
ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 128 ني�سان 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 3

رئي�س مجل�س الإدارة / المدير العام

رئي�س التحرير الم�س�ؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير / المدير التنفيذي

و�سام �سعد

Deputy Editor / Executive Director
Wissam Saad

 

مدير التحرير

نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

المدير الفني

علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

مدير العالقات العامة

طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

الم�ست�سار القان�ني

المحامي نبيل �سم�س

Legal Advisor
Mr. Nabil Chamas

  
N

o.
12

7 
A

pr
il

 - 
20

13
 -

 2
01

3 
-

ن 
سا

�
ي
 ن

12
8 

د
د

ع
ال

الم�ؤتمر الثالث لـ»الم�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات«: 

ه�ة بين ال�شركات الغربية والعربية
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الإفتتاحية

جيوبوليتيك
�ت فعل �سلبية 

ّ
دخل �القت�ساد �للبناين، من جديد مع �لفر�غ �حلكومي، مرحلة عدم �ليقني و�سط خماوف من ح�سول رد

ت�سكيل  ما طالت فرتة  �إذ�  �سيما  وال  �أ�سا�سًا،  �ملاأزوم  �القت�سادي  �مل�سار  �إ�سايف يف  تدهور  �لقطع، وح�سول  �سوق  يف 

�حلكومة �جلديدة و�لتو�فق على قانون �نتخابي جديد يف ما خ�ص �مللف �لنيابي، يف ظل غياب �ي حماولة جدية لتطبيق 

�ال�سالحات، و�الأزمة �ل�سورية، باال�سافة �ىل تدهور �الو�ساع �المنية. ومن هذ� �ملنطلق، �قت�رص �لنمو �القت�سادي على 

0،6 يف �ملئة يف �لعام 2012، مقارنة مع ن�سبة منو بلغت 1،8 يف �ملئة يف �لعام 2011«.

ورغم �طاللة حاكم م�رصف لبنان ريا�ص �سالمة من دبي ليوؤكد �سالمة �للرية، وبالتايل قدرة م�رصف لبنان على مو�جهة 

ّ �أنابيبها 
�أي �أزمة مرتقبة، فقد كان الفتًا بدء »�إ�رص�ئيل« �سخ �لغاز من �لبحر قبالة فل�سطني �ملحتلة، و�نتهاء �إير�ن من مد

من �سمن م�رصوع ي�سعى �إىل نقل �لنفط عرب �لعر�ق و�سوريا �إىل دول �أوروبا.

�سوريا يف هذه �ملرحلة هي بوؤرة منطقة �لتجميع و�الإنتاج بالت�سافر مع �الحتياطي �للبناين، وهو ف�ساء ��سرت�تيجي 

فتح الأول مرة جغر�فيًا من �إير�ن �إىل �لعر�ق �إىل �سوريا فلبنان. وهو ما كان من �ملمنوعات غري�مل�سموح بها 
ُ
– طاقي ي

ل�سنني طويلة خلت؛ �الأمر �لذي يف�رص حجم �ل�رص�ع على �سوريا ولبنان رهنًا.

كان �لرتتيب �لعاملي للغاز يتاأرجح بني رو�سيا و تركمان�ستان و�ذربيجيان وجورجيا و�إير�ن و قطر، وباتت �لدر��سات 

تتحدث عن ترتيب جديد يقره و�قع �ملخزون �ال�سرت�تيجي �جلديد حيث �أوال رو�سيا: )يف حو�ص غرب �سيبرييا: باحتياطي 

ر بـ 643 تريليون قدم مكعب( وثانيًا �لربع �خلايل )426 تريليون قدم مكعب(+ حقل غو�ر �لكبري �سمال �رصق �ل�سعودية 
ّ
قد

ُ
ي

)227 تريليون قدم مكعب( ، و ثالثًا غاز �لبحر �الأبي�ص �ملتو�سط 345 تريليون5.9+ مليار�ت برميل من �لغاز�ت �ل�سائلة 1.7+ 

رى يف �لبحر �ملتو�سط مركزه يف 
ُ
مليار برميل من �لنفط ، وجّل ذلك يف �سوريا، حيث تتحدث در��سات �أخرى عن �أن ما ي

�سوريا و�أن �كت�ساف حقل »قارة« مبا يحقق 400 �لف مرت مكعب يوميًا قد ح�سم �أمر و�قع ثر�ء �سوريا بالطاقة و�سواًل �إىل 

�عطائها �ملرتبة �الأوىل، ور�بعًا حز�م حقول �لغاز على �متد�د �خلليج �لعربي )حز�م ز�غرو�ص( من �إير�ن �إىل �لعر�ق)212 

تريليون قدم مكعب(.

مع بدء »�إ�رص�ئيل« �سخ �لغاز بات و��سحًا �أن حو�ص �ملتو�سط قد �أ�سبح د�خل �للعبة و�أن �سوريا �إما �إىل هجوم عليها �أو 

�إىل �سالم يف �ملنطقة الأن ع�رص �لطاقة �لنظيفة هو �لقرن �لو�حد و�لع�رصين.

�ملعلومات �ملتو�فرة تقول �إن هذ� �حلو�ص هو �الأثرى يف �لعامل بالغاز حيث يوؤكد معهد و��سنطن �أن �سوريا �ستكون �لدولة 

�الأغنى و�أن �ل�رص�ع بني تركيا وقرب�ص �سي�ستعر نظر�ً لعدم قدرة �أنقرة على حتمل خ�سارتها لغاز نابوكو )رغم �أن مو�سكو 

وقعت عقد�ً يف 2011/12/28 مع �أنقرة �تفقا فيه لتمرير جزء من �ل�سيل �جلنوبي عرب �أر��سيها(.

�إن معرفة �ل�رص �لكامن يف �لغاز �ل�سوري �سيفهم �جلميع حجم �للعبة على �لغاز الأن من ميلك �سوريا ميلك �ل�رصق �الأو�سط 

وبو�بة �آ�سيا ومفتاح بيرتو�سيا )ح�سب كاترين �لثانية( و�أول طريق �حلرير )ح�سب �ل�سني(، و�الأهم من ميلك �لدخول عربها 

�إىل �لغاز ميلك �لعامل خ�سو�سًا �أن �لقرن �ملقبل هو قرن �لغاز. وبتوقيع دم�سق �تفاقًا لتمرير �لغاز �الإير�ين عرب �لعر�ق 

�إليها ومن ثم �إىل �لبحر �ملتو�سط يكون �لف�ساء �جليو�سيا�سي قد �نفتح و�لف�ساء )�لغازي( قد �أغلق على غاز نابوكو �رصيان 

�حلياة و�إن �سوريا هي مفتاح �لزمن �ملقبل.

يف هذ� �لوقت، ت�سعر تركيا �نها �ست�سيع يف بحر �رص�ع �لغاز طاملا �أن م�رصوع نابوكو متاأخر، وم�رصوعا �ل�سيل �ل�سمايل 

و�ل�سيل �جلنوبي ي�ستبعد�نها، فيما غاز �رصق �ملتو�سط قد بات بعيد�ً من نفوذ نابوكو وبالتايل تركيا.

�لثقة  عيد 
ُ
ي �سيا�سي  �إىل حل  ��ستقالة �حلكومة  توؤدي  لبنان مما يجري يف �ملنطقة؟ وهل  �أين موقع  �ل�سوؤ�ل هو  ويبقى 

وبالتايل يريح �لو�سع �القت�سادي �أكرث؟ 

ال �سك يحتاج لبنان �إىل �أن ياأخذ دوره �لريادي يف »جيوبوليتيك« �ل�رص�ع على �ملنطقة، وهذ� �لدور ال ميكن �أن يكتمل �إال 

باالندماج يف �مل�رصوع �الإير�ينـ  �لعر�قيـ  �ل�سوري، ملو�جهة �مل�رصوع �الإ�رص�ئيلي، �لرتكي، �لقطري، وهذ� يتطلب �رصوطا 

�أمنية مالئمة و��ستقر�ر�ً �سيا�سيًا وحكومة قادرة. 
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الحدث

المؤتمر الثالث لـ »المسؤولية االجتماعية للشركات«: 

هوة بين الشركات الغربية والعربية
بني  �لهوة  �ت�ساع  مــدى  و��سحًا  بــد� 

�لركائز  �الأوروبــيــة  �ل�رصكات  �لتز�م 

�الجتماعية  للم�سوؤولية  �الأربـــعـــة 

�ملجتمع،  �لعمل،  )مــكــان  لل�رصكات 

�لعربية  ومثيالتها  �ل�سوق(،  �لبيئة، 

عمومًا و�للبنانية خ�سو�سًا. 

�أكرث فاأكرث، عند مالحظة  وتربز �لهوة 

�آليات تطبيق �ملبادئ �لع�رصة للميثاق 

�لــعــاملــي لـــالأمم �ملــتــحــدة �ملــوزعــة 

�الإن�سان  حقوق  جماالت:  �أربعة  �سمن 

)مبد�آن(، �لعمل )�أربعة مبادئ(، �لبيئة 

مبا  �لف�ساد  مكافحة  مبادئ،  )ثالثة 

فيها �البتز�ز و�لر�سوة )مبد�أ و�حد(.

لـ»�مل�سوؤولية  �لثالث  �ملــوؤمتــر  ففي 

عقد  ــذي  �ل لل�رصكات«،  �الجتماعية 

»م�سوؤولية  عنو�ن:  حتت  بــريوت،  يف 

ظل  يف  و�الجتماعية  �لبيئية  �الأعمال 

�الأجنبي  �خلبري  يجد  مل  �الأزمــــات«، 

عالمة  ر�سم  �سوى  �لرنوج،  من  �لقادم 

يتعلق  �سوؤ�ل  �أثناء رده على  ��ستغر�ب، 

�لعاملي،  �مليثاق  يف  �لثالث  باملبد�أ 

على  »يتعني  �أنـــه  على   
ّ

ين�ص �لـــذي 

حرية  ــرت�م  �ح �لتجارية  �ملوؤ�س�سات 

�لفعلي  و�العــرت�ف  �جلمعيات  تكوين 

وبد�  �جلماعية«.  �مل�ساومة  يف  باحلق 

��ستغر�به يف مكانه، �إذ� �أر�د �أن يقي�ص 

لكنه  ـــرنوج،  �ل بلده  على  �ملــبــد�أ  هــذ� 

�لرنوج  يف  �أن  ليو�سح  �الأمر  ��ستدرك 

ال فعالة، ويف �لوقت 
ّ
هناك نقابات عم

نف�سه، هناك تقارب بني �حلكومة وهذه 

�لنقابات. 

وتوجه �إىل �حل�سور قائال: »يجب على 

لديها  تكون  �أن  �خلا�سة  �ل�رصكات 

الها 
ّ
عم �إىل  لال�ستماع  منا�سبة  �آليات 

وكيفية  ــم،  ــه ــاوف وخم وهــو�جــ�ــســهــم 

�أن  »�أعلم  وي�ستدرك:  معهم«،  �لتو��سل 

ي�ستمتعون  �لرنوجية  �ل�رصكات  ال 
ّ
عم

ال يف دول 
ّ
بهذ� �حلق، يف ما نلحظ �لعم

�أخرى حمرومني من ذلك«.

»المفهوم« و»العالقات العامة«
�لغربية  �ل�رصكات  مقاربة  من  وبعيد�ً 

�لتي  �الجتماعية،  �مل�سوؤولية  ملفهوم 

بني  �لبنيوي  �لتمايز  هذ�  وتعي  تدرك 

ممار�سة  وبــني  �ملفهوم،  هــذ�  تطبيق 

�خلريي،  و�لن�ساط  �لعامة«  »�لعالقات 

�لــ�ــرصكــات  لـــدى  �ملــقــاربــة  تتهافت 

�ملتو�جدة  �أو  �للبنانية  و�مل�سارف 

مق�سود،  لعله  خلط  ثمة  �إذ  لبنان،  يف 

�مل�سوؤولية  بتطبيق  عــائــهــا 
ّ
�د بــني 

�الجــتــمــاعــيــة، ومــا هــي بــارعــة فيه 

�أ�سا�سًا، �أال وهو �لعالقات �لعامة. 

فالتز�م �مل�سوؤولية �الجتماعية، ينطلق 

ــه ال ميكن  مــن مــبــد�أ �أ�ــســا�ــص، وهــو �أن

لالأعمال �أن تنجح وت�ستمر يف جمتمع 

عمل  �أن�سنة  �إىل  يهدف  كما  يــتــاأمل، 

ودعم  �لف�ساد،  ومكافحة  �ل�رصكات، 

و�لق�ساء على  �الإن�سان،  حماية حقوق 

جميع �أ�سكال �ل�سخرة و�لعمل �جلربي، 

جمــال  يف  �لتمييز  عــلــى  و�لــقــ�ــســاء 

�لفعلي  و�الإلــغــاء  و�ملــهــن،  �لتوظيف 

تكوين  حرية  و�حرت�م  �الأطفال،  لعمل 

�إز�ء  �حرت�زي  نهج  و�تباع  �جلمعيات، 

مما  وغريها  �لبيئية  �لتحديات  جميع 

للميثاق  �لع�رصة  �ملــبــادئ  يف  ــاء  ج

�لعاملي.

ببع�ص  و�لقيام  �لعامة،  �لعالقات  �أما 

يــهــدف يف  ــة، فهو  ــريي �الأنــ�ــســطــة �خل

هذه  ــورة  �ــس جتميل  �إىل  ــص،  ــا� ــس �الأ�

لقي 
ُ
ي وال  فقط،  �ملجتمع  يف  �ل�رصكات 

�حللول  �يــجــاد  يف  للم�ساهمة  بــاال 

�ملحلية،  �الجــتــمــاعــيــة  للم�سكالت 

 من �أي تاأثري �سلبي على �لبيئة، 
ّ
و�حلد

فتح�رص هذه �ل�رصكات و�مل�سارف كل 

يف  و�سلوكياتها  ون�ساطها  تركيزها 

م�ساألة �الأرباح �ل�سنوية.

30 سفيرًا وخبيرًا دوليًا
ومب�ساركة 30 �سفري�ً وخبري�ً دوليًا يف 

حقل �مل�سوؤولية �الجتماعية لل�رصكات 

و�ال�ستد�مة، ��ستهل �ملوؤمتر �لثالث �لذي 

برعاية  ليبانون«  �آر  �أ�ص  »�سي  تنظمه 

مي�سال  �لــعــمــاد  �جلــمــهــوريــة  رئي�ص 

�سليمان يف فندق فيني�سيا، بكلمة وزير 

�ل�سناعة فريج �سابوجنيان �لذي مّثل 

وجمل�ص  �سليمان،  �لثالثة؛  �لروؤ�ساء 

�لنو�ب نبيه بري، وجمل�ص �لوزر�ء جنيب 

ميقاتي. كما �سارك يف حفل �الفتتاح 

»فرن�سبنك«  �إد�رة  جمل�ص  رئــيــ�ــص 

ورئي�ص »�لهيئات �القت�سادية« �لوزير 

حاكم  وممثل  �لق�سار،  عدنان  �ل�سابق 

و�ملدير  عند�ري،  �سعد  لبنان  م�رصف 

لــالأمم  �لــعــاملــي  للميثاق  �لتنفيذي 

وزير  وح�رصه  كيل،  غيورغ  �ملتحدة 

جان  �لنائبان  �لد�عوق،  وليد  �العالم 

بعثة  رئي�سة  �سالم،  �أوغا�سبيان ومتام 

�ملفو�سية �الأوروبية �ل�سفرية �جنليبنا 

�يخهور�ست، �ل�سفري �لفرن�سي يف لبنان 

�سيا�سية  و�سخ�سيات  باويل،  باتري�ص 

و�قت�سادية وح�سد من ممثلي �ل�رصكات 

و�مل�سارف  �لتجارية  و�ملوؤ�س�سات 

�للبنانية  و�ملــنــظــمــات  و�لــهــيــئــات 

و�الإقليمية و�لدولية.

»مبادئ العولمة االقتصادية«
حتيات  �سابوجنيان،  نقل  فبعدما 

الأعمال  �لنجاح  ومتنياته  �سليمان 

»�مل�سوؤولية  �أن  �إىل  �أ�ــســار  �ملنتدى، 

عن�رص�ً  تعترب  لل�رصكات  �الجتماعية 

ر �الأعـــمـــال 
ّ
ــطــو ــت ــًا ل ــب ــو�ك جـــديـــد�ً م

ومبادئ �لعوملة �القت�سادية. ومل تعد 

�إد�ر�تها  بتح�سني  �ملوؤ�س�سات  تكتفي 

يف  دخلت  بل  �لد�خلية،  �الجتماعية 

حت�سني  على  �لغري  م�ساعدة  مرحلة 

�أد�ئهم �الجتماعي«.

ولفت �النتباه �إىل �أن »�ل�رصكات ت�ساهم 

�الجتماعية  �مل�سوؤولية  تفعيل  يف 

ــا: �جلــانــب  ــه
ّ
ــم ة �أه

ّ
ــب عــــد ــو�ن يف ج

و�القت�سادي،  و�لبيئي،  �الجتماعي، 

و�لثقايف و�لقانوين �نطالقًا من تعزيز 

»لاللتز�م  �أن  موؤكد�  �الأخالقية«،  �لقيم 

بامل�سوؤولية �الجتماعية �آثار�ً �يجابية 

�لــكــو�رث،  مو�جهة  �سعيد  على  ة 
ّ
عــد

و�ملمار�سات  �لب�رصية،  �ملو�رد  و�إد�رة 

وق�سايا  و�لت�سغيلية،  �لــعــمــالــيــة، 

و�مل�ساءلة،  و�لــربــحــيــة،  �مل�ستهلك، 

وحقوق  �ملجتمع،  وتنمية  ـــرص�ك  و�إ�

�لعنا�رص  هــذه  تكامل  و�ن  �الإن�سان. 

�إىل  ــوؤدي  ي �الجتماعية  �ل�رص�كة  مع 

�الأد�ء  تطوير  على  مبا�رصة  �نعكا�سات 

�الحــرت�م  على  بناء  �النتاجية  ورفــع 

�ملوؤ�س�سة   
ّ
جو ي�سبح  وهكذ�  �ملتبادل. 

كالعائلة �ملتما�سكة«. و�أ�سار �إىل »دور 

مبادرة  خــالل  مــن  �ل�سناعة  وز�رة 

ليبنور مل�رصوع تطبيق �أيزو للم�سوؤولية 

عامني،  قبل  �أطلق  �لــذي  �الجتماعية 

�لثالثة  �ملرحلة  �إطــالق  �سيتم  و�لــذي 

منه هذ� �لعام«.

»أساسية لنمو األعمال«
عن  للحديث  كلمته  كيل  وخ�س�ص 

�مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة وتوجه 

�لق�سار،  عدنان  �إىل  خا�سة  بتحية 

عندما  بــه  قــام  ــذي  �ل بــالــدور  م�سيد�ً 

كان رئي�سًا لغرفة �لتجارة �لدولية يف 

لدعم  �لــدويل  �الأعمال  جمتمع  توجيه 

تاأ�سي�ص  يف  �ملتحدة  �الأمم  وم�ساركة 

ت�سمع  كانت  �لذي  �لوقت  يف  �مليثاق 

ت�ستوعب  �لتي مل  �الأ�سو�ت  بع�ص  فيه 

رجال  ا 
ّ
وحي �ملو�سوع.  هــذ�  �أهمية 

�الأعمال �للبنانيني ودعاهم �إىل تعزيز 

�الجتماعية  �مل�سوؤولية  يف  �ال�ستثمار 

�لتي ال تقت�رص نتائجها على �ملجتمع 

�أي�سا  �أ�سا�سية  �أ�سبحت  بل  فح�سب، 

�القت�سادي  وللنمو  ــال  �الأعــم لنمو 

ــعــود بــاملــنــافــع على  عـــامـــًة، ممــا ي

�لدعم  بتقدمي  و�عد�ً  نف�سها،  �ل�رصكات 

مفهوم  تطبق  �لتي  لل�رصكات  �لــالزم 

�رصكاتهم  يف  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 

وموؤ�س�ساتهم.

»توفير القروض الميسرة«
م�رصف  حاكم  نائب  ر�أى  جهته،  من 

»�مل�سوؤولية  �أن  عند�ري  �سعد  لبنان 

�هتمامات  �سلب  يف  تقع  �الجتماعية 

�إىل  �ملــ�ــرصف �ملـــركـــزي«، مــ�ــســري� 

توفري  على  �مل�سارف  حث  يف  »دوره 

ذ�ت  للقطاعات  �ملي�رصة  �لــقــرو�ــص 

�ملردود �الجتماعي و�لبيئي، و�لتي مت 

تتويجها �أخري� باإطالق مبادرة جديدة 

لتحفيز �لت�سليف �مل�رصيف يف جماالت 

و�ال�ستثمار  و�الإنتاج  و�لتعليم  �ل�سكن 

و�لبيئة، و�لتي ت�سمنت نوعني جديدين 

�لبحث  من  كل  لتحفيز  �لقرو�ص  من 

و�لتطوير و�ملعرفة و�الإبد�ع«.

�لعاملي  للميثاق  �لتنفيذي  �ملدير  �أما 

 CSRلـ �لتنفيذي  و�لرئي�ص  لبنان  يف 

بدور  ه 
ّ
فنو �لق�سار،  خالد   Lebanon

عدنان �لق�سار كاأول رجل عربي �سارك 

�لعاملي  �مليثاق  مد�ميك  تاأ�سي�ص  يف 

�إىل  �ل�رصكات  ــا  ودع �ملتحدة.  ــالأمم  ل

�المتثال مبا قامت به جمموعة فرن�سبنك 

باإ�سد�ر تقارير �سنوية ب�ساأن �مل�سوؤولية 

�الجتماعية. كما دعا �إىل �أو�سع م�ساركة  
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وبنوده  �مليثاق  يف  �خلا�ص  للقطاع 

�لع�رصة للم�سوؤولية �الجتماعية.

المتحدثون وأعمال المؤتمر
�لــ�ــرصكــات  دور  �ملـــوؤمتـــر  ــاول  ــن ــت وي

�الإن�ساين و�الجتماعي و�لبيئي، �النتاج 

�لعمال،  حقوق  �الأ�ــســو�ق،  �لنظيف، 

�مل�سوؤولية  �الجتماعية،  �ل�رصكات 

�الجتماعية يف �لتعليم �جلامعي، دور 

و�لتقارير  �لف�ساد،  مكافحة  �لــدولــة، 

�الجتماعية �ل�سنوية.

ومن بني �ملتحدثني يف �ملوؤمتر �سفري 

�آر  �لرنوج  يف  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 

�مل�سوؤولية  �سفري  نورهيم،  يو�ستني 

�الجتماعية يف فرن�سا مي�سال دو�سان، 

رئي�سة ق�سم �ملناخ و�لبيئة يف �مليثاق 

كربا�سي،  ليال  �ملتحدة  لالأمم  �لعاملي 

�الجتماعية  �ملــبــادرة  رئي�ص  نائب 

رئي�ص  فوغلبورغ،  تــرييــز�  للتقارير 

جامعة  يف  �ل�رصكات  م�سوؤولية  مركز 

غري�سون،  د�يفيد  �لربيطانية  كر�نفيلد 

ــال  و�لـــعـــديـــد مـــن �خلــــــرب�ء يف جم

مل  وهـــوؤالء  �الجتماعية،  �مل�سوؤولية 

ي�سبق �أن �جتمعو� يف موؤمتر و�حد من 

هذ� �لنوع يف �لعامل �لعربي.

جل�سات  يف  �مل�ساركون  تطرق  وقــد 

�ملوؤمتر يف يومه �الأول �إىل �مل�سوؤولية 

�قت�ساد متدين  �لبيئية لل�رصكات: نحو 

ــج لــقــطــاع �أعــمــال  ــرتوي ــكــربــون، �ل �ل

عالية  منطقة  يف  �ال�ستثمار  م�سوؤول، 

�مل�سوؤولية  ــة،  ــدول �ل دور  �ملــخــاطــر، 

منظور  مــن  لل�رصكات  �الجتماعية 

�أكادميي لكليات �إد�رة �الأعمال، �أهمية 

�ل�رصكات �الجتماعية كنموذج.

التجربة الفرنسية..            
و»المقهى األخضر«

وعـــقـــدت جــلــ�ــســة رئــيــ�ــســة تــنــاولــت 

بامل�سوؤولية  �ملتعلقة  �ملــمــار�ــســات 

�لتجربة  لل�رصكات بح�سب  �الجتماعية 

لتطور  �لد�عمة  و�لعو�مل  �لفرن�سية، 

�لقانونية،  �لناحية  من  �ملفهوم  هذ� 

�الجتماعية  ـــة،  �الد�ري �القت�سادية، 

لل�سفري  بكلمة  وتفتتح  و�الأكادميية، 

�لفرن�سي باتري�ص باويل.

»�ملقهى  ــاين  ــث �ل ــوم  ــي �ل تخلل  كــمــا 

�لذي  و�ل�رصكات  لل�سباب  �الأخــ�ــرص« 

عامة  ومــوؤ�ــســ�ــســات  �ــرصكــات  يجمع 

و�أكادمييني  حكومية  غري  ومنظمات 

فهم  على  للم�ساعدة  جامعات  وطالب 

�لتي تعرت�ص  �ملعوقات  ماهية بع�ص 

د�خل  �مل�ستد�مة  �ملمار�سات  تطبيق 

و�لتعلم  جتاوزها،  وكيفية  �ل�رصكات 

ـــن، ومــ�ــســاعــدة  ـــري ــن جتــــارب �الآخ م

تطوير  عــلــى  و�الأفـــــــر�د  ــات  ــرصك ــ� �ل

�الجتماعية  �مل�سوؤولية  يف  جهودهم 

عمل  ور�سة  يتخلله  كذلك  لل�رصكات. 

و�إعـــد�د  ��سرت�تيجيات  عــن  تدريبية 

�لتقارير �الجتماعية و�لبيئية �ل�سنوية.

ملجموعة  معر�ص  ــر  ــوؤمت �مل ور�فـــق 

يف  �لنا�سطة  �الأهلية  �جلمعيات  من 

و�لبيئية  و�ل�سحية  �الإن�سانية  �حلقول 

و�الجتماعية يف لبنان.

الحدث

العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L8

Assinaa 128.indd   8-9 4/3/13   1:11 AM



ن�صاطات �صناعية

لفت وزير �ملال حممد �ل�سفدي �ىل �ن 

�للبنانية  و�لتنباك  �لتبغ  ح�رص  »�إد�رة 

موقع  لتعزيز  �أ�سا�سية  خطو�ت  تخطو 

�لتبغ  �أ�سو�ق  يف  �للبناين  �الإنتاج 

�لريجي  »جناح  �ن  ور�أى  �لعاملية«. 

�لوطني،  �القت�ساد  دعم  يف  �ساهم 

�لعامة.  �ملالية  مو�رد  زيادة  وبالتايل 

�لذي  �ملبا�رص  �لدعم  �إىل  فباالإ�سافة 

طريق  عن  للمز�رعني  �الد�رة  مه 
ّ
تقد

مدعومة،  باأ�سعار  حما�سيلهم  �رص�ء 

فاإن �الأرباح �لتي حتققها من �لت�سنيع 

مد�خيل  للخزينة  وفرت  و�لتجارة، 

مليار   535 بلغت   ،2011 �لعام  يف  هامة 

ر�سوم  بني  موّزعة  لبنانية،  لرية 

جمركية ومرفئية و�رصيبة على �لقيمة 

�ملبا�رص  �لتحويل  بلغ  بينما  �مل�سافة؛ 

للخزينة من �أ�سل هذ� �ملبلغ، مئة مليار 

لرية لبنانية، و�رتفعت قيمته مع نهاية 

�لعام 2012 �إىل مئة وخم�سني مليار لرية 

عن �لعام 2012«.

كالم �ل�سفدي جاء خالل �حتفال و�سع 

�حلجر �الأ�سا�ص مل�سنع �لتبغ �جلديد يف 

بكفيا.

عام  مدير  �د�رة،  جمل�ص  رئي�ص  وكان 

�سقالوي  نا�سيف  »�لريجي”،  �د�رة 

ه فيها بالدعم �لذي وفره 
ّ
�ألقى كلمة نو

وز�رة  توليه  منذ  للريجي  �ل�سفدي 

�ملال. وحتدث عن �مل�رصوع قائاًل: »�إنه 

قيامة  يف  �المل  ف�سحة  بوجود  ر�سالة 

�ستقفل.  موؤ�س�سات  ال  و�ن  �ملوؤ�س�سات، 

بدونه  حيوي  م�رصوع  �لفرز  معمل 

�ملز�رعني  تبوغ  لت�سدير  �مكانية  ال 

مبو��سفات عاملية، وبدونه ال �مكانية 

لتخفي�ص ن�سبة �لهو�لك �ىل حدود 2 يف 

�ملئة بداًل من 20 يف �ملئة، كما ال ميكن 

و�لعاملني  �ملوؤ�س�سة  ��ستمر�ر  بدونه 

فيها وت�سغيل يد عاملة مو�سمية«. 

غ�سان  �لنائبان  �الحتفال  وح�رص 

ورئي�ص  بقر�دونيان  و�أغوب  خميرب 

�سبعلي،  فيليب  �ملحيدثة  بكفيا  بلدية 

�لبلديات  وروؤ�ساء  �ملدر�ء  من  وعدد 

و�ملخاتري يف �ملنت �ل�سمايل.

وضع الحجر األساس لمصنع التبغ في بكفيا

�حلكومة  رئي�ص  زيارة  خالل  متت  �لتي  للمباحثات  ��ستكمااًل 

م�ساريع  تنفيذ  خاللها  بحث  و�لتي  بود�ب�ست  يف  ميقاتي  جنيب 

��ستثمارية م�سرتكة بني لبنان وهنغاريا، �لتقى وزير �ل�سناعة فريج 

�سابوجنيان يف مكتبه يف �لوز�رة �سفري هنغاريا يف لبنان ��ستيفان 

نادجي �لذي قال بعد �للقاء: »نتابع مو��سيع �لبحث �لتي �أثريت يف 

بود�ب�ست خالل زيارة رئي�ص �حلكومة جنيب ميقاتي �ىل بود�ب�ست 

وكان �لوزير �سابوجنيان يف �لوفد �لر�سمي �ملر�فق. ونطرح تطوير 

م�ساريع �ال�ستثمار �مل�سرتكة بني رجال �الأعمال يف كال �لبلدين على 

خمتلف �الأ�سعدة وال �سيما يف جمال �ل�سناعة �لفندقية و�ل�سياحية 

و�لغذ�ئية. يوجد يف هنغاريا نحو 25 مليون �سائح يف �لعام، ولكن 

�للبنانيون،  يديرها  �لتي  �لفنادق  �سعيد  على  كبري  نق�ص  هناك 

عام.  ب�سكل  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �للبناين  �ملطبخ  �سعيد  على  كما 

وعندما يح�سل هذ� �لتفاعل، يظهر لبنان جليًا على خريطة �ل�سياحة 

�لهنغارية. كما تطرقنا �ىل زيارة رئي�ص حكومة هنغاريا �ىل لبنان 

يف 28 �جلاري.

صابونجيان يبحث العالقات مع هنغاريا

رئي�ص  بالوز�رة،  مكتبه  يف  �سابوجنيان  فريج  �ل�سناعة  وزير  �لتقى 

�د�رة مدير عام مرفاأ بريوت ح�سن قريطم. وطرح عليه مبادرة  جمل�ص 

�للبنانيني  �ل�سناعيني  �ملرفاأ وجمعية  �د�رة  بني  �لقائم  �لنز�ع  لت�سوية 

على خلفية و�قع �ملبنى �لذي خ�س�ص كمقر ومعر�ص د�ئم للجمعية يف 

حرم �ملرفاأ. ولقي �حلل �لذي قدمه �لوزير �سابوجنيان لف�ّص �لدعاوى 

�ملقامة جتاوبًا من قريطم على �أن يتم ��ستكمال �لتفا�سيل و�لرتتيبات 

يف جل�سات عمل الحقة.

 النزاع بين المرفأ و»جمعية الصناعيين« 

مع  ت�سامنيا  ��سبوعا  �حلازمية  يف  �الليزيه  مدر�سة  نظمت 

ويف  �ملدر�سة  يف  ن�ساطات  �سل�سلة  �سم  �للبنانية،  �ل�سناعة 

�العالم  بتوزيع  و�لتالميذ  �لطالب  قيام  �سملت  �ملنطقة 

و�ملن�سور�ت �لتي ت�سجع �رص�ء �ملنتجات �للبنانية. وتوج هذ� 

�ل�سناعة  وزير  برعاية  �ملدر�سة  يف  �سناعي  بيوم  �ال�سبوع 

فريج �سابوجنيان وح�سور رئي�ص �ملدر�سة �يلي م�سلم و�لهيئة 

�الد�رية و�لتعليمية.

و�سمل �لن�ساط حفال مو�سيقيا ومعر�سا ملنتجات �ملوؤ�س�سات 

»�لذي  �نتاجها  على  �سابوجنيان  هناأها  �لتي  �ل�سناعية 

يتمتع باملو��سفات و�جلودة �لعالية«.

�لعامة  �لعالقات  م�سوؤولة  �د�رتها  حو�رية  جل�سة  نظمت  وقد 

يف �ملدر�سة غر�زييال �قبال، ��ستهلها �سابوجنيان بكلمة قال 

دعما  �ملا�سية  �الأيام  يف  بها  قمتم  �لتي  »�لن�ساطات  فيها: 

لل�سناعة �للبنانية، ت�ستحق منا جميعا �أن نقف ون�سفق لكم 

بحر�رة. �أ�سعر بالفخر و�العتز�ز بالتز�مكم ووعيكم و�سعوركم 

بامل�سوؤولية جتاه �ل�سناعة �للبنانية. و�أ�سعر باالأ�سف الفتقاد 

ن�ساهدهم  �لذين  �الأ�سخا�ص  من  كثري  لدى  �ل�سعور  هذ� 

و�ل�سناعة  لالقت�ساد  �لنعي  ورقات  يتلون  �لتلفزيون  على 

�القت�ساد  يبنى  كيف  علمتموهم  فهال  و�ل�سياحة.  و�لتجارة 

�الأ�سبوع  �طالق  �إىل  بادرت مدر�ستكم م�سكورة  �الأوطان؟  يف 

�ل�سناعي �للبناين. وكنتم �أنتم �لطلبة و�لتالميذ خري منفذ لهذ� 

�لربنامج. و�أعتقد �أن �ميانكم بلبنان هو �لذي حرك فيكم هذ� 

�حلما�ص و�ل�سجاعة. ومل تكتفو� بدرو�ص نظرية حول �ل�سناعة، 

�لنا�ص، يف  وتوزعتم بني  و�ل�ساحات،  �ل�سو�رع  �ىل  نزلتم  بل 

و�ملن�سور�ت  �الأعالم  لهم  مقدمني  �لطرقات،  وعلى  حمالهم 

و�ل�سعار�ت �لتي تدفعهم �إىل �رص�ء كل ما �سنع يف لبنان«.

�ل�ساطر  �لبائع  دور  و�أديتم  نبيل،  عمل  يف  »تطوعتم  وقال: 

لل�سناعة �للبنانية. ولذلك، ت�ستحقون من �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات 

�أكرث من حتية �سكر وثناء. و�ن �لدرع �لتقديري من �ل�سناعيني 

يف �لطريق �إليكم، وهو عربون تقديري لكم الأنكم مدعاة فخر 

الأهلكم وملدر�ستكم وللوطن كله. �أ�سعب حتد يو�جهه �ل�سناعي 

�ليوم هو �يجاد مكان لبيع ب�ساعته، الأن �ملناف�سة حمتدمة 

�القت�سادية  و�لظروف  بع�سها،  �أ�سو�ق مفتوحة على  يف ظل 

�ل�ساغطة توؤثر على �جلميع«.

و��ساف: »لذلك، نحن علينا �أن نت�سامن مع بع�سنا لتقلي�ص 

عرب  �القت�سادية  �لعجلة  وحتريك  �الأزمة،  وجتاوز  �ملخاطر، 

�رص�ء �ملنتجات �للبنانية �أوال، فتبقى معاملنا تعمل، ويحافظ 

فر�ص  تاأمني  �إىل  �أي�سا  ن�سعى  بل  ال  وظائفهم،  على  عمالنا 

من  غريهم  عن  و�للبنانيون  لبنان  يتميز  مباذ�  جديدة.  عمل 

 One of the( ل�سعوب؟ ومل نحن د�ئما نقول باأننا بني �الو�ئل؟�

best؟( �جلو�ب عندكم. حيويتكم، �بد�عكم، ذكاوؤكم، �نفتاحكم، 
لدى  �مل�سافة  �جلو�ب.�لقيمة  ثقافتكم هي  علمكم،  مرونتكم، 

 Added �الن�سان �للبناين تكمن يف عقله وذهنه. هذه هي �لـ 

بلد�ن  يف  و�أي�سا  لبنان  يف  جنحنا  ولذلك  value�للبنانية. 
�ملنطقة و�لعامل �لعربي و�فريقيا وبع�ص دول �وروبا و�سوال 

�إىل �ليابان و�مريكا«.

أسبوع صناعي في مدرسة »االليزيه« الحازمية
صابونجيان : بتضامننا تبقى مصانعنا تعمل
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فاحت  عاطول

على كل �صناعة لبنان 

 و الدخول جماين .. !

اأكرب ح�صد للم�صانع اللبنانية،

حوايل 400 موؤ�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�ض لكل م�ؤ�س�سةمدخل كل قطاعالمدخل الرئي�سي للمعر�ض

حممود  علي  �الأعمال  رجل  من  بدعوة 

�أماكو  جمموعة  رئي�ص  �لعبد�هلل 

�ل�سناعية ز�ر �سفري  جمهورية �ل�سني 

�ل�سعبية �رصكة �أماكو غروب يف مدينة 

لقاء  عبد�هلل  �ل�سيد  نظم  �سيد�،وقد 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  رئي�ص  مع 

�ل�سيد  و�جلنوب  �سيد�  يف  و�لزر�عة 

�إد�رة  جمل�ص  و�أع�ساء  �سالح  حممد 

�سعد  �أ�سامة  �لدكتور  ولقاء مع  �لغرفة، 

�لبزري،وثم  �لرحمن  عبد  و�لدكتور 

م�ساريع  الإن�ساء  و�لتد�ول  �لبحث 

�ل�سني  جمهورية  بني  م�ستقبلية 

�لبنى  تطوير  فيه  ملا  �سيد�  ومدينة 

�لتحتية و�ملدن �ل�سناعية �ملتخ�س�سة 

�ل�سني  �ل�سناعية يف  �ملدن  على غر�ر 

هذه  من  و�الإ�ستفادة  �لعامل  غزت  �لتي 

�إىل  و�إ�سافتها  �لناجحة  �لتجارب 

خرب�ت �ل�سناعيني �للبنانيني و�ملر�فق 

�لعامة يف �ملدينة. 

تكرمي  غذ�ء  �لعبد�هلل  علي  �ل�سيد  و�أقام 

�ل�سيني  �ل�سفري  �سعادة  �رصف  على 

بح�سور  �ل�سياحية  �سيد�  �إ�سرت�حة  يف 

و�لوجوه  �الأعمال  رجال  من  نخبة 

يف  و�الإجتماعية،و�سارك  �الإقت�سادية 

ويف  �ل�سخ�سيات  كبار  �لتكرمي  هذ� 

وعدة  ع�سري�ن  علي  �لنائب  مقدمهم 

وجوه بارزة.  

السفير الصيني يزور شركة أماكو 
ويلتقي فعاليات اقتصادية وإجتماعية

 سعادة سفير جمهورية الصين هوو زايان والسيد 
حسن رحيل في شرك

السفير الصيني والوفد المرافق ؤافراد مجموعة ٔاماكو سعادة السفير الصيني وٕالى جانبه السد علي العبداهلل والسيد 

سعادة النأيب علي عسيران مرحبًا بالسفير الصيني  ورٔييس غرف الدكتور عبدالرحمن البزري مستقبالً السفير الصيني و الوفد ا 

اسامة سعدمدير عام شركة ٔاماكو السيد علي العبد اهلل مقدمًا درع المح  إالجتماع الثنأيي بين رٔييس ؤاعضاء الغرفة و السفير الصيني

ن�صاطات �صناعية
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12 مليار دوالر.
لها، على  �أدنى م�ستوى  �إىل  �أ�سهم هذه �ملجموعة  �نخف�ست  لقد 

مدى عقد كامل، يف �آذ�ر/مار�ص 2008 .

ولكي تت�سح، لنا، �ل�سورة �لكاملة لالآثار �ملرت�كمة على �الأزمة 

�الأمريكية  �لعائالت  ثرو�ت  �أن  �إىل  ن�سري  �أن  يكفي  �لعقارية. 

�نخف�ست 347 مليار دوالر خالل �لربع �الأخري من �لعام �ملا�سي، 

نتيجة �نخفا�ص �أ�سعار �لعقار�ت و�الأ�سهم و�الأور�ق �ملالية. وقد 

�أف�سى ذلك �إىل �نخفا�ص �إنفاق هذه �لعائالت، خا�سة بعد �تباع 

�مل�سارف ل�سيا�سة �ئتمانية مت�سددة، تقلل من فر�ص �القرت��ص، 

و�نتهاج �ل�رصكات �سيا�سة تق�سفية يف جمال �ال�ستثمار، و�للجوء 

�إىل خف�ص �أعد�د متز�يدة من �لعمالة.

71 يف �ملئة  ن�سبة  �الأمريكية ي�سكل  �الأ�رص  �إنفاق  �أن  و�إذ� علمنا 

�ملفرغة  �أبعاد �حللقة  لنا  �لناجت �ملحلي، ف�ستت�سح  �إجمايل  من 

هذه  دفعت  فقد  �الأمريكية.  �لعقارية  �الأزمة  على  �ملرتتبة 

�أعلى  �إىل   2008 �سباط/فرب�ير  �سهر  يف  �لبطالة  باأرقام  �الأزمة 

م�ستوياتها يف غ�سون خم�سة �أعو�م، حينما جرى �ال�ستغناء عن 

63 �ألف وظيفة. 
و�آثارها  �الأزمة  ملو�جهة  �ملتخذة  �ل�سيا�سات  �إىل  وباالنتقال 

»بن  �لفيدر�يل  �مل�رصف  حمافظ  �أن  جند  �سوف  �ملرت�كمة، 

ما  �لفائدة،  الأ�سعار  �ملتتايل  �خلف�ص  �سيا�سة  �ىل  جلاأ  برنانك« 

عمق من �سعف قيمة �لدوالر يف �الأ�سو�ق �لعاملية، وحتديد� يف 

مو�جهة �ليورو و�لني.

�لتى دعمها  �الإنعا�ص  بو�ص عن �سفقة  �لرئي�ص  �إعالن  ذلك  تبع 

من  �سخمة  لكميات  �ملتتايل  �حلقن  ثم  �الأمريكي.  �لكونغر�ص 

�الأمو�ل، من جانب �لفيدر�يل �الأمريكي �إىل �مل�سارف ]�ملتعرثة[ 

خالل  �الأمريكي  �لفيدر�يل  �سخ  فقد  منخف�سة.  فائدة  باأ�سعار 

�سهر �آذ�ر/مار�ص 2008، ماءتي مليار دوالر يف �ل�سابع منه، ثم 

230 مليار دوالر يف �حلادي ع�رص من �ل�سهر نف�سه، �سمن جهود 
�أمريكية و�أوروبية م�سرتكة.

وتعرب تلك �الإجر�ء�ت عن تز�يد �لقلق من �نخفا�ص قيمة �لدوالر، 

�سفقة  تفلح  مل  حيث  �لركود.  �إىل  �الأمريكي  �القت�ساد  و�جتاه 

�لرئي�ص بو�ص، وال �التفاقيات �الأمريكية ـ �الأوروبية �لتى �أعلنت 

يف دي�سمرب 2007، يف جمال مبادلة �لدوالر باليورو، يف �خلروج 

من »عنق زجاجة« �الأزمة �لعقارية.

عنوان فرعي

�الإجر�ء�ت  �أن  جند  �سوف  »�لكل«،  �إىل  »�جلزء«  من  باالنتقال 

بال�سورة  �القت�ساد  تنقذ  مل  �الأمريكي،  �ل�سعيد  على  �ملتخذة 

�ملتوقعة، ولكنها �أدت �إىل تد�عيات �سلبية على �ل�سعيد �لعاملي. 

�رتفعت خماطر  �الأوروبية، فقد  ـ  �الأمريكية  �لنظر  ومن وجهة 

فقد�ن �لقيادة و�ل�سيادة يف �القت�ساد �لعاملي. �إذ من �ملعلوم، 

كان  �الأمريكية،  �لفائدة  الأ�سعار  �ملتتايل  �لتخفي�ص  �أن هدف 

تقليل عبء �ملديونية �لعقارية �ملرت�كمة. �إال �أن �الإجر�ء نف�سه 

�الأمريكية  �ال�ستثمار�ت  �لدوالر، وتد�فع  �إىل تدهور قيمة  �أدى 

وقت  للقيم  كمخزن  و�لذهب  �خلام  �لنفط  نحو  و�لعاملية، 

�سهدتها  تقلبات حادة  عززته،  �لتد�فع  وهذ�  �ملالية.  �الأزمات 

�مل�سارف  خ�سائر  نتيجة  و�لعاملية  �الأمريكية  �لبور�سة 

�الأمريكية و�الأوروبية.

»�القت�ساد  على  �إ�سافية  �سغط  مر�كز  �لتطور�ت  هذه  �أ�سبحت 

تفقد  و�لتدعيمية  �النعا�سية  �الجر�ء�ت  وجعلت  �الأمريكي«، 

�ل�سبب  �إن  تاأثريها.  ويتال�سى  حمدودة  فرتة  بعد  مفعولها، 

�ملو�سوعى لعمق �الأزمة �لعقارية �الأمريكية وطبيعتها �ملفرغة، 

يكمن على �ل�سعيد �لعاملي، يف �لعجز �الأمريكي �ملرت�كم، �سو�ء 

يف �مليز�ن �لتجارى �أو ميز�ن ح�ساب �ملعامالت �جلارية، بينما 

تزخر كثري من �لدول �الآ�سيوية، وعلى ر�أ�سها �ل�سني باالإ�سافة 

�ملالية  �لفو�ئ�ص  يف  برت�كم  �خلليجية،  �لعربية  �لدول  �إىل 

�لتجارية و�لبرتو دوالرية. 

وتبحث هذه �لفو�ئ�ص عن �أف�سل فر�ص ��ستثمارية خارج نطاق 

من  مزيد  �سكل  يف  كان  �سو�ء  �لوطنية،  �أو  �لقومية  �قت�ساد�تها 

�الأمريكية  �ملالية  �الأور�ق  يف  �ال�ستثمار�ت  �أو  »�لدوالر�ت« 

ك�سند�ت �خلز�نة، �أو �لعقار�ت. ولكن قر�ر�ت خف�ص �سعر �لفائدة، 

و�نكما�ص �سعر �رصف �لدوالر، توؤدي �إىل �نكما�ص �لقيمة �حلقيقية 

لتلك �ال�ستثمار�ت. 

�إىل  �لفو�ئ�ص  تلك  حائزي  من  بالكثري  �النكما�ص  هذ�  يدفع 

و�لتخل�ص  �ال�ستثمارية،  �أولوياتها  ترتيب  يف  �لنظر  �إعادة 

�مل�ساربات  مل�سلحة  جدو�ها،  يف  �مل�سكوك  �ال�ستثمار�ت  من 

�ل�سلعية على �لبرتول و�لذهب و�ل�سلع �الأولية ب�سفة عامة. وقد 

كانت وجهة �لنظر �الأمريكية تن�رصف �إىل �أن �سيا�ستها �لنقدية 

قوة  �إىل  نظر�  عامليا«،  »ركود�  ت�سري  لن  حم�سوبة،  خماطرة 

�القت�ساد�ت �الآ�سيوية و�رتفاع معدالت منوها.

�إال �أن �لنظرة نف�سها، �أغفلت ما �سوف يرتتب على هذه �ل�سيا�سة 

من تعميق حدة بطء �لنمو �القت�سادي �الأمريكي، و�ندفاعه �إىل 

�لركود يف ظل جمموعة من �ملوؤ�رص�ت �ل�سلبية �لتي ت�سيطر عليه. 

مبا ي�سعف �لقوة �لن�سبية لهذ� �القت�ساد على �ل�سعيد �لعاملي. 

وقد جتلت ب�سورة و��سحة �حل�سا�سيات �ل�سيا�سية �لتى جنمت عن 

�لفو�ئ�ص �ملالية �ملرت�كمة، و�لعجز �ملاىل �الأمريكي، يف �جلدل 

و�لرنويج  رو�سيا  لدى  �ل�سيادية،  �لرثو�ت  �سناديق  حول  �لد�ئر 

و�ل�سني ودول �خلليج.

دعما  �خلليج  ودول  لل�سني  �ململوكة  �لرثوة  �سناديق  قدمت 

�ستانلى، و�سيتى  �الأمريكية �ملتعرثة، مثال مورغان  للم�سارف 

و�خل�سائر  �لعقارية  �الأزمة  �ندالع  مع  الن�ص،  ومرييل  غروب، 

�الأمريكية  �لدو�ئر  لكن  �مل�سارف.  هذه  بها  منيت  �لتى  �ملالية 

و�الأوروبية نظرت بعني �النتقاد، �إن مل يكن بالعد�ئية، �إىل هذه 

تقدمي  جمال  يف  �ال�ستثمارية  وقر�ر�تها  �ل�سيادية  �ل�سناديق 

�لعاملية  �ل�رصكات  �لقرو�ص و�ال�ستحو�ذ على جزء من ح�س�ص 

�ملتعرثة. 

وتتنا�سى هذه �لدو�ئر �أنه لوال �الأزمة �لعقارية �لتي تفجرت على 

�الأر��سي �الأمريكية، وما �أدت �إليه من �إجر�ء�ت مو�جهة متاأخرة، 

و��سنطن،  ر�ياتها  رفعت  �لتي  �لعوملة  ولوال  متو��سلة،  وغري 

و�ل�سيا�سات �لنقدية �ملرتددة �لتي �أنتجتها، ملا كان يحدث هذ� 

�النكما�ص �لن�سبى يف �لدوالر و�لعملة �الأمريكية، مل�سلحة �لدول 

�لتجارية، مت�سامنة يف ذلك  �لفو�ئ�ص  �ل�سناعية �جلديدة ذ�ت 

مع �لفو�ئ�ص �لبرتو دوالرية.

�لعامل،  يف  �القت�سادي  �لقوى  ميز�ن  تعديل  يف  �لعوملة  عجلت 

�لد�خلي  �ملجالني  يف  �لدولة  �سيادة  )ومفهوم(  و�قع  وتغيري 

�لدويل،  �ل�سيا�سي  �القت�ساد  بوحدة  يذكر  ما  وهو  و�خلارجي. 

ون�سبية مفهوم �ال�ستقالل �لقومي يف �لعامل �ملعا�رص.

و�ملنعطفات  �لتطور�ت  من  جمموعة  �لعاملي  �القت�ساد  وي�سهد 

�حلادة منذ �سنو�ت. ال تز�ل �نعكا�ساتها، و�لنتائج �ملرتتبة عليها 

قائمة حتى �الآن. وبع�سها يزد�د حدة وعمقا. و�إذ� كانت �لبد�ية، 

�ملالية  تو�بعها  �أن  �إال  �الأمريكية،  �لعقارية  �ل�سوق  تد�عيات  يف 

تو�لت يف �لهزة �لتى تعر�ص لها �لعديد من �مل�سارف �ال�ستثمارية، 

و�أ�سو�ق �ملال �لعاملية، و�النخفا�ص �حلاد يف قيمة �لدوالر. 

ترتب على كل ذلك حدوث خلخلة يف تو�زن �لقوى �القت�سادية 

على �ل�سعيد �لعاملي، و�إعادة ترتيب �ملقاعد حول مائدة �لرثوة. 

�لفو�ئ�ص  وتر�كم  و�لذهب،  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  ومقابل 

متز�يدة  �أرقام  تظهر  �لبع�ص،  عند  و�لبرتولية  �لتجارية  �ملالية 

�الأثر  �إىل  ن�سري  �أن  بد  وال  �آخرين.  لدى  و�لتجاري  �ملايل  للعجز 

�ل�سلبي للعوملة يف �رصعة �نتقال هذه �الأزمة �ملالية من دولة �إىل 

�أخرى، متجاوزة يف ذلك حدود �لتاأثري �لفاعل ملجموعة �لدول 

�ل�سبع �لكربى، حيث �نح�رص نفوذ روؤ�ساء م�سارفها �ملركزية يف 

�د�رة حركة �لتدفقات �ملالية وتقلبات �أ�سعار �ل�رصف �لعاملية.

يف  �مل�سكلة  ملو�جهة  �تخذت  �لتى  و�الإجر�ء�ت  �لت�رصيحات 

�لقومى،  �ل�سعيد  على  �مل�سكلة  تعقيد  �إىل  �أدت  �لقطاعات،  �أحد 

�ل�سدد،  هذ�  �الأمثلة يف  و�أبرز  �لعاملي.  �ل�سعيد  �إىل  وت�سديرها 

�الإجر�ء�ت �ملتخذة من جانب بنك �الحتياطى �لفيدر�يل �الأمريكي 

للخروج من وطاأة �الأزمة �لعقارية وتو�بعها �مل�رصفية. 

 430 من  يقرتب  مبا  �القت�ساد  وحقن  �الإجر�ء�ت  تو�يل  �أدى 

�ملعلنة من جانب  �الإنعا�ص  �إىل �سفقة  باالإ�سافة  مليار دوالر، 

�لكونغر�ص، �إىل رد فعل �إيجابى حمدد، �رصعان ما تبخر وبد�أت 

دورة �أزمة �لثقة يف �لبور�سة و�لعملة �الأمريكية من جديد.

عنوان فرعي

يف �إطار »�لعوملة« و»�لتغري�ت �لتى طر�أت على �الأوز�ن �لن�سبية 

للقوى �القت�سادية يف �لعامل«، يكون تناولنا للتطور�ت �الأخرية، 

ويف �لقلب منها »�الأزمة �ملالية« �لتى بد�أت يف �لواليات �ملتحدة، 

و�نتقلت منها �إىل �لعديد من �لدول �الأخرى. ما ز�د نقاط �لتما�ص 

�لن�سبية  �الأوز�ن  �ختالف  عن  �لناجمة  �القت�سادية  و�حل�سا�سية 

يف �القت�ساد �لعاملي. 

لالأزمة،  �لبد�ية  نقطة  �الأمريكية هى  �لعقارية«  »�لفقاعة  كانت 

وقد جاءت تطور�تها على �لن�سق نف�سه �لذى �سهدته �ليابان خالل 

عقد �لت�سعينيات، �لذى ��سطلح على ت�سميته »بالعقد �ملفقود«.

نتيجة   ،1960 عام  منذ  �ل�سابعة  وهي  �لعقارية،  �الأزمــة  بــد�أت 

يتم  م�رصفية،  قرو�ص  بو��سطة  �لعقاري،  �الإقر��ص  يف  �لتو�سع 

متويلها عرب �سند�ت م�سمونة بهذه �لعقار�ت. ويتم �لتاأمني على 

تاأمني  �رصكات  جانب  من  �لقرو�ص،  وبالتايل  �ل�سند�ت،  هذه 

 .AAA عمالقة ذ�ت جد�رة �ئتمانية مرتفعة ال تقل عن

مليار   350 قيمتها  تبلغ  عقارى  رهن  مليونى  �الأزمة  �سملت 

�الأزمة  جتلت  وقد   .2010 حتى  مرتفعة  فائدة  باأ�سعار  دوالر، 

قيمة  جتاوز   : �أبرزها  مظاهر،  عدة  يف  �الأمريكية  �لعقارية 

�لقرو�ص �ملمنوحة لقيمة �مللكيات �أو �لعقار�ت �ملرهونة، نتيجة 

وبالتايل  �ل�سد�د،  عن  �لعجز  وتز�يد حاالت  �أ�سعارها.  �نخفا�ص 

نزع �مللكيات. وهكذ�، �رتبط �أطر�ف �الأزمة يف ما بينهم يف حلقة 

»مفرغة«. 

لقد �أدت �أزمة �لقرو�ص �إىل زيادة �لديون �لهالكة لدى �مل�سارف 

�الأمريكية، نتيجة �لتو�سع يف �الإقر��ص �أو �ال�ستثمار يف �ل�سند�ت 

لدى  �لهالكة  �لديون  ز�دت  وبالتاىل  �الإقر��ص،  لهذ�  �ملمولة 

�لدوالر«  »قيمة  على  �نعك�ص  ما  لها،  �ل�سامنة  �لتاأمني  �رصكات 

يف �الأ�سو�ق �لعاملية، وكذلك، على �أ�سعار �الأ�سهم، وخا�سة �أ�سهم 

�مل�سارف و�ل�رصكات �ملتورطة يف �الأزمة �لعقارية.

تبلغ  ل�سند�ت  �سامنة  �لتاأمني  �رصكات  �أن  �إىل  ن�سري  �أن  ويكفي 

�لرئي�سية  �مل�سارف  �أحد  و�أن  دوالر،  مليار  �ألف   12.4 قيمتها 

�سطبت  قد  غروب،  �سيتي  جمموعة  وهي  �الأزمة،  بهذه  �ملتاأثرة 

 9.83 �لدوالر�ت، وعانت من خ�سائر مالية بلغت  18 مليار� من 
تتوقع  كما   ،2007 عام  من  �الأخري  �لربع  يف  دوالر  مليار�ت 

تبلغ   )2008( �لعام �حلايل  �الأول من  �لربع  ��سافية يف  خ�سائر 

فقاعة العولمة 
وموائد الثروة المضطربة
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من �صهر اإلى �صهر

بنــاء« على �ملر�سوم رقــم 9169، �ل�سادر 

عــن رئي�ــص �جلمهوريــة �لعمــاد مي�ســال 

�سليمــان، �أعلــن وزيــر �ل�سياحــة فــادي 

ود خالل موؤمتــر �سحايف عن تاأ�سي�ص 
ّ
عب

 
ّ
»�ملجل�ــص �للبنــاين للرتويــج«، �لذي �سم

�ل�سادة:

- �لرئي�ص: وزير �ل�سياحة فادي عبود

- �الأع�ساء: - رئي�ص �لهيئات �القت�سادية 

�لوزير �ل�سابق عدنان �لق�سار

�لدكتــور  �مل�ســارف  جمعيــة  رئي�ــص   -

جوزف طربيه

- �لنائــب �الأول حلاكــم م�ــرصف لبنــان 

ر�ئد �رصف �لدين 

�د�رة �رصكــة طــري�ن  رئي�ــص جمل�ــص   -

�ل�رصق �الو�سط �خلطــوط »�مليدل �ي�ست«: 

حممد 

�حلوت 

- رئي�ــص جمل�ــص �د�رة كازينــو لبنــان 

حميد كريدي

- رئي�ص �حتــاد �لنقابات �ل�سياحية بيار 

�ال�سقر

- نقيب �رصكات �العالن جورج جبور

- �ملديــر �لعــام لــوز�رة �العــالم ح�سان 

فلحة

- �نطو�ن �لفرد حبيب

- ريا �لد�عوق 

- مازن �ساحلة

- مي�سال حبي�ص

ل 
ّ
ود �الجتماع �الأو

ّ
و قــد تر�أ�ص �لوزيــر عب

للمجل�ص يف ح�ســور �أع�سائه كاّفة« ومّت 

و�ســع �الأ�س�ــص �لو�جــب �تباعهــا لتفعيل 

�ملجل�ــص يف جميع �لقطاعــات �ل�سياحية 

و�ل�سناعيــة  و�لثقافيــة  و�القت�ساديــة 

و�المنائية.

اعالن تأسيس المجلس اللبناني للترويج

دعم فرنسي 
للصادرات الزراعية

ــه �ل�سفــري �لفرن�ســي باتري�ــص 
ّ

وج

بــاويل با�ســم �حلكومــة �لفرن�سية، 

دعــوة �إىل وزيــر �لزر�عــة ح�ســني 

�حلــاج ح�ســن، لزيــارة �لعا�سمــة 

�ملعر�ــص  وح�ســـور  �لفرن�سيــة 

�لزر�عــي �لــدويل �خلم�ســني �لــذي 

�آذ�ر   3 �إىل  �سبــاط   23 مــن  يعقــد 

�ملقبــل يف باري�ص. وعر�ص باويل 

مــع �حلاج ح�ســن بح�ســور �ملدير 

�لعــام للزر�عــة �ملهند�ــص لوي�ــص 

حلــود، �سبل تطويــر �لعالقات بني 

�ملجــال  يف  �سيمــا  وال  �لبلديــن 

�لزر�عي.

وتطــرق �لبحث بــني �جلانبني �إىل 

و�الجتماعــات  �لزيــارة  برنامــج 

�لتي �ستعقــد على هام�ص �ملعر�ص 

بــني وزير �لزر�عة �للبناين ونظريه 

�لفرن�سي و�مل�سوؤولــني �لفرن�سيني، 

�لتــي  �للقــاء�ت  �إىل  باالإ�سافــة 

�ستجمع �لقطاعني �خلا�ص �للبناين 

و�لفرن�سي لتطوير تبادل �ملنتجات 

�ل�ســادر�ت  وزيــادة  �لزر�عيــة 

�الأ�ســو�ق  �إىل  �للبنانيــة  �لزر�عيــة 

�لفرن�سية.

 .. ويعرض التراخيص للمؤسسات السياحية 
عر�ص وزير �ل�سياحة فادي عبود، مع فريق �خلرب�ء من وز�رة �لتنمية �الد�رية و�ملوؤ�س�سة 

�ملالية �لدولية »�ي �ف.�سي« وموؤ�س�سة »�ك�سرب فيجن«، مر�حل �عادة هند�سة �جر�ء�ت 

�لعمل ملنظمومات تر�خي�ص �لفنادق و�ملطاعم، بح�سور حمافظ مدينة بريوت نا�سيف 

قالو�ص ومديرة م�سلحة �ملوؤ�س�سات �مل�سنفة يف بلدية بريوت جاهدة عيتاين.

ومت خالل �الجتماع مناق�سة �الجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها على �ملدى �لق�سري و�ملتو�سط 

هذه  و��ستندت  �لرت�خي�ص.  على  �حل�سول  �جل  من  �ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات  يف  و�لطويل 

�لتوجيهات �ىل �لقو�نني �ل�سارية �ملفعول من جهة و�لتوجهات �حلديثة يف �لعامل �لتي 

تطبق جلهة تب�سيط �ملعامالت وت�سجيع �ال�ستثمار�ت.

الوزير فادي عبود

الوزير ح�سني احلاج ح�سن

قّلــد �سفــري رو�سيــا �الإحتاديــة يف لبنــان 

�لهيئــات  رئي�ــص  ز��سبيكــني  �ألك�سنــدر 

�القت�ساديــة ورئي�ص �الحتاد �لعام لغرف 

للبــالد  و�لزر�عــة  و�ل�سناعــة  �لتجــارة 

�لعربيــة عدنــان �لق�سار و�ســام �ل�سد�قة 

مــن حكومــة رو�سيــا �الحتاديــة، تقديــر�ً 

جلهوده وما حققه من جناحات يف تعزيز 

�لعالقات �القت�سادية �لعربية - �لرو�سية 

عــرب م�سرية 40 عامًا مــن �لتعاون �ملثمر 

و�لبّناء.

وبهــذه �ملنا�سبة، �أقــام �ل�سفري ز��سبيكني 

يف مقر �ل�سفارة يف بريوت حفل ��ستقبال 

على �رصف �لق�سار، يف ح�سور وفد رو�سي 

ر�سمي قِدم خ�سي�سًا للمنا�سبة، وم�ساركة 

مهم نائب 
ّ
�لعديد من �ل�سخ�سيات، يف مقد

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �سمري مقبل، �ل�سيدة 

منى �لهر�وي، وزير �العالم وليد �لد�عوق، 

و�لنائب متام �سالم. كذلك �ساركت قياد�ت 

من �لقطــاع �خلا�ص �للبناين ومن جمل�ص 

متهم 
ّ
�الأعمــال �للبناين ـ �لرو�سي ويف مقد

رئي�ص �جلانب �للبناين فيه جاك �رص�ف.

يف  كلمــة  ز��سبيكــني  �ل�سفــري  و�ألقــى 

ه فيهــا بالزيــارة �الأخــرية 
ّ
�ملنا�سبــة نــو

لرئي�ص �جلمهوريــة �للبنانية �إىل مو�سكو. 

و�أ�ساد باجلهــود �لتي بذلها �لق�سار لدعم 

�لعالقــات �لرو�سيــة مــع لبنــان و�لعــامل 

�لعربــي ولدعــم مكانتهــا يف �القت�ســاد 

�لعاملــي، منــذ �أن تــوىل من�ســب رئا�ســة 

غرفــة جتــارة بــريوت وجبل لبنــان عام 

1972، م�ســري� �إىل دوره يف قيــادة �لوفود 
�إىل  و�لعربيــة  �للبنانيــة  �القت�ساديــة 

مو�سكو لتاأ�سي�ص �لغرفة �لتجارية �لعربية 

ـ �ل�سوفياتيــة �لتــي �أقيمــت عــام 1975، 

ومن ثــم دوره يف �إقامــة جمل�ص �الأعمال 

�لعربــي ـ �لرو�سي عام 2003 �لذي ال يز�ل 

يلعــب دور�ً �أ�سا�سيــًا يف تعزيــز �لرو�بــط 

و�لعالقات �القت�سادية. كما �أ�ساد بالدور 

�ملميــز �لــذي قــام بــه حــني كان رئي�سًا 

هات 
ّ

لغرفة �لتجــارة �لدولية لدعــم �لتوج

�لر�سمية و�خلا�سة لتعزيز دور رو�سيا يف 

�القت�ســاد �لعاملي وجناحــه يف �إدخالها 

�إىل ع�سوية هذه �ملوؤ�س�سة �لدولية �لهامة.

كمــا �لقــى �لق�ســار كلمــة �سكــر، �أعــرب 

فيهــا عن �عتز�زه بتقلــد �لو�سام ومعانيه 

�الإن�سانيــة �لعميقة، موؤكــد�ً �لتز�مه �لد�ئم 

تنمية �لعالقــات �القت�سادية و�الإن�سانية 

يف �ستــى جماالت �لتنميــة و�لتطوير بني 

رو�سيا �الحتاديــة ولبنان و�لعامل �لعربي 

مــع  »عالقاتــي  �أن  �ىل  م�ســري�ً  باأ�ــرصه، 

رو�سيا كانت د�ئمًا يف طليعة �هتماماتي 

عــرب م�ســرية عملــي �لطويلــة و�ملنا�سب 

�ملختلفــة �لتــي �سغلتهــا، و�ستبقــى كذلك 

الأننــي �أوؤمــن باأنهــا جــزء ال يتجــز�أ مــن 

تاريخنــا �مل�سرتك �لــذي نعتّز بــه وجنّله 

كثــري�ً«. ومت خالل حفل �ال�ستقبال توزيع 

��ــص يعر�ــص �أبــرز �ملحطــات مل�ســرية 
ّ
كر

40 عامــًا مــن �ل�سد�قــة و�لعالقــات �لتي 
ن�سجها �لق�سار مع رو�سيا.

تقديراً لنجاحاته وتعزيز العالقات
زاسبيكين قّلد القّصار وسام الصداقة

»جائزة الديناميكية« 
لجناح لبنان

معر�ــص  يف  �للبنــاين  �جلنــاح  حــاز 

يف  و�ل�سفــر  لل�سياحــة   »Emitt«

حو�ــص �لبحر �ملتو�ســط يف ��سطنبول، 

»جائزة �جلناح �الأكرث ديناميكية« يف 

�ملعر�ص.

والقى �جلنــاح �إقباال كثيفا، كما �أجنز 

�لعديــد مــن وكالء �ل�سياحــة و�ل�سفــر 

�ملعر�ــص  يف  �مل�ساركــني  و�لفنــادق 

�لــذي ��ستمــر مــن 24 �إىل 27 كانــون 

�لثاين، �تفاقيات وعقود� ملو�سم �لعطل 

�ل�سياحيــة يف لبنان مع جهات تركية 

ودوليــة. وعلى �ل�سعيــد �لر�سمي، عقد 

وفــد وز�رة �ل�سياحــة برئا�ســة مديــرة 

�الإمنــاء �ل�سياحي منــى فار�ص وملكة 

جمــال لبنــان رينــا �سيبــاين، لقاء�ت 

�لتلفزيــون  مــع  �إعالميــة، خ�سو�ســا 

�لرتكــي وتلفزيونــات غربيــة عدة، ما 

�ساهــم يف �الإ�ســاءة �أكرث علــى كامل 

نقاط �جلذب �ل�سياحي يف لبنان.
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من �صهر اإلى �صهر

�ســارك وزيــر �ل�سياحــة فــادي عبــود يف  

��سبانيــا  يف   Fitur معر�ــص فعاليــات 

و�لــذي يعتــرب مــن �ملعار�ــص �ل�سياحية 

�لهامــة علــى �مل�ستــوى �لعاملــي حيــث 

مب�ساركة 167 دولة وي�سم حو�يل �لع�رصة 

�آالف عار�ــص، وكان عبــود قد �سارك يف 

�الفتتــاح �لر�سمي للمعر�ص وح�رص حفل 

�ال�ستقبــال �لــذي �سم �كرث مــن 80 وزير 

�سياحة من حول �لعامل حيث �لتقى عبود 

وزيــر �ل�سياحــة و�ل�سناعــة و�القت�ســاد 

�ال�سبــاين خو�ســي �سوريا، وعقــد لقاء�ت 

�لليبيــة  �ل�سياحــة  وزيــرة  مــع  جانبيــة 

�لدكتورة �إكر�م با�رص �إمام ووزير �ل�سياحة 

�الرجنتينــي كارلو�ــص مايــري، ووزيــرة 

�ل�سياحــة �لفل�سطينيــة روال معايعة، كما 

لقــاء�ت مع �مني عــام منظمــة �ل�سياحة 

�لعاملية �لدكتور طالــب �لرفاعي، ووزير 

مار�سيــو  �ال�سبــق  �لرب�زيلــي  �ل�سياحــة 

فافيا.

وقد غ�ــص �جلناح �للبناين بعدد كبري من 

�لــزو�ر و�ملخت�ســني يف عــامل �ل�سياحــة 

حيــث تو��ســل معهم �لوزيــر و��ساء على 

و�الو�ســاع  لبنــان  يف  �ل�سياحــة  و�قــع 

يف لبنــان علــى �الر�ــص، و�ــرصح �لوزير 

حملــة �لـ 50 يوم �لتي تت�سمن عرو�سات 

وكاالت  د�عيــا  �سياحيــة  ورزم  خا�ســة 

�ل�سياحــة و�ل�سفــر �الجنبيــة �ىل �الفــادة 

مــن هــذه �لعرو�ــص. وقــد �جــرى �لوزير 

عبــود عــدة لقــاء�ت �سحفيــة و�عالميــة 

مــع و�سائــل �عالميــة �جنبيــة وعامليــة 

ووكالــة  �ل�سعوديــة  �الخباريــة  ومنهــا 

�النبــاء �لكويتية حيث حتــدث �لوزير عن 

�لعالقات �الخوية �لتي تربط لبنان بدول 

�خلليــج م�ســدد� على �هميــة �حلفاظ على 

هذه �لعالقة �ملميزة.

كمــا عقدت عــدة لقــاء�ت مــع �ل�سحافة 

�ملتخ�س�ســة يف �ل�سياحــة و�ل�سفــر حيث 

ركــز عبود على �أهميــة �مل�ساركة �لفعالة 

يف �ملعار�ــص �لعاملية وعلــى �مل�ساريع 

�ل�سياحيــة �مل�ستقبليــة يف لبنان ال �سيما 

جلهــة زيادة �لقــدرة �الإ�ستعابية بالن�سبة 

لل�سيــاح �لو�فديــن �ىل �الأر��سي �للبنانية 

وزيادة عدد �لفنادق وموؤكد� �ن �مل�ساركة 

يف هــذ� �لظرف بالذ�ت هامة جد� اليجاد 

��ســو�ق جديــدة ال�ستقطاب �ل�سيــاح، كما 

لتغيــري �النطباع حــول �لو�سع يف لبنان 

خا�ســة يف هــذه �ملرحلــة �حلرجــة يف 

�ل�رصق �الو�سط.

و�لتقى عبود �جلاليــة �للبنانية وتو��سل 

معهــم و�علمهم بفتح خــط طري�ن مبا�رص 

بــني بر�سلونــة وبــريوت �بتــد�ء مــن �آذ�ر 

�ملقبــل، و�فتتــح عبــود �ملطعــم �للبناين 

�الول يف مدريــد »�سكر�ًً« بح�سور �جلالية 

وفعاليات.

وقــد عقد عبود موؤمتــر� �سحافيا يف مقر 

�لبيــت �لعربــي يف مدريــد حيــث تنــاول 

فيــه �لو�سع �ل�سياحي يف لبنان و�لو�سع 

�ل�ــرصق  منطقــة  يف  للتطــور�ت  �لعــام 

�الو�ســط و�نعكا�ساتها علــى �ل�سياحة يف 

لبنــان و�عترب عبــود �ن �حلكومــة تعتمد 

�سيا�ســة �حليــاد يف �ملو�ســوع �ل�ســوري 

وهــي �سيا�ســة حكيمــة تبعــد لبنــان عن 

�لتد�عيــات �المنيــة و�ل�سيا�سيــة، و�عترب 

�ن �المــن هو ��سا�ســي لل�سياحة موؤكد� �ن 

بــريوت مدينــة �آمنــة بقدر مدينــة مدريد 

لبنــان،  زيــارة  علــى  �جلميــع  م�سجعــا 

و��ستعر�ــص عبود النــو�ع �ل�سياحات يف 

لبنــان و�ملقومات �لعديــدة وحلملة �ل50 

يــوم ب50 باملئــة ، و�جــاب عــن ��سئلــة 

�ل�سحافيــني �حلا�رصين حيث ��ستف�رصو� 

عــن تاثــر �ل�سياحــة فاجــاب عبــود بان 

�لرت�جــع عــن �لعــام �ملا�سي هــو %17 

وبالتــايل ال ننكر بان هناك م�سكلة ولكن 

�لو�ســع لي�ــص كارثيًا كما يتــم ت�سويره، 

وهــذ� �مر طبيعــي يف ظل �لظــروف �لتي 

ت�سهدهــا �ملنطقــة وخا�ســة مــع خ�سارة 

حــو�يل 300 �لف �سائح كانــو� ياأتون �ىل 

لبنــان بر�ً، و��ســار �ىل �ن �حلكومة ت�سعى 

عرب كافــة �لو�سائل اليجــاد خطط بديلة، 

وعن �الو�ســاع �المنية وقطــع �لطرقات 

وعمليات �خلطف �جاب �لوزير �ن ظاهرة 

قطــع �لطرق متــت معاجلتهــا بحكمة من 

قبل �جلي�ص �للبناين، �ما �حلو�دث �المنية 

فهي ت�ساهي �ي حو�دث ممكن �ن حت�سل 

يف �ي بلــد يف �لعــامل، م�سدد� �ن ال وجود 

الي ��ستهــد�ف لل�سياح يف لبنان. وحتدث 

عبود عــن لبنان �لر�سالــة و�لتنوع، وعن 

متيــز �لقطــاع �خلا�ص وتطــور �خلدمات 

�ل�سياحية و�ل�سيافة من فنادق ومطاعم، 

كمــا ��ســار �ىل متانة �لقطــاع �مل�رصيف 

و�ل�رصية �مل�رصفية و�همية هذ� �لقطاع.

عبود ُيشارك في معرض  FITUR السياحي اإلسباني:

األمن أساسي للسياحة وبيروت مدينة آمنة

شقير في جزين ويفتتح مركزًا تجاريًا في لبعا:
الوضع االقتصادي ليس على ما يرام

�لتجــارة  غــرف  �حتــاد  رئي�ــص«  جــال 

لبنان»رئي�ــص«  يف  و�لزر�عــة  و�ل�سناعــة 

غرفــة بريوت وجبل لبنان»حممد �سقري يف 

منطقــة جزيــن، بدعــوة من رجــل �العمال 

�يلي رزق، ر�فقه وفد �قت�سادي �سم: نائبي 

رئي�ص غرفة بريوت وجبل لبنان حممد ملع 

ونبيل فهد وعدد� من �أع�ساء جمل�ص �الد�رة 

و�ملدير �لعام ورجال �عمال.

�فتتــح �سقري يف لبعا مركــز� جتاريا لرجل 

�العمال فــادي رومانو�ص، بح�سور رئي�ص 

�حتاد بلديات منطقة جزين خليل حرفو�ص، 

يف  و�لتجــارة  �ل�سناعــة  »غرفــة  رئي�ــص 

�جلنــوب» حممد �سالح، رئي�ص جلنة «جتار 

جزيــن» �نطــو�ن رزق، مديــر يف �ملجل�ــص 

�لتنفيــذي لـ»�لبنــك �للبنــاين – �لفرن�ســي» 

�يلي عون، كاهن رعية لبعا �نطو�ن خ�رص� 

وروؤ�ســاء بلديــات وخماتــري مــن �ملنطقة، 

وح�سد من �ملو�طنني.

و�أقيــم لهــذه �لغايــة حفــل، �أبــدى خاللــه 

رومانو�ــص �أملــه يف «�لتعــاون و�مل�ساعدة 

موؤ�س�ســات  و�إن�ســاء  م�ساريــع  تنفيــذ  يف 

للم�ساهمة يف �إمناء �ملنطقة«.

وفيمــا �أعلن عــون عن �فتتــاح �لفرع �لـ51 

للبنك �للبناين �لفرن�سي يف �ملركز �لتجاري 

- لبعــا، موؤكــد� �ن مــن �ساأن هــذه �خلطوة 

توفــري �لتمويــل �لــالزم الإن�ســاء موؤ�س�سات 

�العمال مبا ي�ساعــد يف خلق فر�ص �لعمل. 

�ألقــى �سقــري كلمة �أ�ســار فيها �ىل �نــه «�ذ� 

كان �حلديث عن �ن منطقة جزين حمرومة، 

فاإننا نقول �نه مع هذه �حلكومة لبنان كله 

حمروم من �ل�سياحة و�ال�ستثمار«.

وبعد حمطتني يف روم وعازور، مت خاللهما 

�الطالع على عدد من �ملوؤ�س�سات �لناجحة، 

�أكمــل �لوفــد طريقــه �ىل جزيــن، فجال يف 

�ل�ســوق �لقدمي للمدينة مطلعا على �العمال 

�حلرفيــة �جلزينيــة، وكان غــد�ء يف مطعم 

�ل�سالــوف يف �ملدينــة ح�ــرصه، �ىل �سقــري 

و�لوفد �ملر�فق، رئي�ــص �ملركز �لكاثوليكي 

�بــو ك�ســم، �سالــح،  لالعــالم �الب عبــدو 

�أنطــو�ن رزق، �لهيئة �الد�ريــة للجنة جتار 

جزيــن وروؤ�ســاء بلديــات وخماتري ورجال 

�أعمال ومدر�ء م�سارف وجتار وحرفيون.

و�ألقى رئي�ص جمعية جتار جزين كلمة �سدد 

فيهــا على �ــرصورة �لتعاون ملــا فيه خري 

�ملنطقة وتثبيت �لنا�ص يف مناطقهم.

ثــم حتدث �سقــري، فقــال: «كلكــم يعرف �ن 

�لو�ســع �القت�ســادي يف لبنــان لي�ص على 

ما يــر�م. لن �أدخل بتفا�سيل �ال�سباب �لتي 

�أدت �ىل وقــف عجلة �لنمو و�رصب �ملو�سم 

�ل�سياحــي وتلويث �ملنــاخ �ال�ستثماري يف 

�لبــالد، ولكن �أوؤكد لكم �أن �لو�سع �القليمي 

لي�ــص هــو �ل�سبــب �لوحيــد ور�ء ذلــك. �ن 

�لو�سع �حلــايل لالقت�ساد يحتــم علينا �ن 

نر�جــع كل �ل�سيا�ســات �ملتبعــة بعيــد� عن 

�لت�سيي�ــص و�ملز�يد�ت. حــني تق�رص �لدولة، 

ولقــد �عتدنا على ذلك، فالعــبء ينتقل �ىل 

�لقطــاع �خلا�ــص �لــذي حتــول �ىل �سمام 

�أمان �القت�ساد �لوطني«.

�أمــا رزق فعدد جمموعة من �مل�ساريع �لتي 

�سيتــم تنفيذهــا يف منطقــة جزيــن، و�لتي 

�سيعلن عنهــا يف وقت قريب، موؤكد� �ن من 

�ســاأن ذلــك �مل�ساهمــة يف تنميــة �ملنطقة 

وتقوية �سمود �الأهايل يف جزين.

ومــن ثم قــدم رزق هديــة تذكاريــة ل�سقري 

وهــي عبــارة عن �سيف مــن �سناعة جزين 

�لتقليديــة. وقدم �سقري بــدوره كتاب غرفة 

�لتجاريــة  �للجــان  روؤ�ســاء  �ىل  بــريوت 

و�ل�سناعية يف �ملنطقة.

ترشيح »ايدال« 
لمديرية 

الشرق األوسط
�أعلنــت �ملوؤ�س�ســة �لعامــة لت�سجيــع 

�ال�ستثمــار�ت يف لبنان »�يد�ل« عن 

تر�سيحهــا مــن ِقبــل رئي�ــص جمل�ص 

�لوزر�ء جنيب ميقاتي لتويل من�سب 

مدير منطقة �ل�رصق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا من �سمــن �ل�سبكة �لعاملية 

�ال�ستثمــار�ت  ت�سجيــع  لهيئــات 

WAIPA للفــرتة �ملمتدة بني عامي 
2013 و2015. وياأتــي هــذ� �لرت�سح 
�لتــي  �النتخــاب  جل�ســة  لي�سبــق 

جتريها �جلمعيــة �لعمومية لل�سبكة 

يف 11 �سبــاط �حلــايل يف جنيف - 

�سوي�رص�.

�إد�رة  جمل�ــص  رئي�ــص  �عتــرب  وقــد 

»�إيــد�ل« �ملهند�ص نبيــل عيتاين �أن 

هذه �ملبادرة توؤكد موقع لبنان على 

�خلارطــة �ال�ستثمارية وتثبت قوته 

ومناعتــه، رغــم �لظــروف �ل�سعبــة 

د 
ّ
�لتي تع�ســف باملنطقة ككل. و�سد

علــى وجــوب تفعيــل �لتعــاون بني 

�لهيئــات �الإقليميــة مــا يزيــد مــن 

للمنطقــة.  �ال�ستثماريــة  �جلاذبيــة 

ودعــا عيتــاين �لــدول �الإقليمية �إىل 

م�ساندة لبنان يف هذ� �ال�ستحقاق.
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من �صهر اإلى �صهر

مل متنــع �ال�سطر�بــات �الأمنية و�ل�سيا�سة 

�لتــي ت�سهدهــا �ملنطقــة، خ�سو�ســًا تلك 

�لتي ت�ستــورد �النتاج �لزر�عــي �للبناين، 

مــن �أن ي�سهد �لعــام 2012، زيادة حو�يل 

14 يف منــو �ل�ســادر�ت �لزر�عية مقارنة 
مع �لعام 2011.

