خا�س. واذ ا�صارال��ى ارتفاع متوا�صل للطلب 

عل��ى �صناعة لبنان الغذائية الت��ي تعرف بجودتها،  

لف��ت حمو�س الى نمو الطلب عل��ى انتاج �صركته من 

ال�صوك��وال عام��ًا بعد ع��ام بن�صبة تق��ارب ال�15 %. 

واعل��ن ان ال�صرك��ة ت�صدر حالي��ًا حوالى 80 % من 

انتاجه��ا ال��ى ال��دول العربي��ة وامي��ركا، فيم��ا يتم 

ت�صري��ف ما يق��ارب ال� 100 طن م��ن ال�صوكوال في 

ا�صواق بيروت. 

تفاوؤل رغم التحديات

واعتب��ر حمو���س ان ع��دم اال�صتق��رار والحاج��ة 

ال��ى الكهرب��اء ب�ص��كل م�صتمر اب��رز التحدي��ات التي 

تواج��ه عم��ل ال�صركة. و�صدد حمو�س ف��ي هذا االطار 

على ع��دم وجود بيئة منا�صب��ة لل�صناعة في لبنان. 

وق��ال: “لي�س خافيًا عل��ى احد تهمي���س الحكومات 

المتعاقب��ة للقط��اع ال�صناع��ي، وغي��اب ال�صيا�صات 

الداعم��ة لل�صناعيي��ن والتي من �صاأنه��ا م�صاعدتهم 

لتاأمي��ن ا�صتمراريته��م والحفاظ عل��ى ا�صتثماراتهم. 

انا �صخ�صيًا اع�صابنا تبقى دائمًا م�صدودة، ف�صناعة 

ال�صوك��وال تحتاج الى الكهرب��اء 24 �صاعة”. وتابع: 

“نحن ن�صح��ي لن�صتمر. تعر�صنا لعدة نك�صات و ال 
�صيما في حرب تموز، لكن بف�صل ايماننا بال�صناعة، 

ن�صدر الى اال�صواق الخارجية ونعمل با�صتمرار على 

تطوير عملنا”.

انتاج جيد

واذ ك�ص��ف حمو���س ع��ن مناف�ص��ة داخ��ل ال�صوق 

اللبنان��ي، لفت الى ان الموقع االكتروني لل�صركة هو 

ال�صلة اال�صا���س في توا�صلها مع زبائنها، موؤكداً ان 

الج��ودة هي التي تفر�س ا�صم اي �صركة في اال�صواق 

مهما كثر عدد المناف�صين وا�صتدت حدة المناف�صة، اذ 

ان االنتاج الجيد الزبائن ت�صاأل عنه. 

واعل��ن ان ال�صرك��ة لم تعمد الى زي��ادة ا�صعارها 

من��ذ ان ب��داأت العمل، وال �صيم��ا ان الجودة الممتازة 

مقابل ال�صعر المقبول هي التي جعلت ال�صركة تنجح 

في اال�ص��واق الداخلية وتغزو اال�صواق الخارجية في 

عدد مختلف من دول العالم.

م�سنع جديد

وفي رد على �ص��وؤال عن الخطط واال�صتراتيجيات 

المو�صوع��ة لم�صتقب��ل ال�صرك��ة، ك�ص��ف حمو�س  عن 

العم��ل عل��ى بن��اء م�صن��ع تبل��غ م�صاحت��ه 3000 

مت��ر، يمّكن ال�صركة م��ن تو�صي��ع امكانياتها وتقديم 

مجموع��ة او�ص��ع من االنت��اج، حيث �صت�صن��ع ملب�س 

ونوغ��ا وغيره��ا بحي��ث يج��د الزب��ون كل حاجات��ه 

لديها.”

واعل��ن حمو���س ان الم�صنع ي�صتوعب ع��دداً جيداً 

م��ن العمال وي�صاع��ف حجم انتاج ال�صرك��ة، ويتميز 

باأن��ه يلب��ي حاج��ة المعام��ل ال��ى ال�صوك��وال الخام، 

وقال: “حاليًا لي�س هناك في لبنان اي م�صنع ي�صنع 

ال�صوكوال الخام. فكل الم�صانع تقوم با�صتيراد موادها 

االولي��ة ل�صناع��ة ال�صوك��وال م��ن بلجي��كا وا�صباني��ا 

وتذوب��ه. بالخط��ة الجدي��دة �صن�ص��در ال��ى اال�ص��واق 

الخارجية ونمد االم�صانع اللبنانية بحاجاتها.”
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ال�صركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�صوكوال وال�صكاكر �ش م م )اأميغو(

United Co. For Manufacturing and Trading of 
Chocolates and confect SARL (AMIGO)

�سناعة ال�سوكوال �ال�سكاكر على انواعها

Chocolates & Confections

العنــوان : الرويس - حي االبيض - ملك حاموش - بيروت - لبنان - هاتف : 554700- 547373 )1( 9٦1  
فاكس : 277721 )1( 9٦1  - ص.ب : 547٨ - 113

aDDrESS : rweiss - hay al abyad - hamoush Bldg.

Tel : 961 (1) 547373 - 554700 - Fax : 961 (1) 277721 - P.O.Box : 113 - 5478 
amigo_beirut@hotmail.com - www.unitedcoamigo.com
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Address: Tripoli - Bab Al Tbanah - Syria Street Tel : 961 (6) 381188 - Mobile : 961 (3) 620948 
 Fax : 961 (6) 381187

www.kalaajieh-lb.com  -  info@ kalaajieh-lb.com - ayman@ kalaajieh-lb.com

 �صركة عثمان وحممد قلعجية للحالوة والطحينة 

Osman & Mohammad Kalaajieh Co.
For Halawa And Tahina

  العنوان: طرابلس  - باب التبانة - شارع سوريا - هاتف : 3٨11٨٨ (٦) 9٦1 - خلوي : ٦2094٨ (3) 9٦1 -
 فاكس : 3٨11٨7 )٦( 9٦1 
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

عام 1988، كانت االنطالقة مع 
تأسيس طوني شرفان  لـ “مؤسسة 
شرفان التجارية” التي بدأت عملها 

في تصنيع وانتاج املعجنات والفطائر 
 . TONY’S FOOD“ املفرزة، باسم

24 عاماً مضت على التأسيس، 
حفلت بالتطور والتوسع والنجاح. 

فالشركة التي متكنت بجودتها 
املمتازة من نيل رضا املستهلكني في 

لبنان والعالم العربي، متكنت بعد 
عامني فقط من توسيع مساحة 
مصنعها من 45م2 الى 250 م2، 

والى 750 م2 في عام 2001. وفي حني 
تبلغ حالياً مساحة املصنع 1500 م2، 
تطلع الشركة في املستقبل القريب، 
الى بناء مصنع متطور على مساحة 

2500م2.

 ..  Tony's Food
جودة ممتازة تراعي 

المعايير ال�صحية

�صرفان:         

»الآيزو 22000« 

قريبًا

وكنتيج��ة لج��ودة منتجاتها الممت��ازة واعتمادها 

المعايي��ر ال�صحي��ة، اأ�صبح��ت طوني��ز فود م��ن االأوائل 

في �صناع��ة الفطائر، حيث ت��وزع منتوجاتها الى عدد 

كبير من الفنادق، وال�صوبر ماركت والمحال، في لبنان 

والعال��م، لكن تطلعه��ا نحو االأف�صل يدفعه��ا الى العمل 

لتحقيق معايير اعلى من الجودة، وتو�صيع ا�صواقها في 

لبنان والخارج عبر فتح م�صانع في اوروبا والواليات 

المتحدة ورومانيا.

تطور كبير

وا�صار �صاحب ومديرع��ام الموؤ�ص�صة طوني �صرفان 

ف��ي حديث ال��ى ال�صناع��ة واالقت�ص��اد ال��ى ان م�صنع 

طوني��ز فود تطور ب�صكل كبي��ر جداً خالل �صنوات العمل، 

تما�صي��ًا م��ع التط��ور ال��ذي �صهدت��ه االآالت والتي ي�صم 

حالي��ًا الم�صن��ع اأحدثه��ا”. وق��ال: “التطور ال��ذي طراأ 

عل��ى االآالت التي ت�صنع الم��واد الغذائية كبير، حتى ان 

العام��ل لم يعد بحاجة في كثير م��ن االأحيان الى لم�س 

الماأك��والت بي��ده”. وك�صف �صرف��ان ان التوجه �صيكون 

ف��ي الم�صتقب��ل الى انت��اج منتج��ات نباتية لم��ن يتبع 

نظام��ًا غذائي��ًا معين��ًا واي�صًا م��ن اج��ل ت�صديرها الى 

ال��دول االوروبية واالفريقية الت��ي تعي�س فيها جاليات 

لبناني��ة ف��ي محاولة لزي��ادة حج��م ال�ص��ادرات الذي 

يتاأث��ر ب�صكل كبير جداً بالحظر الذي تفر�صه الدول على 

الماأك��والت الم�صت��وردة م��ن لبن��ان والت��ي يدخل فيها 

اللحمة والجبنة.” واذ ا�صار �صرفان الى ان م�صنعه يلبي 

حاج��ات حوال��ى 75 % م��ن �ص��وق ال�صوبرماركت في 

لبنان، لفت الى ان المنتجات العربية تناف�س المنتجات 

اللبناني��ة بالرغم من الج��ودة الممتازة التي تتمتع بها 

االخي��رة، نظ��راً لالأزم��ة االقت�صاي��ة واالجتماعية التي 

يعاني منها اللبنانيون وتدفعهم الى اختيار المنتجات 

االق��ل ثمنًا ولو كان��ت جودتها اقل نوعًا م��ا”. وك�صف 

�صرف��ان ان الموؤ�ص�صة تبني م�صنع��ًا �صي�صاهم في زيادة 

االنتاج 300 %، �صينجز في غ�صون �صنتين. وا�صار الى 

ان الموؤ�ص�صة تطبق حاليًا �صروط �صهادة االآيزو 22000 

التي �صتنالها قريبًا”.

الم�سنع

واعلن �صرف��ان ان الم�صنع ي�صم حاليًا عدة اق�صام، 

وهي ق�ص��م الرقاقات حيث ت�صتخ��دم ماكينات  �صنعت 

خ�صي�صًا للم�صنع، ق�صم لبيتزا حيث يتم ت�صنيع عجينة 

البيت��زا باأحج��ام وا�ص��كال مختلف��ة ق�صم��ي المغربي��ة 

والعثملية، ق�صم الخبز الذي ا�صتحدث موؤخراً النتاج الخبز 

اللبنان��ي ال�صحي، وق�صم الماأكوالت ال�صريعة والجاهزة 

لالإ�صعم��ال. وفي اطار حديثه ع��ن المناف�صة والت�صدير 

ال��ى الخارج، لفت �صرف��ان الى ارتفاع كلفة االنتاج في 

لبن��ان مقارنة بال��دول العربي��ة نتيجة ارتف��اع تلكفة 

المواد االأولي��ة والغاز والنقل والي��د العالمة.  وي�صيف: 

“كلفة المواد االولية مرتفعة في لبنان، واال�صتيراد من 
الخ��ارج ال يعالج الم�صكلة. فاإذا ا�صت��ورد ال�صناعي من 

ال�صين يفاجاأ بتدني م�صتوى جودة الب�صاعة، في حين 

تكلفة اال�صتيراد من مرتفعة”.

حماية ال�سناعة

وراأى ان على الدولة حماية ال�صناعة، فهناك مافيا 

تحتك��ر توزيع الغاز تت�صمن 3 �صركات في لبنان، يقف 

وراءها م�صوؤولون كبار ال احد يجروؤ على الم�س بهم، ما 

يمكنهم  من �صبط ال�صعر على م�صتوى معين، فاإذا قامت 

اح��دى هذه ال�صركات بتخفي�س ال�صعر، تكون ال�صركتان 

االخريان لها في المر�صاد”.

ودعا �صرفان الدولة ال��ى تحديد ارا�ٍس تقوم عليها 

القطاع��ات ال�صناعية تكون قريبة م��ن اال�صواق، اذ من 

�صاأن ذلك تخفيف تكلفة النقل التي هي ا�صعاف ما هي 

عليه في البلدان العربية االخرى”.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   116 3/14/12   11:56:34 AM



117ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   117 3/14/12   11:56:34 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 118

م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

جتربة فريدة خاضها السيد 
ايلي بشارة بتأسيسه الشركة 

اللبنانية لصناعة املعكرونة 
والكورنفلكس، التي تعتبر اول 

من صّنع املعكرونة والباستا 
في لبنان. وأكد بشارة، مدير 

عام الشركة، في حديث 
مع “الصناعة واالقتصاد” 

ان اللبنانيني احبوا الفكرة، 
والتجار دعموا خطوته الى حد 

كبير.

“ليبكو” ... 
اول م�صنع لبناني 

ل�صناعة المعكرونة 

والبا�صتا

ب�صارة: �صناعتنا 

ت�صاهي النتاج 

العالمي 

وقال ب�صارة في اطار حديثه عن انطالق عمل 

ال�صركة:” انطالق العمل في الم�صنع كان �صعبًا، 

اذ لي���س هن��اك  ف��ي لبن��ان ا�صح��اب خب��رة في 

ه��ذه ال�صناع��ة وميكانيكيون، ف��كل االآالت التي 

ت��م ا�صتيرادها من ايطاليا، ا�ص��رف على تركيبها 

خب��راء ايطاليون عملوا في الم�صن��ع مدة 6 او 7 

ا�صه��ر. وتابع ب�ص��ارة: “بعد �صنتي��ن على انطالق 

العم��ل، ال ازال  اعتب��ر انن��ا ف��ي ط��ور االنطالق. 

فالي��وم ينت��ج الم�صن��ع ا�صبوعي��ًا 100 ط��ن من 

المعكرون��ة، في حين ان قدرته على االنتاج تبلغ 

300 طن”.
 وا�ص��ار ب�ص��ارة الى ان تدن��ي االنتاج ال يعود 

ال��ى عدم امكانية ت�صريفه، بل حفاظًا على ح�صن 

عمل االآالت، اذ ان اي عطل قد يطراأ ي�صتدعي قدوم 

خبي��ر من ايطاليا ما ي�صتغ��رق وقتًا طوياًل، لذلك 

نحاول رفع كمي��ة انتاجنا رويداً رويداً لن�صتطيع 

تلبية حاجات ال�صوق اللبنانية التي يهيمن عليها 

الى جانب االيطاليين، االتراك والم�صريين.

عقود عالمية

ي�صن��ع  الم�صن��ع  ان  ال��ى  ب�ص��ارة  ولف��ت 

حالي��ًا المعكرون��ة والبا�صتا وال�صعيري��ة وقريبًا 

افريقي��ا  ال��ى  انتاج��ه  وي�ص��در  الكورنفلك���س. 

والع��راق الكويت الغاب��ون وانغ��وال. واذ اعلن ان 

ال�صرك��ة وقع��ت عقود مع �ص��ركات عالمي��ة نظراً 

للمعايي��ر الت��ي يتمتع به��ا انتاجه��ا، ك�صف انها 

تتطل��ع للت�صدير الى ال�صوق االوروبية بعد فترة«. 

وق��ال ف��ي ه��ذا االط��ار: »جودتن��ا تف��وق جودة 

المعكرون��ة والبا�صتا التركي��ة والم�صرية، واليوم 

نعم��ل لتخطي الجودة االيطالية، ما �صيمكننا من 

الدخول الى اال�صواق االوروبية«.

التحديات

وع��ن التحدي��ات التي تواج��ه عم��ل ال�صركة، 

ق��ال ب�صارة: » هن��اك العديد م��ن التحديات التي 

ال�صناع��ة«.  دع��م  يتطل��ب  وابرزه��ا  تواجهن��ا، 

وا�ص��اف: » ونحن ا�ص�صنا ه��ذه ال�صناعة الجديدة  

ودخلن��ا ال�ص��وق ايمان��ًا منا بالقط��اع ال�صناعي 

ف��ي لبن��ان. كنا قد طرحن��ا ه��ذه التحديات على 

وزير ال�صناعة ال�صابق وطلبنا منه دعم ال�صناعة 

لت�صطي��ع مناف�صة  الب�صاعة التي تدخل من تركيا 

وم�ص��ر ب��ال جم��رك، اذ انن��ا ن�صطر ال��ى خف�س 

ارباحنا ب�صكل كبير لنتمكن من البقاء في ال�صوق، 

في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات وا�صعار القمح«. 

وتاب��ع: »ا�صعار القمح في تركيا وم�صر مدعومة، 

وتكلف��ة المحروق��ات اق��ل بكثي��ر من لبن��ان، ما 

ي�صتدع��ي تخفي�س هذه التكالي��ف حتى ن�صتطيع 

التحرك ف��ي ال�صوق والمناف�صة. ج��ودة منتجاتنا 

ممتازة، ونحن نحاول تخفي�س اال�صعار لكن الى 

��ن. وما يح�ص��ل ان المواط��ن ونظراً 
ّ
م�صت��وى معي

لالأزم��ة االقت�صادي��ة ي�صتري االرخ���س ولو كان 

اقل جودة«.

LEPCO Co. S.A.L.

address: Touratij، Koura،Lebanon - Tel: +961 6 415582 - Fax: +961 6 415580

www.lepco.com.lb - info@lepco.com.lb
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 العنوان: زحلة - املدينة الصناعية - طريق البساتني هاتف : 930٦74)٨(9٦1 -فاكس : 930٦73 ( ٨ )9٦1) ربيع العتل (هاتف : 92023٦ )3(9٦1

adress: Zahle - Industrial Zone - Bassateen Street Tel : 961 )8( 930674 - Fax : 961 )8( 930673
Sales Department )rabih Ethel( Tel : 961 )3( 920236 E-mail : rabih@ethelchocolate.com  - website : www.ethelchocolate.com
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م����ق����اب����الت

خا�س
ف 

مل

فونيك�س ما�صينري .. 

ت�صميم وابتكار

ال�صطا: الفرادة 

والتنوع مكنانا من 

المناف�صة

انطالقًا من قناعتها ان ال�صناعات 

الغذائية مطلًبا �صرورًيا في كل 

الظروف، ت�صعى فونيك�س الى تاأمين 

كل متطلبات مكننة القطاع، فن�صمم 

ونبتكر الماكينات المتطورة، واالآلية 

االأوتوماتيكية التي من �صاأنها اإنتاج 

كميات كبيرة، بجهد وبكلفة اأقل، 

وب�صرعة وجودة اأعلى، وبموا�صفات 

االأغذية العالمية، في الوقت عينه. كما 

ت�صعى جاهدين الى تاأمين الجودة 

الم�صتدامة وتح�صين ظروف هذه 

ال�صناعات والى محاولة اإنتاج بع�س 

المواد االأولية محلًيا، خا�صة الزراعية 

منها.

واكد مدي��ر عام �صركة فونيك���س ما�صينري ربيع 

اال�صطا »ان ال�صركة تعتمد �صيا�صة ال�صفات التف�صيلية 

للمنتج اللبناني اأي اأنها تركز على المنتج الذي يتمتع 

ب�صف��ات تف�صيلي��ة اإن كان على م�صت��وى االأ�صعار اأو 

النوعي��ة اأو �صرع��ة ت�صليمه الى الم�صتهل��ك. وبالتالي 

ت�صتطي��ع المناف�ص��ة لي�س فقط على م�صت��وى النوعية 

��ا، فتفر�س  والج��ودة ب��ل على م�صت��وى االأ�صعار اأي�صً

منتجه��ا الغذائي المتميز بتعدد اأنواعه وفرادتها، في 

االأ�صواق كافة، القريبة منها والبعيدة.

