
ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 167 اآذار 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 1

العدد 167  اآذار 2018

محتـــويــــــات الـعــــدد

3
4
12 
16
26
32
37

94
96
98
100
104
108
110 
112

االفتتاحية 

الحدث  

ن�صاطات �صناعية

من �صهر الى �صهر

�صناعات لبنانية

م�صارف

�صنع في لبنان

ر�صالة االمارات

ر�صالة �صوريا

ر�صالة العراق

االقت�صاد العربي

االقت�صاد الدولي

موؤتمرات ومعار�ض

فر�ض عمل

ملف العدد

المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�سو - �سارع االمير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 
13/8385 - �سوران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

E-mail: info@sinaaiktisad.com
Website: www.sinaaiktisad.Com

Head Office: 

 Admin & Editor - Lebanon-Beirut-Clemenceau - Amir Omar Str.-Tasbahji Bldg.

Tel: 00961 1 370452-370318-370604 - Fax: 00961 1 370602 
P.O.Box: 1102-2070-13/5838  -  Chourane- Beirut-Lebanon

مكاتب في الخارج 

00971   50 الإمارات العربية المتحدة: هاتف: 2147686 

�شوريا -  دم�شق - جورج لولي: 113327156 00963 - 992276345 00963

جبل لبنان
ال�سمال

بيروت - ال�ساحية الجنوبية
الجنوب
البقاع

عبداهلل حداد 

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

عبا�س عبد الح�سين

جومانة نادر

محمد قلقا�س

دالل النجار

الإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

رئي�س مجل�س االإدارة / المدير العام
رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

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

Fares Saad

 مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد اأبوذياب

Editorial Secretary
Waed Abou Diab

مدير العالقات العامة
طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

المدير الفني
علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

مجلة اقت�سادية ت�سدر �سهريًا عن ال�سركة المتحدة 
لم�ساريع الت�سويق واالعالم واالبحاث �س.م.ل.

Published By United Marketing, Information And 
Research Projects S.A.L. 

"UMIP"

داخل لبنان

Inside Lebanon
خارج لبنان

Outside Lebanon

�سعر الن�سخة

Copy Price

6،000 ل.ل

$ 6

االإ�ستراك ال�سنوي

Annual Subscription

150،000 ل.ل

$ 150
Shipping Included - ي�سمل البريد



الإفتتاحية



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 167 اآذار 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 3

الإفتتاحية

صناعة المعارض

 وجدت �صناعة املعار�ض واملوؤمترات يف لبنان ، يف خ�صم التحوالت االقت�صادية واالجتماعية املتالحقة على ال�صعيدين 

النحلي واالإقليمي ، اهتمامًا كبرياً على اأعلى امل�صتويات، فاأ�صحى بذلك لبنان هو االأن�صط اإقليميًا يف هذه ال�صناعة، اإذ تنظم 

فيه ع�رشات املعار�ض واملوؤمترات ال�صناعية، وهو ما ينعك�ض اإيجابًا على هذا القطاع احليوي يف لبنان.  

ويف �صوء ذلك، يتوقع لبنان يف املرحلة املقبلة، منو قطاع �صناعة املعار�ض واملوؤمترات، ولعل اال�صتقرار الذي �صيواكب هذه 

املرحلة، �صواء قبل االنتخابات الربملانية اأو بعدها �صيوؤدي دوراَ مهمًا يف لفت اأنظار ال�رشكات والفاعليات الدولية وال�رشق 

اإىل لبنان كمحطة مهمة يف هذا القطاع، ومن �صمن روؤية ا�صرتاتيجيات لبنانية ملنظومة اقت�صاد �صناعة  اأو�صطية للنظر 

املعار�ض واملوؤمترات، وي�صري القيمون على هذه الفرتة من النهو�ض االقت�صادي عرب تنظيم املوؤمترات واملعار�ض التجارية، 

وجذب وت�صجيع عقد املوؤمترات ال�صناعية، الدولية واالإقليمية واملحلية، واإن�صاء واإدارة وت�صويق و�صيانة مراكز للموؤمترات 

واملعار�ض التابعة �صواء للهيئات احلكومية اأو من خالل ال�رشكات املتخ�ص�صة اأو ما توؤ�ص�صه من �رشكات مبفردها اأو مع الغري 

اإىل حتقيق اأغرا�صها، ومنح الرتاخي�ض للموؤمترات واملعار�ض ال�صناعية واالإ�رشاف عليها وتقييمها.