ويو�ســح وزيــر �لزر�عــة ح�ســني �حلاج 

ح�سن �أن �أرقام �ل�سادر�ت بعدما جمعت 

مــع �ح�ساء�ت �لــوز�رة و�إد�رة �جلمارك 

و�ملوؤ�س�سة �لعامة لت�سجيع �ال�ستثمار�ت 

يف لبنــان )�يد�ل( )حيث هناك منتجات 

تنميــة  برنامــج  خــارج  مــن  ر 
ّ
ُت�ســد

�ل�ســادر�ت �لزر�عيــة »�أغــري بال�ص«(، 

ت�سديــر  يف  زيــادة  هنــاك  �أن  تظهــر 

معظــم �الأ�سنــاف �لزر�عيــة با�ستثنــاء 

�حلم�سيــات �لتــي تر�جعــت 16،79 يف 

�ملئــة يف �لعام 2012 مقارنة مع 2011 

)وفــق �ح�ساء�ت �يد�ل �ل�سنوية �لرت�جع 

 20،57 و�لبطاطــا  �ملئــة(،  يف   11 بلــغ 

يف �ملئــة )�يــد�ل: �لرت�جــع 8 يف �ملئة( 

و�لثــوم 57،53 يف �ملئة و�لب�سل 25،76 

يف �ملئة.

المنافسة وسعر األرض
فيــد بــاأن م�سكلة �حلم�سيــات، وعلى 

ُ
وي

�لرغــم مــن �أن �سادر�تهــا بلغت حو�يل 

106 �آالف و178 طنــًا يف �لعــام 2012 
)مقابــل 127 �ألف طــن و604 �أطنان يف 

�ال�ستــري�د  برت�جــع  تتلخ�ــص   ،)2011
وتعر�ــص  �الأزمــة،  ب�سبــب  �ل�ســوري 

�حلم�سيات ملناف�ســة �سديدة من �أ�سو�ق 

�أخــرى، كمــا مل ن�ســل �إىل �لنوعية �لتي 

متّكننا من �لت�سدير �إىل �أوروبا. ي�ساف 

�إىل ذلــك �أن كلفــة �نتــاج �حلم�سيــات 

مرتفعــة جــد�ً، منهــا نتيجــة �سعر دومن 

�الأر�ــص يف �ملنطقة �ل�ساحليــة، وكلفة 

�لطاقــة. وبرغــم ذلــك، �مل�سكلــة تكمــن 

يف زيــادة ت�سدير حــو�يل 40 �ألف طن، 

وهــذ� �لو�ســع ن�سعــى ملعاجلتــه عــرب 

�لنوعيــة،  وحت�ســني  �لرديــات  زيــادة 

ــع يف فتــح �أ�ســو�ق جديــدة مثل 
ّ
و�لتو�س

طنــًا   18 حــو�يل  )��ستــوردت  رو�سيــا 

�ل�سنــة �ملا�سية(، و�أنغوال وكاز�خ�ستان 

وفرن�سا و��سرت�ليا وغريها من �الأ�سو�ق، 

ال�سيمــا تلــك �لتــي حتت�ســن جاليــات 

لبنانيــة، ف�ساًل عن �لعمل مــع �الأ�سو�ق 

�لتقليدية، مثل �ل�سعودية )��ستوردت 35 

�ألفًا و267 طنًا يف �لعام 2012( و�لكويت 

و�الإمــار�ت  �أطنــان(  و607  �ألفــًا   29(

�لعربيــة )10 �آالف و889 طنــًا( وقطــر 

و�الأردن  و�لعــر�ق  وعمــان  و�لبحريــن 

وغريهــا. و�الأمــر نف�ســه ميكــن تطبيقه 

على زيت �لزيتون، �إذ �مل�سكلة تكمن يف 

تفتت �مللكية و�لتجميع وكلفة �النتاج، 

وهــذ� �لو�سع نعمل علــى معاجلته عرب 

�حتاد �لتعاونيات، و�إعطاء منتج �لزيت 

ق�سيمــة بالنوعية و�ال�سم، لت�سويقه بني 

�جلاليات �للبنانية يف دول �الغرت�ب. 

�أمــا بالن�سبة �إىل تر�جــع ت�سدير �لبطاطا 

و�لب�سل و�لثوم وبع�ص �خل�سار �الأخرى، 

فيو�سح »�أنه بعد �إخ�ساع هذه �الأ�سناف 

�إىل �إذن ��ستــري�د م�سبــق وتقييد �لو�رد�ت 

وفق �سقف حمدد، ز�د �ال�ستهالك �ملحلي، 

وبقيــت حمافظــة علــى �سعرهــا، ال�سيما 

�سعر كيلو �لبطاطا«.

وعقــد، موؤمتــر �سحــايف م�ســرتك لوزيــر 

�لزر�عــة ورئي�ــص جمل�ــص »�يــد�ل« نبيل 

عيتــاين، لالإعــالن عــن نتائــج »برنامج 

)�أغــري  �لزر�عيــة«  �ل�ســادر�ت  تنميــة 

بال�ــص( بعــد �سنــة علــى �إطالقــه، وبــدء 

�لعمــل به، وذلك بح�ســور �أع�ساء جمل�ص 

�إد�رة »�يــد�ل«، وممثلــني عن �حتاد غرف 

�لتجارة و�ل�سناعــة يف لبنان، و�رصكات 

�ملر�قبة ومز�رعني وم�سدرين.

سّلم متحرك للحوافز المالية
يــرى عيتــاين �أن »�ملناف�ســة بال�سعــر مل 

تعــد �ليوم ممكنة، لذ� يجــب �لرتكيز على 

�لنوعيــة �لعاليــة �ملنتجة، وعلــى جودة 

�لتو�سيــب«. ويو�سح �أن �لربنامج �جلديد 

ني على مقومات وركائز خمتلفة، حيث 
ُ
ب

 
ّ

�عتمد �سّلم متحرك للحو�فز �ملالية يتغري

وفــق �حتياجات �ل�ســوق �ملحلية لبع�ص 

�ملنتجات وم�ستلزمات ت�رصيف �لفائ�ص 

من �الإنتاج.

ومــن ركائــز �لربنامــج، ت�سجيــع مر�كــز 

�لتو�سيب وحقــول �الإنتاج على �حل�سول 

�لعامليــة. وقــد  علــى �سهــاد�ت �جلــودة 

لهــذه �ملر�كــز، وُقبــل  و�سعــت معايــري 

�أ�سا�ــص  علــى  �لربنامــج  �إىل  �نت�سابهــا 

�اللتــز�م بهــذه �ملعايري. علمــًا �أن عددها 

حتى �ليوم 80 مركز�ً. 

و�إذ ياأمــل عيتــاين »�أن يتــم تطوير هذه 

�ملر�كــز لتتمتــع بجميــع �ملو��سفــات 

�لــو�ردة يف �سهــاد�ت �جلــودة �لعاملية 

على غر�ر �لها�سب و�الأيزو«، يلفت �لنظر 

�إىل �أن »�لنتائــج �أتــت �إيجابيــة جد�ً يف 

هــذ� �ل�سياق، حيث حازت 5 مر�كز على 

هــذه �ل�سهــاد�ت �لعاملية مــع مبا�رصة 

عدد منها باإجر�ء�ت �حل�سول على هذه 

�ل�سهــاد�ت، ف�ســاًل عن ح�ســول بع�ص 

�ملز�رعني، وعددهــم 10، على �سهاد�ت 

.»Global Gap جلودة لالإنتاج�

تصدير 454 ألف طن 
عبر »أغري بالس«

تر�جــع  عــن  �حلديــث  »كــرث  وبعدمــا 

�ل�سادر�ت �لزر�عية، وتعرّث عمليات �لنقل 

نتيجة �لظروف و�الأحد�ث �الإقليمية غري 

عــة«، يوؤكد عيتاين �أنــه »بعد �سنة 
ّ
�مل�سج

ــف على بــدء عمل �لربنامــج، جاءت 
ّ
وني

�لنتائــج �إيجابيــة، �إذ حققــت �ل�سادر�ت 

عربه )هناك �سادر�ت زر�عية ال متر عرب 

برنامــج �أغري بال�ص( خالل �لعام 2012 

زيــادة قدرها 14 يف �ملئــة م�سجلة 454 

�ألــف طن مقارنة مع 400 �ألف طن للعام 

2011. وحّلــت �ســادر�ت �حلم�سيات يف 
ر 102 �ألــف طــن 

ّ
ــد

ُ
�ملرتبــة �الأوىل �إذ �س

)22 يف �ملئــة مــن جممــوع �ل�ســادر�ت 

رت كميــة مماثلة 
ّ
ــد

ُ
�لزر�عيــة(. كمــا �س

مــن �لبطاطــا. �أمــا �لفاكهــة ف�سجلت 38 

�ألــف طــن �أي مــا ن�سبتــه 9 يف �ملئة من 

�ل�سادر�ت«.

وعــن وجهة هــذه �ل�ســادر�ت، ي�سري �إىل 

رت ب�سكل خا�ص �إىل �ملنطقة 
ّ
ــد

ُ
�أنها »�س

تركيــا،  �ل�ســود�ن،  ليبيــا،  )م�ــرص،  بـــ 

مــان، 
ُ
ع �ليمــن،  �الإمــار�ت،  �ل�سعوديــة، 

�لكويــت، قطر، �لبحريــن، �لعر�ق و�إير�ن( 

�لتــي ��ستقطبــت 330 �ألــف طــن، �أي 73 

يف �ملئــة مــن جممل �ل�ســادر�ت. كذلك، 

��ستقطبــت �ملنطقــة �أ )�سوريــا و�الأردن( 

نحو 120 �ألف طن �أي 26 يف �ملئة«.

منتجات تدخل البرنامج 
للمرة األولى

و�سمــل �لربنامج، وفق عيتــاين، »ت�سدير 

منتجــات جديدة تدخل للمــرة �الأوىل من 

�سمــن بر�مج تنمية �ل�سادر�ت على غر�ر 

زيــت �لزيتون و�لع�سل و�ل�ستول. وقد �سهد 

عة 
ّ
زيــت �لزيتــون ت�سديــر كميــات م�سج

يف   22 ن�سبــة  طنــًا،   1132 �إىل  و�سلــت 

�ملئة منها ذهبــت �إىل �ملنطقة د )�أمريكا 

�ل�سماليــة و�جلنوبيــة و�أ�سرت�ليــا( وهــي 

�أ�ســو�ق جديــدة بالن�سبــة �إىل �ملنتجــات 

�للبنانية«. 

و�إذ يلحظ �أنه من خالل �لربنامج �سي�سار 

�إىل دعــم �مل�ساركــة يف معار�ــص دولية 

متخ�س�ســة يف لبنــان و�خلــارج بعدمــا 

تعــرث هذ� �لدعــم يف �لعام �ملا�سي، يعلن 

�أن »�لربنامــج �جلديد �سي�سهــد �ملزيد من 

�لتطويــر خــالل �لعــام 2013 بالتعــاون 

و�لتن�سيق مع وز�رة �لزر�عة، �سو�ء لناحية 

��ستمــر�ر �لعمل لتح�سني نوعية �لتو�سيب 

و�لعمــل  و�لنقــل،  و�لتربيــد  و�لتخزيــن 

بال�سلــم �ملتحرك للحو�فز، ورفع �ملعايري 

صادرات برنامج »أغري بالس« 
تنمو 14 % في 2012 

الحاج حسن: 

زيادة في تصدير 

األصناف الزراعية

عيتاني: 

انتاجنا وصل 

األميركيتين وأستراليا 
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من �صهر اإلى �صهر

�خلا�ســة مبر�كز �لتو�سيــب، وو�سع �آلية 

�حلائــزة  رة 
ّ
�مل�ســد �ملنتجــات  ملر�قبــة 

على �سهاد�ت �جلــودة و�آلية لتمويل كلفة 

ح�سول مر�كز �لتو�سيب و�ملز�رعني على 

�سهاد�ت �جلودة«.

»�لقطــاع  �أن  لتاأكيــد  ويخل�ــص عيتــاين 

�لزر�عــي مــا ز�ل ميتلك مقومــات و�عدة 

وعديدة لدخول �أ�سو�ق جديدة«.

وكان �حلاج ح�سن قد ��ستهّل كلمته قائاًل 

»مــن خالل هذ� �ملوؤمتر ن�ستعر�ص ق�سية 

وطنيــة و�قت�سادية مهمــة، خ�سو�سًا �أن 

�ل�ســادر�ت �رتفعــت رغــم �ال�سطر�بــات 

ر �إليها«.  ّ
�الأمنية يف �لدول �لتي ن�سد

ويعــدد �ملنتجات �لتي �سهــدت �رتفاعًا 

يف �سادر�تهــا يف �لعــام 2012، ومنها 

�لتفــاح �لذي �سجــل ت�سدير 88 �ألف طن 

مقابــل 61،5 �آالف طن للعام 2011 )�أي 

بزيــادة 43،28 يف �ملئــة(، مو�سحــًا �أن 

�أكرب �سوقني ت�ستــورد�ن �لتفاح �للبناين 

هما م�رص )56،384 �ألف طن( و�ل�سعودية 

ر 
ّ
)7،996 �آالف طــن(. �أمــا �ملــوز، ف�ســد

منه 60،6 �ألف طن منه يف �لعام 2012، 

مقابــل 43 �ألــف طــن يف 2011 )بزيادة 

41،57 يف �ملئــة(. وكانت �أبرز وجهتني 
لت�سديــر �ملــوز �سوريــا )43،490 �ألــف 

طن( و�الأردن )17،014 �ألف طن(. كذلك، 

�سجل �رتفاع يف �سادر�ت �لعنب )9،38 

�ملئــة(  )172،5 يف  و�لكــرز  �ملئــة(  يف 

و�خلــوخ  �ملئــة(  يف   46،5( و�مل�سم�ــص 

)100 يف  )15،5 يف �ملئــة( و�لبنــدورة 

�ملئــة( و�خليار )72،86 يف �ملئة( وزيت 

�لزيتون )29 يف �ملئة(. 

ارتفاع الكميات المصّدرة 
عبر البحر

فيلحــظ  �لبحــري،  �لنقــل  �إىل  ويتطــرق 

رة عــرب �لبحر، 
ّ
�رتفــاع �لكميــات �مل�ســد

ال�سيمــا بالن�سبــة �إىل �لتفــاح �لذي بلغت 

�سادر�ته 28 �ألف طن )مقابل 9 �آالف طن 

يف 2011(. كمــا �رتفعت �سادر�ت �لزيت 

و�لعنــب و�مل�سم�ص و�لبطاطا �إىل 36 �ألف 

طن )بعدما �سجلت 27 �ألفا يف 2011(.

وفيما يلفــت �النتباه �إىل �أن مرفاأ بريوت 

مل يعد يت�سع �حلاويات �لزر�عية، ي�سري �إىل 

�أن هنــاك �جتماعًا حت�سرييًا بني �لوز�رة 

�ل�سحــن  و�يــد�ل و�مل�سدريــن ونقابــات 

�لبحــري، ملعاجلــة بع�ص �الأمــور بهدف 

�، موؤكد� �أن 
ًّ
تفعيــل عمليــات �ل�سحن بحــر

باب �لــوز�رة مفتــوح ل�سمــاع �أي �قرت�ح 

ي�ساهم بزيادة منو �ل�سادر�ت �لزر�عية.

ويك�سف يف هذ� �ل�سياق، عن زيارة مرتقبة 

�إىل عــدد مــن �لــدول قريبًا، منهــا فرن�سا، 

بهــدف فتــح �أ�ســو�ق �حتياطيــة لبع�ــص 

 
ّ
�ملنتجــات �لزر�عيــة بــداًل مــن �أن ت�ســب

جميعها يف منطقة و�حدة، موؤكد�ً �أنه »�آن 

�الأو�ن للمر�هنة على �أ�سو�ق جديدة«.

ويعلق على من يطــرح م�سكلة �لروزنامة 

�لزر�عيــة، فيوؤكــد �أن لبنــان ال ي�ستــورد 

تفاحًا �أو مــوز�ً �أو عنبًا بكميات مناف�سة، 

وبالتايل فاإن �ملطالبة بتعديل �لروزنامة 

�أمر غري مربر، م�سري� �إىل �أن »�لوز�رة تتخذ 

�الإجــر�ء �ملنا�ســب عند �حلاجــة، ويندرج 

يف هــذ� �الإطــار تقييــد ��ستــري�د �لبطاطا 

و�لب�سل و�إخ�ساعه الإجاز�ت م�سبقة«.

وي�سدد �حلاج ح�سن على »�رصورة �حلفاظ 

علــى جودة �ملنتج وتعزيــز ممار�سات ما 

قبــل �حل�ساد وما بعده، كما �حلفاظ على 

�الأ�ســو�ق �لتــي ن�سدر �إليهــا وفتح �أ�سو�ق 

جديدة«.

  BIEL من 9 إلى 12 نيسان في الـ

ملتقى Horeca السنوي في عامه العشرين
مبنا�سبــة �الإعــالن عــن �نطــالق لقــاء 

�لع�رصيــن،  لل�سنــة    horeca ومعر�ــص 

�أُقيــم موؤمتــر �سحفــي برعايــة معــايل 

وزيــر �ل�سياحة �ل�سيد فادي عبود  ممثاًل 

مب�ست�ساره �ل�سيد ر�مز �أبو نادر يف فندق  

Phoenicia يف بريوت.
�ســات و �لنقابات 

ّ
و�أعــرب روؤ�ساء �ملوؤ�س

يف �لقطــاع �لفندقــي عن دعمهــم للقاء 

ومعر�ــص horeca و�أعلنــو� عــن �أن�سطة 

وخطط جديدة للمو�سم �الآتي. 

ويف كلمتــه �أكــد �ل�سيــد ر�مــز �أبــو نادر 

نقــاًل عــن معــايل �لوزيــر فــادي عبود 

باأنــه لطاملا كان د�عمــًا لقاء ومعر�ص 

جلمعيــة  رئي�ســًا  كان  مــذ   horeca

�ل�سناعيــني �للبنانيــني وحتــى يومنا 

هــذ� نظــر�ً لنجاح هــذ� �ملعر�ــص �لذي 

�أثبت بانه متجدد و�آخذ يف �لتو�سع �أكرث 

فاأكرث على مر �ل�سنني.

�أمــا �ل�سيــدة جمانــة دمو�ــص �سالمــة، 

 hospitalityلـــ �لعامــة  �ملديــرة 

Services ، فاأعلنــت عــن �رتفاع �لطلب 
علــى  horeca 2013  و�أّكــدت �أن غالبية 

ِجزت. 
ُ

م�ساحــة معر�ص �لـــ BIEL  قد ح

و �أعلنت �سالمة �أي�سًا عن ميز�ت مثرية 

جــد�ً لهــذ� �لعــام حيــث �ستقــام �سل�سلة 

 horeca من �الحتفــاالت ملنا�سبة عيد

�لع�رصين. �إ�سافــة �ىل ذلك �ست�ست�سيف 

كبــار   10 مــن  وفــد�ً  �ل�سياحــة  وز�رة 

 Taste«  كتــاب يف �لتغذية حتت عنو�ن

Lebanon«  وهــو برنامــج يهــدف �ىل 
يف  �لغذ�ئيــة  بال�سناعــات  �لنهو�ــص 

�لبلد.

و�أ�سافــت �سالمة بان نقابة �ل�سناعات 

منتد�هــا  �ستقيــم  �للبنانيــة  �لغذ�ئيــة 

�ل�سنــوي نهــار �خلمي�ــص 11 ني�سان حتت 

عنو�ن »عقبات �لت�سدير وحلوله«.

�لرتحيبيــة  كلمتهــا  �سالمــة  وختمــت 

متوجهة بال�سكر �ىل جميع �جلهاة �لر�عية 

  horeca و�ل�ــرصكاء  يف لقــاء ومعر�ــص

وب�سكل خا�ص �مل�رصف �للبناين �لفرن�سي، 

 Phoenicia  وفنــدق Boecker،  Prunelle
وLe Royal  وRotana ل�رص�كتهم.
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و�ســف حاكــم م�ــرصف لبنــان ريا�ــص 

 بها معظم 
ّ
�سالمــة »�الأو�ســاع �لتي متــر

�لــدول �لعربيــة ودول �لبحــر �ملتو�ســط 

ــع علــى �ال�ستثمــار«. 
ّ
بالدقيقــة وال ت�سج

وقــال �ن »لبنــان يتاأثــر بهــذ� �ملناخ، ال 

مــا �أن �الأحــد�ث يف �سوريــا تنعك�ــص 
ّ
�سي

�مل�ستثمــر  ف 
ّ
ت�ــرص علــى  مبا�ــرصة 

و�مل�ستهلــك ولها �رتــد�د�ت على �لو�سع 

�ال�ستقــر�ر  وعلــى  و�الأمنــي  �ل�سيا�ســي 

»منــو  ن�سبــة  �أن  و�عتــرب  �الجتماعــي«. 

بحدود �لـــ2 يف �ملئة يف �لعام 2012، هي 

مــن �أف�سل �لن�ســب يف �لدول �لعربية غري 

�لنفطية ويف دول �ملتو�سط«.

كالم �سالمــة جــاء خالل �فتتــاح منتدى 

�ملال و�الأعمال »ليبقــى �لقطاع �خلا�ص 

�رصكــة  نظمتــه  �لــذي  �لنمــو«،  قاطــرة 

كونفك�ــص بالتعاون مع م�ــرصف لبنان، 

رئي�ــص  برعايــة  »�ملوفنبــك«  فنــدق  يف 

جمل�ــص �لــوزر�ء جنيــب ميقاتــي، ممثــال 

بوزيــر �القت�ساد و�لتجــارة نقوال نحا�ص 

– بريو، وح�سور وزير �لدولة مرو�ن خري 
�لديــن، وحاكــم م�ــرصف لبنــان ريا�ص 

�سالمــة، ورئي�ص �حتاد �لغــرف �للبنانية 

حممــد �سقري ورئي�ص جمل�ــص �إد�رة �رصكة 

»كونفك�ــص �نرتنا�سيونال« رفيق زنتوت، 

ورئي�ص �جلمعيــة �للبنانية للجودة فادي 

�سعب.

بعــد �لن�سيــد �لوطنــي، حتــدث زنتــوت 

 منتــدى �ملــال 
ُ
فقــال: »ياأتــي �نعقــاد

و�العمــال حتت عنــو�ن )ليبقى �لقطاع 

�خلا�ــص قاطــرة �لنمــو(، للت�سديد على 

دور �لقطــاع �خلا�ــص يف وقــت تــرى 

تر�كــم  �أمــام  عاجــزة  نف�سهــا  �لدولــة 

»جل�ســات  �ن  �إىل  م�ســري�ً  �مل�ســاكل«، 

�ملنتــدى �ستتمحــور حــول مو�سوعني، 

هما جــذب �ال�ستثمــار�ت لتحفيز �لنمو 

�لقطاعــات  وم�سانــدة  �القت�ســادي، 

�الإنتاجية وحت�ســني �ل�رصكات �لكربى 

و�ل�سغرى«.

ثم حتدث �سعب، فقــال: »يبقى �لقطاع 

�خلا�ــص قاطــرة �لنمــو، عنو�نــا يفتــح 

�أمامنا �لعديد من �لت�ساوؤالت تذهب �أبعد 

بكثري مــن حتليل قدرة �لقطاع �خلا�ص 

�ملحافظــة علــى �إمكانيــات مكوناتــه 

�الإنتاجية«، د�عيــا �ىل »��ستعادة �لثقة 

بالوطــن و�قت�ســاده عــرب �لتاأكيد على 

�ال�ستقر�ر �الأمنــي و�الأمان �الجتماعي 

�لق�ســاء  وعد�لــة  �لقانــون  و�سلطــة 

ودور �ملوؤ�س�ســات �لر�سميــة، وحماربــة 

وتفعيــل  �لر�ســوة  ومكافحــة  �لف�ســاد 

�مل�ساءلــة  ومبــادئ  �ل�سفافيــة  �أ�س�ــص 

و�ملحا�سبة«.

سالمة: 
االقتصاد يحتاج الى الثقة

و�أ�ســار �سالمــة يف كلمتــه �ىل �ن �لود�ئع 

ز�دت مببلــغ 9،1 مليــار�ت دوالر مقارنــة 

مــع مبلغ 7،6 مليــار�ت دوالر للعام 2011، 

و�رتفعــت �لت�سليفــات باأكــرث مــن 10 يف 

�ملئة مقارنة مع �لعام 2011.

�إن �لتوقعــات الأد�ء �مل�ســارف يف �لعــام 

مــا �أنــه مت خالل �لعام 
ّ
2013 جيــدة، ال �سي

2012 تكويــن �ملوؤونــات �ملطلوبــة مقابل 

�ملخاطــر �ملحلية و�الإقليمــي، وال نتوّقع 

مفاجــاآت �سلبيــة علــى ميز�نيــات هــذه 

�مل�سارف يف �لعام 2013.

�الأوىل  �القت�ســاد  حاجــة  »�ن  وقــال 

تدعــم  �لتــي  و�ملبــادر�ت  �لثقــة  هــي 

�لطلــب �لد�خلي دون �إحــد�ث ت�سخم«. 

ويقدر م�ــرصف لبنــان �لت�سّخم خالل 

�لعــام 2012 بـــ5،3 يف �ملئــة و�سن�سعــى 

�أن يكــون �لت�سخم �أقــل من %4 خالل 

�لعــام 2013 مــا د�مــت �الأو�ســاع على 

حالهــا. م�ســري� �ىل �ن »م�رصف لبنان 

ــن ميز�نيته نوعيا، فباع 2،2 مليار 
ّ
ح�س

دوالر �أمريكي مــن �ل�سند�ت بالعمالت 

�الأجنبية �مل�سدرة بالدوالر من �لدولة 

�إيــد�ع  �للبنانيــة، و��ستبــدل �سهــاد�ت 

باللرية �للبنانية مبا يفوق �ل�ستة �آالف 

مليار لرية لبنانية ت�ستحق يف �لعامني 

��ستحقاقاتهــا  ب�سهــاد�ت  و2014   2013

بعيــدة �الآجــال، وكل ذلــك حققناه يف 

�آخر ثالثة �أ�سابيع«. و�سدد على ��ستقر�ر 

�لفو�ئد و��ستقر�ر ��سعار �لعملة �لوطنية.

خير الدين: 
فصل السياسة عن االقتصاد

بــدوره، رحــب خــري �لديــن، بـ«�خلطــوة 

�الأخــرية �لتــي قــام بهــا م�ــرصف لبنان 

�ملركزي ب�سخ 1،4 مليار دوالر، مما ال �سك 

بها �ستوؤتي ثمارهــا و�سرتفع ن�سبة �لنمو 

باحلــد �الأدنى كمثيلتهــا يف �لعام 2012«، 

م�سيفــًا: �ن »�لو�ســع �لعــام مــن حيــث 

�لفو�ئــد ال يز�ل م�سجعــًا، و�أي �سخ�ص يف 

 �لقيام مب�ــرصوع منتج )يعود 
ّ
لبنان يــود

عليه مبردود �إيجابي(، ي�ستطيع �حل�سول 

على �لتمويل �ملنا�سب«.

فاأ�ســار  �لعقاريــة،  �ل�ســوق  �إىل  وتطــرق 

�إىل �ن »هنــاك ��ستقــر�ر� �سهدنــاه �ل�سنــة 

�ملا�سيــة، وهذ� كان متوقعا بغ�ص �لنظر 

عــن �لظــروف �لقائمــة، وممــا ال �سك فيه 

�ننا �أمام حتديــات كبرية، منها �مل�ساكل 

�لبنيويــة نتيجــة �لو�سع غــري �ل�سليم يف 

�لبلــد، ون�ستطيع جمابهة هــذ� �ملو�سوع 

باملعاجلــة �جلديــة«، د�عيــًا �إىل »ف�ســل 

�ل�سيا�ســة عن �القت�ساد، وحتديد �ملو�قف 

بال�سق �اليجابي من �القت�ساد و�البتعاد 

عن �عتماد �ل�سلبية«.

نحاس: 
االستقرار السياسي واألمني

ثــم �ختتــم �جلل�ســة �الفتتاحيــة �لوزيــر 

نقــوال نحا�ص، فقــال: »�إن تطور �الأزمات 

�لد�خليــة و�خلارجية يجعل من �ل�رصورة 

ومن �ملحتم، �لعمل على �ن يكون للقطاع 

و�لقــدرة  و�الإمكانيــة  �ملجــال  �خلا�ــص 

علــى �لتطور و�لنمــو و�الإ�سهام يف �إيجاد 

�ملخــارج و�لبد�ئــل و�حللــول للم�ســار�ت 

�لتي ميكن �ن ت�سهد �نكما�سًا �أو تر�جعًا«، 

م�سيفــًا: �إن »هــذه �الأهــد�ف ال ميكــن �أن 

�قت�ساديــة  �سيا�ســات  عــرب  �إال  تتحقــق 

مالئمــة توؤمــن بال�رص�كــة �لفاعلــة بــني 

وبــاأن  و�خلا�ــص،  �لعــام  �لقطاعــني 

�لتناف�سيــة هــي �ل�سبيل �الأمثــل و�الأجنح 

توؤمــن  م�ستد�مــة  �لنمــو عمليــة  ليكــون 

�ال�ستقــر�ر �ملــايل و�الجتماعــي. كما �أن 

حتفيــز �لقطاع �خلا�ــص ي�ستلزم معاجلة 

جدية وفاعلة لبع�ــص �ملعوقات �ملزمنة 

�لتــي ترهق وحتد من قدر�ته على �لتطور 

وعلى ��ستقطاب �ال�ستثمار�ت �ملنتجة«.

وتطــرق نحا�ــص �ىل �ال�ستقــر�ر �ل�سيا�سي 

و�الأمنــي، الفتــًا �إىل �نه ال يتحقق �إىل من 

خــالل »�لعمل علــى ��ستيعــاب �لتحوالت 

و��ستيعــاب  �ملنطقــة،  يف  �ل�سيا�سيــة 

�النق�سامــات و�لت�سنجــات علــى �سعيــد 

�ل�سيا�ســة �لد�خليــة، ومعاجلــة �الأحــد�ث 

�الأمنيــة، كذلــك �حلــد من تاأثــري�ت �لنمو 

�لتطــرف و�لتباعــد«، م�سيفــًا  ودعــو�ت 

�لت�رصيعيــة  �لبيئــة  �إىل  »وللو�ســول 

حتديــث  علــى  �لعمــل  يجــب  �ل�ساحلــة، 

و�لقو�نــني  �لت�رصيعــات  وتطويــر 

كبــرية  رزمــة  ومر�جعــة  �القت�ساديــة، 

�لقو�نــني �ملتعلقــة باال�ستثمــار�ت  مــن 

�الأجنبيــة و�ل�سياحيــة وغريهــا، لتتالءم 

مع �لتطور�ت �لعاملية«.

��سرت�تيجيــة  خلــق  �إىل  نحا�ــص  ودعــا 

الإ�ــرص�ك �لقطــاع �خلا�ــص يف �خلدمــات 

�لعامــة و�لبنــى �لتحتيــة«، متنــاوال مــا 

تقــوم به �لــوز�رة �لتي تدعــم كل �جلهود 

ال  باالقت�ســاد،  للنهو�ــص  و�لن�ساطــات 

�سيمــا للنهو�ــص بالقطاعــات �ملنتجة«، 

م�ســدد�ً علــى »�ــرصورة �لعمــل على خلق 

�لبيئــة �ملالئمــة مل�ساريــع �لتنميــة، مبا 

يــوؤدي �إىل منــو و�زدهار �قت�ســاد لبنان، 

�لرخــاء  وحتقيــق  �الإنتــاج  زيــادة  و�إىل 

للمو�طنــني، ورفــع م�ستــوى معي�ستهــم، 

وتوفري فر�ص �لعمل«.

منتدى المال واألعمال: 
»ليبقى القطاع الخاص قاطرة النمو«
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من �صهر اإلى �صهر

��ستقبــل نائــب رئي�ص غرفــة �لتجارة 

بــريوت  يف  و�لزر�عــة  و�ل�سناعــة 

فهــد  نبيــل  �لدكتــور  لبنــان  وجبــل 

ملجل�ــص  �لرو�ســي  �جلانــب  رئي�ــص 

رجــال �العمــال �للبنــاين - �لرو�سي 

�يفــان �رصغييف، ير�فقه نائب رئي�ص 

�ملجل�ــص �ل�سفــري �وليــغ بريي�سيبكني 

ونائــب مدير جمل�ص �العمال �لرو�سي 

»�أر�بيــا  معر�ــص  مديــر   - �لعربــي 

�إيك�سبــو 2013« فالدي�ســالف لوت�سنكو 

و�ل�سكرتــري �الأول يف �سفــارة رو�سيــا 

روديــون ت�سيبولــني، وجمموعــة من 

رجــال �الأعمــال �لرو�ــص، يف ح�سور 

ملجل�ــص  �للبنــاين  �جلانــب  رئي�ــص 

�الأعمــال �للبنــاين - �لرو�ســي جــاك 

�رص�ف ورئي�ص غرفة �لتجارة �لدولية 

- لبنــان وجيــه �لبــزري، و�أع�ســاء 

جمل�ــص �الأعمال �للبنــاين - �لرو�سي: 

روبــري جري�ساتي، فايز جبادو، نبيل 

زنتــوت، ومديــر عــام غرفــة بــريوت 

وجبل لبنان ربيع �سرب�.

بد�يــة نوه فهد بالعالقــات ��للبنانية 

- �لرو�سيــة، و�أكــد »�ــرصورة �تخــاذ 

كل �خلطــو�ت �لتي مــن �ساأنها تعزيز 

�لتعــاون �القت�سادي بــني �لبلدين«، 

م�ســري� �ىل »�همية �لزيارة �لتي يقوم 

بهــا �لوفــد �لرو�ســي، و�لتــي ت�ســب 

�القت�ساديــة  �لعالقــات  تنميــة  يف 

�لثنائية، ال �سيما مع وجود �لكثري من 

فر�ــص �العمال �لتي ميكن �ال�ستفادة 

منها لتحقيق �مل�سالح �مل�سرتكة«.

و�سدد على �أهمية دور جمل�ص �الأعمال 

�للبنــاين - �لرو�ســي، »�لــذي ي�ســكل 

�أد�ة فعالــة لتنمية �لتبــادل �لتجاري 

وتعزيــز �لتعــاون �القت�ســادي بــني 

�لبلدين«. م�ســري� �إىل �أن غرفة بريوت 

وجبــل لبنــان �أن�ساأت جلنــة ملتابعة 

وتفعيــل جمال�ــص �الأعمــال �للبنانية 

�ن  ذلــك  �ســاأن  و»مــن  �مل�سرتكــة، 

ينمــي عالقــات لبنــان �القت�ساديــة 

و�لتجارية �خلارجية«.

وحتــدث �رصغييف، فاأكد �أهمية �لدور 

�القت�ســادي �لــذي يلعبــه لبنــان يف 

�ملنطقة، م�سدد� على »�أهمية �لتعاون 

�لقطــاع  بــني  خ�سو�ســا  �لثنائــي 

�خلا�ص لتنميــة �لتعاون �القت�سادي 

�مل�ســرتك وحتقيق م�سالــح �لبلدين«. 

ووجــه دعــوة �ىل غرفة بريوت وجبل 

لبنان للم�ساركــة يف معر�ص »�أر�بيا 

�إيك�سبــو 2013« �لــذي ينظمــه جمل�ــص 

�العمال �لعربــي - �لرو�سي يف مركز 

�ملعار�ــص �لــدويل يف مدينــة �سانت 

بيرت�سبــورغ بني 30 �أيــار و1 حزير�ن 

�الت�ســاالت  �إقامــة  بهــدف   ،2013

�لعربيــة  �ل�ــرصكات  بــني  �ملبا�ــرصة 

�لتي متثل فــروع �القت�ساد �ملختلفة 

مــع �الأقاليــم �لرو�سيــة. ورحــب فهد 

بـ»هــذه �ملبــادرة«، موؤكــد� ��ستعــد�د 

�لغرفــة �لقيام بكل ما يلزم و�لتعاون 

و�لتن�سيــق مــع �جلهــات �ملعنيــة يف 

�سبيل �إجناح �مل�ساركــة �للبنانية يف 

�ملعر�ص.

�لتجــارة  غــرف  »�حتــاد  رئي�ــص  �أطلــق 

و�ل�سناعــة و�لزر�عــة يف لبنــان« رئي�ص 

»غرفــة بريوت وجبل لبنان« حممد �سقري 

يف موؤمتــر �سحــايف م�ســرتك مــع حاكم 

م�رصف لبنــان �لدكتور ريا�ــص �سالمة، 

يف »روتانــا ـ جيفينــور«، �أول �سنــدوق 

مــن نوعــه يف لبنــان لتحفيــز ومتويــل 

 FARO« ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة�

لبنان«، من �سمن �سبكة متو�سطية الن�ساء 

ودعم موؤ�س�ســات حديثة عاملة يف جمال 

�البــد�ع و�البتــكار. كما �أعلن عــن �إجناز 

جميــع �ملر�حــل �لتح�سرييــة لل�سنــدوق 

مبــا فيها ��ستقبال طلبــات �حل�سول على 

�لتمويل و�مل�ساعدة �لتقنية.

بد�ية �عترب �سقري �أن »�للقاء لي�ص من �أجل 

دق ناقو�ص �خلطر حول �ملرحلة �خلطرية 

و�حلرجة �لتي مير بها �القت�ساد �لوطني، 

�إمّنــا هــو حتــٍد يف ظــل �جلمــود و�لركود 

�القت�ســادي يتمثل باإطالق �سندوق دعم 

وحتفيــز وتوجيــه �ملوؤ�س�ســات �ل�سغــرية 

و�ملتو�سطــة �ملبدعة يف لبنان هو »فارو 

لبنان«، �لذي �أُن�سئ مببادرة من �حلكومة 

�لتنميــة  �إىل حتفيــز  �لفرن�سيــة ويهــدف 

�القت�ساديــة عــرب �البــد�ع و�البتكار من 

خالل �سبكــة متو�سطيــة يقودها �الحتاد 

مــن �أجل �ملتو�سط لدعــم وتعزيز �ل�رص�كة 

بني �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة«.

و�أو�ســح �سقــري �أن لبنــان هــو �أول بلــد 

ي�ســارك يف هذ� �مل�رصوع بعد فرن�سا �لتي 

�أطلقتــه يف خدمة �ملتو�سط، م�سري� �ىل �ن 

غرفــة بريوت وجبل لبنان �ستكون مركز�ً 

ل�سندوق FARO« لبنان«.

ا 
ً

وقــال »يبقى �سنــدوق »فــارو« منوذج

لل�رص�كــة بني �لقطاعني �لعــام و�خلا�ص 

وللتعاون �لوثيق بني �ملوؤ�س�سات �لكبرية 

و�ملوؤ�س�ســات �ل�سغــرية و�لنا�سئــة وذلك 

نتيجــة �لرعاية �ملاليــة و�لتقنية«، د�عيا 

من »كل لبناين ذي فكرة �أوم�رصوع طموح 

ومفيــد للمنطقة ولديه �لرغبــة بالتعاون 

مع موؤ�س�سات يف �خلارج �الت�سال مبركز 

�لدر��ســات يف غرفة بــريوت وجبل لبنان 

للح�ســول علــى كل �ملعلومــات �لتي هو 

بحاجة �إليها لال�ستفادة من �لفارو«.

و�خري� قال �سقري �إنه تاأمن حتى �ليوم 400 

�لــف دوالر، و�سيتوفــر قر�ص مــن �الحتاد 

�الوربي مبليون دوالر كهبة لل�سندوق.

سالمة: محرك لتحفيز االستثمار
ويف ��سارتــه �ىل �ل�سنــدوق �ال�ستثمــاري، 

�عترب حاكم م�رصف لبنان ريا�ص �سالمة، 

ك �الأ�سا�سي 
ّ
�أن هــذه �ملوؤ�س�سات هي �ملحــر

لعمليــة حتفيــز �ال�ستثمــار وهــي �ملباِدرة 

�ىل م�ساريــع جديــدة وخلــق فر�ــص �لعمل 

�ســًا وكفــاءة. كذلــك �أن هــذه 
ّ

�الأكــرث تخ�س

و�ملعرفــة  لالإبتــكار  مفتــاح  �ملوؤ�س�ســات 

يف جمــال �القت�ســاد«. و��ســار �ىل قيــام 

م�ــرصف لبنــان تاريخيــًا مببــادر�ت عدة 

ل من خالل 
ّ

لدعــم �لت�سليف �مُلنتــج، وتو�س

�سيا�ســة �ال�ستقــر�ر يف �سعر �ــرصف �للرية، 

�ىل �إدخال �لعملة �لوطنية كعملة للت�سليف، 

ع حتمًا جمــاالت �لت�سليف 
ّ
�الأمــر �لــذي و�س

يف لبنــان. �ليــوم ويف �أو�خــر �لعــام 2012، 

�أقر�ســت �مل�ســارف يف لبنــان �ىل �لقطاع 

�خلا�ص مــا ي�ساوي �لـ 44 مليــار دوالر �أي 

�أكرث مــن �لنــاجت �ملحلي �للبنــاين، و�جلزء 

�الأكــرب من هذه �لقرو�ص تاأتــى من قر�رنا 

جعــل �للرية �للبنانية عملــة ت�سليف. نعترب 

�أن مــن �أولوياتنا يف �لعام 2013، �ملحافظة 

علــى �ال�ستقر�ر يف �سعر �رصف �للرية جتاه 

�لــدوالر �الأمريكي ب�ســكل �أ�سا�ســي، ولدينا 

�المكانــات لتحقيــق ذلك. هــذه �المكانات 

متاحــة �أواًل من خــالل موجود�ت م�رصف 

لبنــان بالعمــالت �الأجنبية �لتــي بلغت ما 

يقارب �لـــ36 مليار دوالر با�ستثناء �لذهب. 

ثانيــًا، من خــالل �الإمكانات �ملوجودة يف 

�لقطــاع �مل�رصيف، حيــث �أ�سبحت ود�ئعه 

ت�ســاوي حدود �لـــ135 مليــار دوالر ي�ساف 

�ليها 25 مليــار�ً ود�ئع �مل�سارف �للبنانية 

�لعاملة يف �خلارج.

�أ�ســاف: نتطّلــع �ليوم، يف هــذه �ملرحلة 

�لتــي نعتربهــا كثرية �لدقــة بالن�سبة �ىل 

لبنــان �لــذي يتاأثــر باأزمــات �ملنطقة ال 

�سيمــا �الأزمة �حلا�سلــة يف �سوريا، �الأمر 

�لــذي لــه وقــع علــى حركــة �ال�ستثمــار 

وحركــة �ال�ستهــالك. �سهدنــا تر�جعًا يف 

�لنمــو بعد �أيــار 2012 ب�سبب تر�جع �لطلب 

�خلارجي يف �ل�سوق �للبناين.

313 يف  �لتعميــم  »�أ�سدرنــا  وقــال �سالمــة 

ت�ــرصف  يف  �ســع 
ُ
و �لــذي  �لعــام،  بد�يــة 

�لقطــاع �مل�ــرصيف بحــدود �لـــ2200 مليار 

لــرية �ي مــا ي�ســاوي �ملليــار و400 مليون 

تكــون  �ن  علــى  تقريبيــة،  ب�ســورة  دوالر 

�لت�سليفــات �لتــي حت�سل عليهــا �مل�سارف 

هــة بن�سبــة 56 يف �ملئة 
ّ

بـــ1 يف �ملئــة، موج

�ىل قطــاع �ل�سكــن، 20 يف �ملئــة �ىل �لبيئة، 

22 يف �ملئــة �ىل �لقطاعــات �النتاجيــة، و2 

يف �ملئــة �ىل �لتعليــم، وهنالك �أي�سًا مبالغ 

�مل�ساريــع  وتطويــر  لالأبحــاث  خم�س�ســة 

�جلديــدة خ�سي�ســًا للموؤ�س�ســات �ل�سغرية. 

هــذ� �مل�رصوع ي�ساهم يف زيادة ن�سبة �لنمو 

يف �القت�ســاد �للبنــاين بــني 2 و3 يف �ملئة 

ك بها هذه 
ّ
وفــق �ل�رصعــة �لتي �سوف تتحــر

�لت�سليفات«.

و�عتــرب »�أن �إعــادة �سّخ �ل�سيولــة وحتريك 

�ل�ســوق ي�ساهمــان �أي�ســًا يف ردع �لزيــادة 

يف دعــم �لقرو�ــص غــري �لقابلــة للت�سديــد. 

ما نحــاول �أن نقوم به، هــو توفري �لتمويل 

ف �الأ�ســو�ق يف لبنان 
ّ
و�إبقائــه حتت ت�ــرص

�ىل حــني حــدوث م�ساريع جمديــة، فتكون 

�مل�ســارف �أي�ســًا يف �ســدد ممار�سة ليونة 

م�سوؤولــة مــع �لقطاعــات �القت�ساديــة يف 

�سبيــل تخّطــي هــذه �ملرحلــة �لدقيقــة من 

�ملبا�ــرص  �لتاأثــري  �أن  �ىل  ون�ســري  �لوقــت. 

لالأحــد�ث �حلا�سلــة يف �ملنطقــة )�سوريــا، 

م�رص، �أوغري دولة موجودة فيها �مل�سارف( 

على �لقطاع �مل�رصيف �للبناين، مت ��ستيعابه 

خالل �لعام 2012، ولهذ� �ل�سبب كانت �أرباح 

�مل�ســارف خــالل �لـــ2012 م�سابهــة تقريبًا 

لتلــك �ملحّققة يف �لـ2011، الأننا �أردنا وجود 

�ملوؤونات �لالزمــة و�ل�رصورية لتغطية كل 

�ملخاطر �لتابعــة للم�سارف �للبنانية �لتي 

تعمــل خــارج لبنان. هــذ� �ل�ســيء �أُجنز، لذ� 

لي�ص لدينا خالل �لعام 2013 مفاجاآت �سلبية 

�ء عمله 
ّ
منتظرة على �لقطــاع �مل�رصيف جر

يف �خلارج«.

لقاء لبناني ــ روسي في غرفة التجارة
»غرفة بيروت« 

تطلق الصندوق االستثماري األول من نوعه
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من �صهر اإلى �صهر

�أطلقــت �ملوؤ�س�ســة �لعامــة لت�سجيــع 

»�يــد�ل«  لبنــان  يف  �ال�ستثمــار�ت 

موقعهــا �الإلكــرتوين �جلديــد خــالل 

حفل نظمتــه يف �ل�رص�يــا �حلكومية، 

برعايــة وزيــر �القت�ســاد و�لتجــارة 

وزيــر  وح�ســور  نحا�ــص  نقــوال 

�الت�ســاالت نقوال �سحنــاوي ووزير 

�لدولــة مــرو�ن خري �لديــن وعدد من 

�ل�سفر�ء و�ل�سخ�سيات �القت�سادية.

بد�يــة، حتــدث رئي�ــص جمل�ــص �إد�رة 

عيتــاين،  نبيــل  �ملهند�ــص  »�يــد�ل« 

موؤكــد� �أن »�إطــالق �ملوقــع �جلديــد 

»�يــد�ل«  �سعــي  يج�ســد  �إجنــاز  هــو 

�ملتو��سل لتدعيــم وتعزيز �نت�سارها 

و�الإقليمــي  �ملحلــي  �ل�سعيــد  علــى 

»ي�ســكل  �أنــه  و�عتــرب  و�لعاملــي«. 

علــى  �مل�ستثمريــن  ت�ساعــد  من�ســة 

جبــه �لتحديات وعلــى �النطالق يف 

م�ساريعهــم وتو�سيــع �أعمالهم . ومن 

خاللــه نحقــق �لعديــد مــن �الأهد�ف 

�لتــي تدعــم قدرتنــا علــى �ملناف�سة 

و�لو�سول �إىل �لعاملية«. 

بعد ذلــك، مت عر�ص �ملوقع مبحاوره 

ل�رصكــة  كلمــة  وكانــت  �الأ�سا�سيــة. 

Koein �ملطورة للموقع �الإلكرتوين.
علــى  »�إيــد�ل«  فهنــاأ  نحا�ــص  �أمــا 

»�لــدور �لفاعل �لــذي تلعبه يف جذب 

�ال�ستثمــار�ت �لتــي لطاملا �حتاجها 

لبنان لتعزيز منوه وتقوية �قت�ساده«. 

و�أكــد »�ل�سعي �لد�ئــم �إىل خلق �لبيئة 

�ملالئمــة لال�ستثمــار�ت وتوفري دعم 

�أكرب لهــا يف ظل �ملناف�ســة �لعاملية 

مع موؤ�س�سات ت�سجيع �ال�ستثمار«.

و�أو�ســح نحا�ص �أن »وز�رة �القت�ساد 

فاعــل  ب�ســكل  �ساهمــت  و�لتجــارة 

�لتعديــالت  الإدخــال  �لتح�ســري  يف 

�لقانــوين  �الطــار  علــى  �لالزمــة 

للموؤ�س�سة لت�سهيــل �أعمالها وحت�سني 

�نتاجيتها«. 

جمــدد�ً دعــم �لن�ساطــات �لتــي تقوم 

بها موؤ�س�ســة »�يد�ل« يف �طار عملها 

جللب �ال�ستثمار�ت لتطال �لقطاعات 

وتوزيعهــا  �ال�سا�سيــة  �القت�ساديــة 

على كافة �ملناطق �للبنانية«.

»إيدال« تطلق موقعها اإللكتروني

يف �إطــار دعمها للقطاعــات �الإنتاجية 

�للبنانيــة وترويــج �سادر�تهــا، رعــت 

�ملوؤ�س�سة �لعامة لت�سجيع �ال�ستثمار�ت 

يف لبنــان »�يــد�ل« جنــاح �ل�سناعات 

 Gulfood لغذ�ئية �للبنانية يف معر�ص�

�إد�رة  جمل�ــص  رئي�ــص  �فتتحــه  �لــذي 

نبيــل عيتــاين يف  »�يــد�ل« �ملهند�ــص 

ح�ســور قن�ســل لبنان يف دبــي �سامي 

منري ورئي�ص نقابة �أ�سحاب �ل�سناعات 

�لغذ�ئية جــورج ن�رص�وي وممثلني عن 

وز�رة �لزر�عــة و�حتاد �لغرف �للبنانية 

وح�سد من �ل�سناعيني. 

وتاأتي م�ساركة لبنان يف هذ� �ملعر�ص 

لتوؤكد على �حل�سور �الإقليمي و�لعاملي 

لقطــاع �ل�سناعات �لغذ�ئيــة �للبنانية، 

�ملناف�ســة  علــى  قدرتــه  علــى  كمــا 

يعتــرب  �ملعر�ــص  هــذ�  �أن  خ�سو�ســا 

نافذة مهمــة ل�سادر�ت هذ� �لقطاع �إىل 

�الأ�ســو�ق �لعربيــة و�لعامليــة، يف ظــل 

�الإقبال �ملتز�يــد على منتجات �ملطبخ 

�ملتو�سطي ب�سكل عــام و�للبناين ب�سكل 

خا�ص، و�نت�سار �جلاليات �للبنانية يف 

عدد كبري من دول �ملنطقة و�لعامل. 

وقال رئي�ص نقابة �أ�سحاب �ل�سناعات 

�لغذ�ئية جورج ن�رص�وي �أن »�مل�ساركة 

تقليــد�  باتــت   Gulfood معر�ــص  يف 

فاقــت  �ل�سنــة  هــذه  ولكنهــا  �سنويــا. 

Gulfood ايدال« ترعى الجناح اللبناني في«
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من �صهر اإلى �صهر

بنتائجها كل �لتوقعات يف ظل �لنجاح 

�لــذي حققــه �ملعر�ــص لناحيــة �حلجم 

ع جن�سياتهم و�لعقود 
ّ
وعدد �لزو�ر وتنو

�لتــي مت �إبر�مها مع �ل�سناعيني«. و�أكد 

ن�ــرص�وي �أن هــذ� �ملعر�ص هــو �الأبرز 

علــى �ل�سعيــد �الإقليمي و�أنــه مهم جد� 

بالن�سبــة �إىل زيادة �ســادر�ت �لقطاع، 

�للبنانيــني  �ل�سناعيــني  �أن  معلنــا 

�مل�ساركني �أر�سو� �لعديد من عقود �لبيع 

مع جتار عامليني. 

مــن ناحيتــه، ر�أى رئي�ص جمل�ــص �إد�رة 

»�يــد�ل« �ملهند�ص نبيــل عيتاين �أن هذ� 

�ملعر�ــص يعترب من �أهــم �ملعار�ص يف 

�سناعة �الأغذية و�ل�سيافة يف �ملنطقة، 

يف ظــل �الهتمام �لــذي ي�سهــده �لعامل 

يف مو��سيــع �لغــذ�ء و�ل�سالمــة و�الأمن 

�لغذ�ئــي، معلنــا �أن قطــاع �ل�سناعات 

�لغذ�ئية �للبنانية ال يز�ل ي�ستحوز على 

ن�سبــة جيــدة من جممــوع �ل�ســادر�ت 

�ل�سناعية �للبنانية.

و�أ�ساف: »�سهدت �سادر�ت �ل�سناعات 

�لغذ�ئيــة منــو� خــالل �ل�سنــو�ت �لقليلة 

�ملا�سيــة. ويف �ســوء �لتوقعــات �لتــي 

ت�سري �إىل ت�ساعــف �لطلب على �الأغذية 

�مل�ستوردة يف �لعامل �لعربي يف �الأعو�م 

�ل�سناعــات  قطــاع  ميتلــك  �ملقبلــة، 

و�عــدة  مقومــات  �للبنانيــة  �لغذ�ئيــة 

وعديــدة لتلبيــة هــذ� �لطلــب �ملتز�يــد، 

وكذلك دخول �أ�ســو�ق جديدة على غر�ر 

زيــت �لزيتون �للبناين �لــذي مّت ت�سدير 

�أمــريكا  كميــات منــه هــذ� �لعــام �إىل 

�ل�سمالية و�جلنوبية و�أ�سرت�ليا. 
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�ل�ــرصق  �رصكــة  م�ساركــة  متيــزت 

و�لتو�سيــب  للتجــارة  �الو�ســط 

»مبتكــو« هــذ� �لعــام يف معر�ــص 

غالــف فود يف دبي �لــذي �قيم يف 

�لفرتة �ملمتدة من 25 �ىل 28 فرب�ير 

2013 و�لــذي �قيــم يف مركــز دبــي 

�المــار�ت  يف  �لعاملــي  �لتجــاري 

�لعربية �ملتحدة .

منتجاتهــا  مبتكــو  عر�ســت  وقــد 

ذ�ت �لنكهــة  �للذيــذة يف �ملنتجني 

�ال�سا�سني �لتــي تنتجهما »دومو و 

DOMO & DARInA »د�رينا

حيــث قدمت للــزو�ر هــذه �لنكهات 

�جلميلــة  و�اللــو�ن  �ملميــزة 

و�خللطــات �لغنيــة بالفيتامينــات 

�ل�ــرص�ب  م�ساحيــق  القــت  وقــد 

�ملنع�ســة و�ل�سهلــة �لتح�ســري �لذي 

عر�ستهــا مبتكو رو�جــا كبري� بني 

�لزو�ر يف �ملعر�ص حيث �قر �لزو�ر 

�ل�سغار و�لكبــار و�لن�ساء و�لرجال 

�نهم مل يتذوقو يوما �ف�سل من هذه 

�لنكهة.

و�جلديــر بالذكــر �ن معر�ص غالف 

فــود يقــام �سنويا يف �سهــر فرب�ير 

مــن كل عام علــى م�ساحــة 113398 

مرت مربع وي�سارك فيه 4200 �رصكة 

من 110 بلــد�ن يف �لعامل باال�سافة 

�ىل 50000 ماركــة جتارية و يعترب 

غالــف فــود مــن �كــرب �ملعار�ــص 

�لعاملية للمنتجات �لغذ�ئية

مشاركة مميزة لشركة« مبتكو« 
في معرض غالف فود 2013 في دبي
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من �صهر اإلى �صهر

لقاء بين ايخهورست و»تجمع األعمال اللبنانيين«
�لتقى رئي�ص �لهيئة �الإد�رية لتجمع رجال �الأعمال �للبنانيني 

�لدكتــور فــوؤ�د زمكحــل، �سفــرية �الحتــاد �الأوروبــي �أجنلينــا 

�يخهور�ســت، يف ح�ســور �مللحــق �القت�ســادي فر�ن�سي�سكــو 

لوبيــز- مين�سريو وبع�ص من �أع�ساء �لهيئة �الإد�رية للتجمع: 

كارين ح�سني، �إيلي عون وجورج تابت. 

وقــد عر�ص مكحــل خمتلــف �الأولويات �جلــاري �لعمل عليها 

�سمــن �لتجمــع وكذلــك �مل�ساريع �ملبــادر بها، مبــا يف ذلك: 

م�رصوع �سمان �ل�سيخوخة، و�إعادة �لنظر يف قانون �لتجارة، 

ومو�زنة �لدولة �لعامة لعام 2013، وم�رصوع �الأ�سهم ��لتف�سلية 

للقطــاع �خلا�ــص، ف�ســال عــن نتائــج �جتماعــات �لطاوالت 

�مل�ستديرة مع �الحتاد �لعمايل �لعام، و�لبنك �لدويل، وم�رصف 

لبنان، و�سندوق �لنقد �لدويل، و�الإ�سكو�... 

وحتــدث زمكحل عن »م�ســاكل �سل�سلة �لرو�تب �لتي تهز �لبالد 

حاليــا«، معربــا عــن »خماوف �لقطــاع �خلا�ص حــول تكلفة 

�مل�رصوع غــري �مل�سبوطة ومتويله �لباهظ على �ملدى �لطويل 

و�ملتو�سط و�لذي ما يز�ل لغز� خطري� مل تتم در��سته«. 

مــن جهتهــم، ركز �أع�ســاء �لهيئــة �الإد�رية علــى دور �لتجمع 

يف �لدفــاع عــن �لقطــاع �خلا�ــص �للبنــاين مع �حلفــاظ على 

��ستقالليته بعيد� عن كافة �لتوتر�ت �ل�سيا�سية �لتي من �ساأنها 

ت�سعيــد �لتوتر �سمن بيئة �الأعمــال. كما و�أنهم ذكرو� بفر�ص 

�إعادة بناء �لبنى �لتحتية يف لبنان )�لكهرباء، و�ملياه، و�لنقل 

�لعــام( و�أهميتهــا، وذلك مب�ساعدة �ل�ــرصكات �الأوروبية حتت 

�ســكل �رص�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ــص، و�لتي هي �حلل 

�لوحيد �ملمكن و�لقابل للتحقيق. 

بعــد ذلك، �سدد �أع�ساء �لهيئة على �أهمية تعزيز 

بتكويــن  لل�سمــاح  قانــون  م�ــرصوع  و�قــرت�ح 

)SAS(، وختمــو�  �ــرصكات حمــدودة مب�سطــة 

عر�سهــم بتقــدمي مبــادر�ت �لهيئــة �الإد�ريــة 

 )CSR( حلالية فيما يتعلق بامل�سوؤولية �الجتماعية لل�رصكات�

و�لبيئة. 

مــن جانبها، �أثنت �ل�سفــرية �يخهور�ست على »�لتجمع ملوقفه 

�لال�سيا�ســي �مل�ستمــر و�مل�ستقــل و�سجعت فريــق �الإد�رة على 

مو��سلة �لرتكيز على �أهد�ف �سغرية قابلة للتحقيق«. 

كمــا �أثنت على »م�ستوى �ل�ــرصكات �للبنانية �خلا�سة �لرفيع، 

وهــي حمرك مركزي لالقت�ســاد، و�لتي تتبع عن كثب معايري 

�مل�ستويات �لعالية �لدولية«. 

و�ســددت على »�أهميــة �لقطاع �خلا�ص يف �حلفاظ على �مليزة 

�لتناف�سية و�البتعاد عن �لق�سايا �ل�سيا�سية و�لدينية«. 

ثــم عر�ست �أولويــات �لبعثــة �الأوروبية و�مل�ساريــع �جلارية، 

مثال: �لتغذية: �سالمة �لغذ�ء، وخل�ست �إىل �أن لبنان مير بفرتة 

من �ال�سطر�بات �ل�سديدة على �ل�سعيد �ملحلي و�الإقليمي �آملة 

�أن تكون هذه �ملرحلة �ل�سيئة ق�سرية �الأجل. 

و�سيعقــب هــذ� �الجتمــاع �الأول لقــاء�ت عدة، 

و�سيكون هناك تو��سل منتظم و�أي�سا خطة عمل 

�قت�ساديــة م�سرتكــة بــني �لبعثــة �القت�سادية 

�الأوروبية وجتمع رجال �الأعمال �للبنانيني.

مكحل : 

القطاع الخاص يتخّوف 

من تكلفة السلسلة

�طلقــت �ملديرة �لعامــة لـ«هو�سبيتاليتي 

�رصفي�ــز« جمانــة دمو�ص �سالمــة »لقاء 

ومعر�ــص هوريــكا« لل�سنــة �لع�رصين يف 

9 ني�ســان �ملقبــل، يف موؤمتــر �سحــايف، 

عبــود  فــادي  �ل�سياحــة  وزيــر  برعايــة 

ممثــاًل مب�ست�ساره ر�مز �أبو نادر يف فندق 

فيني�سيا يف بريوت.

�ســات 
ّ
�ملوؤ�س روؤ�ســاء  �أعــرب  مــا  ويف 

عــن  �لفندقــي  �لقطــاع  يف  و�لنقابــات 

دعمهم للقاء ومعر�ص »هوريكا« و�أعلنو� 

عن �أن�سطــة وخطط جديدة للمو�سم �الآتي، 

�أكــد �بــو نــادر نقــال عــن �لوزيــر عبــود 

باأنــه لطاملــا كان د�عمًا لقــاء ومعر�ص 

جلمعيــة  رئى�ســًا  كان  مــذ   Horeca
�ل�سناعيــني �للبنانيني وحتى يومنا هذ� 

نظر�ً لنجاح هــذ� �ملعر�ص �لذي �ثبت �نه 

متجــدد و�آخذ يف �لتو�سع �أكرث فاأكرث على 

مر �ل�سنني. 

وقــال: »�ن �سياحــة �ملطبــخ و�ل�سيافــة 

هــو نــوع ��سا�ســي يف تطويــر �ل�سياحــة، 

فالعالقــة بــني �ل�سياحــة و�ل�سيافة هي 

عالقــة تكاملية، كمــا �ن �لزيادة يف عدد 

�لفنــادق و�ملطاعــم يف لبنــان تفر�ــص 

�حلاجــة �ىل مــو�رد تو�كب هــذه �لزيادة 

يف حجــم متطلباتهــا �لب�رصيــة و�لتقنية 

و�ل�سناعية و�لتكنولوجية و�لغذ�ئىة«. 

وقــد عملــت وز�رة �ل�سياحــة جديــًا على 

مو�ســوع تطويــر معايــري �جلــودة لــدى 

�ملوؤ�س�ســات �ل�سياحيــة كافــة يف لبنــان. 

وي�ساهم هوريــكا يف ح�رص كل �لتقنيات 

و�لتجارب يف بقعة و�حــدة تقدم �لفائدة 

�ملعر�ــص.  يف  للم�ساركــني  و�خلــربة 

وتكمــن �أهميته هــذ� �ملعر�ــص �ي�سًا يف 

عملية تبــادل �خلرب�ت و�لتجارب ما بني 

�ل�رصكات �لكربى �ملحلية و�لدولية. 

ولفت »حر�ست وز�رة �ل�سياحة هذ� �لعام 

على �لقاء �ل�سوء على �مللتقى وفعاليته، 

حيث نظمــت رحلة تعريفيــة ل�سحافيني 

�وروبيــني و�مريكيني مــن و�سائل �عالم 

لتغطيــة  لبنــان  �ىل  معروفــة  �جنبيــة 

فعاليات �مللتقى«. 

مــن جهتهــا، �كــدت �سالمــة �أن غالبيــة 

ِجــزت. وقالــت 
ُ

م�ساحــة �ملعر�ــص قــد ح

�إن وز�رة �ل�سياحــة ت�ست�سيــف وفــد�ً مــن 

10 كبــار كتاب يف �لتغذيــة وهو برنامج 

يهدف �ىل �لنهو�ص بال�سناعات �لغذ�ئية 

يف �لبلد.

وي�ستقبــل لقــاء »هوريــكا« �أكــرث من 385 

م�ســاركًا مــن: لبنــان، �أ�سرت�ليــا، فرن�سا، 

مــان، بولند�، 
ُ
�إيــر�ن، �إيطاليــا، �الردن، ع

�سنغافــورة، تايالنــد�، تركيــا، �الإمــار�ت 

�ملتحدة �لعربية، �إ�سبانيا و �سرييلنكا.

و�سي�سارك يف �ملعر�ص �ل�سنوي لل�سيافة 

و�سناعــة �ملاأكــوالت 30 طاهيــا حمليــا 

وعامليــا حيــث �ستقام �أكرث مــن 13 ور�سة 

م�سابقــات   10 مــن  و�كــرث  يوميــًا  عمــل 

ملكافاأة �لتميز يف �الإبد�ع و�البتكار.

للسنة العشرين من 9 الى 12 نيسان

األعالن عن لقاء ومعرض »هوريكا«
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مت �طالق بطاقة �العتماد �لتي حتمل ح�رصيَا �لعالمة �لتجارية 

ل�رصكة �الت�ساالت �خللوية �لر�ئدة يف لبنان »touch« بالتعاون 

يف  ريادة  �مل�سارف  �أكرث  �أحد  عرب  �لعاملية  »فيز�«  �رصكة  مع 

نقوال  �الت�ساالت  وزير  برعاية  و�ملهجر،  لبنان  بنك  لبنان، 

�لـ  �سحناوي وح�سوره، وذلك خالل موؤمتر �سحايف، يف فندق 

جمل�ص  رئي�ص  من  كّل  بح�سور  بريوت،  يف   Four Seasons
�إد�رة ومدير عام بنك لبنان و�ملهجر �سعد �أزهري، و�ملدير �لعام 

ل�رصكة »touch« كلود با�سيل، ومدير عام �رصكة فيز� ملنطقة 

�مل�رصق طوين غوغا�سيان.

وتعترب بطاقة �العتماد �جلديدة هذه �الأوىل من نوعها يف �ل�رصق 

�الأو�سط، بحيث �أنها �أول بطاقة حتمل عالمة جتارية و�حدة ل�رصكة 

برنامج  حامليها  متنح  كما   ،)single branded( �ت�ساالت 

تخابر  دقائق  على  �حل�سول  ما بني  �الختيار  يخوّلهم  مكافاآت 

ة على 
ّ
ة �أو خدمة �إنرتنت جماني

ّ
ة �أو ر�سائل ق�سرية جماني

ّ
جماني

�رص�ء  بعمليات  قيامهم  عند  �لثابتة   »touch« �رصكة  خطوط 

بقيمة مئة دوالر �أمريكي، �أينما كانو� يف �لعامل.

ّد �أزهري يف �ملنا�سبة على �رصورة مو�كبة �لتغيري�ت �لعاملية 
�سد

عاد�ت  على  وتاأثريها  �لتكنولوجيا  عن  �لناجتة  تلك  ها 
ّ
و�أهم

�لد�ئم  و�ملهجر  لبنان  بنك  �سعي  ياأتي  وهنا  و�أذو�قه.  �مل�ستهلك 

�أجمع حيث  لالبتكار لي�ص فقط يف لبنان بل يف �ل�رصق �الأو�سط 

كان �مل�رصف �أول من �أطلق خدمة �لـ eCash يف �ل�سنة �ملا�سية 

د هذ� �البتكار مع �ل�رصكاء »touch« و فيز�.
ّ
و�ليوم يتجد

نطلقها  �لتي  �الئتمانية   »touch« بطاقة  »متثل  با�سيل:  وقال 

�خللوية  �الت�ساالت  حقَلي  بني  �لوثيقة  �ل�رص�كة  جتليات  �إحدى 

عد�ً جديد�ً يف �بتكار و�سائل متطورة 
ُ
و�سريفة �لتجزئة، م�سيفة ب

�أنه  �مل�ستخدمني �حلالية و�مل�ستقبلية. علمًا  تتما�سى ومتطلبات 

�أجرو�  200 مليون م�ستخدم  �أكرث من  �الإح�ساء�ت،  �أحدث  بح�سب 

عمليات مالية عرب �لهو�تف �خللوية لغاية نهاية �لعام 2012«.

�العتماد  تنامي  ية 
ّ
�أهم عن  غوغا�سيان  فاأو�سح  ا من جهته، 

ّ
�أم

على �لبطاقات �مل�رصفية و�لدور �لذي توؤديه فيز� يف هذ� �ملجال 

من خالل منتجاتها.

�للبناين  �مل�سارف  بقطاع  �فتخاره  فاأبدى  �سحناوي  �أما 

وباإطالق بطاقة touch �الئتمانية �لتي هي �الأوىل من نوعها 

على �سعيد منطقة �ل�رصق �الأو�سط، لكننا يف �لوقت عينه ن�ساأل 

�لقطاع �مل�رصيف بذل �ملزيد من �جلهود ليكون لبنان �لر�ئد �أي�سًا 

 ،Mobile Payment �خللوي  �لهاتف  �لدفع عرب  يف جمال 

علمًا �أن هذ� �ملو�سوع لي�ص منوطًا بوز�رة �الت�ساالت فح�سب، بل 

يتطلب تعاون وتوحيد جهود جهات عدة �أبرزها م�رصف لبنان 

ووز�رة �القت�ساد«.

�صركات

برعاية وح�سور وزير �الت�ساالت نقوال 

�العتماد  بطاقة  �إطالق  مت  �سحناوي، 

�لتجارية  �لعالمة  ح�رصيَا  حتمل  �لتي 

�لر�ئدة يف  �خللوية  �الت�ساالت  ل�رصكة 

بالتعاون مع �رصكة   »touch« لبنان

�مل�سارف  �أكرث  �أحد  �لعاملية عرب  فيز� 

و�ملهجر،  لبنان  بنك  لبنان،  ريادة يف 

�لـ  فندق  يف  �سحايف  موؤمتر  خالل 

بريوت،  يف   Four Seasons
 ، �أزهري  �سعد  �ل�سيد  من  كّل  بح�سور 

بنك  عام  ومدير  �إد�رة   جمل�ص  رئي�ص 

با�سيل،  كلود  و�ل�سيد  و�ملهجر،  لبنان 

�ملدير �لعام ل�رصكة »touch«، و�ل�سيد 

طوين غوغا�سيان، مدير عام �رصكة فيز� 

ملنطقة �مل�رصق. 

هذه  �جلديدة  �الإعتماد  بطاقة  وتعترب 

�الأو�سط  �ل�رصق  يف  نوعها  من  �الأوىل 

عالمة  حتمل  بطاقة  �أول  �أنها  بحيث 

�إت�ساالت  ل�رصكة  و�حدة  جتارية 

متنح  كما   ،)single branded(

يخوّلهم  مكافاآت  برنامج  حامليها 

دقائق  على  �حل�سول  بني  ما  �الإختيار 

ق�سرية  ر�سائل  �أو  ة 
ّ
جماني تخابر 

على  ة 
ّ
�إنرتنت جماني �أو خدمة  ة 

ّ
جماني

�لثابتة   »touch« �رصكة  خطوط 

بقيمة  �رص�ء  بعمليات  قيامهم  عند 

يف  كانو�  �أينما  �أمريكي،  دوالر  مئة 

�لتق�سيط  مرونة  �إىل  باال�سافة  �لعامل، 

وغريها من �ملز�يا �لنوعية مثل متديد 

على  �لبائع  �أو  �مل�سّنع  لكفالة  تلقائي 

تغطية  �إىل  باالإ�سافة  دة 
ّ
حمد منتجات 

حال  يف  �جلديدة  �مل�سرتيات  جلميع 

�أو �رصقتها. كما  �إ�ساعتها  �أو  رها 
ّ
ت�رص

 »touch« من  �الإعتماد  بطاقة  تقدم  

باملئة  �سفر  مثل  خا�سة  عرو�سات 

فائدة على �الأجهزة �لذكية، و�لعفو من 

 Roaming  أي �يد�ع للتفعيل خدمة�

ي 
ّ
�سح تاأمني  بني  �الإختيار  و�إمكانية 

جماين ي�سمل م�ساريف �لطبابة حلاملي 

�لبطاقات �لبالتنية �ملميزين ، �أو بطاقة 

�لتي  �ملجانية   )Priority Pass(

الأكرث  �لدخول  �أف�سلية  ل �ساحبها 
ّ
تخو

 )VIP( زة 
ّ
ممي مطار  �سالة   600 من 

حول �لعامل.... 

�سعد  �ل�سيد  د 
ّ
�سد �لرتحيب،  كلمة  ويف 

�لتغيري�ت  مو�كبة  �رصورة  على  �أزهري 

عن  �لناجتة  تلك  ها 
ّ
و�أهم �لعاملية 

عاد�ت  على  وتاأثريها  �لتكنولوجيا 

ياأتي �سعي بنك  و�أذو�ق �مل�ستهلك. وهنا 

لي�ص  لالإبتكار  �لد�ئم  و�ملهجر  لبنان 

�الأو�سط  �ل�رصق  يف  بل  لبنان  يف  فقط 

�أجمع حيث كان �مل�رصف �أول من �أطلق 

�ملا�سية  �ل�سنة  يف   eCashل� خدمة 

�ل�رصكاء  مع  �الإبتكار  هذ�  د 
ّ
يتجد و�ليوم 

»touch« و فيز� من خالل هذه �خلدمة 

�جلديدة.  

با�سيل  د 
ّ
�ل�سي ح 

ّ
�رص �ملنا�سبة  هذه  يف 

 »touch« بطاقة  »متثل  قائاًل: 

�إحدى  �ليوم  نطلقها  �لتي  �الئتمانية 

حقَلي  بني  �لوثيقة  �ل�رص�كة  جتليات 

و�سريفة  �خلليوية  �الت�ساالت 

عد�ً جديد�ً يف �بتكار 
ُ
�لتجزئة، م�سيفة ب

ومتطلبات  تتما�سى  متطورة  و�سائل 

�مل�ستخدمني �حلالية و�مل�ستقبلية. علمًا 

�أنه بح�سب �أحدث �الإح�ساء�ت، �أكرث من 

عمليات  �أجرو�  م�ستخدم  مليون   200

لغاية  �خللوية   �لهو�تف  عرب  مالية 

نهاية �لعام 2012«.  

د 
ّ
�ل�سي فاأو�سح  جهته،  من  ا 

ّ
�أم  

�العتماد  تنامي  ية 
ّ
�أهم عن  غوغا�سيان 

�لذي  و�لدور  �مل�رصفية  �لبطاقات  على 

خالل  من  �ملجال  هذ�  يف  فيز�  توؤديه 

 touch بطاقة  وتاأتي  منتجاتها. 

�جلديدة لتعزيز �لتعاون بني فيز� وبنك 

 هذ� 
ّ
�أن ي�ستمر �أمل  لبنان و�ملهجر على 

�ملبادر�ت  من  �ملزيد  الطالق  �لتعاون 

م�سلحة  يف  ت�سب  �لتي  �مل�ستقبلية 

�مل�ستهلك و�القت�ساد.

»نفخر  فقال:  �سحناوي  �لوزير  �أما 

يعد  �لذي  �للبناين  �مل�رصيف  بقطاع 

�أكرث �لقطاعات �القت�سادية ن�ساطًا  من 

�ىل  بالن�سبة  �الأمر  كذلك  وحيوية. 

�ملناف�سة  ت�ستد  �لذي  �الت�ساالت  قطاع 

م�سلحة  يخدم  مبا  حيوية  ويزد�د  فيه 

باإطالق  كذلك  نفخر  �للبناين.  �ملو�طن 

هي  �لتي  �الئتمانية   touch بطاقة 

منطقة  �سعيد  على  نوعها  من  �الأوىل 

عينه  �لوقت  يف  لكننا  �الأو�سط،  �ل�رصق 

�ملزيد  بذل  �مل�رصيف  �لقطاع  ن�ساأل 

�أي�سًا  �لر�ئد  لبنان  ليكون  �جلهود  من 

�خلليوي  �لهاتف  عرب  �لدفع  جمال  يف 

�أن  علمًا   ،Mobile Payment
بوز�رة  منوطًا  لي�ص  �ملو�سوع  هذ� 

تعاون  يتطلب  بل  فح�سب،  �الت�ساالت 

�أبرزها  عدة  جهات  جهود  وتوحيد 

م�رصف لبنان ووز�رة �القت�ساد«.

من  كاًل  مهنئًا  كلمته  �سحناوي  وختم 

و�ملهجر  لبنان  وبنك   touch �رصكة 

على هذ� �الإجناز �جلديد.

تعاون بين touch و»لبنان والمهجر« و»فيزا«

صحناوي: نفخر بإطالق البطاقة االئتمانية

أزهري: ضرورة مواكبة التغييرات

بطاقة اعتماد من شركة »تاتش«

بالتعاون مع »بنك لبنان والمهجر« و»فيزا«

يف  �الأوىل  �البتد�ئية  �لغرفة  �أعلنت 

بريوت �إفال�ص �رصكة »بريوت �نرتبر�يز 

عن  توقفها  بد�ية  وحددت  �ص.م.ل« 

قا�سيًا  وعينت   2011-7-23 يوم  �لدفع 

وكياًل  وحماميًا  �لتفلي�سة  على  م�رصفًا 

وو�سع  �جلردة  �إجر�ء  وقررت  لها، 

ق�سائيني  م�ساعدين  بعناية  �الأختام 

�أ�سمتهما.

�ل�سادر عن �ملحكمة  وتبنّي من �حلكم 

يف مرحلة �سابقة، �أنها تثبتت يف قر�ر 

�سدر عنها يوم 29-10-2012 من حتقق 

�الإفال�ص:  الإعالن  �الأولني  �ل�رصطني 

وهما �ل�سفة �لتجارية لل�رصكة، وترُتب 

باإعالن  �ملَطاَلب  �لتجاري  �لدين 

�الإفال�ص على �أ�سا�سه وقدره 40،150 د.�أ.، 

�لثالث  �ل�رصط  �لتحقق من تو�فر  وبقي 

�لتجاري  �لدين  دفع  عن  �لتوقف  وهو 

�مل�ستحق.

وكانت �ملحكمة كلفت �ل�رصكة �ملدعى 

عليها �تخاذ موقف من �لدين �لتجاري 

»بنك  �ملدعي  مل�سلحة  عليها  �ملرتتب 

�ملو�رد �ص.م.ل«، للتثبت من مدى تو�فر 

هذ� �ل�رصط، لكنها مل تنفذ ما كلفت به، 

ومل تبادر �ىل ت�سديد قيمة �لدين �و �ىل 

�يد�ع �لقيمة يف �سندوق �ملحكمة، ومل 

له،  �سامنة  م�رصفية  كفالة  �ية  تقدم 

�نهيار  �ل�سلبي  موقفها  يثبت  وبذلك 

و�سعها �ملايل، ويوؤكد بالتايل �نها يف 

حالة �لتوقف عن �لدفع. وبذلك تتحقق 

جتارة،   489 باملادة  �الإعمال  �رصوط 

ويقت�سي �إعالن �إفال�ص �ل�رصكة �ملدعى 

عليها بريوت �نرتبر�يز �ص.م.م.

حلكم  �سابق  حكم  يف  �ملحكمة  وكانت 

�إعالن �الإفال�ص هذ�، ق�ست برد �لدعوى 

عن حممد ح�سام م�سباح جارودي وهو 

�ملدعى عليه �لثاين من بنك �ملو�رد.

افالس شركة »بيروت انتربرايز ش.م.ل«
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جائزة خضراء للبنك 
اللبناني الفرنسي

لل�سهادة  �الأول  �الحــتــفــال  يف 

معايل  منح  �خلــ�ــرص�ء،  �لوطنية 

وزير �لبيئة، �ل�سيد ناظم �خلوري، 

جائزًة  �لفرن�سي،  �للبناين  �لبنك 

ــادر�ت  ــب ـــدد�ً مــن �مل ــه ع ــالق الإط

منها  �سيما  ال  للبيئة،  �ل�سديقة 

من  �الأوىل   Earth Card بطاقة 

من  �مل�سنوعة  لبنان  يف  نوعها 

و�مل�ساهمة  للبيئة  �سديقة  مادة 

يف  بيئية  م�ساريع  متــويــل  يف 

لبنان حتت �إ�رص�ف برنامج �الأمم 

�ملتحدة �الإمنائي- لبنان.

جمل�ص  رئي�ص  �جلائزة  ت�سّلم  وقد 

معايل  �لعام،  �ملدير   – �الإد�رة 

خالل  يف  روفايل،  فريد  �الأ�ستاذ 

نّظمته  فيني�سيا،  فندق  يف  ع�ساء 

�ملتحدة  �الأمم  وبرنامج  �لــوز�رة 

�الإمنــــائــــي- لـــبـــنـــان، وجمــلــة 

�لثاين  كانون   23 يف   ،Beyond
.2013

�لفرن�سي  �لبناين  �لبنك  ويــرى 

�القت�ساد  يف  م�ساهمًا  نف�سه 

�للبناين و�لقطاع �خلا�ص، وياأخذ 

�لبيئي  �ل�سلوك  على عاتقه تعزيز 

و�مل�سوؤولية �الجتماعية �ل�سديقة 

للبيئة، عرب م�ساركته �لفاعلة يف 

�لبيئية و�إر�ساء  �ل�سيا�سات  حتديد 

توجهه »�الأخ�رص«، باالإ�سافة �إىل 

تطوير منتجات وخدمات �سديقة 

للبيئة.

بــريوت  لبنك  �ملالية  �لنتائج  �أظــهــرت 

على  ملحوظًا  ــو�ً  من  2012 �لــعــام  خــالل 

خمتلف �ل�سعد و�لن�ساط �مل�رصيف، على 

�لرغم من �لتباطوؤ �القت�سادي و�لتجاري 

�لذي مرت به �لبالد و�ملنطقة و�ملوؤثر�ت 

وقد  �للبناين.  �لــد�خــل  على  �القليمية 

معدالت  بع�ص  يف  بــريوت  بنك  تخطى 

�لنمو يف ن�ساطه ن�سب �لنمو �ملحققة يف 

�مل�سارف �الأوىل.

 2012 �لــعــام  كــان  �لعامة،  �لنتائج  يف 

�رقام  تظهر  لبنك بريوت كما  مهمًا جد�ً 

�مليز�نية �ملجمعة خالل �ل�سنة �ملا�سية.

موجود�ت  �رتفعت  للميز�نية،  فبالن�سبة 

بنك بريوت حو�ىل 1،6 مليار دوالر �أمريكي 

لي�سل   %   16،2 قــدرهــا  منــو  بن�سبة  �أي 

�أمريكي.  دوالر  مليار   11،3 �أىل  جمموعها 

متويله  مّت  قد  �ملــوجــود�ت  حجم  منو  �إن 

ب�سورة رئي�سية من زيادة ود�ئع �لزبائن 

بحو�ىل 1،4 مليار دوالر �أمريكي �أي بن�سبة 

منو �سنوية قدرها 18،5  % باالإ�سافة �إىل 

�رتفاع �الأمو�ل �خلا�سة حو�ىل 92 مليون 

جمموعه  ما  �إىل  لت�سل  �أمــريكــي  دوالر 

حو�ىل 1،14 مليار دوالر �أمريكي.