نمو القطاع

وراأى االأ�صط��ا ان ال�صب��ب الرئي�ص��ي لنم��و قط��اع 

ال�صناع��ات الغذائي��ة »ه��و نم��و القط��اع ال�صناع��ي 

ب�ص��كل ع��ام وعل��ى كل االأ�صع��دة، م��ا يح��ّرك عجلة 

ال��دورة االإقت�صادي��ة، فت�صاه��م الحق��ول ال�صناعية، 

بع�صها بنمو بع�صها االآخر، اإذ تدخل ال�صناعة االآلية 

في خدمة ال�صناعات الغذائية وينمو قطاع الخدمات 

 « وا�ص��اف:  وت�صدي��ره.  الزراع��ي  االإنت��اج  ليط��ال 

ال�صناعات الغذائية تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على الزراعة، 

فلبنان، نظ��ًرا الى طبيعته وتربت��ه الخ�صبة ولطق�صه 

المتن��وع يمل��ك كل اأن��واع المزروع��ات الت��ي ت�ص��كل 

عن�صًرا اأ�صا�صًيا في ال�صناع��ات الغذائية. هذه الميزة 

ال ت�صهل فق��ط االإنت��اج الزراعي وبالتال��ي ال�صناعة 

الغذائي��ة وح�ص��ب، بل اإنها تمنح ه��ذه ال�صناعة ميزًة 

عالي��ة م��ن ناحي��ة الج��ودة والنوعية والتن��ّوع. واإن 

ال�صناعات الغذائية ال ت�صتهلك الطاقة ب�صكٍل كبير ما 

ي�صمح للبنان، الذي ال يتمتع باإنتاج الطاقة، اأن ينتج 

هذه ال�صناعة من دون عوائق وباأ�صعاٍر م�صجعة. واإن 

تاري��خ ال�صالحي��ة المحدود ف��ي بع���س ال�صناعات 

الغذائي��ة يغل��ق الب��اب اأم��ام المناف�ص��ات االأجنبي��ة 

له��ذا المنتج في ال�ص��وق الداخلي. اأ�ص��ف الى ذلك اأن 

ال�صناعات الغذائي��ة ال تندرج �صمن الكماليات فهي 

مك��وِّن اأ�صا�ص��ي ال ي�صتغنى عنه، فيمك��ن في او�صاع  

غي��ر  اآمنة االإ�صتغن��اء عن العديد م��ن ال�صناعات اأما 

ال�صناع��ات الغذائي��ة فتبقى مطلًب��ا �صرورًيا في كل 

الظروف.

الت�سدير والمناف�سة

واذ اعتب��ر »اإن واقع الت�صدي��ر مرتبط ب�صكل وثيق 

بواق��ع نمو ه��ذه ال�صناع��ة، وللم�صاهمة ف��ي تطويره 

المتوا�ص��ل، ق��ال: »ن�صعى ب�صكل دائم لني��ل الثقة على 

ال�صعي��د المحلي والخارجي لنلبي ونتخطى متطلبات 

الزبائ��ن وتوقعاته��م، فننظم الموؤتم��رات ون�صارك في 

المعار���س ونقوم بزيارات م�صتدام��ة لنواكب ونح�صن 

هذه ال�صناعة ولو�صعها في موقع مناف�صة المنتجات 

االأجنيب��ة«. وف��ي رد عل��ى �صوؤال ح��ول  فق��دان ال�صلع 

اللبنانية قدرتها على المناف�صة ن�صعى دوًما لتعوي�س 

اأي خل��ل في الت��وازن ج��ّراء بع�س الخط��وات التي لم 

تاأخ��ذ حّيًزا كبي��ًرا م��ن الدرا�صات والتخطي��ط. وتمنى 

االأ�صط��ا في هذا االإطار اإعادة الت��وازن عبر العودة عن 

بع���س مثل ه��ذة القرارات االأحادي��ة المنفعة، اإن كان 

مع تركيا اأو غيرها من البلدان.

وق��ال: »اأما مطلبنا من الدولة ف��ي حال �صعوبة 

الع��ودة عن هذه االإتفاقي��ات يكمن في التعوي�س من 

خ��الل تاأمي��ن االأ�ص��واق البديل��ة لي�صار ال��ى ت�صدير 

ال�صناعات الغذائية اإليها«.

تطور التغليف

وف��ي ق��راءة لواقع قط��اع التعبئ��ة والتغليف في 

لبن��ان واآفاق تط��وره وم�صاهمت��ه في تطوي��ر اإنتاج 

وت�صويق ال�صناعات الغذائية، راأى االأ�صطا “ اإن قطاع 

التعبئة والتغليف يواكب قط��اع ال�صناعات الغذائية 

ب�صكل دائ��م، فكل االإنتاج الغذائ��ي يحتاج الى تعبئة 

وتغلي��ف، لحمايت��ه ولتاأمي��ن نظافت��ه. واإنن��ا نوؤمن 

ه��ذه ال�صناعة بح�صب �صروط �صالم��ة الغذاء العالمية 

وموا�صف��ات الجودة المعتمدة. لي�صار الى المحافظة 

عليه و�صمان ت�صديره بح�صب المعايير العالمية.
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“اليوم حتتفل كيلي بيوبيلها الفضي” 
بهذا استهل الياس زهار حديثه مع 

“الصناعة واالقتصاد” عن سنوات 
العمل الطويلة، الشاقة واملمتعة في 
آن معاً. فزهار العاشق لعمله، يتحدث 

بفخر عن خبرة اكتسبها على مر 
السنوات تفوق الطبيعة بعد ان عمل 

طيلة 25 عاماً مبعدل 12 ساعة في 
اليوم ابدع خاللها بافكاراً حاكت ذوق 

املستهلك وكموحه عبر افضل االنتاج.
واذ لفت زهار الى ان “ الـ25 عاماً 

التي قضاها في مصنعه كانت عمل 
شيق، فاملستهلك اللبناني الفضولي 

والطموح، والذي يختار ما يريد بدقة 
متناهية، شكل عامالً اساسياً في 

التطور والعمل املستمر من اجل تقدمي 
االفضل”، اشار الى ان العنصر النسائي 
ادى دوراً بارزاً في هذا التطور مبا نسبته 
30 الى 40 % عبر االفكار التي قدمها”.

كيلي .. 25 عامًا من 

خبرة تفوق الطبيعة

زّهار: التجديد 

ميزتنا الدائمة

وق��ال: “اال�صتم��رار لم��دة 25 عام��ًا، يجعلنا حقًا 

فخوري��ن بانف�صن��ا، فبقاوؤنا رغم م��ا فر�س علينا من 

ح��رب وق�صف وازم��ات �صيا�صي��ة يعتب��ر بالن�صبة لنا 

انجازاً عظيمًا.

افكار جديدة

وفي اط��ار حديثه ع��ن التطور الذي �صه��ده معمله 

طيل��ة �صنوات العمل، قال: “كونن��ا نعد من ال�صناعات 

الجدي��دة  باالف��كار  يتمث��ل  تطورن��ا  ف��اإن  الخفيف��ة، 

الت��ي قدمناها والتو�صي��ع الذي قمنا ب��ه، اذ ان التقدم 

التكنولوج��ي ق��د يدخ��ل ف��ي كل �صيء اال ف��ي �صناعة 

ك�صناعتن��ا تعتمد ب�ص��كل ا�صا�صي عل��ى العمل اليدوي. 

قدتدخل التكنولوجيا في انواع االلوان التي ن�صتخدمها، 

او في ماكينات الحفر التي ت�صاندنا بع�س ال�صيء، لكن 

باالجمال ال يزال الفن والذوق هو الغالب على عملنا”. 

وع��ن اليد العاملة التي تعمل ف��ي الم�صنع، قال: “كما 

ذك��رت المجال الذي نعمل في��ه ال تدخله التكنولوجيا، 

وبالتال��ي الي��د العاملة التي ن�صتعي��ن بها تحتاج فقط 

الى تمري��ن، وهي متوفرة. فلبن��ان يتمتع ب�صعب قادر 

على التعلم واكت�صاب المهارات ب�صهولة”.

 م�ستمر

وف��ي حي��ن اعل��ن زه��ار ان “م�صنعه يعم��ل على 

وت�صني��ع  )ال�صوفيني��ر(،  التذكاري��ة  الهداي��ا  تقدي��م 

ال�صوك��وال ال��ذي يعتبر م��ن اف�صل االن��واع الموجودة 

في ال�صوق”، ك�صف ان “ان المنتج الممتاز ذو النوعية 

الجي��دة ال ب��د ان يحمل �صفة التجدي��د ليكون موجوداً 

في ال�صوق بقوة، وال �صيما ان ال�صعب اللبناني بطبيعته 

ال يحب  الروتين فهو ي�صجر حتى من ال�صلم والحرب.

و�صدد زهار على ان منتوجات كيلي ت�صّوق نف�صها 

بنف�صها، اذ انها تقدم في منا�صبات االعرا�س والوالدة، 

فيختبرها النا�س ويتعرفون اليها عن كثب”. 

عدم اال�ستقرار

وك�صف زهار ان عدم اال�صتقرار هو ابرز التحديات 

الت��ي تواجه��ه اذ ان��ه يوؤثر ب�ص��كل مبا�صر عل��ى العمل 

وي��وؤدي دوراً كبيراً في ت�صريف االنت��اج. وقال: “في 

ع��ام 2008، وعن��د انتخاب مي�ص��ال �صليم��ان رئي�صًا 

للجمهورية، خيم جو من الثقة على البلد وتمكن لبنان 

م��ن ا�صتقط��اب ع��دد كبير م��ن ال�صياح لي���س فقط من 

الخليج بل من اميركا الالتينية. فارتفعت وتيرة العمل 

بح��دود الثالثة ا�صعاف، ما عو�س علينا الخ�صائر في 

اعوام 2005 و2006 و2007”.

وف��ي رد على �ص��وؤال عن خط��ط م�صتقبلية لتو�صيع 

عم��ل الم�صنع، ق��ال زهار: “طبعًا هن��اك خطط كثيرة 

للتو�صع، لكن هذا يحتاج الى روح جديدة للمغامرة في 

ظل االو�صاع التي يعي�صها البلد”.

وف��ي رد على �صوؤال ح��ول الت�صدير ال��ى الخارج، 

لفت زّهار الى ان ال�صركة توّزع على محال في االردن، 

الكوي��ت والريا���س م�صيراً الى ان حزم��ة الت�صدير الى 

الخليج كانت اف�صل قبل عام 2005.

وخت��م زّه��ار متمنيًا عل��ى زائري لبن��ان االإطالع 

على خيراته.
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 �صركة ال�صمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان �اجبان �كافة م�ستقات الحليب

 Milk-chees & Dairy Products

العنــوان : مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف : 2٨٦433 )3(9٦1  - 20٦433 )٦(9٦1 

 aDDrESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 (6) 206433 - 961 (3) 286433
St-alchimal@hotmail.com
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شركة ستيم للصناعة والتجارة

صناعة مراجل البخار والزيت احلراري
Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil

Steam Company

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت – بناية العازارية – ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 009611999511 –3266322 – 009613514752 

        فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور – النبطية – جنوب لبنان

3 – م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: بريوت – الكفاءات  - تلفون: 0096117472582 فاك�س:009611468475

 1 - Head office: Beirut – Azarieh Bldg – Block 02B – second floor
  Tel: 00961999511 – 009613266322/3514752 -  Fax: 009611999522   
2 – Branch1: South Lebanon -Kfour – Nabatieh
 3 – Factory after sale/service: Beirut – Kafaat  Tel: 009611472582  fax:009611468475

Email: steamcompany@hotmail.com

GdÑ≤É´  -  J©æÉjπ - Gdªæ£≤á Gdü°æÉY«á
gÉJ∞ : 702966)3( 169

aÉcù¢: 356015)8( 169

Gd©æ``````ƒG¿ :

179519)3( 169
473088)3( 169

  







a«ÉV¢ ZôhÜ 
d∏ôNÉΩ h Gd¨ôGf«â





fû°ô GdôNÉΩ h Gd¨ôGf«â h Gdëéô GdƒWæ»

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   127 3/14/12   11:57:17 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 128

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   128 3/14/12   11:57:18 AM



129ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   129 3/14/12   11:57:22 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 130

وتوق��ع اقت�صادي��ون اأن يحق��ق اقت�ص��اد الدولة 

ن�صبة نمو قدرها 4،2 % العام الحالي بينما مهدت 

ال�صيا�صات االقت�صادية الطريق لالنتقال اإلى مرحلة 

اقت�صادية جديدة ترتكز على الروؤية الطموحة “روؤية 

االإمارات” 2021 التي اأعلنها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

محم��د بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

مجل���س ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه اهلل، لتكون دولة 

االإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021 من اأف�صل 

دول العالم.

وتوؤك��د الروؤي��ة اأهمية تطوير اقت�ص��اد االإمارات 

ليك��ون اقت�ص��اداً معرفيًا عال��ي االإنتاجية بقيادات 

مواطنة. ولتحقيق ذلك حددت ا�صتراتيجية الحكومة 

االتحادية -2011 2013 مجموعة من التوجهات 

االإ�صتراتيجية تعزز م�صاركة القوى العاملة المواطنة 

وتط��ور قدراتها اإلى جانب زي��ادة الكفاءة والمرونة 

واالإنتاجية في �صوق العمل.

وتركز ا�صتراتيجية الحكومة على دعم الم�صاريع 

ري��ادة  وت�صجي��ع  وتطوي��ر  والمتو�صط��ة  ال�صغي��رة 

االأعم��ال ودع��م القطاع��ات الحالي��ة والنا�صئة ذات 

االإنتاجية العالية والقيمة الم�صافة. 

واعتمدت الدولة ا�صتراتيجية قائمة على دعم هذا 

القط��اع الذي ي�صهد نمواً متزاي��داً منذ خم�س �صنوات 

يوؤكد م��دى جاذبي��ة االقت�صاد الوطن��ي لال�صتثمار 

وقوته وتنوعه و�صالمة بيئته الت�صريعية ما ينعك�س 

اإيجابًا عل��ى زيادة م�صاهمة القط��اع ال�صناعي في 

النات��ج االإجمالي للدولة لي�ص��ل اإلى 25 % و�صواًل 

اإل��ى تقلي��ل االعتم��اد عل��ى النف��ط كم�ص��در رئي�س 

للدخل.

وتعك��ف ال��وزارة حاليًا على اإع��داد ا�صتراتيجية 

�صناعي��ة للدول��ة تن�صج��م وا�صتراتيجي��ة الحكوم��ة 

االتحادي��ة وروؤي��ة االإم��ارات 2021 و�ص��وال اإل��ى 

اإر�ص��اء نظام اقت�صادي م�صت��دام مبني على المعرفة 

ال�صغي��رة  الم�صروع��ات  وي�صج��ع  بالتن��وع  يتمي��ز 

واال�صتثمار.

كما ت�صعى اال�صتراتيجي��ة اإلى بناء اقت�صاد قادر 

على االندماج في االقت�صاد العالمي بما يحقق فر�صًا 

اأف�ص��ل لمختل��ف القطاع��ات اإ�صاف��ة اإل��ى ا�صتقطاب 

ال�ص��ادرات  وتنمي��ة  والمحافظ��ة عليه��ا  الكف��اءات 

وتعزي��ز مكان��ة الدول��ة في قط��اع التج��ارة الدولية 

وت�صجيع االبتكار والبحث والتطوير ف�صاًل عن تركيز 

اال�صتراتيجية عل��ى زيادة م�صاهمة قط��اع ال�صناعة 

في الناتج المحلي اإلى 25 % خالل ال�صنوات المقبلة 

باعتباره محركا رئي�صا لتنميتها االقت�صادية.

وبلغت م�صاركة هذا القط��اع في الناتج المحلي 

حوالى 16،4 % عام 2009 مقابل واحد في المائة 

ع��ام 1971 بينم��ا بل��غ ع��دد المن�ص��اآت ال�صناعية 

العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالى 4960 

من�صاأة تبلغ ا�صتثماراتها في مختلف اإمارات الدولة 

حوالى 101،2 مليار درهم.

 2010 االإم��ارات خ��الل ع��ام  وتب��واأت دول��ة 

المرتب��ة ال��� 13 بي��ن اأكب��ر ال��دول الم�ص��درة، حيث 

بل��غ حج��م �صادراته��ا حوال��ى 235 ملي��ار دوالر 

بن�صب��ة اثني��ن ف��ي المائة م��ن �ص��ادرات العالم من 

ال�صل��ع االإجمالية بينما تبواأت الدولة المرتبة ال� 18 

بي��ن ال��دول الم�صتوردة في العالم حي��ث بلغت قيمة 

وارداته��ا 170 ملي��ار دوالر م��ن ال�صل��ع التجاري��ة 

بن�صبة 1،4 % من اإجمالي واردات العالم.

ر���ص��ال��ة االإم�����ارات

الإمارات مقر لكبريات ال�صركات العالمية ومق�صد لرجال الأعمال 

�صنفت ثاني اأكبر اقت�صاد عربي ي�صير باتجاه المعرفة والبتكار 

حققت سياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة االقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناجت احمللي 
لتصل إلى 70 % خالل عام 2010 مقابل 10 % خالل عام 1971، بينما حرصت قيادتها منذ إعالن احتاد الدولة على استخدام 
املوارد النفطية في بناء بنى حتتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقراً لكبرى الشركات العاملية ومقصداً  مردود 
لرجال األعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد اقتصاد دولة اإلمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل 
وانفتاحها على العالم اقتصادياً، فضالً عن أن ناجتها احمللي اإلجمالي بلغ عام 2010 تريليون درهم مقابل 6,5 مليارات درهم عام 

1971، فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناجت 132 ألف درهم خالل عام 2010 مقابل 100 ألف درهم خالل عام 1975. 
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وتعم ا�صتراتيجية الحكومة قطاع ال�صياحة لدوره 

الرئي�س ف��ي تعزيز م�صيرة تط��ور الدولة االقت�صادي 

حيث ا�صتقطب حوالى 10 ماليين �صائح عام 2010 

بينم��ا تتطلع اإل��ى ا�صتقطاب 15 ملي��ون �صائح عام 

2020 ف�صال عن حر�صها على تطوير قطاع الطيران 
المدن��ي من خالل ا�صتثمار حوالى 500 مليار درهم 

بحلول ع��ام 2020 كونها تمتلك حاليًا بنية تحتية 

نموذجي��ة اأهل��ت مطاراته��ا اأن تك��ون االأ�صرع حول 

العالم و�صركات طيرانها االأعلى نمواً.

ونجح��ت وزارة االقت�ص��اد ف��ي تعزي��ز �صيا�ص��ة 

انفت��اح دول��ة االإم��ارات عل��ى العال��م خ��الل العام 

الما�صي 2011 من خ��الل مجموعة من الن�صاطات 

والم�صاري��ع اال�صتراتيجي��ة الت��ي اأ�صهم��ت ف��ي فتح 

اآف��اق تع��اون جديدة مع عدد م��ن دول العالم تعتبر 

عالقاتها اإ�صتراتيجية بالن�صبة الى الدولة.

ه��ذه  خ��الل  م��ن  االقت�ص��اد  وزارة  وحر�ص��ت 

الن�صاطات على تعزي��ز اأطر التوا�صل الدولي وتبادل 

الخب��رات ف��ي مج��ال تطوي��ر الم�صاري��ع ال�صغي��رة 

والمتو�صطة وت�صجيع ثقافة االبتكار واالإبداع وعلى 

تطوير خدماتها االإلكترونية.

كما نجحت الدول��ة في اأتمتة حوالى 90 % من 

ه��ذه الخدمات فيم��ا ت�صعى اإلى الو�ص��ول اإلى 100 

في المائة خالل العام الحالي.

و�صكل��ت دول��ة االإم��ارات وعدد م��ن دول العالم 

كبريطاني��ا واإيطاليا وتركيا واأذربيج��ان والجزائر 

خم���س لج��ان اقت�صادي��ة م�صترك��ة خ��الل الن�صف 

2011 رك��زت معظ��م  االأول م��ن الع��ام الما�ص��ي 

نتائ��ج اجتماعاته��ا على اآلي��ات ا�صتك�صاف الفر�س 

اال�صتثماري��ة وج��ذب اال�صتثم��ارات االأجنبي��ة اإل��ى 

الدول��ة بجانب اإمكانات تطوي��ر الم�صاريع ال�صغيرة 

والمتو�صط��ة واالبت��كار وف��ق اقت�ص��اد معرف��ي من 

خ��الل توقيع ع��دد من اتفاقي��ات التع��اون وتبادل 

الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وحول قطاع ال�صياحة، فقد حققت هيئة اأبوظبي 

لل�صياح��ة والثقاف��ة ف��ي اإم��ارة اأبوظب��ي اإنج��ازات 

ر�صخ��ت ب�صمته��ا عل��ى مختل��ف اأوجه الحي��اة في 

مجتم��ع اأبوظبي بما في ذلك تخط��ي تبعات االأزمة 

االقت�صادي��ة العالمية التي اأثرت عل��ى حركة ال�صفر 

ح��ول العال��م و�ص��واًل اإل��ى رفاهية المواط��ن ودعم 

التنمي��ة العمراني��ة واالقت�صادي��ة ال�صامل��ة وتاأكيد 

مكان��ة الدول��ة الريادية عل��ى ال�صاحتي��ن االإقليمية 

والعالمي��ة وهو م��ا يج�ص��د القيم وال��روؤى التي قام 

عليها اتحاد االإمارات.