ر مهم يف املنطقة لهذه 
ّ
�صة، وبروزها كمرب

ّ
ومن املوؤكد اأن جناح الدولة يف تنظيم املعار�ض واملوؤمترات ال�صناعية املتخ�ص

الرتاكمية  وامتالك اخلربات  التنظيم،  دقة  اأهمها،  ولعل  ال�رشوط  العديد من  توافر  بف�صل  قد حتقق  االقت�صادية،  الفعاليات 

قطاع  اأعترب،  ولذلك  الفعاليات.  هذه  مثل  لنجاح  الالزمة  التحتية  البنى  وتوافر  موؤهلة،  ب�رشية  كوادر  ووجود  االحرتافية، 

املعار�ض واملوؤمترات، رافداً مهما من روافد تنويع م�صادر دخل الدولة اللبنانية. 

ومن ال�رشورة التاأكيد اأن م�صاهمة الدولة اللبنانية يف حتفيز �صناعة املعار�ض واملوؤمترات، جاء من خالل 4 عنا�رش رئي�صية:

اأولها : تطوير البيئة التنظيمية واالإجراءات احلكومية

ثانيًا  : تطوير القدرات الب�رشية والت�صويقية

ثالثًا  : تطوير الفنادق 

رابعًا : تطوير من�صاآت املعار�ض واملوؤمترات

ه 
ّ

ومن املهم االإ�صارة هنا اإىل اأنه ال توجد حتى االآن درا�صة تف�صيلية حول القيمة امل�صافة لهذه ال�صناعة، لتكون مبنزلة املوج

الت�صييق عليها من  ال�صناعة وقطاعها اخلا�ض، وعدم  اال�صرتاتيجيات والربامج اخلا�صة بتطوير هذه  االأ�صا�صي يف و�صع 

قبل احلكومة اللبنانية بل يجب اإتاحة الفر�صة اأمامها من قبل اجلهات احلكومية للقطاع اخلا�ض كي يقوم بدوره يف تطوير 

�صناعة املعار�ض واملوؤمترات املتخ�ص�صة.
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الحدث

 روسيا تعتبر أن الزمن المقبل ليس زمن النفط

حروب الغاز في المتوسط.. لمن الغلبة؟
بقلم فارس سعد

ي�سكل الغاز فعليًا مادة الطاقة الرئي�سة يف القرن الـ 21 �سواء من حيث البديل الطاقي لرتاجع احتياطي 

النفط عامليًا اأو من حيث الطاقة النظيفة.

فبعد اأعوام من كّف احلديث عنه، عاد بقوة »غاز البحر املتو�سط« ليت�سدر اجلدل يف و�سائل الإعالم 

ومن�سات التوا�سل الجتماعي، بعدما تاأكد حجم احتياطيات احلقول الواقعة يف نطاق عدد من الدول 

املطلّة عليه.. اأربك غياب املعلومات امل�سهد بع�ض الوقت، ما ت�سّبب يف طرح عدد من الأ�سئلة حول غاز 

املتو�سط«!؟

هل ي�ستعل �رصاع الغاز يف املتو�سط؟ وهل الأ�سباب التي قد تكون، وفق ما ذكر بع�ض املحلّلني، فتيل حرب 

على و�سك ال�ستعال ب�سبب الغاز يف البحر املتو�سط؟
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املتو�صط،  البحر  غاز  على  عامة  بنظرة 

اأمام حال من اال�صتباك، غري  اأننا  �صنجد 

»غ�صبًا«  ثمة  واأن  اللحظة،  حتى  املعلن 

حفاظًا  حلظة  اأي  يف  ينفجر  قد  مكتومًا 

من  وحتالفاتها  دولة  كل  م�صالح  على 

عائدات الغاز !

البداية من قبرص
واإذا كانت الق�صية من بدايتها بداأت من 

التي  »قرب�ض«  اخل�صيب  الهالل  جزيرة 

»اليونانية«  قرب�ض  ق�صمني،  اإىل  تنق�صم 

قرب�ض  ب��دء  ف��اإن  »ال��رتك��ي��ة«،  وقرب�ض 

�صمال  الغاز يف  التنقيب عن  »ليونانية« 

البحر املتو�صط، دفع اجلانب الرتكي اإىل 

يف  وا�صح  حق  لها  اأنقرة  ب��اأن  االإع��الن 

واأنه  التنقيب،  عمليات  ويف  احلقول  تلك 

ال ميكن اإغفال هذا احلق !