من ناحية �لربحية، فقد حقق بنك بريوت 

عة 
ّ
منو�ً مميز�ً حيث �رتفعت �الأرباح �ملجم

�ل�سافية لتبلغ حو�ىل 116،3 مليون دوالر 

�أي بن�سبة �رتفاع �سنوية قدرها  �أمريكي 

.%  12،6

در��ــســات  ح�سب  ز 
ّ
�ملمي �لنمو  هــذ�  �إن 

�ال�سرت�تيجية  نتيجة  جــاء  �ملــ�ــرصف، 

بنك  قبل  من  �ملعتمدة  ــل  �الأج �لطويلة 

بريوت و�لتي ترتكز على �أ�س�ص عدة �أهمها 

و�خلــارج،  لبنان  يف  �ملدرو�ص  �لتو�سع 

�لتنوع يف �ملنتجات �مل�رصفية، �حلفاظ 

م�ستويات  تاأمني  عالية،  ر�سملة  على 

متو�زنة من �الأرباح، �لتمتع بن�سب �سيولة 

هامة باالإ�سافة �ىل �لتقيد باأهم معايري 

�لر�سيدة  �الإد�رة  ومبادئ  �ملخاطر  �إد�رة 

�ملعتمدة عامليّا.

فعلى �سعيد �لربحية ��ستطاع بنك بريوت 

�ل�سافية  �أربــاحــه  يف  جيد  منو  حتقيق 

�ملجمعة و�لتي بلغت حو�يل 116،3 مليون 

مع  مقارنة   2012 للعام  �أمريكي  دوالر 

103،3 مليون دوالر �أمريكي لعام 2011 �أي 

بن�سبة منو �سنوية قدرها 12،6  %. �إن هذ� 

�لن�سب  ن�سبته  فاقت  و�لذي  �ملهم  �لنمو 

�الأخرى،  �لكربى  �مل�سارف  يف  �ملحققة 

�أرباح جميع وحد�ت  جاء نتيجة �رتفاع 

��ستثناء.  دون  من  بريوت  بنك  جمموعة 

�ل�سافية  ـــاح  �الأرب �رتفعت  لبنان،  يف 

 %   11 بــحــو�ىل  فيه  �لعاملة  لــلــوحــد�ت 

�لوحد�ت  يف  �مل�سجّلة  تلك  �رتفعت  كما 

�خلارجية بحو�ىل 20  %.

حاليًا  يعمل  بريوت  بنك  �أن  �إىل  �إ�سارة 

من  قار�ت  �أربع  على  موزعة  دول   9 يف 

يف  منت�رصة   58 منها  فــرعــًا   80 خــالل 

فرعًا  و16  �للبنانية  ــي  ــس �الأر�� معظم 

جمموعة  �إن  �ال�ــســرت�لــيــة.  ــارة  ــق �ل يف 

خالل  كبري  ب�سكل  تطورت  بــريوت  بنك 

موؤلفة  �أ�سبحت  بحيث  �ل�سابقة  �الأعــو�م 

م�رصف  جتاري،  م�رصف  من  لبنان  يف 

متخ�س�ص، موؤ�س�سة مالية، �رصكة تاأمني 

و�رصكة و�ساطة تاأمني. يف �خلارج، نعمل 

�و�سرت�ليا  يف  تابع  م�رصف  خــالل  من 

تابع  م�رصف   ،Beirut hellenic Bank
 Bank of Beirut (uK) بريطانيا  يف 

ـ  و�لذي ميلك فرعًا يف فر�نكفورت   .Ltd
�سلطنة عمان، فرعًا  3 فروع يف  �ملانيا، 

يف قرب�ص و3 مكاتب متثيل يف كل من 

دبي )�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة(، الغو�ص 

)نيجرييا( وبغد�د )�لعر�ق(.

نمو الرسملة
هو  �لر�سملة  معدل  بــريوت  بنك  ــدى  ل

�الأعلى بني �مل�سارف �لكربى �للبنانية، 

�خلا�سة  �الأمــــو�ل  جمــمــوع  بلغ  حيث 

مليار   1،14 حــو�يل   2012 �لعام  بنهاية 

بلغت  فقد  لذلك  ونتيجة  �أمريكي،  دوالر 

�ملوجود�ت  �ىل  �خلا�سة  �الأمــو�ل  ن�سبة 

كما   %    10،1 ــو�ىل  ح نف�سه  بالتاريخ 

تبلغ ن�سبة �ملالءة �ملحت�سبة وفق بازل 

�ملالءة هذه  ن�سبة  �إن   .%   13،5 2 حو�ىل 

من  �ملطلوبة  تلك  من  بكثري  �أعلى  هي 

 2012 �لعام  نهاية  يف  لبنان  م�رصف 

و�لبالغة 10  % كما تفوق ن�سبة �لـ 12  % 

معدل  �إن   .2015 �لعام  بنهاية  �ملطلوبة 

�لر�سملة �لعايل يعطي بنك بريوت ميزة 

تفا�سلية.

السيولة
عالية  �سيولة  معدالت  على  �حلفاظ  �إن 

بنك  ��سرت�تيجية  �سمن  من  دومــًا  كان 

�لبنك  حافظ  �الأ�سا�ص،  هذ�  على  بريوت، 

2012 على م�ستوى عاٍل جد�ً  �لعام  خالل 

�ل�سيولة  ن�سبة  �رتفعت  فقد  �ل�سيولة  من 

يف  كما   %   73 حـــو�ىل  �ىل  �الإجــمــالــيــة 

نهاية  يف   %   71 حو�ىل  من   2012/12/31

ن�سبة  �أن  �ىل  �الإ�سارة  مع  �ل�سابق،  �لعام 

�لت�سليفات �ىل �لود�ئع قد �نخف�ست خالل 

�لعام 2012 من 41،9  % بنهاية �لعام 2011 

�ىل حو�ىل 39،4  % بنهاية �لعام 2012.

النتائج المالية لبنك بيروت 2012:

نمو الموجودات 16,2  % واألرباح 12,6  %

متويل  من  �مل�سارف  لتتمكن  �أ�سا�سيًا 

�لقطاع  وت�سليفات  ــة  ــدول �ل حــاجــات 

�لعجلة  حتريك  يف  ي�ساهم  مما  �خلا�ص 

يف ظل �لتباطوؤ �حلا�سل.

حجم  على  �ي�سًا  ين�سحب  �الأمـــر  هــذ� 

يف  بلغت  �لتي  �مل�سارف  مــوجــود�ت 

نهاية كانون �لثاين ما جمموعه حو�يل 

 151،8 حو�يل  مقابل  دوالر  مليار   153،06

بزيادة   ،2012 �لعام  لنهاية  دوالر  مليار 

قدرها 1،2 مليار دوالر يف �ل�سهر �الأول.

�ملقيمني  غري  ود�ئع  حركة  �سعيد  على 

وحتى  �للبنانيني  وغــري  ــعــرب  �ل مــن 

فقد  �مل�رصيف،  �لقطاع  يف  �ملغرتبني 

بلغت مع بد�ية �لعام 2013 حو�يل 36،630 

 24 �أي ما يو�زي حو�يل  �لف مليار لرية 

مليار   320 حــو�يل  بزيادة  دوالر  مليار 

 213 يقارب  مبا  �الأول  �ل�سهر  خالل  لرية 

مليون دوالر.

�ل�سهر  خالل  �مل�رصفية  �لود�ئع  �سجلت 

قدرها  زيـــادة   2013 �لــعــام  مــن  �الأول 

687 مليون دوالر، وهي م�ستمرة  حو�يل 

�لود�ئع  هذه  قيمة  بلغت  وقد  بالتح�سن. 

حو�يل  مقابل  دوالر  مليار   125،5 حو�يل 

124،9 مليار دوالر لنهاية �لعام 2012 �أي 

بنمو حو�يل 0،55 يف �ملئة يف �سهر و�حد. 

ظل  يف  �لود�ئع  حركة  حت�سن  وي�ستمر 

ود�ئع  �سحب  حول  و�ل�سائعات  �حلديث 

لي�ص  �أمـــر  وهــو  لــبــنــان،  مــن  خليجية 

�إىل ن�ساط منو �لود�ئع  �سحيحًا ��ستناد�ً 

يف �لقطاع �مل�رصيف. 

حركة  �أن  م�رصفية  مــ�ــســادر  ــوؤكــد  وت

مقبولة  معدالت  على  حتافظ  �لــود�ئــع 

خروج  حــول  قال 
ُ
ي ملا  خالفًا  ها 

ّ
لنمو

�لود�ئع �أو �سحبها من قبل خليجيني. 

وقالت هذه �مل�سادر رد�ً على �سوؤ�ل: �إن 

��ستمر�ر حت�سن �لن�ساط �مل�رصيف يعترب 

24 مليار دوالر ودائع غير المقيمين 
بزيادة 213 مليونًا مطلع 2013

�أطلــق »�لبنك �للبناين �لفرن�سي« �سندوقا 

 LF Total Return« �ستثماريــا جديــد��

Bond Fund«، يتيــح الأ�سحاب �لرثو�ت، 
من �أفر�د وموؤ�س�ســات، فر�سة �ال�ستثمار 

يف �أ�سو�ق �ل�سند�ت �لعاملية.

�إد�رة  »وحــدة  عــن  �مل�ســوؤول  و�أو�ســح 

�أن  قــودم  �لبنــك جميــل  �ل�سنــد�ت« يف 

�للوك�سمبــورغ،  ــل يف 
ّ
»�ل�سنــدوق م�سج

وتديــره وحدة �إد�رة �ل�سنــد�ت يف �لبنك، 

يرغبــون  �لذيــن  �مل�ستثمريــن  ويجــذب 

يف �ملحافظــة علــى ر�أ�سمالهــم، و�حلــّد 

مــن �ملخاطر مع زيــادة مردودهم، عرب 

�ال�ستثمــار يف �أ�سو�ق �الئتمان �لعاملية، 

مــا يف �أوروبــا و�لواليــات �ملتحدة 
ّ
ال�سي

�الأمريكية ودول �خلليج«.

�أما �ملكتتبون يف �ل�سندوق »في�ستفيدون 

من بيئة ��ستثمارية منّظمة و�سفافة، ومن 

�سيولة �أ�سبوعية، باالإ�سافة �إىل فر�ص ال 

تتو�فــر للم�ستثمرين �الأفر�د جلهة �لنفاذ 

�ىل �الأ�ســو�ق �لدولية و�إمكانية �لتو��سل 

 �سوؤ�ل 
ّ

�ملبا�ــرص مع �إد�رة �ل�سنــدوق الأي

�أو ��ستف�ســار حــول ��ستثمار�تهم. كما �أن 

ن�سبــة �ملخاطر/�لعائــد�ت يف �لتوظيف 

عــرب �ل�سنــدوق �أف�ســل مــن تلــك �لتــي 

نها �أدو�ت �الّدخار �لتقليدية«.
ّ
توؤم

»البنك اللبناني الفرنسي« 
يطلق صندوقًا استثماريًا جديدًا
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م�صارف

بنك عوده..
األردن يوسع نطاق شراكته مع »آر آند إم« 

فازت �رصكة �لكابالت �ل�سوي�رصية ر�يكلي 

با�سم  �آند دي ما�ساري )تعرف �خت�سار�ً 

وتركيا  �الأو�سط  �ل�رصق   )R&M �إم  �آند  �آر 

�لبنية  وتركيب  توريد  بعقد  و�إفريقيا 

�لتحتية لكابالت �ل�سبكات للمقر �لرئي�سي 

منطقة  يف  �الأردن  ـ  عــوده  لبنك  �جلديد 

ان.
ّ
�لعبديل يف عم

وتركيب  بتوريد  �إم  �آند  �آر  �رصكة  �ستقوم 

تتكون  للكابالت  و�ساملة  كاملة  حلول 

 CAT6 �ل�سوئية  �الألــيــاف  كابالت  من 

بالرف  �ملت�سلة   OM3و   CAT6Aو

�لذي يدعم  �إم  �آند  �آر  �إنتاج  �ملتكامل من 

 120 �أو   CAT6 RJ45 60 و�سلة من  حتى 

نوع  من  �ل�سوئية  �الألــيــاف  من  و�سلة 

OM3. ي�سغل رف �آر �آند �إم �ملتكامل نف�ص 

لكنه   u  3 �لوحد�ت  �لرف ثالثي  م�ساحة 

وتقلي�ص  �لقوي  �الأد�ء  من  مبزيج  يتميز 

�لتكلفة.  يف  و�لــتــوفــري  �الإ�ــســغــال  حيز 

وتتميز �لتو�سيالت �جلديدة بتو�فقها مع 

وحت�سن  �إيرثنت  جيجابت   10 تو�سيالت 

خالل  من  و�الأمــان  �حلماية  م�ستويات 

تد�بري متنع تركيب �لو�سالت �ملرنة يف 

�أو  �لربط  علب  و�أغطية  �لتجميع  لوحات 

فكها ب�سورة غري م�رصح بها.

�لعام  �ملدير  �لن�سور،  يو�سف  �ل�سيد  و�أكد 

�فتتاح �ملقر  لبنك عوده، قائال: »يرتجم 

�لقائمة  �ل�سيا�سة  للبنك  �جلديد  �لرئي�سي 

على ت�سهيل خدمة عمالئه �أينما تو�جدو� 

ن�رص  مفهوم  من  ينطلق  �لذي  �الأمر  وهو 

عرب  �مل�رصفية  و�ملنتجات  �خلــدمــات 

جغر�فية  مناطق  ويف  �أو�سع  م�ساحات 

هذ�  حتقيق  يف  جناحنا  ويرتكز  و��سعة. 

�مل�سعى على �لتقنية �لتي نعمل بها«.

�ل�رص�كة  هــذه  »�سبب  قــائــال:  ــاف  و�أ�ــس

�ل�سهرية  �ل�سوي�رصية  �جلـــودة  �لقوية 

�لتي  �لكابالت  حللول  �ملتميز  و�الأد�ء 

تعززها  و�لتي  �إم  �آند  �آر  �رصكة  تنتجها 

�ملحلي  فرعهم  مــن  ر�قــيــة  دعــم  خدمة 

ي�سكل  مالية  موؤ�س�سة  والأننا  �الأردن.  يف 

مطلبًا  �ملــعــلــومــات  تكنولوجيا  �أمـــن 

�ملختلفة.  الأن�سطتنا  و�أ�سا�سيًا  حيويًا 

�أ�سبح  �إم  �آند  �آر  وبف�سل منتجات �رصكة 

�لتحتية  �لبنى  �أف�سل  من  و�حــدة  لدينا 

حيث  من  و�أقو�ها  �الأردنية  �لبنوك  يف 

م�ستويات �حلماية و�لتاأمني«.

يقدم بنك عوده �الأردن خدمات �لتجزئة 

�لقوي  �لرتكيز  على  ويحافظ  �مل�رصفية 

�لتجارية  �مل�رصفية  ــات  ــدم �خل على 

�ملقدمة لل�رصكات. وخالل �ل�سنو�ت �ل�سبع 

�لعديد من خطو�ت  �لبنك  �سهد  �ملا�سية، 

�إعادة �لهيكلة �لكربى �لتي ت�سمنت زيادة 

�لتحتية  �لبنية  وحت�سني  فــروعــه  عــدد 

ل�سبكة تكنولوجيا �ملعلومات و�خلدمات 

�مل�رصفية �الإلكرتونية وتنويع منتجاتها 

�رصكة  ر�سخت  لقد  �مل�رصفية.  وخدماته 

�آر �آند �إم �ل�رصق �الأو�سط وتركيا و�إفريقيا 

عالقة وطيدة طويلة �ملدى مع بنك عوده 

كابالت  تركيب  بنجاح  و�أمتــت  �الأردن، 

�لبنك  فروع  من  عدد  يف  �لتحتية  �لبنية 

 �
ً
موؤخر �ملوقع  �لعقد  وياأتي  �ململكة.  يف 

ليو�سع من نطاق هذه �ل�رص�كة �ملتبادلة 

�ملفيدة للطرفني.

�ملدير  �ــســويــد�ن،  حممد  �ل�سيد  وعــلــق 

�الإقليمي ل�رصكة �آر �آند �إم �ل�رصق �الأو�سط 

هذ�  لنا  »يتيح  قائاًل:  و�أفريقيا،  وتركيا 

�لعقد �لفر�سة لكي نكمل ونو�سع �لعالقة 

تكنولوجيا  فريق  مع  بالفعل  �لناجحة 

يتمتع  �لــذي  عــوده،  بنك  يف  �ملعلومات 

بخربة كبرية يف منتجات �آر �آند �إم، ولهذ� 

��ستطعنا �لعمل معًا بكفاءة وفاعلية عرب 

و�لتنفيذ.  و�لتخطيط  �لت�سميم  مر�حل 

هذ�  ـــام  �إمت �إىل  بنجاح  نتطلع  ــا  ــن و�إن

�مل�رصوع و�لتعاون مع بنك عوده يف كل 

فروعه �مل�ستقبلية«.

»بنك عوده« يوّزع جوائز قروض سكنية
ه �لرئي�سي لالإعالن 

ّ
نّظم »بنك عوده �ص م ل – جمموعة عوده �رص�د�ر« حفل ��ستقبال يف مقر

وذلك  �ل�سكني،  �لقر�ص  على  �أطلقه  قد  كان  �لذي  �خلا�ص  �لعر�ص  �لر�بحني يف  �أ�سماء  عن 

ة �ليان�سيب �لوطني �للبناين.
ّ
بح�سور ممّثل عن مديري

وكان »بنك عوده« �سارك يف �ملعر�ص �لعقاري »درمي 2012« يف بيال، وقدم عر�سا بالتز�من 

مع �ملعر�ص، ق�سى مبنح جو�ئز لع�رصة زبائن مّتت �ملو�فقة على طلباتهم للح�سول على 

ة 
ّ
ة �لع�رصي

ّ
قر�ص �سكني من �مل�رصف، و�جلو�ئز هي منتجات من �أحدث �الأجهزة �لتكنولوجي

ة خمتلفة تر�وح قيمتها 
ّ
من »�إل. جي. �لكرتونيك�ص«.. وح�سل �لفائزون على ق�سائم �رص�ئي

بني 1500 و4000 دوالر �مريكي بح�سب قيمة �لقر�ص �ملطلوب. 

منو�  �ن  �ىل  عودة  بنك  عن  �ل�سادرة  �مل�رصفية  �لن�رصة  ��سارت 

�سيقة  م�رصفية  بهو�م�ص  �ت�سمت  �سعبة  ظروف  و�سط  مر�سيا 

�لعامل،  عرب  �لفو�ئد  معدالت  �نخفا�ص  �سياق  يف  با�ستمر�ر 

�ال�سطر�بات  مو�جهة  يف  �ملوؤونات  لر�سد  متز�يدة  ومبتطلبات 

ظل  يف  �لفو�ئد  خــارج  من  �ملد�خيل  وبانخفا�ص  �القليمية، 

يقا�ص  �لذي  �مل�رصيف،  �لن�ساط  منا  وقد  بطيء.  �قت�سادي  منو 

  8.0 باملوجود�ت �ملجتمعة للم�سارف �لعاملة يف لبنان بن�سبة 

% على ��سا�ص �سنوي بحيث �رتفعت هذه �ملوجود�ت يف كانون 
�الول 2012 �ىل 151.9 مليار دوالر. 

�ما ود�ئع �لزبائن، �ملحفز �لتقليدي للن�ساط �مل�رصيف فقد �سجلت 

 115.7 من  بارتفاعها  �لفائت،  �لعام  يف   )  %   +8.0( مماثاًل  منو� 

مليار دوالر يف كانون �الول 2011 �ىل م�ستوى قيا�سي قدره 125.0 

مليار دوالر يف كانون �الول 2012 �ي بقيمة 9.3 مليار�ت دوالر يف 

�ل�سنة �ملن�رصمة وهي زيادة �على بن�سبة 9.1  % من تلك �ملحققة 

عام 2011 ولكن بخالف �لعام 2011 توزعت زيادة �لود�ئع يف �لعام 

2012 بالت�ساوي تقريبا بني �للرية �للبنانية و�لعمالت �الجنبية. 

على  �ل�ساغطة  �ملحلية  و�المنية  �ل�سيا�سية  �الو�ساع  وب�سبب 

يف  �لود�ئع  منو  كان   2011 �لعام  مطلع  يف  �لقطع  �سوق  ن�ساط 

عن  ح�رصية  �سبه  ب�سورة  ناجما  �للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع 

 2012 �لعام  2011 ولكن يف  �لعام  �الجنبية يف  بالعمالت  �لود�ئع 

�سهد �لن�ساط مزيد� من �لتحويالت من �لدوالر �ىل �للرية. فكان �ن 

تاأتت 49   % من �جمايل منو �لود�ئع من �لود�ئع بالعملة �لوطنية 

�لتي ر�حت تزد�د �سهر� بعد �سهر خالل �لعام 2012. يف هذ� �ل�سياق 

�نخف�ست ن�سبة دولرة �لود�ئع من 65.9  % يف كانون �الول 2011 

�ىل 64.8  % يف كانون �الول 2012 وخالل �لن�سف �لثاين من �لعام 

2012 بلغت هذه �لن�سبة �دنى م�ستوى لها منذ بد�ية �لعام 2011. 

ويظهر توزع �لود�ئع �مل�رصفية �ن منو ود�ئع غري �ملقيمني حافظ 

تقريبا على �لوترية �لتي عرفها �لعام 2011 2.8+ مليار دوالر مع 

�نها ال تز�ل ت�سكل حو�ىل 19  % من جمموع �لود�ئع يف حني �ن 

منو ود�ئع �ملقيمني فاق بن�سبة 13  % ذ�ك �لذي حققه عام 2011 

بحيث ��ستاأثر بنحو 70  % من �جمايل منو �لود�ئع يف �لعام 2012. 

عليه ال تز�ل �مل�سارف �للبنانية تتمتع بقاعدة قوية من �لود�ئع 

�الجمالية،  ميز�نياتها  من   %   82 بن�سبة  ت�ستاأثر  �لتي  �لثابتة 

�ال�سافية  و�ل�سيولة  بالود�ئع  �سمعتها كم�سارف غنية  يعزز  ما 

�للبنانية متكنها من مو��سلة متويل  �لتي حتظى بها �مل�سارف 

�القت�ساد �للبناين خ�سو�سا و�ن و�سعية �سيولتها مرتاحة جد�ً، 

�لود�ئع  �ىل  �لت�سليفات  لن�سبة  �ملتدين  �مل�ستوى  بف�سل  �نه  ذ�ك 

�مل�سارف  ت�سجل   .2012 �الول  كانون  يف   %   34.8 يبلغ  و�لــذي 

ن�سف  حو�ىل  و�ن  �الولية،  �ل�سيولة  من  عالية  ن�سبة  �للبنانية 

بالعمالت  نقدية  بوفور�ت  مغطى  �الجنبية  بالعمالت  �لود�ئع 

�خلارج  �ملركزي وم�سارف يف  لدى �مل�رصف  �الجنبية موظفة 

ذ�ت ت�سنيف عال. 

للقطاع  �للبنانية  �مل�سارف  ت�سليفات  �سجلت  �ل�سياق  هذ�  ويف 

�ىل  قيمتها  لت�سل   2012 �لعام  يف   %   10.4 بن�سبة  منو�  �خلا�ص 

رقم قيا�سي هو 43.5 مليار دوالريف كانون �الول �لفائت، حمققة 

مليار   +4.1(  2011 �لعام  يف  �مل�سجلة  لتلك  تقريبا  مماثلة  زيادة 

بن�سبة  �مل�رصفية  �لت�سليفات  منو  ويعزى   )2012 �لعام  يف  دوالر 

70  % �ىل �لت�سليفات بالعمالت �الجنبية. ما يعني �ن �لـ1.2 مليار 

دوالر �لباقية منحت بالعملة �للبنانية. وهذ� �الد�ء مماثل تقريبا 

الد�ء �ل�سنتني �ل�سابقتني حيث قامت �مل�سارف �للبنانية جتاوبا 

بالعملة  �لت�سليف  ت�سجيع  �ىل  �لر�مية  لبنان  م�رصف  تد�بري  مع 

�ملحلية. بزيادة ح�سة �لت�سليفات �مل�رصفية باللرية من جمموع 

�لت�سليفات  دولــرة  ن�سبة  و��سلت  ذلك  جــر�ء  ومن  �لت�سليفات، 

تر�جعها �ىل 77.6  % يف كانون �الول 2012 �ي �ىل �دنى م�ستوى 

لها يف �سنتني ونيف. مقابل 78.4  % يف كانون �الول 2011 ويظهر 

توزع �لت�سليفات �ن �ملقيمني ما ز�لو� �هم �مل�ستفيدين من �المو�ل 

�ملمنوحة من قبل �مل�سارف )3.6+ ليار��ت دوالر يف �لعام 2012( 

�لت�سليفات �ملمنوحة لغري �ملقيمني ن�سف  بينما مل تتعد زيادة 

ملياردوالر يف �لعام 2012. 

على �ن منو �لن�ساط �لت�سليفي يف �لعام 2012 مل يتم على ح�ساب 

نوعية �ملوجود�ت. فالو�قع �ن ن�سبة �لديون �مل�سكوك بتح�سيلها 

يف   %   3.5 م�ستوى  على  تقريبا  بقيت  �الجمالية  �لديون  �ىل 

�لعام 2012 وثمة 74.7  % من �لديون �مل�سكك بتح�سيلها مغطاة 

ت�سجل  تز�ل  ال  �للبنانية  �مل�سارف  ذلك  �ىل  ي�ساف  مبوؤونات. 

%( و�على من �حلد �الدنى �ملطلوب.  ن�سبة مالءة مر�سية )11.6  

تعر�سها  م�ستوى  حت�سني  �للبنانية  �مل�سارف  و��سلت  كذلك، 

طو�ل  �لدولة  جتاه  �لتز�ماتها  فخف�ست  �ل�سيادية.  للمخاطر 

�لعام 2012 بحيث �ن ن�سبة �جمايل حمفظة �سند�ت �ليوروبوندز 

�للبنانية  �ململوكة من �مل�سارف  بالعمالت �الجنبية  �ل�سيادية 

�ىل �المو�ل �خلا�سة بلغت 103.5  % يف كانون �الول 2012 مقابل 

118.2  % يف كانون �الول 2011 ومقابل م�ستويات تتخطى �سقف 
�لـ200  % قبل ب�سع �سنو�ت. 

�خري� على �سعيد �لربحية، ظلت �مل�سارف �للبنانية تعمل و�سط 

هو�م�ص �سيقة، ت�ساف �ىل ت�ساوؤل �الير�د�ت من خارج �لفو�ئد 

ومتطلبات ر�سد �ملزيد من �ملوؤونات ملو�جهة �لتطور�ت �المنية 

يف �ملنطقة. وعلى �لعموم، و�زنت مثل هذه �ل�سغوط �لرت�جعية 

�ملر�سي  بالنمو  �ملرتبط  �لكم  مفعول  �لت�سغيلية  �ملد�خيل  على 

للن�ساط �لت�سليفي. وبح�سب �آخر �الح�ساء�ت �ملتو�فرة، فقد �سجل 

�رباحه  يف   %   0.6 ن�سبته  تتعدى  ال  ب�سيطا  �نخفا�سا  �لقطاع 

�ل�سافية �ملت�سلة بعمليات �ملحلية يف �لعام 2012 .

بحسب نشرة »بنك عودة« الدورّية

النشاط المصرفي في الـ 2012 حقق نمواً مرضيًا 
في ظروف تشغيلّية صعبة وهوامش ضّيقة 
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م�صارف

»بنك بيبلوس« يسجل مستوى عاليًا من الرسملة:

إصدار ديون مرؤوسة بقيمة 300 مليون دوالر
يف  كبرية  مرونة  بيبلو�ص«  »بنك  �أظهر 

�لعاملية  �القت�سادية  ــة  �الأزم مو�جهة 

�الإقليمية.  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  وتقّلبات 

يف  �ملالية  متانته  �مل�رصف  عزز  وقد 

�لعام 2012 من خالل �تباعه ��سرت�تيجية 

حمافظة.

2012، جنح »بنك  ويف �سهر كانون �الأول 

بيبلو�ص« باإ�ســـد�ر �سند�ت دين مروؤو�سة 

بقيمة 300 ملــيون دوالر �أمريكي ت�ستحق 

بعد 10 �سنو�ت بفائدة 6،5 يف �ملئة تدفع 

ف�سليًا.

و�حد  على  بيبلو�ص«  »بنك  وحافظ  هذ� 

�لقطاع  �ل�سيولة يف  �أعلى م�ستويات  من 

�الأولية  �ل�سيولة  بلغت  حيث  �مل�رصيف 

ــارف �ملــركــزيــة  �ملــودعــة لـــدى �ملــ�ــس

�أمريكي  دوالر  مليار�ت   8،9 و�مل�سارف 

�أي ما يعادل 66،6 يف �ملئة من جمموع 

�لود�ئع كما يف 31 كانون �الأول 2012.

بيبلو�ص«  »بنك  �سجل  ذلك،  �إىل  �إ�سافة 

م�ستوى عاليًا من �لر�سملة حيث و�سلت 

 15،5 �إىل   3 بـــازل  ــق  وف ـــالءة  �مل ن�سبة 

�الأدنــى  بالن�سبة  مقارنة  وذلــك  �ملئة،  يف 

�ملطلوبة و�لتي تقف عند حدود 12 يف �ملئة، 

�الأول من  �أن يتم تطبيقها يف كانون  على 

�لعام 2015.

تعزيز  يف  بيبلو�ص«  »بنك  ��ستمر  وقد  هذ� 

 2012 �لعام  يف  ن 
ّ
فكو موجود�ته  نوعية 

�لديون  لتغطية  وعامة  خا�سة  مــوؤونــات 

علمًا  �أمــريكــي،  دوالر  مليون   66،7 بقيمة 

هي  منها  �أمريكي  دوالر  مليون   30،6 �أن 

�لديون  �سّكلت حمفظة  موؤونات عامة. كما 

من  �ملئة  يف   4،0 بتح�سيلها  �مل�سكوك 

 31 يف  كما  �لــزبــائــن  ت�سليفات  �إجــمــايل 

بن�سبة  مغّطاة  وهــي   ،2012 �الأول  كانون 

75،1 يف �ملئة مبوؤونات خا�سة وفو�ئد غري 

ن�سبة  �أن  �إىل  �الإ�ــســارة  مع  هذ�  حمققة. 

لدى  �ملئة  يف   128،4 �إىل  ت�سل  �لتغطية 

�سكّلت  �لتي  �لعامة  �ملوؤونات  �حت�ساب 

2،3 يف �ملئة من �سايف حمفظة �لديون. 

�مل�سكوك  �لــديــون  حمفظة  �سايف  ــا  �أم

غري  �لــفــو�ئــد  مــن  ــاٍف  )�ــس بتح�سيلها 

�ملحققة و�ملوؤونات �خلا�سة(، فقد �سّكل 

�لديون  حمفظة  �سايف  من  �ملئة  يف   1،1

كما يف 31 كانون �الأول 2012.

�أ�سدرها  �لــتــي  �ملالية  �لنتائج  ويف 

ــــاح »بنك  �أرب �ملــ�ــرصف، بــلــغ �ــســايف 

يف  �أمريكي  دوالر  مليون   169 بيبلو�ص« 

�لعام 2012، وذلك بعد تخ�سي�ص موؤونات 

ا 
ّ
�أم �أمريكي.  دوالر  مليون   66،7 بقيمة 

عة 
ّ
�ملجم �مل�رصف  موجود�ت  �إجمايل 

مليار   17،0 �إىل  فو�سل  �ملدققة  وغــري 

�الأول  كانون   31 يف  كما  �أمريكي  دوالر 

�لعام  خالل  �لزبائن  ود�ئع  ومنت   .2012

مليار   0،6  +( �ملئة  يف   4،4 بن�سبة   2012

دوالر  مليار   13،4 لتبلغ  �أمريكي(  دوالر 

 ،2012 �الأول  كانون   31 يف  كما  �أمريكي 

للزبائن  �لت�سليفات  �سايف  �رتفع  بينما 

 0،1  +( �ملئة  يف   3،0 بن�سبة   2012 خالل 

 4،1 بلغ  بحيث  �أمــريكــي(  دوالر  مليار 

مليار�ت دوالر �أمريكي كما يف 31 كانون 

�الأول 2012.

ــك بــيــبــلــو�ــص يف  ــن جنـــح ب

تــطــبــيــق بـــر�مـــج �أور�كـــــل 

ــة   ــي ــرتون ــك لـــالأعـــمـــال �الإل

 Oracle E-Business
  Suite Release 12.1
ال  ة 

ّ
�ملالي باالإد�رة  �ملتعلق 

ما دفرت �حل�سابات �لعام، 
َ
�سي

و�إعد�د  �مل�سرتيات،  و�إد�رة 

�ملحدودة  »ويربو«  �رصكة  مع  بالتعاون  وذلك  ة، 
ّ
�ملالي �لتقارير 

Wipro Ltd. وهي منفذة بر�مج �أور�كل على �سعيد دويل. وتعترب 
 على ثالث مر�حل و�لذي 

ّ
هذه �ملرحلة �الأوىل من �لربنامج �ملمتد

�سي�سع »بنك بيبلو�ص« يف م�ساف �مل�سارف �الأوىل يف �ملنطقة 

ة. 
ّ
من حيث حتليل �لبيانات، و�حلوكمة، و�إعد�د �لتقارير �لتحليلي

ة �جلديدة، �سي�ستفيد »بنك بيبلو�ص« من 
ّ
وبف�سل هذه �لبنية �لتحتي

دة ال تكر�ر فيها وال �إدخال يدويا للمعلومات، 
ّ

قاعدة بيانات موح

ّ �أي�سًا من �جلهد �ملبذول للتوفيق بني �لبيانات، ويتيح 
مما �سيحد

وروؤيــة  بها  �أف�سل  حتّكمًا 

ة 
ّ
ملالي متكاملة  �ساملة 

�مل�رصف مع �إمكانية �إجر�ء 

للمعامالت  �سامل  تدقيق 

ملخ�سات  ــن  م ــًا  ــطــالق �ن

�إىل  و�سواًل  �الأر�ــســدة  عن 

ة.
ّ
�لعمليات �لفردي

ويف هذ� �الإطار، قال �ملدير 

�الإد�ري و�ملايل زياد �لزغبي: »�إّن �لتطبيق �لناجح لرب�مج �أور�كل 

لالأعمال �الإلكرتونية هو �خلطوة �الأوىل من خطتنا �ال�سرت�تيجية 

�لتي �ستتيح لبنك لبيبلو�ص �أن ي�سبح مثااًل يحتذى به يف ميد�ين 

�إد�رة �لبيانات و�لتقارير �لتحليلية«.

�ملحدودة  »ويربو«  ل�رصكة  �الإقليمي  و�لرئي�ص  �لعام  �ملدير  ا 
ّ
�أم

ما  كهذ�  متكامل  م�رصوع  تطبيق  »�إّن  فقال:  �سيرثمان،  موكوند 

قبل  من  �مل�ستقبلية  و�لروؤية  �لكبري  �لدعم  دون  من  ممكنًا  كان 

�الإد�رة �لتنفيذية لبنك بيبلو�ص«.

 »بيبلوس« يطبق برنامج »أوراكل« اإللكتروني 

»بنك بيبلوس« حول ُمستقبل أوروبا:

يجب أن تقوم االتفاقية لضبط الموازنة
�أّكد �حلاكم �لفخري للم�رصف �ملركزي 

بنك  �إد�رة  ي 
َ
جمل�س وع�سو  �لبلجيكي، 

بيبلو�ص وبنك بيبلو�ص �أوروبا، �لبارون 

�الأوروبـــي  �أّن �الحتـــاد  كـــو�دن،  غــي 

�إز�ء �مل�ساكل  �أظهر� مرونة  و�ليورو قد 

على  د�ً 
ّ
م�سد و�ل�سيا�سية،  �القت�سادية 

و�الإ�سالحات  �ل�رصيبي  �الن�سباط  �أن 

�لهيكلية �أمر�ن ال ميكن تفاديهما.

�إطار حما�رصة  وجاء كالم كو�دن يف 

فرن�سو�  قاعة  يف  بيبلو�ص  بنك  نّظمها 

يو�سف،  �لقدي�ص  جامعة  يف  با�سيل 

حرم �البتكار و�لريا�سة.

للمنا�سبة،  �الفتتاحية  كلمته  ويف 

�القت�ساد يف جامعة  ة 
ّ
كلي عميد  �سلط 

جوزيف  �لــدكــتــور  يو�سف  �لقدي�ص 

ل، ، �ل�سوء على �لو�سع �ملايل غري 
ّ
جمي

�ليورو  منطقة  ت�سهده  �لــذي  �مل�ستقر 

و�سط �عتقاد �سائد باحتمال �نفجارها. 

عملة  �ليورو  �أن  فاأكد  كو�دن،  غي  �أما 

قوية رغم �أن �سكوكًا عديدة بد�أت حتوم 

�ليورو.  منطقة  وقوة  ��ستمر�رية  حول 

و�أردف قائاًل: »ما من بلٍد ع�سو، �سعيفًا 

ريد حقًا مو�جهة �لنتائج 
ُ
كان �أم قويًا، ي

تنجم  قد  �لتي  �لوخيمة  �القت�سادية 

�ليورو. فبالن�سبة  �نفجار منطقة  �ء 
ّ
جر

�قت�ساديًا،  �ل�سعيفة  �لــبــلــد�ن  �إىل 

من  �الأمــر  هــذ�  لي�ص  مثاًل،  كاليونان 

�خليار�ت �ملطروحة، الأّن �إعادة �إطالق 

قيمة  تخفي�ص  تعني  وطنية  عملة 

�لعملة، وبالتايل ت�سّخمًا هائاًل، ما قد 

ثقة  و�نعد�م  �ل�سعب،  �إفقار  �إىل  ي 
ّ
يوؤد

�لد�ئنني. يف �لوقت �لذي قد تو�جه فيه 

و�سعًا  كاأملانيا  �لقوية  �القت�ساد�ت 

معاك�سًا يف حال خروجها من منطقة 

وبالتايل  �لعملة  قيمة  �رتفاع  �ليورو: 

تر�جع يف �لقدرة �لتناف�سية«.

تقوم  �أن  »يجب  قائاًل:  كو�دن  و�أردف 

�ملو�زنة،  ل�سبط  �الأوروبية  �الّتفاقية 

منطقة  �أعــ�ــســاء  عليها  �ــســدق  �لــتــي 

يف  �لنو�ق�ص  بت�سحيح  كافًة،  �ليورو 

نقل  �أن  كما  و�لنمو.  �ال�ستقر�ر  ميثاق 

�مل�رصف  �إىل  �لرقابية  �ل�سالحيات 

�أوىل  يعترب خطوة  �الأوروبــي  �ملركزي 

جتاه �الحتاد �مل�رصيف �ملرجتى«.

 يصل 235 مليون دوالر أميركي

أرباح »البركة المصرفية« تنمو بنسبة 11  % 
ــت جمــمــوعــة �لــربكــة  ــن ــل �أع

 ،)ABG( مل�رصفية �ص.م.ب�

ــة  ــي ــرصف ــ� �ملـــجـــمـــوعـــة �مل

�لتي تتخذ  �لر�ئدة  �الإ�سالمية 

من مملكة �لبحرين مقر�ً لها، 

ملحوظة  ــادة  زي حتقيق  عن 

للعام  �أربــاحــهــا  �سايف  يف 

بن�سبة  �رتــفــع  حيث   ،2012

مع  باملقارنة  �أمريكي  دوالر  مليون   235 �إىل  لي�سل   %    11

�لعامة  �مليز�نية  بنود  حققت  كما   .2011 �لعام  ربح  �سايف 

معدالت منو جيدة، حيث �رتفع جمموع �ملوجود�ت بن�سبة 11  

% و�لود�ئع    21 % وجمموع �لتمويالت و�ال�ستثمار�ت بن�سبة 
بن�سبة 12  % وجمموع �حلقوق بن�سبة 9  % بنهاية دي�سمرب 2012 

هذه  جميع  وتوؤكد   .2011 دي�سمرب  نهاية  مع  باملقارنة  وذلك 

�لت�سغيلية  �لدميومة  �لنتائج 

�لتي  �ملتنامية  و�لربحية 

و�لتي  �ملجموعة  بها  تتمتع 

جــعــلــت �أد�ئـــهـــا �ملــــايل يف 

ــد�ر  م عــلــى  م�سطرد  تــنــام 

�ل�سنو�ت �ملا�سية، و�لناجمة 

�ال�سرت�تيجيات  �سالمة  عن 

�لــتــ�ــســغــيــلــيــة لــلــمــجــمــوعــة، 

�إىل  عالوة على �سبكة تو�جدها �جلغر�يف �ملنوعة و�لو��سعة، 

و�خلدمات  و�لب�رصية  و�لفنية  �ملالية  مو�ردها  متانة  جانب 

�لعمالء  قاعدة  �إىل جانب  تقدمها  �لتي  �ملختلفة  و�ملنتجات 

�لبالغة  �لظروف  من  بالرغم  وذلك  �ملتنامية،  و�مل�ستثمرين 

و�مل�سارف  ــال  ــم �الأع بيئة  على  خيمت  �لــتــي  �ل�سعوبة 

و�القت�ساد �لعاملي خالل �لعام �ملن�رصم.
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م�صارف

�ملجال، وتهيئة �ملناخ �ال�ستثماري عرب 

و�لت�رصيعات،  و�لنظم  �لقو�نني  تعديل 

ب�سكل  يرتبط  �ال�ستثمار  �أن  خ�سو�سًا 

وثيق بق�سية �لبطالة �لتي جتاوز معدلها 

16 يف �ملئة يف �ملنطقة �لعربية عام 2011 

ليبلغ عدد �لعاطلني عن �لعمل 17 مليونًا«.

تكريم يوسف
بعد �ملوؤمتر �ل�سحايف ليو�سف يف فندق 

�لعربية،  �مل�سارف  و�سع  حول  فيني�سيا 

�قامت جمعية �مل�سارف، حفاًل تكرمييًا 

جوزف  �جلمعية  رئي�ص  خالله  �ألقى  له، 

�أن  معترب�ً  �ملنا�سبة  يف  كلمة  طربيه 

�مل�رصيف  �لبيت  �أهل  من  »ياأتي  �لتكرمي 

�مل�سارف،  روؤ�ساء  �قر�نه  من  �للبناين، 

وبتاأييد من �ل�سلطة �ملالية و�لنقدية معًا 

معرفة  عن  نابع  تكرمي  فهو  لبنان،  يف 

باأد�ئه وتقدير لدوره يف خدمة �مل�سارف 

وقطاعه  لبنان  خدمة  وخا�سة  �لعربية، 

�مل�رصيف«. 

 نتائج القطاع المصرفي العربي: 

الرأسمال 310 مليارات دوالر
ــارف  ـــــاد �ملــ�ــس ــص »�حت ــ� ــي �عــتــرب رئ

»�لقطاع  �ن  يو�سف:  �لعربية«عدنان 

حجر  ميثل  يــز�ل  ال  �لعربي  �مل�رصيف 

يــز�ل  وال  �لعربي  لالقت�ساد  �لــز�ويــة 

و�رصيانه  �القت�ساد  حمرك  دور  يلعب 

�حليوي �لذي ميده بالتمويل �لالزم يف 

بها  �لتي مير  �ال�ستثنائية  �لظروف  ظل 

�ل�سيا�سية  و�الأحـــد�ث  �لعربي،  وطننا 

�ل�سعبة  و�الجتماعية  و�القت�سادية 

�لتي ت�سغط على معظم �لدول �لعربية«.

�لقطاع  حلجم  بالن�سبة  »�أمــا  �أ�ــســاف: 

�لعربي، فت�سري تقدير�تنا �ىل  �مل�رصيف 

بنهاية  بلغت  قد  �ملجمعة  �أ�سوله  �أن 

حو�يل   2012 �لعام  من  �لثالث  �لف�سل 

يعادل  ما  وهــو  دوالر،  تريليون   2.58
�لناجت �ملحلي  105 يف �ملئة من  حو�يل 

ن�سبة  فــاإن  وهكذ�،  �لعربي.  �الإجمايل 

�لعربي  �مل�رصيف  �لقطاع  �أ�سول  منو 

�الأوىل  �لت�سعة  �الأ�سهر  خالل  بلغت  قد 

من �لعام 2012 حو�يل 7.5 يف �ملئة، يف 

مل  �لعربي  لالقت�ساد  منو  ن�سبة  مقابل 

تتجاوز 3 يف �ملئة«.

وختم يو�سف: »كما ت�سري تقدير�تنا �إىل 

�لعربي  �مل�رصيف  �لقطاع  ود�ئع  بلوغ 

1.62 تريليون دوالر حتى نهاية  حو�يل 

ما  وهو   ،2012 عام  من  �لثالث  �لف�سل 

حجم  مــن  �ملــئــة  يف   65 ن�سبة  ي�سكل 

ر�أ�سمال  و�أن  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت 

�لقطاع �مل�رصيف �لعربي قد بلغ حو�يل 

310 مليار�ت دوالر، وهو ما ي�سكل ن�سبة 

�ملحلي  �لناجت  حجم  من  �ملئة  يف   12.4
يخ�ص  ما  يف  �أمــا  �لعربي.  �الإجــمــايل 

�ملدرجة يف  �للبنانية  للم�سارف  عة 
ّ
�الأرباح �ملجم �سجلت 

بور�سة بريوت �رتفاعًا �سنويًا بن�سبة 2،41 عام 2012، ومتّكن 

�ت 
ّ

�لتغري وجه  يف  �سالبته  �إثبات  من  �مل�رصيف  �لقطاع 

جتتاح  �لتي  نوعها  من  �لفريدة  و�ال�سطر�بات  �ل�سيا�سية 

منذ  �ملجاورة  �لعربية  �لدول  على  بظاللها  وترخي  �لبالد 

�أكرث من عامني. وبح�سب تقرير �سادر عن د�ئرة �البحاث 

يف بنك �العتماد �للبناين، �نعك�ص �الأد�ء �ملر�سي للنموذج 

�الإيجابية  �لنتائج  خالل  من  لبنان  يف  �ملعتمد  �مل�رصيف 

�لتي حّققها خالل �لعام 2012، وال �سيما من خالل �لزيادة 

عة 
ّ
2،41 يف �ملئة من �سايف �الأرباح �ملجم �ل�سنوية بن�سبة 

خلم�سة م�سارف لبنانية مدرجة �أ�سهمها يف بور�سة بريوت، 

بيبلو�ص«،  »بنك  و�ملهجر«،  لبنان  »بنك  عودة،  »بنك  وهي 

�ل�سافية  �الأربـــاح  وبلغت  بيمو«.  و«بنك  بــريوت«،  »بنك 

للم�سارف �ملذكورة �آنفًا 1،01 مليار دوالر مع نهاية �لعام 

2012، يف مقابل 986،58 مليون دوالر خالل �لعام 2011.

ويف �لتفا�سيل، �رتفع �سايف �الإير�د�ت من �لفو�ئد بن�سبة 

6،41 يف �ملئة �إىل نحو 1،55 مليار دوالر مرت�فقًا مع زيادة 

يف �سايف �الإير�د�ت من �لعموالت بن�سبة 3،99 يف �ملئة �إىل 

�سايف  �رتفاع  يف  �ساهم  �لذي  �الأمر  دوالر،  مليون   473،51

ة بن�سبة 5،81 يف �ملئة �إىل نحو 2،39 مليار 
ّ
�الإير�د�ت �لت�سغيلي

 ��ستثناء �الإير�د�ت �ال�ستثنائية 
ّ
�أنه يف حال مت دوالر، غري 

81 يف �ملئة  لـ  �ء بيعه 
ّ
لبنك عودة جـر )44،5 مليون دوالر( 

ته يف �رصكة �لتاأمني �لتابعة له »ليا للتاأمني« يف 
ّ

من ح�س

�ملذكورة  �مل�سارف  فتكون   ،2012 �لعام  �لثاين من  �لف�سل 

�سجلت �نخفا�سًا يف �الأرباح �ل�سافية بن�سبة 2،10 يف �ملئة 

بنك  وحظي  دوالر.  مليون   965،82 �إىل   2012 �لعام  خالل 

 �الأرباح 
ّ

ة �الأ�سد )37،96 يف �ملئة( يف ما خ�ص
ّ

عودة بح�س

بنك  تبعه  �أ�سهمها،  �ملدرجة  للم�سارف  عة 
ّ
�ملجم �ل�سافية 

16،7 يف   ( بيبلو�ص  وبنك  �ملئة(  )33،20 يف  و�ملهجر  لبنان 

)0،52 يف  بيمو  وبنك  �ملئة(  )11،57 يف  وبنك بريوت  �ملئة( 

�ملئة(.

عة، فارتفع جمموع �أ�سول 
ّ
�أما على �سعيد �مليز�نية �ملجم

�للبناين  �لبنك  )با�ستثناء  �أ�سهمها  �ملدرجة  �مل�سارف 

�ملئة  يف   8 بن�سبة  �ملالية(  �لبيانات  توفر  لعدم  للتجارة 

 79،76 مقابل  دوالر. يف  مليار   86،14 �إىل   2012 �لعام  خالل 

مليار دوالر خالل �لعام 2011، ت�سّكل ح�سة بنك عودة منها 

يف   29،04 و�ملهجر  لبنان  وبنك  �ملئة  يف   36،34 ن�سبته  ما 

13،13 يف  �ملئة وبنك بريوت  19،75 يف  بيبلو�ص  �ملئة وبنك 

�ملئة وبنك بيمو 1،73 يف �ملئة.

وين�سب هذ� �الرتفاع يف �إجمايل �الأ�سول للم�سارف �خلم�سة 

�لت�سليفات  �إىل منو حمفظة  �لتقرير،  بح�سب  ب�سكل خا�ص، 

 24،84 نحو  �إىل   2012 �لعام  خالل  �ملئة  يف   12،70 بن�سبة 

حمفظة  فــز�دت  �لتمويل،  م�سادر  جلهة  �أما  دوالر.  مليار 

�لود�ئع لدى �مل�سارف �ملدرجة بن�سبة 8،37 يف �ملئة خالل 

بـ  مقارنة  مليار�ً  ـــ72،13  �ل عتبة  قاربت  حيث   2012 �لعام 

ر 
ّ
66،55 مليار دوالر يف �لعام2011. �أما يف ما يخت�ص بتطو

حركة �لت�سليفات �ل�سافية من �ملوؤونات، فحّقق بنك عودة 

بن�سبة  منت  �لتي  �لت�سليفية  حمفظته  يف  �الأكرب  �الرتفاع 

20،22 يف �ملئة خالل �لعام 2012، تبعه بنك بريوت )زيادة 

�ملئة(  يف   11،31 )زيادة  بيمو  وبنك  �ملئة(  يف   12،99 بن�سبة 

وبنك لبنان و�ملهجر )زيادة 7،80 يف �ملئة( وبنك بيبلو�ص 

)زيادة 3 يف �ملئة(.

من  �ل�سافية  �لت�سليفات  ن�سبة  �رتفعت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

ود�ئع �لزبائن للم�سارف �خلم�سة �إىل 34،45 مع نهاية �لعام 

ر بنك 
ّ
2012 يف مقابل 33،12 يف �ملئة يف �لعام 2011. وت�سد

�لت�سليفات من  ن�سبة  بيمو الئحة �مل�سارف �خلم�سة جلهة 

مع  �ملئة  يف   48،77 ل 
ّ
�ملعد هذ�  بلغ  حيث  �لزبائن  ود�ئــع 

 39،37 مقابل  يف   2012 �لعام  من  �الأول  كانون  �سهر  نهاية 

يف �ملئة لكل من بنك بريوت وبنك عودة و30،85 يف �ملئة 

�أما  و�ملهجر.  لبنان  لبنك  �ملئة  يف  و27،73  بيبلو�ص  لبنك 

عة 
ّ
جلهة ر�سملة �مل�سارف، فارتفعت �الأمو�ل �خلا�سة �ملجم

خالل  �ملئة  يف   8،62 بن�سبة  �ملدرجة  �خلم�سة  للم�سارف 

�لعام 2012 �إىل 7،76 مليار�ت.

ارتفاع أرباح المصارف المدرجة في البورصة 2,41  % في 2012

»االعتماد اللبناني«:
 القطاع يثبت صالبته في وجه التغّيرات 

فقد  �لعربي،  �مل�رصيف  �لقطاع  ر�سملة 

�إىل �الأ�سول  حقق متو�سط ن�سبة ر�أ�سمال 

عام  خــالل  �ملئة  يف   12.3 حــو�يل  بلغت 

2012. وهذه �لن�سبة �ملرتفعة كانت نتيجة 

�لتالية  �لقطاعات  حققتها  عالية  ن�سب 

 :2012 �لثاين  �سهرنوفمرب/ت�رصين  حتى 

ن�سبة  �سجل  �الإمار�تي  �مل�رصيف  �لقطاع 

15.4 يف �ملئة و�ل�سعودي �سجل ن�سبة 14يف 
�ملئة حتى نهاية 2012، و�لبحريني �سجل 

ن�سبة 16.1 يف �ملئة ، و�الأردين �سجل ن�سبة 

ن�سبة  �سجل  و�ل�سود�ين   ، �ملئة  يف   14.9
ن�سبة  �سجل  و�ملوريتاين  �ملئة  يف   22.2

31.9 يف �ملئة حتى منت�سف 2012«.
ــات �حتـــاد  ــاع ــم ــت و�عـــتـــرب يــو�ــســف �ج

خطوة  �لبحرين  يف  �لعربية  �مل�سارف 

�الأوىل »على طريق متابعة مقرر�ت قمة 

يف  وخ�سو�سًا  �القت�سادية،  �لريا�ص 

ال�ستثمار  �ملعدلة  باالتفاقية  يتعلق  ما 

روؤو�ص �الأمو�ل يف �لدول �لعربية ودعوة 

�لقطاع �خلا�ص �إىل �أخذ �ملبادرة يف هذ� 
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جـــرن�ل«  �سو�سيته  »بــنــك  رعـــى 

على  �لثالثة  لل�سنة  لبنان،  يف 

حتت  �لفرنكوفونية  �سهر  �لتو�يل، 

�لفرنكوفونية«،  »فلنحلم  عنو�ن 

فرن�سا  �ــســفــارة  مــع  بــالــ�ــرص�كــة 

لبنان.  يف  �لفرن�سي  و�ملــعــهــد 

للعام  �لفرنكوفونية  �سهر  النطالق  �لر�سمي  �الإعــالن  وجرى 

2013 يف 27 �سباط �ملا�سي خالل موؤمتر �سحايف عقد يف وز�رة 

�لثقافة.

و�نطلق �سهر �لفرنكوفونية هذ� �لعام يف 1 �آذ�ر بعنو�ن »فلنحلم 

بح�سور  بــريوت  يف  �لفرن�سي  �ملعهد  يف  �لفرنكوفونية«، 

عدة  ة 
ّ
فرنكوفوني بلد�ن  و�سفر�ء  باويل،  باتري�ص  فرن�سا  �سفري 

و�أ�سدقاء �لفرنكوفونية.

�أ�ــســار  �الفـــتـــتـــاح،  حــفــل  ويف 

»بنك  يف  �ملنتدب  �لعام  �ملدير 

�سو�سيته جرن�ل« يف لبنان جري�ر 

�حتلت  »لطاملا  �أنه  �إىل  غارزويل 

يف  خا�سة  مكانة  �لفرنكوفونية 

ل م�رصف فرن�سي يف لبنان. وتظهر م�ساريعنا 
ّ
قلب SGBL، �أو

�لثقافة  ة 
ّ
��ستثنائي لتعزيز  �مل�ستمر  �لتز�منا  ًا 

ّ
يومي �ملختلفة 

ة وحيوية �للغة �لفرن�سية يف لبنان، يف ع�رص �لعوملة 
ّ
�لفرن�سي

ًا«.
ّ
�ملتز�يدة عاملي

خمتلفة  عرو�ص  تقدمي  ت�سمل  �ل�سهر  نا�سطات  �أن  �إىل  ي�سار 

وور�ص عمل ومعار�ص فنية.

»بنك سوسيته« يرعى »فلنحلم الفرنكوفونية«

�ل�سافية  عة 
ّ
�ملجم �الأربــــاح  هبطت 

ل�سبعة م�سارف �سورية تابعة مل�سارف 

لبنانية، بن�سبة 45،8 يف �ملئة يف �لعام 

2012 مقارنة مع �لعام 2011، وذلك بعدما 

و�سلت �إىل 1،1 مليار لرية �سورية، �أو 13،8 

مليون دوالر يف �لعام �ملا�سي.

للم�سارف  �لت�سغيلية  �الإير�د�ت  وبلغت 

14،5 مليار لرية �سورية، �أو 187،5 مليون 

دوالر، يف �لعام 2012، �أي بزيادة قدرها 

10،4 يف �ملئة عن �لعام 2011.

ووفــــق تــقــريــر �لــنــ�ــرصة �الأ�ــســبــوعــيــة 

هذ�  يعود  بيبلو�ص«،  »بنك  ملجموعة 

�النخفا�ص �لكبري يف �أرباح �مل�سارف 

و�ملهجر  �سورية  بنك  �أرباح  تر�جع  �إىل 

لــرية  مــلــيــون   -524،7( �ملــئــة  يف   92

يف   97 و�خلليج  �سورية  وبنك  �سورية(، 

�سورية(،  لــرية  مليون   -249،9( �ملئة 

�ملئة  يف   94،7 �سورية  بيبلو�ص  وبنك 

وبنك  �سورية(،  لــرية  مليون   -160،4(

 -108،8( �ملئة  يف   95،1 �سورية  عــودة 

فرن�سبنك  وبنك  �سورية(،  لرية  ماليني 

�سورية 62،1 يف �ملئة )93،3- مليون لرية 

�سورية(، وبيمو �ل�سعودي �لفرن�سي 13،4 

يف �ملئة )88،8- مليون لرية �سورية(.

�أن  ــة  ــي �الأول �ملالية  �لنتائج   
ّ

وتــبــني

�إجمايل �أ�سول هذه �مل�سارف بلغ 310،8 

مليار�ت   4 �أو  �سورية،  لــرية  مليار�ت 

دوالر، يف نهاية �لعام 2012، �أي برت�جع 

قدره 4،2 يف �ملئة عن نهاية �لعام 2011. 

ويعود �لرت�جع �إىل �نخفا�ص مبعدل 22،1 

�سورية  عودة  بنك  �أ�سول  يف  �ملئة  يف 

 18،3 �نخفا�ص  يليه  لرية(،  مليار   -14(

يف �ملئة يف �أ�سول بنك �سورية و�ملهجر 

)12،8- مليار لرية(، ثم �نخفا�ص 6،1 يف 

�سورية  بيبلو�ص  بنك  �أ�سول  يف  �ملئة 

)2،8- مليار لرية(.

بنك  �أ�سول  �رتفعت  ذلــك،  مــو�ز�ة  يف 

�ملئة  يف   11،6 �لفرن�سي  �ل�سعودي  بيمو 

 17،4 �رتفاع  يليه  لرية(،  مليار�ت   8،8(

يف �ملئة يف �أ�سول بنك �سورية و�خلليج 

�لتابع للبنك �لوطني �الأول )3،9 مليار�ت 

لرية(، و�رتفاع 8،9 يف �ملئة يف �أ�سول 

ثم  لرية(،  مليار   2،8( �سورية  فرن�سبنك 

بنك  �أ�ــســول  يف  �ملئة  يف   4،4 �رتــفــاع 

�لفرن�سي  �للبناين  للبنك  �لتابع  �ل�رصق، 

حقوق  جمموع  وبلغ  لرية(.  مليار   0،7(

36،4 مليار لرية  �مل�ساهمني للم�سارف 

�سورية، �أو 470 مليون دوالر، يف نهاية 

يف   3،6 قدره  بارتفاع  �أي   ،2012 �لعام 

�ملئة عن نهاية �لعام 2011.

أرباح المصارف اللبنانية 
في سوريا تهبط 45,8  %

�لدكتور  ر�أى نائب حاكم م�رصف لبنان 

هاروتيون �ساموئليان �أن م�رصف لبنان 

ن 
ّ

فح�س �لعاملية  �للعبة  قو�عد  »��ستدرك 

م�ساعفات  عــن  �أبــعــده  ب�سكل  قطاعه 

يعي�سها«،  �لعامل  ز�ل  ما  �لتي  �الأزمـــة 

�أن �زدياد عامل �لثقة يف �لقطاع  موؤكد�ً 

�ال�ستدر�ك  �سيا�سة  بفعل  جاء  �مل�رصيف 

م�رصف  حاكمية  بني  و�لتعاون  هــذه، 

لبنان وجمعية �مل�سارف.

حما�رصة  خــالل  �ساموئليان  و�أو�ــســح 

يف  �القت�ساد  علوم  طالب  �أمــام  �ألقاها 

بدعوة  طر�بل�ص  يف  �ملــنــار«  »جامعة 

منــقارة  �ســامي  �لدكــتور  رئي�ســها  من 

�الأ�ســتاذ  �لدين  �رصف  رندة  و�لدكتورة 

»�لنتــائج  �أن  �جلـامعة،  يف  �ملحـا�رص 

بالقطاع  �لعامل  ثقة  يف  ــادة  زي عك�ست 

�الأمو�ل  ووفــرت  �للبـــناين،  �مل�ســـريف 

على  �لتحفيز  على  ــدرة  ــق و�ل �لكافية 

�لت�سليفات يف �لقـطاع �مل�رصيف«.

�القليمية  »�ملخاطر  �أن  �إىل  �أ�سار  وفيما 

�مل�رصيف  للقطاع  �ملو�كبة  و�لعاملية 

قبل  من  حثيثة  متابعة  مو�سوع  تبقى 

على  �لــرقــابــة  وجلــنــة  لبنان  مــ�ــرصف 

�لتعاطي  »هــذ�  �أن  ك�سف  �ملــ�ــســارف«، 

�لوقائي و�ملو�سوعي �ساهم ب�سكل رئي�ص 

لبنان  مــ�ــرصف  �حتياطي  زيـــادة  يف 

بالعمالت �الأجنبية �لتي الم�ست 36 مليار 

دوالر من دون �حت�ساب �لذهب، ومن �آخر 

�إعادة  قانون  �إ�سد�ر  �ملّتخذة  �لقر�ر�ت 

دور�ً  حلظ  �لذي  �ملالية  �الأ�سو�ق  تنظيم 

�أ�سا�سيًا مل�رصف لبنان«.

�لقطاع  �سالمة  على  �ساموئليان  وطماأن 

�لتد�بري  �لوطني، وعلى  و�لنقد  �مل�رصيف 

لتعزيز  لبنان  م�رصف  قبل  من  �ملّتخذة 

ن�سبة  رفع  خالل  من  �مل�سارف  ميز�نية 

12 يف �ملئة متا�سيًا ومعايري  �ملالءة �إىل 

»بازل 3«.

كلية  عميد  �فتتحه  قــد  �لــلــقــاء  وكـــان 

لل�سوؤون  �لرئي�ص  وم�ساعد  �الأعمال  �إد�رة 

�لذي  مــر�د  عــادل  �لدكتور  �الأكــادميــيــة 

على  مثنيًا  �ملحا�رص  بال�سيف  ــب 
ّ

رح

لبنان  م�رصف  بها  ميتاز  �لتي  �جلهود 

لبنان  جّنبت  �لتي  حاكميته  خالل  من 

�ل�سعوبات  من  بعيد�ً  و�أبقته  �مل�ساكل 

�ملالية �لدولية.

بنبذة  حما�رصته،  �حلاكم  نائب  و��ستهل 

�رصيعة عن تاريخ والدة �لعمل �مل�رصيف 

د�ً على 
ّ
ره يف لبنان منذ �لقدم، م�سد

ّ
وتطو

�مل�رصف  يف  �ملّتبعة  �ل�سيا�سة  ة 
ّ
�سو�بي

�ملركزي، مفّند�ً يف عناوينها �لتي ر�سمها 

�سالمة  ريا�ص  �حلاكم  بقيادة  �ملركزي 

وعلى �الإجر�ء�ت �لوقائية لهذه �ل�سيا�سة. 

نائب حاكم مصرف لبنان محاضرًا في طرابلس:

استدراك قواعد اللعبة العالمية حّصن المصارف
موقع الكتروني 
لحاملي بطاقات 

»بنك عوده«
جهوده  �سياق  يف  عــوده«،  »بنك  �طلق 

لــتــقــدمي خــدمــات فــريــدة وحــ�ــرصيــة 

موقع  �مل�رصفية،  بطاقاته  حلاملي 

عّد مبثابة 
ُ
ي �لذي  �إيفنت كلوب«،  »عوده 

ومنا�سبات  مباريات  حل�سور  مدخل 

�الإلكرتوين  �ملوقع  فهذ�  مهمة.  دولية 

خم�س�ص ح�رص�ً حلاملي بطاقات »بنك 

ح�سور  �إمكان  لهم  يوفر  �لذين  عوده«، 

منا�سبات دولية �لطابع و�مل�ساركة يف 

ريا�سية  ودور�ت  ترفيهية  مهرجانات 

باأ�سعار تف�سيلية. وبذلك يقدم �مل�رصف 

لهوؤالء �لزبائن خدمة �سخ�سية تتيح لهم 

تن�سى  ال  �أوقــات  لتم�سية  قيمة  فر�سة 

ولعي�ص جتارب نادرة يف �أي زمان و�أي 

مكان من �لعامل.

وقال يف �لبيان: �أكدت مديرة �ل�سريفة 

يف  �لبطاقات  وخــدمــات  �الإلكرتونية 

عوده  جمموعة   - �ــص.م.ل  عوده  »بنك 

�إيفنت  »عــوده  �أن  بدير  رنــدة  ــرص�د�ر«  �

كلوب« يقدم عاملًا من �لتجارب �لفريدة 

بحيث ي�ستطيعون حتقيق �أحالم �أوالدهم 

�لعامليني  �لقدم  كرة  �أبطال  مب�ساهدة 

�حتفاالت  يف  بامل�ساركة  �أو  �سخ�سيًا 

ومهرجانات مو�سيقية يحييها جنومهم 

يف  �مل�ساركة  ميكنهم  كما  �ملف�سلون. 

من  وغــريهــا  �الأحــمــر  �ل�سجاد  �أحـــد�ث 

�الأحد�ث �لبارزة �ملماثلة«.

�إمكان  يف  �سار  �خت�سار،  »يف  وتابع: 

ــرص�ء  ـــوده � حــامــلــي بــطــاقــات بــنــك ع

خا�سة  عرو�ص  من  و�الإفــادة  بطاقات 

جمال  يف  فــريــدة  بــتــجــارب  و�لتمتع 

�أحد�ث  وح�سور  و�ملو�سيقى،  �لريا�سة 

�ل�سجاد �الأحمر، و�مل�ساركة يف ن�ساطات 

عائلية �أو يف منا�سبات دولية بارزة«.
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م�صارف

مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة

التراجع التراكمي 10,1 % بين كانون األول 2011 
وكانون األول 2012

ـق 
ّ
حتقـ �لتي  �لقطاعات  يف  �أي�سًا  �إمنــا 

خالل  لها  مبيعات  ــام  �أرق �أف�سل  عــادة 

�الأثاث  و�الأحذية،  �الألب�سة  �الأعياد:  فرتة 

و�لتجهيز�ت �ملنزلية، �لهد�يا، �للعب، �إلخ 

... ، يف �حلني �لذي مل ينعك�ص فيه تو�فد 

�لكبرية من �لالجئني من �سوريا  �الأعد�د 

ذكر يف م�ستوى �ال�ستهالك، 
ُ
باأي �رتفاع يـ

يف  �ال�ستهالك  م�ستويات  يف  حتى  وال 

قطاع �ل�سلع �الأ�سا�سية.

�سهدته  �لذى  �ل�سعيف  �الأد�ء  جاء  لقد 

خالل  بالتجزئة  �لــتــجــارة  قــطــاعــات 

ليظهر  �ل�سنة  هــذه  من  �لر�بع  �لف�سل 

كنا  �لــذي  �ملــتــاأّزم  �لو�سع  ��ستمر�رية 

قد �سهدناه يف �لف�سلني �لثاين و�لثالث 

تاأكيد�ّ  ذلــك  ويــاأتــي  �ل�سنة،  هــذه  مــن 

عنها  ـمنا 
ّ
وتكلـ �سبق  �لتي  ـعات 

ّ
للتوقـ

�القت�سادي  �لن�ساط  يف  �لتباطوؤ  ب�ساأن 

�مل�سار  هذ�  �إن   .2012 �سنة  خالل  ككّل 

ـي 
ّ
�لذي ن�سهده ما هو �إاّل �نعكا�ص للتاأنــ

�مل�ستهلكني  م�رصوفات  يف  �مللحوظ 

�للبناين  �الإقــتــ�ــســاد  ـر 
ّ
تاأثــ ولن�سبة 

من  �الإقليمية  باالأحد�ث  �إن   - �ل�سديدة 

�ر �خلليجيني 
ّ
جهة، و�إن بوزن �إنفاق �لزو

من جهة �أخرى.

يف  ـن 
ّ
�لتمعـ ميكن  هنا،  �لنطاق،  هذ�  يف 

ـلتها 
ّ
�سجــ �لتىي  �لتف�سيلية  �الأرقـــام 

قطاعات �لتجارة بالتجزئة خالل �لف�سل 

�لر�بع ل�سنة 2012 ومالحظة ما يلي:

قطاع  يف  �ال�ستهالك  م�ستوى  ـل 
ّ
�سجـ ـ 

�لــ�ــســلــع �الأ�ــســا�ــســيــة )وهـــو قــطــاع من 

مت�ساويًا  �لطلب  فيه  يظل  �أن  �ملفرت�ص 

تر�جعًا  �القت�سادية(  �لظروف  كانت  �أيًا 

يف  م�ستوياته  مع  باملقارنة  جد�ً  حــاد�ً 

�لف�سل �لر�بع من �سنة 2011، وال �سيما يف 

�لقطاعات �لتالية: 

ــ حو�ىل 42- يف �ملئة �الأحذية.

ــ حو�ىل 35- يف �ملئة �الألب�سة، يف حني 

�لذي �سهدت فية قطاعات �أ�سا�سية �أخرى 

�أقل  الت 
ّ
�نخفا�سًا مقلقًا، حتى ولو مبعد

- 8.5 �مل�رصوبات �لروحية.
ـ مبيعات �ملو�د �لغذ�ئية )�ل�سوبرماركت�ص( 

)وذلــك  �ملئة  يف   0.6  - حــو�ىل  بن�سبة 

�سوريا  من  �لنازحني  ـق 
ّ
تدفـ من  بالرغم 

كانت  زيــادة  من  ذلك  على  ـب 
ّ
يرتتـ وما 

ـعة يف ��ستهالك �ملو�د �لغذ�ئية(.
ّ
متوقـ

ـرة )وباالأخ�ص 
ّ
ـ �سهد قطاع �ل�سلع �ملعمــ

يف  متز�يد�ً  طلبًا  ت�سهد  �لتي  �ل�سلع  تلك 

�نكما�سًا  �ل�سنة(  ور�أ�ــص  �مليالد  مو��سم 

ـر�ً، مع �الإ�سارة �ىل �أن ن�سب �لرت�جع 
ّ
معبـ

�لتي  تلك   من 
ّ
�أ�سد كانت  �لقطاع  هذ�  يف 

�سهدها قطاع �ل�سلع �الأ�سا�سية، يف �ملئة 

�ملئة  يف   52 ـ  �ملنزلية،  للتجهيز�ت   58 ـ 

)�أجهزة  15 يف �ملئة �ملو��سالت  ـ  �للعب، 

�ته(،ـ  7.5 يف �ملئة 
ّ
�لهاتف �ملحمول ومعد

�ت �ملنزلية،ـ  4.5 يف 
ّ
�الإلكرتونيات و�ملعد

�ملئة �الثاث و�أدو�ت زينة �ملنازل.

�الأ�رص  �أن  ـد 
ّ
لتوؤكـ �أتت  �لبيانات  تلك  �إن 

�لتى  ـفية 
ّ
�لتق�سـ �لتد�بري  دت 

ّ
�للبنانية �سد

�لفرتة  يف  بها  د 
ّ
بالتقيـ بــد�أت  قد  كانت 

�الأ�ــرص  �أن  يبدو  تد�بري  وهــي  �ل�سابقة، 

�مل�رصوف  يف  فقط  لي�ص  قها 
ّ
تطبـ باتت 

�أو  )كـــاالأثـــاث  ـــــرة 
ّ
�ملــعــمـــ �ل�سلع  عــلــى 

على  �أي�سًا  بل  �إلــــخ...(،  �الإلكرتونيات 

�مل�سرتيات �ملو�سمية وم�سرتيات �الأعياد 

)كاالألعاب و��الألب�سة وغريها(، كما وعلى 

و�مل�رصوبات  )كالغذ�ء  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 

وغريها(.

و�لتعليم  �لثقافة  قطاع  مبيعات  وظلت 

�أرقــام  و�سهدت  قــويــًا،  تر�جعًا  ل 
ّ
ت�سجـ

ن�سبة  جتــاوز  �نخفا�سًا  مثاًل  �ملكتبات 

25 يف �ملئة خالل �لف�سل �لر�بع من هذه 

�لقطاع  �أن  نلحظ  �ملقابل،  ويف  �ل�سنة. 

�لف�سل  يف  ـنًا 
ّ
حت�سـ ـل 

ّ
�سجـ �لذي  �لوحيد 

مع  باملقارنة  �ل�سنة  هــذه  مــن  �لــر�بــع 

هو  �ملا�سية  �ل�سنة  من  نف�سه  �لف�سل 

قطاع �لتبغ ومنتجاته، حيث بلغت ن�سبة 

�لزيادة �حلقيقية فيه حو�يل 5 يف �ملئة، 

منع  قــانــون  �ــســدور  مــن  بالرغم  ــك  وذل

�لتدخني يف �الأماكن �لعامة.

 - بــريوت  جتــار  جمعية  »مــوؤ�ــرص  �سجل 

�لعام  �لتجزئة«، خالل  فرن�سبنك لتجارة 

وهي  �ملئة،  يف   2،88 قدرها  زيادة   2012

�سهدها  �لتي  �الإيجابية  للنتائج  �نعكا�ص 

�لف�سالن �الول و�لثاين من �لعام ، �ن مل 

�العتبار،  بعني  �ملو�سمية  �لعو�مل  ناأخذ 

�لفرتة  يف  �نعك�ست  �ن  لبثت  ما  و�لتي 

�مل�ستوى  �ىل  �نعكا�ص  �نها  كما  �لتالية، 

ويف  �ل�سيار�ت.  مبيعات  يف  �ملتما�سك 

 2011 مــن  ــر�بــع  �ل �لف�سل  بــني  مقارنة 

�ملوؤ�رص  ي�سجل   2012 من  �لر�بع  و�لف�سل 

تر�جعًا بن�سبة 12،30 يف �ملئة.

�حل�سابات  �أن  �ىل  ـــارة  ـــس �الإ� ـــدر  وجت

�لر�سمية  ـم 
ّ
�لت�سخـ ن�سب  �أخذ  مع  ـت 

ّ
متـ

للقطاعات �لتجارية �ملعنية كما �سدرت 

�الإح�ساء �ملركزي، باالعتبار،  �إد�رة  عن 

وهي كاالآتي:

+ 1.6 يف �ملئة للف�سل �الأول من 2012

1.1 ـ يف �ملئة للف�سل �لثاين من 2012
8.4+ يف �ملئة للف�سل �لثالث من 2012
1.01+ يف �ملئة للف�سل �لر�بع من 2012

بني  ما  �ل�سنوية  ـم 
ّ
�لت�سخـ ن�سبة  �أمــا 

كانون �الأول 2011 وكانون �الأول 2012 فقد 

بلغت + 10.1 يف �ملئة. 

ي�سهد  بالتجزئة  �لتجاري  �لن�ساط  ظّل 

�لف�سل  خــالل  مقلقة  تــر�جــٍع  الت 
ّ
مــعــد

ويف  �أنــه،  حيث   ،2012 �سنة  من  �لــر�بــع 

�الإ�سمي  �لــرقــم  فيه  �أظــهــر  ــذى  �ل �حلــني 

)nominal figure( تر�جعًا بن�سبة حو�ىل 

2.5 يف �ملئة باملقارنة مع �لف�سل نف�سه 
ـل �لرقم �حلقيقي 

ّ
من �ل�سنة �ملا�سية، �سجـ

)real figure( تر�جعًا بالغًا و�سل �ىل 12.3 

ـم 
ّ
�لت�سخـ ل 

ّ
معد يوؤخذ  �أن  بعد  �ملئة  يف 

لقطاعات �لتجارة بالتجزئة �ل�سادر عن 

�إد�رة �الإح�ساء �ملركزي )10.1+ %( بعني 

�الإعتبار. 

عوامل خارجية
دة تكمن ور�ء 

ّ
هنالك عو�مل رئي�سية متعد

�لتجاري  �لن�ساط  يف  �حلاد  �لهبوط  هذ� 

بالتجزئة باملقارنة مع �لفرتة نف�سها من 

�سنة 2011، منها خارجية ومنها باطنة:

عدم  حلالة  �ل�سلبية  �لتد�عيات  �إن  ـ  �أ 

ـها 
ّ
�ال�ستقر�ر و�مل�ساحنات �ملحلية، و�أهمـ

و��ستمر�ر  بارزة،  �أمنية  �سخ�سية  �غتيال 

�لذى  لبنان  �ىل  �ل�سفر  من  �ملنع  �أزمــة 

�خلليج،  دول  حكومات  من  عدد  �أ�سدره 

و�القت�سادية  �الجتماعية  و�الأحــــو�ل 

حتمل  مبا  �لبالد  يف  ت�سود  �لتي  �له�ســة 

�أثقلتها   ، ـــخ...  �إل ونــز�عــات  مطالب  من 

مو�سم  من  لال�ستفادة  �ل�سائعة  �لفر�ص 

ب�سبب  عــامــر�ً  يكون  ما  عــادة  ـع 
ّ
تب�سـ

�الأعياد )�الأ�سحى و�مليالد ور�أ�ص �ل�سنة(. 

�ال�ستقر�ر  �ىل ذلك حالة عدم  �أ�سف  ـ  ب 

يف  خا�سة  �ملنطقة،  يف  �ملتو��سلة 

على  �ملبا�رصة  تد�عياتها  و�ىل  �سوريا، 

لبنان.

عوامل باطنة 
�للبنانية  �الأ�سو�ق  �مل�ستهلك يف  �أن  يبدو 

قد  نقل  مل  �إن  �الآونــة  هذه  يف  و��سل  قد 

لي�ص  ـي 
ّ
�ملتاأنـ وم�رصوفه  ـفه 

ّ
تق�سـ د، 

ّ
�سد

�الأ�سا�سية  �لتجارية  �لقطاعات  يف  فقط 

تصميم جديد لشعار مصرف لبنان ولهويته المؤسسية

سالمة: 
مصّرون على تطبيق االبتكارات في بيئة آمنة

جديد�ً  ت�سميمًا  لبنان  م�رصف  �طلق 

يج�سد  ما  �ملوؤ�س�سية،  ته 
ّ
ولهوي ل�سعاره 

رغبته بامل�سي قدمًا، وفقًا لروؤية �حلاكم 

ريا�ص �سالمة. 

�أّن  �سالمة  ــح  �أو�ــس �ل�سياق،  ــذ�  ه ويف 

»هوية م�رصف لبنان �جلديدة تعّزز قيمه 

و�ل�سفافية  �النفتاح  فتعك�ص  �الأ�سا�سية، 

و�ال�ستقر�ر �لتي ينتظرها �جلمهور، ف�ساًل 

�آمنة. و�لو�قع  �لتكنولوجية يف بيئة  �إ�رص�ر �مل�رصف على تطبيق �البتكار�ت  عن 

�أن هذه �خلطوة هي مبثابة ر�سالة و��سحة من م�رصف لبنان �إىل �الأو�ساط �ملالية 

�ت 
ّ

�ملحلية و�لدولية �لتي عانت من عدم �ال�ستقر�ر يف �ل�سنو�ت �الأخرية ب�سبب �لتغري

�لتي �سهدتها �ل�ساحة �ملالية �لعاملية«. 

�ال�ستقر�ر  م�سوؤول عن �سون  �ليوم كم�رصف مركزي  »دورنا  �إّن  �حلاكم  و�أ�ساف 

�لنقدي و�القت�سادي، بلغ ذروة �الأهمية. وباعتمادنا على �إرثنا �لغني، نوؤمن باأن 

�سورة م�رصف لبنان �جلديدة تدعم جهودنا �ملتفانية يف خدمة �ملجتمع ككّل. كما 

نوؤمن باأن �لرتكيز على �ل�سفافية و�النفتاح كقيمتني �أ�سا�سيتني �سري�سي �لثقة يف 

�قت�سادنا �ملحلي و�الإقليمي وير�سم للبنان م�ستقباًل و�عد�ً �أكرث ��ستقر�ر�ً. �إن هويتنا 

وبالنمو  �ل�سليمة  �ملالية  �لد�ئم باملمار�سات   عن مت�سكنا 
ّ

�ملوؤ�س�سية �جلديدة تعرب

�القت�سادي يف لبنان«. 

تتمثل �لهوية �جلديدة ب�سعار خمتلف كّليًا يربز دور �مل�رصف �لباعث على �الأمن 

و�ال�ستقر�ر، مع �حلفاظ على �لرمز �ملربع �الأ�سلي �لذي يعترب درعًا يحمي �القت�ساد 

تعطي  �أ�سمل  ب�رصية  هوية  تطوير  مّت  �جلديد،  �ل�سعار  هذ�  من  و�نطالقًا  �للبناين. 

�سورة جريئة وحمافظة مل�رصف لبنان الإبر�ز وجوده كموؤ�س�سة م�سوؤولة موثوقة.

العدد 128 ني�سان 2013العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 4849

Assinaa 128.indd   48-49 4/3/13   1:12 AM



م�صارف

�ملالية  »مر�سد  �ملال  وز�رة  �أ�سدرت 

 2012 �الأول  ت�رصين  ل�سهر  �لــعــامــة« 

�أظهرت فيه بلوغ �إجمايل �لعجز �ملايل 

يف فرتة كانون �لثاين - ت�رصين �الأول 

لرية  مليار   4035 نحو   2012 �لعام  من 

 2282 �إىل  و�سل  �أقــل  بعجز  مقارنة 

�لعام  من  �ملماثلة  �لفرتة  يف  مليار�ً 

�مليز�ن  فائ�ص  تقل�ص  بالتو�زي،   2011

�الأويل م�سجاًل 654 مليار لرية يف �لفرتة 

يف  مليار�ً   2758 بـ  مقارنة  �ملذكورة، 

هذ�  �ل�سابق.  �لعام  من  مثيلتها  �لفرتة 

�الأد�ء هو نتيجة �رتفاع �لنفقات بن�سبة 

�لذي  لــرية(،  مليار   2122( �ملئة  يف   15

طغى على �لزيادة يف �الإير�د�ت �لبالغة 

3 يف �ملئة )369 مليار لرية(.

ــايل �الإيــــــر�د�ت يف �لــفــرتة  ــم بــلــغ �إج

�ملمتدة من كانون �لثاين ت�رصين �الأول 

مليار�ت   12207 نحو   2012 �لعام  من 

لرية مقارنة بنحو 11838 مليار لرية يف 

م�سجاًل   ،2011 �لعام  من  نف�سها  �لفرتة 

لرية  مليار   369 قــدره  �سنويًا  حت�سنًا 

بلغ  نقدي،  منظار  من  �ملــئــة(.  يف   3(

مليار�ت   11610 نحو  �الإيــر�د�ت  �إجمايل 

لرية وذلك بارتفاع ن�سبته 16 يف �ملئة 

عن �الإير�د�ت �ملح�سلة يف �لفرتة ذ�تها 

من �لعام 2011.