وتمكن��ت الهيئة م��ن الم�صاهمة ب��دور فاعل في 

خطة تنويع مج��االت الن�صاط االقت�صادي وم�صادر 

الدخ��ل الوطن��ي ف��ي االإم��ارة ودع��م ا�صتراتيجيات 

حكوم��ة اأبوظبي لتعزي��ز اأطر العالق��ات وال�صراكات 

والثقافي��ة  البيئي��ة  االأ�ص��ول  وا�صتدام��ة  الدولي��ة 

والتراثية ودفع عجلة التنمية العمرانية واالجتماعية 

واالقت�صادية. كما نه�صت منذ تاأ�صي�صها بم�صوؤوليات 

عدي��دة في مجال تنظيم قط��اع ال�صياحة وترخي�س 

اأن�صطته والترويج للوجهة ال�صياحية محليًا واإقليميًا 

وعالميًا.

واأثم��رت جه��ود الهيئ��ة ف��ي ا�صتقب��ال الفنادق 

وال�صق��ق الفندقية في اأبوظبي اأكث��ر من 2،1 مليون 

نزي��ل الع��ام الما�ص��ي بن�صب��ة نم��و بلغ��ت 17 %، 

الما�ص��ي  للع��ام  المو�صوع��ة  االأه��داف  متج��اوزة 

2011 وقدره��ا مليون��ي نزيل، مقاب��ل 980 األف 
نزيل خالل عام 2004.

وارتف��ع متو�ص��ط فت��رات االإقام��ة الفندقي��ة اإلى 

2،98 ليل��ة وبلغ عدد الليالي الفندقية 3،6 مليون 
ليل��ة بن�صبة نمو ق��دره 22 % ون�صب��ة عوائد قدرها 

4،7 مليار درهم.
وو�صع��ت الهيئ��ة نظام��ًا وا�صح��ًا للتراخي���س 

والت�صني��ف ف�ص��اًل ع��ن تنظي��م مب��ادرات للتدريب 

والتطوير المهني ال�صياحي لرفع م�صتويات التوطين 

في القطاع.

وترك��ز الهيئ��ة عل��ى �صياغ��ة معايي��ر موح��دة 

للج��ودة ف��ي جميع ممار�ص��ات قط��اع ال�صياحة في 

االإم��ارة م��ن خ��الل نظامه��ا للت�صني��ف الفندق��ي 

الذي تق��وم بتطويره ب�صفة م�صتم��رة ليواكب اأحدث 

الم�صتجدات في هذه ال�صناعة العالمية.

و�ص��كل ترويج هيئة اأبوظب��ي لل�صياحة والثقافة 

على الم�صت��وى المحلي واالإقليم��ي والعالمي ركيزة 

اأ�صا�صي��ة في ن�صر الوعي اإقليمي��ًا وعالميًا بمقومات 

ومعالم اأبوظبي كوجه��ة �صياحية متميزة وتو�صيل 

ر�صالة قطاع ال�صياحة اإلى حوالى 1،8 مليار م�صاهد 

تلفزيون��ي ح��ول العال��م و90 ملي��ون ق��ارئ و25 

ملي��ون مت�صفح عبر االإنترن��ت خالل العام الما�صي 

.2011
و�صاركت الهيئة باأجنحة تمثل �صناعة ال�صياحة 

ت�ص��م اأبرز الجهات العاملة ف��ي هذا القطاع في 18 

معر�صًا �صياحيًا دوليًا بجانب تنظيمها اأربع جوالت 

ترويجي��ة خارجي��ة وا�صت�صافته��ا حوالى 300 من 

منظم��ي وم��زودي الخدم��ات ال�صياحي��ة وحوال��ى 

اإلى تغطيتها مطبوعات  اإ�صافة  اإعالميًا  150 وفداً 
ترويجي��ة بثم��ان لغ��ات وتو�صع��ة �صبك��ة مكاتبه��ا 

الخارجي��ة ومراكز المعلوم��ات ال�صياحي��ة واأجهزة 

المعلومات المنت�صرة في مختلف اأنحاء االإمارة.

و�صكل��ت ال�صياحة الداخلي��ة 39 % من اإجمالي 

ع��دد ن��زالء فن��ادق اأبوظبي خ��الل الع��ام الما�صي 

التع��اون  مجل���س  دول  قدم��ت  حي��ن  ف��ي   2011
الخليج��ي �صمنها دولة االإم��ارات 45 % من نزالء 

المن�ص��اآت الفندقي��ة ف��ي االإمارة بينم��ا كان ن�صيب 

وال��دول   %  11 الخليجي��ة  غي��ر  العربي��ة  ال��دول 

االآ�صيوية 14 % والدول االأوروبية 18 %.

واعتم��دت الهيئة مبداأ ال�صراك��ة منهجا للتعاون 

البن��اء م��ع الجه��ات المعني��ة ب�صناع��ة ال�صياح��ة 

م��ن القطاعي��ن الع��ام والخا���س من خ��الل تن�صيق 

جهودها بما يكفل تما�صيها واالأهداف اال�صتراتيجية 

للقطاع.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   131 3/14/12   11:57:24 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 132moujabber@hotmail.com Tel: 0033621791136

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   132 3/14/12   11:57:27 AM



133ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 121.indd   133 3/14/12   11:57:30 AM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 121 اآذار 2012 134

ر���ص��ال��ة االإم�����ارات

  القت�صاد اللبناني قادر على النهو�س مجددًا من كبوته 

  في حديثه الينا قبل نحو عام من اآلن كان السيد صادق صادق واثقا من قدرة 
االقتصاد اخلليجي عموما واالماراتي خصوصا على جتاوز تداعيات األزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها على سوق اخلليج العربي، كان يرى أن االقتصاد اخلليجي 
ميتلك الكثير من عناصر القوة ويتمتع بدينامية غير عادية متكنه من التعامل 

مع ارتدادات األزمة وابتكار آليات جتاوزها.

 رجل الأعمال اللبناني �صادق �صادق: ال�صياحة الإماراتية فر�صة لال�صتثمار 

     ل��م يكن حديث االأ�صتاذ �صادق قبل عام من 

قبيل االأمنيات الوردية المتفائلة، انما كان ي�صتند 

الى قراءة مو�صوعية في عنا�صر القوة التي ي�صتند 

اليه��ا االقت�ص��اد الخليجي واالمارات��ي على وجه 

الخ�صو���س، والتي ياأتي ف��ي مقدمها قطاع النفط 

وكذل��ك البنى التحتية العمالقة م��ن �صبكات طرق 

وموا�ص��الت حديث��ة و�صبكات ات�ص��االت وكهرباء 

وماء ، �صكلت بمجموعها االأر�صية الحقيقية لجذب 

اال�صتثم��ارات ف��ي القط��اع ال�صياح��ي  الم�صرف��ي 

والعقاري وفي غيرها م��ن المجاالت االقت�صادية 

الحيوي��ة ، اأ�صف الى ذلك كل��ه وجود بنى قانونية 

وتنظيمي��ة وادارية ع�صرية في االم��ارات العربية 

تدف��ق  اأم��ام  الطري��ق  ت�صه��ل  تحدي��دا  المتح��دة 

اال�صتثم��ارات الوافدة المقيمة م��ن دون اأي عوائق 

تذكر.

اعجاب��ه  �ص��ادق  �ص��ادق  االأ�صت��اذ  ويب��دي   

بحكم��ة ح��كام االم��ارات العربية المتح��دة وفي 

مقدمه��م �صم��و ال�صيخ  خليف��ة بن زاي��د اآل نهيان 

وول��ي عهده �صمو ال�صيخ محمد ب��ن زايد اآل نهيان 

ونائ��ب رئي���س الدول��ة حاكم ام��ارة دب��ي ال�صيخ 

د بن را�صد اآل مكتوم و اخوانهم �صيوخ وحكام 
ّ
محم

االم��ارات الميامي��ن اللذي��ن كانت لهم��ا االأيادي 

البي�ص��اء ف��ي معالجة اأ�صي��اب االأزم��ة ومواجهة 

اآثارها وانعكا�صاته��ا وال�صهر على اعادة ت�صويب 

االأو�ص��اع عب��ر ا�صتراتيجيات عم��ل علمية ر�صيدة 

مكنت عمل االقت�صاد االماراتي من العودة �صريعا 

الى الدوران بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها قبل 

االأزمة العالمية واأكثر. 

واهتمام��ات االأ�صت��اذ �صادق �ص��ادق تتجاوز 

مج��ال العمل في التجارة العامة من خالل �صركته 

التي اأ�ص�صها ويديرها من مقرها في امارة دبي انما 

تتع��دى ذلك ال��ى اال�صتثمار في القط��اع ال�صياحي 

ف��ي االم��ارات ال�صيم��ا ف��ي ام��ارة راأ���س الخيمة، 

حيث يملك مجموعة م��ن المطاعم )والنايت كلوب 

والكوفي �صوب ( والتي حر�س اال�صتاذ �صادق على 

اأن تك��ون مراعي��ة الأعل��ى �صروط الكف��اءة والتميز 

والخب��رة في تقديم الخدم��ات ال�صياحية المطلوبة 

وفقا للمعايير العالمية .
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دور محوري

يوؤك��د اال�صتاذ �ص��ادق اأن ال�صياحة في االمارات 

العربي��ة المتح��دة وال�صيم��ا ف��ي دب��ي تعتم��د على 

البحري��ة  ال�صياح��ة  وعل��ى  والرفاهي��ة،  الخدم��ات 

والمائي��ة، وال�صيما وانه��ا مدينة م�صاطئ��ة يغمرها 

الدفء وال�صم�س على امت��داد اأ�صهر ال�صنة ما يجعلها 

مق�صدا لل�صياح من اأوروبا وال�صيما في مو�صم ال�صتاء 

االأوروبي حيث موجات البرد وال�صقيع .

   وع��ن الم�صاري��ع الم�صتقبلي��ة ال يخف��ي االأ�صتاذ 

�ص��ادق نيت��ه التو�صع االأفقي لموؤ�ص�صات��ه العاملة في 

القطاع ال�صياحي في غير امارة من االمارات العربية 

المتح��دة اذ يرى فيها ا�صتثماراً مجزيًا وواعداً بالنظر 

ال��ى م��ا تنعم ب��ه االم��ارات م��ن حيوي��ة اقت�صادية 

ومن بنى تحتية ومن ا�صتق��رار اأمني و�صيا�صي ت�صكل 

بمجموعها عنا�صر ج��ذب حقيقية لل�صياحة الداخلية 

الواف��دة ، موؤك��داً اأن خب��رة اللبنانيي��ن الوا�صع��ة ف��ي 

مجال ال�صياح��ة وا�صتثماراتهم في هذا المجال تمثل 

قيمة م�صاف��ة لالقت�صاد االماراتي وا�صهاما وا�صحا 

ف��ي نه�صة ال�صياح��ة في ه��ذا البلد العزي��ز بو�صفها 

معلم��ًا ثقافيًا وح�صاري��ًا وان�صانيًا هام��ًا. واذا كان 

االأ�صتاذ �صادق ينتقل من نجاح الى اأخر على ال�صعيد 

المهني في االمارات العربية المتحدة �صواء في مجال 

التج��ارة العام��ة اأو ال�صياح��ة، فان��ه ال يب��دي كبي��ر 

تف��اوؤل في ما خ���س الواقع االقت�ص��ادي الراهن في 

لبن��ان، فهو يتطل��ع بقلق الى التباط��وؤ في القطاعات 

االقت�صادي��ة م��ن تج��ارة و�صناع��ة و�صياح��ة وال��ى 

الجمود ف��ي القطاع العقاري وال��ى تقل�س التدفقات 

المالي��ة وانخفا�س نم��و القطاع الم�صرف��ي وتراجع 

عم��ل البور�صة ناهيك عن التباطوؤ في حركة التبادل 

التج��اري بين لبنان والدول العربي��ة وتركيا الناجم 

ع��ن اغالق الحدود البرية ال�صوري��ة مع كل من تركيا 

واالأردن الأ�صب��اب �صيا�صي��ة واأمنية م��ا اأثر في حركة 

الترانزيت عبر لبنان باتجاه عمق االأ�صواق العربية. 

موؤ�سرات غير متفائلة

ويق��دم االأ�صت��اذ �ص��ادق ع��ن دراي��ة وخبرة في 

المجال ال�صياحي موؤ�صرات غير متفائلة حول القطاع 

ال�صياحي اللبناني، اذ يلحظ تراجعًا في عدد ال�صياح 

العرب واالأتراك الذي��ن يق�صدون لبنان  عبر المعابر 

البري��ة م��ع �صوري��ا بنح��و60 % وذل��ك بالنظر الى 

االأو�ص��اع االأمنية غير الم�صتق��رة فيها، كما يرى اأن 

مناخات عدم اال�صتق��رار ال�صيا�صي واالأمني الداخلي 

في لبنان اأدى الى تراجع معدالت الحركة ال�صياحية 

الواف��دة ال��ى لبنان وتوجهه��ا نحو تركي��ا وقبر�س 

واالمارات العربية المتحدة .

وي�صي��ف االأ�صت��اذ �ص��ادق ان تراج��ع الحرك��ة 

ال�صياحية في لبنان اأثر الى حد كبير في اأداء القطاع 

الفندق��ي اذ ل��م تتواج��د ن�صب��ة االإ�صغال ف��ي فنادق 

العا�صمة اأكثر من 55 % بتراجع ن�صبته 13 % عن 

ال�صن��وات ال�صابقة ، رغ��م كل الت�صهيالت والمغريات 

الت��ي يقدمها ه��ذا القطاع اذ بل��غ انخفا�س متو�صط 

تعرف��ة الليلة الواحدة نحو 125 دوالر اي ما ن�صبته 

31 % ع��ن معدل��ه ف��ي ال�صنوات ال�صابق��ة . ويوؤكد 
االأ�صت��اذ �ص��ادق اأن المقدم��ة المو�صوعي��ة لتحقيق 

قف��زات اقت�صادي��ة كبي��رة تكون من خ��الل تحقيق 

اال�صتق��رار االأمن��ي وال�صيا�ص��ي ال��ذي ي�ص��كل  البيئة 

ال�صالح��ة لج��ذب الر�صاميل وتوطي��ن اال�صتثمارات 

بما يتيح في تحريك عجلة االقت�صاد ليحقق معدالت 

نمو مرتفعة ووازنة .

وي�صتح�ص��ر اال�صتاذ �صادق اأمثل��ة على االتجاه 

ال��ذي يذه��ب اليه من خالل ما �صه��ده لبنان ما بين 

2008 و 2010 حيث معدل النمو نحو 8 % نتيجة 
لال�صتق��رار الن�صبي الذي �صهده لبن��ان والذي تزامن 

مع انفج��ار االأزمة المالية العالمي��ة وما اأرخته من 

ظ��الل عل��ى االقت�صاد العرب��ي والخليج��ي عموما ، 

وقد �صكل لبن��ان الم�صتقر انذاك والمحمي ب�صيا�صات 

مالي��ة وم�صرفي��ة حكيم��ة و�صعها حاك��م م�صرف 

لبن��ان االأ�صت��اذ ريا���س �صالم��ة م��الذاً للر�صامي��ل 

الواف��دة الباحث��ة ع��ن اأ�ص��واق ا�صتثماري��ة اآمن��ة ما 

اأ�صه��م ف��ي زي��ادة الودائ��ع بالعم��الت االأجنبية في 

الم�ص��ارف اللبناني��ة وتوظيفا لق�ص��م كبير من هذه 

االأموال المتدفقة في غير مجال ا�صتثماري وال�صيما 

في القطاع العقاري وال�صناعي .

ورغ��م كل ه��ذه ال�ص��ورة القاتمة الت��ي ير�صمها 

االأ�صت��اذ �صادق �ص��ادق لواقع االقت�ص��اد الوطني ، 

لكنه يوؤمن في قرارة نف�صه بقدرة االقت�صاد اللبناني 

عل��ى النهو�س مجددا« متى اأعطيت له الفر�صة لذلك 

، فاللبناني بنظره مبدع وقادر على اختراع الحلول 

وايجاد المعالجات للواقع االقت�صادي الماأزوم لكن 

عل��ى الطبق��ة ال�صيا�صي��ة اأن توف��ر للقط��اع الخا�س 

الفر���س الحقيقية لالقالع مجدداً م��ن طريق توفير 

مناخ��ات اال�صتقرار وخلق الحوافز واالأطر القانونية 

والمادية الم�صجعة لال�صتثمار والتناف�س .

ويخت��م االأ�صت��اذ �ص��ادق بالق��ول ان اللبنان��ي 

ي�صتطيع اأن ي�صنع الم�صتحيل اذا ما توفرت له البيئة 

االقت�صادي��ة الحا�صنة وه��و لديه كبير االأمل في اأن 

ي�صه��د مج��دداً تعاف��ي االقت�صاد الوطن��ي وتجاوزه 

االأزمة بت�صافر كل المخل�صين وال�صرفاء في الوطن .

حاوره �سمير �سرف الدين         
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ر�صالة �صوريا

في ظل �صعار »العودة اإلى الداخل« ..
هل �صت�صهد ال�صناعة ال�صورية انطالقة جديدة؟ 

 شكلت احلكومة السورية فريقاً متخصصاً إلدارة األزمة االقتصادية ورّكز بشكل خاص على دعم الصناعة 
احمللية، وضم الفريق خبراء ورجال أعمال من القطاع اخلاص مبا يزيد على نصف أعضاء الفريق ككل. 

وعقد الفريق الذي حمل اسم (الفريق الوطني لترويج وتسويق املنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية) أولى 
اجتماعاته برئاسة وزير االقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار، وكانت مهمته: إقامة النشاطات الترويجية 

للمنتجات السورية والبحث عن أسواق مستهدفة وحتديد املنتجات القابلة للتصدير إليها وإنشاء مراكز للتخزين 
والبيع فيها إضافة إلى تقييم الصناعات الوطنية الواعدة التي تستحق الدعم من قبل احلكومة واملساهمة في 

حتديد عناصر هذا الدعم وطرق تطبيقه وحتديد املعايير الالزمة ملنح الدعم ومراقبة أداء هذه الصناعات.   
وعدَّ الوزير الشعار أّن عنوان املرحلة املقبلة هو: (العودة إلى الداخل ومتكينه وتطويره ومن ثم االنطالق إلى اخلارج) 

معتبراً أن تشجيع الصادرات يتطلب صناعات وطنية واعدة وقوية من خالل حتديد هذه الصناعات لدعمها ومتكينها 
واالرتقاء بقدرتها التنافسية في األسواق الداخلية واخلارجية مشيراً إلى أنه سيترك للقطاع اخلاص حرية التصرف 

لكونه أدرى مبصاحله وبالوسائل التي متكنه من حتقيق جملة عملياته الصناعية والتجارية بالشكل املناسب 
وسينحصر دور الدولة بامليسر ألعماله ودعمه مبا متلك من وسائل تتعلق بالبنية التحتية واالقتصاد بشكل عام.   

وقد أمهل الوزير الشعار هذا الفريق ثالثة أسابيع لتقدمي برنامج عمل جدي حتت طائلة إلغاء الفريق.   
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تفادي الف�سل   

وقبيل ت�صكيل الفري��ق اأر�صلت وزارة االقت�صاد 

والتج��ارة كتب��ًا ال��ى غ��رف التج��ارة وال�صناعة 

تدعوهم فيه الى اقتراح االآليات التي تراها منا�صبة 

لحماية ال�صناعة الوطنية ونوعية هذه ال�صناعات 

التي تحتاج الى الحماية بالطرق المختلفة والتي 

ل��ن يغيب عنه��ا رفع الر�ص��وم الجمركي��ة اأو حظر 

ا�صتي��راد بع���س المنتج��ات بطريق��ة تختل��ف عن 

الطريقة التي طبقته��ا الحكومة في منت�صف �صهر 

اأيلول الما�صي ولم يكتب لها النجاح.   

ويب��دي لي�ون زكي ع��ص���و مكتب اتحاد غرف 

اأن تاأخذه��ا  التج��ارة ال�صوري��ة مالحظ��ة ياأم��ل 

الحكوم��ة في عي��ن االعتبار وه��ي ان تدر�س هذه 

الطريق��ة الجديدة في حماية ال�صناعة عبر الروؤية 

الجدي��دة، حي��ث يق��ول: “لك��ي نتف��ادى ال�صج��ة 

واالعترا�ص��ات التي �ص��درت على الق��رار ال�صابق 

الم�صاب��ه ف��ي منت�ص��ف اأيل��ول من الع��ام الحالي 

والت��ي اأدت اإلى تراج��ع الحكومة عنه بعد فترة، ال 

بد من مراعاة اأمرين اأ�صا�صيين:   

تل��ك  فق��ط  لت�صم��ل  االأ�صن��اف  تحدي��د  اأواًل: 

المنتج��ات التي تنتج محلي��ًا، وعدم حظر ا�صتيراد 

اأي منت��ج ال ي�صنع محلي��ًا.   ثاني��ًا: اإع�ط�اء مهل�ة 

زمني���ة مح���دودة الإدخ����ال الب�ص�ائ����ع الت�ي تم 

تثبيته��ا وقيد التجهي��ز، والمدفوع ج��زء اأو كامل 

ق�يمته��ا وهي ق�يد ال�صحن، والبد م�ن اإع�طاء مهلة 

لتفادي االأ�صرار.   