وعالقتها  »اإ���رشائ��ي��ل«  ع��ن  وباحلديث 

متتلك  »اإ�رشائيل«  اأن  جند  الق�صية،  بتلك 

حقلني كبريين يف مياه فل�صطني املحتلة، 

ي�صمى،  واالآخ��ر  »تامار«،  ي�صمى،  االأول 

ت�صدير  يف  ترغب  وه��ي  »ليفاياثان«، 

اأوروب��ا عربتركيا  اإىل  ما متتلك من غاز 

التي ا�صتبدلتها مب�رش اأخرياً.. ولكن ملاذا 

م�رش؟ الأن هذه الدولة هي الوحيدة التي 

االإقليمية  املياه  على  اأح��د  ينازعها  ال 

وحقولها من الغاز يف هذه املنطقة!

اأنها  اأعلنت  ف��رتة،  ومنذ  بدورها،  م�رش 

حتاول اأن تتحول اإىل مركز اإقليمي للغاز 

يف ال�رشق االأو�صط، وبالتايل ووفق خرباء 

الطاقة، فاإن تلك االتفاقية لن تكون  يف 

االأخرية، فبعد »اإ�رشائيل« �صتعمل قرب�ض 

هي االأخرى على ت�صييل غازها يف م�رش 

تفعل  اأن  ت�صتطيع  لن  اإنها  اإذ  وت�صديره، 

ذلك مبفردها ب�صبب اخلالفات مع تركيا.

امل�صتفيدين،  ك��اأك��رب  م�رش  ت��اأت��ي  هنا 

خا�صة اأن حقل »ُظهر« امل�رشي �صيكون 

ومن  املنطقة،  تلك  يف  احلقول  اأكرب  من 

ت�صدير  يف  م�رش  تبداأ  اأن  كذلك  املتوقع 

تكتفي  واأن   ،2020 ع��ام  بحلول  الغاز 

�صيوفر  ما  الطبيعي وهو  الغاز  ذاتيًا من 

على املوازنة امل�رشية نحو مليار دوالر 

جنيه  مليون  و800  مليار   17( �صنويًا، 

م�رشي تقريبًا(.

لبنان يهّدد »إسرائيل«
اإىل  نظرنا  ف���اإذا  ه��ن��ا،  اجل���دل  ينته  مل 

لبنان جنده هو االآخر بداأ موؤخراً عمليات 

له  اأن  يرى  فلبنان  الغاز،  عن  التنقيب 

من  املتو�صط  البحر  يف  جنوبية  ح��دوداً 

ترى  بينما  منها،  الغاز  ا�صتخراج  حقه 

»اإ�رشائيل« اأن ذاك ال�رشيط احلدودي وما 

لها  حق  هو  اإقليمية  مياه  من  يواجهه 

دون غريها..

لبنان بداأ التنقيب بالفعل يف تلك املنطقة 

املتنازع عليها، و«اإ�رشائيل« من جانبها 

التنقيب  اأعمال  اإن  و�صوح  بكل  قالت، 

لديها  واأن  لها  ا�صتفزازاً  متثل  اللبنانية 

وبناء  املنطقة،  تلك  يف  الكامل  احل��ق 

ال�رشكات  جميع  م��ن  طلبت  ذل��ك  على 

تلك  يف  الغاز  عن  التنقيب  عدم  الدولية 

الرد  لياأتي  لبنان،  مياه  من  املنطقة 

د 
ّ
هد الذي  اللبناين،  اجلنوب  من  �رشيعًا 

الغاز الكبرية اخلا�صة  با�صتهداف حقول 

املتو�صط،  ال��ب��ح��ر  يف  »اإ���رشائ��ي��ل«  ب��� 

يف�رش  ما  وهذا  و«ليفاياثان«.  »تامار« 

اإر�صال  اإىل  املتحدة  الواليات  م�صارعة 

م�صاعد  وهو  لبنان،  اإىل  خا�ض  مبعوث 

االدنى  ال�رشق  ل�صوؤون  اخلارجية  وزي��ر 
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الحدث

ديفيد �صاترفيلد، ويف يده »اجلزرة« عرب 

زيادة ح�صة لبنان من حقوله! و»الع�صا« 

االقت�صاد  د 
ّ
تهد بعقوبات  التهديد  عرب 

اللبناين، وهو ما رف�صه الروؤ�صاء الثالثة، 

عون.  مي�صال  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة 

بري.  نبيه  النواب،  جمل�ض  رئي�ض  ودولة 

الدين  �صعد  احل��ك��وم��ة،  رئي�ض  ودول���ة 

لبنان  حق  تاأكيد   خالل  من  احلريري، 

يف حقوله باملتو�صط وبالقرب من املياه 

االإقليمية لفل�صطني املحتلة. 