لرية  مليار   16242 �الإنفاق  �إجمايل  بلغ 

يف كانون �لثاين - ت�رصين �الأول 2012 

�لفرتة  يف  لرية  مليار   14119 بـ  مقارنة 

2011، م�سجاًل �رتفاعًا  �لعام  نف�سها من 

ن�سبته 12 يف �ملئة خالل �سنة. و�رتفعت 

�سنة  خالل  �الأولية  �جلارية  �لنفقات 

بقيمة 1907 مليار�ت لرية )25 يف �ملئة( 

ت�رصين  لغاية  لرية  مليار   9681 لت�سجل 

�الأول 2012. ويعود هذ� �الرتفاع �إىل )�أ( 

و�لرو�تب  »�ملخ�س�سات  تكلفة  زيادة 

 30( مليار�ً   1275 بقيمة  وملحقاتها« 

زيادة  نتيجة  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ملئة(  يف 

للتقاعد  �ملخ�س�سة  �ملــدفــوعــات 

باالإ�سافة  �خلدمة  نهاية  وتعوي�سات 

�إىل �لزيادة �ملتعلقة بغالء �ملعي�سة يف 

جمموعها  وبلغ  �لعام  �لقطاع  رو�تــب 

�رتفاع  �إىل  �إ�سافة  )ب(  مليار�ً،   5562

كهرباء  �رصكة  �إىل  �ملحولة  �ملبالغ 

�ملئة(  )31 يف  مليار�ً   670 بقيمة  لبنان 

يف  مليار�ً   2821 جمموعها  بلغ  �لتي 

 - �لثاين  كانون  بني  �ملمتدة  �لفرتة 

ت�رصين �الأول من �لعام 2012.

»المالية العامة« خالل تشرين األول 2012:

العجز المالي اإلجمالي يبلغ 4035 مليار ليرة

ــد« لــتــمــويــل  ــن ــس ــح »�ـــســـنـــدوق � مــن

�ل�سغر  �ملــتــنــاهــيــة  �ملــ�ــرصوعــات 

عوده  »بنك  طة 
ّ
و�ملتو�س و�ل�سغرية 

�عتماد�ً  �ـــرص�د�ر«  عــوده  جمموعة  ـ 

�أمــريكــي  دوالر  مليون   20 بقيمة 

ع ن�ساطات �الإقر��ص 
ّ
بهدف دعم تو�س

�إىل  ــهــة 
ّ

و�ملــوج بـ«�سند«،  ة 
ّ

�خلا�س

طة 
ّ
و�ملتو�س �ل�سغرية  �لــ�ــرصكــات 

�حلجم يف لبنان، �لتي هي �أحد مر�كز 

»بنك  لدى  ة 
ّ
�الأف�سلي ذ�ت  �الهتمام 

عوده«.

ــة بــني »�ــســنــدوق  ــرص�ك ــ� وتــتــيــح �ل

�لفئة  »لــهــذه  ـــوده«،  ع و»بــنــك  �سند« 

�ال�ستفادة  ة 
ّ
�للبناني �ل�رصكات  من 

�أّن  كما  ن. 
ّ
حم�س ب�سكل  �لتمويل  من 

عن�رص�ً  ت�سّكل  �لطويلة  �لقر�ص  ة 
ّ
مد

دعم  �إىل  �حلاجة  تلبية  يف  ًا 
ّ
�أ�سا�سي

�الأجــل  و�لطويل  ط 
ّ
�ملتو�س �لتمويل 

لهذه �ل�رصكات«.

�سند«  �إد�رة  »جمل�ص  رئي�ص  وقــال 

�ستانا 
ّ
موؤ�س د 

ّ
»جت�س رو�ص:  وولفغانغ 

يجعل  مــا  ر��ــســخــة،  ة 
ّ
�إقليمي روؤيـــة 

عوده  بنك  �أّن  ذ�ك  ة. 
ّ
طبيعي �ل�رص�كة 

�سّنف 
ُ
ة يف �ل�سوق، وي

ّ
يتمّتع مبكانة قوي

ة 
ّ
م�رصفي جمموعة   20 �أكــرب  عــد�د  يف 

ة يف �ل�رصق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 
ّ
عربي

ًا على 
ّ
ا، يف حني يرّكز �سند ح�رصي

ّ
وتركي

�أفريقيا،  منطقة �ل�رصق �الأو�سط و�سمال 

�سات 
ّ
�ملوؤ�س مــن  نخبة  مــع  ويتعاون 

�ل�رصيكة من �أجل توفري �ملو�رد �لالزمة 

طة �حلجم«. 
ّ
لل�رصكات �ل�سغرية و�ملتو�س

�أّن »دعم هذه �ل�رصكات �رصوري  ور�أى 

�لقطاع �خلا�ص  لبنان، حيث يبقى  يف 

يف  ًا 
ّ
�أ�سا�سي العبًا  ة 

ّ
باحليوي �لناب�ص 

ر�سم م�ستقبل �لنمو �القت�سادي وتوفري 

عدد �أكرب من فر�ص �لعمل«.

ا �ملدير �لعام لـ«بنك عوده« يف لبنان 
ّ
�أم

دعمه  على  �سند  ف�سكر  عوده،  مارك 

�للبناين،  �القت�ساد  جتاه  و�لتز�مه 

�أكرث  جتعلنا  بنا  ثقته  »�ّن  م�سيفا 

دورنــا  على  �حلفاظ  على  ت�سميمًا 

�القت�ساد«.  هذ�  خدمة  يف  �لقيادي 

ي�ساهم  �العتماد  »هــذ�  �أن  و�أو�سح 

�لــفــر�ــص  يف تــوفــري �ملـــزيـــد مـــن 

ة 
ّ
�للبناني لل�رصكات  ة 

ّ
�القت�سادي

 
ّ
وي�سب �حلجم  طة 

ّ
و�ملتو�س �ل�سغرية 

يف م�سلحة �القت�ساد �للبناين ب�سكل 

عام«.

عــوده«  و«بنك  »�سند«  �أّن  �إىل  ي�سار 

يبحثان عن �رص�كات �أخرى يف �سائر 

بلد�ن �ملنطقة.

شراكة بين »صندوق سند« و»بنك عودة«

20 مليون دوالر 
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
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The General Co. For Aluminium Extrusion 
(ALuXAL) S.A.L.

Manufacturing of Aluminum

العنوان

�سنــاعـة �سحب االملنيـوم

Choueifat - Lebanon - P.O.Box : 30106 Choueifat
Tel : 961 (5) 4804069/8/7/ - Fax : 961 (5) 480405 

aluxal@inco.com.lb      www.aluxal.info

ال�شويفات - لبنان - �ص.ب : ٣٠١٠٦ ال�شويفات

هاتف : ٤٨٠٤٠٦/٧/٨/٩ )٥(٩٦١  - فاك�ص : ٤٨٠٤٠٥ )٥( ٩٦١

ال�صـركــة العـامــة ل�صنــاعــات االملنيــوم

)الـوك�صـال( �ش.م.ل.

ADDRESS

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite 

 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - هاتف : 5١2١82 )8( ٩٦١ فاكس : 543١7٦ )8( ٩٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  Tel : 961 (8) 512182 - Fax : 961 (8) 543176

E-mail : asilstone@yahoo.com

�صناعة حجر - رخام - غرانيت

Al hajar Al Aseel Est موؤ�ص�صة احلجر اال�صيل
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ENGINEERING PERFECTION
since 1960

T: +961 1 681 201/2/3 
www.MezherSteel.com
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Head Quarter
Ghazieh, Sidon, Lebanon  -   Tel: +961 7 220 000   Fax: +961 7 221 754 / 223 322   -  P.O.Box: 110 Sidon  -   Email: info@ghaddar.com
Beirut Branch
Bir Hassan, Facing Golf Club, Beirut, Lebanon.  -  Tel: +961 1 847 770 /1/2/3/4   -   Fax: +961 1 847 775

www.ghaddar.com

Exclusive Distributors:

Buying a new generator to power your business is 
a major decision and to make the right invest-
ment, the question is not only which brand to 
choose from... but  from who and why?

Humbly said, 20,000 yearly satisfied customers can’t 
go wrong! - With more than  30 years of experience 
in the electro-mechanical field and a team of 200 

specialists, at GHADDAR Machinery Co. we make 
sure that every Genset proposed is a tailor
made solution to your 
needs and every
deal we honor is a 
lifetime commitment 
for reliability and 
after sales services.

That is
20,000 solid reasons
to choose your genset 

from us...
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�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية للعام 2012

1- الصادرات الصناعية                
حسب المنتج

�أهم �ل�سادر�ت �ل�سناعية ح�سب �أق�سام 

�لتعرفة �جلمركية لعام 2012 كانت:

1ـ  �الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية 

وقيمتها  �الأوىل  �ملرتبة  �حتلت  و�لتي 

478.3 مليون دوالر.
�لعادية وم�سنوعاتها  ـ يليها �الآالت   2

 470.7 وقيمتها  �لثانية  �ملرتبة  يف 

مليون دوالر.

3 ـ منتجات �ل�سناعات �لغذ�ئية �حتلت 

مليون   392.2 وقيمتها  �لثالثة  �ملرتبة 

دوالر ويليها

�أحتلت  �لكرمية  و�الأحجار  �للوؤلوؤ  ـ   4

�ملرتبة �لر�بعةو... )طبعًا بدون �الأملا�ص 

�لذهب و�لف�سة ب�سكلها  �خلام و�سبائك 

�خلامي كما ذكرنا( و�لتي بلغت 388.6 

مليون دوالر.

انخف�ست ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية عام 2012 بن�سبة 11.5 % 

مقارنة بالعام  2011.

وكانت قد بلغت قيمة ال�سادرات ال�سناعية عام 2012 نحو 2.951 

والف�سة  الذهب  و�سبائك  اخلام  الأملا�س  احت�ساب  دون  دولر  مليون 

(اللوؤلوؤ الطبيعي والأحجار الكرمية وغريها  ب�سكلها اخلامي يف ق�سم 

ح�سب التعرفة اجلمركية) والتي بلغت قيمتها 1.336 مليون دولر.

2- أسواق الصادرات الصناعية 
اللبنانية 

ح�سب �أبرز �لبلد�ن �مل�سدر �إليها وهي:

1 ـ �ل�سعودية بقيمة 330.9 مليون دوالر.

272.5 مليون  بقيمة  �لعربية  �الإمار�ت  ـ   2

دوالر.

3 ـ �سوريا بقيمة 262.9 مليون دوالر.

�أما �أكرب دولة �أجنبية غري عربية فهي:

4 ـ تركيا بقيمة 154.5 مليون دوالر.

مليون   133.7 بقيمة  �جلنوبية  �أفريقيا  ـ   5

دوالر.

��ستاأثرت  �لدولية  �ملجموعات  وح�سب 

�لدول �لعربية بن�سبة 51.5 باملئة، و�لدول 

15.8 باملئة  �الأفريقية غري �لعربية بن�سبة 

باملئة   15.0 بن�سبة  �الأوروبية  و�لدول 

 12.2 و�لدول �الآ�سيوية غري �لعربية بن�سبة 

باملئة و�لدول �الأمريكية بن�سبة 3.5 باملئة 

و�لدول �الأوقيانية بن�سبة 0.4 باملئة.
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�إن �ل�سادر�ت �ل�سناعية تتاأثر باأمور كثرية منها يف �لد�خل 

ومنها يف �خلارج:

1 ـ يجب �أن يكون هناك موؤ�س�سات لتطوير �ل�سناعة وخا�سة 

طرق ت�سديرها يف �لرب �أو �لبحر �أو �جلو.

2 ـ در�ص �التفاقات �لتجارية خلدمة م�سلحة لبنان بالن�سبة 

لالإنتاج و�لت�سدير.

3 ـ �إن �لتجارة �ملنفتحة بدون قيود هي �لتي �أدت �إىل تر�جع 

�لعمل  يجب  لذلك  �لنامية.  �لدول  يف  �ل�سناعية  �لتناف�سية 

لت�سطيع  �ل�سناعية  �لقطاعات  ت�سجيع  موؤ�س�سات  �إن�ساء  على 

�لوقوف يف وجه �ملناف�سة.

الخالصة

كان  و�لتي  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت  �إن  ـ   1

فقد  �لكهربائية  و�الأجهزة  �الآالت  �أهمها 

لهذه  �مل�ستوردة  �الأوىل  �لدولة  كانت 

�ل�سلع �لعر�ق 91.0 )مليون دوالر( وتلتها 

�ل�سعودية 82.9 )مليون دوالر( و�الإمار�ت 

�لعربية 34.4 )مليون دوالر(.

عادية  معادن  وهو  �لثاين  �ملنتج  �أما  ـ   2

�ملرتبة  تركيا  �حتلت  فقد  وم�سنوعاتها 

�الأوىل يف �لت�سدير �إليها 128.3 )مليون دوالر( 

و�لثانية جمهورية كوريا وبعدها �ل�سني.

�الأغذية  �سناعة  منتجات  هو  �لثالث  ـ   3

وقد كانت �ل�سعودية �مل�ستورد �الأول 62.9 

�لثاين  �مل�ستورد  و�سوريا  دوالر(  )مليون 

 29.3 �الأردن  وتلتها  دوالر(  مليون   51.6(

)مليون دوالر(.

3- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها:

�صادرات �صناعية
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�صناعات لبنانية

�لقــرن  مــن  �لثمانينيــات  بد�يــة  منــذ 

�الأ�سمــر  موؤ�س�ســة  �أنطلقــت  �ملا�ســي 

ل�سناعة �ملفرو�ســات، وبد�أت من خالل 

موقعهــا يف �لبو�رصية بو�ســع مل�ساتها 

�لفنيــة يف عــامل �لديكــور و�ملفرو�سات 

�ملنزليــة و�ملكتبيــة، وجتهيــز �لفنادق 

و�ملطاعــم مبــا فيهــا �أعمــال �لديكــور 

�ملوؤ�س�ســة  هــذه  لت�ســكل  و�لزخرفــة، 

بعــد ذلــك موؤ�س�ســة ر�ئــدة وعريقــة يف 

�خت�سا�سها، بل وتتفوق على قريناتها 

من �ملوؤ�س�سات �الأخرى.

ويف لقاء لـــ »�ل�سناعة و�الأقت�ساد« مع 

�ل�سيد يعقــوب �الأ�سمر حتدث عن مر�حل 

�أنــه منــذ  تطويــر �مل�سنــع، ولفــت �ىل 

تاأ�سي�ص �مل�سنع وهو يعمل على تطويره 

باأحــدث �الأالت و�ملعــد�ت �حلديثــة مبا 

فيها ماكينات كب�ص �لق�رصة و�حلفر على 

�لاليزر.

و�أكــد �الأ�سمــر �أنه ي�ــرصف �سخ�سيًا على 

عمليــة �لت�سنيــع مــن �اللــف �ىل �لياء، 

كمــا يحر�ص علــى متابعة كل جديد يف 

�سناعــة �ملفرو�سات، من خــالل قيامه 

بزيــارة �ملعار�ص �لتي تقــام يف �لدول 

�لعربية و�الوروبية، لكي يطلع عن كثب 

علــى تطور هــذه �ل�سناعة وجديدها يف 

عامل �لديكور و�سناعة �ملفرو�سات.

تعرت�ــص  �لتــي  �مل�ســاكل  عــن  �أمــا 

�ل�سناعة ب�سكل عام يف لبنان و�سناعة 

�ملفرو�ســات ب�سكل خا�ــص فاخت�رصها 

�ل�سيد �الأ�سمر على �لنحو �لتايل:

-�ملناف�سة �الأجنبية لل�سناعات �ملحلية 

وخا�سة من �ل�سني وبع�ص �لدول.

�لوطنــي  لالأنتــاج  �لعاليــة  -�لكلفــة 

وخا�ســة غــالء �ملحروقــات و�رتفــاع 

�أ�سعار �لكهرباء كل هذه �ملعطيات تعيق 

تطور �ل�سناعة �لوطنية وجتعلها بو�سع 

ال حت�سد عليه.

عبدااهلل حداد

تخ�س�ست �رصكة »�سيكومو« ل�ساحبها �ل�سيد ظافر �ل�ساوي، منذ 

تاأ�سي�سها عام 1974 مرور�ً مبر�حل �لتح�سني و�لتطوير �لتي طر�أت 

عليها عام 1996 ب�سناعة �لكرتون على خمتلف �أنو�عه:

كرتون �لكور

كرتون �لدوبلك�ص

كرتون �لرتيبلك�ص

�لكرتون �لذهبي و�لف�سي و�مللون

ومتتاز هذه �الأ�سناف بجودة، فريدة، حيث �إنها ت�سنع بتقنيات 

�سناعية عالية مطابقة للمو��سفات �لعاملية.

�لورق  نفايات  �لكرتون  �سناعة  يف  »�سيكومو«  �رصكة  ت�ستخدم 

و�لكرتون �ملتوفرة حمليًا باال�سافة �ىل مو�د كيمائية ت�ستوردها 

كمية  وتبلغ  �الأق�سى،  و�ل�رصق  �ملتحدة،  �لواليات  �أوروبا،  من 

�أنتاجها 20000 طن �سنويًا، ي�ستهلك 25 % منها حمليًا على مد�ر 

�ل�سنة، ويتم ت�سدير �ل 75 % �لباقية �ىل �الأردن، �المار�ت �لعربية 

�ملتحدة، �سوريا، �ل�سعودية، �لكويت، وبلد�ن �أوروبا و�أفريقيا.

يتم توزيع منتجات �رصكة »�سيكومو« ل�سناعة �لكرتون ونفايات 

�ل�سيد/ مي�سال  �لذي يديره  �لورق يف لبنان عن طريق �مل�سنع 

خمتلف  يف  خا�سني،  موزعني  طريق  وعن  جهة،  من  �أيوب 

�ملناطق �للبنانية لتاأمني حاجات �ل�سوق، من جهة �أخرى.

تاأمل �رصكة »�سيكومو« �أن يتم �إن�ساء مناطق �سناعية جمهزة يف 

لبنان، لتنظيم توزيع �مل�سانع على �الأر��سي �للبنانية ومل�ساعدة 

�أ�سحاب �ملوؤ�س�سات �جلديدة على �لعمل بروؤو�ص �أمو�ل �سغرية. 

كما تدعو �لدولة �للبنانية �ىل دعم م�سرية �ل�سناعيني �للبنانيني 

من خالل تخفي�ص كلفة �لكهرباء و�ملحروقات و�ل�سحم �لبحري. 

لبنان،  م�رصف  من  مدعومة  م�رصفية  بقرو�ص  وتزويدهم 

مل�ساعدتهم يف تاأمني �لر�ساميل �ملطلوبة ل�سناعاتهم وتخفي�ص 

كلفتها.

و�أنتاجها،  قدمًا يف عملها  �مل�سي  �ىل  د�ئمًا  »�سيكومو«  ت�سعى 

عرب �لرفع من م�ستوى موظفيها �لفكري و�لعلمي �لذي هو �أ�سا�ص 

�أي تطور د�خلي لعمليات �مل�سنع ما يهدف �ىل مو�كبة �لتطور�ت 

�لعاملية من حيث �جلودة و�لنوعية و�لت�سويق لالأرتقاء مب�ستوى 

�ل�سناعة �للبنانية �ىل �أعلى �ملر�تب �إقليميًا وعامليًا.

عبد اهلل حداد

 2005 عــام  �لقبوط  هي�سم  �ل�سيد  �أ�س�ص 

�ملريجه  �لــكــفــاء�ت  منطقة  يف  معماًل 

�لبال�ستيك  عبو�ت  �أنو�ع  جميع  ل�سناعة 

لزوم �أدو�ت �لتجميل وم�ستلزماتها وعلب 

�الدوية �لطبية و�ملاأكوالت و�إك�س�سو�رتها 

ونوؤمن   )pvc-pe.pet( عبو�ت  خ�سو�سًا 

طباعة �لعبو�ت ح�سب �لطلب.

كيف يتم ت�رصيف اأنتاجكم؟

و�لعامل  لبنان  يف  �أنتاجنا  ت�سويق  يتم 

طلبات  جميع  تلبي  لبنان  يف  �لعربي 

�ملو�د  معبئي  طلبات  وجميع  �مل�سانع 

بو��سطة �لعبو�ت �لبال�ستيكية.

هذه  جم��ال  يف  التطور  تواكبون  هل 

ال�سناعة؟

هذه  يف  جــديــد  �سئ  كــل  نتابع  طبعًا 

مبتابعة  نــقــوم  وخــا�ــســة  �ل�سناعة 

وزيارة �ملعار�ص يف �خلارج وم�ساهدة 

�ملعار�ص �ملتخ�س�سة ب�سناعة �لعبو�ت 

�لبال�ستيكية ولو�زمها حتى نبقى د�ئمًا 

�أجــود  ــاج  ــت و�أن ب�سناعة  �لطليعة  يف 

�ل�سناعة  هذه  �إليه  تو�سلت  ما  و�أحدث 

�لطبية  �الأدويــــة  عــبــو�ت  وخ�سو�سًا 

)pvc-pe-pet( وعبو�ت �ملاأكوالت

هل لديكم مطالب من الوزارة 

املعنية؟

طبعًا لدينا �سعوبات �أهمها 

و�لتجار  �ل�سناعيني  دعــم 

كما  �لــعــمــل  ينطلق  حــتــى 

�للبنانية  �ل�سوق  يف  يجب 

ــرفــع  و�خلــــارجــــيــــة مــــا ي

�الأقت�ساد  وينع�ص  �مل�ستوى 

�لـــلـــبـــنـــاين ويـــخـــفـــف مــن 

�لبطالة.

ح�سن دقيق

مؤسسة يعقوب األسمر لصناعة المفروشات
عراقة وريادة في الديكور

شركة  »سيكومو«
لصناعة الكرتون ونفايات الورق 

�سـنـاعــات 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، شركة سيكومو، 

مؤسسة يعقوب األسمر، مؤسسة هيسم القبوط التجارية، معمل هوانا.

مؤسسة هيسم القبوط التجارية )هايكا بالستيك(
في تطور مستمر نحو األفضل
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و�أوالده  هو�نا  �لرز�ق  عبد  �ل�سيد  �أ�س�ص 

منطقة  1948 يف  �سنة  �لبنات  غزل  معمل 

زقاق �لبالط. و�نتقل �ملعمل بعد ذلك �إىل 

 ،1969 �لعام  يف  �ملريجة  �ساحة  منطقة 

بهدف  حديثة   باأالت  تزويده  بعد  وذلك 

�ل�سوق  حاجة  وتلبية  �النتاج  زيادة 

�ملحلية.

�أجود  �نتاجه  يف  �ملعمل  هذ�  ي�ستخدم 

تغليفها  يتم  �لتي  �الأولية  �ملو�د  �أنو�ع 

�لعلب  من  وجميلة  متعددة  باأنو�ع 

�ملو�د  من  وبعيد�ً  �ل�سحية  �لبال�ستيكية 

�حلافظة.

غزل  من  �ملتنوعة  �ال�سناف  وتعتمد 

و�ل�سغار،  �لكبار  من  و�ملف�سلة  �لبنات، 

بعد  خ�سو�سًا  وحرفيني،  خرب�ء  على 

��سافة �ل�سوكوال و�لفريز �إىل هذ� �ملنتج.

هذ�  �أن  �إىل  هو�نا  حممد  �ل�سيد  ي�سري 

�الأولية  �ملو�د  غالء  من  يعاين  �لقطاع 

�النتاج  على  يحافظ  يز�ل  ال  �أنه  برغم 

�ملنا�سبة  وباال�سعار  و�ملمتاز،  �لنظيف 

و�ملقبولة من قبل �لزبائن.

معمل غزل البنات »هوانا« لعبد الرزاق وأوالده
أنتاجنا يغطي سوقنا المحلية 

�ملعمل  تاأ�سي�ص  ومنذ  �أنه  هو�نا  ويتابع 

وحتى يومنا هذ� ي�سري �نتاجنا يف ن�سق 

�سوقنا  �أن  �سيما  وال  ومرتفع  متو��سل 

�ملحلية يتمدد يف كل �ملناطق �للبنانية، 

وجودة  معملنا،  �سمعة  ذلك  يف  ي�سبقنا 

�سنفنا ونوعيته، ونظافته. 

�لن�سف  يف  �الأمني  حمام�ص  �أطلقت 

نوعية  جائزة  �ملا�سي  �لعام  من 

كل  تخول  ق�سائم  عن  عبارة  وهي 

�لدخول  لرية  �ألف   20 بـ  ي�سرتي  من 

�سفرولية  �سيارة  على  �ل�سحب  يف 

حيث  بوعدها  �أوفت  وقد  �سبارك 

�ملحدد  �ملوعد  ح�سب  �ل�سحب  �جرت 

يف 2013/2/16 باإ�رص�ف وز�رة �ملالية 

وكانت  �لوطني  �ليان�سيب  مديرية 

�لفائزة �لطفلة د�نيا �أحمد غريب ومت 

�الإت�سال بها بناء�ً على رقم �لهاتف 

ح�رصت  وقد  �لق�سيمة،  على  �ملدون 

فور�ً ومت �لتاأكد من �لهوية. 

يف  �ل�سيارة  �لفائزة  ت�سليم  ومت 

عام  مدير  قبل  من  �ل�سفرولية  �رصكة 

حمام�ص �الأمني �أحمد �أمني و رئي�ص 

وعائلة  غروب  دبو�سي  �إد�رة  جمل�ص 

و�لفرح  �لبهجة  من  بجٍو  �لفائزة 

و�ل�رصور. 

الطفلة دانيا غريب تفوز
بجائزة محامص األمين

�صناعات لبنانية

املريجة - الكفائات - خلف اأفران الوفاء - هاتف : 2٨2٥٧٦ )٣( ٩٦١ - ٤٧٥٦٦٤ )١( ٩٦١  - فاك�ص: ٤٧٥٦٦٤ )١( ٩٦١ - 

Email: kabboot_w@hotmail.com - ص.ب.: ١٤/٥2٩2 بريوت�

haissam El Kabbout Trdg. Est.
موؤ�ص�صة هي�صم القبوط التجارية

Haika Plastic
Asst Items Of Plastic

 �سناعة وجتارة عبوات واك�س�سوارات بال�ستيك
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على  القائم  واألقتصاد«  »الصناعة  مجلة  نهج  مع  متاشياً 

األهتمام بالصناعة اللبنانية أنطالقاً من رسالة اجمللة في خدمة 

القضية الصناعية.

 www.sinaaiktisad.comومبناسبة أطالق موقع اجمللة على األنترنت

والذي يشكل من خالله )باب صنع في لبنان( منطاً حقيقياً يساهم 

بوصول السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية، وقفزة نوعية 

وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج الصناعي اللبناني.

واحمللية  العربية  األسواق  في  للمجلة  اجلديدة  اإلنطالقة  ومع 

فقد  لبنان،  صناعة  إلى  للتعرف  معتمداً  مرجعاً  باتت  بحيث 

)باب صنع في لبنان(  العمل على تعزيز  إدارة اجمللة  باشرت 

التسعينات  مطلع  في  صدورها  منذ  به  تفردت  الذي 

الترويج  في  جداً  مخفضًة  وبكلفة  فاعلة  كخطوة 

األنتشار  من  مستفيدة  لبنان  في  الوطنية  للصناعة 

اجلديد للمجلة، مضافاً إليها اإلنتشارالواسع على املوقع 

األسواق  جميع  في   www.sinaaiktisad.com االلكتروني 

احمللية والعربية.

أن  اجمللة  إدارة  تأمل  اخلطوة،  هذه  جلدية  ونظراً  لذلك 

فرصة سانحة  فيها  اللبنانيون  الصناعيون  يجد 

لترويج منتجاتهم عبر املشاركة االعالنية وفقاً 

سهل  بأسلوب  أعتماده  مت  الذي  املوحد  للنموذج 

يفسح  مبا  رمزية  تكون  تكاد  وبكلفة  وفعال 

املؤسسات  من  ممكن  عدد  أكبر  أمام  اجملال  في 

الطرق  بأقصر  بأنتاجها  للتعريف  الصناعية 

وبأقلها كلفه.

أنطالقاً من ذلك أنشأت اجمللة جهازاً بشرياً 

وتقنياً خاصاً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق 

اللبنانية  املشتركة للصناعة  املصالح 

الوطني  واإلقتصاد  خاص  بشكل 

بشكل عام.

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

 Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

شركة ستيم للصناعة والتجارة
Steam Company INdustry & Commerce

1 - املكتب الرئي�سي: بريوت - بناية العازارية – ط2 – بلوك 02 ب 

تلفون: 03266322 – 009613514752  

009611999511 – فاك�س: 009611999522  

2- امل�سنع الرئي�سي: منطقة الكفور – النبطية – جنوب لبنان

3 – م�سنع ما بعد البيع/ال�سيانة: بريوت – الكفاءات  

تلفون: 0096117472582 فاك�س:009611468475

 1 - Head office: Beirut – Azarieh Bldg – Block 02B – second floor

Tel: 009613266322/3514752   

00961999511 - Fax: 009611999522   

2 – Branch1: South Lebanon -Kfour – Nabatieh

3 – Factory after sale/service: Beirut – Kafaat  

Tel: 009611472582  fax:009611468475

Email: info@steamindustry.com - www.steamindustry.com
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�صركة حمام�ش االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

E- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق املعرض - 2- مستديرة ابو علي -3- القبة - 4- ابو سمرا - عكار : -5- العبدة - 6- 

احملمرة - 7- حلبا - الضنية - 8- مرياطة - 9 -سير الضنية - 10 زغرتا - الكورة - 11-عابا 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

   معامل الفلوك�ش ال�صناعية

احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاكس : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١
ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com

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

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ستيراد وت�سدير(

E-mail : helbawi@helbawibros.com

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : ٢٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاكس : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

 العنــوان : مكسة - طريق قب الياس - البقاع 
هاتف : ٥٤٤١٥١ )٨( ٩٦١ -  فاكس : ٥٤٤٨٠٧ )٨( ٩٦١

�صركة اخلبز امللكي
�سناعة الخبز العربي واالفرنجي �سناعة 

الحلويات العربية واالفرنجية

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

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ستيراد وت�سدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليفال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�ضركة منتوجات ال�ضيعة �ش.م.م

Al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�شمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

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

م�ضنع احمد محمد �ضليمان الديراني واخوانه

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�شناعة وتجارة مخلالت - �شرابات - مربيات - مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ )٨( ٩٦١ - 4١4١73 )3( ٩٦١

 فاك�ص : ٩١١3٢3 )٨( ٩٦١ -  �ص.ب.: ١٦١ - زحلة

darnaco@hotmail.com   www.aldirani.com   ahmad.aldirani@hotmail.com 

باتي�ضري مريفاي

�سناعة الكاتو- كروا�سان - بوظة - �سوكوال على انواعها لجميع المنا�سبات - تاأمين طلبات االفراح

Mirvay Patisserie

�ضـركـة زيـاد بـو عـز لل�ضنـاعـة والتـجـارة �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:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Lingerie     الب�شة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ب�شري جنبالط  - بناية العيا�ص

هاتف : ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١  

٥١١٨١١ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١ 

موؤ�ض�ضة دارين   

    لل�ضناعة والتجارة 

 Darine Manufacturing  

& Trading Est. 
Lingerie     الب�شة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�ص.ب.: ١٤/٦٢٨٢

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

                  موؤ�ض�ضة رميودا لل�ضناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع اال�صتقالل  - بناية امل�ؤ�ص�صة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 )١( ٩٦١  -  فاك�ص: ٦5٩٢٠٠ )١( ٩٦١ �ص.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�ص ال�صلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�شطا التحتا - بناية بي�شون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�ص

بريد الكتروني

هاتف

موؤ�ض�ضة 

جاين �ضيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 )١( ٩٦١ - ٨١٦٨45 )١( ٩٦١ - �ص.ب.: ١4 -574١     

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

�رشكة الرج�س

Largess Co
االألب�سة اجلاهزة

�سد البو�سرية  

�سارع كني�سة مارمارون 

هاتف:  1-248777 961  

فاك�س : 248648 1 961 

 �س.ب: 1809 - 90

info @ largess-co.com - www.largess-co.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : ٥٠٦٢٩٨ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٥٠٦٢٩٨ )٨(  ٩٦١ - ٦4٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١

�شركة الكار �ش.م.ل  

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

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

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

  AL CART S.A.l 

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

E-mail : helbawi@helbawibros.com

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : ٢٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاكس : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

 العنــوان : مكسة - طريق قب الياس - البقاع 
هاتف : ٥٤٤١٥١ )٨( ٩٦١ -  فاكس : ٥٤٤٨٠٧ )٨( ٩٦١

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليفال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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�سارع �سيدة الحقلة- م�ستيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١44 - 7٩٦502 )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: 7٩٦١4٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�سون �أغري �ش.م.م

�ضناعة البيوت البال�ضتيكّية- �ضناعة �ضتول الخ�ضار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّم��ن روبن�صون �أغري ت�صميم،ت�صنيع 

وتركي��ب �لبي��وت �لبال�صتيكّية وف��ق �أحدث 

�لأخ��رى  و�لبل��د�ن  لبن��ان  ف��ي  �لتقني��ات 

�أ�صتر�لي��ا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��ر�ق، 

وغيرها. كم��ا ت�صاهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�صت��ول �لمطعم��ة )�لبن��دورة و�لباذنج��ان 

و�لبطيخ و�ل�صم��ام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّف��ر  �أمث��ل.    لح�ص��اد  مثالي��ة  بد�ي��ة 

روبن�صون �أغري كافة �لم�صتلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّن��ة   �ل��ري  كم�صتلزم��ات 

و�لأ�صمدة �لكيماوي��ة و�لع�صوّية بالإ�صافة 

�إلى �لإر�ص��اد �لزر�عي لم�صاعدة �لمز�رع في  

�لح�صول على �إنتاج �أف�صل ونوعّية ممّيزة. 

بال�ستيك كام كومباين - ب.�سي.�سي. �ش.م.م

 Plastic Chem Company - PCC s.a.r.l
Plastic Industry                                                                      ضناعة بال�ضتيكية�

لبنان الجنوبي - �سيدا - الغازية - ال�سارع العام - البناية ملكه

هاتف : 22٣5٣5 )7(  ٩٦١  - ٣٣77٨٨ )٣( ٩٦١- فاك�س: 22٣5٣5 )7( ٩٦١ 

E-mail :khalilcherri@yahoo.fr

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

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 
 فاكس  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

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

املكلس - بناية بارودي - - تلفون:   ٨/ 7 /٦ /   4٨٦٣٩٥ (١) ٩٦١ فاكس:   4٨٦٣٩٩ (١) ٩٦١  
   Email: info@baroudigroup.com

 

صناعة االحزمة اجللدية
Leather Belts

العنوان:  احلدث - وهبي سنتر 
هاتف: 4٦٦٠٢ ٠ )٥(٩٦١ - 
فاكس : 4٦١٦٨٦ )٥( ٩٦١

Adresse: Hadath - Wehbi 
Center Tel : 961 (5) 466020 

- Fax : 961 (5) 461686

Email : info samobelt.com
 Website : www.samobelt.com

 �سـامـو بلــت
SAMO BELT

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: ٠١/٨٠٩4٥4 
خليوي : ٠٣/٢٨4٦٩٠ - فاكس: ٠١/٨١٠4٥4

E mail : info@plastiban-lb.com,  www.plastiban-lb.com 

Plastiban�سركة بال�ستيبون 
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

Materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : ٩2٦830)3( ٩٦١ - 27٩3١4 )١( ٩٦١ - فاكس : 27٩3١4 )١( ٩٦١  

     ل�سناعة وجتارة مو�د �لتنظيف �لفتى كو

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 8٥١40٩ )١( ٩٦١ خلوي : 84٩700 )3( ٩٦١
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

موؤ�س�سة ع.م. للبال�ستيك 
A.M. PlAstic Est. 

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

٥( ٩٦١( - 4١١ /٣٦١١٥4 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥)١( ٩٦١7٥٢٣ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �سركة �يكو للتجارة و�ل�سناعة 

و�ملقاوالت �ش.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيك ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيك
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 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤٥٥٠٠١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : ٢٨٨٣٤٤( ٣)٩٦١+
E.Mail: elissaco@live.com

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 

Import Machinery & Packaging Materials, Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ - فاكس: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  
خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( ٩٦١ - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ ص.ب.: ٠١٦٢ - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

  حريري رادياتور�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain 

Al Deleb - 

Mohammad Hariri 
Bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

�سركة اك�سترافور  ل�سناعة الفران الآلية �ش.م.م 

Manufacturing of Bakery          صناعة وتجارة االفران االآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤٣٥٤٣٣ )٥( ٩٦١  فاكس : ٤٣٢٨٥٦ )٥( ٩٦١

http://www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com

ل م�صكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

                                      للمعلومات 

�صركة ال�صامي للتجارة وال�صناعة      

الدفاية االقت�صادية البيئية

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى - �صنع معامل للنفايات - �صنع دفايات على انواعها

00961 3 839 269 - 00961 1 472 139  
E-mail : shamiest@shamiest.com.lb

1 - لمزرعة دواجن م�صاحة 

1000 م. مربع 6 ليتر ديزل لكل 

�صاعة دوران 

2 - دفاية للخيم الزراعية من  

500 م. مربع الى  10000م. مربع 

)ديزل اوزيت م�صتهلك( 

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

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

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�سركة نحا�ش لل�سناعة والتجارة )�سنيك(

املنت - عني �سعادة 

 املدينة ال�سناعية  - بناية امل�ؤ�س�سة 

هاتف :  878800-8٩0٦٩٦ )١( ٩٦١  

 فاك�س: 87880١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١5٩-٩0- جديدة

تبريد �صناعي وا�صغال �صناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوت��سرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩508٦٦ )5( ٩٦١  -  فاك�س: ٩528٦٦  )5(٩٦١

    Mecanix s.a.l         ميكانيك�ش �ش.م.ل 

اآالالت واالجهزة الكهربائية اآالالت واالجهزة الكهربائية
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legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz

Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: ٧٩٥٥٠٠ )٩(  ٩٦١ - ٦٠٨٠١٢ )٣( فاك�س : ٧٩٥٥٠٠ )٩( ٩٦١ 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com       

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : 4٧٢٠4٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : 4٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�ضركة منتوجات ال�ضيعة �ش.م.م

Al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�شمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

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

م�ضنع احمد محمد �ضليمان الديراني واخوانه

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�شناعة وتجارة مخلالت - �شرابات - مربيات - مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ )٨( ٩٦١ - 4١4١73 )3( ٩٦١

 فاك�ص : ٩١١3٢3 )٨( ٩٦١ -  �ص.ب.: ١٦١ - زحلة

darnaco@hotmail.com   www.aldirani.com   ahmad.aldirani@hotmail.com 

باتي�ضري مريفاي

�سناعة الكاتو- كروا�سان - بوظة - �سوكوال على انواعها لجميع المنا�سبات - تاأمين طلبات االفراح

Mirvay Patisserie

�ضـركـة زيـاد بـو عـز لل�ضنـاعـة والتـجـارة �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:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Lingerie     الب�شة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ب�شري جنبالط  - بناية العيا�ص

هاتف : ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١  

٥١١٨١١ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١ 

موؤ�ض�ضة دارين   

    لل�ضناعة والتجارة 

 Darine Manufacturing  

& Trading Est. 
Lingerie     الب�شة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�ص.ب.: ١٤/٦٢٨٢

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

                  موؤ�ض�ضة رميودا لل�ضناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع اال�صتقالل  - بناية امل�ؤ�ص�صة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 )١( ٩٦١  -  فاك�ص: ٦5٩٢٠٠ )١( ٩٦١ �ص.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�ص ال�صلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�شطا التحتا - بناية بي�شون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�ص

بريد الكتروني

هاتف

موؤ�ض�ضة 

جاين �ضيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 )١( ٩٦١ - ٨١٦٨45 )١( ٩٦١ - �ص.ب.: ١4 -574١     

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

�رشكة الرج�س

Largess Co
االألب�سة اجلاهزة

�سد البو�سرية  

�سارع كني�سة مارمارون 

هاتف:  1-248777 961  

فاك�س : 248648 1 961 

 �س.ب: 1809 - 90

info @ largess-co.com - www.largess-co.com

�سناعة االألب�سة والن�سيجاآالالت واالجهزة الكهربائية
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Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩82٦33-4- ٩٦١         
فاكس: -٩82٦33 -4- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�شناعة الفمرو�شات وهند�شة داخلية - ديكور من خ�شب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �شد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : 8755١4 )١( ٩٦١ - ٦١075١ )3( ٩٦١ فاك�س : 8755١4 )١( ٩٦١  

�سناعات مختلفة 

Manufacturing of Bakery
U°æÉYá hJéÉQI G’aôG¿ G’Bd«á

: ADDRESS: ناوــنعلا
cØôT°«ªÉ  - T°ÉQ´ Gd¨ójô - e∏∂ S°ª«ƒ¿ hHÉS°«π
gÉJ∞ : 334534)5( 169
aÉcù¢ : 658234)5( 169

T°ôcá Gcù°àôGaƒQdü°æÉYá G’aôG¿ G’Bd«á T¢.Ω.Ω.

EXTRA FOUR COS.A.R.L BAKERY EQUIPMENT

srerutcafunaM seirekaB citamotuA .oC RUOF ARTXE
NONABEL - turieB ,amihcrafaK

6582345169+ xaF3345345169+  leT - 7073373169+ boM
moc.ocruofartxe@tcatnoc    /moc.oCruoFartxE.www//:ptth
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الصناعات الغذائية 

والتعبئة والتغليف في لبنان
 صابونجيان: مستعدون 
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ال �سيء ير�سم مالمح �لعامل كما تفعل �ملخيلة �لتي تقودنا �إىل �سياغة �لنظريات، و�لوقوع يف �حلب، و�إطالق �ل�رصكات، وتاأ�سي�ص �الأ�رصة، 

و�إقناع �جلمهور، و�ختبار فكرة ما، وكتابة ق�سيدة، و�ختبار معادلة، وتكوين �سد�قة، وتاأ�سي�ص مدينة، وبناء دولة.

  هكذ� تاأتي �ملعار�ص �لتي تعتمد على مفهوم وفكرة حمددة تو�سح فل�سفة كل معر�ص، حيث تعددت وتنوعت يف �لع�رص �حلديث فكرة 

�ملعار�ص فنجد �ملعر�ص �ل�سناعي و�لزر�عي و�ملعار�ص �ملتخ�س�سة لبع�ص �ملنتجات و�ل�سلع وو�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة. �إي �أن كل 

معر�ص يقام يعتمد يف �إقامته على �أهد�ف يرجى حتقيقها، و�إقامة �ملعار�ص �ل�سناعية بكل �أنو�عها تهدف �إىل ت�سويق �ل�سلع و�ملنتجات 

�ال�ستهالكية.

وتعد �سناعة �ملعار�ص من �ل�سناعات �لنا�سئة يف �ملنطقة �لعربية، فعمرها يزيد عن 20 عامًا بقليل، يف �لوقت �لذي بد�أت فيه منذ �أكرث 

من ثمانني عامًا على م�ستوى �لعامل؛ حيث مت �إن�ساء �الحتاد �لدويل للمعار�ص �سنة 1925م. 

ويوجد بالعامل �لعربي حاليا �أكرث من 2000 �رصكة لتنظيم �ملعار�ص، �إال �أن 150 �رصكة فقط هي �لتي ت�ستويف �ل�رصوط �لعاملية، وال 

تتجاوز ن�سبة �ملعار�ص �مل�سجلة يف �لعامل �لعربي 1.7 % من �إجمايل �ملعار�ص على م�ستوى �لعامل، و�لتي ت�سل �إىل 30 �ألف معر�ص 

�سنويا.

وتعمل �ملعار�ص على تعزيز �لفر�ص �ال�ستثمارية يف �ملجاالت �لزر�عية و�ل�سناعية و�لتجارية و�ل�سناعات �مل�ساندة لها؛ من خالل 

�ل�رصكات �لعاملية �لو�فدة، و�ل�رصكات �ملحلية، حيث يوفر �ملعر�ص فر�سة للجميع؛ موردين وم�ستوردين، لالنتقال �إىل �آفاق �أرحب يف 

�لتعاون، يحققها �ملعر�ص؛ من خالل جتميع �أكرب قدر من �خلرب�ء و�ل�رصكات �لكربى �ملعنية يف وقت و�حد.

وت�سعى �ملعار�ص �إىل �أن يكون قبلة للزو�ر و�ملعنيني بال�سناعات �لغذ�ئية وم�ستلزماتها، نظر�ً ملا متثله �ل�سوق �للبنانية من �أهمية 

كربى يف �ملنطقة �لعربية و�ل�رصق �الأو�سط.

وتعترب بريوت جت�سيد�ً حقيقيًا للمفهوم �لذي ك�سفه �لنبوغ �للبناين باعتبار �ن �لتو��سل �لفكري هو �ل�سبيل �الأف�سل للتقدم و�لنجاح 

و�لتعاي�ص بالن�سبة لالأجيال �ملقبلة. وتنبع �أهمية بريوت يف هذ� �مل�سمار من كونها مركز�ً للتو��سل بني �لنا�ص و�لدول و�الأفكار �سو�ء 

عندما كانت قرية �سغرية يف بد�يات �لقرن �لع�رصين، �أو يف �أيامنا �حلالية �لتي حتولت فيها �إىل مدينة عاملية عمالقة.

ويو�جه لبنان �ليوم جمموعة من �لتحديات غري �مل�سبوقة يف �لوقت �لذي يقوم فيه �لعامل باإعادة تقييم مناذجه �القت�سادية و�ل�سيا�سية 

و�لبيئية، كما يدفعه �لتعقيد �حلا�سل يف جمتمعاتنا �لعربية �ملرت�بطة �إىل �إعادة �لنظر يف �أطر �لنمو و�لتطور لدينا. وال يز�ل �حلل 

�لرئي�سي يتمثل باتباع نهج تعاوين جماعي يهدف �إىل معاجلة �لتحديات �حلالية مثل �الأزمة �ملالية �لعاملية، و�الأمن �لغذ�ئي، 

و�لتهديد�ت �خلارجية بني �لدول، وحماربة �لفقر و�لبطالة، و�ال�سطر�بات �الجتماعية.

ر�ئدة  �رص�كات  بناء  يف  و�مل�ساهمة  للتو��سل  مهمة  من�سة   »2013 بريوت  ـ  هوريكا  معر�ص   « �سي�سكل  �ملنطلق،  هذ�  ومن 

حتقق �لنمو و�ال�ستد�مة. كما �سي�سعى �ملعر�ص �إىل ��ستقطاب �ملفكرين و�ملبدعني لعر�ص �جناز�تهم �لعظيمة �لتي ت�سجع 

على �إيجاد مناذج جديدة للنمو، وطرح �أفكار جديدة للتو��سل، و��ستعر��ص �خلطط �لتي حتقق تقدمًا حقيقيًا. حيث 

�سي�سارك يف �ملعر�ص لهذ� �لعام كربى �ل�رصكات و�ملنظمات �لعاملية و�ملحلية.

يف ظل �لرت�بط �لكبري �لذي ت�سهده جمتمعاتنا �ملعا�رصة، بات من �مل�ستحيل على �أي بلد �أو موؤ�س�سة �أو نظام 

مو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية ب�سكل منفرد. و�نطالقًا من هذ� �لت�سور، فاإن »هوريكا« �سي�سكل من�سًة مهمة 

لتاأ�سي�ص �ل�رص�كات �لتي تو�كب �ملتطلبات �ملتغرية للعامل.

ـ بريوت، يف دورته �جلديدٌة،  �للبنانية  �لعا�سمة  �لذي يقام يف   وهكذ� �سي�سفي ملتقى »هوريكا« 

وحمطة  �الأو�سط  �ل�رصق  يف  و�ملاأكوالت  �ل�سيافة  جماالت  يف  �خلرب�ت  لتبادل  ذهبية  فر�سة 

�أ�سا�سية مل�ساركة �الإجناز�ت يف عامل �ل�سيافة و�لذي خطا �أ�سو�طًا كبرية يف �حلرفية و�ملعرفة.

ملتقى  ينطلق  �لغذ�ئي،  �لقطاع  على  وتد�عياتها  �ملنطقة  تطاول  �لتي  �لظروف  ورغم 

لرفد  فارقة  عالمة  �لعاملية  �سمعته  خالل  من  م�سّكاًل  �لظروف،  كّل  متحديًا  هوريكا« 

مبا  �لغذ�ئية  �ل�سناعة  م�ستوى  على  مات 
ّ
�ملقو باأقوى  لبنان  يف  �ل�سياحي  �لقطاع 

لقطاع  �الأ�سا�سي  ك 
ّ
و�ملحر �ل�سناعة  �د 

ّ
لرو �ملهني  مرجع  »هوريكا«  من  يجعل 

�ل�سيافة حمليًا و�إقليميًا.

فلسفة المعارض.. 
»هوريكا« نموذُج للنبوغ
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�رشكة قرطا�ش للمعلبات والتربيد �ش.م.ل.

CORTAS CANNING AND REFRIGERATING CO. SAL
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�للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  �سهد 

�ملحلي  �ل�سعيدين  على  ��ستهالكية  �أهمية 

�ل�سعيد  على  ملحوظًا  وتطور�ً  و�لعربي، 

�لغذ�ئية  �ل�سناعات  تعترب  �إذ  �لعاملي، 

�الإ�ستهالكية  �ل�سناعات  كل  بني  �الأوىل 

بني  توزيعها  يف  تختلف  لبنان،  يف 

يختلف  كما  �للبنانية.  �ملحافظات 

�ملناخ  وفق  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  توزيع 

�مل�سانع.  لتلك  �ملبنية  و�مل�ساحات 

�لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  منو  ويتعلق 

من  ومطلباتها  �خلارجية  �الأ�سو�ق  بنمو 

�للبنانية، وكل �لعو�مل  �لغذ�ئية  �ملنتجات 

�الأ�سو�ق  وفتح  �الإغرت�بي  باالإنت�سار  تتعلق 

�الإ�ستهالكية يف �خلارج. 

ويتوزع قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية بطريقة 

حمددة  �سناعة  ترتكز  ال  �إذ  ع�سو�ئية  �سبه 

�سبيل  على  �الخرى،  دون  مناطق  يف 

يف  �لطحني  م�سانع  �أكرب  تتو�جد  �ملثال، 

بريوت و�سو�حيها، وتليها طر�بل�ص كمركز 

بع�ص  تنت�رص  فيما  �ملطاحن،  لوجود  ثاٍن 

�ملناطق  �سائر  يف  �ل�سغرية  �ملطاحن 

�للبنانية. 

�أما �سناعة �الألبان فتتوزع بني حمافظتي 

�لبقاع وجبل لبنان، باالإ�سافة �ىل م�سانع 

�سناعة  �أما  بريوت.  �سو�حي  يف  �سغرية 

النت�سار  حدود  فال  وم�ستقاته  �خلبز 

�مل�سانع �لكربى �أو �ملخابز �مل�سّدرة لهذه 

�ل�سلع بني بريوت و�سو�حيها و�ملدن كافة. 

�الأكرب  تعترب  لبنان  جبل  حمافظة  �أن  �إال 

�مل�ساحات  لوجود  رمبا  �مل�سانع  عدد  يف 

�الإعمارية وقربها من �لعا�سمة بريوت. 

�الأكرث  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  ويعترب 

�الأخرى  �ل�سناعية  �لقطاعات  بني  فاعلية 

الرتباطه  �لتطوير  على  �ملحفز  كونه 

�لقطاع  ومنها  �لقطاعات،  بكل  �ملبا�رص 

)�سناعات  �ل�سناعي  و�لقطاع  �لزر�عي 

كرتون وبال�ستيك وحديد وزجاج وغريها( 

و�لقطاع  �خلدمات  قطاع  �ىل  باالإ�سافة 

وطلبًا  مرونة  �الأكرث  �لقطاع  كونه  �ملايل، 

يف �ال�سو�ق.

�إال �أن هذ� �لقطاع يعترب �لقطاع �الأكرث غيابًا 

عن �الإهتمامات �لر�سمية و�لدبلوما�سية، يف 

�لتبادل و�ملعاهد�ت و�الإقت�ساد �خلارجي، 

�ل�سناعة  حلاجات  جتاهل  من  فيه  ملا 

لل�سناعة  �مل�ستهلك  وحاجات  �لغذ�ئية 

�ملحلية.

تطور �ل�سادر�ت 

قطاع  تقدم  �لغذ�ئية  �ل�سناعة  تطور  ومع 

�ل�سادر�ت �لغذ�ئية، فارتفعت ن�سبة �لطلب 

كافة  �للبنانية  �ملنتجات  على  �خلارجي 

ح�سب �الإنت�سار �للبناين يف �لعامل، خ�سو�سًا 

�سادر�ت  �سجلت  حيث  �الأوروبية،  يف 

 28 �ىل  و�سلت  ن�سبة  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

2010، و�رتفعت �ىل  �لعام  مليون دوالر يف 

41.7 مليون دوالر يف �لعام 2011. 

بن�سبة  �لعربية  �لدول  �ىل  �لت�سدير  وتوزع 

يف   17.08 �لغربية  و�أوروبا  �ملئة،  يف   55.8
�ملئة،  يف   16.45 �لالتينية  و�مريكا  �ملئة، 

و�أمريكا  �ملئة،  يف   4.8 �ل�رصقية  و�أوروبا 

وكند� 3.4 يف �ملئة. 

�أما نقاط �لقوة �لد�عمة لل�سناعات �لغذ�ئية 

على  تعمل  متعددة  نقاط  على  فرتتكز 

تطويرها وتو�سيعها ومنها: 

* �لطبيعة �ملناخية و�لرتبة يف �ملنتجات 

�لز�رعية. 

يف  �للبنانية  �ملنتجات  ت�سدير  �أماكن   *

�الأجنبية  �لبلد�ن  يف  �للبنانية  �الأ�سو�ق 

ومنها �خلليج و�وروبا و�مريكا. 

�ملنتجون  �كت�سبها  �لتي  �خلربة   *

�ىل  �لت�سويق  كيفية  معرفة  يف  �للبنانيون 

�الأ�سو�ق �الأجنبية. 

معقولة  بكلفة  �ملتوفرة  �لعمالة  كلفة   *

مقارنة بالبلد�ن �ل�سناعية. 

* دعم متو�فر من ثالث خمترب�ت للتجارب 

مهنية  ومدر�سة   R&D ذلك  يف  مبا 

متخ�س�سة يف �ل�سناعة �لغذ�ئية. 

* ن�ساطات وم�ساركات يف معار�ص حملية 

هوريكا-  �سيل-  �أوجنو�-  مثل  ودولية 

جلف فود وغريها. 

قطاع الصناعات الغذائية )انتاج وصادرات(

وقد توّزعت �مل�سانع �لغذ�ئية يف لبنان على �ملحافظات بال�سكل �لتايل: 

�حتلت حمافظة جبل لبنان �ملرتبة �الأوىل من حيث عدد �مل�سانع وو�سل �لعدد �الإجمايل �ىل 217 م�سنعًا بن�سبة 36.9 باملئة. و�حتلت 

حمافظة �ل�سمال �ملرتبة �لثانية حيث بلغ عدد �مل�سانع 122 بن�سبة 20.7 باملئة. وجاءت حمافظة �لبقاع يف �ملرتبة �لثالثة حيث بلغ 

عدد �مل�سانع 97 م�سنعًا بن�سبة 16.3 يف �ملئة. وجاءت حمافظة �جلنوب يف �ملرتبة �لر�بعة وبلغ عدد �مل�سانع 82 م�سنعًا بن�سبة 13.9 

يف �ملئة. و�حتلت �لعا�سمة بريوت �ملرتبة �خلام�سة يف عدد �مل�سانع �لذي بلغ 70 م�سنعًا بن�سبة 11.9 باملئة.

نت �جلد�ول �ملرفقة توّزع هذه �مل�سانع ح�سب �ملحافظات و�الأق�سية. 
ّ
وقد بي

وتوزعت امل�سانع يف اأق�سية املحافظات وفق اجلداول التالية: 

التوّزع اجلغرايف للم�سانع اللبنانية
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عملية  وز�دت  �ملناف�سة،  على  �لقدرة 

�ملبيع، وحتركت عجلة �الإنتاج. 

�أما �حت�ساب م�ساريف �لتعبئة و�لتغليف 

بيع  �سعر  من  �ملئوية  �لن�سبة  �ىل  فيعود 

�ل�رصكة �مل�سنعة وهي تختلف من نطاق 

�ىل �آخر، �إذ ترت�وح بني 1 �إىل 70 يف �ملئة 

فقط. 

دراسة 
»�إ.  �لدكتور  �أجر�ها  �لتي  �لدر��سة  ووفق 

�لتجارة  كلية  من   ،I. Chaneta �سانتا« 

�لتعبئة  عن  زميبابوي،  جامعة  يف 

و�لتغليف يف �لعامل، و�رتباطها �ملبا�رص 

هذ�  تطور  فقد  �لغذ�ئية،  بال�سناعات 

�ل�سنو�ت ب�سكل �رصيع وبات  �لقطاع عرب 

لل�سلع  �لرتويج  تطور  عو�مل  �أهم  من 

�لغذ�ئية ب�سكل مبا�رص.

وت�سري �لدر��سات �إىل �أن �لتعبئة و�لتغليف 

جمرد  من  �أكرث  هي  �لتجارية  و�لعالمة 

�رص�ء �سندوق من �لورق �ملقوى و�خلالف 

�حلاالت  بع�ص  ويف  �ل�رصكة،  ��سم  على 

و�لتغليف  �لتعبئة  قر�ر�ت  تكون  قد 

من  �أهمية  �أكرث  �لتجارية  و�لعالمات 

قر�ر�ت �ملنتجات �ملادية.

�نت�سار  بنجاح  وت�ساهم  تناف�سية  �لقدرة 

�لعام  �لتغليف  ب�سكل  و�لتجديد  �ل�سلعة. 

ن�سبة  يرفع  �الآمنة  �لتعبئة  و�أ�ساليب 

�لطلب عليها.

ومن ناحية �ل�سحن و�لت�سدير، فقد �سّكل 

كربى  �أهمية  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع 

نا�سب  ما  وهذ�  رة، 
ّ
�مل�سد �ل�سلع  لوقاية 

حلماية  �جلملة،  وجتار  �ل�سناعيني 

�لب�سائع �أثناء عملية �ل�سحن. 

�أمر�ً  و�لتغليف  �لتعبئة  عملية  باتت  لهذ� 

��ستفادو�  فقد  �لتجزئة،  لتجار  حيويًا 

�أف�سل و�سهّلت عليهم  من �حلماية ب�سكل 

كلفة  من  قللت  كما  �لرتويج،  عملية 

�لتخزين و�حلماية من �لتلف �أو �ل�رصقة. 

التسويق 
�الإ�ستهالكية مرتبط  �ل�سلع  ت�سويق  عامل 

و�لتغليف  �لتعبئة  مب�ساألة  مبا�رص  ب�سكل 

كونهم �سمن د�ئرة و�حدة. فمع �لتغليف 

�ل�سلعة  تخدم  �ملميزة  و�ل�سورة  �جليد 

�لبيع  عملية  خالل  بنف�سها  نف�سها 

من  يحد  ال  �الأمر  هذ�  �أن  �إال  بالتجزئة. 

و�سع  حت�سن  فكلما  �لتوزيع،  كلفة  رفع 

و�رتفعت  �جلودة،  ن�سبة  ز�دت  �لتغليف 

تاريخ العالمات التجارية 
�لع�سور  يف  �لتجارية  �لعالمات  بد�أت 

توؤ�س�ص  �ل�سعوب  بد�أت  عندما  �لو�سطى 

�لنقابات  غر�ر  )على  �ملهنية  للنقابات 

�لتجارية  �لنقابات  و�سكلت  �لعمالية(، 

�الإنتاج.  ونوعية  كمية  على  لل�سيطرة 

وكان هناك �رصط و�حد �أن ميثل كل منتج 

�لب�سائع حتى ميكن تقييده بالناجت عند 

�ل�رصورة. ل�سبط �لنوعية ومر�قبة �ل�سلع 

و�أي�سًا  �لتجارية  �لعالمات  خالل  من 

تطورت  �الآن  فيما  للم�سرتي،  �حلماية 

�الآن  وميكن  و�لرتويج  �ملر�قبة  عملية 

حتديد م�سدر �ملنتج.

�حلرب  بعد  بالتنامي  �لقطاع  هذ�  وبد�أ 

بع�ص  وبقيت  �الأمريكية،  �الأهلية 

يف  �نطلقت  �لتي  �لتجارية  �لعالمات 

�لعام 1870 قوية لغاية �ليوم، على �عتبار 

�أن عالمة جيدة توؤكد عادة �همية �ملنتج 

وت�سجع  �جلودة  على  �حلفاظ  وبالتايل 

على تكر�ر �ل�رص�ء. 

األهمية االستراتيجية للتغليف
من  �أكرث  و�لتغليف  �لتعبئة  �تخذت 

بزيادة  تتمثل  �أهميتها  �إن  �إذ  وظيفة، 

�لعاملية،  �ال�سو�ق  يف  �لتناف�سية  �لقدرة 

فقط.  �ملن�ساأ  بلد  يف  ح�رصها  ميكن  وال 

لكنه  ذ�ته،  بحد  منف�ساًل  قطاعًا  وبات 

�ستى  يف  كبرية  ��سرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت 

�لغذ�ئية  �ل�سناعات  �سيما  ال  �ل�سناعات 

على م�ستوى �لعامل. 

لقطاع  �ال�سرت�تيجية  �خلطط  �ساأن  ومن 

�حتياجات  معرفة  و�لتغليف  �لتعئبة 

عملية  وتنا�سب  �مل�ستهدفة  �ل�سوق 

�لت�سويق �لالزمة، وقد يكون هذ� �لقطاع 

�ل�سناعات  بني  حيوية  �لعو�مل  �أكرث 

ت�سبح  �أن  جديدة  ل�سلعة  ميكن  �إذ  كافة. 

جديدة  ��سرت�تيجية  يف  رئي�سيًا  عاماًل 

للت�سويق من قبل ب�سكل ملحوظ لتح�سني 

تزيد  �أخرى  نو�حي  ومن  �لناجت.  �جمايل 

اإلنفاق على التعبئة يساوي قيمة الحمالت اإلعالنية 

التعبئة والتغليف: 
دور أساس في ترويج المنتجات الغذائية 

كلفة التعبئة والتغليف 
يف  و�لتغليف  �لتعبئة  كلفة  وكانت 

حو�ىل  �ىل   2004 عام  و�سلت  قد  �لعامل 

مليار   460 �ىل  ق�سمت  دوالر،  مليار   485

حاويات  مبيعات  كلفة  تقريبًا  دوالر 

�لتعبئة و�لتغليف، وقر�بة 25 مليار دوالر 

جمموعة  يف  ت�ستخدم  �الآالت.  مبيعات 

�ل�سناعات  من  جمموعة  عرب  و��سعة 

�لغذ�ئية و�مل�رصوبات، و�لرعاية �ل�سحية، 

وم�ستح�رص�ت �لتجميل وغريها من �ل�سلع 

من  جمموعة  عن  ف�ساًل  �ال�ستهالكية، 

�ل�سناعية، و�أ�سبحت �سناعة  �لقطاعات 

مع  �أ�سا�سيًا،  عن�رص�ً  و�لتغليف  �لتعبئة 

و��سع ومبا  ��ستخد�مها على نطاق  تز�يد 

يتما�سى مع تطور �القت�ساد �لعاملي.

ويف ظل تطور و�سائل �لبيع و�ملعامالت 

ممار�سة  جتري  �اللكرتونية  �لتجارية 

قبل  من  �الأ�سعار  لتخفي�ص  �ل�سغط 

وجتار  �لتجارية  �لعالمة  �أ�سحاب 

��ستخد�م  وتز�يد  �سو�ء،  �لتجزئة على حد 

�ملناق�سات  جعل  �الإلكرتونية  �لتجارة 

يف �الأعمال كلها من م�سادر �ملو�د.

�الأ�سو�ق  على  كثري�ً  �ل�سغوط  �أثرت  لقد 

و�أمريكا  و�ليابان  �لغربية  �أوروبا  يف 

�ل�سمالية، و�أدت يف بع�ص �حلاالت �إىل ما 

�لتعبئة  ��ستهالك  منو  يف  �ل�سفر  يقارب 

و�لتغليف يف �لعامل �ملتقدم. ومع ذلك، ال 

بزيادة  مدفوعًا  للنمو  فر�ص  هناك  تز�ل 

��ستهالك �ملو�د �ملعباأة بدال من �لغذ�ء غري 

جمموعة  عرب  �لعام  �لنمو  وكذلك  �ملعباأ، 

من جماالت �ل�سلع �ال�ستهالكية. يف �لوقت 

��ستخد�م  يف  �ل�رصيع  �لنمو  فاإن  نف�سه، 

�القت�ساد�ت  يف  و�لتغليف،  �لتعبئة 

�ل�رصيعة �لنمو يف �آ�سيا و�أوروبا �ل�رصقية، 

يتيح فر�سا جديدة للموردين، على �لرغم 

درجة  وجود  يف  �لكامنة  �ملخاطر  من 

وال  �العتبار،  يف  توؤخذ  �أن  يجب  عالية 

�سيما يف �سوء جتربة �الأ�سو�ق يف جنوب 

�أمريكا خالل �ل�سنو�ت �الأخرية.

يف عام 2003، �أحرزت �الأ�سو�ق 

يف  مبا  �ل�سمالية،  �الأمريكية 

على  و�ملك�سيك،  كند�  ذلك 

�لتعبئة  من  �الأكرب  �لن�سيب 

و�سلت  �لعاملية  و�لتغليف 

دوالر  مليار   132 �ىل  قيمته 

 )26٪( �لغربية  �أوروبا   ،)32٪(

�سوق  و�أكرب   .)26٪( و�آ�سيا 

كانت  نف�سه  �لعام  يف  للتعبئة 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

 113 �ىل  مبيعاتها  و�سلت  �لتي 

�ليابان  وتاأتي  دوالر.  مليار 

يف �ملرتبة �لثانية مع مبيعات 

على  متقدمة  دوالر،  مليار   49

�ل�سني يف 32 مليار دوالر، ويف 

مليار   21 �ىل  و�سلت  �أملانيا 

دوالر وفرن�سا 19 مليار دوالر.
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أنواع التعبئة والتغليف
و�لتغليف جمموعة  �لتعبئة  مو�د  ت�سمل 

�لورق  منها  �ملو�د  �أنو�ع  من  و��سعة 

و�ملعادن  و�لبال�ستيك  و�لكرتون 

�ملو�د.  من  وغريها  و�خل�سب  و�لزجاج 

يتم �حت�ساب �لن�سيب �الأكرب من �لتعبئة 

بالورق  للتغليف  �لعاملية  و�لتغليف 

مليار   165 مبيعات  مع  �ملقوى  و�لورق 

دوالر يف عام 2003، �أي ما يعادل 38٪ 

من �ل�سوق. ويعترب �لورق و�لورق �ملقوى 

�أكرب عن�رصين يف �ل�سوق عام 2009، �إذ� 

حيث  من   4٪ حو�ىل  �سنوي  مبعدل  منا 

�لطلب  �رتفاع  ب�سبب  �حلقيقية،  �لقيمة 

عليه يف �الأ�سو�ق، ف�ساًل عن منو �لتعبئة 

و�لتغليف يف جميع �أنحاء �لعامل.

وتظهر الجداول )بحسب دراسة بيرا الدولية المحدودة( كيفية استخدام التعبئة والتغليف 

بنسب متفاوتة على النحو التالي: 

توقعات ال�ستهالك ح�سب نوع التعبئة 

والتغليف

يف �لعام 2003 �رتفع �لطلب على �لورق 

قيمتها  من  وز�دت  �ملقوى  و�لورق 

مليار   1647 �ىل  �لعاملية  �ل�سوق  يف 

قدرها  زيادة  ميثل  ما  وهو  دوالر، 

ل�سعف  نتيجة   -  2002 �لعام  عن   10٪

�لدوالر خارج �لواليات �ملتحدة ما ز�د 

�ملبيعات - مع تز�يد �ال�ستهالك مبعدل 

 .1999 متو�سط �سنوي قدره ٪3 منذ عام 

ن�سبة  �ل�سمالية  �أمريكا  �أ�سو�ق  ومتثل 

٪32 من �ملبيعات مبا يقارب 52.2 مليار 

دوالر يف �ل�سنة، ومنو مبعدل ٪0.4 فقط 

�لطلب  تر�جع  ب�سبب  �لفرتة  تلك  يف 

�المريكي.

تغليف الورق والكارتون

كانت �الأ�سو�ق هي �الأ�رصع منو�ً للتغليف 

 2003-1999 بني  �ملقوى  و�لورق  �لورق 

يف  �ال�ستثمار  مع  �ل�رصقية،  �أوروبا  يف 

�لقدر�ت �جلديدة، وحتول ميز�ن �النتاج 

�أوروبا  يف  �لتكلفة  �رتفاع  من  بعيد�ً 

�لغربية. وباالإ�سافة �إىل ذلك، �سهد �لنمو 

�لرو�سي،  �لورق  على  �لطلب  يف  �لقوي 

زيادة  و�لتغليف  �لتعبئة  قطاع  ف�سهد 

مليار يف عام   $ 1،2 �ال�ستهالك من  يف 

3 مليار�ت دوالر  �إىل ما يقرب من   1999

يف عام 2003.
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البال�ستيك 

�لعام  �ال�ستهالك  يف  �لنمو  ترجم 

�لطلب  زيادة  يف  بالبال�ستيك  للتغليف 

ففي  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  عليه 

�لطلب  ن�سبة  و�سلت  �لغربية،  �أوروبا 

عام  يف  لـ37٪  و�لتغليف  �لتعبئة  على 

ن�سبة  �ل�سني  �سهدت  ما  يف   ،2003

�ملنتجني  �أهم  �أحد  كونها  �رتفاع 

�لبال�ستيك.  ل�سناعة  و�مل�ستخدمني 

عام  يف  عندها  �لبال�سيتك  ناجت  وبلغ 

2003 بن�سبة 11.7 مليون طن، و�رتفع �ىل 

18.7 مليار طن يف �لعام 2009.

املبيعات املرنة

و�لتغليف  �لبال�ستيك  مبيعات  ومنت 

خالل   4٪ قدره  �سنوي  مبعدل  �ملرنة 

 $  53 �إىل  لت�سل   2003-1999 �لفرتة 

منو�ً  �ملبيعات  قيمة  و�سهدت  مليار. 

�لطاقة  ب�سبب  ن�سبيًا.  بطيء  مبعدل 

وما  �الأ�سو�ق  من  �لعديد  يف  �ملفرطة 

يرتتب على ذلك من مناف�سة �سديدة يف 

�الأ�سعار.

كما �سهدت �الأ�سو�ق �الأوروبية �ل�رصقية 

منو�ً �أ�رصع يف �ل�سنو�ت �الأخرية، وز�دت 

مبعدل �سنوي بن�سبة ٪14 لت�سل �إىل 3.2 

�لرو�سية  �ل�سوق  وكانت  دوالر.  مليار 

�إذ  �الأ�سو�ق،  جميع  من  منو�ً  �الأ�رصع 

دوالر  مليون   429 من  �رتفاعًا  �سهدت 

دوالر.  مليار   1.44 �إىل   1999 عام  يف 

تقدمًا  �الأكرث  �ملتحدة  �لواليات  وبقيت 

دوالر  مليار   17.7 قيمة  �ىل  و�سلت  �إذ 

�لبال�ستيك  ��ستهالك  2003 من  عام  يف 

بن�سبة  �ليابان  على  متقدمة  �ملرن، 

)4.2 مليار دوالر(، و�إيطاليا )3.3 مليار 
مليار   3.2( �ملتحدة  و�ململكة  دوالر( 

دوالر(.

ا�ستهالك البال�ستيك والتغليف ح�سب املنطقة
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ملف خا�صمقابالت

�أعتقد �أن لبنان حجمه لي�ص بكبري ون�سبة 

معظم  �ن  ــا  ومب مــرغــوبــة،  فيه  �لــبــنــاء 

م�سانعهم  بناء  يف�سلون  �ل�سناعيني 

�لكلفة  �ستكون  بالتاأكيد  بــريوت  حــول 

كبرية،  بكميات  ينتج  من  و�أن�سح  �أغلى. 

�ليومي  بالتغيري  عالقة  له  لي�ص  وعمله 

نقل  باجلودة،  �أو  باملو��سفات  كان  �ن 

�ل�سمال  يف  بــريوت،  خارج  �ىل  م�سنعه 

�أو �جلنوب �أو يف �لبقاع، الأن لدينا فيها 

كــوز�رة  ونحن  �سا�سعة.  كثرية  �أر��ـــصٍ 

�سناعة �سندعمه، الأنه �إذ� نقل م�سنعه �ىل 

جانب قرى معينة ن�ستطيع �إيجاد فر�ص 

عمل فيها و�أنا ��سجعها هذه �لفكرة. 

�أن يــعــرف كل  ــم، فـــاأود  ــدع �ل �أمـــا عــن 

حتّل  �الأمـــور  كل  لي�ست  �أنــه  �للبنانيني 

ــدول  �ل بــني  �إتــفــاقــات  فهناك  بــالــدعــم، 

 OMC ومنها   ،WTO بفئة  هو  ما  منها 

�أن  �سحيح  �لعاملية(،  �لتجارة  )مــوزع 

هذه �الإتفاقات وقعت لفتح �الأ�سو�ق على 

�أن يكون  �ننا من �ل�رصوري  �إال  بع�سها، 

�ىل  تدخل  �لتي  �لــدول  من  موقف  لدينا 

�أو  �الإتفاقات،  وتخالف  �ملنظمات  هذه 

تقدم دعمًا غري مبا�رص ملنتجاتها، ونحن 

موقف  لدينا  يكون  عرفنا  �إذ�  ك�رصكة 

لو� �لتعامل 
ّ
�جتاه هذه �لدولة، و�إذ� مل يعد

جتارتنا  ونحمي  حدودنا  نحمي  عندها 

�أن ن�سيف ر�سومًا  و�سناعتنا، ون�ستطيع 

معينة كنوع من �حلماية.

�سندوق  فمثاًل  ذل��ك؟  نفعل  ل  مل��اذا   -

املعمل  م��ن  يخرج  ال�سعودي  ال��ف��ول 

بت�سعة دولرات، وي�سل ويوزع يف ال�سوق 

بثمانية وربع، لأن املازوت اأقل والكلفة 

واليد العاملة اأقل ويبقى ا�ستثمار الأر�س؟

�أن �لطعم يختلف الأن �ل�سناعة  ال تن�سى 

�للبنانية �أطيب، عندنا �لطبيعة �أح�سن من 

طبيعية،  مياهًا  لدينا  �أن  كما  �ل�سعودية 

بينما �ملياه يف �ل�سعودية مكررة، عندما 

�لقيمة �مل�سافة ن�سّلط �ل�سوء  نبحث عن 

على �لت�سويق و�لدعاية على هذ� �الأ�سا�ص. 

ي�ستطيع  ال  �الأ�سباب،  من  و�حدة  هذه   -

ــودة،  ــاجل ب �لـــدخـــول  �ل�سناعيني  ــل  ك

�سمن  يبيعون  كبار  �سناعيون  فهناك 

�ملو��سفات يو�جهون �ملناف�سة؟

�ملناف�سة موجودة يف كل �لقطاعات وهي 

موجودة بني كل �لدول، �أكرب حرب تدور 

يف �لعامل �ليوم هي �حلرب �القت�سادية، 

�أحيانًا نرى حربًا ب�سبب و�قع �قت�سادي. 

توازن في التعامل
املعاملة  حيال  الدولة  تفعل  م��اذا   -

باملثل؟ مثاًل تركيا تدعم �سادراتها؟ 

نحن �أخذنا موقفًا يف هذ� �ملو�سوع، فاأنا 

تركيا  مع  حرة  مناطق  بتو�جد  �أقبل  لن 

و��سح  مبدئي  تــز�ل،  �أن  ويجب  نهائيًا، 

�أن  يجب  دولة  �أي  مع  �إتفاق  �أي  �أن  جــد�ً، 

ياأخذ باالإعتبار عدد �ل�سكان �ملوجود بني 

�لدولتني وجغر�فيتها وم�ساحتها، �إذ� كانت 

�لدولة �لتي �أتفقنا معها �أكرب منا بع�رصين 

مرة وعدد �سكانها �أكرث منا بثالثني مرة ال 

نحمي  هنا  بالتعامل،  تو�زن  هناك  يكون 

�تفاقياتنا ويجب �أخذ �لن�سبة باالعتبار. 

يف  �الإتفاقيات  �أن  �ىل  باالإ�سافة  هــذ� 

»تي�سري  باتفاق  �ملعروفة  �لعربية  �لبلد�ن 

�لعرب«، وهناك بع�ص �لبلد�ن ال يحرتمون 

 وزير الصناعة فريج صابونجيان: 
مستعدون لدعم قطاع الصناعة الغذائية

اأهمية حماية �سناعتنا باإ�سافة ر�سومًا  اللقاء  ال�سناعة والقت�ساد فريج �سابوجنيان يف هذا  يوؤكد وزير 

اأو تقدم دعمًا غري  معينة من الر�سوم، على ان يكون لدى لبنان موقف من الدول التي تخالف الإتفاقات، 

مبا�رص ملنتجاتها.

وي�سري �سابوجنيان اإىل حرب كبرية يعي�سها العامل اليوم وهي احلرب القت�سادية، ولذلك تعترب املناف�سة 

�رصعية يف كل القطاعات املنتجة، ولكن على اأن يكون هناك توازن يف التعامل بيننا وبني الدول الأخرى.

وحتدث �سابوجنيان عن املناطق ال�سناعية والفارق بيننا وبني الدول الأخرى. ففي حني ا�ستحدثت هذه 

الدول مناطقها ال�سناعية منذ ع�رصين �سنة ومنت وتطورت واأ�سبح لديها �سناعة، فاإن لبنان يبقى و�سعه 

خمتلفًا لأ�سباب عديدة.

حتدث �سابوجنيان عن توجه للحكومة والوزارة وجمعية ال�سناعيني، اإىل اأن تكون ال�سناعة موازية للتجارة 

واخلدمات، موؤكداً دعمه لل�سناعي، على اأن يعرف الأخري كيف يبتكر وينتج و�سّوق.  

ال�سناعات  �سجلت    2011/2010 العام  يف 

كيف  �سادراتها؟  يف  تقدمًا  اللبنانية 

تقراأ هذا الن�ساط يف ال�سادرات وما هي 

اأ�سبابه براأيكم؟

تنمية  يف  �ساعدت  �لتي  �الأ�سباب  �هــم 

�الإنــتــاج  �إن  هــو  �للبنانية  �لــ�ــســادر�ت 

ن لناحية �لنوعية، 
ّ
�لغذ�ئي يف لبنان حت�س

ذلك  �إىل  ي�ساف  �أكــرث،  عًا 
ّ
متنو و�أ�سبح 

يتطلع  جديدة  ��سو�ق  لدينا  �سارت  �أنه 

�ليوم  �إليها  �للبنانيون  �ل�سناعيون 

للت�سدير. وهذه �لعو�مل �ملجتمعة �عطت 

�لقوة لقطاع �الإنتاج �لغذ�ئي، و�أنا �أتفاءل 

بخطو�تهم �مل�ستقبلية.

كلفة العقار
اللبنانية  ال�سلع  اأن  ال��واق��ع  يظهر   -

قدرتها  وفقدت  كبرياً  تناف�سًا  تواجه 

مو�سوعية  اأ�سباب  هناك  املناف�سة  على 

وا�سباب اأخرى، مثاُل الإتفاقات التجارية 

غري املن�سفة واجلمارك، مثاًل تقدم تركيا 

الدعم ل�سناعاتها بينما الدولة ل تتخذ 

كلفة  اىل  بالإ�سافة  باملقابل،  اإج��راءات 

املحروقات،  مثل  الإ�سافية  الإن��ت��اج 

يف  �سعره  ما  يف  دولر  باألف  الربميل 

الثالث  والعامل  دولر،  مئة  اخل��ارج 

الإ�ستثمار العقاري. يعترب ال�سناعيون اأن 

الدولة مل تاأخذ هذا المر بالعتبار؟

�لعقار،  كلفة  �إىل  بالن�سبة  �سيء  كل  قبل 
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نلفت  �ن  �ملفرو�ص  ومن  �التفاقية،  هذه 

نظرهم ثالث مر�ت، و�ن مل تتجاوب يجب 

�أن نحمي �سلعتنا وهذ� حقنا. 

�خلارجية  وز�رة  �جتمعت يف  مرة  وذ�ت 

�لوزير  مع  وتكلمت  �لـــوزر�ء  بع�ص  مع 

على  و�طلعتهم  وقتها،  من�سور  عدنان 

�ل�سناعيني  مــن  �ملــوجــودة  �ل�سكاوى 

�لتي  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  يخ�ص  ما  يف 

ت�سحن من لبنان، و�أعلمتهم �أن هناك بلد�ً 

عربيًا يبقي �لب�سائع �للبنانية �أ�سبوعني 

مدتها  �إن  ويقولون  �ملرفاأ  يف  ثالثة  �أو 

�آخر  وبلد�ً  �دخالها،  ن�ستطيع  وال  تغريت 

و�سع ر�سومًا �أكرث من �ملتفق عليه.

حماية  اجت��اه  يف  ت�سريون  واأن��ت��م   -

الثغرات؟ هذه  من  اللبنانية   ال�سناعة 

ي�ساعد يف  لإن ذلك  بالتاأكيد هذا مهم،   

�سد الثغرات التي تواجهنا من هنا وهناك. 

الصناعي واالبتكار
يف  التفاوت  بالعتبار  تاأخذون  هل   -

كلفة الإنتاج حلماية ال�سناعة؟

�سناعة،  ووز�رة  كــدولــة  و�جبنا  هــذ� 

فال  دور�ً،  لل�سناعي  �أن  �أرى  ولكنني 

�أن مو�د معينة  ��ستطيع ك�سناعي �أعرف 

ت�سّنع ببلد معني ب�سعر ما، كاأن ت�سل هذه 

فيما  دوالر�ت  ب�سعر خم�سة  �لينا  �ل�سلعة 

�أقوم  عندها  نف�سه،  �ل�سعر  تكلفني  هي 

ح�ساباتي  �أر�جــع  و�بحاثي،  بدر��ساتي 

بدياًل  لها  �أجد  �أو  ال،  �أو  �أ�سّنعها  �أن  �إما 

على  �أ�سوق  معينة  زة 
ّ
مي �إليها  �أ�سيف  �أو 

�ل�سناعي  لدى  تكون  �أن  بد  ال  �أ�سا�سها. 

�أفكار مبتكر. 

يبتكر،  اأن  ال�سناعي  على  اأن  - �سحيح 

لكن األي�ست هذه مهمات الدولة؟ 

نحن ننتبه �ىل هذ� �الأمر وهي و�جباتنا 

كما تذكر.