اإذا لم توؤخذ هات��ان النقطتان المهمتان بعين 

االعتبار ف��اإن الق��رار �صيواجه اعترا���س االأغلبية 

العظمى من الفاعليات االقت�صادية و�صيف�صل!”.   

وي�صي��ف: “اإذا كان��ت غاي��ة الق��رار ت�صجي��ع 

ال�صناع��ات المحلي��ة واإع��ادة تفعي��ل الم�صان��ع 

المتوقف��ة، فه��ي غاي��ة وطني��ة ن�صجعه��ا، ولك��ن 

كي��ف يمك��ن اأن نحق��ق ذل��ك عندما يك��ون القرار 

لفت��رة زمني��ة مح��دودة غي��ر قابلة للتجدي��د؟! اإن 

اإع��ادة تفعيل وتاأهيل اأي م�صنع بحاجة الى ا�صهر 

لتاأمي��ن المواد االأولية واليد العامل��ة والت�صويق... 

ولي�س هناك من عاقل يدخل في هذه المتاهة وهو 

يعرف م�صبقًا اأنه �صينتج لفترة زمنية محدودة غير 

قابلة للتجدي��د ومن ثم �صيتوق��ف وي�صرح العمال 

مجدداً”.   

 الت�سدير   

ويق��ول رج��ل االأعم��ال به��اء الدي��ن ح�ص��ن: 

“الم�صكل��ة لي�ص��ت ف��ي تلبي��ة احتياج��ات ال�صوق 
ال�صوري��ة فقط، بل ف��ي االأ�صواق الت��ي ن�صّدر اإليها 

فمعظمها توقف عن اال�صتيراد ب�صبب اال�صطرابات 

الت��ي تعان��ي منه��ا تل��ك البل��دان، ومنه��ا ليبي��ا 

واليم��ن والبحرين، وه��ي ت�صّكل ن�صب��ة كبيرة من 

حج��م �صادراتنا ال�صناعية وه��ذا اأّثر في مداخيل 

ال�صناعة من القطع وفي ال�صادرات ب�صكل عام”.   

ويعّد ال�صناعي هيثم الحلبي اأّن دعم ال�صناعة 

المحلية يتطلب دع��م ال�صناعات الت�صديرية منها 

ويق��ول: “الطلب��ات الخارجية ت�صكل م��ورداً مهمًا 

من م��وارد �صركات ال�صناع��ة الن�صيجية ال�صورية، 

حيث تق��وم ال�ص��ركات االأجنبي��ة باإر�ص��ال المواد 

االأولية ون�صف الم�صّنعة كالخيوط واالأقم�صة اإلى 

م�صانع الن�صي��ج ال�صورية، وتقوم االأخيرة بدورها 

بت�صني��ع المواد ح�صب طلب ال�صركات االأجنبية ثم 

تعيدها اإلى م�صدرها م�صّنعة بالكامل.   

واأو�ص��ح هيث��م الحلب��ي اأّن االأزم��ة ال�صوري��ة 

و�صعت عبئًا كبيراً على حركة الطلبات الخارجية 

في م�صانع الن�صيج ال�صورية، حيث بات القائمون 

عل��ى ال�ص��ركات االأجنبي��ة خائفين م��ن ال�صركات 

اأعماله��ا  اإنج��از  ت�صتطي��ع  ل��ن  الأنه��ا  ال�صوري��ة 

الت�صنيعية بنجاح ب�صبب االأو�صاع الراهنة.   

ف��وؤاد  االقت�ص��ادي  والخبي��ر  المحل��ل  وي��رى 

اللح��ام اأّنه من المهم جداً في ه��ذه المرحلة تقديم 

قرو�س ق�صي��رة االأجل وب�صروط مي�ص��رة للمن�صاآت 

ال�صناعية المتعثرة حالي��ًا، بهدف تحريك االإنتاج 

واالأ�صواق والمحافظة عل��ى وجودها، وكذلك يجب 

االإ�ص��راع في اإح��داث الموؤ�ص�صة الخا�ص��ة الم�صتقلة 

لدعم الموؤ�ص�صات ال�صغيرة، والمتو�صطة، وتخفي�س 

االإنت��اج  م�صتلزم��ات  عل��ى  الجمركي��ة  الر�ص��وم 

ال�صناعي��ة، وبن��اء الخب��رات الوطني��ة ف��ي مجال 

التحدي��ث والتطوير ال�صناع��ي والتح�صين الم�صتمر 

ف��ي من��اخ اال�صتثمار ف��ي �صورية. وي��رى �صرورة 

تكليف فريق عمل فني مهمته و�صع ت�صورات واآلية 

عمل لتعديل بع�س مواد اتفاقيات ال�صراكة وتحرير 

التب��ادل التجاري، ومعالج��ة النتائج ال�صلبية التي 

اأّدت اإليه��ا ه��ذه االتفاقيات، واالإ�ص��راع في اإحداث 

مرك��ز التحديث ال�صناعي ليتول��ى تحديث وتطوير 

ال�ص��ركات ال�صناعي��ة م��ن اأج��ل متابع��ة ن�صاطها 

وزي��ادة قدرتها التناف�صية، وت�صكيل مجل�س خا�س 

للتنمية ال�صناعية لمتابعة الخطط واال�صتراتيجيات 

وال�صيا�صات الخا�صة بالتنمية ال�صناعية، ومتابعة 

تنفيذها واإعط��اء م�صاألة التمويل ال�صناعي بجميع 

الم�ص��ارف  م��ن  المطل��وب  االهتم��ام  م�صتويات��ه 

وال�صناديق العامة والخا�صة.   

الوزير ال�سعار

�سناعيو حلب ي�ستعر�سون انجازات لجنة المتابعة ال�سناعية 
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ر�صالة �صوريا

التناف�صي��ة  الق��درة  تعزي��ز  اأن  عل��ى  ويرّك��ز 

لل�صناع��ة ال�صوري��ة يج��ب اأن يك��ون ف��ي راأ���س 

اأولوي��ات ال�صيا�ص��ات االقت�صادي��ة وال�صناعي��ة، 

�صواء تم توقيع اتفاقيات ال�صراكة وتحرير التبادل 

ال�صناع��ة  اأم ال، الأن وج��ود وم�صي��ر  التج��اري 

ال�صوري��ة اأ�صبح في �صوء الظ��روف والم�صتجدات 

االإقليمية والدولية منذ ت�صعينيات القرن الما�صي 

وحتى اليوم يتوقف على قدرتها التناف�صية.   

وي�ص��ع رئي���س غرف��ة �صناع��ة حل��ب فار�س 

ال�صهاب��ي االأولوي��ات اأم��ام رئي���س الفريق والذي 

هو وزير االقت�صاد ويعر���س هذه االأولويات كما 

قدمها للوزير وه��ي: “االإ�صراع في اإ�صدار قوانين 

القيم��ة  �صناع��ة  حماي��ة  المحف��زة،  اال�صتثم��ار 

الم�صاف��ة و�صناع��ة العمال��ة الكثيف��ة، توطي��ن 

ال�صناع��ات  التركي��ز عل��ى  ال�صي��ارات،  �صناع��ة 

الزراعي��ة والغذائي��ة، حل مع�صلة القط��اع العام، 

م�صكل��ة  ح��ل  المحلي��ة،  االإدارة  عقب��ات  تذلي��ل 

الطاق��ة  حوام��ل  اأ�صع��ار  وتخفي���س  الم��ازوت 

ال�صناعي��ة، تفعي��ل دع��م الت�صدير، رف��ع الر�صوم 

الجمركي��ة ومنح اإعف��اءات �صريبي��ة، العودة اإلى 

دوالر الت�صدير، تخفي�س كلف االقترا�س، ت�صهيل 

�صروط تاأ�صي�س الم�ص��ارف، تطوير البنى التحتية 

واالإ�صراع باإ�صدار المخططات التنظيمية، وتطوير 

�صواح��ي الم��دن، االإ�صراع في عق��د اتفاقيات مع 

الدول ال�صديقة«.   

�سنع في �سورية   

ويع��ّد خلدون الموق��ع رئي�س مجل���س االأعمال 

ال�صوري- الم�صري وع�صو الفريق الوطني لبرنامج 

ترويج )�صنع في �صوري��ة( اأّن الترويج لل�صناعات 

ال�صورية يبداأ بت�صجي��ل )�صنع في �صورية( كعالمة 

م�صجل��ة تتب��ع ل��وزارة االقت�ص��اد، وخا�ص��ة ف��ي 

االأ�ص��واق الخارجية، وباالأخ�س منه��ا الم�صتهدفة 

والمبين��ة اأعاله ما يعطي المعار�س المقامة تحت 

ا�صمه��ا الم�صداقية في النوعية والجودة للم�صتورد 

والم�صتهلك في البلد المقام فيه المعر�س. ويتوجب 

اإيجاد اآلي��ة للتاأكد من تقان��ة الت�صنيع للمنتجات 

ال�صورية المعّدة للت�صدير، وخا�صة ما يتعلق منها 

بتنفي��ذ المنتج��ات المتعاقد عليها ف��ي المعار�س 

المذكورة.   

ويع��ّد اأن دع��م ال�صناع��ة المحلي��ة يت��م ب�صكل 

رئي�صي في هذه المرحلة من خالل المعار�س، ففي 

المرحل��ة الحالي��ة يتوج��ب علينا تحدي��د االأ�صواق 

ذات المردودية الم�صمونة والمختبرة ومنها م�صر 

– العراق – اإيران – رو�صيا – )الجزائر وال�صودان 
بح�ص��ب م��ا يردن��ا م��ن درا�ص��ة بخ�صو�صه��ا ع��ن 

الو�صع الحالي في��ه(، وفي المرحلة الالحقة يجب 

ا�صته��داف االأ�ص��واق االأفريقي��ة واالأ�ص��واق االأخرى 

التي يثب��ت للجنة مردوديته��ا التناف�صية، كما اأنه 

من المفيد عدم ت�صتيت الدعم في المرحلة الحالية، 

والتركي��ز عل��ى االأ�ص��واق الت��ي تحّق��ق المردودية 

االأعل��ى والم�صمون��ة لرفع ت�صوي��ق و�صوية المنتج 

ال�صوري فيها.   

فه��ي  المقترح��ة،  المعار���س  نوعي��ة  وح��ول 

معار���س قطاعية: �صن��ع في �صوري��ة، والمعر�س 

�ص��ي لالألب�ص��ة والن�صي��ج ال�ص��وري، وال��ذي 
ّ

التخ�ص

ي�صمل المالب���س بجميع اخت�صا�صاته��ا )الرجالي 

– الن�صائ��ي – ال��والدي – الالنجري – الجوارب 
الن�صي��ج – الن�صي��ج المنزل��ي – اأقم�ص��ة ال�صتائ��ر 

والمفرو�صات – البيا�صات.. اإلخ( وذلك لال�صتفادة 

�صي��ة الرائجة في 
ّ

م��ن المنتج��ات ال�صورية التخ�ص

البلد االآخر.   

 اأما بالن�صبة الى القطاعات االأخرى: الكيماوية 

وال�صناع��ات الغذائي��ة والهند�صي��ة، فيمك��ن دمج 

قطاعي��ن اأو ثالث��ة اأو اأربع��ة، نظراً ال��ى عدم قدرة 

منتج��ات اأي من هذه القطاعات منفردة من اإقامة 

معر�س لها خارج �صورية.   

  وه��ي معار�س ت�صم المنتجات ال�صورية فقط، 

وتك��ون في االأ�ص��واق التي تتمتع فيه��ا المنتجات 

ال�صوري��ة ب�صمع��ة جيدة قائم��ة وتناف�صي��ة و�صبق 

واختبرت مثل )م�صر– العراق – الجزائر – ليبيا(. 

وه��ي المعار�س التي ت�صم منتج��ات بلدان اأخرى 

اأي�صًا، ويف�صل منها المعار�س ذات ال�صهرة، والتي 

تق��ام �صم��ن مواعي��د مح��ددة ومو�صمي��ة، وو�صع 

وتفعي��ل اأ�ص���س اأو �صواب��ط الم�صارك��ة ال�صورية، اأو 

اإقامة معار�س في االأ�صواق الخارجية.   

الموؤتمر الغائب   

رجل االأعم��ال ال�صناعي محمد ال�صاعر �صاألناه 

ع��ن الموؤتم��ر ال�صناع��ي الثال��ث ال��ذي كان م��ن 

المفتر�س اأن يعقد قبل نهاية العام الحالي، فقال: 

براأي��ي ل��و تم و�ص��ع تو�صيات الموؤتم��ر ال�صناعي 

الثان��ي مو�صع التطبيق من قب��ل الحكومة، لكانت 

ال�صناعة ال�صورية قد حّققت نمواً �صنويًا اليقل عن 

15 %، م�صيف��ًا: وهي لم تك��ن طلبات تعجيزية، 
وال�صناع��ي ال�صوري عادة يعطي اأكث��ر مما ياأخذ، 

وه��ذا م��ا ي�صهد ب��ه واق��ع ال�صناعي ال�ص��وري في 

ال�صعودية ولبنان وغيرها من الدول فاإنتاجه كمًا   �سناعة ال�سيارات دخلت �سوريا منذ �سنوات
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ونوع��ًا متمّيز عن غيره.   فل��و نظرنا اإلى ما تقدمه 

تركيا ولبنان الى ال�صناعيين لعرفنا اأين موقعنا، 

فلبن��ان على �صبي��ل المثال يعف��ي ال�صناعيين من 

ال�صريب��ة كامل��ة حت��ى ع��ام 2018، والم�ص��رف 

المركزي هن��اك يدعم القرو���س ال�صناعية وباأقل 

الفوائ��د، بينم��ا م��ا يح�ص��ل عندن��ا يتبي��ن لك من 

خ��الل هذا المثال، فقد األغ��ي الر�صم الجمركي على 

اأح��د المواد االأولية الخا�صة ب�صناعتنا اعتباراً من 

1 اآب ، ولكن ما ح�صل اأنني ا�صتوردت هذه المادة 
فدفع��ت ر�صوم��ًا اأخ��رى مقدارها تقريب��ًا 4.5 % 

رغ��م اأن البيان الجمركي ين���س على اأن الر�صم هو 

�صفر.   

وي��رى ال�صاعر �ص��رورة الخ��روج بخطة قومية 

لل�صناع��ة وم�صتقبلها حتى ع��ام 2025، من دون 

االقت�صار على موؤتمرات للتو�صيات.   

ر ما ه��ي ال�صناعات 
ّ
 ويو�ص��ح: علين��ا اأن نق��ر

الم�صتقبلي��ة ف��ي �صورية، لم��اذا لي���س لدينا مدينة 

�صية، 
ّ

تكنولوجي��ة وال توج��د مدن �صناعي��ة تخ�ص

وال خط��ط ا�صتراتيجية وا�صحة اأو متفق عليها لكي 

تتبناها الحكومة وقطاع االأعمال.   

ويبين ال�صاعر اأّن ال�صناعة ال�صورية قادرة على 

فر���س وجوده��ا في الداخ��ل والخ��ارج، ف�صناعة 

المنظفات-كما يقول-تعتبر من اأقوى ال�صناعات 

عل��ى م�صت��وى �صوري��ة والمنطقة، وت�ص��ّدر �صورية 

اإل��ى كل ال��دول العربية تقريب��ًا، وال ت�صتورد �صوى 

من دولتين تقريب��ًا، وحجم الم�صتوردات اإلى حجم 

االإنت��اج ال ي�ص��ّكل اأكث��ر م��ن 2-3 %، اإ�صافة اإلى 

ذل��ك فاإّن حج��م ال�صادرات ي�ص��ّكل نحو50 % من 

االإنت��اج ال�صوري الذي يبل��غ �صنويًا نحو 300 األف 

ط��ن، وت�صتوع��ب ال�ص��وق المحلي��ة 150 األ��ف طن 

تقريبًا.   

و�صناع��ة المنظفات ال�صوري��ة، دفعت �صركات 

عالمي��ة ال��ى اإج��راء درا�صات واأبح��اث خا�صة عن 

�صوري��ة، كم��ا عق��د ف��ي �صوري��ة ثالث��ة موؤتم��رات 

�ص��ة ف��ي هذا القطاع منذ ع��ام 1998، في 
ّ

متخ�ص

الوق��ت ال��ذي ل��م يعق��د في��ه عل��ى م�صت��وى الدول 

العربية االأخرى �صوى موؤتمر واحد.   

وي�صي��ف: �صورية على �صبيل المث��ال اأول دولة 

في المنطقة وغرب اآ�صيا ت�صتخدم الحبيبات العطرية 

المكب�صلة، وهي تقنية حديثة جداً بداأت عالميًا عام 

2010، وكان��ت �صورية م��ن اأوائل دول العالم في 
تطبيقها، وهناك درا�صات تفيد باأن �صابع منتج في 

العالم طّبق هذه التقنية هو المنتج ال�صوري.   

وه��ذه الج��ودة اأدت اإلى نه�صة ف��ي ال�صادرات 

�صمن هذا القط��اع بدليل اأن 25 % من المنظفات 

اللبنانية واالأردنية ه��ي منتجات �صورية، ون�صّدر 

الى العراق نح��و 30-40 األف طن �صنويًا، وهناك 

م�صانع كبرى للمنظفات اأقيمت في عدد من الدول 

االأفريقية اأقيمت بروؤو�س اأموال وخبرات �صورية.   

وم��ا �صاع��د ف��ي تقوي��ة التناف�صية ف��ي قطاع 

المنظف��ات ال�صوري، التعاون الكبير بين �صناعييه 

م��ن خ��الل لجن��ة �صناع��ة المنظف��ات ف��ي غرف 

�س في �صورية 
ّ
ال�صناعة، وقد كانت اأول لجنة تتاأ�ص

ع��ام 1996، وه��ي تتع��اون علميًا ف��ي االأبحاث 

والدرا�ص��ات والم��واد االأولية ولديه��ا ميثاق �صرف 

بخ�صو�س هجرة العمالة في ما بينها.   

 قاطرة النمو   

كثير م��ن ال�صناعيي��ن ممن التقيناه��م، كانوا 

يرك��زون على �ص��رورة اأن تح�ص��م الحكومة اأمرها 

وتع��ود اإلى القناعة التي طالما رددتها الحكومات 

ال�صابق��ة وه��ي اأن “ال�صناع��ة قاط��رة النم��و ف��ي 

�صوري��ة” فهي الت��ي ت�صاهم في ت�صوي��ق وت�صنيع 

وتطوير الزراعة وغيرها من الجوانب التي نريدها 

اأن تقود االقت�صاد ال�صوري.   

وف��ي الوقت ذات��ه يوؤك��د ال�صناعي��ون اأّن اأمام 

ال�صناع��ة ال�صوري��ة فر�ص��ة ثانية اأتيح��ت لها بعد 

فت��رة وجي��زة م��ن االنفتاح لتع��ود من جدي��د اإلى 

الداخ��ل، لعلها ت�صتفي��د من اأخطائه��ا ال�صابقة في 

فت��رة الثمانيني��ات بح�ص��ب ماي��رى خب��راء، حيث 

اأ�ص��اع كثير م��ن ال�صناعيي��ن ال�صوريي��ن الفر�صة 

اآن��ذاك فل��م يط��وروا �صناعته��م، وهاه��ي الفر�صة 

تتكرر اليوم لتمنحهم الفر�صة بتقدم منتجات ذات 

نوعية وذات اأ�صعار مناف�صة ت�صمن لها القدرة على 

المناف�ص��ة في حال انفتحت االأ�ص��واق ال�صورية من 

جديد على الخارج.   

ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 118 كانون االول 2011

ت�سّدر �سوريا دواًء الى 64 دولة في العالم
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ملحمة ال�ضيافة

AL DHYAFAH
MEAT SHOP

الشارقة - االمارات هاتف: 0٦/55٦7050                                فاكس: 0٦/55٦1٨11                                   ص.ب.: 2240٨ الشارقة
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ر�صالة العراق

في غياب الروؤيا ال�صتراتيجية والتنموية القت�صادية المالئمة

؟
محنة ال�صناعة

 العراقية اإلى اأين

واجهت الصناعة العراقية عبر مراحلها اخملتلفة نكسات وضربات موجعة ومتتالية تركت آثارها املدمرة في تطور واستمرار النشاط 
الصناعي، ابتداء من عملية التأميم غير املدروسة للعديد من الصناعات االهلية في عام 1964 ثم احلرب العراقية االيرانية التي دامت 
ثماني سنوات، فالعدوان االمريكي على العراق في عام 1991 ومروراً باحلصار الشامل وغير املسبوق عاملياً والذي امتد الثنى عشرة سنة، 
وانتهاء بالغزو االمريكي للعراق واالطاحة بالنظام في عام 2003 ، وما تبعه من تدمير وحرق وسلب ونهب ملؤسسات الدولة واملصارف 
احلكومية واملصانع وغيرها. ولهذه االسباب انهارت وتوقفت جميع أو معظم املصانع عن العمل واالنتاج. واما املصانع التي استطاعت 
معاجلة أوضاعها ومعاودة النشاط فإنها تعاني من ظروف ومشكالت عديدة منها انعدام اخلدمات االساسية وفي مقدمتها الطاقة 
الكهربائية ومستلزمات االنتاج وارتفاع تكاليف االنتاج بشكل ملحوظ وخاصة اجور النقل واجور العمال وغيرها من االمور التي ال 

متيل ملصلحة النشاط الصناعي احمللي.