يف  بعيداً  ذهب  االأمريكي  املوفد  اإن  بل 

امل�صوؤولني  اب��ت��زاز  خ��الل  م��ن  وقاحته 

اإنه من املمكن حت�صني  اللبنانيني بقوله 

ح�صة لبنان يف املنطقة املتنازع عليها 

 60 من  الن�صبة  رفع  عرب  »اإ�رشائيل«  مع 

باملئة ح�صب اقرتاح هوف ما بني 10 و15 

باملئة لت�صبح ح�صة لبنان بني 70 و75 

باملئة من هذه املنطقة، ودعا �صاترفيلد 

اإىل التفاو�ض حول »البلوكات« 8 و9 و10 

لها  اأن  تعترب  »اإ�رشائيل«  اأن  اعتبار  على 

لبنان  لكن  البلوكات،  هذه  يف  »حقوقًا« 

مبنع  د 
ّ
وهد بالكامل،  الطرح  هذا  رف�ض 

»اإ�رشائيل« من ت�صدير غازها عرب البحر. 

السر السوري
ا�صتخراج   2009 عام  »ا�رشائيل«  بدء  مع 

االإقليمية  امل��ي��اه  م��ن  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 

لفل�صطني املحتلة بات وا�صحًا اأن حو�ض 

واأن  اللعبة  داخ��ل  اأ�صبح  قد  املتو�صط 

غياب  يف  عليها  للهجوم  ت�صتعد  �صورية 

اأي ت�صوية مع هذا الكيان اال�صتيطاين يف 

املنطقة، والأن ع�رش الطاقة النظيفة هو 

القرن الواحد والع�رشون.

التجميع  منطقة  ب����وؤرة  ه��ي  ���ص��وري��ة 

االحتياطي  م��ع  بالت�صافر  واالإن��ت��اج 

�� طاقي  ا�صرتاتيجي  اللبناين وهو ف�صاء 

اإىل  اإي��ران  من  جغرافيًا  مرة  الأول  فتح 
ُ
ي

ط 
ّ
املتو�ص على  ولبنان  و�صورية  العراق 

منذ  �صورية،  ا�صتهداف  يكن  مل  ولذلك   .

بداية العام 2011، بعيداً من ال�رشاع على 

الغاز يف العامل وال�رشق االأو�صط. وهو ما 

بها  امل�صموح  املمنوعات وغري  من  كان 

يف�رش  ال��ذي  االأم��ر  خلت.  طويلة  ل�صنني 

يف  ولبنان  �صورية  على  ال�رشاع  حجم 

هذه املرحلة.

هذا  اإن  ت��ق��ول  امل��ت��واف��رة  امل��ع��ل��وم��ات 

العامل  يف  االأث��رى  هو  ال�صوري  احلو�ض 

بالغاز وعلى ذلك يوؤكد  »معهد وا�صنطن« 

يف  االأغ��ن��ى  ال��دول��ة  �صتكون  �صورية  اأن 

العامل.

وقرب�ض  تركيا  ب��ني  ال�����رشاع  اإن   
على  اأنقرة  قدرة  عدم  اإىل  نظراً  �صي�صتعر 

حتمل خ�صارتها لغاز نابوكو 

 توقيع مو�صكو عقداً يف 2011/12/28 
اتفقا مبوجبه على مترير جزء  اأنقرة  مع 

من ال�صيل اجلنوبي عرب اأرا�صيها.

الغاز  يف  الكامن  ال�رش  معرفة  اإن   
ال�صوري، �صتفهم اجلميع حجم اللعبة على 

ال�رشق  ميلك  �صورية  ميلك  من  الأن  الغاز 

االأو�صط.

رو�صيا  بيت  ومفتاح  اآ�صيا  بوابة  فهي 

طريق  واأول  الثانية(  كاترين  )ح�صب 

احلرير )ح�صب ال�صني(.

عربها  الدخول  ميلك  من  اأن  هو  واالأه��م 

اإىل الغاز، ميلك العامل خ�صو�صًا اأن القرن 

املقبل هو قرن الغاز. 

الغاز  لتمرير  اتفاقًا  دم�صق  وبتوقيع 

للبحر  اإليها ومن ثم  العراق  االإيراين عرب 

اجليو�صيا�صي  الف�صاء  �صيكون  املتو�صط 

قد انفتح والف�صاء )الغازي( قد اأغلق على 

غاز »نابوكو« �رشيان احلياة .