ال�سناعية  املناطق  اأن  الوا�سح  من   -

تخفف الكلفة، اأين حددوها؟

�لبلد�ن،  لكل  و�قعية  غري  نظرة  هــذه 

�ملناطق �ل�سناعية �أ�ستحدثت يف بع�ص 

�لبلد�ن يف �آخر ع�رصين �سنة و�سار فيها 

يف  نحن  بينما  لل�سناعة.  وحتولت  منو 

�آالف  �أكرث من خم�سة  �لبلد  لبنان فعمر 

�سنة. وعمليًا بنى بع�ص �للبنانيني �أبنية 

خا�سة لهم لل�سكن، بنو� حتتها م�سانع 

له  ــول  �أق �أن  �أ�ستطيع  ال  هنا  �سغرية. 

الننا  جديد  عن  و��ستثمر  معملك  )�أغلق 

�أ�س�سنا لك منطقة �سناعية(، نحن لدينا 

�ملحافظة  ن�ستطيع  معني  وجو  و�سع 

�الإقت�سادي  و�سعه  ــان  ك �إذ�  عليه، 

�أر�ص  قطعة  �أي  �رص�ء  ي�ستطيع  منا�سبًا 

م�سنعه  عليها  ويبني  منطقة  �أيــة  يف 

من  كان  �إن  لت�سجعه  جاهزة  و�لــوز�رة 

وز�رة  �سعيد  على  �أو  �لرخ�سة،  ناحية 

لدينا  معًا  ونحن  و�لــزر�عــة،  �ل�سناعة 

توجه مل�ساعدة �أي �سناعي ت�سجيعًا منا 

لتنمية �لريف. 

فتح  �أريــد  �ل�سمال  من  �أنني  و�فرت��سًا 

منطقة  بنيت  و�إذ�  �ل�سمال،  يف  م�سنعي 

�سناعية يف �لبقاع قد ال �أرغب بالتوجه 

�ىل هناك.

عملية التسويق
اأخرى  م�سكلة  امل�ساكل  اىل  ن�سيف   -

تتمثل بكلفة النقل من امل�سنع اىل البحر؟

�أقرب  مرفاأنا  فنحن  �لكالم،  هذ�  م�ستحيل 

��ستوردنا  �إذ�  كــان،  �أينما  م�سنع  �أي  �ىل 

نقل  يكّلف  مــثــاًل،  �إيطاليا  مــن  ب�سائع 

�أربع  �أقــل  �لبحر  �ىل  �لبحر  من  �لكونتيرن 

�أمريكا  ويف  �لــد�خــلــي،  �لنقل  مــن  ــر�ت  م

وبريطانيا وفرن�سا �ل�سيء نف�سه، و�إذ� كان 

م�سنعي يف باري�ص و�أريد نقل �لب�سائع �ىل 

مار�سيه تكلفني �أغلى من فرن�سا �ىل لبنان.

- كيف ت�ساعدون ال�سناعيني يف عملية 

الت�سويق؟

لل�سناعيني  دعمنا  هو  �سيء  �أهــم  �أواًل 

وحكومة،  �ل�سناعيني  وجمعية  كــوزر�ء 

هناك توجه باأن تكون �ل�سناعة مو�زية 

تقدمي  علينا  لذلك  و�خلدمات،  للتجارة 

�لتالية تكون على عاتق  �لدعم، و�ملهمة 

كيف  يعرف  �أن  يجب  ــذي  �ل �ل�سناعي 

ق. 
ّ
يبتكر وينتج وي�سو

هذ�  يف  �ل�سناعيني  كــل  �أنــ�ــســح  وهــنــا 

�ملجال �إذ� كان لديهم �سعف يف �لت�سويق 

لت�ساعدهم،  �لت�سويق  ب�رصكات  يت�سلو�  �أن 

�جلـــودة  يف  �ــســعــف  لــديــهــم  كـــان  و�إذ� 

وجنح  جودتهم.  ن 
ّ
ليح�س �أحد  عن  ليبحثو� 

�جلديدة  �الأنظمة  تابعو�  الأنهم  �لكثريون 

�الأيزو  و�تبعو�  �جلودة  مو��سفات  و�أتبعو� 

�نت�سار  لديهم  �لت�سدير و�سار  و��ستطاعو� 

يف جميع �لبلد�ن.

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  تعزيز  اإذاً   -

واأبرزها  القطاعات  باقي  على  ينعك�س 

الزراعة التعبئة والتغليف وغريها، هل اأنتم 

مهتمني كوزارة لإعطاء هذا القطاع حقه؟

لدعم  م�ستعدون  ونحن  حقه،  من  و�أكرث 

ال  وهنا  �لو�قعية،  �سمن  �لقطاع  هــذ� 

يريد  �إنـــه  يــقــول  �أن  لل�سناعي  ميكن 

�أن تدعم  تاأ�سي�ص م�سنع وعلى �حلكومة 

ن�سف �الإنتاج.  

ملف خا�صمقابالت
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يف دولتنــا لرتتيــب �لعالقــة بيننا وبني 

�ال�سو�ق �لعربيــة، فنحن ن�ستورد �رصدين 

من �ملغرب، ونطبق �تفاقية جامعة �لدول 

�لعربيــة، ونطالــب بــاأن يكــون �لتعامــل 

باملثــل. ي�ســاف �إىل ذلــك �أن ب�سائعنــا 

�مل�سوؤولــون  وليقــم  عربــي،  من�ســاأ  ذ�ت 

بالدر��ســات �لالزمة حلل �مل�ساألة �لعالقة 

بيننــا، الأننا حاولنــا �أن ن�سحن ب�سائعنا 

هنــاك  �مل�سوؤولــني  �أن  �إال  �ملغــرب،  �إىل 

رف�ســو� و�عدين بزيارتنــا، ولكن �أحد�ً مل 

ياأت حتى �الآن.

وعمــا �إذ� كانت �مل�سكلة يف �ملغرب فقط، 

قــال  تاأتــي.  �ل�سعوديــة  �ملنتجــات  و�أن 

حرب: كما �أو�سح �أن هذ� �لو�سع ين�سحب 

علــى �جلز�ئــر وتون�ص �أي�ســًا. �أي �ملغرب 

�لعربــي. �أما بالن�سبــة �إىل �ل�سعودية فان 

�لكلفة �أقل مبا يحتم على �لدولة �للبنانية 

حمايــة �ملعامــل �ل�سناعية بــاأي ت�سمية 

�سميت، جمــارك �أم بدل حمروقات ور�سم 

وبهــذه  حمروقــات.  ر�ســم  �أو  مد�ر�ــص، 

�لطريقــة ت�ستطيــع �لدولــة �أن تتخــذ �أي 

خطــوة حلماية �ل�سناعــة �لوطنية. ولهذ� 

نحن ال ندخل يف ق�سة �جلمارك. ون�سطر 

وهــذه   .»Coto« عمليــة  تطبيــق  �إىل 

�الأ�ساليــب تطبقهــا بع�ص �لــدول �لعربية 

وهنــاك مثــاًل �رصيبــة مــا ي�سمــى ر�سمًا 

�سمنيــًا، وهي مطبقــة يف �سوريا. ول�ست 

�أدري مــاذ� ميكن �أن يبتكــرو� من �أ�سماء، 

ولكن يتوجب حتويلها �إىل ��سم �آخر.

وعمــا �إذ� كان يق�ســد �للعب على �الألفاظ 

ال�ستبــد�ل �أ�سماء �لر�ســوم باأ�سماء �أخرى، 

يقــول حــرب: �ملهــم لــدي هو مــا ي�ساعد 

�ل�سناعــات يف �لوقــوف علــى رجليهــا. 

وكل �ملو�ســوع هــو كيــف نحمــي �لبلــد 

بر�ســم حمروقــات �أو ر�سم حت�سني �أو �سمه 

ما �سئت، و�لدولة �ست�ستفيد من هذ� �لر�سم 

لدعــم �ملحروقات )غــري �لبنزين( وهو ما 

�سينعك�ص حت�سنًا يف قطاع �لكهرباء.

ريادة لبنان
وحــول ر�أيــه يف �أن تعزيــز هــذ� �لقطــاع، 

�سيدفــع لبنــان لكــي يكــون مــن �لــدول 

�لر�ئدة يف �ل�سناعات �لغذ�ئية. �أكد حرب: 

ي�ستطيع لبنان �ن يكون من �لرو�د يف هذ� 

�لقطاع مئة باملئــة. بل �إنه كان ر�ئد�ً يف 

�ل�سناعات �لغذ�ئية يف �لعامل �لعربي، �إال 

�أن ظروف �حلرب يف لبنان كان لها تاأثري 

و��سح على كل �لقطاعات �النتاجية. 

ومعر�ــص �أردوغــا يف �أملانيــا، ومعر�ص 

يف نيويورك ولدينــا �لهوريكا يف لبنان. 

كمــا �ساركنا يف �لعديد من �ملعار�ص يف 

كل من �أ�سرت�ليا ونيويورك.

�أمتنــى علــى �لدولــة �للبنانيــة �إذ� كانت 

ت�ستطيــع م�ساعدتنا يف فتــح �أي معر�ص 

يف �أمــريكا �لالتينيــة، كالرب�زيــل مثــاًل. 

الأن يف هذه �لبالد جاليات لبنانية كبرية 

جــد�ً، وباعتقادي لي�ص هنــاك �سيء بعيد 

عــن �لبلوغ �إذ� ما تو�فــرت �الإر�دة، ولكن 

م�سكلتنــا �أيــن تكمن؟ تكمــن يف �أن لدينا 

بع�ــص �لنفقــات وخ�سو�ســًا يف عمليــة 

�لت�سويــق. فعمليــة �ل�سحن من �ملعمل �إىل 

�ملرفاأ �إىل ظهر �لباخرة، تكلفنا يف حدود 

�الألــف �أو �الألفــي دوالر، وتبعــًا لنوعيــة 

�لب�ساعــة و�لناقــل. وهــذه نفقــات غــري 

منظــورة، وال ن�ستطيــع �لت�سدير مبوجب 

�تفاقية جامعة �لدول �لعربية �إىل �ملغرب.

تعثر التصدير
�أمــا عــن �ل�سبــب يف تعــرث �لت�سديــر �إىل 

دول �ملغــرب، �سدد حرب علــى �أن �الأمور 

بحاجــة �إىل �سغــط من جهــة �مل�سوؤولني 

رئيس مجموعة الفا انترفود للصناعات الغذائية 

زين حرب: لبنان رائد في الصناعات الغذائية
يك�س���ف رئي����س جمموع���ة الفا 

الغذائية  لل�س���ناعات  انرتف���ود 

زي���ن حرب، يف هذا احلوار اهمية 

الت�س���ميات اأو امل�سطلحات التي 

ميكن اعتمادها حلماية ال�سناعة 

اللبناني���ة، وذل���ك عل���ى قاعدة 

املعاملة باملثل كخطوة ملواجهة 

تالع���ب بع����س ال���دول العربية 

والجنبية. فبني الر�سوم اجلمركية 

اأو ر�سوم وبدل املحروقات تلعب 

الدول على الت�سميات، وهي بذلك 

تتحايل لكي حتمي �س���ناعاتها، 

ولكن ال�س���وؤال يبق���ى وماذا عن 

لبنان؟ 

�لذي �سيح�سل يف �ملنطقة.

لدينا معارض مستمرة
دخــول  كيفيــة  عــن  �ســوؤ�ل  علــى  ورد�ً 

�ملنتجات �للبنانية �إىل �الأ�سو�ق �لعاملية، 

�أجاب حرب 

�إنــه لطاملــا كانــت لل�سناعــات �لغذ�ئية 

�للبنانيــة �لقــدرة للتفاعــل مــع تطور�ت 

جناحنــا  و�لدليــل  �لعامليــة،  �الأ�ســو�ق 

يف �لت�سديــر. ولكــن رغم �لظــروف نحن 

قــادرون علــى �لو�ســول �إىل مرحلــة �إن 

�أن �ملنتــج �للبنــاين �سيكــون  %99 مــن 
مقبــواًل يف �ال�ســو�ق �خلارجيــة، ي�ساف 

�إىل �أن �للبناين �ملغرتب يرغب �أن ي�سرتي 

�أنحــاء  جميــع  يف  �للبنانيــة  �لب�ساعــة 

�لعــامل، �سو�ء كان يف �أمريكا �أم يف �لدول 

�لعربية �أو يف �أوروبا �أو غريها. �أي هناك 

ثقة باملنتج �للبناين.

وعــن �خلطو�ت �ال�ستثنائيــة �لتي تتبعها 

يف  خا�ســة  الإنتاجهــا  للرتويــج  �لفــا 

�ال�ســو�ق �خلارجية، �أو�سح حــرب: لدينا 

معار�ــص د�ئمــة، ونعمــل مــن خاللهــا، 

كمعر�ص دبي ومعر�ص �سيال يف باري�ص 

�أ�سبــاب  �ن  حــرب  زيــن  �ل�سيــد  يعتــرب 

�لعامــني  لبنــان خــالل  منــو �ســادر�ت 

�نعك�ــص   )2012 و   2011( �ملن�رصمــني 

�يجابــًا على قطاع �ل�سناعــات �لغذ�ئية، 

ومــا �ساعــد يف ذلــك هــو قلــة �مل�ســاكل 

�لتــي تو�جه �مل�سانع يف �لــدول �لعربية 

�الأخــرى )غري �لــدول �لتي تعــاين �أزمات 

�أمنيــة(، وهذ� �ســكل د�فعًا لنــا يف زيادة 

�سادر�تنا �لغذ�ئيــة �إىل �لبالد �الأوروبية 

و�الأمريكية، وكذلك �لنمو �لذي ح�سل يف 

2010 �ساعد �ملعامل و�ل�سناعات.

خططنا المستقبلية 
وحول خططه �مل�ستقبلية، وعما �إذ� كانت 

لديــه خطــة ��سرت�تيجيــة ملجموعــة �لفا 

�نرتفــود يف �لوقــت �حلا�ــرص. قال حرب 

�أن ال فكــرة للتطويــر وال جمــال للقيــام 

بــاأي م�ساريع جديدة للعــام 2013، ب�سبب 

�الأو�ساع �لتي تعاين منها �ملنطقة ككل.

ولكنــه من جهة ثانية �أكد وجود م�ساريع 

متعــددة وكثرية لع�رص �سنني مقبلة، وهي 

�الآن مرهونــة بتح�سن �لظروف كما تعلم. 

ولذلــك نحن مرتيثون فقــط حتى نرى ما 
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يف  �لتغليــف  �سناعــة  �أهميــة  وحــول 

ترويــج �ل�سلعة �للبنانيــة. �أعترب حرب �أنه 

مــن �لطبيعــي �أن ي�ساعــد �ل�ســكل �جلميل 

و�ملمتــاز يف ترويــج �ل�سلعــة �للبنانيــة. 

موؤكــد�ً �أن يف لبنان قدر�ت عالية جد�ً يف 

هذه �ل�سناعة.

تحايل المصطلحات
وعمــا �إذ� كان مــع رفــع �سعــار حمايــة 

�ل�سناعــة، و�إذ� كان كذلــك مــا �ملخجــل 

يف م�سطلــح �حلمايــة رغــم وجــود خطاأ 

قانــوين يف ذلــك. �أجــاب حــرب قائاًل: ال 

�سيء �إطالقًا.

ولكــن هدفهــم هو �ن�ســاء �سناعــة؟  نعم 

يجيــب حرب، ولكن هنــاك م�سكلة. فنحن 

طبقنا �لعوملة �إال �أن �لبالد �الأخرى دعمت 

�سناعاتهــا. فمثاًل �وروبــا تدعم �سناعة 

�ل�سكــر. هم �ألغو� عمليــة �جلمارك وقامو� 

بدعــم �ل�سناعــة..  �ليــوم عندمــا ت�سحن 

طنــًا مــن �ل�سكــر تدعمــك مببلــغ حمــدد، 

فلنقــل �أن طــن �ل�سكــر ثمنه �ألــف يورو �أو 

�ألف وثالثمئــة دوالر فيبيعه �الأوروبيون 

للت�سدير ب�ستمائة دوالر.

ورد�ً علــى �ســوؤ�ل حــول �أنه كانــت لدينا 

هــذه  ولكــن  قدميــًا  للن�سيــج  حمايــة 

�ل�سناعــة مل تقلع �إال بالدعم. قال حرب:  

لقــد ��ستبدلــو� �مل�سطلــح. مبعنــى �أنــك 

�أنــت �لــذي ت�سع قيود�ً علــى �ل�سناعات 

�الأوروبيــة �أو �الأجنبيــة �أو �سو�ها �إال �أنك 

ال ت�ســع ر�سومــًا. ولكن مــن جهة �أخرى 

�أنــت ممنوع عليك �لت�سدير الأن �الرتفاع 

يف �الأ�سعار طــاول بع�ص �ل�سلع فاأ�سبح 

ت�سديرها �سعبًا.

تلــك �لــدول دعمــت �سادر�تهــا وبقيــت 

�أو  �ل�ســني  يف  �ســو�ء  �سليمــة،  �أمورهــم 

�أوروبا وخا�سة يف مادة �ل�سكر. 

�ليــوم لدينــا معمــل لل�سكــر وال ميكننا 

�لت�سديــر �إىل �أوروبــا، بينمــا هــم لهــم 

�حلــق يف �لت�سديــر �إلينا! ممنــوع عليك 

�لت�سديــر �إليهــم حتت ذريعــة قو�نينهم 

وهــي من �الأو�مــر �لعليا وال بد من دفع 

�لر�سم على ذلك.

وعمــا �إذ� كانت لدى �لدولة خطة الإنعا�ص 

�لقطــاع �ل�سناعــي جديًا، قــال حرب �أنه 

يتمنــى ذلك، ووزيــر �ل�سناعة من د�عمي 

�ل�سناعــة.. هــو �سناعــي ويخــدم �لبلــد، 

ولكننــا نتمنــى عليــه �أن ي�ســع قانونــًا 

حلماية �ل�سناعة.

تن�سط، وبع�ص �لنا�ــص يق�سدونه للزيارة 

و�ل�سياحة.

ويف هذ� �ملعنى ن�سكل نحن كتلة متكاملة 

يف لبنــان، من �ل�سناعة �إىل �ل�سياحة �إىل 

�لتجــارة �إىل �خلدمــات. هكذ� يعود لبنان 

�إىل �سابق عهده.

تكامل القطاعات
�لقطاعــات  �إن  قائــاًل،  حــرب  ويتابــع 

�ملنتجــة يف �لبلــد تعزز بع�سهــا بع�سًا، 

فهي م�ــرصوع كامل متكامل. فال�سناعة 

مــن دون �ل�سياحــة ال ميكــن �أن تكــون، 

و�لعك�ــص �سحيــح. وهــذ� مــا يدفــع �أي 

�سخ�ــص �إىل �أن يــزور لبنــان ولو مرتني 

علــى �الأقل كل �سنة، فــاإذ� جاء يف زيارة 

عمــل، يعنــي �أنــه �سيتنقــل بــني �لفنــدق 

و�ملطعم و�ملطار.

يف �ســوء �لتكامــل بني �لقطاعــات، فاإن 

رجــل �العمــال �أو �ل�سائــح ال يعود يق�سد 

�أي مكان �آخر، خ�سو�سًا �إذ� �أمّن حاجاته 

ف�سيعمــد كمــا فعــل �لكثــريون �إىل فتــح 

مكتب له هنا مثلما فعلو� يف دول �خلليج.

�الآن خرجنــا مــن تلك �لظــروف، ويهمنا 

�لتاأكيــد �أن قطــاع �ل�سناعــة لي�ص عائلة 

و�حــدة تعي�ــص منه بــل هنــاك عائالت، 

وهــو على عك�ــص �ال�ستثمار �لــذي يكون 

�أو�ســع ، فهــو يبد�أ ��ستثمــاره من �ملز�رع 

�إىل �مل�سانع.

ورد�ً علــى �ســوؤ�ل حــول �لقطاعــات �لتي 

تعــزز �ل�سناعــة. يــرى حــرب �أن قطــاع 

�لزر�عة و�ليد �لعاملــة و�لنقل و�لوظائف 

هــي مــن �لقطاعات �لتي تعــزز �ل�سناعة 

يف لبنــان وتخف�ــص مــن �لبطالــة �لتــي 

تتف�سى يف �لبلد.

ويوؤكــد حــرب �إنــه �إذ� مــا تاأمــن للبنــان 

�أن  و��ستطــاع  مالئــم،  �سناعــي  منــاخ 

يحميــه و�أن ي�ساعده يف زيادة �سادر�ته، 

ف�سيكون بلدنا من �أهم �لبلد�ن �ل�سناعية. 

خ�سو�ســًا و�أن لبنــان قريــب جــد�ً مــن 

�أوروبــا ومن خمتلــف �الأ�ســو�ق �لعاملية 

بحكــم موقعــه �جلغــر�يف. وهنــاك نقطة 

�أهــم �أحــب �أن �أو�سحها لك وهــي �أننا �إذ� 

خلقنا جــو�ً �سناعيًا ت�سديريًا يف لبنان، 

فالفندق يعمل و�ملطعم يعمل، و�مل�سانع 
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رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية 
جورج نصراوي:

نطالب بحماية منتجاتنا 
من المنافسة

يتحدث �ل�سيد ن�رص�وي باأ�سهاب عن ن�ساط �ل�سادر�ت �ل�سناعات �سنة 

 2012 �سنة  �سهدت  بينما  ل�سادر�تنا،  جيدة  كانت  �أنها  معترب�أً   2011
و12   11 بني  ترت�وح  بن�سب  لبنان  من  لل�سادر�ت  عامًا  �نخفا�سًا 

باملئة، ولكن قطاع �ل�سناعة �لغذ�ئية بقي حمافظًا على م�ستو�ه عام 

2012 من دون �أن يكون هناك �أي تطور.
�سعوبة،  من  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  يعاين   2013 �أن  �إىل  وي�سري   

ولذلك يقول توجهنا �إىل �مل�سوؤولني وتقدمنا ب�سكوى من �رتفاع تكلفة 

�ل�سناعة �للبنانية، وهو حا�سل ب�سبب �لكهرباء و�ملحروقات، وكنا قد 

��سوة  �ل�سناعية،  �لقطاعات  طالبنا منذ �سنو�ت عديدة بخف�ص تكلفة 

بالدول �لعربية �لتي حتمي �سناعتها وتناف�ص �نتاجنا. 

و�الأمر مل يتوقف عند مناف�سة �لدول �لعربية فقط، بل دخل على خط 

وقد  ل�سادر�تها،  كبري�ً  دعمًا  تقدم  �لتي  تركيا  �سناعاتنا  مناف�سة 

و�سفت تركيا بـ »�ل�سني �لثانية يف �ل�رصق �الأو�سط« من خالل قدرتها 

�لتناف�سية و�سادر�تها �ل�سناعية، وهذه يعود �إىل وجود دولة مركزية 

قوية قادرة على حماية �سناعاتها. 

مواجهة التنافس
تعبنا  ما  �إعادة  ب�رصورة  ن�رص�وي  يقول  �لتناف�ص،  هذ�  وملو�جهة 

�لغذ�ئية حتديد�ً، من  عليه منذ �سنو�ت عديدة، حول تنمية �سادر�تنا 

يف  �للبناين  �ملطبخ  و�إحياء  �لعاملية،  �ملعار�ص  يف  �مل�ساركة  خالل 

وتقوية  �لغذ�ئية،  �سادر�تنا  تقوية  من  نتمكن  كي  �ملعار�ص،  هذه 

هذ� �لقطاع ال تتم �إال من خالل تعاون بني �أ�سحاب �مل�سانع خا�سة 

ونقابة �ل�سناعات �لغذ�ئية.

 ويرى ن�رص�وي �إذ� مل ت�ستطع �لدولة �أن تدعمنا ب�سبب و�سعها �لر�هن 

�أي  توقيع  �أريد  عندما  �لعرف  ويف  حلواًل،  عليها  عر�سنا  فقد  حاليًا 

�تفاق جتاري مع �ي دولة يف �لعامل يجب �أن يكون هناك تكافوؤ يف 

دولة  �أي  مع  �أوقع  وعندما  �الإتفاقيات.  تن�ص  هكذ�  �الإنتاج،  فر�ص 

من  �أدنى  �أنتاجها  �أكالف  وتكون  لبنان  �ىل  منتجاتها  تدخل  عربية 

ولي�ص  �ملنتج  على  حماية  ر�سم  و�سع  �لدولة  من  �ملفرت�ص  �أكاليف، 

�ملنتج،  هذ�  وبني  بيننا  باالكالف  تو�زن  هناك  لي�سري  جمرك،  ر�سم 

ور�ء  �الأمريكية  �لدولة  وكانت  �لعاملية،  �لتجارة  نظام  �أقره  ما  وهذ� 

نزع �جلمارك من دول �لعامل وو�سع بد�ئل له، ويف �ملقابل �سار هناك 

حماية �ملنتجات �ملحلية و�أ�سو�قهم. 

�الأوىل هو و�سع ر�سوم حماية على  �لدرجة  �أطلبه من دولتنا يف  ما 

بل  مااًل،  �لدولة  يكّلف  ال  �لتد�بري  وهذه  لبنان.  �ىل  تدخل  �سلعة  كل 

على �لعك�ص نحن بهذه �لطريقة ندخل �ملال �إىل �لدولة، فعندما ن�سع 

ر�سم حماية على �ملنتج �لذي يدخل لبنان، فاأننا ندخل عربه مااًل �ىل 

�خلزينة.

ُ �إتفاقيات جتارية مع دول عربية، و�ل�سوؤ�ل هو كيف 
ثانيًا، لقد وقعت

�ساأمني �ل�سناعة �لد�خلية �ملحلية يف وقت �أ�ستورد فيه بع�ص �ملو�د 

الإعادة ت�سنيعها يف لبنان، و�أدفع عليها جمركًا، مثل تنكة �لكون�رصو� 

باملئة،   10 جمرك  عليها  و�أدفع  لبنان  يف  الأعبئها  ن�ستوردها  �لتي 

�ىل  تدخل  جاهزة  معباأة  �لعربية  �لدول  بع�ص  من  جاءت  �إذ�  بينما 

لبنان ب�سفر جمارك؟ وكيف �أ�سنع منتجًا يف لبنان و�أمني �سادر�ته 

يف �لوقت �لذي �أدخل عليه منتجًا بكلفة متدنية؟ كيف �ستقف دولتي 

تقدم  مل  �إذ�  �سادرتنا  ترت�جع  �أن  بدل  �سناعتي  وتنمي  جانبي  �ىل 

حماية ل�سناعاتنا؟ 

�أودعمًا للوقوف �ىل  نحن ال نحتاج دعمًا ماليًا من �لدولة �للبنانية، 

جانبي يف بع�ص �لربوتوكوالت �ملعمول بها، و�الأنظمة �ملعمول بها 

�أوت�ستطيع تنميته و�إعادة  �للبناين،  يف بلدنا ال�ستطيع حماية �ملنتج 

�إحياء �سادر�تنا. 

اختيارات المستهلك
تدعم  �لتي  �لدول  على  ر�سومًا  يقرتح  كان  �إذ�  عما  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

معها  وقعنا  �لتي  �لدول  مع  هو  �أحدده  ما  ن�رص�وي،  قال  �در�تها، 

�تفاقيات جتارية، جممل �لدول �لعربية وقعنا معها �تفاقيات جتارية، 

مثاُل عندما تدخل لبنان علبة �لفول �ملدم�ص �ىل لبنان من �ل�سعودية 

�أو من �الإمار�ت �أو من م�رص، تاأتي باأقل من كلفة �ل�سناعي يف لبنان، 

فكيف �ساأحارب و�أمني �سناعتي؟ عندها من �ل�رصوري �أن يكون لدينا 

تو�فق باالأكالف كاأن نرى كم يدفع �ل�سناعي �للبناين �سعر �لعلبة، وكم 

يكون �سعر �لعلبة �لتي ت�سل من �خلارج ونو�فق بينهما، مثاًل �إذ� كان 

�سعر �لعلبة من �خلارج 80 �سنتًا وتكون كلفتها يف لبنان دوالر، �أي �أن 

هناك فارقًا 20 يف �ملئة فن�سع عليها ر�سم حماية بن�سبة 20 باملئة 

لت�سري كلفتها بقدر �ملنتج �للبناين، وعندها يختار �مل�ستهلك بينهما.

وهنا �أقول �إننا ال ن�ستطيع �إدخال منتج يف مو�جهة �ل�سناعي �للبناين 

 يف لبنان، كان لدينا م�سنع »يوني�سري�ميك« 
ّ
ب�سعر �أدنى، ولدينا مثل حي

�رصف 500 موظف من عنده ب�سبب �أن منتج �ل�سري�ميك كان ياأتي من 

م�رص باأقل من �أكالف �مل�سّنع يف لبنان، طالبنا كجمعية �أن نحميه 

وندعمه منذ وجود وزير �ل�سناعة �لر�حل بيار �جلميل، �لذي �ساعدنا 

عنه،  �حلماية  رفعو�  �جلميل  �لوزير  �أغتيال  وبعد  حماية،  له  وو�سع 

وكانت نتيجتها �إعالن �مل�سنع �إفال�سه و�إغالق �أبو�به. 

وتغلق،  �أخرى  �سناعات  �إىل  تنتقل  �أو  �لظاهرة  هذه  تتكرر  ال  ولكي 

ااًل يف مقابله، 
ّ
نطالب �لدولة باحلماية، فكل م�سنع يغلق ي�رصف عم

ن�ستوعب  بل  �سبابًا  ر 
ّ
ن�سد �أال  لبنان  يف  �حلاجة  باأم�ص  �ليوم  ونحن 

ونوؤمن فر�ص عمل لل�سباب. 

المناطق الصناعية
مناطق  الإن�ساء  �لر�ص  ��ستثمار  يف  �لدولة  غياب  على  ن�رص�وي  ورد 

�سناعية، يجب �ن نتحدث عن عدة عو�مل ذكرت منها عاماًل و�حد�ً. 

تقوم  �أن  �ل�سناعيني  جمعية  على  �ل�سناعية،  �ملناطق  �إىل  وبالن�سبة 

هناك  �أعلم  وكما  �سناعية،  مناطق  الإحياء  �لدولة  �إىل  در��سة  بتقدمي 

عدة  �سعيد  على  �ملو�سوع  هذ�  تتابع  �ل�سناعيني  جمعية  يف  جلنة 

حمافظات يف �ل�سمال، و�لبقاع و�جلنوب، وحتى يف �سو�حي بريوت، 

الإن�ساء مناطق �سناعية، عندها �ل�سناعي �لذي ميلك قطعة �أر�ص يف 

بريوت وثمنها مبالغ كبرية، ي�ستطيع بيعها و��ستثمار ماله مرة جديدة 

يف مناطق �سناعية �أخرى. 

�أن تكون جيدة،  �لدولة يجب  �لتي �ستحددها  �ل�سناعية  �إمنا �ملناطق 

ولي�ص �أن نختار �أر�سًا يف �جلبل )�أر�ص بور( و�قول لل�سناعي )تف�سل 

�أنا �أعطيتك �أر�سًا �سناعية(، بل لنعمل مثل �لدول �لعربية كال�سعودية 

وهي  �ل�سناعية،  �ملدينة  �ىل  يدخلنا  �أوتو�سرت�د  طريق  هناك  مثاًل، 

وكهرباء  �سفة  ومياه  مياه،  جمارير  من  �لتحتية  بالبنى  جمهزة 

وتقّطع  �لتحتية  �لبنى  جتهز  �أن  عليها  �لدولة  و�ليوم  و�ت�ساالت. 

�الأر��سي وتقول لدينا مدينة �سناعية جمهزة. 

ثغرة الكلفة
�الإنتاج  بكلفة  �لتفاوت  ثغرة  ل�سد  �أ�سا�سيني  عاملني  وجود  وحول 

ياأتي  ثالث  عامل  وجود  �إىل  ن�رص�وي  لفت  و�الأر�ص،  �حلماية  عرب 

�أوقع  فحني  دولة،  �أي  مع  باالتفاقات  �لقانونية  �لفر�ص  بتكافوؤ 

�تفاقات جتارية مع �ل�سعودية مثاًل، يكون فيها ثمن طن �ملحروقات 

لل�سناعي يرت�وح بني 100 و150 دوالر�ً، بينما نحن ك�سناعيني يف 

لبنان ندفع ما يقارب �الألف دوالر، �أي بني �ل�ستة و�ل�سبعة �أ�سعاف، 

فكيف �ساأ�سّنع منتجًا يف لبنان و�أدخل منتجًا ثانيًا من بلد وقعت 

�أكالف؟ عندها تاأتي تلك  معه بروتوكواًل جتاريًا يدخل علينا باأقل 

�لدولة �لتي وقعت معها �تفاق جتاريًا وتعطيني كمية من �ملحروقات 

باالأ�سعار �لتي تعمل هي عليها، يعطونا �ياها ويقولون لنا كيف تتم 

�ملر�قبة عليها. وقد حتدثنا مر�ر�ً مع بع�ص �لوزر�ء �ملعنيني ومل جند 

جو�بًا عليها، مع �ن �الأمر �سهل جد�ً. فاأنا عندي م�سنع من �ملفرت�ص 

وال  �مل�سافة،  �ل�رصيبة   )TVA( �ملحروقات  فو�تري  على  �أدفع  �أال 

��ستطيع �لتهريب، ويقول �مل�سوؤولون “حاجتك كانت مئة طن ولكنك 

طلبت �ألف طن وتاجرت بها يف �ل�سوق �ل�سود�ء”. �ملر�قبة على هذ� 

�لتي  �ملحروقات  فو�تري  تز�ل  ال  مثاًل  يل  بالن�سبة  جد�ً،  �سهلة  �الأمر 

�ل�رصيبة  ومقد�ر  حم�سلتي  يف  موجودة   2012 يف  ��ستخدمتها 

عندها  بها،  �لغ�ص  ��ستطيع  وال  مني،  �لدولة  تاأخذها  �لتي  �مل�سافة 

�أبرز فو�تريي ملعرفة حاجة �ملوؤ�س�سة �ل�سناعية �ال�ستهالكي لنوؤمن 

ل دولتي 
ّ
�أحم �أنا ال  �لدول، وهنا  بدلها نفطًا ب�سعر خمّف�ص من هذه 

�لبرتول  ��ستهالك  فكل  دولتي.  �أدعم  �لعك�ص  على  بل  طاقتها،  فوق 

لل�سناعة يف لبنان ال ي�سل �ىل جزء من ��ستهالكه يف بع�ص �لدول 

�لعربية، وكم بب�سعة بر�ميل ي�ستخدمونها يف �ليوم �لو�حد.

لذلك عندما تبد�أ هذه �ملبادرة وتقتنع بها دولتنا عرب ت�سكيل جلنة من 

وزر�ء معينني مكلفني من قبل جمل�ص �لوزر�ء مع �ل�سناعيني، ولتنفيذ 

م�رصوع �ملنطقة �ل�سناعية. 

األمن الغذائي
ن و�سع �ل�سناعات �لغذ�ئية على باقي �لقطاعات 

ّ
 وحول فو�ئد حت�س

�إىل  بحاجة  لبنان  �ن  ن�رص�وي  قال  �لزر�عي،  �لقطاع  و�برزها 

�إذ� ح�سلت  �سيا�سة �أمن غذ�ئي مثلما يوؤ�س�ص لالأمن �لع�سكري. �ليوم 

مبو�زنة  ن�ستورد  نحن  لبنان،  يف  �سنوؤمن  ماذ�  قوية  كارثة  �أي 

منه،  ر 
ّ
ن�سد لبنان  يف  ن�سّنعه  وما  باملئة   15 ون�سّنع  باملئة   85

يف  كثرية  بور  �أر��ص  لدينا  غذ�ئي،  �أمن  �سيا�سة  خلق  يجب  لهذ� 

لننتج  لبنان،  يف  �لزر�عة  الحياء  ��ستهالكها  �عادة  ميكننا  لبنان 

�لعاملة.  �ليد  من  للكثري  عمل  فر�ص  فتح  ون�ستطيع  �لغذ�ئي،  �أمننا 

منها  �لغذ�ئية،  لل�سناعات  متممات  لدينا  نحن  قائاًل،  ويتابع 

غريها،  و�لكثري  و�لتنك  و�لزجاج  و�لبال�ستيك  �لكرتون  معامل 

بها. �ملرتبطة  �لقطاعات  كل  تن�ّسط  �ل�سيا�سية  هذه  تطبق   وعندما 

ن�رص�وي:  قال  �لت�سويق،  عملية  يف  و�لتغليف  �لتعبئة  دور  وحول 

�لغذ�ئية و�سعنا  �أن و�سعنا نقاطًا على قطاع �ل�سناعات  نحن منذ 

ر �ملل�سقات 
ّ
�أفقًا لكل �سناعي يريد ت�سدير منتجاته، �إذ عليه �أن يطو

خالل  من  و��ستطعنا  عاملية،  مو��سفات  لديه  ليكون  و�لتغليف 

�ملعار�ص  يف  معنا  و�مل�ساركني  للنقابة  و�ملنت�سبني  كلها  �ملعامل 

�أن ن�سع �الأفكار لتطوير منتجاتنا. �أواًل عرب تطوير �ملنتج بحد ذ�ته 

ليمنح ثقة للم�ستهلك. ثانيًا �أن يتم تطوير �لتغليف لكي ي�سبح فاعاًل 

ومقبواًل �جتاه �ملنتجات �ملوجودة يف دول �لعامل. 

�إىل تنويع منتجاتنا �ىل نتيجة  لقد متكنا خالل �سنو�ت من �لو�سول 

جيدة جد�ً، وطورنا و�سار لدينا و�سع جيد يف لبنان.

الغذائية يف  ال�سناعات  اأ�سحاب  نقابة  رئي�س  فتح 

لبنان جورج ن�رصاوي، الباب وا�سعًا ملناق�سة القوانني 

وال�سناعة  اللبناين  املنتج  حتمي  التي  والأنظمة 

كل  على  حماية  ر�سوم  و�سع  عرب  وذلك  اللبنانية 

التي  التكاليف  ومراجعة  لبنان،  اىل  تدخل  �سلعة 

وكهرباء...  حمروقات  من  اللبنانية  ال�سناعة  ترهق 

الخ، ويقدم يف هذا احلوار مع »ال�سناعة والقت�ساد« 

اأفكاراً ت�ساعد الدولة يف ايجاد خمرج لل�سناعي وذلك 

عرب مناطق �سناعية جمهزة بالبنى التحتية.
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ملف خا�صمقابالت

�أكــد �لب�ســاط ل »�ل�سناعــة و�القت�ســاد« 

�ن قطــاع �ل�سناعــات �لغذ�ئية �سهد منو�ً 

2011 و2012، و�ن  م�ستمــر�ً خــالل عامــي 

بن�سب متو��سعة �سنويا، وذلك طو�ل �لعقد 

�الخــري، ويعود ذلــك بالدرجة �الوىل �ىل 

�لنمو �ملّطرد لال�سو�ق خا�سة �لت�سديرية 

منها.

م�ســري�ً �إىل تز�يد �لطلب علــى �ل�سناعات 

�لغذ�ئيــة �للبنانيــة، ب�سبب حجم �ال�سو�ق 

�لكبــري وتز�يــد ��ستهالكهــا، باال�سافــة 

�ىل �نخفا�ــص حــدة �ملناف�ســة �القليمية 

يف �ال�ســو�ق �لت�سديريــة بعــد �الحــد�ث 

�ملوؤ�سفــة �لتــي ت�سهدهــا بع�ــص �لــدول 

�لعربية منذ عامني.

تحديات القطاع
وعــن و�قع هذ� �لقطاع و�خلطة �ملتبعة يف 

تطويــر موؤ�س�ستــه، يرى �لب�ســاط: �أن قطاع 

�ل�سناعــات �لغذ�ئيــة يف طليعة �لقطاعات 

�ملنتجــة و�ملتقدمــة يف لبنــان، وبن�سبــة 

�ليد �لعاملــة �ملوظفة فيــه، باال�سافة �ىل 

�أنــه يحتــل �ملركــز �لثــاين من حيــث حجم 

�ل�ســادر�ت. غــري �ن �لقطاع يو�جــه �أي�سًا 

حتديات جدية حتول دون تقدمه و�زدهاره، 

�همها �نعــد�م �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�المني 

مــن  �ملزيــد  دون  يحــول  مــا  �لد�خلــي 

�ال�ستثمار�ت و�لتو�سع، ومن دون �ن نن�سى 

�لو�سع �القليمي غري �مل�ستقر، و�لذي كانت 

لــه �نعكا�ساتــه �ملبا�ــرصة علــى �لقطــاع، 

خ�سو�سا يف ما يتعلق بال�سحن و�لتكاليف 

�ال�سافية �لتــي يتكبدها �ل�سناعي لتاأمني 

�سبل �كرث �سمانًا و�مانًا الي�سال منتجاته 

�ىل �ال�ســو�ق �لت�سديريــة، وال نن�ســى �أي�سًا 

منهــا  يعــاين  �لتــي  �لع�سويــة  �مل�ســاكل 

�لقطــاع �ل�سناعــي ب�سكل عام مــن �رتفاع 

�الكالف �لت�سغيليــة �ىل م�ستويــات قيا�سية 

خ�سو�ســا بعــد مترير زيادة �الجــور بد�ية 

�لعــام �ملن�رصم، و�رتفاع ��سعار �مل�ستقات 

�لنفطيــة، و��سعــار معظــم �ملــو�د �الوليــة 

�مل�ستوردة.

ردة �لفعــل �الوىل الأي �سناعــي لبنــاين 

جتــاه �مل�ساعــب �لذي يو�جههــا ال بد �ن 

تكــون خطــوة �ىل �المام، مــع �ملزيد من 

�ملثابــرة و�ال�رص�ر علــى تعزيز �ملكا�سب 

�لتــي حتققت من �ت�ساع �ال�سو�ق و�رتفاع 

حجم �العمال، لذ�، �خلطط �لالزمة للتو�سع 

بانتظــار  جاهــزة   �النتاجيــة  وزيــادة 

�لظروف �ملالئمة لتنفيذها.

وحــل �ل�سبل �ملتبعة للتعريــف عن �ملنتج 

�للبناين، وو�قع �لت�سدير �إىل �لدول �لعربية، 

قــال �لب�ساط: �إن �رقــام �لت�سدير �خلا�سة 

بقطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية �رتفعت بن�سب 

متفاوتة خــالل �لعامني �ملا�سيني، وذلك 

ال�سبــاب عــدة مت �رصحها. �مــا بخ�سو�ص 

كيفية تعريفنا مبنتجاتنا يف هذه �ال�سو�ق، 

فتاأتي يف مقدمها �ال�سرت�ك يف �ملعار�ص 

�لدوليــة، و�لتي ت�سكل حمطــة ��سا�سية يف 

�لتعريف باملنتجات �للبنانية ب�سكل عام، 

و منتجاتنــا ب�سكل خا�ص. �ذ �ننا ن�سارك، 

و ب�ســكل فاعــل و��سا�سي، �ســو�ء كعار�ص 

�و كز�ئــر يف 3 حمطــات رئي�سيــة: معر�ص  

GuLFOOD  يف دبــي، �المار�ت �لعربية 
�ملتحــدة،   hORECA  يف بريوت،لبنان، 

و SIAL�أو AnuGA يف مدينــة باري�ــص، 

فرن�ســا، �أو مدينــة كولونيــا، �ملانيا، حيث 

يتــم �للقــاء خــالل هــذه �ملعار�ــص، مــع 

جميــع �مل�سدرين و�ملوزعــني �ال�سا�سيني 

يف معظــم بلــد�ن �لعــامل، و�الطــالع على 

�مل�ستجد�ت و�البتكار�ت �ملتقدمة يف هذه 

�ل�سناعة.

سياسة االغراق
كيفيــة معاجلــة  عــن  �ســوؤ�ل  علــى  ورد�ً 

�خللــل �لذي حلــق بالقطــاع �ل�سناعي به 

مــن جــر�ء �ل�سيا�سة �خلجولــة يف حماية 

نائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط:

مصممون على المثابرة رغم التحديات
يقدم نائب رئي�س نقابة ال�سناعات 

منري  موؤ�س�سة  و�ساحب  الغذائية 

لواقع  مو�سوعية  قراءة  الب�ساط، 

القط���اع ال�س���ناعي، م���ن حيث 

الت�س���ديد على اأهميته من جهة. 

واأي�س���ًا من حيث و�س���ع النقاط 

عل���ى واق���ع التحدي���ات الت���ي 

يعي�سها، ب�سبب انعدام ال�ستقرار 

ال�سيا�سي اللبناين، بال�سافة اإىل 

الإقليمية املتفجرة،  الهت���زازات 

الت���ي كان ول يزال لها تداعيات 

�سلبية مبا�رصة على هذا القطاع.

�النتــاج �لوطني، قال �لب�ساط، �إن �لقطاع 

�ل�سناعي ب�سكل عام، كان �سحية �أ�سا�سية 

لدى بــدء تطبيق �تفاقيات �لتجارة �حلرة 

، �ســو�ء �لعربيــة �و �لثنائيــة، حيــث �دى 

�غــر�ق �ال�ســو�ق �ىل ��سمحــالل و�سمور 

�لعديد من �لقطاعات �ل�سناعية، وتدهور 

�عمالها، نظر� للفرق �ل�سا�سع يف �الكالف 

�لت�سغيلية بيننا وبني �لدول �الأخرى، دون 

�لتغا�ســي عن حجم �لدعم �ملبا�رص، وغري 

�ملبا�ــرص �لتي تتمتع بــه �قت�ساد�ت هذه 

�لدول على ح�ساب �القت�ساد �للبناين.

ويتابــع �لب�ســاط قائــاًل: قــد يكــون قطاع 

�ل�سناعــات �لغذ�ئيــة مــن �قــل �لقطاعات 

�ملتاأثــرة بهــذ� �لو�قــع، �ال �ننــا ال بــد �ن 

نالحــظ مــن �ن بع�ص �ملنتجــات �للبنانية 

يعــد باالمــكان ت�سديرهــا خل�سارتهــا  مل 

للكثري مــن ميز�تها �لتفا�سليــة باملقارنة 

مــع �ملناف�ســني �القليميــني. مطالبنــا من 

�حلكومة �للبنانية عديدة ومزمنة، وال يبدو 

�نه من �ملمكن حتقيقها يف �لقريب �لعاجل.

ترويج المنتج
وحول �لدور �لذي توؤديــه موؤ�س�سات �لتعبئة 

�ملنتــج  وتطويــر  حت�ســني  يف  و�لتغليــف 

�ل�سناعــي على خمتلــف �ل�سعــد �النتاجية 

�الرقــام  �أن  �لب�ســاط  قــال  و�لت�سويقيــة، 

تتحــدث عــن نف�سها يف هذ� �ملجــال، فكون 

قطــاع �ل�سناعات �لغذ�ئيــة �للبنانية يحتل 

�ملرتبــة �الوىل مــن حيث �لقيمــة �مل�سافة، 

يعــود بالدرجــة �الوىل �ىل �ن معظــم �ملو�د 

�لقطــاع  نتــاج  هــي  �مل�ستخدمــة  �الوليــة 

�لزر�عــي �للبنــاين، مــا يجعــل هــذ� �لقطاع 

عامــال ��سا�سيــا يف تنمية �لقطــاع �لزر�عي 

وحت�سني نوعيــة �نتاجه وتناف�سيته. و�ملبد�أ 

نف�ســه ينطبق علــى �الآالت �ل�سناعية، حيث 

�حتــل �ي�ســا قطــاع �ل�سناعــات �لغذ�ئيــة 

بــاالالت  �ال�ستثمــار  يف  �الوىل  �ملرتبــة 

�النتاجيــة  لزيــادة  �جلديــدة  �ل�سناعيــة 

وحت�ســني نوعيتهــا. �مــا بخ�سو�ــص مــو�د 

�لتعبئــة و�لتغليف، مما ال �سك فيه �ن للعبوة 

قيمــة م�سافــة كبــرية يف ترويــج �ملنتــج 

�لغذ�ئــي، وهنــا، ال بــد مــن �لتنويــه بجهود 

 ،LIBAnPACK  ملركــز �للبناين للتغليــف�

يف هــذ� �ملجــال، حيــث �ساهــم مــع �لعديد 

مــن �ل�سناعيــني �للبنانيــني يف �عادة ر�سم 

و�سياغــة �لعبــو�ت �مل�ستخدمة، مما كان له 

�نعكا�ــص �يجابــي يف زيــادة مبيعــات هذه 

�ملنتجات ب�سكل كبري.
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 �رشكة ال�سمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�صتقات الحليب

 Milk-Chees & Dairy Products

العنــوان : مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف : 28٦433 )3(٩٦١  - 2٠٦433 )٦(٩٦١ 

 ADDRESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 (6) 206433 - 961 (3) 286433
St-alchimal@hotmail.com

العنــوان : جبل لبنان - املنت - مزرعة يشوع - املنطقة الصناعية - بناية الشركة - هاتف :  ٩2٦38١ )4( ٩٦١ - 
٩2875٩ )4( ٩٦١ - فاكس:٩2٠١٩٠ )4( ٩٦١ 

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
�صناعة وتجارة مواد غذائية: حبوب - بهارات  - كبي�س - حالوة و طحينة - 

�صناعة مختلف اأدوات التنظيف

 Foods Industry: Cereals - Spices - Pickles - Halawa and Tahina -

Dishwashing Liquid
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ملف خا�صمقابالت

وعلى  �جلودة  على  �لعمل  على  عالية  م�سافة  قيمة  لدينا  نحن 

�أبو�ب �ال�سو�ق �لعاملية،  �لنوعية، و�أنا بر�أيي علينا مو��سلة دق 

و�أال نياأ�ص من ذلك. ففي بع�ص �الأحيان تقفل �أ�سو�ق بع�ص �لبلد�ن 

ولكننا نفاجاأ �أن هناك بلد�نًا �أخرى تفتح �أمامنا �أ�سو�قًا جديدة.

كلفة االنتاج
وحول كلفة �الإنتاج يف بع�ص �لدول و�التفاقيات �لتجارية �لتي 

ن�ست باأن يكون هناك تكافوؤ يف كلفة �الإنتاج بيننا وبني �لدول 

�الأخرى. قال عطايا: �إن �التفاقيات �القت�سادية �لتي �أبرمت بني 

لبنان و�لدول �لعربية وخا�سة �تفاقية تن�سيق �لتجارة �لعربية، 

�لنهاية  ويف  ولكنها  �سيئة،  باأنها  �لقول  �أريد  ال  �حلقيقة  يف 

فهي  له.  �ملجاورة  و�لدول  لبنان  فتحت  الأنها  ممتازة  �تفاقية 

لتلبية حاجات خم�سة  نعمل  �أن  من  وبداًل  و��سعة،  �سوقًا  �أعطت 

ماليني �أ�سبحنا نعمل لتلبية �سوق فيها مائة مليون ن�سمة.

�سحيح �أنه قبل �تفاقية تن�سيق �لتجارة �لعربية مل يكن �ال�ستثمار 

و�حلقيقة  جمارك،  ن�سبة  باملقابل  هناك  كانت  لكن  ممنوعًا، 

�ملوؤ�س�سات  بع�ص  لدى  ي�سبح  عندما  هي  قلياًل  توؤملنا  �لتي 

نحن  نبد�أ  عالية  �إمكانيات  �لعربية  �لدول  �إحدى  يف  �ل�سناعية 

ما  �إذ�  يعني  باجتاهها،  �سادر�تنا  على  بالت�سييق  بال�سعور 

�أخذت باالعتبار قطاع �لطحينة و�حلالوة �لذي ي�سكل جزء�ً من 

�ل�سناعات �لغذ�ئية، وهو جزء �أ�سا�سي، جند �أن لبنان هو من �أهم 

�مل�سدرين لهذ� �ملنتج يف �لعامل. و�ليوم نحن نرت�جع كثري�ً فيه، 

وياأخذ موقعنا ب�سكل كبري �ملنتج �ل�سعودي.

 �الآن كي حتمي �لدول �إنتاجها �ملحلي ال ت�ستطيع فر�ص ر�سوم 

�نتهاء  تاريخ  مو�سوع  على  �للعب  �إىل  تعمد  ولكنها  جمركية، 

للمنتج  �سالحية  فرتة  يعطونا  يعودو�  مل  بحيث  �ل�سالحية 

تو�سع  كثرية  حو�جز  هناك  و�أ�سبحت  �أ�سهر،  �ل�سبعة  على  تزيد 

تطبيقها معقد�ً  ويكون  و�ملقايي�ص  للمو��سفات  بالن�سبة  �أمامك 

على  يطبقونه  ال  و�لذي  �لطبيعي  �ل�سكل  من  �أكرث  �الأحيان  يف 

منتجهم �ملحلي و�أنا ال �أحتدث يف هذ� �ملجال عن �سبل �لت�سدير 

�لكهرباء  �الآن عن مولد�ت  �أن نتحدث  �ل�سعودية، بل ميكننا  يف 

حيث و�سعو� عليها ر�سمًا نوعيًا و�أعادو� ت�سكيل �لقيمة �مل�سافة 

يف �ل�سعودية، و�ليوم يجري فتح ملف �ملك�رص�ت ونحن قد م�سى 

على توقيعنا التفاقية ت�سهيل �لتجارة �لعربية ما يقارب �لع�رصة 

�إىل �الثني ع�رصة �سنة، وهناك ت�سكيك بالقيمة �مل�سافة �للبنانية 

يف بند �ملك�رص�ت �أو �ملخلوطة �أو �لقلوبات.

مواجهة الواقع
لهذ�  �للبنانية  �حلكومة  مو�جهة  كيفية  حول  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

مو�سوع  مثال  و�عطى  ذلك  عن  باإ�سهاب  عطايا  حتدث  �لو�قع، 

�لتي  �لعربي  �ملعلبات حتديد�ً وم�سانعها �ملوجودة يف �خلليج 

عن  �حلديث  �أردنا  �إذ�  هذ�  �لو�حدة.  �ليد  �أ�سابع  على  تعد  تكاد 

�سبعة م�سانع  لبنان فهناك  �أما يف  �ملعلبات،  �إنتاج  �لعمل يف 

تعبئ يف علب، وللتو�سيح فاأن معماًل و�حد�ً موجود�ً يف �أمريكا 

لبنان،  يف  لدينا  �ملوجودة  �ملعامل  كل  تو�زي  بتعبئة  يقوم 

و�نتبه عندما ت�سبح طاقتك �الإنتاجية عالية فهذ� ينعك�ص كثري�ً 

�إىل  باالإ�سافة  لديك،  �لكلفة  �سعر  تخفي�ص  على  �إيجابي  ب�سكل 

�أننا ال ميكننا �أن نكون مناف�سني يف كل مرة ت�سبح فيه فاتورة 

�لطاقة عالية �لتكاليف، فنحن نريد �أن نبحث عن �سوق ال تكون 

فيها �لطاقة ت�سكل عاماًل �أ�سا�سيًا يف �لكلفة.

�أما �إذ� كنا نتحدث لنتناول �ل�سلبيات فقط، فال�سكاوى هي نف�سها 

�لتحدث  �أ�ستطيع  و�أنا  �سنة،  ع�رصين  من  �أكرث  عليها  م�سى  وقد 

عن �إيجابيات ح�سلت مل�سلحة �لقطاع �ل�سناعي، فقد ح�سل �أمر 

بدعم �لفو�ئد على �ملعد�ت �ل�سناعية، وهو ما �ساعد �ملوؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة على �لتجديد، ولكنها لي�ست بن�سبة عالية، 

ت�سعني  ال  �أنها  �إال  �هميتها  من  �لرغم  وعلى  �لنهاية  يف  ولكن 

ك�سناعي مقابل تطور �لقطاع �ل�سناعي يف �ل�سعودية، فهو لديه 

�سوق لع�رصين مليون ن�سمة ولديه كل �لدعم �لالزم. 

يف  وتبلغ  و�حد�ً  دوالر�ً  عندهم  تبلغ  �لتي  �الأر�ص  كلفة  وحول 

�ل�سناعيني  جمعية  �إن  قائاًل   عطايا  �أجاب  دوالر.  �ألف  لبنان 

�أهم  بني  و�سعه  �فر�م  نعمت  و�لرئي�ص  �ملو�سوع،  هذ�  �عتمدت 

�مللفات �لتي حملها منذ بد�ية �نتخابه لرئا�سة �جلمعية، يف �أن 

يحاول ت�سهيل عملية �إن�ساء مدن �سناعية رخي�سة �لثمن، حتى 

ت�ستطيع �مل�ساعدة يف تطوير �ل�سناعة.

�خلا�سة  �ملبادرة  على  يعتمد  لبنان  يف  �سناعي  كقطاع  نحن 

وتاأثري�ت �لدولة فيه قليلة جد�ً ويجب �أال نطلب منهم �أكرث.

فروع الصناعات الغذائية
ورد�ً على �سوؤ�ل عن تاأثري�ت قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية و�أهميته على 

�لكثري من �لقطاعات يف لبنان بدء�ً من �لزر�عة و�نتهاء بالتغليف 

و�لتعبئة. قال عطايا �أن �ل�سناعات �لغذ�ئية تتفرع �إىل فروعًا كثرية 

وتعتمد مبعظمها على �ملنتج �لزر�عي، �أو على �ملنتج �حليو�ين مثل 

و   2011( �ملا�سيني  �لعامني  �إن  قطايا،  عدنان  �الأ�ستاذ  �أعترب 

2012( �سكال ن�سبة منو ملحوظة يف �سادر�ت �ل�سناعة �لغذ�ئية، 

م�سدد�ً ب�رصورة �أال نعطي �الأمر �أكرث من حجمه، ويجب �أن ناأخذ 

باالعتبار �لو�قع �حلا�سل يف �سورية، وتاأثري�ته �الإيجابية على 

يف  طبعًا  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  تاأثرت  وقد  �للبنانية.  �ل�سادر�ت 

زيادة �سادر�تها �لتي بلغت خالل �لعامني 2011 و2012 �لع�رصين 

باملائة، ولكن هناك �سناعات �أخرى مثل �ملخلالت وما �سابهها 

بلغت �لزيادة يف �سادر�تها �خلم�سني يف �ملئة.

وعما �إذ� كان لالأزمة �ملحيطة بلبنان �نعكا�سات، �أكد عطايا �إنها 

لي�ست عاماًل �أ�سا�سيًا، بل كان لالأزمة عائد علينا نوعًا ما، باالإ�سافة 

�إىل �أن �سادر�ت �ل�سناعة �لغذ�ئية �للبنانية باجتاه �لدول �لغربية 

ونحن  �الآخرى.  تلو  �سنة  مكانتها  �حتالل  من  متكنت  و�لعربية 

يف  �سناعاتنا  م�ساركة  خالل  من  �الأمر  هذ�  مالحظة  ن�ستطيع 

تلو  �سنة  تتز�يد  �مل�ساركة  هذه  �أن  فنالحظ  �لدولية،  �ملعار�ص 

�الأخرى، ونالحظ �أي�سًا �أن منتجاتنا تدخل �إىل �أ�سو�ق جديدة.

تنمية االقتصاد
وحول قر�ءته لو�قع �القت�ساد يف �لبلد وقطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية، 

وعما �إذ� كان لديهم خطط ��سرت�تيجية لتنمية �ل�سناعة �للبنانية. 

حتدث عطايا عن تنمية تنمية �القت�ساد ولو من خالل كل قطاع 

على حدة، ولكنه �أكد على �أهمية وجود �سيا�سة م�سرتكة بني �لقطاع 

�خلا�ص وبني �لدولة، ولكن رغم عالقتنا �لقوية مع بع�ص �لوزر�ء 

و�قع  �إىل  معهم  نتو�سل  مل  �الآن  �أننا حتى  �إال  وبينهم �سناعيني، 

ي�ساعد على وجود قر�ر�ت ت�سع لبنان يف مكان ي�سبه �لدول �الأخرى 

�مل�سّدرة مثل تركيا �لتي تقدم دعم �إىل �رصكات �مل�سّدرة، �أو مثلما 

يح�سل دول �أخرى كاأوروبا. و�الآن ال ن�ستطيع �أن نلوم هذه �لدول، 

ولبنان دولة �سغرية وال ت�ستطيع فر�ص �رصوطها، �سيما و�أن لدينا 

عجز�ً كبري�ً يف �مليز�نية، ون�سبة �لنمو لدينا متدنية. 

ويتابع عطايا �أن �ل�سناعيني لي�ست لديهم خيار�ت �إال �أن �لعمل 

على تطوير نوعية �ملنتج وجودته خ�سو�سًا و�أننا ال قدرة لدينا 

لي�ص  �أي  �الإقليمية.  �لدول  �ل�سعر وال  �لكربى يف  �لدول  ملناف�سة 

باإمكاننا مناف�سة �الأتر�ك وهم لديهم طاقة �إنتاجية عالية جد�ً، 

لدى  �لعاملة  �ليد  قيمة  �أن  مرتفع. �سحيح  لديهم  �لطاقة  و�سعر 

�الأتر�ك تتقارب معنا، �إال �أن طاقتهم �الإنتاجية كبرية جد�ً جد�ً. 

فنحن ال ن�ستطيع مناف�سة �ملنتج �مل�رصي الأن م�سانعهم م�سيدة 

م�سيدة  وم�سانعنا  ن�سمة،  مليون  مئة  حاجات  لتلبية  وم�سممة 

من �أجل خم�سة ماليني �أو تزيدها قلياًل ح�سب �سادر�تنا، ونحن 

يد  لديهم  �أي�سًا  كان  �لذي  �ل�سوري  �ملنتج  مناف�سة  ن�ستطيع  ال 

عاملة ولديهم منتج زر�عي غني جد�ً، وال ميكننا مناف�سة �ملنتج 

�ل�سعودي و�خلليجي الأن لديه �لطاقة باملجان، ولكنني �أقول �إن 

هذ� ال يعطي �سورة �سود�وية لقطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية، ال بل 

عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين عدنان عطايا: 

ال خيار أمام الصناعيين إال تطوير نوعية المنتج

جمعية  إدارة  مجلس  كعضو  موقعه  من  انطالقًا 
ورئيس  المهني،  التعليم  لجنة  ورئيس  الصناعيين، 
يجيب  الصناعية،  الفلوكس  معامل  إدارة  مجلس 
على  المسؤولية  موقع  من  عطايا  عدنان  األستاذ 
تشعب  حيث  واالقتصاد«  »الصناعة  تساؤالت 
القطاع  واقع  تفاصيل  من  تفصيل  كل  ليأخذ  الحوار 
طبيعة  تحكم  التي  والعالقات  لبنان،  في  الصناعي 

االتفاقات مع الدول العربية. 
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و�لدجاج،  و�لبي�ص  �ملز�رع  بدوره على  يعتمد  �لذي  �للحوم،  قطاع 

وهذ� مو�سوع له عالقة بال�سناعة �لغذ�ئية، وحتى قطاع �ملخلالت 

و�ملعلبات يعتمد على �لفاكهة �لتي تنتجها زر�عة �الأر�ص.

�لزر�عة وهو  لدعم  �لغذ�ئية مهم  �ل�سناعات  �إن قطاع  �أرى  �أنا   

ي �لزر�عة معه. 
ّ
ينمو وينم

و�الآن عندما يكون لدينا منتج زر�عي ولدينا م�سانع للتو�سيب 

و�لتغليف و�لتعبئة فهذ� يحتاج �إىل �لعلب و�إىل �لبال�ستيك و�إىل 

�لزجاج و�لتنك و�لكرتون، و�إىل كل ما يلزم للتو�سيب و�لتعبئة 

و�لتغليف، ويذكر �أن هناك م�سانع ممتازة للكرتون ولكن لالأ�سف 

�إن �أ�سعارنا �أعلى من �الأ�سعار يف �سائر �أنحاء �ملنطقة. 

و�أنا ال �أدري ملاذ� يعر�ص عليك �سعر �لكرتونة نف�سها يف �الإمار�ت 

و�لتي تكون باملو��سفات نف�سها مبا ينق�ص عن �ل�سعر لدينا ومبا 

60 �سنتًا وميكننا  ثمنه  ندفع  �لكرتون  ف�سندوق   .  35% يقارب 

�ل�سعودية  �أو  �الإمار�ت  من  �سنتًا   37 �أو   36 بقيمة  عليه  �حل�سول 

و�أنا مل �أمتكن بعد من معرفة �سبب هذ� �لفارق يف �لثمن. �أما يف 

وهي  �ملكثفة  �لطاقة  على  كثري�ً  يعتمد  والأنه  �لزجاج  مو�سوع 

�أعلى كلفة، ولكن م�رص تقوم بتعبئة و�سد فر�غ بالن�سبة للزجاج.

حماية االستثمار
�ملانع  وعن  لبنان،  يف  �ال�ستثمار  حماية  قر�ر  فكرة  وحول 

�أنه  عطايا  ر�أى  ثانية.  بكلمة  و��ستبد�لها  حماية  كلمة  رفع  يف 

و�أ�سا�سًا جتربة  �حلماية،  نبني كل قطاعاتنا على  �أن  ال ميكننا 

�حلماية و�لدعم كانت غري جمدية فلمجرد رفع �حلماية و�لدعم 

عن �أي قطاع �أقفل، و�أكرب مثال على ذلك يوني�رص�ميك فقد عملو� 

من �أجله مبا ال ميكن فعله ومل يلتزم هو بال�رصوط �لتي و�سعتها 

�حلكومة ح�سب ما قال لنا يومها رئي�ص �حلكومة فوؤ�د �ل�سنيورة.

وتابع عطايا قائاًل: هناك عادة يف �لدول �لعظمى يكون �القت�ساد 

هو �حلامي ل�سيا�سة �لرئي�ص، �أما نحن يف لبنان فال�سيا�سة هي 

ل كل �سيء. 
ّ
�لتي حتم

لديك ولد�ً جمتهد�ً  �أن  لو  �ل�سناعة كما  �أن نتناول  فعمليًا يجب 

وعليك متابعته وت�سجيعه وتاأمني �لفر�ص له، و�لدولة حتى تكون 

دولة قوية ال خيار لها �إال �ن تنمو من خالل قطاعاتها �ل�سناعية 

و�لزر�عية فهذه هي �ال�سا�ص يف كل �لتطور و�لتقدم، و�ليوم كل 

�إمنا  م�سانعها  تبني  عندما  لبنان  يف  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات 

تبنيها على قيا�ص م�سانعها وعندما تريد �إقفال هذه �مل�سانع 

ال �سمح �هلل فاإمنا تبيعها مبقد�ر ثمن �الأر�ص و�ملاكينات ت�سبح 

لديها  جتارية  موؤ�س�سة  �أي  �أن  بينما  للبيع  �ساحلة  غري  خردة 

�أرباحًا  وحتقق  �مل�ستودعات  هذه  تبيع  �أن  ميكنها  م�ستودعات 

هذه  بنى  الأنه  ذلك  ميكنه  فال  �ل�سناعي  �أما  منها.  عقارية 

�مل�ساحة على مو��سفات قد ال تتما�سى مع �الآخرين.

وقال عطايا، �إننا �ليوم نريد �أن نعرف ماذ� يربطنا بالبلد�ن �لعربية 

�ملغرب  دول  مع  قلياًل  �أو�سع  وهي  �لبيئية  �لتجارة  من  �نطالقًا 

يخطئون  �سيا�سيينا  بع�ص  ب�سيطة  بكلمات  نقول  نحن  �لعربي. 

بتناول بع�ص �لرموز �لعربية، فاأنا ال �أفهم �أواًل ماذ� يغري هذ� �الأمر 

يف �ملعادلة، هل �حلرية بالكالم يف �ل�سيا�سة جعلتنا نتناول �أيًا كان 

من دون �سو�بط، و�إذ� ما وجد هذ� �الأمر فليكن د�خل لبنان، و�أنا ال 

�أظن �أن �أي معار�ص �أمريكي ي�ستطيع �أن يتناول �أي م�سوؤول �أمريكي 

علينا  �أن  �لعلم  مع  �ل�سخ�سيات  نحن  فيه  نتناول  �لذي  باالأ�سلوب 

�حرت�م و�قعنا يف لبنان �إذ� �أردنا �لدخول �إىل تعديالت �قت�سادية 

يقت�سي  و�لعدل  عدل  لدينا  يكون  وكي  �حلو�ر  �إىل  ندخل  �أن  يجب 

وجود �إمكانيات، فاليوم علبة �لتنك �لفارغة �إذ� ��ستوردناها ندفع 

عليها �رصيبة بينما �إذ� ��ستوردتها مالأى ت�سبح جمانية. 

ولهذ� نحن بحاجة �إىل ور�سة عمل ولي�ص لدينا نحن بل مب�ساركتنا 

وم�ساركة �لدولة، فاليوم فتحت بع�ص �لدول �لعربية ملف �سهادة 

قر�ءة  تعيد  بد�أت  �لدول  وبع�ص  �مل�سافة  �لقيمة  ون�سبة  �ملن�ساأ 

تعد  مل  الأنها  نف�سها  حتمي  لكي  لديها  و�ملقايي�ص  �ملو��سفات 

ت�ستفيد من �حلماية �جلمركية، ونحن يف لبنان ن�ستطيع �لعمل 

�سمن �الإمكانيات ولكننا ال ن�ستطيع �أن ناأخذ دور �ل�سيا�سيني.

ملف خا�صمقابالت
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ملف خا�صمقابالت

يوؤكد �ل�سيد توما �أن �لت�سدير مل يزدد �ىل 

وال  بل  �لنبيذ،  �إنتاج  قطاع  يف  �خلــارج 

نز�ل نقوم مبجهود �سخ�سي لفتح �أ�سو�ق 

جديدة يف كل �أنحاء �لعامل، يف غياب �أي 

�سادر�ت  يف  لت�ساعدنا  �لدولة  من  دعم 

هذ� �لقطاع.

�لنبيذ،  �سناعة  يف  لبنان  ت�سنيف  وعن 

�إنه وح�سب �الختبار�ت يعترب  قال توما: 

�جلمهورية  �مــتــد�د  على  �لبقاع  �سهل 

لزر�عة  �لعامل  �سهول  �أهم  من  �للبنانية 

�رتفاعه  ن�سبة  ب�سبب  �لنبيذ، وذلك  كرمة 

عن �سطح �لبحر ومناخ �ملنطقة و�لرطوبة 

عنه  ينتج  �لــذي  �ملنا�سب  و�لطق�ص  فيه 

ندى �ل�سباح، وهذ� ما ي�ساعد يف �عطائنا 

نوعية عنب ممتازة فن�سّنعها للنبيذ �لذي 

�ليوم  �لعامل،  يف  نبيذ  �أهــم  فيه  نناف�ص 

�للبناين.  �لنبيذ  ح�ساب  يح�سب  �لعامل 

�أختبار�ت حول كرمة �لعنب  �أجريت  وقد 

�ملنحدر�ت  على  ُتــزرع  فهي  لبنان،  يف 

بعيدة  �ل�سهل، وهي منحدر�ت  ولي�ص يف 

�أبعدنا  كلما  �أنه  فاملعروف  �ملياه.  عن 

�لعنب كلما �عطت  �ملياه عن جذع �سجر 

�لعنب  �أنو�ع  كل  لل�سناعة.  مهمة  نوعية 

على منحدر�ت يف  نزرعها  ننتجها  �لتي 

ت�ستقي  �ل�سباح  يف  لل�سم�ص،  مو�جهة 

وعند  باملاء  �لعنقود  ويتجدل  بالندى 

�لظهر  عند  وبعد  جتففه،  �ل�سم�ص  بــزوغ 

تلفحه �ل�سم�ص فيعطي طعمًا ولونًا غريبًا. 

تجربة نادرة
و�لناجحة  ــادرة  ــن �ل �لتجربة  وحــول 

لديه  �ن  توما  ــد  �أك �أ�سعد،  للمهند�ص 

�سنة  �كت�سبها منذ  �لتي  �لكافية  �خلربة 

وتوجه  �ملدر�سة  من  تخرج  حني   1952

مبا�رصة �ىل �لقطاع �لزر�عي يف �لكرمة 

وتقطري �لعنب �ملخ�س�ص للعرق. وقال 

توما: �إن زر�عة كرمة �لنبيذ و�سناعته 

لذ�  �ملا�سي،  عن  ــام  �الأي هذه  تختلف 

كرمة  زر�عــة  يف  �أ�سعد  �بني  تخ�س�ص 

تختلف  �لــتــي  �لنبيذ  وكــرمــة  �لــعــرق 

زر�عتها يف لبنان عن بقية �لعامل. 

�لي�سوعية،  �جلامعة  يف  تخ�س�ص  فهو 

و�أر�د �بتكار نوعية نبيذ يتكلم عنه �لعامل، 

�أن  فبدل   2005 يف  جديدة  جتربة  وطبق 

ل كل 
ّ
ل �لعري�سة بني 5 و20 كيلو، حم

ّ
يحم

وع�رصنا  تقريبًا،  كيلو  من  �أقل  عري�سة 

�ستة  �خل�سب  بر�ميل  يف  وو�سعه  �لنبيذ 

من  �لزجاجات  يف  وعباأه  فقط،  �أ�سهر 

�الأول  �ليوم، ويف ت�رصين  �لعام ذ�ته �ىل 

دو  مونديال  دورة  يف  �ساركنا   ،2012

ويرلو يف �سوي�رص�، و�أر�سلنا هذه �لنوعية 

�ىل هناك حيث تناف�ص قر�بة 300 نوع يف 

�لعامل، وكانت �لنتيجة يف �لفحو�سات �أن 

�ل�سناعة  بينه  �لعامل  يف  �أ�سناف  �سبعة 

�لتي �بتكرها �أ�سعد، وبعدها �ختار �سبعة 

ووقع  �لباقية،  �ل�سبع  �لزجاجات  خرب�ء 

�ختيارهم على �بتكار �أ�سعد ليكون �لرقم 

�ىل  بطلبه  فاأر�سلو�  �لــعــامل،  يف  ــد  و�ح

لنوعية  تكرمي  حفل  له  ونظمو�  �سوي�رص� 

�ل�سناعة �لفريدة يف �لعامل. 

�سبب �لنجاح هو �خلربة يف �لزر�عة الأننا 

فيها  نــزرع  �أر�ــص  و�أي  تــر�ب  �أي  نعرف 

ونوعية  للنبيذ،  �ملخ�س�سة  �لعنب  �ستلة 

�لعنب �لذي ينجح يف هذه �الأر�ص وما ال 

ينجح. باال�سافة �إىل �لت�سنيع. 

ثم در�ص �أ�سعد )�أورولوجي( يف مونبيليه 

�لتي  �خلــربة  �ىل  باالإ�سافة  فرن�سا  يف 

�ست  �كت�سبها مني، وهو يعمل معي منذ 

�سنو�ت وكل �سنة يربح 12 ميد�لية ذهبية 

يفتخر بها لبنان.

فلسفة الزراعة
قوة  �ل�سناعة  تقدم هذه  كانت  �إذ�  وعما 

القت�ساد لبنان، قال توما: �جلميع ي�سنع 

�لنبيذ، لكنه يتابع قطاع �لنبيذ يف لبنان 

لــالأر��ــســي  باختبار  يــقــوم  �أن  ويــجــب 

�لعنب،  ــة  ــزر�ع ل ت�سلح  �أيــهــا  ليعرف 

يف  ن�سري  �أن  ولي�ص  فل�سفتها  وللزر�عة 

تختلف  الأنها  �لقدمية،  �لتقليدية  �لطرق 

كثري�ً. فاخلربة هي �الأ�سا�ص. 

طريق  يف  ي�سري  لبنان  �إن  توما:  ويتابع 

ون�ستطيع  �لنبيذ،  �سناعة  يف  م�رصقة 

�لــدولــة هذ�  �أن تــاأخــذ  ــرصط  ــذ� � ــول ه ق

�لدعم.  له  وتقدم  باهتمامها  �ملو�سوع 

فرن�سا،  مثاًل  ــرى  �الأخ �لــدول  غــر�ر  على 

�ل�ستول،  له  وتقدم  �لزر�عة  قطاع  تدعم 

�ل�سغار  للمز�رعني  تعاونيات  وتن�سئ 

نبيذ�ً  وي�سنعونه  �لعنب  يقطفون  �لذين 

�لت�سدير،  قطاع  يدعم  ما  وهذ�  للخارج، 

�للبناين �الأغلى  �لنبيذ  �ليوم يعترب  بينما 

�لزجاجات من  ن�ستورد  الأننا  �لعامل،  يف 

�لربتغال و�لكب�سولة  �خلارج و�لفلني من 

من �إيطاليا و�خلتم من فرن�سا، باال�سافة 

ل�سناعة  معامل  لدينا  لي�ست  ــه  �أن �إىل 

�لزجاج مبو��سفات عاملية.

موعد لم يحصل
ورد�ً على �سوؤ�ل حول �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

وعما  �لدولة،  قبل  من  و�ملتابعة  للدعم 

ر�سوم،  وو�ــســع  �إجـــر�ء  هناك  كــان  �إذ� 

1998 طلب عرب  �لعام  �أنه يف  ك�سف توما 

موعد�ً  فاخوري  �سوقي  �ل�سناعة  وزير 

رفيق  �لر�حل  وقتها  �حلكومة  رئي�ص  من 

�لنبيذ  قــطــاع  �إن  لــه  وقــلــت  ــري،  ــري �حل

ن�ستطيع  ال  كاأفر�د  ولكننا  �لعامل  �سيغزو 

بكل  �لبقاع  �سهل  و�أن  �سيئًا،  نفعل  �ن 

زر�عــة  يف  �لــعــامل  �سهول  ــم  �أه جو�نبه 

�ملمنوعات  ــة  زر�ع منع  وبعد  �لكرمة، 

فلت�ساهم  �لعامل،  كل  منه  يت�رصر  �لذي 

�لكرمة  �ستول  بار�سال  �ملت�رصرة  �لدول 

فيتم  �ملمنوعات،  عــن  بديلة  كــزر�عــة 

خرب�ء،  مع  بالتن�سيق  كله  �لبقاع  زرع 

�ربعة م�سانع  لدينا  �لعنب  ن�سوج  وبعد 

للنبيذ و�لعرق، وعندها ياأتي دور �لدولة 

�ىل  باالإ�سافة  و�لت�رصيف.  �لدعم  يف 

�لتي  �لــدول  وبني  بيننا  �لتبادل  فر�ص 

ن�ستورد منها �سناعات مثل �سناعاتنا، 

منها  ن�ستورد  م�رص،  �ملثال  �سبيل  على 

�لبطاطا و�لثوم و�ملانغا وغريها، ولكننا 

ال نورد �إليها �سيئًا، و�لهند ن�ستورد منها 

�لوي�سكي وال نورد �إليها �سيئًا، وال بد �أن 

يكون هناك تفاو�ص وتبادل فاذ� فتحت 

و�لهند،  و�فريقيا  م�رص  مــع  ــو�ق  ــس �الأ�

�لعامل  لنغزو  �لدولة  دعمتنا  �إذ�  عندها 

مل  هــذ�  ولكن  بــاجنــاز،  قامت  قد  تكون 

يح�سل وقتها، وننتظره حتى �ليوم.

قطاع  �سّلم  ح�سن  �حلــاج  �لــوزيــر  �ليوم 

الأنه  با�سيل  جرب�ن  �لوزير  �ىل  �لكحول 

�لكحول،  مع  �لتعامل  ي�ستطيع  وال  حاج 

ونحن ال ن�ستطيع �الآن �أن نتكلم مع �أحد.

نبيذنا غاِل
للقطاع  �لبديلة  �لزر�عات  ت�سجيع  وحول 

ذلك  و�نعكا�ص  و�ل�سناعي  ــي  ــزر�ع �ل

توما  طالب  �للبناين.  �القت�ساد  على 

�سناعة  كاإعفاء  بخطو�ت  �لقيام  �لدولة 

خطوة  يف  ــرية،  ل  200 ر�سم  مــن  �لنبيذ 

النتاج  م�سانع  �إيجاد  و�لثانية  �أوىل، 

�لزجاج مبو��سفات عاملية. وفتح �أ�سو�ق 

�ملعار�ص  يف  �ل�سناعيني  وم�ساعدة 

لل�سناعة  �الإعالنية  �خلدمات  وتكثيف 

و�القت�ساد. 

يوؤدي  �للبناين  �الغرت�ب  كان  �إذ�  وعما 

توما:  �أكــد  �ملــو�ــســوع،  هــذ�  يف  دور�ً 

�الأجنبي  يف�سل  لــذ�  ــاِل  غ نبيذنا  �إن 

�أرخ�ص  الأنها  �الأجنبية  �ل�سلعة  �ــرص�ء 

على  عملنا  ويــرتكــز  �للبنانية،  مــن 

كل  تقدم  �لتي  �للبنانية  �ملطاعم  بيع 

معه  ويرت�فق  �للبناين  �لطعام  �أ�سناف 

�ملطاعم  ولــكــن  لبناين،  وعـــرق  نبيذ 

�للبنانية،  �ل�سناعة  تاأخذ  ال  �الأجنبية 

وهذ� ما يوؤثر علينا. 

عملية التسويق
�لتعبئة  تــاأثــري�ت  عن  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

�لت�سويق، ر�أى توما  و�لتغليف يف عملية 

�أن زر�عة كرمة �لنبيذ يف �لبقاع تختلف 

�أوروبـــا، زر�عــة كرمة  �لــزر�عــة يف  عن 

تعطي  فرن�سا  �سمال  يف  �الأ�سود  �لعنب 

معظم  ماطر�ً  �لطق�ص  كون  كثري�ً  ع�سري�ً 

�لبقاع  يف  زرعها  فجربنا  �ل�سنة،  �أيــام 

��سعد  �بني  فقام  مماثلة  نتيجة  لتعطي 

و�ختربها وجد �أن زر�عتها يجب �أن تكون 

يف منطقة عالية قر�بة 1250 ويف منطقة 

�ل�سم�ص  عليها  لت�سلط  للغرب  مو�جهة 

 2008 �سنة  �النــتــاج  وطلع  �ملغيب.  يف 

و�سّنعناه نبيذ�ً وكان من �هم �ل�سناعات 

و�أعطى لونًا قامتًا. �أي �ننا زرعنا �لكرمة 

�لعامل  من  معينة  �أماكن  يف  تزرع  �لتي 

ونلنا  لفرن�سا  مماثل  ب�سكل  و�سّنعناها 

عليه ميد�لية من منطقة بوردو �لفرن�سية. 

�ملونرو  �لفورنو�ر  �سنفني  لدينا  �أن  �أي 

اًل يف �سناعة �لنبيذ، ما 
ّ
وقد يحدثان حتو

�سار مييز لبنان يف هذه �ل�سناعة. 

صاحب مؤسسة توما سعيد توما: 
للنبيذ فلسفته في لبنان

ك�سف ال�سيد �سعيد اإن عائلة توما اأطلقت عرق توما يف العام 1888 

ول يزال هو واخوته يعملون يف املوؤ�س�سة م�سرتكني. اأما عن موؤ�س�سة 

�سان توما�س فهي منفردة لعائلتي وتنتج النبيذ فقط. 

مؤسسة توما – كلوس سان توماس- مؤسسة 
رشيد توما تأسست سنة 1888 نماذج من انتاج كلوس سانت توماس مع وثأيق عن شهادات وجوأيز دولية حصل عليها
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ملف خا�صمقابالت

يتحــدث �ل�سيــد �سيمون بطر�ــص باأ�سهاب 

عــن �أ�سبــاب �لن�ســاط �لذي �سهــده لبنان 

يف 2010 و2011 حيــث �سهــد �لن�ســاط منو�ً 

5 يف �ملئــة يف كل �لقطاعــات، ومتيز يف 

هــذه �لفــرتة قطــاع �ل�سناعــة �لغذ�ئيــة، 

كــون �ل�سوق �للبنانية تتحــول من �ملو�د 

�خلــام �ىل �ملــو�د �مل�سّنعــة، مثــاًل بــدل 

�أن تاأخــذ �ل�سيــدة دجاجــة وحت�رصهــا، 

ت�سرتي �لدجاجة معدة وجاهزة. وبدل �أن 

حت�رّص �حلم�ص ت�سرتيــه جاهز، فال�سيدة 

�لتــي تعمــل مل يعــد لديهــا وقــت للطبخ، 

لهــذ� وجدت �ل�سناعــة �لغذ�ئية، وهي يف 

رة تنمــو، خ�سو�سًا 
ّ
�ملجتمعــات �ملتطــو

�لطعام �جلاهز �أو �ملطهو ن�سف طهو.