واأ�صاف��ة ال��ى م��ا تق��دم ف��اإن انفت��اح ال�ص��وق 

الفو�ص��وي  العراقي��ة عل��ى م�صراعيه��ا وبال�ص��كل 

وغي��ر الم�ص��وؤول لكل انواع ال�صلع م��ن دون �صوابط 

او فر���س ر�ص��وم جمركي��ة او رقاب��ة عل��ى الجودة 

والموا�صفات، منذ االحت��الل االمريكي وبداية عهد 

�صلط��ة االأئتالف الموؤقتة، ادى الى توقف العديد من 

الم�صان��ع عن االنتاج لعدم قدرته��ا على المناف�صة 

وت�صري��ف االنتاج. وان العديد من ال�صلع ال�صناعية 

الداخل��ة الى العراق رديئ��ة النوعية  وتباع باأ�صعار 

متدني��ة، وربم��ا دون م�صت��وى تكلف��ة اأنتاجها في 

بلدانه��ا اال�صلية ما يثير ال�صكوك حول وجود حالة 

م��ا يع��رف باالغراق والت��ي تهدف م��ن ورائها الى 

ال�صيط��رة على ال�صوق العراقية ومن ثم امكانية رفع 

ا�صع��ار تلك ال�صلع ف��ي ما بعد. وتج��در اال�صارة الى 

ان حال��ة االغ��راق مرفو�صة حتى بموج��ب قوانين 

منظم��ة التج��ارة العالمية حيث يح��ق للبلد الع�صو 

ال��ذي يتعر�س لمثل هذه الحالة اقامة الدعوى لدى 

المنظم��ة الدولي��ة على الجه��ة الت��ي تمار�س حالة 

االغراق به��دف مواجهتها من خالل فر�س الر�صوم 

الجمركية �صدها، في حين ان مثل هذه الحالة ت�صتمر 

ف��ي الع��راق م��ن دون ردود افعال تذك��ر من الجهة 

المعنية رغم تكرار الدع��وات من قبل االقت�صاديين 

وال�صيا�صيين ورجال االعمال لمواجهة هذه الحالة. 

وال��ذي يدعو الى اال�صتغراب ب��ل والغ�صب ان بع�س 

ال��وزراء والم�صوؤولي��ن ي�صرحون من وق��ت الى اآخر 

بتوقعاتهم بم�صاعفة التبادل التجاري بين العراق 

وبع�س الدول المجاورة مثل تركيا وايران وغيرها 

من البل��دان، وكان تحقيق زيادة في ا�صتيراد ال�صلع 

للعراق يمثل انجازاً اقت�صاديًا كبيراً حتى وان كان 

ذلك يتم على ح�صاب تدمير االنتاج المحلي وزيادة 

ع��دد العاطلين من العم��ل وهدر م��وارد النفط على 

االنف��اق اال�صتهالك��ي الج��اري وحرم��ان البلد من 

فر�س اال�صتثمار والتنمية.
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ال��ذي يط��رح باأ�صتم��رار ه��و  وال�ص��وؤال المل��ح 

هل م��ن المنطق االقت�ص��ادي والم�صلح��ة الوطنية 

التنموي��ة للعراق اه��دار عوائد النفط )غي��ر الدائمة( 

عل��ى ا�صتيراد ال�صل��ع المختلفة وعل��ى الم�صروفات  

الجاري��ة واال�صتهالكية والروات��ب لمنت�صبي الدولة 

م��ن الموظفي��ن وال�صرط��ة والجي�س والذي��ن تتكاثر 

اأعداده��م ب�ص��كل م�صتم��ر ودون �صواب��ط وبم��ا ال 

ين�صج��م م��ع الخدم��ات واالعمال الت��ي يقدمونها ، 

وع��دم ا�صتخ��دام تلك االم��وال الغرا���س اال�صتثمار 

واالنت��اج ال�صناعي والنم��و االقت�ص��ادي وت�صغيل 

االيدي العاملة. ان مثل هذا الو�صع  ال�صاذ  بالن�صبة 

ال��ى االأنت��اج المحل��ي والتنمي��ة االقت�صادي��ة انما 

والتنموي��ه  اال�صتراتيجي��ة  الروؤي��ا  غي��اب  يعك���س 

وكذل��ك غي��اب ال�صيا�ص��ات ال�صناعي��ه والتجاري��ه 

واالقت�صاديه المالئمة. ولهذا يالحظ غياب التن�صيق 

ف��ي ما بين القطاعات االقت�صاديه المختلفه وفيما 

بي��ن ال��وزارات المختلفه:مث��ل ال�صناع��ه والتجاره 

،وال�صناع��ه والكهرباء، والنف��ط ،وال�صيا�صه النقديه 

وال�صيا�صه الماليه الخ. 

ان الموؤ�ص�ص��ات االقت�صادي��ه المختلف��ة تعم��ل 

ب�صكل منفرد وكاأنها جزر م�صتقله في محيط .ولهذا 

ت�صتم��ر العديد م��ن الظواه��ر االقت�صادي��ه ال�صلبية 

التي تعم��ل على ا�صتمرار الو�صع االقت�صادي ال�صاذ 

وادامة اله��در و�صياع فر�س التنميه الحقيقية  في 

ظل حالة الالمباالة لما يحدث في البلد.

ويالح��ظ المراق��ب لال�صواق العراقي��ة ان ال�صلع 

من ال��دول المج��اوره مث��ل �صوريا واي��ران وتركيا 

تم��الأ اال�ص��واق العراقي��ه .وعل��ى �صبي��ل المث��ال ال 

الح�ص��ر فان ال�صل��ع ال�صناعي��ة المختلفة تاتي من 

اي��ران: ابتداء م��ن ال�صيارات والبا�ص��ات واالجهزه 

والم��واد  ب��االرز  م��رورا  والمنزلي��ه  الكهربائي��ه 

الغذائي��ه والفواكه والخ�صر وحت��ى الطابوق ومواد 

البن��اء. ورغ��م ان ذل��ك م��ن �صاأن��ه توفي��ر ال�صل��ع 

با�صع��ار متدني��ه ولم�صلحة الم�صتهل��ك اال انها من 

جه��ة اخرى تعمل على تحطي��م وازاحه ال�صناعات 

المحلي��ه والت��ي تكافح من اج��ل البق��اء ومناف�صة 

ال�صلع الم�صتورده والحفاظ على العاملين لديها في 

وق��ت ا�صبحت ق�صية توفي��ر فر�س العمل وتخفيف 

م�صكل��ة البطاله من التحدي��ات الكبيره التي تواجه 

البلد حيث ا�صبحت م�صكلة البطاله م�صكله �صيا�صية 

واجتماعيه ف�صال عن كونها م�صكله اقت�صاديه.

والب��د م��ن اال�ص��ارة ال��ى ان موؤ�ص�ص��ات الدولة 

االقت�صاديه حاليا تفتقر الى الكادر الموؤهل والكفوء 

و�صاح��ب الخب��رة والتجرب��ة وان الغالبيه العظمى 

من الموظفين والم�صوؤولين والخبراء والم�صت�صارين 

ج��اوؤوا الى ه��ذه الموؤ�ص�ص��ات بموج��ب المح�صوبيه 

والم�صادف��ة ف��ي حي��ن يوج��د العديد م��ن الخبراء 

واالقت�صاديي��ن الموؤهلين خ��ارج نطاق الخدمه ما 

يمثل هدراً كبيراً للم��وارد الب�صرية الموؤهلة. ويمكن 

اال�صتف��ادة م��ن مث��ل ه��وؤالء ف��ي مجال���س ادارات 

يمك��ن  او  واالقت�صادي��ة  ال�صناعي��ة  الموؤ�ص�ص��ات 

ا�صتحداث لج��ان ا�صت�صارية خارجية تقدم الم�صورة 

والخدم��ة للموؤ�ص�ص��ات االقت�صادي��ة كم��ا حدث في 

الت�صعين��ات في وزارة ال�صناعة عل��ى �صبيل المثال 

والت��ي قدمت اعمااًل وخدمات انعك�صت على قرارات 

واجراءات الوزارة.

ان االو�صاع اال�صتثنائية التي تمر بها ال�صناعة 

ب�ص��كل خا�س واالقت�صاد الوطن��ي ب�صكل عام يوفر 

كل المبررات االقت�صادية وغير االقت�صادية لتوفير 

الحماية والدعم لالنت��اج الوطني في هذه المرحلة 

كون��ه ينطبق على منطوق نظرية ال�صناعة النا�صئة 

والت��ي طرحه��ا االقت�ص��ادي االلمان��ي ) فريدري��ك 

لي�ص��ت( لتبري��ر حماي��ة ال�صناعة االلماني��ة الفتية 

ام��ام المناف�صة البريطانية اب��ان الثورة ال�صناعية 

وذل��ك حت��ى ت�صت��رد عافيته��ا ومن ثم لي�ص��ار الى 

تخفيفه��ا ث��م الغائه��ا عندم��ا ت�صتطي��ع ال�صناع��ة 

االلماني��ة الفتية المناف�صة لل�صل��ع االجنبية. وي�صار 

ف��ي هذا ال�ص��دد ال��ى ان قانون التعرف��ة الجمركية 

ال��ذي �ص��در ويطبق منذ  اآذار من الع��ام الحالي هو 

خط��وة على الطري��ق ال�صحيحة في دع��م ال�صناعة 

الوطني��ة ويج��ب ان تتبعها خطوات عدي��دة اخرى. 

وال ب��د م��ن التاأكي��د اأن توفي��ر الحماي��ة لل�صناعة 

الوطنية في المرحلة الحالية هو دعم وت�صجيع رغم 

ان��ه يتم على ح�صاب الم�صتهل��ك المحلي، لكن تبرير 

ذل��ك هو ان تكلفة الحماية التي يتحملها الم�صتهلك 

والموؤقت��ة يقابله��ا ويبررها المناف��ع االقت�صادية 

التي تعود عل��ى البلد وعلى الم�صتهلك الحقًا عندما 

تتعزز وتتطور هذه ال�صناع��ة وتعود منافعها على 

الجميع.

وف��ي المقابل نرى على �صبي��ل المثال اأن ايران 

تق��وم بدع��م �صناعاته��ا المحلي��ة ب�ص��كل كبير من 

خ��الل االعان��ات والحماي��ة الجمركي��ة وغيره��ا، 

االمر ال��ذي جع��ل ال�صناعيين العراقيي��ن ي�صعرون 

لمواجه��ة  لوحده��م  ترك��وا  وباأنه��م  باالجح��اف 

المناف�ص��ة ف��ي جو م��ن ع��دم تكافوؤ الفر���س. ومن 

االمثل��ة ال�صارخة والموؤ�صفة عل��ى مثل هذا الو�صع 

ال�صلب��ي م��ا تعاني��ه �صناع��ة الطابوق ف��ي العراق 

حالي��ًا من مناف�صة مدم��رة اأدت وتوؤدي الى اختفاء 

هذه ال�صناعة االزلية في العراق وت�صريح العاملين 

من تل��ك المعام��ل. ويقول اح��د ا�صح��اب المعامل 

المتاأث��رة بهذه الحالة باأنه في حال ت�صريح العمال 

فق��د ي�صط��ر البع���س منه��م للج��وء ال��ى االعم��ال 

االرهابي��ة لق��اء مبالغ زهي��دة من الم��ال من قبل 

القاعدة من اجل اعالة عوائلهم.

ويذكر ان �صناعة الطابوق كانت مزدهرة في 
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ر�صالة العراق

ال�صبعينات في منطقة النهروان �صرق العا�صمة 

بغ��داد حي��ث اقيم��ت منطق��ة �صناعي��ة لمعام��ل 

الطاب��وق وقدم��ت له��م الدول��ة ف��ي الثمانين��ات 

الطاق��ة الكهربائي��ة مجان��ًا وبن��ت له��م م�صنع��ًا 

لمعالج��ة المي��اه وزودت الم�صان��ع بالوقود. لكن 

هذا المجمع تعر�س �صاأن��ه �صاأن غيره من المرافق 

االقت�صادي��ة ال��ى التخري��ب وال�صل��ب والنهب بعد 

االحت��الل. وف��ي محاولة الإحي��اء ه��ذه الم�صانع 

ت��م اقناع العدي��د من ا�صح��اب الم�صان��ع للعودة 

ال��ى المنطق��ة ف��ي ع��ام 2006 والب��دء باالنتاج 

بعد ان قطع��ت الدولة لهم الوعود بتوفير الكهرباء 

ا�صح��اب  ان  اال  الر�صمي��ة،  باال�صع��ار  والوق��ود 

المعام��ل ي�صك��ون م��ن ع��دم االيفاء به��ذه الوعود 

ب�صكل كام��ل ما ي�صبب لهم الكثي��ر من الم�صكالت. 

ولهذا فاأننا نرى حزم الطابوق االيراني الم�صتورد 

تنت�ص��ر هن��ا وهناك وي�صط��ر النا���س ل�صرائها الى 

تدن��ي ا�صعاره��ا بالمقارن��ة م��ع ا�صع��ار الطابوق 

المحلي ) نحو الثلث(. وتجدر اال�صارة الى ان تدني 

ا�صعار الطابوق االيران��ي يعود الى قيام الحكومة 

االيراني��ة بتقديم االعانات ال��ى الم�صدرين بطرق 

عديدة ومختلفة ومنها:

1� توفي��ر الوق��ود والكهرب��اء ب�صع��ر تف�صيلي 
للم�صانع.

2� منح اعفاءات �صريبية للم�صانع.
3� ال�صم��اح للم�صدرين بتحويل جزء من عوائد 

ال�صادرات الى خارج البلد.

4� واأخي��راً فر���س �صريبة جمركي��ة ت�صل الى 
% على ال�صلع الم�صتوردة.  150

ولهذا فاأن الم�صدر االيراني الى ال�صوق العراقية 

يجد باأن ن�صاطه يحق��ق ارباحًا كبيرة ب�صبب الدعم 

والحماي��ة والخدم��ات المقدمة له��م. وعليه ت�صتمر 

ظاهرة ا�صتيراد حزم الطابوق االيراني رغم ما فيها 

من ا�صرار بم�صالح المنتجين المحليين واالقت�صاد 

الوطني والعاملين في �صناعة الطابوق.

وم��ا يقال ع��ن �صناع��ة الطاب��وق ينطبق على 

العدي��د م��ن ال�صناع��ات االخ��رى في الع��راق مثل 

�صناع��ة المالب���س الجاه��زة والمن�صوج��ات والتي 

للمالب���س م��ن  اال�صتي��راد  ب�صب��ب  ت��كاد تنقر���س 

المنا�صيء اال�صيوية وب�صبب ميل الم�صتهلك العراقي 

الى �ص��راء المالب�س الم�صت��وردة الرخي�صة من دون 

اي اعتب��ار الآث��ار ذلك عل��ى اقت�صاد البل��د. واننا ال 

ن�صتبعد دور الدوائر والموؤ�ص�ص��ات العراقية المعنية 

في تف�صي��ل اال�صتيراد على االنت��اج المحلي ب�صبب 

المناف��ع المختلف��ة التي يح�صل��ون عليها من جراء 

ال�صفقات التجاري��ة والذي يعك�س نوعًا من الف�صاد 

االداري والمالي الم�صت�صري في البلد.

وف��ي الخت��ام نعي��د ط��رح ال�ص��وؤال ال��ذي طرح 

االهم��ال  حال��ة  ت�صتم��ر  م��ن  لم�صلح��ة   : �صابق��ًا 

لل�صناع��ة الوطنية بل والم�صاهم��ة في محاربتها؟ 

فه��ل ه��ي خدم��ة للم�صال��ح التجاري��ة المحلية اأم 

خدم��ة للم�صال��ح التجارية ل��دول الج��وار وغيرها 

اأم ه��ي تنفيذ ل�صيا�صات االقت�ص��اد الحر وتوجهات 

الموؤ�ص�ص��ات المالي��ة الدولي��ة الت��ي ال يهمها �صوى 

وم�صال��ح  المفتوح��ة  واال�ص��واق  الح��رة  التج��ارة 

البل��دان الراأ�صمالية الغربي��ة والبلدان االخرى حتى 

وان كانت على ح�صاب الم�صلحة االقت�صادية العليا 

للبلد وفر�س اإعادة االعمار والتنمية فيه.

فيني�صيا بنك �ص.م.ل

دعوة حل�صور اجلمعية العمومية العادية ال�صتثنائية

العمومية  اجلمعية  املساهمني حلضور  يدعو حضرات  بنك ش.م.ل  فينيسيا  ادارة  ان مجلس 
العادية االستثنائية التي سُتعقد في مركز االدارة  العامة للمصرف في بيروت، وذلك في متام 
الساعة الثانية عشر من يوم اخلميس الواقع فيه 2012/4/5، وذلك للتداول في جدول االعمال 

التالي:

1 - انتخاب اعضاء جدد في مجلس ادارة مصرفنا.

2 - امور اخرى طارئة او متفرقة،

يترتب على املساهمني الذين يرغبون في حضور هذه اجلمعية التقّيد بالنظام االساسي 
للمصرف ولكل مساهم حق االشتراك في اجلمعية أو انتداب ممثل عنه، على أن يكون املمثل 

نفسه مساهماً.
عن مجلس االدارة
عبد الرزاق عاشور

رئيس مجلس االدارة – املدير العام
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اقت�صاد عربي

�صناعة المحتوى الرقمي العربي والإ�صكاليات المعا�صرة

وم��ن المالح��ظ اأن المجتمع العالم��ي قد تحول اإلى مجتمع رقم��ي ما ي�صتدعي 

التوا�ص��ل م��ن طريق �صبكة االإنترنت، حيث تتيح ه��ذه ال�صبكة فر�صًا ذهبية لم تكن 

متاح��ة م��ن قبل، ما يفتح مجاالت عدة للتعاون ، واالت�صال العلمي، وتبادل االآراء 

والخب��رات، وتالقح االأفكار، وبث المعرف��ة على اأكبر نطاق ممكن، واإزاحة الحواجز 

اأمام تقدم م�صيرة التعلم الم�صتمر.

بيد اأن هناك بع�س االإ�صكاليات 

الت��ي ق��د تع��وق الم�صي��رة، وربما 

ت�ص��كل حج��ر عث��رة اأم��ام �صناعة 

المحت��وى الرقم��ي العرب��ي . فق��د 

اأثبتت الدرا�صات اأن �صبكة االإنترنت 

تفتقر اإلى محت��وى عربي منا�صب، 

حي��ث ال يزيد حجم ه��ذا المحتوى 

ع��ن 0،3 % من محت��وى ال�صبكة، 

ف��ي حين اأن ع��دد ال�ص��كان العرب 

ي�صل اإلى 5 % من اإجمالي �صكان 

العالم. كما تفتقر ال�صبكة ذاتها اإلى 

االأدوات الم�صاع��دة عل��ى الت�صفح. 

ونت��ج من �صعف المحتوى العربي 

الكثي��ر م��ن االآث��ار ال�صلبي��ة مث��ل 

تدن��ي ن�صبة االإفادة م��ن االإنترنت 

في تطوير التعلي��م واالقت�صاد في 

العال��م العرب��ي، وع��دم ا�صتفادة معظ��م الناطقين باللغ��ة العربية من ه��ذه ال�صبكة 

بال�صكل االأمثل.  

     اإن �صناع��ة المحت��وى م��ن منظور عربي تتطل��ب بل��ورة ا�صتراتيجية عربية 

لهذه ال�صناعة تنطلق من و�صع البيئة العربية، وتراعي االإ�صكاليات التي تواجهها. 

وه��ذا يعني بعب��ارة اأخرى اأنه كما اأن رقمنة المحتوى  تفت��ح اآفاقًا وفر�صًا جديدة 

للم�صتفيدين لتطوير مهاراتهم فهي تفر�س عليهم العديد من التحديات، نظراً الى ما 

تتطلب��ه من المهارات التقنية، واالإلمام بم�صادر المعلومات االإلكترونية، والتعامل 

مع المكتبات الرقمية، وغير ذلك من االعتبارات االأخرى . 

وغن��ي عن الق��ول اإن مو�صوع �صناع��ة المحتوى ق�صية جوهري��ة في درا�صات 

المعلوم��ات واالإع��الم واالت�ص��ال العلمي، ذل��ك اأن المعلومات الرقمي��ة تعد محور 

ن�صاط العلماء والباحثين، وت�صهم في تبادل المعرفة على الم�صتوى العالمي، وتدفع 

بحرك��ة التقدم العلمي خطوة نحو االأم��ام. كما اأن هناك �صعفًا ملحوظًا في البحث 

العلم��ي في مجال �صناعة المحتوى ، ما يوح��ي بوجود فجوة في هذا ال�صدد، واأن 

هناك حاجة ما�صة الى عمل درا�صات علمية ت�صهم في �صد هذه الفجوة.  

    فق��د اأ�صب��ح م�صير العالم العربي معلقًا بنجاحه ف��ي اإقامة �صناعة محتوى 

ك�ص��رط الب��د من��ه من اأجل دخ��ول ع�ص��ر المعلوم��ات، وراأب الفج��وة الرقمية التي 

ت��زداد ات�صاعًا وعمقًا بين العالم العرب��ي والعالم المتقدم. والواقع اأن قيام �صناعة 

مره��ون  اأم��ر  الرقم��ي  للمحت��وى 

بانتقال المجتمع اإلى المعلوماتية، 

ون�صوج البنية التحتية، والتعامل 

م��ع المعلومات بو�صفه��ا ثروة اأو 

�صلعة اقت�صادي��ة مهمة. ولقد كان 

للتط��ورات ف��ي مج��ال االقت�ص��اد 

والتقني��ة دوراً كبي��راً ف��ي ب��زوغ 

فمن��ذ  المعلوم��ات،  �صناع��ة 

ال�صتيني��ات الميالدي��ة م��ن القرن 

الع�صري��ن ظهر قط��اع المعلومات 

قطاع��ات  م��ن  مه��م  كقط��اع 

اإنت��اج  اأ�صب��ح  حي��ث  االقت�ص��اد، 

وتوزيعها  وتجهيزه��ا  المعلومات 

ف��ي  رئي�ص��ًا  اقت�صادي��ًا  ن�صاط��ًا 

غالبية دول العالم .

ومن المهم ط��رح روؤية عربية 

لبل��ورة مفه��وم �صناع��ة المحتوى من خالل تبن��ي ا�صتراتيجية تنطل��ق من طبيعة 

المجتم��ع العرب��ي. وينبغ��ي اأن تنطل��ق ه��ذه الروؤي��ة من نظ��رة �صمولي��ة تاأخذ في 

الح�صب��ان الو�ص��ع الراهن في العال��م العربي وما يعانيه م��ن اإ�صكاليات عديدة من 

اأبرزها غياب ا�صتراتيجي��ة عربية ل�صناعة المحتوى، والتبعية المعلوماتية، وندرة 

برامج البحث والتطوير الموجهة ل�صناعة المحتوى ، و�صعف م�صاريع تطويع اللغة 

العربي��ة، و�صعف االإمكانات الب�صرية في مجال �صناعة المحتوى، وعزوف القطاع 

الخا�س عن االإ�صهام في هذه ال�صناعة .

     ولع��ل الح��ل يكمن ف��ي العناية ب�صناع��ة المحتوى العرب��ي الرقمي كخطوة 

نح��و فر�س الوجود عل��ى ال�صاحة، وت�صجيع اال�صتثمار في قط��اع المعرفة، وتهيئة 

البيئ��ة الم�صجعة على اإنت��اج التقنية وا�صتخدامها. وكذلك العمل على تالفي التكرار 

واالزدواجي��ة في الجهود المبذولة في مجال �صناع��ة المعلومات، وذلك من خالل 

اإن�صاء جهة اأو هيئة اإ�صرافية عليا لتن�صيق خدمات المعلومات على م�صتوى الوطن.  

     إن صناعة احملتوى الرقمي العربي مؤشر حيوي على التحول نحو عصر املعرفة، حيث إن إنتاج احملتوى 
املعلوماتي وتنظيمه ومعاجلته وإخراجه في قالب يناسب روح العصر يعد خطوة نحو استثمار املعلومة للوصول 

إلى اجملتمع املعرفي. فقد أصبحت املعلومات قوة ال يستهان بها، وثروة وطنية تفوق في أهميتها املوارد األخرى . 
    ويشهد العالم العربي في اآلونة األخيرة بشكل عام، حراكاً نحو صناعة احملتوى الرقمي العربي، وذلك 

العتبارات عديدة من بينها اإلفادة من مزايا التقنية، واملشاركة في احملتوى، وتعزيز االقتصاد الوطني، واللحاق 
بالدول املتقدمة. 
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اأزمة دجلة والفرات بعد 40 عاما        
يكاد الحدي��ث عن العراق يقت�صر على ال�صراعات الطائفية وال�صيا�صية، وقليال ما 

يدور حول  الو�صع البيئي في وادي الرافدين. فنهرا دجلة والفرات على و�صك الجفاف، 

كما يقول الخبراء، وهو ما يهدد البالد والمنطقة بكارثة بيئية وخيمة العواقب. 

ف��ي مداخلت��ه قال الر���س ريب��ه، المتخ�ص�س بتقني��ات توزيع المي��اه والري في 

ال�صرق االأو�صط في جامعة كولونيا، اإن غياب درا�صات علمية حول الو�صع البيئي في 

دجل��ة والفرات يبق��ى عائقا يحول دون معرفة نوعية الم�صاري��ع التي لها اأولوية في 

اإنق��اذ النهرين. وتتجلى ال�صعوبة االأخرى في اأن تركيا من بين الدول القليلة التي لم 

توقع بعد على  االتفاقية الدولية المنظمة ال�صتغالل المياه الم�صتركة. فم�صكلة المياه 

الم�صتركة اأ�صبحت م�صكلة عالمية رغم اأن ال�صعوب لها حق تاريخي في ا�صتغالل مياه 

ال تنب��ع م��ن اأرا�صيها. وعلى �صبي��ل المثال فاإن ن�صبة 95 في المئ��ة من مياه الفرات 

تاأت��ي من تركي��ا. ولفت البروف�ص��ور كيرك يونك��ر، المتخ�ص�س ف��ي القوانين الدولية 

للبيئ��ة وحماية المياه، والم�صت�ص��ار لدى الحكومة االأمريكية ل�ص��وؤون البيئة والمياه، 

االنتب��اه اإلى العملية غي��ر المتجان�صة التي يعرفها العالم والت��ي تتجلى في االزدياد 

المتوا�ص��ل لكثاف��ة �صكان االأر�س مقاب��ل تناق�س منابع المياه. ليت�ص��اءل بعدها اإن 

كان بمق��دور القانون الدول��ي وحده حل النزاعات على الث��روات المائية. �صدد يونكر 

عل��ى اأهمية اإيجاد حلول بين االأطراف المعنية فيما بينها، الأن هناك عادات وتقاليد 

متوارثة في توزيع المياه. فاالأنهار� يقول يونكر �  يجب اأال تكون �صجينة الحدود بين 

ال��دول، “فنه��ر ملوث ف��ي المنبع” ي�صيف “يونك��ر، “ي�صر بكل ال��دول التي يمر بها، 

وبالتالي من حقها التدخل لمعالجة االأمر”.

وتيرة �سريعة

ويرى يونكر اأن غالبية الدول التي تنبع االأنهار منها تنظر با�صتعالء و تكبر تجاه 

ال��دول الت��ي تمر منها تل��ك االأنهار، وهذا �ص��يء خاطئ. ويدعو المجتم��ع المدني اإلى 

الدف��اع ع��ن حقوقه التاريخية واأال يعتمد فقط على ال�صيا�صيين. من هذا المنطلق يرى 

البروف�صور يونكر “اأن الحل يوجد بيد المجتمع المدني العراقي ال�صوري والتركي”.

بلغة االأرقام �صتتراجع الطاقة اال�صتيعابية لدجلة من 49 بليون متر مكعب، �صنة 

2009، اإلى 9 بليون متر مكعب �صنة 2025. اأما الطاقة اال�صتيعابية للفرات ف�صوف 
تتراجع من 19 بليون متر مكعب �صنة 2009 اإلى 8 بليون متر مكعب �صنة 2025. 

حوالى 21 في المائة من المياه العراقية غير �صالحة لل�صرب و 8 بالمائة من �صكان 

العراق ي�صربون مياها ملوثة. واإذا ا�صتمر الحال على ما هو عليه ف�صوف يختفي دجلة 

والف��رات �صنة 2040. به��ذه االأرقام التي تتحدث عن نف�صه��ا وتظهر خطورة الو�صع 

ا�صته��ل البرف�صور  فالديمي��ر كريبل عر�صه. والبروف�صور فالدمي��ر كريبل، متخ�ص�س 

بالمي��اه وتقني��ة التحلية والتعقي��م في البل��دان النامية وخا�صة الع��راق، وهو اأي�صا 

خبير لدى االأمم المتحدة. وقال اإن من بين االإجراءات  التي يجب القيام بها، “اإيجاد 

�صركاء في العراق للتن�صيق مع منظمة الزراعة العالمية واالأمم المتحدة”، م�صددا على 

اأهمية دعم م�صاريع تطهير المياه الملوثة.  

ه��ل �صتغ��رب ال�صم�س ف��ي وادي الرافدين م�صتقبال بدون اأن تنعك���س اأ�صعتها على 

مياه دجلة والفرات؟ هل �صتغرب ال�صم�س في وادي الرافدين م�صتقبال بدون اأن تنعك�س 

اأ�صعتها على مياه دجلة والفرات؟ وفي �صوؤال لموؤ�ص�صة دويت�صه فيله حول برنامج عمل 

الجمعي��ة الإنق��اذ دجلة والفرات، ق��ال الدكتور بدر الجب��وري، المتخ�ص�س في العلوم 

الزراعية وتنمية الريف العراقي، اإن الهدف الذي يطمح اإليه هو وزمالوؤه في الجمعية 

هو “اإي�صال �صوت ال�صكان العراقيين المت�صررين اإلى المجتمع الدولي بهدف ال�صغط 

عل��ى تركيا لوقف بن��اء ال�صدود”. واعتبر الجبوري “اأن تركيا تخل بالمعايير الدولية 

المتعلق��ة با�صتغ��الل المياه الم�صترك��ة”. فبعد اأن قطعت اإيران مي��اه عدد من االأنهار 

والودي��ان ال�صغي��رة، تق��وم تركيا بالخطوة نف�صه��ا على نهري دجل��ة والفرات، وهذا 

ح�صب الجبوري “�صيعجل بموت دجلة والفرات ويعجل بموت ال�صعب العراقي”.

وكان��ت جمعي��ة الديوان ال�صرق��ي الغرب��ي بمدينة كولوني��ا االألماني��ة قد نظمت 

مهرج��ان الزهاوي العلمي الثقافي ال�صنوي االأول تحت �صعار: “حماية البيئة واالإرث 

الثقاف��ي ف��ي وادي الرافدي��ن، دجل��ة والف��رات �صريانا الحي��اة في الع��راق”، برعاية 

موؤ�ص�ص��ة البيئ��ة والتنمية االألمانية ف��ي مقاطعة �صمال الراي��ن وي�صتفاليا وبدعم من 

مدينة كولونيا. 
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الناتج القومي لـ »التعاون« تريليون دولر

اأعلن��ت االأمانة العامة في مجل�س التع��اون الخليجي اأن الناتج القومي للدول 

ال�صت يتجاوز التريليون دوالر )األف مليار( العام 2010.

واأف��اد تقري��ر الدارة االح�ص��اء ف��ي االأمان��ة العامة ب��اأن “ال�ص��وق الخليجية 

الم�صترك��ة اآخ��ذة في التمدد واحت��الل موقعه��ا، بارتكازها على قاع��دة �صكانية 

بحج��م 45 ملي��ون ن�صمة، ونات��ج قومي تج��اوز التريلي��ون دوالر العام 2010، 

وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دوالر العام ذاته”.

وكان حج��م المبادالت التجارية بي��ن دول الخليج والعالم 261 مليار دوالر 

ع��ام 2000، كم��ا يبلغ حجم اال�صتثم��ارات االجنبية 300 ملي��ار دوالر، بعد ان 

كانت 30 مليار دوالر العام ذاته.

كم��ا انعك���س “قي��ام ال�صوق الخليجي��ة في يناي��ر 2008 ايجاب��ًا على حجم 

التج��ارة البيني��ة ال��ذي قفز م��ن 15 مليارا خ��الل العام 2002 اإل��ى حوالي 65 

ملي��ار دوالر الع��ام 2010 وه��ي زيادة كبيرة بعد ان كان��ت �صتة مليارات دوالر 

العام 1984”.

م��ن جهة اخ��رى، اكد تقرير االمان��ة العامة ان االإم��ارات و�صلطنة عمان هما 

االكث��ر ا�صتقطاب��ًا للتملك الخليج��ي، في حين يت�ص��در الكويتي��ون واالإماراتيون 

قائم��ة المتملكي��ن للعقار ف��ي الدول ال�ص��ت االع�صاء مع اقل م��ن 11 األف عملية 

�صراء.

وي�صير التقرير الى اأن 37 األف خليجي يعملون في القطاعين االهلي والحكومي 

ف��ي الدول االخ��رى والكويت هي االأكثر ا�صتقطابًا، بينما تنقل 16 مليون خليجي 

كانت وجهة 12 مليونًا منهم ال�صعودية والبحرين منا�صفة لكل منهما.

وف��ي القط��اع التج��اري، ت��م منح 32 األ��ف رخ�ص��ة لمواطن��ي دول المجل�س 

لممار�ص��ة ان�صطة اقت�صادي��ة وا�صتثمارية كانت االمارات اكثره��ا عدداً بمجموع 

تجاوز 26 األف رخ�صة.

ي�ص��ار اإلى اأن المهن التي يمنع على الخليجيين ممار�صتها في الدول االأع�صاء 

مح�ص��ورة في اأربعة اأن�صطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب ا�صتقدام العمالة 

االأجنبي��ة، وتاأ�صي���س ال�صح��ف والمج��الت ودور الطباع��ة والن�ص��ر، وال��وكاالت 

التجارية.

تمويل 

ك�صف��ت مجل��ة “مي��د” ان تمويل 

دوراً  �صيلع��ب  التقلي��دي  الم�صاري��ع 

مهم��ًا ف��ي م�ص��روع مت��رو الكوي��ت، 

البالغ تكلفته 20 مليار دوالر، الذي 

وافقت عليه لجنة عليا لبحث ال�صراكة 

بين القطاعين العام والخا�س.

مغادرة 

مغ��ادرة  اإي��الف،  بن��ك  اأعل��ن   

الرئي���س التنفي��ذي الدكت��ور جمي��ل 

الج��ارودي، وذلك لمتابع��ة م�صيرته 

مع فر�س جدي��دة. وقد كان الدكتور 

الج��ارودي يدي��ر بن��ك اإي��الف من��ذ 

تاأ�صي�صه عام 2007. 

ملتقى  

ال�ص��ركات  اأب��رز  �صارك��ت 

والموؤ�ص�صات في دول��ة االإمارات في 

عرو���س الم�صتثمري��ن خ��الل ملتقى 

اأ�ص��واق المال العالمي��ة 2012 الذي 

ينظمه بنك اأبوظبي الوطني في ق�صر 

االإمارات باأبو ظبي. 

موارد 

عق��دت المنظمة العربي��ة للتنمية 

االإدارية الملتقي العربي حول االإدارة 

الم�صتدامة للموارد المائية تحت �صعار 

“تحلي��ة ومعالج��ة المي��اه لمواجهة 
العال��م  ف��ي  المي��اه  نق���س  اأزم��ات 

العربي” وذلك باإمارة ال�صارقة.

اأ�صواأ

و�صف الدكتور كم��ال الجنزوري 

الم�ص��ري  ال��وزراء  مجل���س  رئي���س 

الو�صع االقت�صادي الم�صري باأنه في 

اأ�ص��واأ حاالته، الفتا اإلى ارتفاع الدين 

الحكومي اإلى 807 مليارات جنيه.

ثروات 

ك�ص��ف تقري��ر �ص��در ف��ي دبي 

اأن ن�ص��اء الخلي��ج يملك��ن ث��روات 

 385 بنح��و  مجموعه��ا  يق��در 

تقري��ر  واأو�ص��ح  دوالر.  ملي��ار 

�صرك��ة الما�صة كابيت��ال ليمتد، اأن 

الم��راأة الخليجي��ة اأح��رزت تقدمًا 

العم��ل،  �صعي��د  عل��ى  ملحوظ��ًا 

والتعلي��م، والتنمي��ة االجتماعي��ة 

واالقت�صادية. 

اإتفاقيتان 

تم ف��ي تون���س التوقي��ع على 

ول البنك االإ�صالمي 
ّ
اإتفاقيتي��ن يم

م�صروعي��ن  بموجبهم��ا  للتنمي��ة 

ف��ي تون���س بقيم��ة 125 مليون 

يع��ادل  بم��ا  تون�ص��ي  دين��ار 

“83.8 ملي��ون دوالر”. وتتعل��ق 
م�ص��روع  بتموي��ل  االتفاقيت��ان 

للتنمية الزراعية.

الطاقة النووية 

العام��ة  االأمان��ة  بمق��ر  عق��د 

لمجل���س التع��اون ل��دول الخلي��ج 

العربية االجتماع الع�صرون لفريق 

اإع��داد  لمتابع��ة  المكل��ف  العم��ل 

الدرا�صات التف�صيلية ال�صتخدامات 

الطاقة النووية لالأغرا�س ال�صلمية 

بدول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية.

ا�صتثمار 

العراق��ي  النق��ل  وزي��ر  دع��ا 

هادي العام��ري ع�صرات ال�صركات 

العالمي��ة اإلى اال�صتثمار في قطاع 

النق��ل، متوقع��ًا اأن تبل��غ عائدات 

النف��ط 200 بليون دوالر عند رفع 

االإنتاج اإلى اأربع��ة ماليين برميل 

يوميًا.

اقت�صاد عربي
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الفجوة الغذائية في م�صر بنحو 60 % 

ق��در خب��راء ف��ي مج��ال الزراعة حج��م الفجوة الغذائي��ة في م�ص��ر بنحو 60 

بالمائة، موؤكدين اأنه يتم االعتماد في �صد هذه الفجوة على اال�صتيراد من الخارج، 

واأن الفت��رة القادم��ة �صت�صه��د مزيداً م��ن االأزمات ف��ي ظل التده��ور االقت�صادي، 

وتراجع االحتياطي النقدي بمعدالت كبيرة، وهو ما يعني �صرورة تر�صيد فاتورة 

اال�صتي��راد وه��و ما �صيكون بالطب��ع على ح�صاب الفجوة الغذائي��ة التي يتم �صدها 

من خالل اال�صتيراد.

وقال الخبير الزراعي وع�صو اللجنة العليا لتطوير الري، الدكتور محمد عادل 

الغن��دور، اإن الحل الوحي��د اأمام الحكومة هو العودة اإل��ى اال�صتثمار في ال�صودان، 

خا�ص��ة واأن ال�ص��ودان ق��رر منح م�صر 1.2 ملي��ون فدان �صالح��ة للزراعة وباأقل 

جهد واأقل تكلفة. 

ولف��ت اإل��ى اأن الخطة الخم�صي��ة للحكومة الم�صرية والت��ي تنتهي في 2017 

كان��ت تقوم على ا�صت�ص��الح 3.2 مليون فدان، لم يتم ا�صت�صالح فدان واحد منهم 

حت��ى االآن، ب��ل اإذا نظرنا اإلى الرقع��ة الزراعية منذ ع��ام 1960 �صوف نجد اأنها 

تخ�ص��ر 35 األ��ف فدان �صنويًا يت��م االعتداء عليهم بالبناء، ه��ذا باالإ�صافة اإلى اأنه 

وخ��الل ع��ام 2011 وهو عام الث��ورة فقد خ�صرت الرقعة الزراع��ة الم�صرية نحو 

األف فدان ذهبت كلها ل�صالح المباني.  100
وقال خبير االقت�صاد الزراعي، الدكتور حمدي البيطار، اإلى اأن هناك �صرورة 

ملح��ة لع��ودة الدعم اإلي الف��الح ب�صكل اأ�صا�ص��ي للم�صاهمة في اإنق��اذ االقت�صاد 

الم�ص��ري في ظل تراج��ع عائدات ال�صياحة وتوقف الكثير م��ن الم�صانع. واأ�صار 

اإل��ى اأن الحكوم��ة ال ت�صتطيع ال�صيطرة علي �صوق االإنت��اج وتحديد اأ�صعار ملزمة 

تحق��ق هام���س ربح للمنتج وتحمي الفالحين من االحت��كار، ولكن ب�صبب غياب 

الهيئات الرقابية ومفهوم الحكومة الخاطئ عن التحرر االقت�صادي برفع يدها 

تمام��ا ع��ن ال�صوق تق��وم ال�صركات برفع االأ�صع��ار ب�صكل كبير يحق��ق لها اأرباح 

خيالية بحجة ارتباط ال�صعر المحلي باالأ�صعار العالمية وهذا الكالم غير �صحيح 

بالمرة.