ويــرى بطر�ــص �أن �أ�سبــاب �ت�ســاع د�ئرة 

�ل�سناعات �لغذ�ئية هو �الإغرت�ب �للبناين، 

وي�ســري �إىل وجود 13 مليون لبناين منت�رص 

يف �لعامل، يهمهم �ملنتج �للبناين، لهذ� �إذ� 

بحثــت يف �أماكن تو�جــد �للبنانيني جتد 

فيهــا حمالت تبيع �ل�سناعــات �للبنانية 

فقــط مثل �حلبــوب و�حلم�ــص بالطحينة 

�ملوجــودة  غــري  �جلاهــزة  و�ملاأكــوالت 

ر �ىل كند� 
ّ
يف كل �الأماكــن، ونحــن ن�ســد

و�أمريكا و�أوروبا. 

منــو  يف  �الأول  �ل�سبــب  �أن  جنــد  لهــذ� 

ل �ل�سوق 
ّ
�ل�سناعــات �لغذ�ئيــة هــو حتــو

�لغذ�ئيــة  �ل�سناعــات  نحــو  �ملحليــة 

�جلاهــزة. و�ل�سبــب �لثــاين يف �الإنت�ســار 

�للبناين يف دول �الغرت�ب يف �لعامل. 

مشاريع استرتيجية
وعن م�ساريعــه �ال�سرت�تيجية للم�ستقبل، 

ي�سري بطر�ص �إىل عدة م�ساريع منها:

م�ــرصوع �إن�ســاء م�سلــخ جديــد للدو�جــن 

وبر�د�ت تخزين الإنتاج �ل�رصكة وم�رصوع 

�إن�ساء م�سنع ملنتجات �للحوم و�لدو�جن 

�ملطبوخة كليًا �أو جزئيًا مثل »�لناغت�ص« 

و»�لكوردون بلو« وغريها.

باالإ�سافــة �إىل هذيــن �مل�سنعــني هناك 

م�ــرصوع جديد عبارة عــن م�سنع حتويل 

ف�ســالت �لدجاج �إىل طعام جاهز للكالب 

و�لقطط. ولدينــا م�رصوع ر�بع هو م�سنع 

لتح�سري علــف �لدو�جن، وهو �أكرب معمل 

 
ّ
ل�ســد هــو  �الأخــري  و�ملعمــل  لبنــان،  يف 

حاجاتنا وللبيع يف �الأ�سو�ق.

وعن ر�أيه باالإتفاقات �لتجارية و�خلطو�ت 

�لو�جــب �تخاذهــا مــن قبــل �لدولــة، قــال 

بطر�ص �أن �تفاقيات تي�سري �لتجارة �لعربية 

ت�سمح باإدخال �لب�سائع �لتي فيها �أكرث من 

51 باملئة من�ساأ عربي. �أي �الأ�سو�ق �للبنانية 

من دون �أي ر�سوم جمركية.

�إن �أ�سا�ص �ل�سناعة هي �لطاقة و�لعمالة، 

فنحــن مثــاًل ال ن�ستطيــع مناف�ســة م�رص 

و�لغــاز  �أقــل  �لعمالــة  كلفــة  فيهــا  الأن 

زهيــد �ل�سعــر. وكذلــك �ل�سعوديــة وقطــر 

ت�ستــورد  و�الأخــرية  �أي�ســًا،  و�الإمــار�ت 

ب�سائــع كالدجــاج �لرب�زيلــي ويغــريون 

�لغــالف في�سبح �ملنتــج �إمار�تــي! علمًا 

�أن يف �الإمــار�ت ال يوجــد دجاج ولكنهم 

يريدون ت�سديره بهذه �لطريقة �ىل لبنان. 

نحن ر�سومنــا على �ملنتــج �لرب�زيلي 20 

باملئــة، بينما ن�سبة �لر�سم على �الإمارتي 

�سفــر، كمــا قلــت يف �الإمــار�ت ال يوجــد 

دجــاج وهذ� يجب �أن يظهــر يف �سهاد�ت 

�ملن�ســاأ، وقــد طلبنا من وزيــر �لزر�عة �أن 

يدقق وير�ســل مفت�سني، وكذلك طلبنا من 

وزيــر �الإقت�ساد، ولغايــة �الآن مل يتحرك 

�أحد ليدقق باملن�ساأ �الإمار�تي، الأن هناك 

�ــرصكات بر�زيليــة فتحــت مكاتــب لهــا 

يف �الإمــار�ت و�أ�سبــح لديهــا ��سم هناك، 

ر لنــا على �أن �ملن�ســاأ �إمار�تي مع 
ّ
وت�ســد

�أن �لبلد �سحر�ء وال يعي�ص فيها دجاج. 

�أمــا بالن�سبــة �إىل �لعمالــة، فاليد �لعاملة 

يف لبنــان تكّلــف يف لبنــان حــو�ىل 750 

دوالر�ً بينمــا يف �خلليــج ياأتون بالعامل 

�الأجنبي مبائتي دوالر. �أي �أن �لعمالة يف 

دول �خلليــج �أقــل تكلفة يف لبنــان الأنها 

�آ�سيوية ولي�ص حملية.

ويف �ل�سعوديــة على �سبيــل �ملثال هناك 

�سيا�ســة لدعم �ملز�رعــني عرب تقدمي علف 

�لدو�جــن �أو دعم ثمنه مبا يقارب 100 �إىل 

200 ريال �سعودي.

ولذلك يرى بطر�ص �أن ال جمال للمناف�سة، 

�لتــي  �ل�سيا�ســة  فنحــن نحتــاج مقابــل 

يّتبعونهــا دولــة حتمي �ملنتــج �لوطني، 

لــذ� ال ن�ستطيــع مناف�ستهم بــكل �جلهات، 

�ملحروقــات و�لعمالــة ودعــم �ل�سناعــة 

و�لزر�عة مبا�رصة، ونحن لي�ص لدينا دعم، 

وال حمروقات زهيدة وال عمالة زهيدة.

صناعات متطورة
وعمــا �إذ� كان لبنــان موؤهــاًل لتاأ�سي�ــص 

بطر�ــص  �أجــاب  جيــد،  �سناعــي  قطــاع 

بالتاأكيــد، نحــن كنا قد طالبنــا �ملر�جع 

�ملخت�ســة يف �لدولــة بت�سعــرية كهربــاء 

خمف�سة من دون نتيجة.

ففــي �أوروبــا، �لع�ســو يف منظمــة �لتجارة 

علــى  جمركيــة  حمايــة  هنــاك  �لعامليــة 

م�ستــورد�ت �لدو�جــن وكوتــا حتــّدد كميــة 

�مل�ستــورد�ت �مل�سمــوح توريدهــا يف �ل�سنة 

�إىل �الإحتاد �الأوروبي وتق�سيمها على ف�سول 

�ل�سنة. مثاًل تريد ��ستري�د حلم من �لرب�زيل... 

فتدخل �ل�سوق بروية ملنع �الإغر�ق.

�أن  م�ساعدتنــا،  �لدولــة  مــن  نطلــب 

كل  �أ�سا�ــص  الأنهــا  �لكهربــاء  تدعــم 

طالبنــا  قــد  وكنــا  �ل�سناعــة،  يف  �ســيء 

مــن  للكهربــاء  ت�سجيعيــة  بت�سعــرية 

وزيــر  كان  عندمــا  �ل�سفــدي  �لوزيــر 

 �القت�ســاد، وعدنــا ولكنــه مل يفعــل �سيئًا. 

وي�سري بطر�ص هنا �إىل وجود �رصوط �أوروبا 

قا�سية على �للحم �الأمريكي الأنه زهيد يف 

بلــد �ملن�ساأ، ويرفعــون �ل�رصيبة على حلم 

�لبقــر الأنهــم يعطونهــا هرمونــات، وهذه 

�ل�ــرصوط تكون �سحية ملنع هذ� �للحم من 

�لدخول، مثاًل يطلبون �أال يكون GMO �أي 

�أال يكــون �ملنتــج معدل ور�ثيــًا وال تدخل 

فيه �أي هرمونــات، لهذ� ال ميكن �أن تدخل 

هذه �لب�سائع بطريقة غري مبا�رصة.

وهــل هي لعب علــى �لر�ســوم �جلمركية؟ 

�لر�ســوم  وبــدل  �أنهــم  بطر�ــص  يجيــب 

�جلمركية ي�سعون )كوتا( �رصوط �إ�سافية 

�سحيــة وغريهــا تفر�ص علــى �مل�ستورد 

ليمنعــوه مــن �لدخــول وهكــذ� مينعــون 

�الأمريكــي و�لرب�زيلي مــن �لدخول، ومن 

يريد �إجازة ت�سدير يدفع ر�سم معني ي�سل 

�ىل 20 باملئة، ونحن ال يوجد بيننا وبني 

�لــدول �لعربية ر�سم، وال كوتا وال �رصوطًا 

�سحيــة �إ�سافيــة وال حتديد كميات، وهم 

يناف�سون بالعمالة و�لطاقة. 

وعــن �لطرق �ملتبعــة يف ت�سويق �الأنتاج، 

ي�سري بطر�ص: �إىل �أن مز�رعنا تعتمد لغاية 

�الآن على �ل�سوق �لد�خلية، ولكنه يوؤكد �إىل 

�أنه ومن خالل �مل�سنع �جلديد �سيدخلون 

�الأ�ســو�ق �خلارجية من خــالل �ملعار�ص 

�لتي تقام يف معظم �أقطار �لعامل.

قطاع التغليف
ويك�سف بطر�ــص �أهمية قطاع �ل�سناعات 

�لغذ�ئية يف زيادة �النتاج �للبناين، وي�سري 

هنــا �إىل بي�ص �لدجاج عندما يتكاثر يتم 

تخزينــه ملــدة �سهر فقط، وهنــاك معامل 

ل �لبي�ص لبودرة مثــل �حلليب. مثاًل 
ّ
حتــو

يف�سل �ل�سفار عن �لزالل ويوؤخذ �ل�سفار 

ل�سناعــة �ل�سامبو بينمــا �لبيا�ص ي�سري 

بودرة وي�ستخــدم يف �لطعام، ولكن لي�ص 

لدينا هذه �ل�سناعة يف لبنان. 

يف  �لغذ�ئيــة  �ل�سناعــات  تفيــد  وهكــذ�، 

�خت�ســار وقــت حت�ســري �لطعــام، فبــدل 

�ساعتــني يف عملية �لتح�ســري قد ي�ستغرق 

ربع �ساعة فقط. وهنا ين�سّط قطاع �لتعبئة 

و�لتغليف، وقطاع �لنقــل، وقطاع �سناعة 

�لكرتــون وبال�سيتــك و�الآالت �ل�سناعيــة، 

كلهــا تنمــو وت�ســّدر، ك�سناعــة منتجات 

لبنــان. يف  جيــدة  تعتــرب  �لتــي   �الأفــر�ن 

نائب مدير »مزارع ويلكو« سيمون بطرس:

 السوق المحلية 
تحولت نحو الصناعات الغذائية الجاهزة

من املفيد ج���داً معرفة اخلدمات 

التي يوؤكده���ا نائب مدير مزارع 

ولكو بطر�س �س���يمون بطر�س اإىل 

امل�س���تهلك اللبناين. فمع اإزدياد 

ن�س���بة الن�س���اء العام���الت يف 

املجتمع وابتعادهن عن املطبخ 

بات م���ن ال����رصوري لأي �رصكة 

اإىل  زراعي���ة حتوي���ل منتجاتها 

جاهزة لالأكل ملواكبة هذا التغيري 

يف حاجات امل�ستهلك اللبناين.

يف ه���ذا املنعطف تق���وم �رصكة 

كب���رية  بتوظيف���ات  و«لك���و« 

من اأج���ل دخول �س���وق اللحوم 

واملطهوة  ة 
ّ

املح����رص والدواجن 

كليًا اأو جزئيًا.
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حجم م�رصوع ويلكو اجلديد:

الذي يبداأ  (ويلكو)  ال�ستثمارات للم�رصوع اجلديد  تبلغ قيمة 

انتاجه خالل ال�سيف القادم 30 مليون دولر.

وهو ي�سكل وحدة انتاج متكاملة من تفقي�س البي�س و�سناعة 

الفروج و�سناعة امل�ستقات : كالناغيت�س، الربغر، وال�سكالوب 

حاليًا ويعترب اأكرب م�رصوع ا�ستثماري  يف ال�سناعات الغذائية 

خالل �سنتي 2014/2013.

تفا�سيل امل�رصوع:

حاليًا،  الفروج  لنتاج  مزرعة   30 على  امل�رصوع  يقوم  1ـ 
بالإ�سافة اإىل 12 الف م2 تقع يف 6 اأبنية بطابقني لكل بناء 

مب�ساحة  1000 م للطابق الواحد.

ل�سد  ي�ستعمل  اآلف م2  مبنى   5 للعلف مب�ساحة  2ـ م�سنع 
انتاجه لل�سوق  امكانية بيع فائ�س  حاجة مزارع ويلكو مع 

املحلي، ويبداأ انتاجه خالل ال�سيف القادم.

وا�سكالوب  والناغيت�س  الفروج  منتجات  ل�سناعة  م�سنع  3ـ 
واملرتديال وهي منتجات جملدة ومطهية كاملة الطهي، اي انها 

توؤخذ من الثالجة اإىل املايكرويف مبا�رصة دون احلاجة اىل القلي.

وهذا املبنى (�سناعة حلوم الفروج وم�ستقاتها)جمهز مبحطة 

امل�سنع،  حول  زراعي  م2  الف   90 ري  بقدرة  املياه  لتكرير 

ينتج  للناغيت�س  معمل  و  ال�سلبة،  للنفايات  تكرير  وحمطة 

حوايل 600 كيلو بال�ساعة، وخمازن جملدة حلوايل 1000 طن 

جتليد بالإ�سافة اإىل خمازن مربدة.

ومن املتوقع اأن يرتفع انتاج �رصكة ويلكو من 150 الف فروج 

باملزارع  العمل  بدء  بعد  الف   200 اإىل  الأ�سبوع  يف  حاليًا 

اجلديدة البالغة 12 مزرعة.

كما ا�سرتت �رصكة ويلكو اأر�س يف كفريا زغرتا مب�ساحة 416 

األف   300 انتاج  لإقامة مزرعة فروج جديدة ميكنها  الف م2 

فروج كل اأربعني يوم بالإ�سافة اإىل مزارعنا احلالية و التي 

نقوم بتو�سيعها حاليًا و البالغة من 30 اإىل 40 مزرعة بحيث 

ي�سبح انتاج ويلكو ا�سبوعيًا.

واأعلن ال�سيد وليم بطر�س رئي�س جمل�س اإدارة (ويلكو) اأن يف 

نية ال�رصكة اإقامة م�ساريع جديدة وهي ا�سرتت اأرا�سي بلغت 

900 األف م2 حيث �سيقام مباين وفلل �سكنية مكملة مل�رصوع 
ال�ستثمار ال�سناعي.

مشروع التحدي الصناعي:
ويلكو: استئمار بـ 30 مليون دوالر رغم األزمة

رٔييس مجلس ٕادارة مدير عام مجموعة ويلكو ويليم بطرس

ملف خا�صمقابالت

�لغذ�ئيــة كل  �ل�سناعــات  وهكــذ� ت�سجــع 

�لقطاعــات �الأخرى الأن لهــا �سوق حملية، 

وميكن �ال�سارة هنا �إىل �أن م�سانع �حلالوة 

و�لطحينــة كل �سوقهــا يف لبنــان. وهناك 

بلديــن �أو ثالثــة ت�سّنــع هــذه �ل�سناعات، 

و�سوقها حملي كبري وت�سّدر �أي�سًا. وهناك 

��سياء مبتكرة يف �ل�سناعات �لغذ�ئية، مثل 

�خلبز �للبناين �ملميــز و�حلالوة و�لطحينة 

�رصقــة  �ليهــود  يجــرب  و�الآن  �ملميــزة، 

�سناعة �حلم�ص و�لتبولة ون�سبها �إليهم.  

وعــن دور �لتعبئــة و�لتغليــف يف ت�سويق 

يتوجــه  عندمــا  بطر�ــص:  يقــول  �ل�سلــع، 

�مل�ستهلك ل�ــرص�ء �سلعة يلفته �سكل �لعلبة 

�أواًل، وعندمــا يريد �رص�ءهــا يقر�أ ما كتب 

عليهــا، لــذ� فالتغليــف مهــم جــد�ً، ولكن 

�مل�سمــون هو �الأ�سا�ص بعــد �ل�رص�ء، فاإما 

�أن ينــال �ملنتــج ر�ســى �مل�ستهلــك �أو ال 

يناله مهما كانــت �لعلبة جميلة، �لتعبئة 

جزء من �لرتويج.

يبقى �أن �أهم �سيء هو �أن تكون هناك حماية 

لل�سناعــة �لوطنية، وت�سديد �جلمارك على 

�لكميــة  �أو حتديــد  �لب�سائــع �مل�ستــوردة 

�مل�ستوردة مثل �أوروبا وتنظيم �ال�ستري�د، 

وو�ســع �ــرصوط ��سافية علــى �ملنتجات 

مبو��سفــات عالية، وطلب �سهاد�ت �ملن�ساأ 

�لعربيــة �لتي يجــب �أن تكــون �أكرث من 51 

باملئــة،  باال�سافة �ىل �ملاأكوالت �ملعلبة 

�جلاهــزة، مثــاًل »�لناغت�ــص« كل مكوناته 

�أجنبية �ملن�ساأتدخل �إىل �لدول �لعربية من 

دون جمــرك، ت�سّنع هنــاك ومن ثم ت�سدر 

�إىل لبنــان كب�سائــع ذ�ت من�ســاأ عربي �أي 

معفية من �جلمــارك ح�سب �إتفاقية تي�سري 

�لتجارة �لعربية.

بينمــا يف لبنــان توجــد جمــارك علــى 

مكونات »�لناغت�ــص« وال ن�ستطيع �لقيام 

باملثــل م�سنعة من مز�رعنا. ويجب على 

�لدولة �أن تعفي جمركيًا كل �ملو�د �الأولية 

�لتــي ت�سنــع يف لبنــان وتعطيهــا قيمــة 

م�سافــة كــي متكــن �ل�سناعــة �للبنانية 

ّر �إىل 
يف مناف�ســة تلك �لعربيــة �لتي ت�سد

لبنان معفية من �جلمرك.

 ولي�ــص فيــه �سهــاد�ت من�ســاأ، منــه مــا 

ي�ستــورد �ىل �الأردن وي�سّنع هناك ويورد 

�ىل لبنــان، بينمــا نحن ال ناأتــي بدجاج 

مــن �خلــارج ون�سّنعــه ونبيعــه، بــل من 

مز�رعنا. فــكل �سيء يعطي قيمة �إ�سافية 

علــى �ملو�د �مل�سنعــة يف لبنان يجب �ن 

ت�سدد عليها �لرقابة. 

مصنع العلفمصنع لحوم والفروج ومشتقاته

متتلك �رصكة »ولكو« �سل�سلة متكاملة لنتاج الدواجن، من بي�س تفقي�س، 

وفقا�سات، �سناعة اأعالف، تربية وذبح وت�سنيع منتجات الدواجن. 

تبلغ قيمة ال�ستثمارات مل�ساريع »ولكو« قيد الإن�ساء 30 مليون دولر.. 

تفا�سيل امل�ساريع قيد الن�ساء: 

-1 مزارع كفر حزير وتبلغ م�س���احاتها الإجمالية 12 األف مرت مربع، وهي 

موؤلف���ة من 12 بيت للدواجن ب�س���عة اإجمالية تبل���غ 200 األف فروج. ويبداأ 

اإنتاجها ال�سيف املقبل. 

-2 م�س���نع لنتاج الأعالف يف كفر حزير وتبلغ طاقته النتاجية 60 الف 

طن يف ال�ساعة، ويعد الأكرب يف لبنان، وميتد على م�ساحة 5000 مرت مربع 

مبنية وبطاقة تخزينية توازي 8 اآلف طن، يبداأ اإنتاجه ال�سيف املقبل. 

-3 م�رصوع �سكا 1568 املوؤلف من م�سلخ حديث للدواجن بطاقة اإنتاجية توازي 

6000 فروج يف ال�س���اعة وم�س���نع ملنتجات اللحوم والدواجن املطهوة كليًا اأو 

جزئيًا »كالناغت�س والكر�سبي«. وخمازن جملّدة ت�سع ل� 1000 طن من منتجاتنا 

اخلا�سة، بالإ�سافة اىل املخازن املربّدة واملخازن احلالية، وميتد امل�رصوع على 

م�ساحة 12000 مرت مربع مبنية، وي�سم حمطة تكرير املياه املبتذلة التي توؤمن 

الرّي حلواىل 100.000 مرت مرّبع من الأرا�س���ي التي �س���يتم ا�ست�سالحها بجوار 

امل�رصوع.. وهناك م�ساريع جديدة يتم التح�سري لها من تو�سعة للمزارع وتطوير 

للت�س���نيع الغذائي، بالإ�سافة اىل حتويل الف�سالت ال�سلبة الناجتة من م�سلخ 

الفروج بغية زيادة انتاج ال�رصكة لي�سل اىل 10 ماليني فروج يف ال�سنة. 

بطرس يناشد المسؤولين 

اعتماد سياسة تشجيعية
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عن  �سوؤ�ل  على  رد  يف  �لب�ساط،  يرجع 

ن�ساط �ل�سادر�ت �ل�سناعية خالل عامي 

�أهمها:  عديدة  �أ�سباب  �إىل  و2012،   2011

وثانيًا،  �ملعامل.  �أ�سحاب  ن�ساط  �أواًل، 

يف  �ملعروف  �للبناين  �النتاج  جودة 

من  �سناعتنا  وخ�سو�سًا  �ملنطقة،  كل 

وهذه  �سابهها،  وما  و�لطحينة  �حلالوة 

�ل�سناعة تتميز عن �سو�ها من �ل�سناعات 

باأ�سو�ط، وهي  �الأخرى  �لبالد  نف�سها يف 

لذلك مطلوبة.

عوائق مؤثرة
و�إذ يعترب �لب�ساط �أن �ل�سناعات �لغذ�ئية 

باعتبارها  �لبلد  يف  �أ�سا�سيًا  دور�ً  توؤدي 

�سناعة �أ�سا�سية �إال �أنه يرى عو�ئق كثرية 

�أرتفاع  �لعو�ئق  هذه  و�أهم  عليها.  توؤثر 

كلفة �الإنتاج، وخ�سو�سًا �ملحروقات من 

�ملازوت �إىل �لفيول و�لبنزين. وغياب �أي 

م�ساعدة للنظر يف تخفي�ص كلفة �النتاج 

�إىل  �لب�ساط  ويذهب  لل�سناعي،  �ملرهقة 

مطالبة �لدولة بخف�ص �أ�سعار �لفيول �لتي 

لل�سناعيني،  �أقل  بقيمة  توؤمن  �أن  يجب 

�لكهرباء  موؤ�س�سة  عن  هنا  مثااًل  ويعطي 

�لتي ت�ستهلك فيول ومازوت، ولكنها يف 

كل فرتة تبادر �إىل زيادة رو�تب �لعاملني 

يف  وي�ساعد  �الإنتاج  ح�سن 
ُ
ي وهذ�  لديها، 

تطور �ليد �لعاملة.

ال  �لقرو�ص  �أن  �إىل  �لب�ساط  وي�سيف   

بل  �ل�سناعة،  تطوير  يف  وحدها  ت�ساعد 

بان�ساء مناطق �سناعية كانو� قد وعدونا 

بها، ولكن بقيت �لوعود وعود�ً. 

وال يعترب �لب�ساط �أن �التفاقيات �لتجارية 

بل  متكافئة،  �الأخرى  و�لدول  لبنان  بني 

ع �أمام كل من هب 
ّ
يوؤكد �أن لبنان بلد م�رص

ودب، وال حتكمه �ل�سو�بط، بحيث ي�ستطيع 

�خلارج  من  وكالة  ياأخذ  �أن  ي�ساء  من  كل 

ويفتح مكتبًا له يف لبنان من دون ح�سيب 

�أو رقيب، وحتى �حلالوة �لتي �أ�سبح ينتجها 

فر�ص  وتوؤمن  معماًل،   70 �إىل   20 من  �أكرث 

عمل لعدد كبري من �لعمال يف �لبلد، ورغم 

لهذ�  ��ستري�د  فتح  �إىل  �لدولة  تبادر  ذلك 

و�لطحينة؟  �حلالوة  ��ستري�د  ملاذ�  �ملنتج، 

�أنا ال جو�ب لدي على هذ� �ل�سوؤ�ل.

أهمية المعارض
�سناعي  دعم  �أي  غياب  �لب�ساط،  ويوؤكد 

�سناعات  وهناك  بل  �لبلد،  يف  حقيقي 

عديدة غري مدعومة، معترب�ً �أن �لدولة �آخر 

همها �ل�سناعة يف هذ� �لبلد، رغم �أن هذ� 

يوؤمن  �لذي  هو  �لبلد  يف  �ملنتج  �لقطاع 

عن  يختلف  وهو  �لبلد،  يف  �لعمل  فر�ص 

�لتجارة. وي�سري �إىل �أن قطاع �ل�سناعات 

قطاعات  لدى  �لعمل  حترك  �لغذ�ئية 

�سناعية �أخرى مرتبطة بها، مثل �سناعة 

�لكرتون و�سناعة �لبال�ستيك و�سو�هما.

�ملطلق  رف�سه  على  �لب�ساط  وي�سدد 

يف  لبنان  �إىل  �حلالوة  منتج  الأدخال 

�سوء وجود من 20 �إىل 70 معماًل يف �لبلد، 

و�إذ� كانت  بينها.  تتناف�ص يف ما  وكلها 

هذ�  فلماذ�  موجودة  �لد�خلية  �ملناف�سة 

�النفالت بحيث �أن كل من ي�ساء ي�ستورد 

حالوة �أو ما �سابه من �ل�سلع �لتي ننتجها 

�لنوع  هذ�  من  �سلع  لدينا  �لبلد؟  يف 

معروفة �جلودة وال تنق�سها �ل�سهرة.

�ملنتج،  لت�سويق  �ملعتمدة  �لطرق  وحول 

يف  �ال�سرت�ك  �أهمية  �لب�ساط  يوؤكد 

�ملعار�ص، وكذلك �الت�ساالت �ل�سخ�سية 

مع  عالقاتنا  خالل  من  جترى  �لتي 

�خلارج. 

و�لعالقات   1956 منذ  �أن�سئ  م�سنع  نحن 

�لب�ساط  �أن�ساأها �حلاج كامل بدوي  �لتي 

بها،  ي�ستهان  ال  نحن  تابعناها  و�لتي 

مدى  على  �لتجار  مع  عالقاتنا  وكذلك 

ت�سويق  يف  عليه  نرتكز  ما  وهذ�  �لعامل. 

�إنتاجنا، و�حلمد هلل �أن ب�ساعتنا معروفة 

ومطلوبة يف �ل�سوق.

و�لتغليف يف  �لتعبئة  �سناعة  دور  وعن 

حت�سني �لت�سويق لل�سناعة �لغذ�ئية، يعترب 

و�لتغليف  �لتعبئة  �سناعة  �أن  �لب�ساط 

عديدة،  الأ�سباب  �لثمن  باهظة  �أ�سبحت 

و�لفيول  �لبرتول  �أثمان  �رتفاع  �أواًل 

�لنفطية،  �مل�ستقات  وبالتايل  و�ملازوت 

�سناعتنا  فاأن  �لت�سويق  جهة  فمن 

�أ�سبحت  �أنها  من  �لرغم  على  متقدمة 

مكلفة جد�ً. فثمن �ل�سلعة لدى عر�سها يف 

�الأ�سو�ق �أ�سبح �إن جزء�ً كبري�ً منه يكون 

ثمنًا للغالف، وي�ستكي هنا من �أن وز�رة 

�لزر�عة تقوم بالت�سييق �ل�سناعيني يف 

يف  �رصوطًا  عليهم  وت�سع  كثرية،  �أمور 

كل  بتلبية  ك�سناعيني  ونقوم  �لت�سنيع، 

�رصوطها وطلباتها. ولكن هذ� �أمر يكلفنا 

على كف  �ليوم  و�مل�سانع  �أمو�ل،  �إنفاق 

هناك  �إن  تقول  زلت  ال  فاأنت  عفريت. 

مناف�سة ولكن على �لدولة �أن تخفف من 

ولتبادر  لل�سناعة،  �ملرهقة  �الإجر�ء�ت 

�إىل �إن�ساء �ملناطق �ل�سناعية من �أجلنا.

مدير عام »مؤسسة كامل بدوي البساط« أسامة البساط:

عوائق تمنع تقدم الصناعات الغذائية
بدوي  كامل  موؤ�س�سة  مدير  يعترب 

اأ�سامة الب�ساط، ان لبنان  الب�ساط 

بلد  وهو  ال�سوابط،  حتكمه  ل 

فتح  يف  يرغب  من  لكل  م�رصّع 

مكتب اأوكالة، ويوؤكد لب�ساط عدم 

اللبنانية  لل�سناعات  دعم  وجود 

من قبل الدولة على الرغم من اأن 

يوؤمن  الذي  هو  ال�سناعي  القطاع 

فر�س العمل يف البلد. 

�سناعة  عند  الب�ساط  ويتوقف 

التعبئة والتغليف معترباً اأن هذه 

ال�سناعة اأ�سبحت تكاليفها باهظة 

ب�سبب ارتفاع م�ستقات الطاقة.

ملف خا�صمقابالت
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بد�أ �ل�سيد قي�رص عطا �لعمل يف جمال �لبوظة �لعربية يف �سنٍّ مبكرة عام 

يف  �خلا�ص  معمله  �أ�س�ص  �ملجال  هذ�  يف  خربة  �كت�سب  �أن  وبعد   .1946

حو�ص �المر�ء عام 1956. ��ستهرت بوظة قي�رص عطا �لعربية بالطعم �جليد 

�ال�سغر  �البن  �ن�سم   1978 لبنان. عام  و��سعة يف  �سهرة  فنالت  و�لنظافة 

طوين �ىل و�لده وكان لديه رغبة �سديدة يف تعلم هذه �ل�سناعة. عام 1990 

بد�أت عملية �نتاج �لبوظة �لعربية بو��سطة �الآالت الأن �ل�سناعة �لتقليدية 

مل تعد قادرة على تلبية حاجة �ل�سوق �ال�ستهالكية. بف�سل �خلربة �لو��سعة 

�لبوظة  �نتاج  من  �ملعمل  متّكن  طوين  وولده  عطا  قي�رص  ميلكها  �لتي 

ل �سو�هما  �لعربية �آليًا بنف�ص �لطعم �لتقليدي وهذه ميزٌة فريدٌة مل يتو�سّ

دّقًة وتطور�ً  و�أكرثها   �الآالت  �أحدث  ��ستعمال  �ىل  بعد. ويعود ذلك  �ليها 

 BAR  120 قوة  �ىل  ت�سل  �لعربية  �لبوظة  �نتاج  بقوًة �سغٍط يف  وتعمل 

و�لتحديث  �لتطور  عملية  عطا  طوين  و��ستكمال  كامل.  تعقيٍم  ذ�ت  وهي 

حتى �أ�سبح ينتج �ليوم:

- ع�رصون نكهة بوظة عربية

- ع�رصون نكهة بوظة عربية �ك�سرت�

- ع�رص نكهات بوظة عربية بدون �سكر وبدون د�سم

�لعربي  �لعامل  يف  و�نت�رصت  عاملية  �سهرًة  عطا  قي�رص  بوظة  نالت 

ملطابقتها لكل �ملعايري �ل�سحّية و�لنعومة و�للزجة وبخلّوها من جميع 

�أنو�ع �لبكترييا.
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ملف خا�صمقابالت

تفا�سيل كثرية 

توؤرق املدير الإداري 

يف موؤ�س�سة ح�سن 

اليمن واأولده، وهو 

اإذ ي�رصحها ويك�سف 

مطباتها العديدة 

التي تبداأ يف غياب 

الدعم من قبل الدولة 

للقطاع ال�سناعي 

وتنتهي باأهمية 

ا�ستنباط ر�سوم 

متعددة متنع اجتياح 

ال�سلع الأجنبية 

والعربية للبنان.

رجــع �ل�سيد ح�سن �ليمــن يف قر�ءته �إىل 
ُ
ي

�سبب �أرتفاع �ل�ســادر�ت �للبنانية عامي 

2011 و2012، �إىل �حلالة �الأمنية �لتي طر�أت 

على �لدول �لعربية، و�لتي كان لها مردود 

�إيجابي �إىل حد كبري على لبنان و�أتاح له 

فر�ســة كبرية ال�ستعــادة �أنفا�سه، بالرغم 

من �الأكالف �ملرتفعة �لتي يتكبدها.

ولــن تبقــى جــودة �ل�سلعة هــي �الأ�سا�ص، 

وهي �لتي توؤدي دور�ً كبري�ً ونحن مهمتنا 

�الأ�سا�سيــة �أن نبقى رو�د�ً يف �جلودة �لتي 

ما �نفككنا نقدمها منذ 130 �سنة.

واقع القطاع
�ل�سناعــات  قطــاع  �إن  �ليمــن،  ويــرى 

دعــم  �إىل  يحتــاج  لبنــان  يف  �لغذ�ئيــة 

�لدولــة �لتي ال تقدم لنا �أي نوع منه على 

�الإطــالق، ولهذ� يتكبــد �لقطاع �ل�سناعي 

�أكالفــًا باهظة ما يرتــب علينا بالنتيجة 

معاناة يف ت�سديرها �إىل �خلارج.

�لدعــم يبــد�أ مــن  �أن  �إىل  �ليمــن  وي�ســدد 

�لكهرباء �لتي نعاين من �نقطاعها �لد�ئم، 

برغم وجــود مولد�ت خا�ســة لدينا بقوة 

KVA 300 تبقــى عاملــة علــى مدى 12 

�ساعــة متتاليــة. ويطالب �ليمــن بتاأمني 

�حلماية لل�سلعة �للبنانية من �ي مناف�سة 

�أخــرى م�ستــوردة مــن �خلــارج. ويلفــت 

و�أكالف  �لكهربــاء  قطــاع  �إىل  �النتبــاه 

�ل�سناعــات  ترهــق  �لتــي  �ملحروقــات 

�للبنانية.

وحــول �لطــرق �ملتبعة لت�سويــق �النتاج، 

منــذ  بــد�أ  �لت�سديــر  �أن  �ليمــن  يقــول 

�خلم�سينيــات، وكان لنــا وكالء يف عــدة 

دول �سو�ء يف �أوروبا �أو �أمريكا �أو ��سرت�ليا، 

ومــا عزز هــذ� �لو�سع هــو م�ساركتنا يف 

�ملعار�ص با�ستمــر�ر، فاملعر�ص مينحك 

�لكثــري من �لقوة ويعــزّز عملية �لت�سويق، 

وي�ســاف �إىل ذلــك تطورنــا �مل�ستمــر يف 

�الإنتاج، و�نظر مــاذ� لدي �الآن؟ نوعًا من 

�حلالوة �لطحينية، وهي عبارة عن مزيج 

مــن �ل�سوكــوال مــع �حلــالوة، و�حلــالوة 

�ل�ســادة، و�حلــالوة �خلالية مــن �ل�سعر�ت 

�حلر�رية. وهذه كلها حو�فز جتعلنا نتقدم 

ر عملنا و�إنتاجنا، وكذلك يظهر دور 
ّ
ونطو

�لتو�سيب يف �ملو�سوع.

استفسارات حول المنشأ
�سديــدة  مناف�ســة  �إذ� كان هنــاك  وعمــا 

لل�سلعة �للبنانية و�أ�سبابها، وعن ر�أيه يف 

�التفاقيات �لتجاريــة �ملربمة خ�سو�سًا 

و�ن �لــدول �الأخــرى ��ستبدلــت �حلمايــة 

بالدعــم. يو�ســح �ليمــن، �إن لبنان يعي�ص 

�أ�ســو�أ حاالتــه �الآن ويف جميــع �مليادين 

�ســو�ء يف �لقطــاع �لتعليمــي، �أو �لقطــاع 

�الإد�ري، �أو قطــاع �ملوظفــني �أو �سل�سلــة 

�لرتب و�لرو�تب.

 وي�ستبعد �ليمن يف �لوقت �حلا�رص ح�سول 

دعم لل�سناعة علــى �عتبار �أن كل �الأمور 

�ل�سخ�ســي. وي�ســري  �إىل �ملجهــود  تعــود 

�إىل �ملفاو�ســات �جلاريــة علــى �سمــات 

�ملن�ســاأ �لتف�سيليــة يف �لــدول �لعربيــة، 

ونحن علــى علم بهــذ�. وياأتينا من غرف 

�لتجــارة ��ستف�ســار�ت حــول مالحظاتنا 

عن �سهاد�ت �ملن�ساأ �لتف�سيلية مبا يخدم 

ونحــن  �خلــارج،  �إىل  �نتاجنــا  ت�سديــر 

نتمنى على جميــع �ل�سناعيني وعلى كل 

مــن لديه مطلب �أو مالحظة �أن يتقدم بها 

ب�ســكل تف�سيلي حتــى ي�ساهم يف ت�سهيل 

�للبنــاين عمليــة  ر 
ّ
�مل�ســد علــى  �الأمــور 

ت�سويــق ب�ساعته يف �لدول �لعربية ب�سكل 

حمرتم والئق.

�ل�سناعــات  قطــاع  م�ساهمــة  وحــول 

�لغذ�ئيــة يف تعزيــز �القت�ســاد �لوطنــي، 

يوؤكــد �ليمن من خالل قر�ءته لالأرقام �أن 

قطــاع �ل�سناعات �لغذ�ئيــة هو من �أقوى 

�لقطاعــات حتــى �الآن ويعــود مبردود ال 

ي�ستهان به للبنان، وهو ي�ساهم يف تدعيم 

�لقطاعــات �الأخرى، كقطاع �لزر�عة �لذي 

له �لف�ســل يف ت�سديرنا الأنــو�ع �لبازيال 

�أو �لفــول �أو بابــا غنــوج يف علــب جميلة 

�ل�ســكل. وال نن�ســى هنا �سناعــة �لكرتون 

و�سناعــات �أخرى، وهي جميعها حلقات 

مت�سلة ُتكمل بع�سها �لبع�ص. 

أهمية التغليف
يف  ودور�هــا  �لتغليــف  عمليــة  وحــول 

ت�سويــق �ل�سلعة، يقــول �ليمن: �ليوم لدينا 

ب�ساعة موثوقة وجيدة وفاخرة، ولكنني 

�إذ� مل �أ�سعهــا يف �لغــالف �ملنا�سب كيف 

ميكن �أن جتذب �لزبائن؟ �إذ ال �سيء يجذب 

�لزبون �سوى �لغالف، بالن�سبة لالأوروبي 

�ملغــرتب  �أو  �لعربــي  �أو  �الأمريكــي  �أو 

�للبنــاين.. فالغــالف يناديــه، وبعــد ذلك 

يفتحه ويتذوق ما بد�خله، فاإما �أن يو�فق 

على جودته �أو يرف�ص.

�أو  �لعربيــة،  �لتجــارة  �تفاقيــات  وعــن 

�تفاقيات �لتجارة �حلرة مع بع�ص �لدول، 

يعتــرب �ليمن �أن هــذه �التفاقيات بحاجة 

�إىل �إعــادة نظــر. وي�سيــف، �أن �لكثري من 

�لدول ت�سع عر�قيل �أما �سعنا، ومثال على 

ذلــك م�ــرص. فعندما كنا ن�ســدر �إليها يف 

فرتة من �لفرت�ت، كان �مل�ستوعب عندهم 

ي�ستغرق �سهرين وثالثة و�لب�ساعة تتلف، 

بينما كانو� يريدون دخول ب�ساعتهم �إىل 

بلدنا باأق�سى �رصعة ممكنة.

�إن �لتخزيــن يرتب علينــا  خ�سائر فادحة 

يف �لتكلفــة وهــو مــا يرهــق �ل�سناعــي 

ويكبده م�ساريف جديدة.

سياسة االنفتاح
وعــن تد�عيات �سيا�ســة �النفتاح �لعاملي 

�لتــي �أباحــت �الأ�ســو�ق وعــن مقرتحاته 

لدعــم �ملنتــج �للبنــاين كفر�ــص ر�ســوم 

�أو تقــدمي دعــم معــني مثاًل، يقــول �ليمن  

ب�ــرصورة �لنظــر �إىل �الأ�سهل علــى لبنان 

لكي ن�ستطيــع �لتعاطي معه حتى ال تكبد 

�لدولــة �أكالفًا �إ�سافيــة، خ�سو�سًا و�أنها 

تعــاين �ليــوم عجــز�ً كبــري�ً. �أي ميكننــا 

وباأ�ســكال ال  ر�ســوم متعــددة  ��ستنبــاط 

تخيــف �لغــري ويف �لوقت نف�ســه ال ترهق 

�لدولة.

مدير إداري في مؤسسة حسن اليمن وأوالده

حسن اليمن: المعارض تعّزز تسويق صناعتنا
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ملف خا�صمقابالت

فر�ن�سو�  �ل�سيد  يحدد  حديثه  بد�ية  يف 

ي�سجل  �أن  �إىل  دفعت  عو�مل  ثالثة  رزق 

يف  ن�ساطًا  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع 

�سادر�ته عامي -2010 2011: �أواًل، عامل 

للت�سدير  �أ�سا�سي  �سبب  باعتباره  �لثقة 

من  باملئة   50 ي�سّكل  وهو  �خلارج،  �ىل 

�الأ�سباب. ثانيًا، بات �ل�سحن �أ�سهل. ثالثًا، 

�ملحيطة  �لدول  ت�سدير  ن�سبة  �نخف�ص 

لل�سناعات �لغذ�ئية، مثل �لطعام �ل�رصقي 

�ملطلوب عند �لعرب يف �خلارج. 

�لعربي«  »�لربيع  خفف  �سك  دون  من 

�ملو�طن  الأن  �خلارج،  �ىل  �لت�سدير  من 

و�ملهاجر  �ملغرتب  و�ل�رصقي  �لعربي 

بع�ص  لدى  �أن  ومبا  ماأكوالتنا،  يطلب 

�لدول م�ساكل د�خلية فقد �أثرت يف ن�سبة 

ت�سدير �نتاجها �إىل �خلارج. 

تطور مستمر
�ل�سناعات  و�سع  �إىل  قر�ءته  وحول 

�ل�سناعات  �أن  رزق  �ل�سيد  �أكد  �لغذ�ئية، 

�لغذ�ئية يف لبنان بتطور م�ستمر، ورمبا 

و�سار  »�أيزو«  �ىل  دخل  من  �أول  كنا 

مبعيار  ن�سري  و�رصنا   »Asev« لدينا 

كل  يف  �ملعتمد  �الأوروبي  �المريكي- 

�للبنانييون  �ل�سناعيون  و�سار  �لعامل، 

�ملجال  هذ�  يف  ويدخلون  يتكاثرون 

نون �إنتاجهم من �الآالت 
ّ
عون ويح�س

ّ
وينو

�إىل نوعية �ملنتج.

يف  �لقطاع  هو  هذ�  على  �الإقبال  �إن 

تطور  يف  �ساهم  �خلارجية،  �الأ�سو�ق 

�النتاج، فعندما كان �مل�سّنع يعتمد طرق 

و��ساليب عادية يف �النتاج مل يجد �ل�سوق 

تعد  �لطرق مل  �ليوم فهذه  �أما  �خلارجي، 

على  مل�سق  هناك  �أ�سبح  فقد  مقبولة. 

و�ملو��سفات  �ملحتويات  ي�سم  علبة  كل 

�أن  يجب  و�مل�سنع،  �ل�سالحية  وتاريخ 

نتبع �الأنظمة.

وعن مقومات ��ستمر�ر جناح هذ� �لقطاع، 

�ملطبخ  �سهرة  �نت�سار  �إن  رزق:  �أو�سح 

بالذوق  ميتع  الأن  �خلارج  يف  �للبناين 

ويقدم �أ�سنافًا عديدة وجديدة، باالإ�سافة 

�ىل �لتغليف �جلميل �لذي يلعب دوره يف 

عملية �لت�سويق، وكل هذ� يوؤدي دوره يف 

قد  رمبا  �مل�ستهلك،  وجذب  �لبيع  عملية 

ال يناف�ص �ل�سناعة يف �خلارج ولكن له 

�أ�سو�قه �جليدة. 

وسائل التسويق
وعن �لو�سائل �ملتبعة يف عملية �لت�سويق 

يف �خلارج، ك�سف رزق عن و�سائل عديدة 

�مل�ساركة  على  بع�سها  يعتمد  للرتويج 

�ملعارف  �أن  �إال  �ملعار�ص،  بع�ص  يف 

و�لعالقات توؤدي دور�ً مهمًا، فاللبناين يف 

ر ولديه موؤهالت 
ّ
�خلارج ي�ساأل عمن ي�سد

تنا�سب �ل�سوق �الأجنبية ويتعاملون معه، 

ر �ىل �خلارج قلة، 
ّ
و�ملعروف �أن من ي�سد

نتمنى �أن يرتفع �لعدد. ويف �لنهاية كلهم 

لديهم �ملعطيات نف�سها.

ورد�ً على �سوؤ�ل عن �سبب خ�سارة �ل�سلعة 

�للبنانية للكثري من قدرتها على �لتاف�ص. 

تخ�رص  مل  �للبنانية  �ل�سلعة  �أن  رزق  �أكد 

هي  كما  تز�ل  ال  بل  �لتناف�سية  قدرتها 

�لذي  �لدعم  �لدول  �سحبت  و�إذ�  قوية. 

تقدمه ل�سادر�تها ف�ستعود �سناعتها �ىل 

مكانها �لطبيعي، فهم يدعمون �سناعتهم 

باملو�د �الأولية، وعندنا على �لعك�ص فكل 

�سيء على �ل�سناعي.

رزق  قال  �لدولة،  من  �ملطلوب  وعن 

�ي  خطة،  تعتمد  �أن  �حلكومة  على 

بيان  مبوجب  تخرج  فاتورة  كل  �أن 

جمركي يجب �أن تقدم �ىل �لدولة فتقدم 

�سوءها،  على  م�ساعد�ت  لل�سناعيني 

خ�سو�سًا  �خلارج،   يف  يفعلون  مثلما 

مكتملة  ��للبنانية  �ل�سناعة  و�أن 

�لتعليب  فهناك  باملئة.  مئة  للت�سدير 

من  و�ملطلوب  و�لت�سنيع،  و�لتغليف 

�لدولة هو دعم �سادر�ت بطريقة ما. �أما 

هناك  الأن  �أمر �سعب.  فهذ�  �أن حتميها 

وال  �خلارج،  من  تاأتي  كثرية  �أ�سنافًا 

ن�ستطيع �لتعامل باملقابل الأننا �سعفاء 

�أي بلد  وال ن�ستطيع فر�ص �رصوط على 

نتعامل معه. 

�ملعاملة  �سعار  تطبيق  �مكانية  وحول 

رزق،  ر�أى  �سناعتنا،  حلماية  باملثل 

بالكامل  �ل�رصوط  بتطبيق  ملزمون  نحن 

ولكنهم ال يطبقونها. وحلماية �سناعتنا 

مثاًل  بحزم،  وجههم  يف  نقف  �أن  علينا 

ب�رصوط  �إال  معني  �سنف  دخول  مننع 

تلك  تريدها  �أ�سنافًا  ر 
ّ
ن�سد كاأن  معينة، 

�لدول على �أن يكون تاريخها ملدة ت�سعة 

�أ�سنافها  علينا  تدخل  هي  بينما  �أ�سهر، 

هذه  وملاذ�  ل�ستنني،  ي�سلح  بتاريخ 

�ملعاملة ال نعرف؟

باليد  �لتنقل  يف  �سعوبات  لدينا  نحن 

�لكلفة  تزيد  وهذه  و�لكهرباء،  �لعاملة 

علينا، وهذه �الأمور ال يعانون منها وهذ� 

ما يخفف من م�ساريفهم.

التعبئة والتغليف
�ل�سناعات  �أهمية  عن  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

و�نعكا�ساتها  لبنان،  يف  �لغذ�ئية 

بديل  يوجد  ال  رزق:  قال  �القت�سادية، 

�الأ�سا�ص  النها  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  عن 

وتنمي  �القت�ساد  منه  ينطلق  �لذي 

�لقطاعات كافة، ولها مفاعيل �قت�سادية 

ن �لزر�عة، وتن�سط 
ّ
و�جتماعية. فهي حت�س

وتنمي  �لريف  وتنمي  �أكرث،  �لعاملة  �ليد 

�أر�سنا  من  �لزر�عة  باملبد�أ  �لتجارة، 

ومعظم �الأر��سي فارغة ميكن �أن نعبئها 

مزروعات خمتلفة. 

�خلارج  من  ن�ستوردها  �أ�سياء  وهناك 

ت�ستورد  �أوروبا  مثاًل  هنا،  ونعبئها 

�لبرتول وت�سّنع بال�ستيك ونايلون. 

وعن دور �لتعبئة و�لتغليف يف �الإقت�ساد 

�ل�سناعي، �عترب رزق �أن لهذ� �ملجال دور 

يف  �أ�سا�سي  �ل�سلعة  غالف  الأن  جد�ً  مهم 

�مل�ستهلك  �لذي يجذب  �لبيع، فهو  عملية 

نف�سه،  للمنتج   علبتني  و�سعنا  �إذ�  له، 

و�حدة علبتها جميلة ي�سرتيها �مل�ستهلك 

حتى لو كانت �أغلى ورمبا لي�ست مب�ستوى 

يعد  ومل  يجذبه.  �لغالف  ولكن  غريها، 

يجب  بل  للتعبئة،  و�سيلة  جمرد  �لتغليف 

معينة  مو��سفات  �ل�سناعي  يجاري  �أن 

جميل.  ب�سكل  �الأ�سو�ق  تت�سمنه  وما 

�لنايلون،  �أو  بالبال�ستيك  تغليف  وهناك 

لديها  �ل�سناعي  �الإنتاج  م�سانع  وكل 

لديهم  كان  �ل�سابق  يف  �سيء،  لكل  بديل 

كل  هناك  �سار  �ليوم  للتعبئة  �ملرطبان 

�أنو�ع �لتعبئة.

م�سكلة  لدينا  �أن  �ىل  باالإ�سافة  هذ� 

�إن�ساء  يتم  لو  �لتنقالت،  مثل  مبا�رصة 

فوق  كاجل�سور  خا�سة،  علوية  طرقات 

ت�ساهم  و�لفرعية،  �لرئي�سية  �لطرقات 

�ملثال،  �سبيل  على  �مل�سارف  فيها 

يف  تتبارى  �مل�سارف  �أن  خ�سو�سًا 

م�رصف  كل  فلين�سىء  �الأرباح،  ن�سبة 

ع�رصة كليومرت�ت جمانًا؟ �أي طريقًا فوق 

�أن  و�أكيد  �إ�ستمالكات،  تتطلب  ال  طريق 

�لعمل،  �آلية  حتدد  در��سات  يتطلب  �الأمر 

�ل�سري  �الأمر يف حل م�سكلة  وي�ساهم هذ� 

من  و�لت�رصيف  �لتو�سيل  عملية  ل 
ّ
وي�سه

دون زحمة �سري.

صاحب منتوجات البيت فرنسوا رزق: 
السلعة اللبنانية لم تخسر قدرتها التنافسية

يف  رزق  فران�سوا  ال�سيد  ي�سدد 

هذا احلوار على اأهمية احلد من 

وهو  لبنان،  يف  ال�سري  زحمة 

يقرتح على امل�سارف امل�ساهمة 

يف ان�ساء طرقات وج�سور فوق 

والفرعية،  الرئي�سية  الطرقات 

عملية  ت�سهيل  يف  للم�ساهمة 

دون  من  والت�رصيف  التو�سيل 

زحمة �سري.  
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�صركة
Company

زحلة - البقاع - لبنان - تلفاك�ص: ٨٠١٩٠٠ / ٨١٠٦٦٦ / ٨٠٣٩٠٠ )٨( ٩٦١

Zahleh - Bekaa - Lebanon - TelFax:  961)8( 801900 / 810666 / 803900
E-mail: junet@dm.net.lb

Fruit Juice Manufacturing & Packing                                         سناعة وتعبئة الع�سري على اأنواعه� 

 For Industry & Commerce S.A.Lلل�سناعة والتجارة �ش.م.ل

الطيونة - �شارع هادي ن�رصاهلل -  بناية حجيج وفرحات 

هاتف : ٥٥2٦٧٤ - ٥٥٠١٦2 )١( ٩٦١ 

Challouf Foundation for Industry & Commerce
موؤ�ص�صة �صّلوف لل�صناعة والتجارة

 �سناعة امللنب وال�سوكوال وال�سكاكر

www.challouf.com

�شن الفيل - �شارع عازار - هاتف : ٥١٠٩٧٦ - ٥١٠٩٧٧ )١( ٩٦١  - �ص.ب.: ٥٥٥٣١ بريوت

  Email: mschelanyfoode@hotmail.com     -     www.mechelanyfoods.com

Maurice B. Mechelany
موؤ�ص�صة موري�ش م�صعالين

مواد غذائية: كبي�ش، مربيات، ورق عنب، زيوت

موؤ�س�سة بال�ستيك راما

Plastic Rama Est.
�سناعة وطباعة جميع 

اكيا�س النايلون  وال�سولوفان

ر��سيا �لو�دي - �سهر �الحمر - طريق كفرقوق - هاتف : 2٣٣692 )٣( 961 - تلفاك�ص : 561111 )8( 961
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�لّنجاح  من  عامًا  وع�رصين  خم�سة  بعد 

 �ّلذي حّققته �رصكة كيلي ب�سخ�ص 
ّ
�مل�ستمر

�إبتكار  يف  ار 
ّ
زه �إليا�ص  د 

ّ
ي

ّ
�ل�س مديرها 

من  ة 
ّ
�حلرفي �لّت�ساميم  �أبرز  وت�سنيع 

ة و �أك�س�سو�ر تزينية جلميع 
ّ
هد�يا تذكاري

ة �إ�سافة �إىل 
ّ

ة و �خلا�س
ّ
�ملنا�سبات �لعام

ة، 
ّ
عائي

ّ
�لد و�لهد�يا  ز 

ّ
�ملمي  »Gadget« �لـ 

ز 
ّ
يني �ملمي

ّ
و�إميانًا منها بطابع لبنان �لد

ياحي باإمتياز عمدت منذ �أو�خرعام 
ّ
و�ل�س

2011 �إىل جتهيز ت�ساميم جديدة للهد�يا 
ة. 

ّ
عد وتذكار�ت  �أيقونات  من  ة 

ّ
يني

ّ
�لد

لل�رّصكة  ي  �لف�سّ �ليوبيل  فبمنا�سبة 

ها �إعالمكم عن �إطالق هذ� �مل�رصوع 
ّ
ي�رص

بعنو�ن »لبنان �أر�ص �لقد��سة« يف �سالة 

�ّلذي  م�سبح،  ذوق  يف  �لكائنة  عر�سها 

ن �أكرث من 8،000 منوذج.
ّ
يت�سم

�إّن ما مييز ت�ساميم KELEE هو �الإبتكار 

�الإنتاج  ي�ساهي  �لذي  �لوطني  �حلريف 

�جلودة،  ناحية  من  يني 
ّ

و�ل�س �الأوروبي 

ة، �لّتنويع، �لّتجديد، �رصعة �الإنتاج 
ّ
�لّنوعي

عر.
ّ
و �ل�س

�أن تتالقى مع مكتب  �ل�رّصكة   
ّ
كما وي�رص

ينية 
ّ
�لد ياحة 

ّ
و�ل�س فر 

ّ
لل�س �إميانويل 

Emmanuel Travel & Pilgrimage، باإد�رة 
من  يعمل  �ّلذي  زغيب،  زخيا  �خلوري 

لدعم  و�لّتاريخ  �الإميان  مدينة  جبيل 

يني.
ّ
ياحي �لد

ّ
�لّن�ساط �ل�س

وهو  �سالة 
ّ
و�لر �لقد��سة  �أر�ص  لبنان  �إّن 

الم 
ّ
 �ل�س

ّ
ها ن�سّلي ليعم

ّ
قبلة �الأنظار وحمج

ربوعه، ونحن ومكتب �إميانويل ، �إن �ساء 

بيننا  ما  يف  �لتعاون  من  ملزيد  �هلل، 

الإعالء هذه �الأهد�ف و�لقيم.

فن وذوق
ويف �طار حديثه عن �لتطور �لذي �سهده 

زهار:  قال  �لعمل،  �سنو�ت  طيلة  معمله 

»كوننا نعد من �ل�سناعات �خلفيفة، فاإن 

�لتي  �جلديدة  باالفكار  يتمثل  تطورنا 

�ن  �ذ  به،  قمنا  �لذي  و�لتو�سيع  قدمناها 

�لتقدم �لتكنولوجي قد يدخل يف كل �سيء 

ب�سكل  تعتمد  ك�سناعتنا  �سناعة  يف  �ال 

قدتدخل  �ليدوي.  �لعمل  على  ��سا�سي 

�لتي  �اللو�ن  �نو�ع  يف  �لتكنولوجيا 

�لتي  �حلفر  ماكينات  يف  �و  ن�ستخدمها، 

ت�ساندنا بع�ص �ل�سيء، لكن باالجمال ال 

يز�ل �لفن و�لذوق هو �لغالب على عملنا«. 

 التجديد
ويف حني �علن زهار �ن »م�سنعه يعمل 

على تقدمي �لهد�يا �لتذكارية )�ل�سوفينري(، 

و�ل�سوكوال �لذي يعترب من �ف�سل �النو�ع 

»�ن  �ن  ك�سف  �ل�سوق«،  يف  �ملوجودة 

�ملنتج �ملمتاز ذو �لنوعية �جليدة ال بد �ن 

ليكون موجود�ً يف  �لتجديد  �سفة  يحمل 

�ل�سوق بقوة، وال �سيما �ن �ل�سعب �للبناين 

ي�سجر  فهو  �لروتني  يحب   ال  بطبيعته 

حتى من �ل�سلم و�حلرب«.

كيلي  منتوجات  �ن  على  زهار  و�سدد 

تقدم  �نها  �ذ  بنف�سها،  نف�سها  ق 
ّ
ت�سو

�لنا�ص  فيختربها  عدة،  منا�سبات  يف 

ويتعرفون �ليها عن كثب«.

  Kelee شركة
تطلق »لبنان أرض القداسة«

ملف خا�صمقابالت
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و�ملنتجات  �رصكته،  عن  �لتعريف  حول 

�ل�سيد طارق  لالأ�سو�ق، قال  �لتي تقدمها 

�ل�ساعور �أن »جمموعة �ل�ساعور« تاأ�س�ست 

عدة  ت�سم  وهي  �سوريا،  يف   2005 �لعام 

ل�سناعة  »هارت«  مثل  جتارية  عالمات 

�ستيل  �ل�ستانل�ص  من  �ملنزلية  �الأو�ين 

�الو�سط   �ل�رصق  يف  �الكرب  �مل�سنع  وهو 

و�سي�سلي  للمنظفات  ــت«  و�ي و»�ك�سرت� 

و»فــرو�ــســتــي«  �ملــنــزلــيــة  للمفرو�سات 

�حلديث  يف  وغريها.  �لغذ�ئية  للمنتجات 

جتارية  عالمة  فاأنها  »فرو�ستي«  عن 

خا�سة باملنتجات �لغذ�ئية وم�سجلة يف 

مت  وقد   . و�أوروبــا  �الأو�سط  �ل�رصق  بلد�ن 

�ن�ساء �رصكة »فرو�ستي« للتجارة �لعامة 

�ساعور  متثل  مبكتبها  و�لتي  لبنان  يف 

غروب �قليميا يف �ملنطقة.

ــال  �إدخ �ل�ساعور  جمموعة  وت�ستهدف 

�لغذ�ئية  ــو�د  �مل ــرصة  الأ� �مل�ستمر  �لنمو 

�جلودة  �لعايل  �لطعام  زيت  يت�سمن  مبا 

و�حلليب  و�لــبــقــري  �لنباتي  و�ل�سمن 

�ملجفف �لكامل �لد�سم، و�ملربيات، ورب 

و�أنو�عًا  و�جلبنة،  و�لبا�ستا،  �لبندورة، 

خمتلفة من نكهات �لع�سري،  و�نو�ع �لذرة 

�ملحالة، و�لطحني وكل �أنو�ع �ل�رص�ب.

�ل�ساعور  جمموعة  �أن  ذلك  �إىل  ي�ساف 

قــادر  متميز  عمل  فــريــق  على  تعتمد 

عالية،.  بثقة  �ل�سوق  طلبات  تلبية  على 

يف  �الأقليمي  �ملكتب  �إىل  وباالأ�سافة 

�ل�سني  يف  لنا  مكاتب  �أفتتحنا  لبنان 

وم�رص وتركيا، و�الآن نحن يف �سدد فتح 

مكتب لنا يف دبي.

وعن �أ�سباب تز�يد �لطلب على �ل�سناعات 

ــاع �ــســادر�تــهــا، ر�أى  ــف �لــغــذ�ئــيــة، و�رت

�ل�سادر�ت  �أرقـــام  زيــادة  �ن  �ل�ساعور 

هذ�  عن  وم�رصقًا  �يجابيًا  وجها  يعك�ص 

�لقول  يجب  ولكن  �النــتــاجــي،  �لقطاع 

من  يعاين  يز�ل  ال  �لقطاع  هذ�  �ن  �أي�سًا 

وتهدد  تــطــوره  تعيق  جمة  �سعوبات 

��ستمر�ريته.

جمموعة  و�سعتها  �لتي  �خلطة  وحــول 

�أكــد  �أمــامــهــا،  ــو�ق  ــس �الأ� لفتح  �ل�ساعور 

�ل�ساعور �ن �إد�رة �رصكته و�سعت خطة غري 

�آنية بل ��سرت�تيجية لالأعو�م �ملقبلة، ومن 

�النتاجية،  �لطاقة  تو�سيع  بنودها  �أهم 

�أكرث  لت�سبح  �النتاجية  �لعملية  وتطوير 

�لدولية  و�ملقايي�ص  للمتطلبات  مالءمة 

للت�سنيع �لغذ�ئي. 

ويف ظل هذ� �ل�سوء ...

 – تعنايل  منطقة  يف  معماًل  �فتتاح 

و�ملــرمــالت  �ملــربــيــات  النــتــاج  �لبقاع 

باأحدث  مــزود  و�ملعمل  �لبندورة  ورب 

�الآالت و�لتقنيات �مل�ستخدمة يف �سناعة 

وتغليفها.  وتعبئتها  �لغذ�ئية  �ملنتجات 

على  قادرين  خالله  من  �سيكون  و�لــذي 

و�الأقليمية  �ملحلية  �الأ�ــســو�ق  تــزويــد 

معمل  ��ستكمال  �مــل  على  مبنتجاتنا. 

�آخر يف م�رص لي�ساف �ىل مكتبنا هناك 

للدخول �ىل �سوق �سمال �أفريقيا.

�أننا  �أيــ�ــســًا  ��سرت�تيجتنا  �سمن  ومــن 

نطمح للح�سول على �سهادة �اليزو 9001 

.)hACCP(22000 و�سالمة �لغذ�ء

حلماية  توجهاته  حول  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

�لــغــذ�ئــيــة، ك�سف  �لــ�ــســنــاعــات  قــطــاع 

�ل�ساعور عن وجود م�ساكل ع�سوية يعاين 

معترب�ً  �لغذ�ئي،  �ل�سناعي  �لقطاع  منها 

�سحية  هو  عامة  �ل�سناعي  �لقطاع  �ن 

�لتجارة  �تفاقات  تطبيق  لبدء  �أ�سا�سية 

�لفرق  ب�سبب  و�الجنبية،  �لعربية  �حلرة 

�ل�سا�سع يف �الأكالف �لت�سغيلية. 

�أهــمــيــة قطاع  �لــ�ــســاعــور عــن  ـــدث  وحت

�لتغليف قائاًل �أنه حتول من �أمر لوج�ستي 

مكمل  جــزء  �إىل  �ملنتج  حلفظ  �ــرصوري 

قيمة  بذلك  ليكون  �لت�سويق،  عملية  من 

وتقوي  �النتاج  م�ستوى  تزيد  م�سافة 

و�لــ�ــســوري  �للبناين  �ملنتج  تناف�سية 

�الأ�سو�ق  �إىل  ت�سديره  فر�ص  وت�ساعف 

�خلارجية.

ويف هذ� �ل�سياق تو�كب فرو�ستي �حلد�ثة 

ميد�ن  يف  �الفكار  مو�كبة  على  �لقادرة 

تو�سيع  يف  طموحاتنا  لتلبية  �لتغليف 

�أعمالنا وت�سدير منتجاتنا وت�سويقها يف 

�ال�سو�ق �لعاملية.

�أهمية  �إىل  حديثه  يف  �ل�ساعور  ولفت 

�لكبرية  �ل�سناعيني  �إىل حاجة  �لتغليف، 

له، �إذ �أنه ال ميكن ت�سويق �أي منتج دون 

�مل�سافة  �لقيمة  يزيد  فالتغليف  تغليفه، 

لل�سناعة،  �لتناف�سية  و�لــقــدرة  للمنتج 

�ل�سناعي من  �نه و�سيلة متّكن  ما يعني 

و�خلارجية،  �لد�خلية  �ال�ــســو�ق،  دخــول 

�نتاجه ورفع قيمة  فت�سمح له بت�رصيف 

�ل�ساعور  وي�سري  �خلــارج.  �إىل  �سادر�ته 

يف  تكمن  �أخــرى  فو�ئد  للتغليف  �ن  �إىل 

�أعباء  حتمل  على  قدرة  �ملنتج  �ك�سابها 

�لتحميل و�لنقل، و�لت�سدير �خلارجي �إىل 

دول خمتلفة. 

وجود  تعزيز  يف  �ملعار�ص  دور  وحــول 

يف  ــرت�ك  ــس �ال� �إن  �لــ�ــســاعــور،  جمموعة 

و�لعاملية،  �لعربية  �لتجارية  �ملعار�ص 

�إىل  �ل�ساعية  لل�رصكات  ما�سة  حاجة  هو 

حيث  من  �لعاملية  �ال�سو�ق  يف  �لنجاح 

�ملنا�سبات  ــذه  وه �لتناف�سية،  �لــقــدرة 

متنح �لعار�سني �لقدرة على �لتعرف �إىل 

خالل  من  ب�رصعة  و�ملــورديــن  �لزبائن 

�الت�سال �ملبا�رص و�ملمثلني.

جمموعته  م�ساركة  �إىل  �ل�ساعور  وي�سري 

عام  �أقيم  �لــذي  فود  �إك�سبو  معر�ص  يف 

2012، كما كان لنا م�ساركة ناجحة جد�« 

يف  �قيم  �لذي   2013 غولفود  معر�ص  يف 

�سباط �ملا�سي يف مركز �لتجارة �لعاملي 

– دبى.

مدير عام »مجموعة الساعور« السيد طارق الساعور:

مجموعتنا تعكس وجهًا 
مشرقًا للصناعات الغذائية
الذائعة ال�سيت  اأهم املوؤ�س�سات  ال�ساعور من  تعترب جمموعة 

لي�س يف �سوريا فقط بل يف عدد من البالد العربية والجنبية، 

ملا تقدمه من خدمات غذائية و�سحية جمّمدة لزبائنها. وهي 

�سناعات  خدماتها  ت�سمل  اأي�سًا  بل  فقط  هذا  عند  تتوقف  ل 

ال�ستانل�س �ستيل والأدوات الكهربائية ومواد التنظيف .

مدير  ي�رصح  والقت�ساد  ال�سناعة  لقائه مع جملة  يف 

عام املوؤ�س�سة ال�سيد طارق ال�ساعور بالتف�سيل واقع 

لالنت�سار  الطموح  وهدفه  ال�ساعور«  “جمموعة 
قدرته  من  واثقًا  العربية.  املنطقة  يف  والتو�سع 

ومكتب  منزل  كل  اإىل  الدخول  يف  النجاح  على 

وبلد.
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يوؤكد �ل�سيد فادي �سعادة �إن �أ�سباب تقدم 

جودة  هو  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع 

طبيعي  ومن  �ملناف�ص.  و�ل�سعر  �ملنتج 

�لقول �أن �لت�سويق و�لت�سدير �إىل �خلارج، 

و�ال�سرت�ك يف �ملعار�ص وتلبية �لدعو�ت، 

هي �أي�سًا �أ�سباب رئي�سة يف �لن�ساط �لذي 

�ل�سادر�ت خ�سو�سًا عامي  تقد  �ساحب 

2010 و2011.

قطاعنا مزدهر
وتطوير  للتو�سع  وخطته  روؤيته  وحول 

�مل�سنع، �أكد �سعادة وجود خطة للتو�سع 

�أنزلناها �إىل  �أ�سنافًا جديدة  وهي ت�سمل 

ب�سكل  �ملناف�سة  من  نتمكن  لكي  �ل�سوق 

�أف�سل. كذلك فاأن �أ�سعارنا ال تز�ل عادية 

بالن�سبة �إىل �الأ�سعار �لتي لدى غرينا.

�إىل  للدخول  �ملعتمدة  �لطرق  وحول 

قال  �سادر�تكم،  عرب  �لعاملية  �الأ�سو�ق 

�سعادة �أن �أهم �لطرق �ملعتمدة لالنت�سار 

هي �مل�ساركة يف �ملعار�ص حتى ن�ستطيع 

�لتعريف مبنتجاتنا �إىل �مل�ستهلك، وعلى 

وجه �خل�سو�ص �مل�ستهلك �خلليجي.

وعما �إذ� كان قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية 

�الأرقام  ح�سب  �سعادة:  �أجاب  مزدهر�ً، 

�لتي نقر�أها فاإن �لقطاع مزدهر طبعًا.

�لذي  �ملناف�سة  حول  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

تتعر�ص له �ل�سلع �للبنانية، قال �سعادة: 

لها  �ملناف�سة  �أن  �لقول  �لطبيعي  من 

الأن  �للبنانية  �ل�سناعة  على  تاأثري�ت 

مع  �أبرمت  �لتي  �لتجارية  �التفاقيات 

�لتبادل  �تفاقيات  وخ�سو�سًا  �لدول  كل 

دواًل  وهناك  �الأ�سو�ق  فتحت  �لعربية 

وهذه  �سلعها.  بدعم  �حلماية  ��ستبدلت 

كلها �أ�سباب توؤثر على �سادر�تنا. 

�أن  وطاملا  لكن  قئاًل:  �سعادة  ويتابع 

ونوعية  عالية  بجودة  تتمتع  �سناعتنا 

فاخرة، كما تعتمد على �الإبد�ع و�لتجديد 

فاإننا  �ساكلها،  وما  �حل�سو�ت  بخ�سو�ص 

ن�ستطيع جتاوز �ملناف�سة قلياًل.

مواجهة التحديات
وحول كيفة مو�جهة �مل�ساكل و�لتحديات 

�لتي تعرت�سهم، وعن مطالبهم من �لدولة، 

كثرية  م�ساكل  هناك  بالقول:  �سعادة  رد 

ونحتاج  �ل�سناعي  �لقطاع  تعرت�ص 

كقطاع  �لدولة  قبل  من  معاجلتها  �إىل 

وغريها،   و�الت�ساالت  و�لطاقة  �لكهرباء 

�إن�ساء  �لدولة يف  �إىل �ن ت�ساهم  ونحتاج 

�الأر�ص  ��ستثمار  الأن  �سناعية  مناطق 

�ل�سناعي  ي�ستطيع  وال  �لثمن،  باهظ 

لوحده �لقيام باال�ستثمار. و�أما �إذ� نظرنا 

يف  �ال�ستثمار  فاأن  مثاًل  �خلليج  �إىل 

�الأر�ص يبد�أ من �لدوالر �لو�حد للمرت!

�إننا نوؤكد على مطالبنا ك�سناعيني قيام 

ب�سكل  �سناعية  مناطق  باإن�ساء  �لدولة 

�ملعامل  �إن�ساء  �ل�سناعي  معه  ي�ستطيع 

يف  ر�أ�سماله  جتميد  يف  منه  كمحاولة 

�ل�رصوط  من  ك�رصط  عقار  �أو  �أر�ص 

�الأ�سا�سية. باالإ�سافة �أي�سًا �إىل م�ساعدتنا 

�لتي ت�ساعدنا يف  يف جتميع �ملعلومات 

بالغة يف  نو�جه �سعوبة  �لتطوير فنحن 

�لتي تتبدل تكر�ر�ً  �لقو�نني  �إىل  �لو�سول 

باأول  �أواًل  �لقو�نني  تلك  ت�سلنا  فعندما 

�لتي  �لت�رصيعات  مبو�كبة  �لعمل  ميكننا 

ت�سهل �أمورنا.

تنشيط القطاع
وعن تاأثري�ت قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية 

على قطاعات �أخرى مثل �لزر�عة، �أو�سح 

�سعادة: من �لطبيعي �لقول �أن �ل�سناعات 

�لغذ�ئية تن�سّط �لقطاع �لزر�عي، كما ين�سط 

و�لت�سميم  و�لتعليب  �لتغليف  �سناعة 

و�لكرتون، وكل تلك �ل�سناعات مرت�بطة.

وحول كيفية م�ساهمة �لتعبئة و�لتغليف 

�ل�سناعية  �ملنتجات  ت�سويق  يف 

�لتعبئة  �إن  �سعادة:  �أكد  بها،  و�لتعريف 

و�لتغليف تعترب �لعنو�ن �الأول يف ت�سويق 

بها،  و�لتعريف  �ل�سناعية  �ملنتجات 

وجمياًل  مرتبًا  �لتغليف  ترى  فعندما 

ت�رصيفه  يف  يعتمد  �ملنتج  فاإن  والئقًا 

على هذ�، وهو يوؤدي �لدور �الأ�سا�سي يف 

عملية �لت�سويق على �لرغم من �أنه يرتب 

على  جمربون  ونحن  بالغة  كلفة  علينا 

هذه �لتكاليف الأنه ي�سهل علينا �لعمل.

هذه  حتظى  �أن  نتمنى  ك�سناعيني 

لتعزيز  �لدولة  قبل  برعاية من  �ل�سناعة 

على  قادر�ً  �ل�سناعي  كان  فاإذ�  منوها. 

رفع  يف  �لكبري  �ملجهود  بهذ�  �لقيام 

�لعربية  �ملعار�ص  يف  عاليًا  لبنان  �أ�سم 

�ل�سناعات  قطاع  ويحقق  و�لدولية 

�أي  غياب  يف  �الأرقام  هذه  �لغذ�ئية 

م�ساعدة، فكيف �إذ� ح�سل على �مل�ساعدة؟

نطالب  ك�سناعيني  موقعنا  من  �إننا 

وتقدمي  �لرت�خي�ص  ت�سهيل  يف  �لدولة 

�الأر�ص لقيام �ملناطق �ل�سناعية.

مدير اإلنتاج في مؤسسة »داندي« فادي سعادة:

التعبئة والتغليف: العنوان األول للتسويق
باأقت�ساب يجيب مدير النتاج يف موؤ�س�سة »داندي«،  فادي �سعادة على العديد من الأ�سئلة، مركزاً فقط على 

فكرة اإي�سال الر�سالة اإىل الدولة لكي حتمي �سناعاتها من مناف�سة منتجات الدول التي ن�ستورد منها.

وي�ستعر�س �سعادة بع�س امل�ساكل التي تعرت�س طريق ال�سناعيني ويعطي مثاًل على ذلك يف قطاع الكهرباء 

والطاقة، واأهمية قيام الدولة باإن�ساء مناطق �سناعية
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�ل�سمال  يف  �ل�رصكة  فروع  عدد  حول 

و�الأ�سناف �لتي ت�سنعها، يوؤكد �الأمني 

�لكورة  من  موزعة  فرعًا   13 وجود 

ويف  وطر�بل�ص  عكار  �إىل  �ل�سنية  �إىل 

�مليناء .

�أما �مل�سانع فهي حمام�ص �ملك�رص�ت 

 / �ل�ساخن  بالهو�ء  تعمل  �لتي 

وحمام�ص �لقهوة / وم�سنع لل�سوكوال 

وم�سنع   / �حللقوم  لر�حة  وم�سنع   /

و�سنع   / و�لعر�مي�ص  و�لنوكا  �ملالبن 

 / �ل�سوكوال  وملب�ص  �للوز  ملب�ص 

وم�سنع للبوظة �لعربية �لتي تتميز عن 

�أي بوظة يف لبنان / وم�سنع للع�سري 

�ل�سم�سمية  م�سنع  و�أي�سًا   / �ملركز 

�لكثري  وغريها  و�لف�ستقية،  و�لعبيدية 

ب�سمانة  هي  �لتي  �الأ�سناف  من 

و�لزعرت،  كالع�سل  �الأمني  حمام�ص 

و�لزجنبيل  و�الأخ�رص،  �الأ�سود  و�ل�ساي 

بالع�سل.

ورد�ً على �سوؤ�ل حول �ملعايري �ملعتمدة 

قال  و�لنوعية،   �جلودة  على  للحفاظ 

عاملية  معايري  �رصكتنا  تعتمد  �الأمني: 

وقد ح�سلنا  منتجاتها  �أجل جودة  من 

�لعاملية  �جلودة  �سهادة  على  ذلك  يف 

لدينا  �لغذ�ء  �أجل �سالمة  iso، ومن  �لـ 

من  جمهز�ً  خا�سًا  خمترب�ً  �أن�ساأنا 

�لتقنيات  باأحدث   numelab �رصكة 

على  و�لفحو�سات  �لبحوث  الإجر�ء 

�أو  �ملك�رص�ت،  من  �لب�ساعة  خمتلف 

�لقهوة �أو �ل�سوكوال وغريها من ع�رص�ت 

حيث  و�لو�ردة،  �الأ�سناف  �ل�سادرة 

من  متخ�س�سون  �ملخترب  يف  يعمل 

ذوي �لكفاء�ت �لعالية .

يف �أو�خر �لت�سعينات �ساركت حمام�ص 

مع  �لدويل  بغد�د  معر�ص  يف  �الأمني 

�حل�سار  لرفع  �أخرى  لبنانية  �رصكات  

عن �لعر�ق، فكانت لنا �سهادة و�سبق يف 

. كما �ساركنا يف معار�ص دولية  ذلك 

�أخرى، كمعر�ص دبي �لدويل، ومعر�ص 

�لهوريكا يف بريوت ومعار�ص �أخرى.

دمج النشاطات
�لدمج  على  �الأمني  حمام�ص  وتعمل 

ـ  �لتجاري  ـ  �ل�سناعي  �لن�ساط  بني 

�الإجتماعي  �لن�ساط  �الإقت�سادي، وبني 

�الأمني  كنادي  �لثقايف،  ـ  �لريا�سي  ـ 

كانت  ن�ساطات  وهي  �ل�ساالت،  لكرة 

ت�سكل دفعًا �إىل تكرمي حمام�ص �الأمني 

يف  وبلديات  وجمعيات  جامعات  من 

و�لتي  و�ملنا�سبات،  �ملناطق  خمتلف 

فاقت �ملئة تكرمي يف �ستى �ملجاالت. 

�الإقت�سادي  �لو�سع  يف  ر�أيه  وحول 

�لر�هن �لذي يعي�سه لبنان، قال �الأمني: 

�ل�سناعي يف لبنان عامة ويف �ل�سمال 

خا�سة ويف ظل �لظروف �لر�هنة �لتي 

جهادية  يقوم مبهام  لبنان،  يعي�سها 

يف حمل هموم و�أعباء �ملوظفني �لذين 

�ل�سهر ليقب�سو� رو�تبهم  �آخر  ينتظرون 

وم�ستحقاتهم.

عمل  خطة  �إىل  يحتاج  لبنان  ولكن 

لفتح �الأ�سو�ق �خلارجية من �أجل �لبقاء 

و�ال�ستمر�ر خ�سو�سًا و�أننا ن�سهد ن�سبة 

و�ملطاعم  �لفنادق  �إقفال  من  مفزعة 

�ملطلوب  لذلك  لبنان،  يف  و�ملوؤ�س�سات 

خطة طو�رىء �قت�سادية �إنقاذية.

�لر�سمي  �الهتمام  �إن  �الأمني:  ويعترب 

يف  و�لتجاري  �ل�سناعي  بالقطاع 

فعاليات  و�إن  جد�ً  خجول  �ل�سمال 

غرفة  بها  تقوم  و�ملتابعة  �لتن�سيط 

رغم  و�لزر�عة،  و�ل�سناعة  �لتجارة 

يف  �القت�ساد  وز�رة  �هتمام  غياب 

�إنتخابات جمل�ص للغرفة.

و�ود �أن �أنوه بالدور �لريادي �لذي يقوم 

مال  �أمني  دبو�سي  توفيق  �الأ�ستاذ  بها 

�لغرفة من خالل متابعة م�ساكل وهموم 

حلركة  وتن�سيطًا  و�ل�سناعيني،  �لتجار 

من  خارجية  وفود  با�ستقطاب  �لغرفة 

�لتعاون  لتمكني  و�سفر�ء  �أعمال  رجال 

من  جديدة  �آفاق  وفتح  �الأطر�ف  بني 

�حللول و�الإ�ستثمار�ت.

حركة النقابات خجولة
�لنقابات  حركة  �أن  �إىل  �الأمني  وي�سري 

تطوير  �أمور  متابعة  يف  �خلجولة 

نقابة  مال  كاأمني  و�أنا  �لقطاعات، 

�أدعو  �ل�سمال  يف  و�ل�سكاكر  �حللويات 

�لنقابات  جلميع  طو�رىء  حالة  �إىل 

و�ل�سناعة  �لتجارة  وغرف  لبنان،  يف 

�إقفال  لتجنب  �إنقاذية  خطة  لو�سع 

�ملوؤ�س�سات و�حلد من هجرة �لكفاء�ت.

�لو�سع  حول  قائاًل  �الأمني  ويتابع 

و�ل�سناعي  �لتاجر  �أن  �ل�سناعي: 

�إىل  بل  حقق  ما  �إىل  ينظر  ال  �لطموح 

لديه  �لذي يتجدد  �ال�سرت�تيجي  �لهدف 

عند كل و�سول.

�لتجاذب  مظلة  وحتت  لبنان  ففي 

�ل�سناعي  يدفع  �ل�سيا�سية  و�خلالفات 

�الإهتمام  غياب  �رصيبة  و�لتاجر 

عنه،  للم�سوؤولني  و�حلقيقي  �لفعلي 

فرتى يف طر�بل�ص �إن �إقفال �ملوؤ�س�سات 

�الإ�سكاالت �مل�سلحة،  الأيام عند حدوث 

بني �جلبل و�لتبانة، و�رصف �ملوظفني 

مع دفع رو�تبهم، ي�سكل عبئًا كبري�ً على 

جهة  ت�ساألهم  �أن  دون  من  �ملوؤ�س�سات 

ر�سمية عن �الأ�رص�ر و�لتعوي�سات، وال 

�أخفيك �رص�ً �أن �لبلد ت�سري �إىل �ملجهول 

من  �لنهج  هذ�  على  �الإبقاء  ��ستمر  �إذ� 

�لتعاطي.