بنمو

 �صج��ل بنك ات���س. ا�س. ب��ي. �صي 

اأعل��ى اأرب��اح بين البن��وك االوروبية 

الع��ام الما�صي بف�صل ق��وة ان�صطته 

ف��ي ا�صيا و�صائ��ر اال�ص��واق النا�صئة، 

لك��ن النتائ��ج ج��اءت اق��ل قليال من 

توقعات المحللين.

خ�صائر 

واآالث��ار  ال�صياح��ة  وزي��ر  اأعل��ن 

ب��الده  اأن  الفاي��ز  ناي��ف  االأردن��ي 

قط��اع  ف��ي  دوالر  ملي��ار  خ�ص��رت 

ب�صب��ب  الما�ص��ي  الع��ام  ال�صياح��ة 

العرب��ي” الت��ي  “الربي��ع  تداعي��ات 

اأث��رت ب�ص��كل “كبير ومبا�ص��ر” على 

الحركة ال�صياحية في المنطقة.

�صرائب 

ق��ال وزير المالي��ة االأردني اأمية 

طوق��ان اإن ت�صريحات��ه بخ�صو���س 

تك��رار ال�صيناريو اليوناني في بالده 

��رت ب�ص��كل خاط��ئ. و�ص��رح م��ا  ُف�صِّ

و�صفه��ا بالموؤ�ص��رات الجي��دة عل��ى 

�صعيد االحتياطي النقدي.

1.249 تريليون دولر 
للم�صاريع الإماراتية 

اأك��د تقري��ر �ص��در حديًث��ا ب��اأن 

حجم الم�صاري��ع االإن�صائية في دولة 

 1.249 بحوال��ى  يق��در  االإم��ارات 

تريلي��ون دوالر، ح�صة المباني منها 

حوالى 871.6 مليار دوالر اأميركي، 

ف��ي حي��ن ت�صاه��م م�صاري��ع الطاقة 

دوالر  ملي��ار   190.9 قيمت��ه  بم��ا 

وم�صاريع البنية التحتية  ب� 187.2 

مليار دوالر.

وتوق��ع التقري��ر اأن ي�صه��د العام 

العقود  ارتفاًع��ا ف��ي حج��م   2012

مقارن��ة   %  21.57 بن�صب��ة  المبرم��ة 

مع الع��ام الما�صي لي�ص��ل حجمها اإلى 

اأميركي. 15.868 مليار دوالر 
ج��اءت االأرق��ام بعد درا�ص��ة معمقة 

قام��ت به��ا ال�صرك��ة المتخ�ص�ص��ة ف��ي 

ال�ص��رق  فينت�ص��رز  ال�صوقي��ة  االأبح��اث 

االأو�صط، ون�صرت نتائجها قبيل انطالق 

معر���س عالم البناء الم�صت��دام “وورلد 

“البني��ة  وقم��ة  كون�صتراك��ت”  اإيك��و 

التحتية العربي��ة” اأو “اإنفرا�صتراكت�صور 

اأريبي��ا �صومي��ت” الفعالي��ة الرائدة في 

القط��اع، والت��ي �صتق��ام ف��ي الفترة ما 

اإبريل/ني�ص��ان المقب��ل  22 و25  بي��ن 

الوطن��ي  اأبوظب��ي  مرك��ز  اأر���س  عل��ى 

للمعار�س.

يتكبد 

يق��ول محلل��ون اأن ال�ص��ودان تكب��د 

خ�صائر بمليارات الدوالرات من عائدات 

النف��ط منذ نال الجن��وب ا�صتقالله العام 

ارتف��اع  م��ن  يعان��ي  وه��و  الما�ص��ي، 

اال�صعار وتراج��ع قيمة عملته مع غياب 

اي حل اقت�صادي لهذه الدولة المفل�صة.

تعرفة 

التعريف��ة  اللجن��ة  اأعم��ال  اأك��دت 

الجمركي��ة الموح��دة التابع��ة لالتح��اد 

ه��ذه  اأن  اإل��ى  العرب��ي  الجمرك��ي 

االجتماعات ترمي اإل��ى تنفيذ قرار قمة 

اإل��ى  بالو�ص��ول  االقت�صادي��ة  الكوي��ت 

اإقام��ة اتح��اد جمرك��ي عرب��ي بحل��ول 

العام 2015.

مناجم 

طال��ب خبراء المناج��م العرب بدعم 

تجرب��ة فت��ح ب��اب اال�صتثم��ار لمناج��م 

اليوراني��وم م��ع حف��ظ ح��ق ال��دول في 

تاأمين اإحتياجاتها م��ن الوقود النووي 

لال�صتخدام��ات ال�صلمي��ة وخا�صة ان�صاء 

المحطات النووية.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

لي�س المال ما يحب�س ال�صركات عن التو�صع في ال�صتثمار  

ما علل القت�صاد العالمي؟ 

مع استمرار األزمة االقتصادية منذ عام 2007، ينشغل اجلميع بسؤال مركزي واحد: ملاذا لم ترحل األزمة حتى اليوم؟ 
ملاذا ال تزال قائمة بني ظهرانينا؟، وما لم نعمق فهمنا جلذور األزمة فلن نستطيع العثور على احلل الناجع. وحتى 

هذه اللحظة، ال منلك الفهم وال منلك احلل. قيل إن األزمة مالية، فتركز جهد احلكومات على ضفتْي األطلسي على 
املصارف، ودشنت خطط حتفيز االقتصاد بوصفها مسكنات آنية ال بد منها لسد النقص في املعروض النقدي، ريثما 
يتعافى القطاع املصرفي ويستأنف نشاطه في اإلقراض كاملعتاد. اليوم استعادت املصارف عافيتها وربحيتها وعادت 

م�صوؤول��و الم�ص��ارف يزعم��ون اأن �صع��ف االإقرا�س 

عائد اإلى �صعف االأهلية والجدارة االئتمانية للمقتر�صين 

من جراء ا�صتمرار علل االقت�صاد. �صحيح اأن ثمة بيانات 

تدعم ه��ذا الزعم بن�صبة ما، لكن ال�ص��ركات الكبيرة تملك 

تريليونات الدوالرات، ولذلك فلي�س المال ما يحب�س هذه 

ال�صركات عن التو�صع في اال�صتثمار والتوظيف.

بيد اأن بع�س ال�صركات ال�صغيرة - وربما كثير منها 

- في موقف مغاير:

 هي غير قادرة عل��ى التو�صع في اأعمالها لحاجتها 

اإل��ى االأموال، وه��و ما يت�صبب في انكما���س اأن�صطة كثير 

منها.

ومع ذلك فقد عاد اال�صتثمار التجاري بمجمله - عدا 

قطاع االإن�صاءات - لي�صكل ما ن�صبته 10 % من اإجمالي 

النات��ج المحل��ي، وهو م��ا يقل قليال عم��ا كان عليه قبل 

االأزم��ة والبال��غ 10.6 %. ولما كان قط��اع االإن�صاءات 

متخما بفائ�س كبير يزيد عن الحاجة، فلي�صت في االأفق 

المنظ��ور فر�صة لعودة الثقة اإل��ى م�صتواها ال�صابق قبيل 

االأزمة مهما فعلنا في القطاع الم�صرفي.

 

�ساعق االأزمة؟ 

االأزم��ة  �ص��ّرع  اأو  فج��ر  ال��ذي  االأ�صا�ص��ي  العام��ل 

القط��اع  عا�صه��ا  الت��ي  االنف��الت  حال��ة  االقت�صادي��ة 

الم�صرف��ي اإثر التراج��ع التدريجي واالأه��وج في تطبيق 
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ال�صواب��ط الم�صرفي��ة. والي��وم تت�صاءل فر���س التعافي 

م��ن هذه االأزم��ة الطاحنة ب�صبب فائ���س المعرو�س في 

العق��ارات وتزايد ديون االأ�ص��ر. لكن االقت�صاد كان �صديد 

االعت��الل قبل وقوع االأزم��ة، فالفقاع��ة العقارية كانت 

بمثاب��ة ورق��ة الت��وت الت��ي غطت عل��ى مواط��ن �صعفه 

الحقيقي��ة. ول��وال وج��ود ا�صته��الك مدع��وم ب�”اقت�صاد 

الفقاع��ات” لكنا �صاهدنا انخفا�صات كا�صحة في الطلب 

الكل��ي. وبدال من حدوث ذل��ك، تراجعت معدالت االدخار 

اإل��ى ن�صب��ة 1 %، بينم��ا كانت ن�صب��ة 80 % من الطبقة 

الدني��ا م��ن االأميركيي��ن تنف��ق �صنويا بمع��دل 110 % 

م��ن دخولها. وحتى لو تعاف��ى قطاع الم�صارف ب�صورة 

كاملة، ول��م ت�صتوعب الطبق��ة الم�صرفة م��ن االأميركيين 

در���س اأهمي��ة االدخ��ار، لظل مع��دل ا�صتهالكه��م بن�صبة 

100 %. وبالتالي فكل من يراهن على عودة المعدالت 
اال�صتهالكية كخال�س من االأزمة يعي�س في وهم كبير.

م�سكالت االقت�ساد العالمي

اإ�ص��الح القط��اع المال��ي كان �صروري��ا للتعاف��ي 

االقت�صادي، لكنه لم يكن كافيا. ولفهم ما يتعين عمله، 

ينبغ��ي لنا اأن نفهم الم�صكالت االقت�صادية قبل انفجار 

االأزمة.

اأوال، لق��د كان��ت اأمي��ركا والعال��م �صحي��ة نجاحهم 

االقت�ص��ادي، فالزي��ادة ال�صريع��ة ف��ي مع��دالت االإنتاج 

ال�صناع��ي فاق��ت مع��دالت الطل��ب، وه��و م��ا ت�صبب في 

تراجع التوظيف في قطاع االإنتاج، وتحولت اأعداد كبيرة 

م��ن العمال اإلى قط��اع الخدمات.  ه��ذه الم�صكلة �صبيهة 

بالم�صكلة التي ظهرت في بدايات القرن الع�صرين، عندما 

اأجب��ر النمو ال�صريع ف��ي قطاع االإنت��اج الزراعي العمال 

عل��ى التحول م��ن المناطق الريفي��ة اإلى مراك��ز االإنتاج 

الح�صري��ة. وم��ع تراجع مداخيل عم��ال القطاع الزراعي 

 1929 و1932، كان من 
ْ
باأكثر من 50 % بين عامي

الممكن توقع حدوث هجرة وا�صعة.

لكن العمال ظلوا “عالقين” في االأرياف، ب�صبب عدم 

توفر الم��وارد الالزمة النتقالهم اإل��ى المراكز الح�صرية. 

وف��ي ظل تراجع مداخيلهم تراج��ع الطلب الكلي، ما اأدى 

اإلى �صعود معدالت البطالة الح�صرية واالإنتاجية.

بالن�صب��ة ال��ى اأمي��ركا واأوروبا، فاإن حاج��ة العمال 

لهج��رة القطاع ال�صناعي عززتها التحوالت في “الميزة 

الن�صبي��ة”: فع��دد الوظائف ف��ي القط��اع ال�صناعي لي�س 

مح��دودا على م�صتوى العال��م فح�صب، واإنما هي وظائف 

محلية في مجملها رغم قلتها.

العولم��ة كانت عام��ال )مجرد عامل( اآخ��ر اأ�صهم في 

ب��روز الم�صكل��ة الرئي�صي��ة الثاني��ة، المتمثلة ف��ي تفاقم 

الالم�ص��اواة. فانتق��ال الدخ��ل مم��ن ينفقون اإل��ى من ال 

ينفق��ون يقل��ل الطل��ب االإجمال��ي. وبالطريق��ة نف�صه��ا ، 

فق��د اأدى االرتفاع الكبي��ر في اأ�صعار الطاق��ة اإلى تحول 

القدرة ال�صرائية من الواليات المتحدة واأوروبا اإلى الدول 

الم�صدرة للنفط التي دفعه��ا تقلب اأ�صعار �صادراتها من 

الطاقة اإلى اكتناز ق�صط كبير من مداخيلها.

اأما الم�صكلة االأخيرة التي اأ�صهمت في اإ�صعاف الطلب 

العالمي، فهي قيام ال��دول النا�صئة بتكوين احتياطيات 

�صخمة م��ن العملة ال�صعبة، وهو �صلوك يعود جزئيا اإلى 

�ص��وء اإدارة �صن��دوق النق��د الدولي والخزين��ة االأميركية 

الأزمة �ص��رق اآ�صيا المالية ع��ام 1997-1998. اأدركت 

ه��ذه ال��دول اأنه��ا �صتفق��د �صيادته��ا االقت�صادي��ة بدون 

االحتياطي��ات  ه��ذه  اأن  احتياطي��ات �صعب��ة. �صحي��ح 

ال�صعبة )المقدرة بنحو 7.6 تريليونات دوالر في الدول 

النامي��ة والنا�صئة( وفرت حماية له��ذه االأقطار، اإال اأنها 

تبقي في نهاية المطاف اأر�صدة غير م�صتغلة.

اأي��ن نح��ن الي��وم م��ن ع��الج ه��ذه الم�ص��كالت؟، لو 

بداأن��ا بالم�صكل��ة االأخيرة، ف�صنجد اأن ال��دول التي كد�صت 

احتياطيات �صخمة من النقد االأجنبي، ا�صتطاعت النجاة 

من براث��ن االأزمة االقت�صادية ب�ص��كل اأف�صل من غيرها، 

ولذل��ك فحاف��ز التم�ص��ك بخي��ار تكدي���س االحتياطي��ات 

االأجنبية اأ�صبح اأقوى حتى من ذي قبل.

ع��اد  فبينم��ا  لبن��وك،  ال��ى  بالن�صب��ة  ذات��ه  االأم��ر 

الم�صرفي��ون يح�صلون عل��ى مكافاآته��م، تراجعت اأجور 

العم��ال وتناق�ص��ت �صاع��ات عمله��م ب�ص��ورة مط��ردة، 

وات�صعت الفجوة بين االأجور ب�صورة اأكبر.

وفوق ذلك، لم تقلل الواليات المتحدة اعتمادها على 

النف��ط. ومع ع��ودة اأ�صعار النفط اإل��ى االرتفاع متجاوزة 

100 دوالر للبرميل هذا ال�صيف )وهي ال تزال ترتفع(، 
نج��د اأن االأم��وال تنتقل م��رة ثانية اإلى ال��دول الم�صدرة 

للنف��ط، في وقت ي�صيطر في��ه البطء على اإيقاع التحوالت 

الهيكلية في االقت�صادات المتقدمة التي تفر�صها الحاجة 

اإلى انتقال العمال من قطاعات االإنتاج التقليدية.

المخرج

تلعب الحكوم��ات دورا محوريا في تمويل الخدمات 

الت��ي يحتاجه��ا النا���س كالتعلي��م والرعاي��ة ال�صحية، 

 التعلي��م والتدريب 
ْ
ولذل��ك ف��اإن تمويل الدول��ة لمرفق��ي

عن�ص��ر حا�صم في ا�صتع��ادة اأوروبا والوالي��ات المتحدة 

لقدرتيهم��ا التناف�صية. غي��ر اأن كال منهم��ا تعي�س اليوم 

مرحلة تق�صف غير م�صبوقة، ما يعني اأن عمليات التحول 

التي تمر بها اقت�صاداتهما �صتكون بطيئة.

ب�ص��ورة  مرتب��ط  العالم��ي  االقت�ص��اد  عل��ل  ع��الج 

مبا�ص��رة بالت�صخي�س، وركيزة و�صف��ة العالج هذه هي: 

اإنفاق حكومي قوي بغية ت�صهيل اإعادة الهيكلة، والح�س 

عل��ى تر�صي��د ا�صته��الك الطاق��ة، ومحارب��ة الالم�صاواة، 

واإ�صالح النظام المالي العالمي بما يوفر بديال لتكدي�س 

االحتياطيات االأجنبية.

ف��ي نهاي��ة المط��اف، �صي��درك ق��ادة العال��م وم��ن 

ينتخبونه��م ه��ذه الحقيق��ة. لك��ن م��ع ا�صتم��رار ت�صاوؤل 

فر�س نم��و االقت�صاد العالمي، ت�صي��ق الخيارات عليهم 

�صيئا ف�صيئا، واإلى اأن يدركوا هذه الحقيقة وقبل اأن ي�صفى 

اقت�صاد الكون من علله، تكون �صعوب الدول الماأزومة قد 

عانت الكثير وفقدت الكثير.
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منتدى 

ا�صت�صافت مدينة ا�صطنبول التركية 

منتدى القطاع الم�صرفي والموؤ�ص�صات 

المالية، وعل��ى مدار يومين، بم�صاركة 

اتح��اد الم�ص��ارف العربي��ة والتركية، 

واالتحاد الدولي للم�صرفيين العرب.

�صفقات 

ه��ان”  “ت��اي  �صرك��ة  اأو�صح��ت 

الكورية الجنوبية للكابالت الكهربائية، 

وهي ثاني اأكبر منتج للكابالت اليوم، 

اأنه��ا فازت ب�صفقتي��ن قيمتهما 48.5 

ملي��ون دوالر لم�صروعات بناء خطوط 

الكهرباء في ال�صعودية ورو�صيا. 

ارباح 

اإت�س.اإ�س.بي.�ص��ي  بن��ك  اأعل��ن 

خ�ص��م  قب��ل  اأرباح��ه  اأن  البريطان��ي 

ال�صرائ��ب بلغ��ت 21.9 ملي��ار دوالر 

الع��ام الما�ص��ي وذلك بف�ص��ل “اأدائه 

القوي« في االأ�صواق ال�صاعدة في اآ�صيا 

واأميركا الالتينية و�صمال اأفريقيا. 

اإ�صالحات 

اعتب��ر خب��راء ف��ي البن��ك الدولي 

حا�صم��ًا  منعطف��ًا  بلغ��ت  ال�صي��ن  اأن 

ف��ي تنميتها االقت�صادي��ة و�صيتوجب 

عميق��ة،  اإ�صالح��ات  اإج��راء  عليه��ا 

مرّجحي��ن تراج��ع وتي��رة النم��و ف��ي 

العقدين المقبلين. 

انكما�س 

انكما���س  بيان��ات،  اأظه��رت 

االقت�صاد االألماني 0.2 % في الربع 

االأخير من عام 2011، ب�صبب تباطوؤ 

ال�ص��ادرات، واال�صته��الك الخا���س، 

في وقت اأظهرت فيه اأن اال�صتثمارات 

عززت االقت�صاد في الربع نف�صه. 

�صلطة 

اأعل��ن وزي��ر المالي��ة البرازيل��ي 

اقت�صادي��ات  اأن  مانتيج��ا  جي��دو 

ال�ص��وق النا�صئة لن تعط��ي مزيداً من 

االأموال للم�صاع��دة في تخفيف اأزمة 

الدي��ون االأوروبي��ة، اال اذا تم منحها 

قدراً اكب��ر من ال�صلطة داخل �صندوق 

النقد الدولي.

تركيع 

 دع��ا تقري��ر �صحاف��ي الواليات 

اأ�صالي��ب  ا�صتخ��دام  اإل��ى  المتح��دة 

جديدة لل�صغط على كوريا ال�صمالية، 

وذل��ك من خالل اتخاذ تدابير جديدة 

منه��ا اإلغ��اء بع���س االأوراق النقدية 

الم�صتخدمة حاليًا من فئتي خم�صين 

ومائة دوالر.

تفاوؤل 

اأظه��ر »تقري��ر توقع��ات روؤ�ص��اء 

الم��دراء الماليي��ن االآ�صيويين لل�صوق 

عام 2012« ال�صادر عن بنك /اأوف 

اأمري��كا ميري��ل لين���س/ موؤخ��را اأن 

المدراء الماليين فى اآ�صيا، با�صتثناء 

الياب��ان، متفائلون ح��ول االقت�صاد 

االآ�صيوي. 