عروض تحفيزية
�ل�رصكة تقوم بعرو�ص  �إذ� كانت  وعما 

�أجاب  �لر�هن،  �لو�سع  يف  حتفيزية 

�الإقت�سادي،  �لركود  �سوء  يف  �الأمني: 

نخرق  �أن  �أردنا  لبنان،  به  مير  �لذي 

عر�سًا  فاأقمنا  �سم�ص،  ببقعة  �لغيمة 

وهو  لزبائننا  وت�سجيعيًا  حتفيزيًا 

عر�ص �ل�سيارة �ل�سفرولية فكل �سخ�ص 

على  يح�سل  لرية  �لف  بـ20  ي�سرتي 

بطاقة تخوله �لدخول يف ذلك �ل�سحب، 

�أن  ولو  م�سجعة  جميلة  فكرة  وكانت 

�لفوز  يتوقعون  كانو�  �لزبائن  غالبية 

�إال �أنها كانت �سيارة و�حدة وقد فازت 

بها �لطفلة د�نيا غريب من �لهيكلية - 

�لكورة ومت ت�سليمها �جلائزة، باال�سافة 

�الأمني  �أخرى من حمام�ص  �إىل جو�ئز 

باإذن �هلل.

�ل�رصكة  تو�سع  �إىل فكرة  �الأمني  وي�سري 

كانت قائمة، ولكن �الإ�سكاالت �الأمنية 

�فتتاح  ذلك، وقد مت  كانت حتول دون 

فرع جديد لنا يف �لكويت، وهو باكورة 

منطقة  يف  �فتتاحها  �سيتم  فروع 

�خلليج.

مدير عام »محامص األمين« الحاج أحمد األمين:

نطالب بخطة طوارىء اقتصادية إنقاذية
�رصكة  الأمني،  حمام�س  تعترب 

ب��داأت  وق��د  بامتياز،  عائلية 

يد  على  ال��ط��وي��ل  م�����س��واره��ا 

اأمني عام  القادر  موؤ�س�سها عبد 

بتلك  العمل  بداأ  حيث   1960
واأحبها  فيها  ف��ربع  املهنة 

واأخل�س لها، ويف العام 1976 

فتح حمم�سة �سغرية يف حيه 

يقوم  ماركت، وكان  ميني  مع 

واإر�سالها  املك�رصات  بتحمي�س 

باأكيا�س  لتعبئتها  للبيوت 

غالبية  باتت  حتى  �سغرية 

احلي تعي�س من اإنتاج التعبئة 

املوكلة اإليهم.
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وبالتايل  �ملناف�سة.  من  لنتمكن  تركيا، 

نخفف �لكلفة من �مل�سنع �ىل �ل�سعب«. 

مثاًل  �خلليج  يف  »نفاجاأ  و�أ�ساف: 

رفوف  على  تكون  �إذ  �الأ�سناف،  ببع�ص 

فكيف  �ل�سناعية،  �لكلفة  ب�سعر  �لبيع 

�ليوم  �ملناف�سة  نحاول  لذ�  �سنناف�سهم، 

باالإ�سم و�جلودة«. 

ع �سناعته قال �ل�سيد 
ّ
وعن م�ساريع تو�س

نحن  �ل�سائدة  �لظروف  ظل  »يف  ها�سم: 

ع، حاليًا 
ّ
على ثقة �أن لدينا م�ساريع للتو�س

نبني م�سنعًا جديد�ً م�ساحته 8 �آالف مرت، 

�سنزيد طاقتنا �الإنتاجية �ل�سعف، ويعود 

�الأ�سناف  على  �لطلب  زيادة  �ىل  هذ� 

�إنتاجنا  �للبنانية لذ� جنرب زيادة كمية 

كل  من  �لرغم  على  �لكلفة،  �سقف  حتت 

كل  يف  توؤثر  �لتي  �ل�سيا�سية  �لظروف 

�لقطاعات خ�سو�سًا �ل�سناعة �لغذ�ئية«. 

كريستيان 
ويف �ل�سياق نف�سه تابع �ملو�سوع �سقيقه 

فقد�ن  حول  ها�سم،  كري�ستيان  �ل�سيد 

�لتناف�سية  قدرتها  �للبنانية  �ل�سلعة 

�لعملية  �خلطة  وعن  عدة،  عو�مل  ب�سبب 

�ل�سناعة  �ىل  �لتو�زن  الإعادة  �ملفرت�سة 

�لدولة  »�أواًل �ملطلوب من  �للبنانية قال: 

هي �لكهرباء، الأنها �لعامل �الأ�سا�سي يف 

زيادة كلفة �ل�سناعة وهي �لطاقة، وكل 

م�سنع لديه مولد�ته و�رتفاع �سعر �لنفط 

يوؤثر يف �أ�سعار �لب�سائع، وهنا ال بد من 

�لتي  �لب�سائع  كل  الأن  للت�سدير،  �لدعم 

بينما  عالية  كلفة  عليها  ندفع  ن�سدرها 

غرينا ب�سائعهم مدعومة وال يدفعون �إال 

�رصيبة �الأرباح. 

�لعاملة،  �ليد  �رتفاع  �ىل  باالإ�سافة  هذ� 

بني  مثاًل  كلفتها  يف  تفاوت  فهناك 

لبنان و�سوريا هناك فرق كبري، �للبناين 

مثاًل ال ير�سى باحلد �الأدنى لالأجور 675 

�ألف لرية، بينما يف باقي �لدول �لعربية 

�أو  �الأولية  �ملو�د  وجود  عدم  بكثري.  �أقل 

ن�ستورد  نحن  مثاُل  للتغليف،  �الأ�سا�سية 

ونعيد  لبنان  يف  ت�سنيعه  لنعيد  �لتنك 

ت�سديره بب�سائعنا، بينما �لدول �الأخرى 

نف�سها  على  وتوفر  ت�سّنعه  تنك  لديها 

�لكلفة  يف  يوؤثر  ما  وهذ�  �ل�سحن،  كلفة 

عندنا«. 

فقال:  �لعقار  ��ستثمار  كلفة  عن  �أما 

غري  لبنان  يف  �ل�سناعية  »�الأر��سي 

ري�سار  �ل�سيد  بد�أ  �لتايل  �للقاء  ويف 

تطور  الأ�سباب  تقييمه  عن  حديثه  ها�سم 

�ل�سناعات �لغذ�ئية يف �لعامني �ل�سابقني 

تتقدم  �للبنانية  �ل�سناعة  »بر�أيي  بقوله: 

�سادر�تها،  وحتديد�ً  �سنة  �ىل  �سنة  من 

�الإنتاج  نوعية  �ىل  �أواًل:  �ل�سبب  ويعود 

�لعامل  يف  لبنان  ��سم  ثانيًا:  �للبناين، 

مبجال �ل�سناعة، وهناك عو�مل خارجية 

�لقول  ن�ستطيع  وال  �الزدهار،  على  �أثرت 

�سورية  يف  �الأزمة  هو  كامل  �ل�سبب  �إن 

مثاًل، وبر�أيي �ملغرتب �للبناين يف �لعامل 

كانت  لو  �للبنانية حتى  �ل�سناعة  يطلب 

كلفتها �أعلى«. 

�الأ�سا�ص،  هي  »�جلودة  �سارحًا:  و��ساف 

�إذ�  مثاًل  غرينا،  عن  مييزنا  ما  وهذ� 

�أن  جند  �خلليج  دول  يف  موجودين  كنا 

�الأ�سناف  بقية  عن  مميزة  �أ�سنافنا 

�مل�سّنعة يف دول �ملنطقة، ويعود هذ� �ىل 

يف  ت�ستعمل  �لتي  �ملو�د  ونوعية  �لنكهة 

�ملميزة  �خلربة  �ىل  باالإ�سافة  �لب�سائع، 

يف جمال �لت�سنيع �لغذ�ئي. 

�أن  يجب  �لتي  �لتد�بري  �أن  وجد  فيما 

تتخذها �لدولة حلماية �ل�سناعة �لغذ�ئية 

بحجة  ملغاة  �ل�سابق،  يف  كانت  كما 

�حلماية  منعت  �لتي  �لدولية  �التفاقات 

�ال�سو�ق،  وفتحت  �ملناف�سة  لت�سجيع 

تطبق  مل  �لدول  من  �لعديد  �أن  خ�سو�سًا 

فرد  �سلعها،  حتِم  مل  و�لدولة  �الإتفاقات 

�لغذ�ئية  �ل�سناعة  تطوير  كيفية  على 

و�لتد�بري �ملفرو�ص �إتخاذها بهذ� �ل�ساأن: 

»�حلماية كانت مهمة لل�سناعات �لغذ�ئية 

بينما عندما �ألغو� �حلماية مل تكن �لدولة 

�حلر،  �لتجاري  �لتبادل  لفتح  مهيئة 

فاملقومات �الأ�سا�سية غري موجودة، مثل 

�لكهرباء وغريها من �لنفقات �ل�سناعية، 

�لتي  �لر�سمية  �ملعامالت  �إليها  �أ�سف 

تاأخذ وقتًا طوياًل �إذ� �أجنزت، وكل م�سكلة 

رد�ً  لها  جند  ال  �لوز�ر�ت  على  نطرحها 

�أن  ن�سعر  معامالت.  ت�سهيل  يوجد  وال 

�لدولة ترى �ل�سناعة من منظار هجومي 

ال  وكاأنه  �لغذ�ئية،  �ل�سناعة  خ�سو�سًا 

توجد ثقة بهذ� �لقطاع، وهذ� ينعك�ص على 

�لكثري من �لوز�ر�ت على �أ�سغالنا �ليومية، 

فمثاًل عندما ن�ستورد ب�سائع من �أوروبا 

ب�سهولة  تخّل�ص  وال  �ملطار  يف  تعلق 

�ن  مع  و�أور�ق،  حتليل  مئة  فيها  ويطلب 

�لب�سائع ت�سل مع كامل مو��سفاتها، وال 

�أحد يعرف ما هو �ل�سبب، باالإ�سافة �ىل 

�إ�ست�سد�ر قو�نني ال �أحد يعرف ما هي«. 

�ل�سناعية  �ملناطق  وجود  �أهمية  وعن 

»ال  قال:  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  يف حماية 

لبنان،  يف  �سناعية  مناطق  لدينا  توجد 

�إذ�  �الأماكن،  جند مناطق مبعرثة يف كل 

�أردنا �إن�ساء مناطق �سناعية مع �أن هناك 

�لغربي،  �لبقاع  يف  �لدر�ص  قيد  م�رصوعًا 

فاملدن  دعمًا،  له  جند  ال  قد  وجد  �إذ� 

�ل�سناعية حتتاج �ىل �إعفاء �رصيبي ملدة 

ع�رص �سنو�ت، باالإ�سافة �ىل رفع �ل�رصيبة 

ر من ب�سائع، فغرينا من �لدول 
ّ
عما ن�سد

مثل  �لطريقة  بهذه  �سناعاتها  تعامل 

موجودة، بوجود �أر��ٍص �سغرية يف لبنان 

ن�سطر �ىل �أن نبني �أبنية عالية للم�سانع، 

ال 
ّ
وهذ� ما يحتاج �ىل عدد �أكرب من �لعم

�لب�سائع �سعود�ً ونزواًل، وهذ� كله  لنقل 

يوؤثر يف �سعر �ملنتج �لذي ن�سّنعه«. 

�ل�سيد  فتاأ�سف  �ملطلوبة   �الإجر�ء�ت  �أما 

�الإتفاقات  تطبيق  لعدم  كري�ستيان 

�تفاقات  »لال�سف  مو�سحًا:  �لتجارية 

�لتبادل �لتجاري بيننا وبني �لدول �لعربية 

فعندما  فقط،  و�حدة  جهة  من  موجودة 

نر�سل ب�سائع �ىل �ملغرب مثاًل، نفاجاأ �أن 

�ل�رص�ئب عليها ت�سل �ىل 50 باملئة، فهل 

هذه  قيمة  �ملغربية  �لب�سائع  على  يوجد 

وي�سدر  ب�سائعنا  ت�سل  ال؟  �أم  �ل�رصيبة 

�أن  ميكن  وهنا  نفعل.  فماذ�  فجاأة  �لقر�ر 

نقول �إن �التفاق �لتجاري �أمر وهمي«.

حتمي  �سناعية  �سيا�سة  تطبيق  وعن 

يف  بند  »�هم  قال:  �لتجاري  �لتبادل 

�لتعامل  �سيا�سة  هو  �لتجاري  �لتعامل 

للتعامل  يخ�سع  �سيء  فكل  باملثل، 

�ل�سني  بني  �لتبادل  مثاًل  �ملتو�زن، 

و�أمريكا، فاالأمريكي �لذي يريد �أن يدخل 

�ل�سني يحتاج �ىل فيز� الأن �ل�سيني �لذي 

فاالأمور  فيز�.  يحتاج  �أمريكا  �ىل  ي�سافر 

ال  ك�سناعيني  ونحن  �أمر.  با�سغر  تبد�أ 

جانبنا  �ىل  �لدولة  تقف  �ن  �سوى  نطلب 

لنحافظ على هذ� �لقطاع«.  

و�و�سح �ل�سيد كري�ستيان تاأثري �ل�سناعة 

»�لكثري  �لقطاعات:  بقية  يف  �لغذ�ئية 

جر�ء  من  تعمل  �للبنانية  �مل�سانع  من 

منطق  لدينا  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  ن�ساط 

هذ�  �ل�سياحة  بلد  �إنه  يقول  لبنان  يف 

�أن  ن�سو�  ولكنهم  �سيء،  كل  هو  �لقطاع 

�الأهم هو قطاع �ل�سناعة، لناحية تاأمني 

�ليد �لعاملة يف كل �ل�سناعات و�لزر�عة، 

�لنقل  عجلة  تو�سع  �ل�سناعة  و�أي�سًا 

�لد�خلي  �لنقل  �ساحنات  �ىل  حلاجتها 

و�خلارجي.

�لتي  �مل�ساربات  �ىل  باالإ�سافة  هذ� 

لنفرت�ص  �ال�سعار،  تخفي�ص  يف  ت�ساهم 

�إذ� مل تكن لدينا �سناعة، ولنفرت�ص �أننا 

�خلارج  من  �مل�ستوردة  �ل�سلع  على  نّتكل 

تكفيه.  ال  �للبناين  �ملو�طن  فميز�نية 

على  تعتمد  �سناعات  لدينا  �أن  كما 

�ل�سناعة �لغذ�ئية مثل �لتغليف و�لكرتون 

مثاًل  �لزر�عة،  �ىل  باالإ�سافة  و�لطباعة، 

الأن  و�خل�سار  و�لفاكهة  »�لت�سيب�ص«، 

�لنوعية �ملوجودة عندنا لي�ست موجودة 

عند غرينا. 

�لتعبئة  �سناعة  تاأثري  مدى  وعن 

�لغذ�ئية،  �ل�سناعات  نتاج  و�لتغليف يف 

�أول  قال: »عندما يختار �مل�ستهلك �سلعة 

جتذبه  �لتي  فهي  �لعبوة،  �سكل  يلفته  ما 

ت�سميم  �أن  موؤكد  ي�سرتيها،  وجتعله 

فاإذ�  بجدية،  عليها  نعمل  نحن  �لر�سمة 

�أكله  و�إذ�  ي�سرتيه  جمياًل  �لتغليف  كان 

ووجد نوعيته جيدة يعلق بها، لهذ� نعطي 

�إهتمامًا لل�سكل و�مل�سمون«. 

رئيس مجلس إدارة شركة مبتكو 
ريشار هاشم:

أدعو إلى حماية الصناعات الغذائية
ال�سيدين ري�سار وكري�ستيان ها�سم بتطوير  باإدارة  تهتم �رصكة مبتكو 

قطاع ال�سناعة الغذائية بالعمل يف البحث عن �سبل حديثة وتو�سيع 

اأطر العملية الإنتاجية، �سواء اأكان بتنمية ال�سلع ال�سناعية، وتو�سيع 

امل�سانع لزيادة احلاجة ال�ستهالكية يف ال�سواق املحلية والأجنبية. 

بقية  تدعم  التي  الغذائية  ال�سناعة  حماية  اأن  ها�سم  ال�سيدان  ويجد 

ال�سناعات الإنتاجية ل بد اأن حتظى بدعم مبا�رص من الدولة وحماية 

دائمة لتثبيث اإ�سم »ال�سناعة اللبنانية« كاأهم �سناعات عربية جتتاح 

الأ�سواق العاملية. 

كريستيان هاشم: 

التغليف الجميل يجذب 

المستهلك

ملف خا�صمقابالت
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ملف خا�صمقابالت

»ليبانباك«  مديرة  عطاهلل  �سهى  �أكــدت 

و�لتعبئة  و�لتعليب  �لتغليف  ل�سناعة  �ن 

�الإنتاج  ت�سويق  يف  �مل�ساهمة  يف  دور�ً 

وجود  �إىل  و�أ�سارت  �للبناين،  �ل�سناعي 

�أدو�ر�ً عديدة ل�سناعة �لتغليف خ�سو�سًا 

كــاأد�ة  �لتغليف  �إىل  تنظر  �لنا�ص  و�أن 

�خلارجية،  �لعو�مل  من  �ملنتج  حلماية 

وحلماية �ملنتج �أثناء نقله من مكان �إىل 

�آخر، والإطالة عمر �ملنتج. 

�أي�سًا  ولكن  �سحيحة،  �الأمــور  هذه  وكل 

�لدور  للتغليف وهو  هناك دور مهم جد�ً 

�لت�سويقي، فنحن نعترب �لتغليف هو �لبائع 

�ل�سوبرماركت  د�خل  ويف  الأنه  �ل�سامت 

عندما يكون �ملت�سوق متجواًل يف �لد�خل 

�إن ما يجذبه �أو ما يدعوه �إىل �رص�ء هذه 

�لعبوة �أو تلك �أو هذ� �ملنتج �أو ذ�ك هو �سكل 

عن  يتحدث  و�لذي  مييزه  �لذي  �لتغليف 

�ملت�سوق.  �أمام عيني  ب�سكل يربزه  نف�سه 

تت�سابه  كلها  �لع�سري  عبو�ت  �إن  فمثاًل 

معني  نوع  ويجذبه  يلفته  �ملت�سوق  لكن 

من خالل طريقة تغليفه. فنحن نقول �إن 

�لتغليف يلفت �نتباه �ملت�سوق وهو �لذي 

و�أنت  �الأخرى  �الأغلفة  عن  متايز�ً  ي�سنع 

�أو  بال�سكل  �سو�ء  �الأحجام  �ختالف  ترى 

�ملنتج وهي  �إم�ساك  بطريقة  �أو  باالألو�ن 

�إن  و�أي�سًا  �مل�ستهلك،  نظر  تلفت  �لتي 

للتغليف �أثر�ً بالغًا على نوعية �ملاركات 

وبوبنز  ن�ستلة  مثل  باملنتجات  �خلا�سة 

مثل  �إن  فاأي�سًا  �الأخــ�ــرص  �لـــو�دي  �أو 

تعتني  �أن  من  لها  بد  ال  �ملاركات  هذه 

وجيد�ً،  متميز�ً  تغليفًا  وتقدم  بالتغليف 

على  �إيجابًا  ينعك�ص  �جليد  �لتغليف  الأن 

�لتي  فاملاركات  �أي�سًا،  �ملنتج  نوعية 

حترتم نف�سها ال ت�ستطيع �أن تعتمد تغليفًا 

رخي�ص �لثمن �أو يبدو غري متقن. 

وعي المستهلك
تو�سيل  يف  دور  �أيــ�ــســًا  لــه  و�لتغليف 

�مل�ستهلكني  الأن  �ملنتج  عن  �ملعلومات 

�أ�سبحو� �أ�سد وعيًا ويقظة و�أ�سبح يهمهم 

معرفة ما هي �ملكونات �ملوجودة د�خل 

كل منتج. 

ومن هنا فاإن �ملاركات �ملحرتمة تركز 

و�ال�سم  و�ل�سفة  �ل�سيغة  على  كــثــري�ً 

�لذي  هو  فالتغليف  للمنتج.  �ال�سا�سي 

وتقدمه  ت�سرتيه  �لذي  �لنوع  �إىل  ير�سدك 

يفر�ص  و�لتغليف  ذلك،  عك�ص  �أو  كهدية 

�ملرجو  �لهدف  �أو  �لو�سيلة  ماهية  عليك 

من هذ� �ملنتج، وهذ� �سوؤ�ل نطرحه د�ئمًا 

على �لزبائن لدينا، مبعنى ما هي �لر�سالة 

تريد  �أنت  فالرد  �إي�سالها؟  تريدون  �لتي 

�أن تبيع زجاجة زيت زيتون بخم�سة �آالف 

�أو تريد بيع زجاجة �أخرى بع�رصين �ألف 

�ل�سعر  يف  �لفارق  ت�ستغرب  �أن  وطبيعي 

فما هي �لر�سالة �لتي تريد تو�سيلها؟ هل 

تريد �لقول �إن منتجي هذ� هو من �لنوع 

�لفاخر جد�ً �أو �أنه من �مل�ستوى �لتجاري 

كلها  وهــذه  �جلميع،  ومبتناول  �لعادي 

�أمور مهمة جد�ً. 

�ملــاركــات  �إىل  بالن�سبة  نف�سه  و�الأمـــر 

�لـ يف  �أو  �سبين�ص  يف  مــثــاًل  �خلــا�ــســة 

هذه  بينما  با�سمهم  ب�ساعة  جتد   TSC
�سعر�ً  �أرخ�ص  تكون  �أن  يجب  �ملنتجات 

�لتغليف  فــاإن  نف�سه  و�الأمــر  �سو�ها  من 

�ملخ�س�ص لها يختلف، و�لتغليف �لب�سيط 

نف�سه  و�الأمر  �أرخ�ص،  �ل�سعر  باأن  يوحي 

�لكي�ص فيه ن�سف  �إىل هذ�  مثاًل بالن�سبة 

كلغ ثمنه دوالر�ن ون�سف، بينما �لكي�ص 

�الآخر من �ملاركة نف�سها وفيه مائة غر�م 

ثمن  الأن  ملــاذ�؟  دوالر�ت  �أربعة  وثمنه 

�لتغليف هنا ي�ساف �إىل �سعر �ل�سلعة.

التغليف المستدام
 ما �أود قوله �إن �لتغليف يوؤثر بن�سبة 75% 

على قر�ر �ملت�سوق. ولكن ملاذ� �لـ %75 ؟ 

و�سعت  �إذ�  مثاًل  عطاهلل:  �ل�سيدة  جتيب 

�لتغليف فاإنك بنتيجة  لك هذ� �لنوع من 

�ل�سعر.  �إىل  �ستنظر  �لتغليف  نوعية 

و�لتغليف هو �لذي يوؤثر عليك يف �ختيار 

�ملنتج �لذي تريد �رص�ءه ويتاأثر بالتغليف 

ونوعيته و�سكله. 

فالتغليف يجب �أن يعك�ص هذ� �الأمر ولهذ� 

نحن نركز كثري�َ على �لتغليف �مل�ستد�م، 

هو  �مل�ستد�م؟  �لتغليف  هــو  مــا  ولكن 

�أحيانًا وبداًل من �أن ت�سمم هذه �لكرتونة 

�لكرتون  من  حمــدد�ً  كمًا  منها  وت�سنع 

فاإنك ت�ستطيع ت�سميمها ب�سكل ميكنك من 

بن�سبة  ��ستخد�مها  �ملر�د  �لكمية  تقلي�ص 

. 20%
�أن  و�ملق�سود من �لتغليف �مل�ستد�م، هو 

�لبيئة باأن  تاأخذ باالعتبار �حلفاظ على 

تقل�ص قدر �مل�ستطاع من ��ستخد�م كمية 

�لتغليف �ملر�د ت�سنيعها و��ستخد�مها، �أو 

�أن ت�ستخدم بقدر �مل�ستطاع مو�د تغليف 

�لكرتون  مثل  تــدويــرهــا  �إعـــادة  ميكن 

�ملطورة حديثًا من  باأنو�عه  و�لبال�ستيك 

�أجل �إعادة تدويره. 

�إىل  بالن�سبة  �أقوله  �أن  �أريد  �أمر  وهناك   

�لتغليف هي �أنه مثل �لثياب فكيف يجب 

على �ملر�أة تغيري ثيابها من حني �إىل �آخر 

�أي�سًا  فالتغليف  �ملو�سة،  مع  وتتما�سى 

يجب �أن يتغري من حني �إىل �آخر.

تجديد التغليف
�أو�سحت  �إذ� كان هذ� �الأمر مكلفًا،  وعما 

عطاهلل بااليجاب، معتربة ذلك: نوع من 

معلومة  نوؤكد  �أن  هنا  ويجب  �ال�ستثمار، 

�لتغليف له ثمن و�أحيانًا يكون  �أن  وهي 

فمثاًل  نف�سه.  �ملنتج  مــن  ثمنًا  �أغــلــى 

�أكرث من  �ل�سناعي  �لبرية تكلف  زجاجة 

ميكنه  ولكن  د�خلها،  يف  �ملــادة  تكلفة 

�سبق  وهنا  �لزجاجة؟  دون  من  بيعها 

�لعاملية  بيب�سي  �رصكة  مثال  و�أعطيتك 

فقد  �لعامل،  يف  �ل�رصكات  �أهم  من  وهذه 

وكذلك  و�لتعليب  �لتغليف  نوعية  غريت 

�ل�سفن �آب، كيف كانت وكيف �أ�سبحت. 

ولهذ� يجب �أن يو��سل �ل�سناعي �لتغيري 

�نفك  ما  �حتياجات جمتمع  ير�سي  لكي 

تهتم  �لنا�ص  كل  �إن  لك  قلت  وكما  يتغري 

و�لد�يت  �لريجيم  مثل  �ل�سائدة  للمو�سة 

و�حلمية.

بطبيعة  ي�سمل  وهذ�  ي�ستمر  �ن  فالتغيري 

�إىل  ذهبت  ما  �إذ�  الأنــك  �لتغليف  �حلــال 

�لعر�ص  طريقة  ور�أيــت  �ل�سوبرماركت 

�لتغليف ومن  �أي�سًا يف باب  فاإنه يدخل 

عليك  ولكن  �أكــرث  مغلف  هذ�  �أن  �ملوؤكد 

�أن  فرتى  �لعاملية  �ملو�سة  متا�سي  �أن 

طريقة �لعر�ص يف �ل�سوبرماركت تتجدد 

�لدخان  وحتى  �ملت�سوق،  �نتباه  لتلفت 

�لتغليف وكذلك  �سكل ونوعية  يركز على 

�الأ�سو�ق  �إىل  �أنزلت  حيث  �لتجميل  مو�د 

مو�د جديدة للرجال يف مو�د �لتجميل �إذ 

تالعبو� وغريو� يف �الألو�ن.

هو  �لت�سويق  عو�مل  �أهم  من  فاأن  وهكذ� 

باالأ�سح  �أو  ت�ستطيع  ال  الأنــك  �لتغليف 

وبني  منتجك  بني  �لوحيدة  �لعالقة  الأن 

�مل�ستهلك هو �لغالف.

مهمة ليبانباك
قدمه  وما  ليبانباك  مركز  مهمة  وحول 

مت  عطاهلل:  قالت  �لغذ�ئية،  �ل�سناعة  �إىل 

 2008 �لثاين  ت�رصين  يف  �ملركز  تاأ�سي�ص 

�أي منذ نحو خم�ص �سنو�ت تقريبًا، بدعم 

مديرة »ليبانباك« سهى عطاهلل:

التغليف بائع صامت
التغليف كاأداة  �سددت �سهى عطاهلل يف هذا احلوار على دور �سناعة 

حلماية املنتج من العوامل اخلارجية املوؤثرة، فالتغليف يوؤثر بن�سبة 

امل�ستدام هو  التغليف  اأن م�سطلح  وتوؤكد  املت�سوق،  قرار  % يف   75
الذي اأخذ بالعتبار احلفاظ على البيئة. اأي اأن تقل�س قدر امل�ستطاع من 

ا�ستخدام كمية التغليف املراد ت�سنيعها وا�ستخدامها.
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م�سرتك من منظمة �الأمم �ملتحدة، وطبعًا 

دعمتنا �ل�سفارة �ل�سوي�رصية كما دعمتنا 

�الأوىل  �لفرتة  ويف  �ل�سناعيني.  جمعية 

من  �لنوع  هذ�  �ل�سناعيني  لدى  يكن  مل 

ينظرون  وكانو�  �لتغليف  باأهمية  �لوعي 

يف  �إ�سايف  عبء  �أنــه  على  �لتغليف  �إىل 

�أنهم  �أو  �ل�سناعة  على  �ملرتتبة  �الأعباء 

وهي  تقليدية  نظرة  �إليه  ينظرون  كانو� 

�أثناء  و�سالمته  �ملنتج  حلماية  فقط  �أنه 

و�جبًا  فكان  �آخــر  �إىل  مكان  من  �لنقل 

علينا نحن كـ »ليبانباك« �أن نقوم بحملة 

وقد  �لتغليف  �أهمية  حول  كبرية  توعية 

وور�سات  �لتدريبات  من  �لكثري  �أجرينا 

�أر�سلنا  �أنــنــا  حتى  ــر�ت  ــوؤمت و�مل �لعمل 

يف  معار�ص  �إىل  �ل�سناعيني  من  عــدد�ً 

فرن�سا و�سوي�رص� و�أملانيا، وهي معار�ص 

متخ�س�سة فقط بالتغليف، حتى يتابعو� 

�أهمية �لتغليف يف عملية �لت�سويق. و�أي�سًا 

�ل�سناعيني  جمعية  مع  بالتعاون  �أخذنا 

حــو�يل  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  ونــقــابــة 

�لتغليف،  لهم  وطورنا  �سناعيًا  خم�سني 

وكمثال على ذلك �أخذنا نوعًا من �لزيت 

تغليفه  على  ب�سيطة  بتطوير�ت  وقمنا 

�مل�ستهلك.  لدى  معروفة  �ملاركة  لتبقى 

�أننا عندما  ننظر  �أي�سًا  �أمر مهم  وهناك 

فيها  �لكتابة  تتم  �لــتــي  �لطريقة  �إىل 

حمددة  مو��سفات  فهناك  �لغالف  على 

�أمريكا  �إىل  ر  ّ
ت�سد �إذ� كنت  مثاًل  كالوزن 

بالغر�م  ولي�ص   ”OZ»بالـ و�سعه  عليك 

الأن �ل�سحنة ترف�ص عند ذ�ك.

�أي �أنك �إذ� كنت تريد �لت�سدير �إىل �أمريكا 

فال�سحنة   ”OZبالـ �لـــوزن  ت�سع  ومل 

ترف�ص وت�سبب لك خ�سائر فادحة ل�سبب 

يح�سل  كــان  �ل�سابق  ففي  ــد�ً.  ج ب�سيط 

لعدم  ملنتجاتنا  �لــرفــ�ــص  �لــكــثــريمــن 

دور  يربز  وهنا  للمو��سفات  مطابقتها 

ي�سنعون  كيف  لهم  ونقول  ليبانباك، 

ونعلمهم  �ل�سحيحة  بالطريقة  �لغالف 

كيف يكتبون �ملعلومات �ل�سحيحة و�أين 

�أن تكتب كل معلومة و�ملو��سفات  يجب 

لها تفا�سيل معينة يجب �تباعها بدقة.

فحوص مخبرية
يتعلق  مــا  يف  �أخـــرى  م�ساألة  وهــنــاك 

مبو�سوع �ملو�د �الأ�سا�سية لي�ص �أي نوع 

فيه  �لغذ�ء  حفظ  ميكن  �لبال�ستيك  من 

�لكرتون ميكن حفظ  �أي نوع من  ولي�ص 

وفحو�ص  �ختبار�ت  فهناك  فيه  �لغذ�ء 

ليبانباك  يف  نحن  بها  نقوم  خمربية 

�سو�ء يف معهد �لبحوث �ل�سناعية �أو يف 

خمترب �جلامعة �الأمريكية �أو نر�سلها �إىل 

هذه  �سالحية  من  نتاأكد  حتى  �خلــارج 

و�أي�سًا  �لغذ�ء  �الأ�سا�سية ملالم�سة  �ملو�د 

يخ�سع هذ� �الأمر للقو�نني و�ملو��سفات 

ونحن �الآن يف ليبانباك نعمل مع وز�رة 

بنا كليبانباك  ي�ستعني  و�لوزير  �لزر�عة 

�لكرتون  ــو�ع  �أن يحدد  ــر�ر�ً  ق ن�سع  كي 

�ملــو�د  حلفظ  ��ستخد�مها  ي�سلح  �لتي 

�لزر�عية و�أي نوع من �لبال�ستيك ي�سلح 

�ملنتجات  تغليف  �أجل  من  ال�ستخد�مه 

�لزر�عية الأن هذه �أي�سًا يجب �أن تخ�سع 

للرقابة، ولال�سف يف لبنان ي�ستخدمون 

بع�ص  لتغليف  مـــر�ت  عــدة  �لــكــرتــون 

�أمر �سار. ونحن ب�سدد  �ملنتجات وهذ� 

�ل�سناعيني  وتــدريــب  قــو�نــني  �إيــجــاد 

نقدمها  �لتي  �لن�سائح  �إىل  باالإ�سافة 

لتح�سني �لتغليف و�لت�سميم من ت�سميم 

كت�سميم  �لــرئــيــ�ــص  �لــ�ــســق  �أو  �لعلبة 

تخطيطي خارجي.

وحول �لكلفة �لتي ترتتب على �ل�سناعيني 

�نتهى  لقد  عطاهلل:  �أجابت  يدفعها،  ومن 

�أ�سبحنا  فنحن  لليبانباك  �ليونيدو  دعم 

و�ل�سناعي  �أنف�سنا  على  نعتمد  �الآن 

ولي�ص  �لتكاليف،  هذه  يتحمل  �لذي  هو 

مبعونة  �لبد�ية  يف  كان  كما  دعم  هناك 

�ليونيدو الأن هدف �ليونيدو كان تاأ�سي�ص 

هذ� �ملركز وي�سل �إىل مرحلة يغطي معها 

نفقاته من و�رد�ته �لذ�تية.

ملف خا�صمقابالت
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ملف خا�صمقابالت

تاأثري �سلبي على �ملاركة.

 وهكذ� فاإننا نعمل من �لد�خل بحيث �أن 

فح�ص  �إىل  بحاجة  يكون  �ل�سنف  هذ� 

للماركة  �لفح�ص  هذ�  جنري  ونحن  دم 

�مل�ستهلك  مع  �خلارج  ومن  �لد�خل  من 

كثرية  �أ�سياء  ونكت�سف  �ملوظفني،  ومع 

كل  لنا  وتظهر  �لفح�ص  هذ�  بنتيجة 

نعمل  �أ�سا�سها  وعلى  �ملوجودة  �لثغر�ت 

على  ون�سدد  �لثغر�ت،  هذه  معاجلة  على 

�لـDnA �خلا�ص بهذه �ل�سلعة، حيث نقوم 

وبالتايل  �لد�خل  من  �سيء  كل  بتقوية 

خطة  ووحدة  روؤيا  وحدة  لدينا  تتكون 

�مل�ستهلك  على  بالعمل  نقوم  ثم  ومن 

وهنا ندخل عملية �لتغليف.

ثم  ومن  باال�سرت�تيجية  نبد�أ  �إذ�ً،  نحن 

�لت�سويق  على  يتم  وتطبيقها  نطبقها، 

�ل�سنف،  �أو  �ملنتج  هي  �لتي  و�لعنا�رص، 

و�لتوزيع  و�ملكان  و�ل�سعر  �لتغليف  وثم 

و�لدعاية و�لت�سويق. 

�أو  �مل�ستهلك  هي  �ساد�سة  ركيزة  وهناك 

مهمة  �أمور  وهذه  باخلدمات  يتعلق  ما 

�أن  يجب  وكلها  �لت�سويق  عملية  يف  جد�ً 

منها  �أمر  لكل  �أن  بحيث  متنا�سقة  تكون 

�لتفا�سيل  �إىل كل  �لدعاية  من  بدء�ً  دوره 

�الأخرى �ملميزة للمنتج. و�ل�سعر هنا يعرب 

�إليك  موجهة  �ل�سلعة  هذه  كانت  �إذ�  عما 

��ستهد�ف  �لتغليف يعرب عن  �أم ال، وحتى 

ال  �الأطفال  �إىل  موجه  هو  فما  �مل�ستهلك، 

مثال؟  ولديك  �لكبار.  �إىل  توجيهه  ميكن 

تعلم  فاأنت  �ال�سرت�تيجية.  على  عملنا 

مهمًا  كان  وقد  �الأ�سناف،  من  هناك  كم 

وماذ�  الأم  يهم  ماذ�  �ليوم  نحدد  �أن  جد�ً 

ما  �ملنتج  هذ�  يف  جند  و�أن  �لطفل،  يهم 

نوعًا  ي�سكل  هذ�  الإن  منهما،  كاًل  يجذب 

معه  �لطفل  ياأخذه  �لذي  �ل�سندويت�ص  من 

�إىل �ملدر�سة، من �ملهم جد�ً �أن ميكّنه من 

و�حليوية  �لطاقة  يعطيه  و�أن  �ال�ستمر�ر 

�ل�سنف  �لنهار �ملدر�سي كله. وهذ�  خالل 

يجب �أن يطمئن �الأم باأننا ال نعطي �لطفل 

�أي �سيء كان.

شروط التصدير
وعن ن�سبة �ل�سناعيني �لذين ي�ستخدمون 

تقريبيًا  تقدير�ً  �أيوب  �أعطت  �لتوجه،  هذ� 

بغياب �أي �إح�سائيات: ففي لبنان بح�سب 

ممن   15% تتجاوز  ال  �لن�سبة  تقديرها 

�لن�سبة  وهذه  �الأ�سلوب،  هذ�  ي�ستخدمون 

ممن   90% ن�سبة  وهناك  �أي�سًا.  كبرية 

كارول  �ل�سيدة  حتدثت  �حلو�ر  بد�ية  يف 

�لت�سويق  يف  �لتغليف  دور  عن  �أيوب 

�إذ� كانت لدى �رصكة »بر�ند �سيل«  وعما 

��سرت�تيجية ل�سناعة �لتغليف، و�عتربت

حياتنا  يف  �أ�سا�سيًا  جزء�ً  �لتغليف 

تو�سعت  بعدما   خ�سو�سًا  �ملعا�رصة، 

�لتغليف  و�أ�سبح  �لتجارية  �لعالقات 

معها �أمر�ً �أ�سا�سيًا مل�ساعدة هذه �ملاركة 

كي تظهر وتتميز عما �سو�ها، يف �ملر�كز 

�لتجارية. 

هو  �مل�ستهلك  يلفت  ما  �أول  �أن  �سك  ال 

ما  �إىل  �لنظر  �إىل  يعمد  ثم  �لتغليف ومن 

معلومات  من  �لتغليف  على  موجود  هو 

�إي�سال  وهو  �أ�سا�سيًا  هدفًا  ت�سكل  و�لتي 

�لتي  �الأ�سا�سية  باملعلومات  ر�سالة 

�ل�سلعة  حول  معرفتها  �مل�ستهلك  يريد 

معلومات  هناك  و�أحيانًا  �ل�سنف،  �أو 

ياأتي  ثم  ومن  متيزه  �لتغليف  على 

�ل�سكل و�الألو�ن وكلها تعرب جمتمعة عن 

�سخ�سية هذ� �ل�سنف �أو ذ�ك.

ترابط التغليف والتسويق
ويعترب لبنان متاأخر�ً يف جمال �لتغليف 

هناك  �ملتطورة.  �لدول  يف  جد�ً  �ملتقدم 

يدركون قيمة �لتغليف وينفقون عليه كما 

يجب. و�إذ� ما قمنا بجولة على �ملنتجات 

�إىل  ونظرنا  �الأمريكية  �أو  �الأوروبية 

�ملنتجات �للبنانية نالحظ �لفارق بينها، 

ونحن نعرف ملاذ� ال يتطور �لتغليف الأنه 

ي�سبه �لت�سويق و�لذي نحن متاأخرون فيه 

�أي�سًا ن�سبة �إىل غرينا من �لدول.

 علينا �إيالء �الأهمية �الأوىل للتغليف ومن 

�لعامل  �الأ�سا�ص يف  �لذي هو  �لت�سويق  ثم 

�لتي  �ال�سرت�تيجية  و�ال�ست�سارة  كله، 

�أن يكون لدى  �أهم ما فيها  نقدمها نحن 

�مل�سّنع ميزة متيز ما يقدمه �إىل �مل�ستهلك 

وتكون متفردة وفريدة من نوعها، و�أهم 

من هذ� �أن يكون هناك م�ستوى عال من 

�ل�سدق حتى تتم �لعملية ب�سكل �سحيح. 

بتفا�سيلها  ملمًا  يكون  �أن  �ملرء  على 

�لـDnA لل�سنف  �أو  وخ�سو�سًا �خلال�سة 

و�ملاركة، ونقوم باإجر�ء كل �لفحو�سات 

 DnAلـ� الإيجاد  �لالزمة  و�الأبحاث 

�خلا�سة بال�سنف. 

وكل �أمور �لت�سويق تدور حول هذ� �الأمر، 

�أ�سا�سي يف �لتغليف، فهو يعرب عن  وهذ� 

بال�سكل  �أو  باالألو�ن،  �سو�ء  �ل�سنف  ميزة 

�أن  ثم  ومن  �ملو�سوعة،  باملعلومات  �أو 

�لغالف ال يكفي وبعد �أن نكون قد �سنعنا 

�لغالف وحددنا �لـDnA علينا �أن نعرف 

فكل  �ل�سنف.  هذ�  ت�سويق  يوجه  من  �إىل 

�سنف ير�سي �أنا�سًا معينني تبعًا للطبقة 

�أن يكون  �أو غريه ومن ثم يجب  �أو لل�سن 

�ل�سعر منطقيًا.

و�ل�سعر  و�ال�سم  �لغالف  يتعاون  وهكذ�   

وكل  �لت�سويق  دور  ياأتي  وثم  و�ل�سعار، 

متنا�سقة  تكون  �أن  يجب  �الأمور  هذه 

.DnAوتعرب عن هذ� �لـ

االستراتيجية التي تعتمدونها
قالت  �ملعتمدة،  �ال�سرت�تيجية  وحول 

در��سة  على  نعمل  بد�ية  نحن  �أيوب: 

�ل�سنف، و�ملاركة هنا هي �ملفتاح، ومن 

هنا نعمد �إىل در��سة �خلطة �لالزمة على 

�ملدى �لطويل، مبعنى �إىل �أين تذهب هذه 

وكيف  ت�سويقها  �سيتم  وكيف  �ملاركة 

يجب تقدميها الأن �مل�ستهلك يتطور ب�سكل 

د�ئم وكذلك �ل�سوق. فاإذ� مل يكن لل�سنف 

روؤيا �إىل �أين يتجه وكيف يجب �أن يتطور 

وبالتايل  يف�سل  فاإنه  �مل�ستهلك  هذ�  مع 

من  �بتد�ء�ً  دو�مة  يدخل يف  �لتاجر  فاإن 

تخفي�ص �ل�سعر �إىل ما هنالك من عالجات 

وهنا  �ل�سحيحة،  �ملعاجلة  هي  تكون  ال 

�لتي  �ال�سرت�تيجية  �خلطة  دور  ياأتي 

تعتمد على �ملدى �لطويل بدء� من خم�ص 

�سنو�ت وما فوق.

�أين نريد �لو�سول  �إىل  �ليوم خطتنا هي: 

بعد �سنتني؟

ت�سور�ت  لديهم  لي�ست  �أ�سخا�ص  هناك 

بخطة  م�ساعدتهم  �إىل  فنعمد  م�ستقبلية 

��ستق�ساء  �إىل  نعمد  ثم  ومن  بها،  نبد�أ 

�ملوظفني،  و�آر�ء  مثاًل  �الإد�رة  �أفكار 

غياب  يف  خمتلفة  �أفكار�ً  لديهم  فنجد 

�أي تن�سيق بني �لطرفني وهو �أمر يوؤثر له 

لي�ست لديهم �لنية العتماد هذه �لطريقة، 

�الأ�سو�ق  يف  �لنجاح  ن�ستطيع  وحتى 

على  �لقدرة  �إىل  بحاجة  �أل�سنا  �لعاملية 

�لت�سدير ولبنان بلد �سغري ال يكفي؟

�رصوط  �أول  �أن  قائلًة:  �أيوب  وتابعت   

مقبواًل  �ملنتج  يكون  �ن  هو  �لت�سدير 

خطة  �إىل  نحتاج  هنا  ونحن  ومتاأقلمًا، 

الأن �مل�ستهلك �أ�سبح كثري �لتنقل وعلينا 

�لتنقل معه، ومن ثم علينا مر�عاة �الأمور 

�ل�سحية، وعلى �ملو�د �لغذ�ئية �أن تر�عي 

هذه �الأمور. 

يف �سوء ذلك، يجب �أن تتما�سى �ل�سناعة 

مع �ملتطلبات �جلديدة، الأن �ملو�د �الأولية 

تتغري ب�سكل كبري. وهناك �رصورة ملر�عاة 

�أ�سباب  �إىل  �إ�سافة  �لبيئة،  حماية  ق�سية 

عديدة يجب مر�عاتها و�إيالءها �الأهمية. 

�ل�سورة  هي  تقدم  ما  كل  من  �أهم  ولكن 

�لتي يجب �أن يظهر فيها �ل�سنف، و�أحدهم 

�أجرى در��سة على هذ� �الأمر و�أطلق عليه 

يف  �ل�سامت”  �ملبيعات  “رجل  ت�سمية 

�لت�سويق. فهو مندوب �ملبيعات �ل�سامت 

�لدعاية  �أهمية  عن  يعرب  وهذ�  لل�سلعة، 

و�الإعالن �لتي تهم هم �لتاجر.

 ولديك �أي�سًا مو�د �ملنتج �الأولية، وهنا لديك 

در��سة حول مدى تاأثري هذ� �الأمر �لذي يبلغ 

%70 من عملية �لت�سويق، وهو �أي �الإعالن 
�مل�ستهلك،  قر�ر  يف   78% بن�سبة  يوؤثر 

تبني  حيث  �سورية  يف  �أجريت  و�لدر��سة 

على  و�لتغليف  �لتعبئة  �أثر  بلغ   %  88 �أن 

�مل�ستهلك. و�لعينة )�لدر��سة( كانت مهتمة 

مييز  �لغالف  �أن  وبررت  �ل�سحية  لالأغلفة 

بني �ملنتوجات. فامل�ستهلك على عجلة من 

�أمره د�ئمًا ويريد ما هو �سهل عليه، وهذه 

�الأمور �ملعتمدة من تغليف وت�سويق ت�سهل 

عليك حياتك وهكذ� ت�ستطيع �تخاذ قر�رك 

ب�رصعة. 

كلفة االنتاج
و�لقطاع  �ل�سناعيني  قدرة  وحول 

�الأمر  هذ�  كلفة  حتمل  على  �ل�سناعي 

�أن  �ملوؤكد  �أيوب: من  �ل�سلع، تو�سح  على 

يعتربها  �أن  كلفة معينة ويجب  له  �الأمر 

�ل�سناعي نوعًا من �ال�ستثمار �لذي �سريد 

له تكاليفه على مدى زمني بعيد، ومن ثم 

تاأثري ذلك على �حلجم �خلا�ص باملبيع، 

وهي �ستعو�ص عليه الأنها �ستعيد له عرب 

�لبيع �أكرث وعندما يجري ح�ساباته �سريى 

�أن هذه �لكلفة �أخري�ً �ستعو�ص عليه ب�سكل 

�أف�سل وتفتح له جماالت جديدة.

وحول �قرت�حها تعميم هذه �لثقافة على 

من  ذلك  �إن  �أيوب:  �أكدت  �ل�سناعيني، 

�أ�سعف ما هو موجود لدينا، برغم وجود 

�ل�سناعة  جمال  يف  جد�ً  جيدة  �أ�سناف 

ماركة  وجود  نرى  ونحن  بل  �لغذ�ئية، 

جديدة يف كل يوم وهي ماركات �سغرية 

باأعد�د  منها  وي�سنعون  �آرتيز�نية 

�سغرية.

�أن �ل�سناعات �لغذ�ئية لدينا   نحن نعلم 

�لعالية  �لقدر�ت  من  �لنف�ص  هذ�  فيها 

ولكن ينق�سها �خلطة �لت�سويقية.

�ل�رصكات  بع�ص  لدينا  �الآن  �أيوب:  تتابع 

تز�ل  وال  �أ�سلوبنا،  باعتماد  بد�أت  �لتي 

هذ�  �إىل  بحاجة  كثرية  �رصكات  هناك 

�الأمر وال بد من �لقيام بن�ساطات معينة 

لتعميم ذلك، وهي متعلقة كثري�ً باحلالة 

�القت�سادية.

شريكة ومستشارة للشؤون اإلعالنية في شركة »براند سيل«

 كارول أيوب: 
لدينا استراتيجية العتماد التغليف والتسويق

تعتمد السيدة كارول أيوب 
في حوارها استراتيجية 

الخطوة خطوة لتوضيح فكرتها 
في صناعة تغليف المنتج 

وتسويقه في االسواق المحلية 
والخارجية، وهي تعتبر لبنان 

متأخرًا في هذا المجال في حين 
تراه متقدمًا جدًا في الدول 

المتطورة لذلك تعمل  الشركة 
على معالجة الثغرات  التي 

تعيق تطور هذا القطاع. 
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�أقام جمل�ص �لعمل �للبناين ندوة �قت�سادية 

للدكتور ريا�ص �سالمة، ح�رصها �سلطان بن 

�الإمار�ت  م�رصف  حمافظ  �ل�سويدي  نا�رص 

جمل�ص  رئي�ص  �ملناعي  جا�سم  د.  �ملركزي، 

�خلطيب  فــرح  �لــعــربــي،  �ل�سندوق  �إد�رة 

�للبنانية  �ل�سفارة  باأعمال  �لقائم  �حلريري 

�الأول  �لنائب  �لكعبي  خلفان   ، �أبوظبي  يف 

�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة  لرئي�ص جمل�ص 

�أبوظبي،  و�سفر�ء �لعديد من �لدول �لعربية 

�الإمــار�تــيــني  �الأعــمــال  مــن رجــال  وح�سد 

يف  �الأعمال  جمال�ص  وروؤ�ساء  و�للبنانيني، 

�أبوظبي.

 - �للبناين  �لعمل  جمل�ص  رئي�ص  ــدث  حت

�جنـــاز�ت  عــن  �ل�سالح  �سفيان  �أبــوظــبــي 

تطوير  يف  �ال�ــســا�ــســي  ودوره  �سالمة  د. 

كما  �للبناين.  �مل�رصيف  �لنظام  وحتديث 

�خلليجية  �لعالقات  باأهمية  �ل�سالح  �أ�ساد 

�الإمار�تية  �لعالقات  وخا�سة  �للبنانية 

�للبنانية، معلنًا با�سم جمل�ص �لعمل �للبناين 

وجميع �أبناء �جلالية �للبنانية يف �أبوظبي، 

لدولة  �المتنان  وعميق  �لوفاء  خال�ص  عن 

لقيادتها  و  �ملتحدة  �لعربية  �الإمــــار�ت 

�لر�سيدة لكل ماقدمته للبنان .

 ثم حتدث  د. �سالمة على ��سرت�تيجية م�رصف 

لبنان �ملركزي قائاًل: »تتوخى ��سرت�تيجية 

�مل�رصف �ملحافظة على �ال�ستقر�ر يف �سعر 

�رصف �للرية جتاه �لدوالر �المريكي ب�سكل 

�أ�سا�سي، خ�سو�سًا �ن كل �الإمكانات متاحة 

لتحقيق ذلك من خالل �أواًل: �متالك م�رصف 

بلغت  �الجنبية  بالعمالت  لبنان موجود�ت 

�لـ 36 مليار دوالر با�ستثناء �لذهب، وثانيًا: 

لود�ئع  �للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع  �متالك 

دوالر  مليار   130 �لـ  حدود  تقريبًا  ت�ساوي 

و�لتي تو�زي ثالثة �أ�سعاف �لناجت �ملحلي، 

�مل�سارف  ود�ئــع  مليار�ً   25 �إليها  ي�ساف 

فاإن  لذلك  ــارج،  �خل يف  �لعاملة  �للبنانية 

�لتي  �لدقيقة  �ملرحلة  هذه  ويف  �مل�رصف 

باأ�رصها،  �لعربية  و�ملنطقة  لبنان  بها  مير 

وحتريك  �ل�سيولة  �سخ  �إعــادة  على  يعمل 

�ل�سوق وحث �مل�سارف على ممار�سة �سيولة 

يف  �القت�سادية  �لقطاعات  مع  م�سوؤولة 

�سبيل تخطي هذه �ملرحلة �ل�سعبة و�لدقيقة.

�ملناعي،  جا�سم  د.  قبل  من  مد�خلة  ويف 

�سندوق  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لعام  �ملدير 

لبنان  م�رصف  مبكانة  �أ�ساد  �لعربي،  �لنقد 

�ملوؤ�س�سات  لدى  »�إن  قائاًل:  �لهام،  ودوره 

لذلك  لبنان،  ثقة كبرية يف  �لعربية  �ملالية 

ي�ستمر �لعمل على دعم �قت�ساده. 

ويف ختام �لندوة �القت�سادية قدم �لرئي�ص 

�إىل  و�لتميز  �لريادة  درع  �ل�سالح  �سفيان 

�سعادة �لدكتور ريا�ص �سالمة حاكم م�رصف 

يف  و�بد�عاته  الجنــاز�تــه  »تقدير�  لبنان، 

حماية وتطوير �لنظام �مل�رصيف �للبناين«.

مجلس العمل اللبناني - أبوظبي 
يكّرم حاكم مصرف لبنان

د.سالمة: 

الليرة بخير 
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ر�صالة الإمارات

�آالف  بــدبــي  غلفود  معر�ص  ��ستقطب 

�لزو�ر من كافة �جلن�سيات، و�سط تظاهرة 

عددهم  جتاوز  �لذين  للعار�سني  عاملية 

لالإعالن  دبي  �إىل  جــاوؤو�  عار�ص   4200

و�لبحث  �ل�سفقات  ولعقد  منتجاتهم  عن 

ويحت�سن  جديدة.  و�أ�سو�ق  �رص�كات  عن 

�ملنتجات  من  �الآالف  ع�رص�ت  �ملعر�ص 

تناف�سية  �أجــو�ء  و�سط  متعددة  دول  من 

�لعار�سني  �إقبال  ن�سبة  ــزد�د  وت ر�قية. 

 25% يــو�زي  مبا  �سنويًا  �ملعر�ص  على 

�أي معر�ص  م�سبوقة يف  ن�سبة غري  وهي 

من معار�ص �الأغذية يف �لعامل، حيث يعد 

ويناف�سه  �الإطالق  على  �أكربها  »غلفود« 

يف ذلك معر�ص �سيال بفرن�سا.

وقال روبن رزق مدير عام مبيعات �رصكة 

معاجلة  جمــال  يف  �ملتخ�س�سة  تــرت�بــاك 

�إن  �ل�سائلة،  �لــغــذ�ئــيــة  ـــو�د  �مل وتغليف 

»ترت�باك« حري�سة على �مل�ساركة �ل�سنوية 

�ملتز�يدة  الأهميته  نظر�ً  يف معر�ص غلفود 

من عام �إىل �آخر، و�أ�ساف �أن �ل�رصكة ملتزمة 

مو��سفات  ذ�ت  جديدة  منتجات  بطرح 

عالية �جلودة. الفتًا �أن »ترت�باك« موجودة 

يف بلد�ن عدة حول �لعامل.

وتابع رزق �أن �ل�رصكة �أعلنت على هام�ص 

�ملعر�ص عن عدد من �الإ�سافات �ملهمة 

�لتي مت �إدخالها على جمموعة منتجاتها 

فعاليات  يف  م�ساركتها  خــالل  وذلــك 

 .»2013 »غلفود  لالأغذية  �خلليج  معر�ص 

للعمالء  �ملبتكرة  �الإ�سافات  �آخر  وتوفر 

�الحــتــيــاجــات  تلبية  يف  ـــرب  �أك �ــرصعــة 

من  �حلـــد  ــع  م للم�ستهلكني  �ملــتــغــرية 

تكاليف �ال�ستثمار يف معد�ت جديدة. 

�لرئي�ص  نــائــب  ــد،  ــر�ن ب ت�سارلز  وقـــال 

لــدى  �ملــنــتــجــات  و�إد�رة  لــلــتــ�ــســويــق 

»ترت�باك«: تعك�ص هذه �الإ�سافات تركيز 

�لذي  �البتكار  مفهوم  على  »تــرت�بــاك« 

ويزيد  �لقيمة  من  �ملزيد  �لعمالء  مينح 

من خيار�ت حلول �لتعبئة لديهم، ف�ساًل 

ومنحهم  �لت�سغيلية،  كفاءتهم  تعزيز  عن 

�مل�ستمرة  �لتغري�ت  مو�كبة  على  �لقدرة 

ملتطلبات �مل�ستهلكني ب�رصعة �أكرب.

رئي�ص  ح�سن  ح�سام  ــال  ق جهته،  مــن 

دبي  يف  �الإكـــو�دوري  �لتجاري  �ملكتب 

على  حري�سة  �الإكو�دورية  �ل�رصكات  �إن 

وال�سيما  �لعامل  حــول  ن�ساطها  تو�سيع 

يف منطقة �خلليج �نطالقًا من دبي، و�أن 

�الإكو�دور ت�سعى بقوة �إىل دخول �الأ�سو�ق 

�لنا�سئة يف �ل�رصق �الأو�سط.

من  ـــــو�دور  �الإك و�رد�ت  �أن  و�أ�ــســاف 

خالل   188% مبعدل  �رتفعت  �الإمـــار�ت 

�رتفعت  بينما   2011 �إىل   2009 من  �لفرتة 

�الإمار�ت مبعدل  �إىل  �الإكو�دور  �سادر�ت 

%87 خالل �لفرتة نف�سها.
كما منت �سادر�ت �الإكو�دور ب�سكل مطرد 

منذ عام،2009  حيث �زد�د معدل �لتجارة 

بني �لبلدين يف �لفرتة �ملمتدة بني 2009 

عام  ويف   . �ملئة  يف   161.  2 بن�سبة  و2011 

�إىل  �الإمار�ت  �إجمايل �سادر�ت  بلغ   2011

حني  يف  دوالر،  مليون   18.  6 �الإكــو�دور 

بلغ �إجمايل �لو�رد�ت غري �لنفطية لدولة 

�الإمار�ت من �الإكو�دور 4 .4 مليون دوالر. 

و�حللويات  �ل�سكر  منتجات  حاليًا  وتعد 

ــفــو�كــه  ـــرصو�ت و�ل ـــ� و�الأ�ـــســـمـــاك و�خل

�أكرث  �ملح�رصة  و�الأطعمة  و�ملك�رص�ت 

و�رد�ت �الإمار�ت من �الإكو�دور طلبًا.

جوائز »غلفود« 
حفل  �أقيم  �ملعر�ص،  هذ�  هام�ص  وعلى 

تكرمي �لفائزين بجو�ئز »غلفود 2013« يف 

دورتها �لر�بعة، يف فندق ريتز كارلتون 

يف  ــك  وذل �لعاملي،  ــايل  �مل دبــي  مركز 

معر�ص  من  �الأول  �ليوم  فعاليات  ختام 

�حلفل،  ح�رص  )غلفود(.  لالأغذية  �خلليج 

�لذي نظمه مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 

و�مل�سوؤولني  �ل�سخ�سيات  كبار  من  ح�سد 

�لغذ�ئي،  �لقطاع  يف  �لــقــر�ر  و�سانعي 

بفئات  �لفائزة  �ل�رصكات  من  �سيما  ال 

�جلو�ئز �لع�رصين.

جلنٌة  �جلــو�ئــز  منح  عملية  يف  وحــّكــم 

 . عامليني  م�ستقلني  خــرب�ء  من  موؤلفة 

هذ�  ��ستقطبت  قد  غلفود  جو�ئز  وكانت 

�لعام 140 م�ساركة يف 24 فئة. و�سهد هذ� 

�لعام �إطالق فئة جديدة هي فئة »جائزة 

�ملنتجات  م 
ّ
تكر �لتي  �ملحلي«،  �لطعام 

من  �الإمـــار�ت  يف  ت�سنيعها   
ّ
يتم �لتي 

نات ُتزرع يف �أر�ص �لدولة.
ّ
مكو

�الأول  �لنائب  ــوه،  ل تريك�سي  و�عــتــربت 

للرئي�ص يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 

�ت�سمت  �لتي  �لعالية  �جلودة  معايري  �أن 

�لعام،  هــذ�  جو�ئز  يف  كات 
َ
�مل�سار بها 

و�الهتمام �لو��سع من �لقطاع بامل�ساركة 

وقالت:   . ��ستثنائيني  كانا  �جلو�ئز،  يف 

العبني  نــرى  �أن  لالهتمام  �ملثري  »مــن 

�إقليميني كبار�ً يف قطاع �ملو�د �لغذ�ئية 

و�مل�رصوبات يرفعون من م�ستوى �لتميز 

�ملهم  من  لذلك  عــام،  كل  يف  و�البتكار 

�ل�رصكات  تلك  تــكــرمي  على  نعمل  �أن 

عرب  �لقطاع  تطوير  يف  الإ�سهامها  نظر�ً 

�لوقت  يف  وذلــك  �الإبد�عية،  �إمكاناتها 

مكانته   
ّ
تبوو جلفود  فيه  يو��سل  �لــذي 

�ملرموقة كاأكرب حدث جتاري يف قطاع 

�الأغذية و�ل�سيافة يف �لعامل«.

مشاركة »مسافي« 
�ل�رصكات  ــدى  �إح »م�سايف«،  و�ساركت 

ــتــجــات  �ملــن قـــطـــاع  يف  ــة  ــ�ــس �ملــخــت

�ال�ــســتــهــالكــيــة �لــ�ــرصيــعــة �حلــركــة يف 

�ملنطقة، يف معر�ص غلفود، حيث عر�ست 

مياه  مــن  �ملــنــتــجــات  مــن  جمموعتها 

ومياه  وع�سري  ورقية  وحمــارم  معدنية 

منّكهة و�أرز ب�سمتي.

�لت�سويق  مدير  دي�ساي،  نيكيل  ــال  وق

�الجتماعية  و�مل�سوؤولية  �لتجارة  لفئة 

م�ساركتنا  ــر�ر  ق »يــاأتــي  م�سايف:  لــدى 

�لذي  للنجاح  نتيجة  غلفود  معر�ص  يف 

حققناه يف دور�ت �ملعر�ص �ل�سابقة«.

 أمن الغذاء وسالمته
حكوميون  ومــ�ــســوؤولــون  وزر�ء  وعــقــد 

 20 من  ر�سمية  جتارية  وفــود  وروؤ�ــســاء 

هام�ص  على  ــدة  ع �جتماعات  دولــــة،  

ــة )غــلــفــود(.  ــالأغــذي مــعــر�ــص �خلــلــيــج ل

ــعــة 
ّ

وتـــنـــاولـــت �الجــتــمــاعــات �ملــو�ــس

�لغذ�ئية  �حلاجات  ق�سايا  و�لثنائية، 

م�سائل  جانب  �إىل  و�مل�ستقبلي،  �حلالية 

وقد  �الأغــذيــة.  و�سالمة  �لغذ�ئي  �الأمــن 

»قطاع  �سعار  حتت  �الجتماعات  قدت 
ُ
ع

�الأمــن  و�حتياجات  �لعاملي  ــة  �الأغــذي

�لغذ�ئي و�ل�سالمة �لغذ�ئية«.

ر��سد  �الجــتــمــاعــات  �أحـــد  يف  ــارك  ــس و�

و�ملــيــاه  �لبيئة  وزيـــر  فــهــد،  بــن  �أحــمــد 

�الإمار�تي، ووزر�ء وم�سوؤولون حكوميون 

وتركيا  �الأرجنتني  من  ودبلوما�سيون 

ونيوزيلند� و�ململكة �ملتحدة، �إىل جانب 

م�سوؤولني �إمار�تيني �آخرين.

أضرار المخدرات 
ت�سارك �الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت 

يف  ممثلة  دبي  ل�رصطة  �لعامة  بالقيادة 

ق�سم �لتوعية باأ�رص�ر �ملخدر�ت مبعر�ص 

�خلليج لالأغذية )غلفود 2013(.

�ل�سويدي  بــالل  جمعة  �لنقيب  وقـــال 

�ملخدر�ت،  باأ�رص�ر  �لتوعية  ق�سم  رئي�ص 

�ملتنوعة  �ملعار�ص  يف  �مل�ساركة  �إن 

و�ملوؤمتر�ت و�إلقاء �ملحا�رص�ت �لتوعوية 

و�لوقاية  �لتوعية  �إد�رة  �أوليات  �أحد  عد 
ُ
ي

�لذي يو�سلها للهدف �ملن�سود وهو �حلد 

�ملجتمع  وتوعية  �ملخدر�ت  �نت�سار  من 

خا�ص  ب�سكل  �ل�سباب  وفئة  عام  ب�سكل 

�ملختلفة،  باأنو�عها  �ملخدر�ت  مبخاطر 

�لديني  ــو�زع  ــال ب ــز�م  ــت �الل ــرصورة  ــ� وب

خطورة  مــن  يحميهم  وقــائــي  كمنهج 

�الجنر�ف ور�ء �الأهو�ء �لتي جترهم نحو 

�الإدمان و�ل�سقوط يف �رِصك �ملروجني.

�إن  �ل�سويدي  بالل  جمعة  �لنقيب  وقــال 

مكافحة  جلناح  �ملعر�ص  زو�ر  �إ�ــســادة 

وجتعلنا  �الأمــام  نحو  تدفعنا  �ملخدر�ت 

بن�رص  �مل�سرية  �إكمال  نحو  بقوة  من�سي 

�ملجتمع  �أفــر�د  بني  �لتوعوية  �لثقافة 

كافة.

�لثقافة  ن�رص  �إىل  �مل�ساركة  وتــهــدف 

�الأمنية �ملتمثلة يف توعية زو�ر �ملعر�ص 

�ملختلفة  باأنو�عها  �ملخدر�ت  مبخاطر 

�إليهم وتوزيع  �لتوعوية  �مل�سورة  وتقدمي 

�لتذكارية  و�لهد�يا  �لربو�سور�ت  بع�ص 

مع  �لتو��سل  بخط  و�لتعريف  لــلــزو�ر، 

عرب  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة 

�أي  لتقدمي   800400400 �ملجاين  �لرقم 

معلومة تفيد �الإد�رة و�لذي نتعامل معها 

بكل �رصية.

كشف النقاب عن أحدث تقنيات قطاع تغليف المواد 
الغذائية في العالم

دبي.. 
»غلفود« احتضن آالف الزوار 
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ر�صالة �صوريا

ك�سف وزير �القت�ساد و�لتجارة �خلارجية 

�حلكومة  �إن  حمبك،  ظافر  حممد  �ل�سوري 

�الأ�رص�ر  تعمل حاليًا على م�رصوع ح�رص 

يف خمتلف �ملناطق و�ملدن و�ملحافظات 

�ل�سورية للتعوي�ص على �ملت�رصرين مبينًا 

لكل  بالن�سبة  عاداًل  �سيكون  �لتعوي�ص  �أن 

من تعر�ست ممتلكاته لالأ�رص�ر و�لتخريب، 

وذلك وفق �سو�بط معينة مل ي�ستقر عليها 

�لر�أي �لنهائي بعد لتقدير �أ�رص�ر كل على 

حدة.

م�سري�ً �إىل �أن هذ� �مل�رصوع ورغم تكاليفه 

�لــدولــة  �إمــكــانــيــات  �سمن  يقع  �أنـــه  �إال 

�الأفــر�د  مل�ساعدة  بالكبرية  و�سفها  �لتي 

�ل�سوريني على جتاوز �الأ�رص�ر �لتي حلقت 

وقوع  قبل  �ل�سابقة  حياتهم  ومــعــاودة 

�الأ�رص�ر عليهم وعلى ممتلكاتهم.

مل  �خلارجية  و�لتجارة  �القت�ساد  وزيــر 

يحدد رقمًا للتعوي�سات �ملزمعة، مو�سحًا 

ولو  رقــم  تقدمي  ت�ستطيع  ال  �حلكومة  �أن 

تقريبيًا الن �مل�ساألة حاليًا ما ز�لت �سمن 

نطاق ح�رص �الأ�رص�ر وتقدير قيمتها موؤكد�ً 

يف �لوقت نف�سه �أن مبلغ �لتعوي�سات بات 

كبري�ً جد�ً ولكن �لدولة باإمكانياتها قادرة 

بكل  حلق  �ــرصر  كل  عن  �لتعوي�ص  على 

مو�طن يف �سورية وب�سكل عادل.

وعن �ملبلغ �لتقريبي لالأ�رص�ر �لتي حلقت 

يف  وممتلكاتهم  �ل�سوريني  باملو�طنني 

�لدكتور  قال  �ل�سورية  �ملناطق  خمتلف 

�ملبلغ �سخم جد�ً،  �إن  حممد ظافر حمبك: 

يف  كذلك  و�رد  غري  برقم  حتديده  ولكن 

م�ستمرة  �الأ�ــــرص�ر  الأن  �حلالية  �لــفــرتة 

�الإرهابية  �ملجموعات  ��ستمر�ر  نتيجة 

م�سري�ً  و�إجر�مها،  تخريبها  يف  �مل�سلحة 

قيمتها  وتقدير  �الأ�ـــرص�ر  ح�رص  �أن  �إىل 

م�ستمر حتى �الآن عن طريق جلان مركزية 

ير�أ�سها نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ل�سوؤون 

�خلدمات ووزير �الإد�رة �ملحلية، مبينًا �أن 

باملرتبة  �سيكون  �الأ�رص�ر  عن  �لتعوي�ص 

و�مل�ساكن،  �ل�سكنية  للم�رصوعات  �الأوىل 

�إ�سافة �إىل �مل�رصوعات �ل�سناعية، منوهًا 

�حتاد  مع  حاليًا  �لقائم  �لوثيق  بالتعاون 

�لتي  �الأ�ــرص�ر  الإح�ساء  �ل�سناعة  غرف 

من  ومن�ساآتهم  �ل�سناعيون  لها  تعر�ص 

يف  �لــالزمــة  �لر�سمية  �لثبوتيات  خــالل 

دعاوى  �إقامة  مع  بالتو�زي  �ملجال،  هذ� 

�لدولية  �ملــر�جــع  �أمــام  دولية  ق�سائية 

�ل�سبب  كان  من  يتحمل  حتى  �ملخت�سة، 

�لبنية  لها  تعر�ست  �لتي  ـــرص�ر  �الأ� يف 

�لتحتية �خلدمية و�ل�سناعية و�القت�سادية 

به،  قام  عما  �مل�سوؤولية  كامل  �ل�سورية، 

�لق�سائية  �لــدعــاوى  هــذه  �أن  �إىل  م�سري�ً 

�لعدل  ووز�رة  �حلكومة  با�سم  �ستقدم 

موؤكد�ً  �ل�سورية،  �ل�سناعة  غرف  و�حتــاد 

�جلهات  مــن  �لكثري  يتقدم  �أن  �إمكانية 

مماثلة  ق�سائية  ــدعــاوى  ب �ــســوريــة  يف 

و�لطرق  باالإ�سكان  �ملعنية  �جلهات  مثل 

من  و�سو�ها  �حلديدية  و�ل�سكك  و�جل�سور 

�لعامة  و�القت�سادية  �خلدمية  �ملــر�فــق 

وزير  يتابع  وعليه  �سورية،  يف  و�خلا�سة 

�القت�ساد و�لتجارة �خلارجية فاإن كل هذه 

�لنو�حي �أخذت باحل�سبان الأن حق �ل�سعب 

�ل�سوري لن ي�سيع و�ستبذل �حلكومة كامل 

جهدها يف حت�سيل حقه ممن تن�سبب بهذ� 

�خلر�ب و�لدمار.

�ست�رصف  �حلكومة  �أن  �إىل  حمبك  وي�سري 

م�ساكنهم  ت�رصرت  ملن  تعوي�سات  كذلك 

�الإرهابية  �ملجموعات  تخريب  نتيجة 

ترميم  ــن  م يتمكنو�  حــتــى  �ملــ�ــســلــحــة، 

م�ساكنهم و�لعودة �إليها، وال�سيما �أن �لكثري 

منهم يقيم يف مر�كز �الإيو�ء و�الإغاثة �لتي 

رتبتها �حلكومة يف �ملد�ر�ص و�سو�ها من 

مر�فق  وهــي  �جلماعية،  �الإقــامــة  �أمكنة 

خدمية  عمليات  يف  �لدولة  �إليها  حتتاج 

�أخرى وال�سيما �ملد�ر�ص.

�حلكومة  �أن  �إىل  حديثه  يف  حمبك  وي�سري 

بح�رص  �ستقوم  مــ�ــرصوعــهــا  �ــســيــاق  يف 

باملو�طنني  حلقت  �لتي  �الأ�ــرص�ر  جميع 

وممتلكاتهم مهما كرب هذ� �ل�رصر �أو �سغر، 

تاأكيد  �ملو�طنني يف  �إىل  �لعون  يد  لتقدمي 

جديد على �لتز�م �حلكومة باملو�طنني من 

خالل تاأمني كل م�ستلزماتهم وحتملها كل 

م�سوؤولياتها يف هذ� �ملجال.

وعن كلفة تاأهيل �لعقار�ت و�مل�ساكن �لتي 

�ملجموعات  وتخريب  �إجر�م  من  ت�رصرت 

�القت�ساد  وزير  قال  �مل�سلحة،  �الإرهابية 

و�لتجارة �خلارجية: �إن �لكلفة غري حمددة 

ــرص�ر  �الأ� �أن  �إىل  بالنظر  �للحظة،  حتى 

�الأخذ  مع  تقريبيًا،  ولو  مببلغ  حت�رص  مل 

�أي رقم يطرح حاليًا  باحل�سبان عدم دقة 

لهذه �مل�ساألة، لكون �الأ�رص�ر ال تز�ل رقمًا 

يدور �رتفاعًا.

مشروع حكومي لحصر األضرار على مستوى القطر         

محبك: إمكانيات الدولة كبيرة 
وستعوض كل متضرر 

�الأ�ــرص�ر  �سوريا  يف  �ل�سناعة  وز�رة  قدرت 

�لتي حلقت مبن�ساآتها �ل�سناعية لغاية نهاية 

�لعام �ملا�سي بنحو 40،5 مليار لرية �سورية 

�ل�رصف  �سعر  بح�سب  دوالر  مليون   420(

�ل�سائد(.

�أن  �ل�سورية،  ــوطــن«  »�ل �سحيفة  وذكـــرت 

�ل�سناعة  وز�رة  عن  �ل�سادر  �الأخري  �لتقرير 

�لقيمة �الإجمالية ملجموع �الأ�رص�ر  �أن  �أظهر 

تقدر  �لقطاع،  لهذ�  �ملبا�رصة  �ملبا�رصة وغري 

بنحو 40،5 مليار« لرية �سورية.

و�أو�سح �لتقرير �أن »�الأ�رص�ر �ملبا�رصة بلغت 

فيما  دوالر(  مليون   280( لــرية  مليار   26،7

 13،7 بحدود  �ملبا�رصة  غري  �الأ�ــرص�ر  قــدرت 

مليار لرية )140 مليون دوالر(«. وذكر �أن �لقيم 

ل�سعوبة  نظر�  »تقديرية«  قيم  هي  �ملذكورة 

�ملن�ساآت  بع�ص  يف  �الأ�ــرص�ر  كامل  �إح�ساء 

�ساخنة  مناطق  �سمن  »تقع  �لتي  �ل�سناعية 

مثل حمافظة حلب و�دلب ودير �لزور«.

فاإن  �لوز�رة  �أوردتها  �لتي  �الأرقام  وبح�سب 

موؤ�س�سة »حلج وت�سويق �الأقطان« نالت �لق�سط 

�الأوفر من �خل�سائر حيث بلغت 13 مليار لرية 

�ملوؤ�س�سة  تلتها  دوالر(  مليون   138( �سورية 

 11 �ملبا�رصة  �أ�رص�رها  بلغت  حيث  �لن�سيجية 

مليار لرية )117 مليون دوالر(.

 وزارة الصناعة السورية: 240 مليون دوالر خسائر

�لقطاع  منها  يعاين  �لتي  و�ل�سعوبات  �مل�سكالت  حل  �أن  يبدو 

�أ�سكال  كل  بتقدمي  �حلكومة  بالتز�م  مرهون  �ل�سناعي  �لعام 

�لدعم �ملمكنة لل�سناعة �ل�سورية مبا ميكنها من زيادة طاقتها 

�ــرصورة  مع  هــذ�  يرت�فق  �أن  ب�رصط  و�لت�سديرية  �الإنتاجية 

يف  وال�سيما  �ل�سناعة  وغرف  �حلكومة  بني  و�لتكامل  �لتعاون 

ظل �لظروف �لر�هنة.

وز�رة �ل�سناعة وجهت كتابًا �إىل وز�رة �ملالية �رصحت فيه جملة 

�لقطاع  هذ�  لدعم  �الأ�سا�ص  �عتربتها  و�ملقرتحات  �حللول  من 

�أن هذه �ملقرتحات قد متت  �ل�سناعية وال�سيما  ودعم �ملن�ساآت 

مناق�ستها مع �أع�ساء غرفة �سناعة دم�سق وريفها و�لتي �سملت 

عر�سًا لو�قع �لقطاع �ل�سناعي ومقرتحات ومطالب �ل�سناعيني. 

�آلية جديدة حلماية �ل�سناعة  �أبرزها ب�رصورة و�سع  وقد جتلى 

لها مثيل  �لتي  �جلاهزة  �ملو�د  �مل�ستورد�ت من  و�لوطنية جتاه 

يف �ل�سناعة �لوطنية و�لقادمة من �لدول �ملوقع معها �تفاقيات 

�مل�ستوردة  �ملنتجات  بائعي  تكليف  خــالل  من  حــرة،  جتــارة 

على  جديًا  و�لعمل  �ملنتجات  بائعي  من  �أعلى  �رصيبية  بن�سبة 

�إعادة منح �لقرو�ص لل�سناعيني وتخفي�ص �لفو�ئد �إىل 8 % هذ� 

باالإ�سافة �إىل �أهمية متويل �العتماد�ت مل�ستورد�ت �ل�سناعيني 

بالقطع �الأجنبي وت�سجيع تاأ�سي�ص م�سارف �لتمويل �ال�ستثماري 

�ملتناهي �ل�سغر خللق فر�ص عمل يف �ملناطق �لريفية و�لنائية.

�ملو�د  جميع  على  �جلمركية  �لر�سوم  تخفي�ص  على  �لتاأكيد  مع 

�الأولية لل�سناعات �لن�سيجية �لتي ر�سمها �حلايل 5 % فما فوق 

و�لتي ت�سكل 40 % من �ملنتج �لنهائي.

�لغر�مات  من  �ل�سناعيني  الإعفاء  مر�سوم  الإ�ــســد�ر  و�ل�سعي 

لعام   8 �لقانون  47 من  �ملادة  عليهم مبوجب  �ملرتتبة  و�لفو�ئد 

تعديالت  �أي  �مللكية عن  مديرية حماية  باإبالغ  �ملتعلقة   2008

تتم على �ل�رصكة �أو �ساحب �لعالقة.

ر�سوم  كافة  باإلغاء  يق�سي  ت�رصيعي  �سك  �إ�سد�ر  �إىل  �إ�سافة 

�لتاأخري �لو�ردة يف �ملادة 155 من �لقانون 8 لعام 2007 �خلا�ص 

بالعالمة �لتجارية علمًا �أنه:

�لنا�سئة،  3 فقد �سدر قانون حماية �ل�سناعة  �لبند  فيما يخ�ص 

�لوطنية  �ل�سناعة  حلماية  معينة  �آلية  طياته  يف  ي�سع  و�لذي 

متفق عليها دوليًا وينطبق على �آليات �حلماية �ملن�سو�ص عليها 

�حلكومة  �إعالم  مت  وقد  و�لعربية،  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  يف 

بذلك حتى ي�سار �إىل �عتماد ر�سم للحماية وفق ما ن�ست عليه 

�ملادة �لثالثة و�لع�رصون من �لقانون �ملذكور.

ويف �سياق مت�سل �أو�سحت �لوز�رة يف كتاب لها �أنها كانت قد 

�قرتحت على �حلكومة �رصورة �عتماد ر�سم حماية لل�سناعيني 

حلماية منتجاتهم ب�سبب �حلاجة ملو�رد مالية ذ�ت �سلة بالتحقق 

من ��ستيفاء �ل�رصوط �ملطلوبة للحماية حيث طالبت باأن يكون 

هناك ر�سم مقد�ره 25 �ألف لرية �سورية حلماية منتج و�حد للطلب 

�ملقدم من من�ساأة �سناعية و�حدة حتقق ن�سبة )25 %( من �الإنتاج 

�ملحلي �الإجمايل لهذ� �ملنتج.

ور�سم �آخر مقد�ره )50 �ألف لرية �سورية( حلماية منتج و�حد للطلب 

�لذي تقدمه �أكرث من من�ساأة �سناعية جمتمعة بحيث حتقق ن�سبة 

)25 %( من �الإنتاج �ملحلي �الإجمايل لهذ� �ملنتج.

منح القروض للصناعيين مرهون بالتزام الحكومة

وزارة الصناعة: 
ال اعتماد رسم حماية 

الصناعيين ومنتجاتهم
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ر�صالة العراق

ت�سحيح  �أن  �الأكادمييني  يرى عدد من 

عجلة  ودفــع  �لوطني  �القت�ساد  م�سار 

م�ساهمة  ورفــع  �الأمـــام  نحو  �لتنمية 

)�لقطاع  كـ  �لنفطية  غري  �لقطاعات 

و�ل�سياحي(  ـــزر�عـــي  و�ل �ل�سناعي 

ياأتي  ــايل،  ــم �الإج �ملحلي  �لــنــاجت  يف 

كنتيجة حتمية لتنفيذ �سيا�سات �إ�سالح 

�لهيكلة  ــــادة  و�إع �إد�ري  �قــتــ�ــســادي 

بامل�ستوى �ملطلوب.

بوز�رة  �القت�سادية  �خلبرية  وبح�سب 

جبار  �إخــال�ــص  و�ملــعــادن  �ل�سناعة 

نا�رص فاإن �ملطلوب هنا هو تنفيذ حزمة 

�القت�سادية  �ل�سيا�سات  من  متكاملة 

�ملرتبطة  �لكلية  و�لنقدية  و�ملالية 

لرفع  و��سع  ��ستثماري  برنامج  بتنفيذ 

وزيــادة  �القت�سادي  �لنمو  مــعــدالت 

�لعاملة،  ـــدي  �الأي ت�سغيل  م�ستويات 

�ملحلي  �ال�ستثمار  ت�سجيع  وكــذلــك 

غري  �أو  �ملبا�رص  كان  �سو�«  و�الأجنبي 

ت�سغيل  معدالت  رفع  �جل  من  �ملبا�رص 

�إ�سالحات  �إجر�«  عرب  �ملحلية،  �ملو�رد 

�إد�رية ومالية �ساملة.

ت�ستهدف  �سيا�سات  تنفيذ  �إن  و�أ�سافت: 

م�ستويات  عند  �حلقيقية  �ل�رصف  �سعر 

�ل�سدد  هــذ�  يف  جــد�  مهم  تناف�سية، 

ونقدية  مالية  �سيا�سة  مب�ساندة  مقرتن 

معدالت  تقلي�ص  �جل  من  تو�سعية  غري 

منها  يعاين  �لتي  �ملرتفعة  �لت�سخم 

�القت�ساد �لعر�قي و�لتي ت�سهم يف رفع 

تكلفة �الإنتاج، ومن ثم �لتاأثري على �سعر 

�ل�رصف �حلقيقي، ف�سال عن �ال�ستفادة 

لعدد  �القت�سادي  �الإ�سالح  بر�مج  من 

من �لدول �لعربية كال�سعودية وغريها، 

لل�سمان  فــاعــلــة  �ــســبــكــات  ــا«  ــس ــ� و�إن

من  للتخل�ص  وتطويرها  �الجتماعي 

بر�مج  لتنفيذ  �ملر�فقة  �ل�سلبية  �الآثــار 

�الإ�سالح �القت�سادي و�إعادة �لهيكلة.

مع  ـــاج  ـــدم �الن حتــقــيــق  �أن  وز�دت 

ليكون  �أ�سا�ص  �رصط  �لعاملي  �القت�ساد 

على  يتم  ال  ب�سكل  متو�زنا  �ندماجا 

ح�ساب �لتفريط بامل�سالح �القت�سادية 

�لوطنية، مع وجود نظم مالئمة للمو�رد 

�الإد�ري  �لف�ساد  م�سكلة  وتعد  �لب�رصية، 

يو�جهها  �لــتــي  �مل�سكالت  �أكـــرب  مــن 

�ملوؤ�س�سات  يف  �لــعــر�قــي  �القت�ساد 

�حلكومية على وجه �خل�سو�ص.

�ال�ستثمار  منهج  تبني  �أن  وبينت 

ب�ستى �أنو�عه كو�سيلة فاعلة يف �إحد�ث 

�لعر�ق  يف  و�رصيعة  جذرية  تغيري�ت 

�القت�ساد  مر  �أن  بعد  ال�سيما  �جلديد، 

بطولها  متيزت  طويلة  بحقبة  �لعر�قي 

حدوث  �سهدت  �لتي  بالفرت�ت  مقارنة 

يف  وفــكــريــة،  تكنولوجية  تــطــور�ت 

ي�ستخدم  �لوطني  �القت�ساد  بقي  حني 

قدمية  ونظريات  و�أفكار  �لتكنولوجيا 

نتيجة �حل�سار �ملادي و�ملعنوي وعدم 

توفر �إمكانية مو�كبة تلك �لتطور�ت.

ولفتت �إىل �أن �ملو�سوع يتطلب �تخاذ 

در��ــســة  �الإجــــــر�«�ت، منها  مــن  ــدد  ع

و�لزر�عية  �ل�سناعية  �لقطاعات  و�قع 

و�خلــدمــيــة،  و�لنفطية  و�ل�سياحية 

�أماكن  ميلك  �لعر�ق  �أن  �أ�سا�ص  على 

عريقة  ح�سارية  و�أثار�  مقد�سة  دينية 

هذه  بــني  وت�سابك  تــر�بــط  ـــد�ث  و�أح  ،

�لذي  �الأمــر  �القت�سادية،  �لقطاعات 

�لعملة  �ــرصف  �أ�سعار  ثبات  يتطلب 

حاالت  من  و�حلــد  )�لدينار(  �ملحلية 

�ال�ستثمار  وت�سجيع  ودعــم  �لت�سخم 

م�ساريع  الإيــجــاد  كخطوة  �لــد�خــلــي 

جاذبة لال�ستثمار �خلارجي.

�إ�سالحات  �إحــد�ث  �أهمية  �إىل  ونوهت 

�إد�رية و�جتماعية و�إعادة هيكلة قانون 

وخلق  وتطويره،  جديد  من  �ال�ستثمار 

وفق  على  و�ملــو�طــن  �لــدولــة  بني  ثقة 

�حلديثة  �ال�ستثمار  جتربة  متطلبات 

بتعديالت  �لقيام  و�رصورة  بالدنا،  يف 

لقانون �ال�ستثمار �ملرقم 13 ل�سنة 2006  

مبا يخدم �لعمل �ال�ستثماري يف �لعر�ق.

�جلامعة  �لتدري�سي يف  قال  من جانبه 

�أهم  �إن من  �لعامري  �إياد  �مل�ستن�رصية 

ينجح  �أن  �ملمكن  مــن  �لتي  �جلــو�نــب 

�ل�سناعي،  �لقطاع  هو  �ال�ستثمار  فيها 

مما يتطلب حتديد �ل�سفات �لعامة لهذ� 

�ل�سرت�تيجية  بغياب  �ملتمثلة  �لقطاع 

�لتنظيمية �ملوحدة �لتي جتمع �خلطو�ت 

�لقطاع  لتنمية  �ملتخذة  و�لــقــر�ر�ت 

�ل�سناعي يف �طر زمنية �سمن كميات 

ت�سويقية رقمية حمددة.

�لوثيق  �لتما�سك  غياب  �إن  و�أ�ــســاف 

تر�جع  يف  �أ�ــســهــم  ــط  ــرو�ب �ل تلك  بــني 

ن�ساطاته،  مبختلف  �ل�سناعي  �لقطاع 

بفرت�ت  �لقطاع  هذ�  مرور  بعد  ال�سيما 

ومن  و�لندرة،  �لوفرة  بني  �لتذبذب  من 

�الإهمال ب�سبب حقبة من  �إىل  �الهتمام 

�إىل  �القت�سادية،  و�لعقوبات  �حلــروب 

�إىل  �ل�سناعية  �الإد�ر�ت  �فتقار  جانب 

��ستخد�م و�سائل �لتدريب �لتقني و�لفني 

و�الإد�ري مبا يعزز قدر�تها ورفدها بكل 

مفرد�ت �ملهارة �حلديثة.

و�أملح �إىل �أن من �الأ�سباب �الأخرى ور�« 

حدوث  هي  �ل�سناعي  �لقطاع  تر�جع 

�خلرب�ت  من  للكثري  �لت�رصب  من  حالة 

يف  تعمل  كانت  �لتي  �ملتقدمة  �لفنية 

هذ� �لقطاع، نحو قطاعات �أخرى ال متت 

د�خل  ،�سو�«  تخ�س�ساتها  �إىل  ب�سلة 

�إنفاق  من  بالرغم   �لــبــالد،  خــارج  �أو 

�لكو�در  تلك  على  كبرية  مالية  مبالغ 

مهار�تها  و�سقل  لتطويرها  و�لكفا«�ت 

على مدى �سنو�ت عديدة.

�إعادة  تتم  �أن  مفرت�سا  كان  و�أو�سح: 

�القت�ساد  بــاأو�ــســاع  �ل�ساملة  �لنظر 

مابني  طويلة  �سنو�ت  بعد  �لــعــر�قــي 

�قت�ساديات �حلرب و�حل�سار، و�لتدمري 

�أن  متوقعا  وكــان  و�لف�ساد،  و�لنهب 

غبار  �نك�سف  عندما  مبكر�  هذ�  يكون 

رعب  و��ستيعاب  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 

�أن  �لطبيعي  مــن  ــان  ك �إذ  �لــ�ــســدمــة، 

يكون هذ� �لهم هو هما وطنيا خال�سًا، 

�إ�سالح �القت�ساد �لعر�قي  ف�سرت�تيجية 

تبقى  �ملركبة،  �أو�ساعه  من  و�نت�ساله 

يف �ملقام �الأخري هدفا يفرت�ص �أن يظل 

و�ملخل�سني،  �لوطنية  للقوى  هاج�سا 

هدفا  �ملعطى  ــك  ذل ي�سكل  ال  بينما 

ف�سيا�سة  لــغــريهــم،  بــاأولــويــة  يحظى 

�لتعجيز و�الأ�سعاف و�التكا«، هو �الأمر 

�الأكرث ح�سور� يف �مل�سهد �لعر�قي، الأن 

بالو�سفة  للقبول  مدخال  �سيكون  هذ� 

يف  ــدويل  �ل �لنقد  ل�سندوق  �لتقليدية 

�خل�سخ�سة وتخفي�ص �لدعم، �أو �لذهاب 

�لقدرة  وعدم  �مل�رصوطة،  �ال�ستد�نة  �إىل 

على زيادة �إنتاج �لنفط من دون تدخل 

�الأمريكية  �لعمالقة  �لنفطية  �ل�رصكات 

�أن  �إىل   و�أ�سار  وغريها.  و�لربيطانية 

�لتاأخر �ملتعمد يف �لنهو�ص باالقت�ساد 

ت�ستوجب  وركــوده،  �أزمته  من  �لعر�قي 

ذوي  من  �سو�«  وطنية  جمتمعية  وقفة 

�الخت�سا�ص �أم من �لقائمني على �الأمر 

يف �ل�سلطات �لتنفيذية.

دفع عجلة التنمية االقتصادية مرهون بتنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي

لماذا اليستثمر العراق في قطاعه الصناعي؟

العدد 128 ني�سان 2013العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 184185

Assinaa 128.indd   184-185 4/3/13   1:17 AM



العدد 128 ني�سان 2013العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 186187

ر�صالة العراق

�مل�رصيف  �ل�ساأن  يف  خمت�سون  قــال 

ما  يف  �ل�سغرية  �مل�سارف  �ندماج  �ن 

�لبقا« و�ملناف�سة يف  بينها ي�سمن لها 

م�سريين  �لعاملي  �القت�ساد  خارطة 

بالوقت  ت�سعى  �ملتطورة  �لدول  �ن  �ىل 

تاأ�سي�ص م�سارف عمالقة  �ىل  �حلا�رص 

عن طريق �حتاد موؤ�س�ساتها �مل�رصفية 

لــتــكــون مبــثــابــة كــبــار �لــالعــبــني يف 

م�سمار �لعمل �مل�رصيف.

و�أفاد رئي�ص ر�بطة �مل�سارف �الهلية عبد 

�مل�رصيف  »�جلهاز  بان:  �حل�سون  �لعزيز 

يف �لبالد يتكون من جمموعة كبرية من 

�ن  ت�ستطيع  ال  �لتي  �ل�سغرية  �مل�سارف 

�لقطاع  ي�سهدها  �لتي  �لتطور�ت  تو�كب 

�مل�رصيف يف دول �لعامل �ملتطورة« الفتًا 

بو�قع  للنهو�ص  �المثل  �لطريق  �ن  �ىل 

�ن  ي�ستدعي  �ل�سغرية  �مل�سارف  هــذه 

�مل�سارف  �ن  مبينًا  بينها،  فيما  تندمج 

يف  متقدمة  مر�حل  قطعت  قد  �لعاملية 

تعاونها حيث ظهرت بنوك عاملية كربى 

نتاجًا لالندماج.

و��ساف �حل�سون: »ال�سك �ن �مل�سارف 

�ملحلية حتتاج �ىل بع�ص �لوقت الإقناع  

�لعر�قي  �مل�رصيف  �لعمل  بجدية  �لعامل 

قد  �لعر�قية  �مل�سارف  »�ن  متابعًا 

�لبيانات  وفق  �أمو�لها  روؤو�ــص  عززت 

�ملركزي  �لبنك  و�ن   2012 لـــ  �ملالية 

تفتحها  �لتي  �العتماد�ت  بتغطية  قام 

�لعاملية  �لبنوك  ي�سجع  ما  �مل�سارف 

�ملحلية فدعم  �مل�سارف  بالتعامل مع 

�لبنك �ملركزي ي�سمن ت�سهيل �لتز�مات 

هذه �مل�سارف جتاه �لبنوك �لعاملية.

من جانبه قال �خلبري �القت�سادي فاروق 

�لرم�ساين »يجب �ن يحدد �لبنك �ملركزي 

يف  ت�ساهم  �لتي  �لر�سينة  �مل�سارف 

غريها  عن  �القت�سادية  �لتنمية  عملية 

�لتي بحاجة �ىل تعزيز قدر�تها وخرب�تها 

عن طريق �لدمج.

و��ساف �لرم�ساين:�ن �مل�سارف �لعر�قية 

ت�سعى بكل جهدها مل�سايرة �لتطور�ت لكن 

�مل�ساألة ال تقت�رص عليها فقط فالعالقات 

بالوقت  فــالــعــر�ق  جــد�ً  مهمة  �لــدولــيــة 

�حلا�رص يعد قوة �قت�سادية  لها ثقلها يف 

�لكهربائية  �لطاقة  �ن  �ىل  و��سار  �لعامل. 

�لعر�قية  لتطور �مل�سارف  �رصورية جد�ً 

من خالل  �حلاجة �ىل �جهزة تعمل عليها 

ب�سكل م�ستمر.

�مللتقى  �نعقاد  �سهدت  قد  بغد�د  وكانت 

ــادي و�ملـــ�ـــرصيف �لــــذي دعــا  ــ�ــس �القــت

�خلــا�ــســة مع  �ملــ�ــســارف  تــو�أمــة  �ىل  

�لقطاع  تنمية  بهدف  و�لعاملية  �لعربية 

�القت�سادي و�مل�رصيف يف �لبالد«.

ويعترب قانون �مل�سارف �ملرقم 94 ل�سنة 

2004  ب�سكل عام، من �لقو�نني �ملتطورة 

�نه  قد كرثت �ملالحظات  �إال  �لعامل،  يف 

هذ�  ي�سملها  �لــتــي  �جلــهــات  مــن  حــولــه 

�لقانون، ب�سبب عدم و�سوح بع�ص مو�ده 

طالب  فيما  تثريها،  �لتي  و�ملالب�سات 

عدد كبري من �مل�سارف ب�رصورة تعديله 

ت�سهده  ــذي  �ل �لتطور  عمليات  ليو�كب 

�مل�سارف �لعاملية.

�مل�سارف  �نت�سار  من  بالرغم   �نه  يذكر 

�الأهلية يف �لعر�ق و�لتي و�سلت �إىل �أكرث 

من 30 م�رصفا، �إال �أن هذه �مل�سارف مل 

�لتنمية  �لعملية  يف  حموريا  دور�  تلعب 

�سغرها  ب�سبب  �لعر�ق  يف  �القت�سادية 

�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  �بتعاد  �إىل  �إ�سافة 

بع�ص  تلكوؤ  ب�سبب  معها  �لتعامل  على 

�مل�سارف �الأهلية يف عملها.

مصرفيون: اندماج المصارف الصغيرة 

ضمان بقائها في خارطة االقتصاد العالمي
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اقت�صاد عربي

�لظاهرة  هي  �لعوملة  �أن  �لبع�ص  يــرى 

�أو  �لع�رصين  �لقرن  لنهاية  �لتاريخية 

مثلما  و�لع�رصين،  �حلادي  �لقرن  لبد�ية 

و�ل�سيا�سة  �القت�ساد  يف  �لقومية  كانت 

�لقرن  لنهاية  �ملميزة  �لــظــاهــرة  ويف 

 ، �لع�رصين  �لقرن  وبد�ية  ع�رص  �لتا�سع 

ولكن ما مييزها �الآن هو:

ـ كثافة �ملبادالت بني �لبلد�ن و�ملناطق 

و�رصعة �النت�سار.

�لتمويل و�لعمليات �ملالية  ـ بروز قطاع 

و�ملعلوماتية، وكذلك �الأ�سو�ق.

�ملتحكمون يف ظاهرة �لعوملة:

�لتي  هي  �لكربى  �ل�سناعية  ــدول  �ل �إن 

و��ستثمار�تها،  �الأمــو�ل  بروؤو�ص  تتحكم 

ملكية  �لو�قع  يف  لها  تعود  �لتي  وهــي 

�ل�رصكات �ملتعددة �جلن�سية. ولئن كانت 

هناك بع�ص �الأمو�ل من خارج هذه �لدول 

فاإن من يديرها فعاًل هي �لدول �لكربى.

�سرييف«  هاو�ص  »ر�يــت  قائمتي  ووفــق 

�رصكة   500 هناك   ،  1997 و»فورت�سن« 

�جلن�سية  متعددة  �لعامل(  �رصكات  )�أكرب 

�أغلبها موزع بني 153 يف �أمريكا، و155 يف 

�الحتاد �الأوروبي، و141 يف �ليابان.

�لكوكبية  �ل�رصكات  بد�أت  لذلك،  ونتيجة 

مع  �لتعامل  يف  نظرها  وجهة  تفر�ص 

�مل�سالح  �أن  لــدرجــة  �لنامية،  ـــدول  �ل

بد�أت  �ل�سيا�سي،  بتعبريها  للدولة،  �لعليا 

�القت�سادية  �مل�سالح  �أمـــام  تــرت�جــع 

لل�رصكات �لكوكبية )�لتنازل عن جزء من 

�ل�سيادة �لوطنية. وهكذ� �نقلبت �ملعادلة: 

�القت�سادي  �لنفوذ  كــان  �الأ�ــســل  ففي 

�إىل  مفتاح  هو  معينة  لدولة  و�ل�سيا�سي 

لل�رصكات  �الأربــاح  يحقق  مبا  �أ�سو�قها 

�الآن  �أما  �لدولة.  تلك  جن�سية  حتمل  �لتي 

حتكم  �لتي  هي  �لكوكبية  �ل�رصكات  فاإن 

�أو�ساع كل دولة وتزن �حتماالت وحجم 

�لتي متد  لل�رصكات  �لتي تتحقق  �الأرباح 

ن�ساطها �إليها.

العولمة والتصنيع
طابع  يتجلى  �لــ�ــســنــاعــة،  جمـــال  يف 

�لعوملة ب�سكل و��سح ودقيق يف تطورها، 

�لــعــقــود  �النـــتـــاج خـــالل  �أمنــــاط  ويف 

�ملتالحقة  �ملــوجــات  بف�سل  ـــرية،  �الأخ

و�ال�ستخد�مات  �لعلمية  �الخرت�عات  من 

�لتكنولوجية و�لتقدم �ل�رصيع و�لد�ئب يف 

جمال �لبحث و�لتنمية.

فقد �ساعفت هذه �الجناز�ت و�لتطور�ت 

وقــوى  �لب�رصية  ــدر�ت  ــق �ل مــن  �لهائلة 

بالدرجة  �لفر�سة  و�أتــاحــت  ــاج،  ــت �الإن

الأن  �جلن�سية  متعددة  لل�رصكات  �الأوىل 

م�ساريع  يف  وت�سخرها  ثمارها  تقطف 

عمالقة تغطي دواًل وقار�ت.

ويف ظل هذه �لظاهرة فاإن �لتطور �لد�ئب 

عوملة  �إىل  �أف�سى  �لت�سنيع  عملية  يف 

و�لتكنولوجيا  و�خلدمات  �ل�سلع  �أ�سو�ق 

�لعمالة  وكذلك  �النتاج  ومر�كز  و�ملــال 

�إىل  �لظاهرة  هــذه  قــادت  كما  �ملــاهــرة. 

تعميق �لتق�سيم �لعاملي للعمل على �أ�سا�ص 

�لن�سبية،  و�مليز�ت  �لتخ�س�ص  من  مزيد 

عرب  و�لتحالفات  �الرتباطات  وتو�سيع 

كونية  �أنظمة  و�إقامة  �لوطنية،  �حلــدود 

للمعلومات و�الت�ساالت.

وهذه �لعوملة، وما �رتبط بها وجنم عنها 

�لنامية  �لبلد�ن  و�سعت  تــاأثــري�ت،  من 

�أمام حتد كبري، و�أبرزت من جديد �أهمية 

بهدف  �لت�سنيع  خــيــار�ت  يف  �لبحث 

�لوطني  �لبناء  وم�ساريع  �لنمو  ��ستمر�ر 

�ل�ساملة  �حلــادة  �ملناف�سة  مو�جهة  يف 

�لتي تلف �لعامل. و�إز�ء ذلك يربز خيار�ت 

خيار�ن �أ�سا�سيان �أمام �لبلد�ن �لنامية:

و�لتالوؤم  �الن�سياع  هو  �الأول:  �خليار  ـ 

مــع مــتــطــلــبــات �لــقــوى �القــتــ�ــســاديــة 

)�ل�رصكات متعددة �جلن�سيات(،  �ملهيمنة 

�لكاملة  �لتبعية  م�ساريع  يف  و�النخر�ط 

وتعود  حميدة  غري  �سيا�سة  وهــي  لها. 

بال�رصر على م�سالح �لبلد�ن �لنامية.

على  �العتماد  قــو�مــه  �لــثــاين:  �خلــيــار  ـ 

عنا�رص �لقوة و�مليز�ت �لن�سبية و�ختيار 

�لبلد  ملـــو�رد  �ملــالئــمــة  �لتكنولوجيا 

)كالبد�ن  بلد�ن  ملجموعة  �أو  وحاجاته 

�لعربية(.

متلك  ال  �قت�سادية  حقيقة  �إذن  �لعوملة 

بل  رف�سها  وال  �إنكارها  �لنامية  �لبلد�ن 

حمكوم عليها �أن تقر بها وتتهياأ لالنخر�ط 

و�إال  و�مل�ساركة  �لفعل  موقع  من  فيها 

من  مزيد  �إىل  �الإق�ساء  �آلــيــات  دفعتها 

�لعامل  موقع  هو  فما  و�لتخلف.  �لتاأخر 

�أمامه  �سبيل  من  وهــل  �لــيــوم؟  �لعربي 

جمال  يف  خا�سة  �لتحديات  هذه  لدفع 

من  كركيزتني  و�ل�سناعة  �لتكنولوجيا 

�أهم مقومات وركائز �لتنمية و�لتقدم؟

�إن �ل�سناعة �لعربية �لتي منت وترعرعت 

من  �لعربي  �القت�ساد  ـــر�ج  �إخ بق�سد 

�أولــيــة  ملـــو�د  مــ�ــســدر�ً  �لتقليدي  دوره 

ت�ستطع،  مل  نهائية،  ل�سلع  وم�ستورد�ً 

تتو�سل  �أن  عقود،  خم�سة  من  �أكــرث  بعد 

�لو�سع  هذ�  ك�رص  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف 

�إىل  �أدت  بالعك�ص  بل  منه،  �لتقليل  �أو 

تفاقمه وزيادته. فال�سناعة �لتي �أقيمت 

�القت�سادي  �ال�ستقالل  ــم  دع بغر�ص 

�ملحلية  باحلاجات  �لوفاء  و��ستهدفت 

��ستري�دها، و�لتي كان يفرت�ص  بداًل من 

حت�سني  يف  �إيجابيًا  عــامــاًل  تكون  �أن 

ــز�ن �ملــدفــوعــات عــن طــريــق تنوع  مــي

�الكتفاء  وتدعيم  وتو�سيعها  �لقاعدة 

�لذ�تي، �أ�سبحت من �أهم �لن�ساطات �لتي 

تلتهم �لقطع �الأجنبي. �إذ جلاأت �إىل �لعلم 

�أهم  منه  لت�ستورد  فقط  لي�ص  �خلارجي 

رئي�سية،  ومعد�ت  �آالت  من  ��ستثمار�تها 

�أي�سًا در��ساته �الأولية و�ل�سلع ن�سف  بل 

كان  ــه  �أن مــع  �لغبار،  وقطع  �مل�سنعة 

حمليًا.  منها  عــدد  ت�سنيع  بــاالإمــكــان 

وبداًل من دعمها لال�ستقالل �القت�سادي 

عملت على تكري�ص �لتبعية نحو �خلارج، 

عن  قا�رصة  �سناعة  تكري�ص  وبالتايل 

�نتهت هذه  وقد  �لتنموية.  �حلركة  قيادة 

عملت  قطرية  ت�سبح  �أن  �إىل  �ل�سناعة، 

�أ�سا�سًا، وال تز�ل، لل�سوق �ملحلية �ل�سيقة، 

�ملز�حمة  ــول  ودخ للت�سدير  تعمل  ومل 

�لدولية و�لتخ�س�ص يف �إنتاج ي�ستطيع �أن 

يجابه �ملز�حمة �لدولية يف �لغالب �الأعم. 

تز�ل  ال  �سناعة  �إنها  ذلــك،  �إىل  ي�ساف 

�ال�ستهالكية  �ل�سلع  �إنتاج  يف  م�ستمرة 

من  ــداًل  ب م�سنعة  و�لن�سف  �لرتكيبية 

ت�ستطع  ومل  �مل�سنعة.  �لر�أ�سمالية  �ل�سلع 

�ل�سلع  مــن  �لكامل  �ال�ستهالك  تــاأمــني 

تز�ل  وال  �لعربي،  للم�ستهلك  �الأ�سا�سية 

و��ستيعاب  ��ستجالب  على  ــادرة  ق غري 

و�ال�ستفادة  �حلديثة  �لتقانة  وتطويع 

منها �ال�ستفادة �اليجابية �ملرجتاة.

فيعزو  �لتجاري  �لتبادل  جمال  يف  �أمــا 

�لتبادل  �سعف  �القت�ساديون  �ملحللون 

عدة  �إىل  �لعربية  �الأقطار  بني  �لتجاري 

م�ستوى  �سعف  �أهمها:  هيكلية  عو�مل 

�ل�سيا�سات  �لفني،  �لتخلف  �لت�سنيع، 

�جلمركية،  وغــري  �جلمركية  �حلمائية 

�سعف م�ستوى �ملناف�سة و�سيق �الأ�سو�ق 

�لتنوع  و�سعف  �الإنتاج  ت�سابه  �ملحلية، 

�لتجارة  ميز�ين  �ختالل  �ل�سادر�ت،  يف 

و�ملدفوعات، �سعف �لقطاع، تخلف �لبنية 

و�ملو��سالت،  �لنقل  ميد�ن  يف  �لتحتية 

�ختالف �ل�سيا�سات �القت�سادية �لعامة.

فهل من �سبيل لرفع ومو�جهة جممل هذه 

�إىل »جذر  �أكرثها  �لتي ينتمي  �لتحديات 

حترير  ظــروف  يف  �ل�سناعية«  �لتنمية 

�لتجارة و��ستد�د �ملناف�سة، قبل �أن ننتقل 

وم�ستقبل  �ل�سناعية  �لتنمية  ق�سية  �إىل 

�ل�سناعة �لعربية؟

�لت�ساوؤل:  ــذ�  ه على  �لــكــثــريون  يجيب 

�خلارطة  ت�سكيل  �أن  جليًا  يبدو  بــاأنــه 

�القت�سادية �لدولية يف �حتاد�ت جهوية 

�تفاقية  وتتيحها  جتيزها  عــمــالقــة، 

منظمة �لتجارة �لعاملية WTO، ال يرتك 

كيف ستواجه هيمنة التكتالت 
االقتصادية العالمية الصناعة 
العربية والعولمة

■ قادت هذه الظاهرة 

إلى تعميق التقسيم العالمي 

للعمل على أساس مزيد 

من التخصص والميزات 

النسبية
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للدول �لعربية �سوى �النخر�ط يف حركة 

�ملناف�سة  موقع  من  �لعاملية  �لتجارة 

�لن�ساط  ــال  جم يف  وخــا�ــســة  �لفاعلة 

�ل�سناعي.

صعوبات الصناعة العربية
نهايات  مع  �ل�سناعي  �لعامل  �نتقل 

�لقرن �لع�رصين �إىل ما ي�سمى ��سطالحًا 

)ما بعد �ل�سناعي(، �أي �ملجتمع �ملتطور 

و�ملعلوماتية  �الإلكرتونية  �لتقانات 

يز�ل  ال  بينما  بها.  �ملرتبطة  و�لنظم 

�ملجتمع  بــد�يــة  يف  �لــعــربــي  �لــوطــن 

�أو  �لفجوة  ردم  �أجــل  ومن  �ل�سناعي. 

حرق �ملر�حل، تربز �أمام �لعامل �لعربي 

�إذ ميكنه من حيث �ملبد�أ  خيار�ت عدة. 

�أن يختار �إ�سرت�تيجية �سناعية وتقانية 

تتخل�ص يف ��ستكمال ثورته �ل�سناعية 

�لعلمية  ــورة  ــث �ل عــن  �لنظر  بــ�ــرصف 

لكن  �ل�سناعي(.  بعد  )مــا  جمتمع  يف 

نظر�ً  و�قعي  غري  هو  كهذ�  خيار  تبني 

�قت�ساديًا  �لعربي  �لوطن  �ندماج  �إىل 

�القت�ساد  يف  و��ستهالكًا(  )�إنــتــاجــًا 

�ال�ستهالك  لنمط  وتبعيته  �لعاملي، 

�لغربي �ملادي عمومًا.

�لعربي  �لعامل  �أخذ  ثان وهو  وثمة خيار 

تقوم  وتقانية  علمية  باإ�سرت�تيجية 

�إىل  مبا�رصة  و�لقفز  �ملر�حل  حرق  على 

�ل�سناعي(،  بعد  )مــا  �ملجتمع  مرحلة 

�جلديدة  �لتقانات  على  حتديد�ً  �لقائم 

وتقانات  و�ملعلوماتية  �الإلــكــرتونــيــة 

�ملو�د �جلديدة وم�سادر �لطاقة �حلديثة، 

�أن مثل هذ� �خليار  �إال  و�لتقانة �حليوية. 

�لر�هنة  ــظــروف  �ل يف  م�ستبعد�ً  يــبــدو 

و��سحة  �ملفارقة  وتظهر  �الأقـــل.  على 

وتبعيتها  وتخلفها  �لتقانة  �سعف  بني 

�لعربية  �ل�سناعية  �لبنية  يف  �خلارجية 

من جهة، و�لتغذية �لذ�تية للتطور �لتقاين 

�لعلمية  �ل�سناعية  �لبنية  �النفجاري يف 

من جهة �أخرى.

�لو�قع  يف  فيقودنا  �لثالث،  �خليار  �أمــا 

فوق  يقفز  �آخــر  خيار  عــن  �لبحث  �إىل 

ــن �لــ�ــســابــقــني. مع  ــاري ــي �ــســلــبــيــات �خل

�أي  �أن  �سيء  كل  وقبل  �أ�سا�سًا  �الفرت��ص 

من  ينطلق  و�أن  بد  ال  �لبد�ئل  عن  حديث 

و�حــدة  عربية  �سيا�سة  وجــود  �فــرت��ــص 

عربية  �إ�سرت�تيجية  �عتماد  جمــال  يف 

�لعوملة  مو�جهة  يف  �ل�سناعية  للتنمية 

بدون  �أنه  �إذ  و�حتماالتها.  �القت�سادية 

على  د�ع  وال  جمال  فال  �الفرت��ص  هذ� 

�مل�ستقبل.  هــذ�  عــن  للحديث  ـــالق  �الإط

ويكون ذلك �سمن منظومة عربية قومية 

للعلوم و�لتقانة ت�ستوجب م�سلحة �لعرب 

جميعًا �إحد�ثها فور�ً لدعم �لقدرة �لعربية 

�لتكتالت  وعــامل  �لعوملة  مو�جهة  على 

�إ�سرت�تيجية  فــاإن  وبالتايل  �لعمالقة. 

�لعوملة  ظــل  يف  �ملــنــ�ــســودة  �لت�سنيع 

�لقدرة  رفع  ت�ستهدف  و�أن  بد  ال  و�آثارها 

�إىل  �ل�سناعيو  لل�سادر�ت  �لتناف�سية 

خالل  من  و�لدولية  �الإقليمية  �الأ�سو�ق 

�ملالئمة،  للتكنولوجيا  فاعل  ��ستخد�م 

ببناء  ــك  وذل ــاج،  ــت �الإن كلفة  وتقلي�ص 

�لكفيلة  �لعربية  و�لــقــدر�ت  �ملوؤ�س�سات 

ال�ستيعاب  �لــالزمــة  �ملــهــار�ت  بتوفري 

حاجات  بح�سب  وتكييفها  �لتكنولوجيا 

�الإنتاج ومتطلبات �ملناف�سة يف �الأ�سو�ق 

�خلارجية. وي�ستدعي ذلك �أن تبادر �لدول 

�لعربية �إىل �إقامة تكتل �قت�سادي جهوي 

�رصوط  مو�جهة  يف  عــود�ً  �أ�سلب  يكون 

مع  �لتعامل  ويف  �لعوملة،  ــات  ــز�م و�ل

�لعاملية  �القت�سادية  �لتكتالت  هيمنة 

جملة  باعتماد  ذلك  يقرتن  �أن  �رصيطة 

على  و�لعمل  عربية،  �إ�سرت�تيجية  �أهد�ف 

�أ�سا�سها،  على  �لقطري  �الأو�ساع  توفيق 

و�أي�سًا �رصيطة �أن تتوفر �الإد�رة �ل�سيا�سية 

�أواًل �أخري�ً.

ت�سعى  �أن  ينبغي  ما  �أهــم  فــاإن  عمومًا 

�سعيها  �إحر�زه يف  �إىل  �لعربية  �ل�سناعة 

لتطوير ذ�تها وبناء وجتديد قاعدة �لعلوم 

�إليها، يتخل�ص يف:  �لتي ت�ستند  و�لتقانة 

�لنقل  �إىل  �ل�سامل  �لنقل  مــن  �لتحول 

للتنفيذ  �الإمكانات  توفري  مع  �النتقائي 

�ملحلي، وبناء �إمكانات ت�ساهم يف توفري 

مل�ساريع  �ملطلوبة  �لتقانية  �ملدخالت 

�لتو�سع و�لتحديث يف �ل�سناعة �لعربية، 

على  �ل�سيطرة  نحو  �لتدريجي  و�ل�سعي 

و�إحر�ز  �الإنتاج  معد�ت  م�سادر  �ختيار 

�إمكانات مكاملتها.

�أن  مقولة:  �أن  �إىل  هنا  �الإ�سارة  وجتدر 

�ملتعددة  و�ل�رصكات  �ل�سناعية  �لدول 

�إليه  يــذهــب  ملــا  خــالفــًا  ـ  �جلن�سيات 

�أحــد�ث  يف  �سمنًا  ترغب  ال  ـ  �لبع�ص 

�لنامية،  �لدول  �إىل  نقل حقيقي للتقانة 

قد طرحت يف بع�ص �الأحيان على نحو 

غلبت �ملبالغة. �إذ من �ملمكن، من جهة 

�أوىل، �أن ت�ستمر �لدول و�جلهات �ملوردة 

حيازة  يف  و�لتقانية  �لعلمية  �ملعارف 

نقلها  مــن  �لــرغــم  على  متفوق  مــركــز 

لتلك  نقلها  يعد  قد  بل  معينة،  تقانات 

يف  �لرئي�سية  �الأ�سباب  �أحــد  �لتقانات 

جهة  ومن  �ملركز.  هذ�  مبثل  �حتفاظها 

�ملتدرج  �لتقاين  �الرتقاء  فــاإن  ثانية، 

للدول �لنامية ي�سكل �أحد دعائم �قت�ساد 

�ل�سوق �لذي تعمل �سمنه معظم �جلهات 

�ملولدة و�مل�سوقة للتقانة.

و�أخري�ً، فاإن �عتماد �لنظرة �لدينامية يف 

حتديد عالقة �لعامل �لعربي �لتكنولوجية 

بالعلم يقودنا �إىل �ملالحظة باأن م�ستقبل 

هذه �لعالقة لن يكون ��ستمر�ر�ً حلا�رصنا 

�لر�هن.

اقت�صاد عربي
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اهتمام قطري 
بأمن المعلومات المالية

�ملعلومات  وتكنولوجيا  لالت�ساالت  �الأعلى  �ملجل�ص  نظم 

يف قطر موؤمتر� لالأمن �ملعلوماتي لدى �لقطاع �ملايل، و�سط 

د�خل  �ملجال  يف  ومتخ�س�سني  وخرب�ء  مل�سوؤولني  ح�سور 

وخارج �لبلد.

�أكد �مل�ساركون يف �ملوؤمتر على �رصورة �لرفع من م�ستويات 

�خلا�ص  ونظريه  �حلكومي  �لقطاع  موؤ�س�سات  بني  �لتن�سيق 

ملو�جهة حتديات “�الأمن �ملعلوماتي” �لتي تتعاظم بالتو�زي 

مع �لتطور �ل�رصيع �لذي ي�سهده قطاع تكنولوجيا �ملعلومات. 

850 حالة  �أن قطر �سجلت نحو  �إىل  �لتقدير�ت  يف حني ت�سري 

�خرت�ق موؤكدة لالأ�سول �الإلكرتونية خالل �لعام �ملا�سي.

لطو�رئ  لال�ستجابة  قطر  ملركز  �لتنفيذي  �ملــديــر  ــال  وق

�لهجمات  �إن  �لها�سمي  خــالــد  )كــيــو�ــســريت(  �حلا�سبات 

�الإلكرتونية يف �لقطاع �ملايل ال تفرق بني �أحد، �إذ توؤثر على 

كل من �ل�رصكات �لكربى و�الأفر�د على حد �سو�ء.

�لتقدم  �أن  �لها�سمي  �أو�ــســح  �ملــوؤمتــر  �فتتاحية  وخــالل 

مقدمتها  ويف  �لقطاعات  كافة  ت�سهده  �لــذي  �لتكنولوجي 

�لقطاع �ملايل قابله زيادة يف �الأن�سطة �خلبيثة و�الحتيالية.

و�أ�سار �إىل �أن هذه �لو�سعية تظهر �حلاجة �ملا�سة �إىل �رصورة 

�لتن�سيق ملو�جهة هذه �لتحديات �لتي تتنامى يوما بعد يوم.

و�سدد يف �الآن ذ�ته على �أهمية توفري ُنظم �الإنذ�ر �ملبكر، و�آلية 

�لتطبيقية،  و�لبحوث  �ال�ستباقي،  �لر�سد  معلومات  تبادل 

عالوة على توفري بر�مج �لتوعية �مل�ساحبة، وبر�مج �لتوعية 

�سبكة  باإحد�ث  كفيل  ذلك  �إن  وقــال  �ملــايل،  �لقطاع  باأمن 

خدمية قوية و�آمنة للمعلومات بالقطاع �ملايل.

من جهتها بينت �خلبرية يف خماطر �أمن �ملعلومات باملجل�ص 

��ستجاب  كيو�سريت  �أن  �ل�سنيدي  مرمي  لالت�ساالت  �الأعلى 

�لدولة  م�ستوى  على  �ملعلومات  الأمن  �خــرت�ق  حالة  لـــ850 

خالل �لعام 2012، منها %6 فقط �سملت �لقطاع �ملايل.

ماليني  مع  باملقارنة  قليال  يبقى  �لعدد  هذ�  �أن  و�أ�سافت 

ذ�ت  �جلهات  قبل  من  �إحباطها  مت  �لتي  �الأخرى  �ملحاوالت 

�الخت�سا�ص، م�سرية �إىل �أن ذلك يعك�ص حرفية وجاهزية هذه 

�جلهات لتوفري ف�ساء معلوماتي �آمن.

شل ستنسحب 
من مشروع غاز سعودي

�أن  �ملتوقع  من  �إنه  �لنفط  ب�سناعة  مطلعة  م�سادر  �أربعة  قالت 

م�سرتك  م�رصوع  من  قريبا  �سل  د�ت�ص  ــال  روي �رصكة  تن�سحب 

�خلايل  �لربع  منطقة  يف  �سنو�ت  منذ  �نطلق  �لغاز  عن  للتنقيب 

على  �ل�سعودية  �حلكومة  مع  خالفات  ب�سبب  وذلك  بال�سعودية، 

�رصوط تطوير �مل�رصوع.

وقال م�سدر بقطاع �لنفط يف �خلليج �إن �سل ترغب يف �الن�سحاب 

�خلطوة  هذه  �تخاذ  �الآن  و”قررت  فرتة،  منذ  �خلايل  �لربع  من 

لكنها مل ت�سبح ر�سمية بعد«. 

مب�رصوعها  طويال  �لربيطانية  �لهولندية  �ل�رصكة  مت�سكت  وقد 

كميات  �كت�سفت  بعدما  �ل�سعودية  �أر�مكو  �رصكة  مع  �مل�سرتك 

�سئيلة من �لغاز يف منطقة كيد�ن، �إال �أن �لكلفة �ملرتفعة ن�سبيا 

�ل�سلطات  حتديد  ظل  يف  �مل�رصوع  تطوير  من  �لعائد  و�سعف 

�ل�سعودية بيع �لغاز يف �سعر ثابت -ال ي�سكل �سوى جزء ي�سري من 

كلفة �الإنتاج- كلها عو�مل دفعت �سل لهذه �خلطوة.

�ل�رصكات  من  �لغاز  �رص�ء  على  �حلكومية  �أر�مكو  �رصكة   
ّ
وت�رص

�لدولية ب�سعر 0.75 دوالر ملليون وحدة حر�رية بريطانية يف وقت 

ي�سرتي عمالء من �رصق �آ�سيا �لغاز ب�سعر 17 دوالر ملليون وحدة 

حر�رية، وهو ما يجعل عمليات �لتنقيب عن �لغاز يف �ل�سعودية 

�أمر� غري مغر ل�رصكات �لنفط �لعاملية.

خالد  �أر�مكو  ل�رصكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أقر  �ملا�سي  �لعام  ويف 

�لفالح بالتحدي �لذي متثله �أ�سعار �لغاز �ملنخف�سة يف �ل�سعودية، 

قائال �إنها ال جتعل لبع�ص مكامن �لغاز �الأكرث �سعوبة يف منطقة 

�لربع �خلايل جدوى �قت�سادية.

�لبحث عن  توقفت عن  �القل  �أجنبية على  وكانت ثالث �رصكات 

�لتي  �لرملية  �لكثبان  للغاز حتت  �قت�سادية  مكامن ذ�ت جدوى 

تغطي جنوبي �رصقي �ململكة، فقد �ن�سحبت يف �لعام �ملا�سي كل 

من �إيني �الإيطالية وريب�سول �الإ�سبانية من عمليات تنقيب بدون 

�رصكة  تخلت  وقبلها  �خلايل،  �لربع  منطقة  يف  �لغاز  عن  جدوى 

بفعل  كيد�ن  يف  �لغاز  م�رصوع  من   2008 يف  �لفرن�سية  توتال 

�سعف �لنتائج �مل�سجلة.

مفاوضات 
ك�سفت �حلكومة �مل�رصية عن 

مع  �ملفاو�سات  ��ستكمال 

�لتي  ــدويل  �ل �لنقد  �سندوق 

نوفمرب/ت�رصين  يف  ـــد�أت  ب

حل�سول  ــي  �ملــا�ــس �لــثــاين 

مي�رص  ــص  ــر� ق عــلــى  مــ�ــرص 

دوالر،  مليار�ت   4.8 بقيمة 

للو�سول  ت�سعى  م�رص  و�أن 

ملا  �لقر�ص  ب�ساأن  �تفاق  �إىل 

�إيجابي على  �نعكا�ص  له من 

�القت�ساد �مل�رصي.

الخطوط 
�خلطوط  طري�ن  �رصكة  تخطط 

�ململوكة  �لكويتية  �جلــويــة 

للدولة �رص�ء نحو 40 طائرة من 

ونقل  وبوينغ.  �إيربا�ص  نوع 

كويتي  حكومي  م�سدر  عــن 

�لكويتية  �خلــطــوط  �إن  قوله 

�ل�سهرين  خـــالل  �ــســتــبــا�ــرص 

ــر�ت  ــائ �ملــقــبــلــني تـــاأجـــري ط

حتى  ــة،  ــدم �خل �إىل  تــ�ــســاف 

�لعرو�ص  در��سة  من  �النتهاء 

�رصكة  من  �أكــرث  من  �ملقدمة 

ل�رص�ء عدد من �لطائر�ت.

نمو 
قطر  �قت�ساد  منو  معدل  بلغ 

بقيمة   6.2% �ملا�سي  �لعام 

ــال  ري مــلــيــار   341.12 بلغت 

دوالر(،  مليار   93 يفوق  )ما 

�ل�سابق  ــعــام  بــال مــقــارنــة 

�ملحلي  �لناجت  فيه  بلغ  �لذي 

ريال  مليار   321.07 �الإجمايل 

ومنــت  دوالر(،  مــلــيــار   88(

و�لتمويل  �لبناء  قطاعات 

ومن  �لثلث،  بنحو  و�لت�سنيع 

منوها  تو��سل  �أن  �ملتوقع 

خالل �لعام �جلاري.

إخراج
�أكدت تون�ص �إن �لبالد بحاجة 

جديد  �قــتــ�ــســادي  لــنــمــوذج 

النت�سال ُخم�ص �ل�سكان �لذين 

يعي�سون يف �لفقر، وقالت يف 

�الجتماعي  باملنتدى  كلمة 

�لتجاري �لوطني �لليبي جلهة 

�أجنبية، �أحبط �ملوؤمتر �لوطني 

�لعام و�جلهات �حلكومية ذلك 

لي�ست  �لبالد  �أن  �عتبار  على 

خــارجــي  متــويــل  �إىل  بــعــوز 

وباإمكانها �سخ �ملليار�ت يف 

قنو�ت �لبالد �ملالية.

معبر
تفقد وزير �لنقل و�ملو��سالت 

�للطيف  عبد  حامت  �مل�رصي 

�ل�سود�ين  �لــعــام  و�لقن�سل 

�الأعمال  زكــري  �أميــن  مب�رص 

ميناء  يف  �جلارية  �الإن�سائية 

بـــني م�رص  ــــربي  �ل قــ�ــســطــل 

ت�سغيله  و�ملقرر  و�ل�سود�ن 

 47 بتكلفة  �ملــقــبــل  �ل�سهر 

ماليني  )�ستة  جنيه  مليون 

و609 �آالف دوالر(.

موافقة
و�فق �لبنك �ملركزي �ملغربي 

على �طالق �لرت�خي�ص �الأوىل 

�الإ�سالمية  �لبنوك  الإن�ساء 

 مــن �سهر 
ً
ــد�ء ــت �ب �لــبــالد  يف 

ل  ُت�سَكّ �أن  بعد  �ملقبل،  �أكتوبر 

ــكــون من  ــت ــة عــلــمــيــة ت جلــن

ملر�قبة  دين  وعلماء  خــرب�ء 

�لت�ساركية  �لبنوك  ات 
َ
نَتج

ُ
م

على  و�لوقوف  »�الإ�سالمية«، 

ملقا�سد  مطابقتها  مـــدى 

�ل�رصيعة �الإ�سالمية.

توقعات
عن  م�رصفية  در��سة  �أعلنت 

توقعاتها باأن يحقق �قت�ساد 

�المار�ت منو�ً حقيقيًا بن�سبة 

�جلاري،  �لعام  خالل   3.3%
�النفاق  �رتفاع  نتيجة  وذلك 

�لنفط  ��سعار  �حلكومي وبقاء 

�لقطاعات  معظم  ومنو  قوية 

غري �لنفطية خا�سة يف �مارة 

وكالة  ن�رصت  ح�سبما  دبــي، 

�الأنباء �الإمار�تية. 

إعالن
ـــرف  ـــغ �أعــــلــــن جمـــلـــ�ـــص �ل

�ملر�سوم  �لهدف  �أن  �لعاملي 

تون�سي  مليوين  ـــر�ج  �إخ هــو 

غ�سون  يف  �لفقر  ــرة  د�ئ من 

�ل�سنو�ت �خلم�ص �ملقبلة.

ميزانية
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  ـــرت  �أق

مو�زنة للعام �جلاري بقيمة 3.8 

�تهامات  رغم  دوالر  مليار�ت 

و�لنقابات  �لربملانية  �لكتل 

للحكومة بالتفرد يف �إعد�دها. 

وقالت �إنها �أ�سدرت »تعليمات 

من  مالحظات  �أي  با�ستقبال 

ــو�ب  ــن �لــكــتــل �لــربملــانــيــة و�ل

وكــل �جلــهــات الأخــذهــا بعني 

�لتعديل  ــــر�ء  و�إج �العــتــبــار، 

�قت�ست �مل�سلحة  �إذ�  �لقانوين 

�لعامة ذلك«.

اتفاق 
يف  �ملركزيان  �لبنكان  �تفق 

�ل�سود�ن،  وجنوب  �ل�سود�ن 

جرت  مفاو�سات  ختام  يف 

فتح  ــى  عــل �خلــــرطــــوم،  يف 

يف  منهما  لــكــل  حــ�ــســابــات 

لالعتماد�ت  �الأخــرى  �لدولة 

�جلانبان  �تفق  كما  �ملالية. 

على ت�سجيع �لبنوك �لتجارية 

�لتابعة لهما على فتح فروع 

لها يف �لدولتني. 

رفض
�أن  عــر�قــي  مــ�ــســوؤول  ك�سف 

طلبا  رف�ست  بــالده  �سلطات 

بقيمة  وديعة  بو�سع  م�رصيا 

�أربعة مليار�ت دوالر يف �لبنك 

بغر�ص  �ملــ�ــرصي،  �ملــركــزي 

يو�جه  �لــذي  �القت�ساد  دعم 

و�أ�ــســاف  كــبــرية.  �سعوبات 

�مل�سوؤول �أن و�سع ذلك �ملبلغ 

خماطر  على  ينطوي  �لكبري 

كبرية، م�سيفا �أن �ملباحثات 

ب�ساأن  م�ستمرة  �لبلدين  بني 

وديعة مببلغ �أقل.

إحباط
لبيع �مل�رصف  بعد حماوالت 

�ل�سعودية عن تنظيم �مللتقى 

ــعــودي  ــس ــ� �القـــتـــ�ـــســـادي �ل

و14   13 يــومــي  �لـــ�ـــســـود�ين 

وذلك  �لريا�ص،  بالعا�سمة 

�لعام  �الحتاد  مع  بالتعاون 

�ل�سود�ين  �لعمل  الأ�سحاب 

و��سعة من ممثلي  ومب�ساركة 

و�خلا�ص  �لــعــام  �لقطاعني 

ن�رصت  ح�سبما  �لبلدين،  يف 

�سحيفة �لريا�ص �ل�سعودية.

بنوك
حقق  19 م�رصفًا يف �المار�ت، 

�لفو�ئد  من  ـــر�د�ت  �إي �سايف 

�الإ�سالمي، �ملتاأتية  و�لتمويل 

�الأفر�د  و�سلفيات  من قرو�ص 

فقط خالل عام  2012، بلغ  38.9 

من  ت�سكل  64٪  درهم،  مليار 

�لعام  عن  �إير�د�تها  �إجمايل 

نف�سه، وذلك بح�سب ما ذكرته 

�سحيفة �الإمار�ت »�ليوم«.

إعمار
�إد�رة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  قـــال 

�رصكة �إعمار �الإمار�تية حممد 

جملة  مع  حديث  يف  �لعبار 

�ل�رصكة  �إن  بيزن�ص«  »�آربيان 

�أطول برج  بناء  تدر�ص خطط 

مرت  كيلو  بــطــول  �لــعــامل  يف 

�أن  �ملنتظر  ومــن  �آ�سيا.  يف 

ـــربج �جلــديــد �لــذي  يــكــون �ل

�أعلى من  بناءه  �إعمار  تعتزم 

�لقاب�سة �ملقرر  برج �ململكة 

بناوؤه يف مدينة جدة.

ودائع
على  �لقلق  من  حالة  تخيم 

�الأو�ــــســــاط �ملــ�ــرصفــيــة يف 

�ملالية  �الأزمــة  جر�ء  لبنان، 

�لـــتـــي تــعــ�ــســف بــالــدولــة 

ب�سبب  قــرب�ــص  �ملـــجـــاورة 

�مل�رصيف.  نظامها  ت�سخم 

�لتي  �الإنــقــاذ  خطة  و�أثـــارت 

�الأوروبـــي  �الحتـــاد  فر�سها 

على  �ملخاوف  قرب�ص  على 

�للبنانية  ــوك  ــن ــب �ل ــع  ــس و�

�ملوجودة يف �جلزيرة.

اقت�صاد عربي
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اقت�صاد دولي

يرجــح تقريــر �سنــدوق �لنقــد �لــدويل 

�أن تظــل معــدالت �لبطالــة مرتفعــة يف 

�لكثــري من �أنحــاء �لعامل يف عــام 2013 

يف  �ملاليــة  �الأو�ســاع  ��ستمــر�ر  مــع 

حالــة ه�ســة، وت�ســري ��سقاطــات تقرير 

�ل�ســادر  �لعاملــي«  �القت�ســاد  »�آفــاق 

عن �سنــدوق �لنقد �لــدويل يف �أكتوبر/

ت�رصيــن �أول 2012  �إىل �حتمــال حــدوث 

حت�سن تدريجي يف �لن�ساط �القت�سادي 

�لعاملــي مقارنــة باملعــدالت �ملخيبــة 

لالآمــال ن�سبيــا يف �أو�ئــل �لعــام نف�سه، 

ويتوقــع �لتقريــر �رتفــاع معــدل �لنمو 

يف �لنــاجت �ملحلــي �الإجمــايل �لعاملي 

�إىل 3.5 % يف عــام 2013 مقارنــة بتوقع 

بلــغ 3.2 % لعــام 2012. ويتوقــع �لتقرير 

��ستمر�ر تباطــوؤ �لناجت يف �القت�ساد�ت 

�ملتقدمــة مــع بقائــه قويــا ن�سبيــا يف 

�لعديد من �قت�ساد�ت �الأ�سو�ق �ل�ساعدة 

و�القت�ســاد�ت �لناميــة. كمــا يرجح �أن 

تظل معدالت �لبطالة مرتفعة يف �لكثري 

من �أنحاء �لعامل، مع ��ستمر�ر �الأو�ساع 

�ملالية يف حالة ه�سة.

افتراض أساسي
وت�ستند تنبوؤ�ت تقريــر »�آفاق �القت�ساد 

�لعاملي« �إىل �فرت��ســني �أ�سا�سيني على 

م�ستوى �ل�سيا�سات: �الأول، هو �أن �سناع 

�ل�سيا�سة يف �أوروبا �سيتخذون �سيا�سات 

مــن �ساأنها �لعمل علــى تي�سري �الأو�ساع 

�ملاليــة بالتدريج يف �قت�ساد�ت منطقة 

�لبنــك  قيــام  ومــع  �ل�سعيفــة.  �ليــورو 

بالــدور  موؤخــر�  �الأوروبــي  �ملركــزي 

�ملنوط به، فاإن �الأمر �أ�سبح ح�سب روؤية 

�لتقرير مرهونا بتحرك �سناع �ل�سيا�سة 

�الأوروبــي«،  �ال�ستقــر�ر  »�آليــة  لتفعيــل 

و�لبــدء يف �إقامة �حتاد م�رصيف وزيادة 

�الندمــاج �ملايل. �أمــا �الفرت��ص �لثاين 

فهــو �أن �سنــاع �ل�سيا�سات يف �لواليات 

��ستمــر�ر  دون  �سيحولــون  �ملتحــدة 

وتخفي�ســات  �ل�رصيبيــة  �لزيــاد�ت 

�الإنفــاق �لتلقائيــة �لهائلــة )مــا يعرف 

باملنحدر �ملايل( �لتي يت�سمنها قانون 

�ملو�زنة، و�أنهم �سريفعون �حلد �الأق�سى 

للديــن �لفيــدر�يل يف �لوقــت �ملنا�ســب، 

و�أنهم �سيحرزون تقدما جيد� نحو و�سع 

خطــة �ساملــة الإعــادة �أو�ســاع �ملالية 

لال�ستمــر�ر.  قابــل  م�ســار  �إىل  �لعامــة 

�الأمريكيــني  �مل�رصعــني  �أن  و�حلقيقــة 

قــد  �الأمريكيــة  �الإد�رة  مــع  باالتفــاق 

جنحــو� يف �سهــر ينايــر 2013 يف تاأجيل 

جتنــب �ملنحــدر �ملــايل وق�سيــة �سقف 

م�ستوى �لدين �لفيدر�يل لفرتة من �لوقت 

دون �لتو�سل التفــاق حا�سم على م�سار 

قابــل لال�ستمــر�ر، وهــو ما حــل �الأزمة 

جزئيــا لكنــه ما ز�ل يحافــظ على �لقلق 

و�ال�سطــر�ب �لناجــم عن عــدم �لتو�سل 

�إىل حل قاطع لها.

وعلــى �أية حال، فــاإن مر�جعــة للتقرير 

�لــذي �ســدر يف �أكتوبر/ت�رصيــن �الأول 

2012 متت يف �أو�ئل يناير/كانون �لثاين 

2013 �أ�سفرت عن �الحتفاظ بنف�ص �لتوقع 

لنمــو �القت�ساد �الأمريكي يف حدود 2 % 

يف عــام 2013 مقارنة مبعدل منو يتوقع 

وب�ــرصط   2012 عــام  يف   %  2.3 بلوغــه 

�تخــاذ �ل�سيا�ســات �ملالئمــة كمــا �سبق 

�لذكــر، �أي يخل�ص �سندوق �لنقد �لدويل 

�الأمريكــي  �القت�ســادي  �لنمــو  �أن  �إىل 

يف �لعــام �حلايل �سي�سهــد �نخفا�سا يف 

معدله مقارنة بالنمو �مل�سجل يف �لعام 

�ملن�رصم.

كما �أ�سفرت مر�جعة �ل�سندوق عن توقعه 

بانخفا�ــص معــدل �لنمــو �القت�ســادي 

�أن  مــن  بالرغــم  �ليــورو،  منطقــة  يف 

�تخــذت  �لتــي  �لهيكليــة  �لت�سحيحــات 

على م�ستوى بلد�ن �ملنطقة و�ال�ستجابة 

�لقويــة لل�سيا�ســة �الأوربيــة يف مو�جهة 

�أزمــة منطقــة �ليــورو قــد خف�ســت من 

حــدة �الأزمة وح�سنــت �الأو�ساع �ملالية 

فيما يتعلق بالديون �ل�سيادية يف بلد�ن 

�لهام�ص �الأوروبي )�أي �لبلد�ن �ل�سعيفة 

�قت�ساديــا �لتي تعــاين من م�سكالت يف 

�سد�د ديونهــا �ل�سيادية وت�سمل �ليونان 

و�إيرلند� و�لربتغال و�إيطاليا و�أ�سبانيا(. 

وتخل�ــص تلــك �ملر�جعــة �إىل �أن منطقة 

�ليورو �سوف ت�سجــل معدال �سالبا للنمو 

�القت�سادي يبلغ 0.2 % يف عام 2013 مع 

توقــع �أن تكــون قد �سجلت معــدال �سالبا 

�أي�سا يف عام 2012 بلغ 0.4 %.

وتتوقــع مر�جعة تقرير »�آفاق �القت�ساد 

�لعاملــي« تو�سع �لن�ساط �القت�سادي يف 

�ليابــان خــالل عــام 2013 لي�سجل 1.2 % 

وهو ما يقل عن معدل �لنمو �ملتوقع يف 

عــام 2012 و�لــذي من �ملتوقــع �أن يكون 

قد بلغ 2 %.

نمو صاعد
�أمــا �لنمــو يف بلد�ن �الأ�ســو�ق �ل�ساعدة 

و�لدول �لنامية ف�سوف يعود ال�ستجماع 

 2013 عــام  يف   %  5.5 وي�سجــل  قــو�ه 

مقارنــة بنحــو 5.1 % متوقعــة يف عــام 

2012، وعلــى ذلــك فــاإن �لنمو لــن يعود 

للم�ستويــات �لقوية �لتــي �سجلها خالل 

عامــي 2010 و2011 حينما كان يزيد على 

6 %. ويتوقــع �لتقريــر �أن ت�سجل �ل�سني 

معــدال للنمو �القت�سادي يبلغ 8.2 % يف 

عــام 2013 مقارنة بنحــو 7.8 % متوقعة 

يف �لعــام �ملا�سي، بينمــا ت�سجل �لهند 

معــدال يبلغ 5.9 % مقارنــة بنحو 4.5 % 

متوقعه للعــام �ملا�ســي، ويرتفع �لنمو 

ب�ســكل ملحوظ يف �لرب�زيــل لي�سجل 3.5 

% يف عــام 2013 مقارنــة بنحو 1 % فقط 
يف �لعــام �ملا�ســي. وت�سجــل �ملك�سيــك 

معدال يبلغ 3.5 % وهو ما يقل عن معدل 

�لنمو �مل�سجل يف �لعام �ملا�سي و�ملقدر 

�أن يكــون قد بلغ 3.8 % وهو �أمر منطقي 

يف ظــل �لرت�بط �القت�ســادي �لقائم بني 

و�الأمريكــي،  �ملك�سيكــي  �القت�ساديــن 

�إذ �أن دورة �الأعمــال و�لــدورة �لتجارية 

فيهما تكاد تتطابق.

�أما يف توقعاتها لنمو �القت�ساد �لعاملي 

فقد �أ�سارت منظمة �لتعاون �القت�سادي 

و�لتنميــة  OECD، وهــي �ملنظمة �لتي 

ت�ســم 34 بلد� مــن �لبلــد�ن �ل�سناعية �أو 

�ل�سناعية �جلديــدة، يف تقريرها »�آفاق 

�القت�ســاد« �إىل �أن �القت�ســاد �لعاملــي 

رمبا يكــون مبقدوره �لتحــول النتعا�ص 

ركود في معدالت النمو الغربي.. والصين في صعود 

صدمة االقتصاد الدولي في 2013 مستمرة 
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اقت�صاد دولي

مرتدد وغري مت�ساو بني �أجز�ئه �ملختلفة 

خــالل �لعامــني 2013 و 2014. و�أ�ســارت 

�ملنظمــة �إىل �أن هنــاك قــر�ر�ت حا�سمة 

ب�سيا�ســات حمــددة تعد مطلوبــة للتاأكد 

من �لتغلب على مــاأزق �ل�سيا�سة �ملالية 

يف �لواليــات �ملتحــدة وللتاأكــد مــن �أن 

منطقــة  يف  �ال�ستقــر�ر  عــدم  ��ستمــر�ر 

�ليــورو لن يجر �لعامل جمــدد� �إىل د�ئرة 

�لركود.

و�أو�ســح �ملدير �لعــام  ملنظمة �لتعاون 

�القت�ســاد  �أن  و�لتنميــة  �القت�ســادي 

�لعاملي مل يخرج مــن د�ئرة �خلطر بعد، 

فاأزمة �ملنحدر �ملايل �الأمريكية ميكنها 

يف حــال حتققهــا �أن جتــرف �القت�ساد 

�لعاملــي �ل�سعيف �أ�سا�سا نحــو �لركود، 

بينما �لف�سل يف حل �أزمة منطقة �ليورو 

ميكنــه �أن يقــود �إىل �سدمة مالية كربى 

و�نكما�ص �القت�ساد �لعاملي. ولهذ� يرى 

مدير عام �ملنظمة �أنه على �حلكومات �أن 

ت�ستخدم كافة �الأدو�ت �ملو�سوعة حتت 

ت�رصفهــا مــن �أجل �لتحول نحــو تدعيم 

�لثقــة و�إعطاء دفعة للنمو و�لت�سغيل، يف 

�لواليات �ملتحدة و�أوربا ويف كل مكان 

�آخر يف �لعامل.

وت�ســري توقعــات �ملنظمــة �إىل �أن معدل 

منــو �لناجت �ملحلــي �الإجمايل يف دولها 

�سوف تبلغ نحو 1.4 % يف عام 2013. ويف 

تف�سيــل ذلــك �أعرب تقريــر �ملنظمة عن 

توقعــه باأنه �إذ� مــا ��ستطاعت �لواليات 

�ملتحــدة �أن تتغلــب على �أزمــة �ملنحدر 

�ملــايل فاإنهــا �ست�سجل معــدال للنمو يف 

�لنــاجت �ملحلــي �الإجمايل يبلــغ 2 % يف 

عــام 2013، بينما يتوقع �أن ي�سجل معدل 

�لنمــو يف �ليابــان 0.7 %. فيمــا �ستظــل 

منطقــة �ليورو تعاين من �لركود و�سوف 

ت�سجــل معــدال معتــدال مــن �لرت�جع يف 

�لن�ساط �القت�سادي يبلغ 0.1 %.

�أما يف دول �القت�ساد�ت �ل�ساعدة، فاإنه 

بعــد م�ستــوى للن�ساط �القت�ســادي يقل 

عــن �لتوقعات يف عــام 2012، فاإن �لنمو 

�القت�سادي بد�أ ي�ستعيد عافيته بت�سافر 

مزيــج مــن �ل�سيا�سات �ملاليــة و�لنقدية 

يف هــذه �لبلد�ن، وهــي �ل�سيا�سات �لتي 

حاولــت عربهــا �أن تو�زن �الأثــر �ل�سلبي 

ل�سعف �لطلب �خلارجي على منتجاتها. 

ويف هــذ� �ملقام، فمن �ملتوقع �أن ت�سجل 

�ل�ســني معــدل منو يبلغ نحــو 8.5 % يف 

عــام 2013 )مقارنــة بنحــو 7.8 % ح�سب 

بيانــات �سينيــة �أوليــة يف عــام 2012(، 

كمــا يتوقع �أن ي�ستجمــع �لناجت �ملحلي 

�الإجمــايل قــو�ه �لد�فعة يف �لعــام 2013 

يف كل من �لرب�زيــل و�لهند و�إندوني�سيا 

وور�سيا وجنوب �أفريقيا.

�لتعــاون  منظمــة  لتقريــر  ووفقــا 

�القت�ســادي فــاإن �أ�ســو�ق �لعمــل �سوف 

تظل �سعيفة يف عام 2013، و�سوف يبقى 

نحو 50 مليون �سخ�ص يف دول �ملنظمة 

توقعهــا  مــع  �لبطالــة،  مــن  يعانــون 

مقارنــة  �لبطالــة  معــدالت  بارتفــاع 

بالعام �ملن�رصم. 

�لتوقعــات  بــني  �لفــروق  كانــت  و�أيــا 

�مل�سجلــة حــول معدالت منــو �القت�ساد 

�لعاملي و�أجز�ئــه �ملختلفة خالل �لعام 

�إىل  �حلــايل، فــاإن �لتقريريــن ي�ســري�ن 

عــدة نتائج متفق عليهــا: �أوال، �إن �لنمو 

�القت�ســادي يف �لــدول �ملتقدمة �سوف 

ي�ستمــر على �سعفــه، فهو بني ركود كما 

يف منطقــة �ليــورو �أو ي�سجــل معــدالت 

منــو �قت�سادي موجبــة ولكنها �أقل مما 

مت ت�سجيلــه يف �لعــام 2012 خا�ســة يف 

�لواليــات �ملتحدة �الأمريكيــة و�ليابان. 

�أمــا يف دول �الأ�ســو�ق �ل�ساعــدة فهناك 

�تفــاق على �أن معــدالت �لنمو �ستتح�سن 

مقارنــة باملعــدالت �مل�سجلــة يف �لعام 

�ملا�ســي، �إال �أنهــا لــن تعــود للمعدالت 

�لقوية �مل�سجلة خالل عامي 2010 و2011 

يف �أغلب هذه �لبلد�ن.
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اقت�صاد دولي

دراغي يحذر إيطاليا من التراجع 
عن اإلصالحات

حذر رئي�ص �لبنك �ملركزي �الأوروبي ماريو در�غي �إيطاليا 

�لتق�سف  و�إجر�ء�ت  �ملالية  �الإ�سالحات  عن  �لرت�جع  من 

�لتي �عتمدتها �لعام �ملا�سي.

�رصوطه  تخفيف  على  �الأوروبي  �ملركزي  �إقد�م  و��ستبعد 

ب�ساأن برناجمه ل�رص�ء �ل�سند�ت �حلكومية، رغم �لنتائج غري 

�الأ�سبوع  �إيطاليا  �لتي جرت يف  �حلا�سمة يف �النتخابات 

�ملا�سي.

�لدوري  �ل�سهري  �ل�سحفي  موؤمتره  يف  در�غي  و�أو�سح 

�لبنك ظلت كما هي ومل  �لتي يعمل بها  �لقو�عد  �أن  �ليوم 

تتغري، م�سري� �إىل �أن »�لكرة بالكامل يف ملعب �حلكومات«. 

قبل  عليه  كانت  ما  �إىل  �رتدت  �ملال  �أ�سو�ق  �إن  و�أ�ساف 

ل�رص�ء  �لبنك  برنامج  �أن  و�أ�ساف  �الإيطالية،  �النتخابات 

�ل�سند�ت �حلكومية كان »د�عما فعاال للغاية«.

وقال �إنه يتعني �الأخذ يف �العتبار �أن �لكثري من �الإ�سالح 

قائاًل:  وتابع  �سي�ستمر.  �إيطاليا  تطبقه  �لذي  �لهيكلي 

للنمو  �لوحيد  �ل�سبيل  هو  �لهيكلي  �الإ�سالح  طريق  �أن 

�القت�سادي، معترب� �أن �إيطاليا بحاجة �إىل �العتماد على 

�لرت�سيد �ملايل بها ب�سورة كبرية. و�أو�سح �أن ذلك �سي�سهم 

يف �إعطاء �إيطاليا �مل�سد�قية يف �أ�سو�ق �ملال.

�لفائدة  �أ�سعار  �الأوروبي  �ملركزي  �أبقى  �أخرى  جهة  من 

دون تغيري مب�ستو�ها �لقيا�سي �ملتدين عند 0.75 %.

ياأتي ذلك رغم خف�ص �لبنك توقعات منو �قت�ساد�ت منطقة 

باأكرث  �القت�ساد يف �ملنطقة  �نكما�ص  �ليورو، حيث رجح 

مما كان يتوقع يف نهاية 2012. وهو ما دفع در�غي للقول 

�إن �لبنك يدر�ص خف�سا جديد� للفائدة يف �لفرتة �ملقبلة.

وكانت �ملخاوف قد ثارت ب�ساأن �لتوقعات ملنطقة �ليورو 

�أي  ف�سل  ب�سبب  �إيطاليا  يف  �ل�سيا�سي  �جلمود   �أعقاب  يف 

له ت�سكيل �حلكومة  �سيا�سي يف حتقيق فوز ي�سمن  حزب 

�جلديدة يف �النتخابات �لتي جرت �ل�سهر �ملا�سي.

�ليورو  منطقة  �قت�ساد�ت  �نكما�ص  �الآن  �لبنك  ويتوقع 

بن�سبة 0.4 % يف �لعام �حلايل، يف حني كان يتوقع �سابقا 

�نكما�سا مبعدل 0.3 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

 البطالة بفرنسا 
في أعلى مستوى منذ 1999

من  �أكرث  يف  م�ستوى  �أعلى  فرن�سا  يف  �لبطالة  معدل  �سجل 

�لتي  �لتحديات  2012 مما يربز  �الأخري من  �لربع  13 عاما يف 

�لبطالة  جماح  بكبح  بتعهد�تها  للوفاء  �حلكومة  تو�جهها 

بنهاية �لعام، ح�سبما وعد �لرئي�ص �لفرن�سي فر�ن�سو� هوالند.

�الإح�ساء  �لتي �سدرت عن مكتب  �لر�سمية  �لبيانات  ودفعت 

�لوطني �لفرن�سي باري�ص �إىل �لدعوة جمدد� �إىل �لتحرك على 

يظهر  وقت  يف  �القت�سادي،  �لنمو  حلفز  �الأوروبي  �مل�ستوى 

متز�يدة على  موؤ�رص�ت  �ليورو  �قت�ساد يف منطقة  �أكرب  ثاين 

�ل�سعف.

�ل�ساد�ص  للربع  مرتفعا   10.6% �لبطالة م�ستوى  وبلغ معدل 

�لثالثة  يف   0.3% بن�سبة  �نكم�ص  �قت�ساد  يف  �لتو�يل  على 

�سهور �الأخرية من 2012.

�أعلى م�ستوياته منذ �لربع  وبهذه �لزيادة بلغ معدل �لبطالة 

�لثاين من �لعام 1999 كما �أنها �أحدث �الأنباء �ل�سيئة حلكومة 

�مل�ستهدفة  بامل�ستويات  �لوفاء  من  تتمكن  لن  باأنها  �أقرت 

للنمو و�لعجز يف مو�زنة هذ� �لعام. 

منت�سف  منذ  فرن�سا  ب�سكل مطرد يف  �لبطالة  تتز�يد  وبينما 

�لعام 2011، كان �ل�سباب �الأكرث ت�رصر� من �الأزمة.

وبلغ عدد �لعاطلني يف �لفئة �لعمرية من 15 �إىل 24 عاما �أكرث 

3.4 نقاط  من �لربع وحتديد� ما ن�سبته %25.7 بزيادة قدرها 

مئوية عن �لفرتة نف�سها من عام 2011.

و�رتفاع �لبطالة ي�سبب حرجا للرئي�ص �لفرن�سي �لذي وعد يف 

�رتفاع  �لعام �ملا�سي بالعمل على وقف  �النتخابية  حملته 

�أنه عاد و�عرتف �الثنني  �لبطالة بنهاية �لعام �جلاري، غري 

�لنمو  ركود  من  مناخ  يف  �لهدف  بهذ�  �لوفاء  باأن  �ملا�سي 

وتز�يد حاالت �إغالق �مل�سانع “�سيكون �أمر� �سعبا«.

�ملو�زنة  وعجز  �لنمو  معدالت  عن  باري�ص  تر�جعت  وموؤخر� 

�القت�سادية  �لظروف  �أن  معتربة   ،2013 للعام  �مل�ستهدفة 

حتول  برمتها  �ليورو  ومنطقة  فرن�سا  بها  متر  �لتي  �ل�سعبة 

دون حتقيق ذلك.

توتر
�إىل  �لتوتر  يف مو�جهة عودة 

�لبنك  وجــد  �لــيــورو،  منطقة 

نف�سه  �الأوروبـــــي  �ملــركــزي 

للتحرك  �ل�سغط  حتت  جمدد� 

�ل�سهري  �الجــتــمــاع  خـــالل 

�لنقدية،  ب�سيا�سته  �ملتعلق 

�لتي  �ملناورة  هو�م�ص  لكن 

جــد�.  �سيقة  بــاتــت  ميلكها 

�إن  �قت�سادي  خبري  وقـــال 

�الأزمة يف قرب�ص، من �ساأنها 

�أن يكون لها تاأثري �سلبي كبري 

على �لثقة يف منطقة �ليورو.

تركيز
تنمية  منظمة  رئــيــ�ــص  عـــز� 

حميد  ــة  ــي ــر�ن �الإي �لــتــجــارة 

�سافدل �سبب �لرت�جع �لكبري 

�لــتــجــاري بني  �لــتــبــادل  يف 

ـــار�ت �إىل  ــة �الإم بــالده ودول

�أن طهر�ن �أ�سبحت تركز على 

�ملنتجة  �لدول  من  �ال�ستري�د 

ــة  ــاج �حل دون  مـــبـــا�ـــرصة، 

لو�ساطة من دولة �أخرى.

إختيار
عملية  جــنــيــف  يف  ـــــد�أت  ب

جديد  عـــام  ــر  مــدي �خــتــيــار 

�لعاملية  �لــتــجــارة  ملنظمة 

با�سكال  �لفرن�سي  يخلف 

واليته  تنتهي  �لـــذي  ــي  الم

�أغ�سط�ص/�آب  نهاية  �لثانية 

يف  م�سادر  وذكــرت  �ملقبل. 

�الأوىل  �ل�سل�سلة  �أن  �ملنظمة 

�لتي  �النتقاء  �إجـــر�ء�ت  من 

تو�فق  �إىل  توؤدي  �أن  يفرت�ص 

 9 �ست�ستمر حتى  حول مر�سح 

�أبريل/ني�سان.

توزيع
بد�أت منظمة �ل�سليب �الأحمر 

غذ�ئية  مــو�د  توزيع  ــدويل  �ل

مل  ب�سكل  �أوروبــا  يف  للفقر�ء 

حيث  مــن  مثيل  لها  ي�سبق 

�لعاملية  �حلــرب  منذ  �لكمية 

تاأثري  ب�سبب  وذلــك  �لثانية، 

�الأزمة �القت�سادية يف بلد�ن 

�أفــريــقــيــا �لــو�ــســطــى �جلــديــد 

مي�سال جوتوديا �إن حكومته 

ــود �لــتــعــديــن  ــق ــع ع ــرت�ج ــس �

عهد  يف  وقعت  �لتي  و�لنفط 

و�أو�سح  �ل�سابقة،  �حلكومة 

من  �سيطلب  �أنـــه  جــوتــوديــا 

�لوزر�ء �ملعنيني “�لنظر فيما 

�إذ� كانت �الأمور �سارت ب�سكل 

�سيئ يف حماولة للتدقيق يف 

�لعقود”.

شراء
غاز  طوكيو  �ــرصكــة  ك�سفت 

مو�فقتها  ــن  ع �لــيــابــانــيــة 

ن�سبتها  ح�سة  �ـــرص�ء  على 

وغاز  نفط  �أ�سول  من   25%
يف  �ــســال  بــارنــيــت  مبنطقة 

�الأمــريكــيــة  تك�سا�ص  واليـــة 

من  دوالر  مليون   485 مقابل 

�رصكة كويك�سيلفر ري�سور�سيز 

�ل�رصكة  وقالت  �الأمــريكــيــة. 

�ستن�سئ  �إنــهــا  �لــيــابــانــيــة 

ـــرصوعـــا مــ�ــســرتكــا مــع   مـــ�

كويك�سيلفر.

تجميد
�لرتكي  �لــطــاقــة  وزيـــر  ــال  ق

بالده  �إن  �ليوم  يلدز  تاندر 

قررت تعليق م�ساريع �لطاقة 

�الإيطالية  �لطاقة  عمالق  مع 

�إيني ب�سبب م�ساركة �الأخرية 

عن  �لتنقيب  عــمــلــيــات  يف 

�سو�حل  قبالة  �ملــحــروقــات 

مو�سع  منطقة  وهي  قرب�ص 

ونيقو�سيا.  �أنقرة  بني  نــز�ع 

و�أ�ساف يلذر �أن قر�ر �لتعليق 

�لتي  ــاريــع  ــس �ملــ� �سي�سمل 

تنفذها �إيني حاليا يف تركيا.

تجريب
 787 بوينغ  �لــطــائــرة  حلقت 

درمياليرن يف رحلة جتريبية 

نظام  �أن  الإثـــبـــات  ــهــدف  ت

�لبطارية ليثيوم �أيون �جلديد 

وذلك  �ل�سالمة،  مبعايري  يفي 

ال�ستئناف  مهمة  خطوة  يف 

�ملتوقفة  رحالتها  �لطائرة 

�أوروبية، مما �أدى �إىل �نزالق 

ــالت يف  ــائ ــع �لــكــثــري مـــن �ل

�أ�سبحت  وقــد  �لفقر.  ــة  دو�م

غذ�ئية  مــو�د  تــوزع  �ملنظمة 

ع�سو�  بلد�  ع�رصين  نحو  يف 

يف �الحتاد �الأوروبي.

مؤشر
�قت�سادية  بيانات  ظهرت 

�أمريكية حت�سن ثقة �مل�ستهلك 

�الأمـــريكـــي  ــاد  ــ�ــس �القــت يف 

ــالل  بــ�ــســورة مــفــاجــئــة خ

ـــــاري مــقــارنــة  �لــ�ــســهــر �جل

و�رتــفــع  �لــ�ــســابــق.  بال�سهر 

جامعة  عن  �ل�سادر  �ملوؤ�رص 

ميت�سغان وموؤ�س�سة طوم�سون 

 78.6 �إىل  �ل�سهر �حلايل  خالل 

توقعات  كل  متجاوز�  نقطة 

�ملحللني.

اتفاقيات
�ل�سيني  �لــرئــيــ�ــص  �خــتــتــم 

�سملت  جولة  بينغ  جني  �سي 

بــزيــارة  �أفريقية  دول  عــدة 

بر�ز�فيل  �لكونغو  جلمهورية 

لتنفيذ  11 عقد�  �إبر�م  حيث مت 

�لتحتية،  بالبنية  م�رصوعات 

�لــتــعــاون  بتعميق  وتــعــهــد 

وركزت  و�لقارة.  بــالده  بني 

تنز�نيا  �سملت  �لتي  �لزيارة 

�الأ�سا�ص  يف  �أفريقيا  وجنوب 

على �جلانب �القت�سادي.

مباحثات
�لرتكي  �لـــوزر�ء  رئي�ص  قــال 

رجب طيب �أردوغان �إن بالده 

�لعر�ق  ـــر�د  �أك مــع  تتباحث 

ب�ساأن بنود �رص�كة يف جمال 

�الأوىل  �ملــرة  وهــي  �لطاقة، 

�أنقرة ر�سميا  �لتي تعلن فيها 

كرد�ستان  ــع  م تــفــاو�ــســهــا 

طاقة،  م�رصوع  حول  �لعر�ق 

�لقائم  �لتوتر  يفاقم  قد  مما 

بني تركيا و�لعر�ق.

تراجع
قـــــال رئـــيـــ�ـــص جــمــهــوريــة 

و��ستغرقت  �ــســهــريــن.  مــنــذ 

�ساعتني،  �لتجريبية  �لرحلة 

وقالت بوينغ �إنها جرت وفق 

�خلطة �ملو�سوعة.

مراقبة
مرت �إد�رة �لطري�ن �الحتادي 

ــالق �أبـــر�ج  ــاإغ �الأمــريكــيــة ب

�ملر�قبة �جلوية يف 149 مطار� 

�سغري� ب�سبب خف�ص �الإنفاق 

ــة.  ــي ــريك �الأم ـــة  ـــو�زن �مل يف 

�إن  بيان  يف  �الإد�رة  وقالت 

ـــر كانت  �آخ بــرجــا  �أربــعــني 

�الإغــالق  خطر  �أي�سا  تو�جه 

ب�سبب  �إما  مفتوحة،  �ستبقى 

تتمتع  الأنــهــا  �أو  �أهميتها 

مبو�زنة م�ستقلة.

مبيعات
فولك�سفاغن  �أعلنت جمموعة 

�الأملانية �أكرب منتج �سيار�ت 

مبيعاتها  �أن  �أوروبــــا  يف 

�ملا�سي  �لعام  يف  �لعاملية 

لت�سل   11.2% بن�سبة  قفزت 

�سيارة.  مــاليــني   9.07 �إىل 

وتعد �ملبيعات، �لتي �أعلنتها 

قبل  �الأملــانــيــة  �ملجموعة 

ــا  ــريك �نــطــالق مــعــر�ــص �أم

لل�سيار�ت  �لــدويل  �ل�سمالية 

ديــــرتويــــت  ـــة  ـــن ـــدي م يف 

�الأمريكية. 

تقرير
ك�سف تقرير �سدر �أن �رصكة 

�إلكرتونيك�ص  �سام�سونغ 

�عتلت  �جلنوبية  �لــكــوريــة 

�ملرتبة �لثالثة بني �رصكات 

من  �لعامل  يف  �لتكنولوجيا 

عام  �ل�سوقية  �لقيمة  حيث 

�لتي  و�ــســامــ�ــســونــغ   .2012

�لعامل  يف  منتج  ــرب  �أك تعد 

و�أجــهــزة  �لذكية  للهو�تف 

�لتلفزيون �مل�سطحة ورقائق 

�رصكتي  بعد  جاءت  �لذ�كرة 

ثانية  ــل  ــوغ وغ �أوال  �أبــــل 

�الأمريكيتني.

العدد 128 ني�سان 2013العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 200201

Assinaa 128.indd   200-201 4/3/13   1:17 AM



من �صهر اإلى �صهر

العدد 128 ني�سان 2013العدد 128 ني�سان  2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 202203

Assinaa 128.indd   202-203 4/3/13   1:17 AM