ركود

قال محل��ل اقت�صادي اإن اقت�صاد 

الوالي��ات المتح��دة يتج��ه نحو ركود 

»بريك�س« ت�صعى لمر�صح للبنك الدولي 

     ك�ص��ف م�صوؤول��ون ب��دول »بريك���س« لالقت�ص��ادات ال�صاع��دة اأن المجموع��ة 

�صتناق�س اإمكانية التقدم بمر�صح م�صترك لرئا�صة البنك الدولي خلفا لروبرت زوليك 

ال��ذي تنتهي واليت��ه نهاية يونيو/ حزي��ران المقبل، واأعرب��ت المجموعة اأم�س عن 

رف�صه��ا التقليد المتب��ع القا�صي بانتخ��اب �صخ�صية اأميركية ل�صغ��ل اأعلى من�صب 

بالموؤ�ص�صة المالية الدولية.

والتق��ى وزراء مالي��ة بريك���س عل��ى هام���س اجتماع��ات مجموع��ة الع�صري��ن 

بالعا�صم��ة مك�صيكو �صيتي، واتفق��وا على فتح مجال التناف���س على من�صب رئي�س 

البنك الدولي اأمام كافة الدول، وقال وزير مالية البرازيل غيدو مانتيغا بت�صريحات 

�صحفية اإن التر�صح للمن�صب يجب اأن يتم على اأ�صا�س الكفاءة ولي�س الجن�صية.

واأم��ام ال��دول فر�صة حتى 23 مار���س/ اآذار المقبل للتق��دم بمر�صحين لرئا�صة 

البنك الدولي، ويتوقع اأن يتم اختيار رئي�س جديد باجتماعات البنك و�صندوق النقد 

الدولي خالل اأبريل/ ني�صان المقبل.

وق��ال وزير مالية جنوب اأفريقيا برافي��ن جوردهان »حان الوقت لك�صر التقليد 

المتب��ع باأن تتول��ى الواليات المتحدة واأوروبا الرئا�صتي��ن )رئا�صة البنك و�صندوق 

النقد( ونحاول جاهدين الوقت الحالي اإيجاد توافق بهذا ال�صاأن«.

وق��د �صغ��ل اأميركيون رئا�صة البنك الدول��ي منذ نهاية الح��رب العالمية الثانية 

�صم��ن تفاه��م غي��ر معلن بي��ن وا�صنط��ن واأوروب��ا، اإال اأنه جوب��ه ال�صني��ن االأخيرة 

ببع���س المعار�صة من االقت�صادات النا�صئة التي تطالب بدور اأكبر في الموؤ�ص�صتين 

الماليتين.

وقال��ت وا�صنط��ن اإنها �صتعين مر�صحا لها ولكنها ل��م تك�صف عنه بعد، ومن بين 

االأ�صم��اء المتداولة وزير الخزانة ال�صابق لوران�س �صامرز ووزيرة الخارجية الحالية 

هيالري كلينتون و�صوزان راي�س ال�صفيرة باالأمم المتحدة.

واأ�ص��اف وزير المالية البرازيلي اأنه باإمكان اأمي��ركا التقدم بمر�صحها، بيد اأنه 

عو���س اأن تكون هذه الخطوة نهاية للم�صار ينبغ��ي اأن يبداأ م�صاُر بناُء لل�صعي وراء 

تواف��ق ح��ول المر�صح الذي يجب اأن يتم اختياره ل�صغ��ل المن�صب، واأ�صاف مانتيغا 

اأن هذا الطرح مثالي ولكن لنترك له فر�صة الختباره.

اق��ت�����ص��اد دول��ي
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بذل��ك  مخالف��ًا  جدي��د،  م��ن  حتم��ي 

الذي��ن  المحللي��ن،  غالبي��ة  توقع��ات 

ي��رون اأنها نجح��ت ف��ي االإفالت من 

هذا الم�صير. 

بطالة

اأظه��رت بيانات ر�صمي��ة فرن�صية 

اأن عدد العاطلين من العمل ارتفع في 

فرن�ص��ا 0.5 % ف��ي كان��ون الثاني/

يناي��ر، في اأحدث عالم��ة على �صعف 

�صوق الوظائف، بعدما زاد عدد طالبي 

الوظائف اإلى 2.862 مليون. 

حماية 

لمنظم��ة  الع��ام  االأمي��ن  دع��ا 

االقت�صادي��ة  والتنمي��ة  التع��اون 

خو�صي��ه اأنج��ل جوريا ف��ي العا�صمة 

المك�صيكي��ة مك�صيكو�صيتي اإلى فر�س 

حماية �صارمة في اإط��ار اآلية �صاملة 

المزي��د م��ن  للحيلول��ة دون ح��دوث 

االأزمات المالية.

تقدم 

اعتب��ر الرئي���س االميرك��ي باراك 

اوباما ان االوروبيين احرزوا »بع�س 

التقدم« في ح��ل ازمة ديونهم، اال انه 

ال ي��زال امامه��م »الكثي��ر للقيام به« 

به��دف اع��ادة اال�صتق��رار المالي اإلى 

القارة العجوز.

جيل رابع 

تعك��ف �صرك��ة الند روف��ر الإنتاج 

ال�صي��ارات عل��ى بن��اء جي��ل رابع من 

اأن  “رين��ج روف��ر” يتوق��ع  طرازه��ا 

يك��ون اأخف بكثير من الن�صخ��ة ال�صابقة. 

وذك��رت تقاري��ر اإخباري��ة اأن الند روفر 

مملوكة ل�صركة “تاتا” الهندية.

�صادرات

تجاوزت قيمة �صادرات المنتوجات 

البتروكيمياوي��ة االإيراني��ة عتب��ة ال�12 

ملي��ار دوالر خالل ع��ام واحد، و�صدرت 

اإي��ران خالل ه��ذه الفترة نح��و 30 نوعًا 

اإل��ى  البتروكيمياوي��ة  م��ن المنتوج��ات 

اأوروبا واأفريقيا واآ�صيا.

بيع 

اأوقف��ت �صرك��ة »رو���س« ال�صوي�صرية 

لالأدوية خدماتها باالإجمال للم�صت�صفيات 

المثقل��ة بالدي��ون ف��ي البرتغ��ال، الت��ي 

تتجاوز 135 مليون يورو. وقالت وزارة 

ال�صح��ة البرتغالية اإن القرار لن يوؤثر في 

تقديم العالج اإلى المر�صى. 

خ�صائ�س

التايواني��ة  »اأ�صو���س”  �صرك��ة  تعت��زم 

لالإلكترونيات طرح جهاز »باد فون« الذي 

يجم��ع بين خ�صائ���س الكمبيوت��ر اللوحي 

والهات��ف المحم��ول خ��الل اأبري��ل المقبل.

ونال الجهاز الجديد جائزة في »كون�صيومر 

الكترونيك�س �صو« في ال�س فيجا�س. 

عقارات 

وا�صل��ت اأ�صع��ار العق��ارات والمنازل 

ف��ى مدين��ة لن��دن الكبرى االرتف��اع منذ 

بداية الع��ام الجاري نتيج��ة تزايد تدفق 

ال�ص��وق  عل��ى  االأجان��ب  الم�صتثمري��ن 

العقاري��ة البريطاني��ة بالرغم من تراجع 

االأ�صعار ب�صكل ملحوظ.

القت�صاد ال�صيني و�صل نقطة تحول 

   قال البنك الدولي اإن نمو االقت�صاد ال�صيني و�صل نقطة تحول، ومن المتوقع 

اأن يهبط معدل النمو اإلى الن�صف بالعقدين القادمين.

وق��ال تقري��ر اأ�صدره البن��ك بالتعاون مع باحثي��ن بالحكومة اإن��ه يجب عليها 

اإج��راء اإ�صالح��ات من اأج��ل تجنب هبوط مفاج��ئ  بالنمو، ومن ه��ذه االإ�صالحات 

خف�س عدد الم�صروعات الحكومية ال�صخمة وتق�صيم ال�صركات المحتكرة للقطاعات 

االإ�صتراتيجية.

وقال رئي�س البنك الدولي ب�صرحه للتقرير اإنه بعد نمو اقت�صادي بمعدل 10 % 

�صنويا على مدى الثالثين �صنة ال�صابقة فاإن االقت�صاد ال�صيني المدفوع بال�صادرات 

واال�صتثمار، ال يمكن اأن ي�صتمر.

واأ�صاف روبرت زوليك اأن الحاجة لالإ�صالح اأ�صبحت ملحة الأن ال�صين و�صلت 

حاليا نقطة تحول فيما يتعلق بم�صار نموها.

واأك��د اأن الوق��ت حالي��ا ال ي�صم��ح بالتعثر بل التكي��ف مع المجري��ات الرئي�صية 

بالعالم وفي االقت�صادات القومية.

واأيد التقرير ت�صي جينغ بنغ نائب الرئي�س ال�صيني ولي كيت�صيانغ نائب رئي�س 

الوزراء اللذان من المتوقع اأن يخلفا الرئي�س الحالي هو جنتاو ورئي�س الوزراء وين 

جيا باو نهاية العام الحالي.

وق��ال زولي��ك اإن التقرير الذي اأع��ده البنك بالتعاون مع مرك��ز  اأبحاث التنمية 

التاب��ع لمجل�س ال��وزراء �صيواجه مقاومة من ذوي الم�صال��ح المعار�صين الإ�صالح 

المعار�صي��ن  واأن  �صهل��ة  لي�ص��ت  االإ�صالح��ات  ب��اأن  واعت��رف  الحال��ي.  الو�ص��ح 

�صيقاومونها.

م��ن جهت��ه قال ليو �صيجن��غ نائب وزير مرك��ز اأبحاث التنمي��ة اإن االإ�صالحات 

�صررورية، حيث من المتوقع اأن ينخف�س نمو االقت�صاد ال�صيني بما بين 5 و6 % 

بالعقدين القادمين من 9 % حاليا.

ويتح��دث الم�صوؤول��ون ال�صيني��ون ب�صورة م�صتم��رة عن الحاج��ة لالإ�صالحات 

ع��ن طريق زي��ادة االإنتاج المحل��ي وخف�س االعتم��اد على ال�ص��ادرات. لكن تنفيذ 

االإ�صالحات يتعث��ر بينما ي�صعى الم�صوؤولون اإلى تحفيز النمو لخلق وظائف جديدة 

لعدد ال�صكان ال�صخم الذي ي�صل اإلى 1.3 مليون ن�صمة.
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لبنان/ بيروت

معر�س بيروت الدولي للعقارات - فندق الحبتور

2012/4/9-7

لبنان/ بيروت

معر�س بروجكت لبنان – البيال 2012/6/8-5

لبنان/بيروت

معر�س ايكورينت/ البيال 2012/6/8-5

لبنان/بيروت

معر�س طاقة لبنان/في البيال 2012/6/8-5

لبنان/بيروت

معر�س الريا�صات والن�صاطات الخارجية 

والترفيه/ في البيال 2012/6/24-20

لبنان/ بيروت

موؤتمر اآي �صي تي

من تنظيم الجامعة االأميركية في بيروت/ريجن�صي 

باال�س 2012/4/25-23

االإمارات العربية/دبي

المعر�س الدولي للخ�صب وم�صنوعاته  

2012/4/-5

العراق/بغداد

معر�س مخ�ص�س للطاقة والنفط

من تنظيم �صركة العراق الدولية لتنظيم المعار�س 

والموؤتمرات/ معر�س بغداد الدولي 2012/4/26-23

ايران/تبريز

المعر�س الدولي ال�17 للبناء

2012/5/13-9

ايران/طهران

الموؤتمر الدولي العلمي مع مقابالت تجارية

2012/5/22-21

ايطاليا/كيرنوبير

المعر�س الدولي للمفرو�صات والبرادي

2012/5/10-8

ايطاليا/ميالنو

المعر�س الدولي للطاقة، توزيع الطاقة ومعدات 

المراقبة والت�صميم ال�صناعي

2012/5/11-8

ايطاليا/ميالنو

المعر�س الدولي لتقنية ال�صناعات الخ�صبية 

)معدات، اآالت، اك�ص�صوارات، وب�صاعة �صبه 

م�صنوعة( 2012/5/12-8

ايطاليا/ميالنو

المعر�س الدولي للبال�صتيك والمطاط

2012/5/12-8

ايطاليا/فيرونا

المعر�س الدولي مع موؤتمر للطاقة المتجددة 

والبديلة والجيل الجديد 2012/5/11-9

ايطاليا/ميالنو

المعر�س الدولي لقطع الهدايا، الب�صائع، الروائح 

العطرية، والمجوهرات واك�ص�صوارات التدخين

2012\5\14-11

ايطاليا/بولونيا

المعر�س الدولي للمعلومات وتقنية االت�صاالت 

لقطاع االعمال والقطاع الخا�س

2012/6/7-6

ايطاليا/ميالنو

المعر�س الدولي لملبو�صات االعرا�س والمنا�صبات

2012/6/25-22

ال�سين/ بكين

المعر�س الدولي الثالث لطرق تخفيف الكوارث 

وخدمات الطوارئ

2012/5/9-7

عمان/م�سقط

المعر�س الدولي لالآالت ال�صناعية، معدات، 

خر�صوات، وغيرها من المعدات

2012/4/12-10

م�سر/القاهرة

البرنامج التدريبي: “تنمية مهارات مديري 

التدريب والتطوير االداري”

2012/3/22-11

هولندا/ ام�ستردام

الموؤتمر التجاري الدولي ام�صتردام

2012/6/27-23

هولندا/اآلتن

المعر�س الدولي للمزارع والمدن

2012/6/24-22

هولندا/رو�سماين

المعر�س الدولي للماأكوالت

2012/5/24-23

�سلوفينا/�سيليي

معر�س متخ�ص�س النظمة الطاقة والتبريد 

والتدفئة

2012/5/18-15

ا�ستراليا/�سيدني

منتدى لرجال االأعمال العرب واال�صتراليين 

مخ�ص�س للتجارة وال�صياحة واالقت�صاد 

والتكنولوجيا والبيئة والمالحة الجوية والبحرية

2012/6/6-5

وموؤتمرات معار�س 

معار�س عامة 
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طلبات �عر��س    

البرتغال

�صرك��ة برتغالي��ة ت�صن��ع المظ��الت المعدني��ة ولوحات 

اعالن��ات الط��رق والمقاع��د الخا�صة بالمراف��ق العامة 

واللوح��ات الكهربائية، وتوؤث��ث مالعب االأطفال، تبحث 

ع��ن �ص��ركاء لبنانيي��ن لتوزي��ع منتجاته��ا ف��ي ال�صوق 

اللبنانية.

لالت�صال

جوزيه كويمايرو

مدير الت�صدير

هاتف: 00351263519310 

فاك�س: 00351263519319

خليوي: 00351917288300

jose.coimeiro@cabena.pt :بريد الكتروني

م�سر

�صرك��ة م�صالية تقدم خدم��ات ا�صت�صارية وعالجية في 

مجال الغ��ذاء والخ�ص��ار والفواكه الم�صت��وردة. وت�صمل 

خدماتها تقديم ا�صت�صارات للمزارعين و�صركات االدوية 

والنف��ط وتبح��ث ع��ن م�صدري��ن للخ�ص��ار والفاكه��ة 

و�ص��ركات م�ص��درة للم��واد الغذائي��ة ومراك��ز زراعي��ة 

للتعاون.

لالت�صال:

رانيا ابواإلماتي

مهند�صة كيميائية

خليوي: 0096135229237

فاك�س: 0016316211737

eng.rania@greenfieldsseg.com :بريد الكتروني

ا�سبانيا

�صركة ا�صبانية المن�صاأ ت�صدر اللحوم الى اكثر من ثالثين 

دولة، تبحث في ال�صوق اللبناني عن عمالء لمنتجاتها.

لالت�صال

ايرن�صت اك�صارغايو مدير الت�صويق

خليوي: 0034638718764

www.foostabrava.com :موقع الكتروني

م�سر

ان �صركة الفرعون الذهب��ي للوج�صتيات تقدم للمعنيين 

نب��ذة عن احدى خدمات ال�صركة، وهي التجارة الدولية. 

ان ه��ذه ال�صرك��ة الى  توفر للراغبين ف��ي التعاون معها 

خدم��ة ال�ص��راء والتجميع والنق��ل والتخزي��ن والتغليف 

واي�صال الب�صائع الخا�صة من الباب الى الباب لجميع 

دول العالم.

ه��دف ال�صرك��ة ه��و الو�صول ال��ى ار�صاء العمي��ل التام 

وتتعهد بالو�صول الى ذلك من خالل:

تقدي��م خدمات متمي��زة بالجودة والدق��ة وال�صرعة في 

االداء مع الحفاظ على ال�صرية التامة

العمل الدائم عل��ى التطور الم�صتمر للخدمات والعاملين 

وذلك من خالل التدريب الدائم والدرا�صة الم�صتمرة.

اال�صتعان��ة ب�صبك��ة عالمي��ة م��ن وكالء ال�صح��ن ح��ول 

العالم.

لالت�صال

.Golden faraoh logistics co
 address: 3c El-Shahid sayed zakaria
 st.، square 1216، Sheraton heliopolis،

cairo، Egypt. Zip code: 11341
1/22687470/Tel: +202

22676684/+202
22677086/Fax: +202

Mobile: +20100106085229

االأردن

ان �صرك��ة الجزي��رة لالأدوي��ة ف��ي االردن، تعم��ل حاليًا 

عل��ى بي��ع وت�صويق منتجات وعالج��ات مختلفة للوجه 

وال�صع��ر والج�ص��م و�صناع��ة ايطالية، حي��ث انهم وكالء 

لهذه ال�صناعات ف��ي االردن والعراق وفل�صطين ولبنان 

وليبيا وتون�س وبع�س الدول العربية االخرى.

ترغب هذه ال�صركة باإيجاد موزعين لها في لبنان.

لالت�صال: خليوي: د. خالد 00962796688177

         د.ابراهيم 00962796488881

م�سر

ترغ��ب �صركة تعم��ل في م�صر، من الجن�صي��ة ال�صعودية، 

با�صتي��راد جمي��ع الب�صائ��ع المهم��ة ال��ى م�ص��ر ومنها 

مع��دات االت�ص��االت، الكمبيوتر، االكتروني��ات، معدات 

الريا�ص��ة، الملبو�ص��ات، المن�صوج��ات، ادوات التجميل، 

الروائ��ح العطرية، القرطا�صية، معدات وادوات الجراحة، 

الب�صائ��ع الجلدي��ة، م��واد البن��اء، مفرو�ص��ات، االدوات 

المنزلية وغيرها من  الب�صائع والم�صتلزمات ...

كم��ا ترغب ه��ذه ال�صركة بالت�صدير م��ن م�صر الب�صائع 

التالي��ة: مع��ادن وم�صتقاته��ا، الزي��وت الخ��ام وم��واد 

البترول، والب�صائع الزراعية.

لالت�صال

االمير محمد كفر ال�صيخ

مدير اال�صتيراد

مركز التجارة الم�صري الدولي

تلفاك�س: 20+-2-86406921-2

ال�سين

ترغب هذه المجموعة من ال�صرق االق�صى والمتخ�ص�صة 

بالب�صائ��ع الجلدي��ة وتملك م��كان له��ذه ال�صناعة في 

غوانغزهو وينزهو.

اه��م الب�صائع الت��ي ترغب بت�صديرها ال��ى لبنان، هي: 

الجزادي��ن والزنانير. وجميع الب�صائع هذه تتما�صى مع 

ال�صوق االوروبية واالميركية.

لمن يهمه االمر الرجاء االت�صال على العنوات االآتي:

sam@fareastleather.com

N.Irfan Enterprises
�صرك��ة باك�صتاني��ة ت�صن��ع وت�ص��در االأدوات الجراحية 

اال�صن��ان، وتبح��ث ع��ن  والتجميلي��ة وادوات جراح��ة 

�صركات ووكالء لبنانيين.

لالت�صال: 

info@nie-surgicals.com :بريد الكتروني

www.nie-surgicals.com :موقع الكتروني

من منتوجات �ساهين من منتوجات البيت الثاني
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فاحت  عاطول

على كل �صناعة لبنان 

 و الدخول جماين .. !

اأكرب ح�صد للم�صانع اللبنانية،

ح�ايل 400 م�ؤ�ص�صة تقدم اإنتاجها قطاعيا" و  �صلعيا"

 H.S.CODE وفقا" للت�صنيف الدويل

www.industriallebaneseexhibition.com

www.industriallebaneseexhibition.com
كليمنصو – بيروت – لبنان – شارع االمير عمر – بناية تسبحجي

تلفون:  370318 - 9611370452 + فاكس: 961370602 +
بريد الكتروني: www.lebanon-industry.com     info@lebanon-industry.com       ص.ب. 13/5838-1102-2070

معر�ض ال�صناعات اللبنانية الألكرتوين الدائم

جناع عر�س لكل موؤ�س�سةمدخل كل قطاعالمدخل الرئي�سي للمعر�س
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