هي  �صورية  اإن  وا�صنطن«:  »معهد  وقال 

مفتاح الزمن املقبل.

على  للعدوان  املعّقد  ال��واق��ع  ويحدثنا 

اأن ال�رشاع حول  اإىل  �صورية فيذهب بنا 

النفط والطاقة )والغاز حتديداً( �صّكل اأحد 

االأبعاد ال�رشية املهمة لهذا العدوان.

»هناء  للباحثة  مهمة  درا���ص��ة  ووف���ق 

عليان« حتمل عنوان :

»حروب الغاز هى �صبب اال�صطرابات يف 

ال�رشق االأو�صط« 

تقول فيها:

اإح��دى  ت�صكل  ال��غ��از،  ح��رب  اأن  �صك  ال 

اخللفيات املهمة لالأحداث يف �صورية.

الت�صرت  يتم  احلرب  لهذه  اخلفية  والظالل 

عليها.

من  ا�صتثماره  على  وال�صباق  الغاز  ولكن 

جديدة  اإم��داد  خطوط  عن  والبحث  جهة، 

له اإىل اأوروبا لي�صكل بدياًل للغاز الرو�صي 

من جهة اأخرى.

احلايل  العدوان  خلفيات  اأب��رز  من  هما 

على �صورية.

سورية هي بؤرة منطقة 
التجميع واإلنتاج بالتضافر 

مع االحتياطي اللبناني 
وهو فضاء استراتيجي 
ــ طاقي ُيفتح ألول مرة 
جغرافيًا من إيران إلى 

العراق وسورية ولبنان 
على المتوّسط
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النهو�ض  اإال  خيار  لبنان  اأم��ام  يعد  مل   

باقت�صاده، بعد ثالثة عقود من احلروب 

القطاعات  ي��ع��اين،  فالكل   . وال��رتاج��ع 

على  املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة،  االقت�صادية 

العاملة  القوى  ن�صاطها،  طبيعة  خمتلف 

اإىل اأي فئة عمرية انتمت.

وو�صلت  دّق،  قد  اخلطر  ناقو�ض  فعليًا، 

الذين  املعنيني،  م�صامع  اإىل  اأ���ص��داوؤه 

اإيجاد  كيفية  ح��ول  يلتقوا  مل  ولالأ�صف 

االقت�صاد املزمن. ففي حني  لداء  ترياق 

تنفيذ  اإىل  ت�صعى  التي  احلكومة  عمدت 

د م�صتقبل البالد 
ّ
روؤية وخطة متطورة حُتد

االقت�صادي اإىل تكليف �رشكة »ماكينزي 

درا�صة  اإع��داد  االأمريكية  كومباين«  اأن��د 

االقت�صاد،  الإنعا�ض  اأ�صهر  �صتة  خ��الل 

وا�صعة  بانتقادات  هذا  توجهها  ووج��ه 

اخلطة  هذه  تكلفة  اأن  البع�ض  اعترب  اإذ 

والبالغة مليون و300 األف دوالر مرتفعة 

ال  االقت�صاد  عّلة  اأن  �صيما  وال  للغاية 

تكمن يف غياب اخلطط.

الوقت  ه��ذا  يف  تعد  مل  تقال،  حق  كلمة 

الع�صيب هناك اأهمية ملن ياأتي بالعالج، 

وتطبيقه،  الإيجاده  هي  االأولوية  اإن  بل 

اللبنانيني  معظم  اأن  ي��ب��دو  م��ا  وه���ذا 

اإج��م��اع  �صبه  ه��ن��اك  اإن  اإذ  ي��درك��ون��ه، 

و�رشورة  االقت�صادي  الواقع  دقة  على 

معاناته  توقف  جذرية  باإجراءات  ال�صري 

امل�صتمرة منذ عقود.

ويبقى االأهم حتديد ماهية امل�صكلة التي 

تثقل كاهل االقت�صاد، فهل هي �صيا�صات 

باأ�صياء وغابت  اقت�صادية خاطئة عنيت 

ا�صت�رشاء  ه��و  ام  اأخ���رى،  اأ���ص��ي��اء  عنها 

الف�صاد، اأم اأنه عدم اال�صتقرار والتجاذبات 

فر�صها  التي  احلروب  هي  اأو  ال�صيا�صية، 

عليه ال�رشاع العربي – االإ�رشائيلي؟

ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
دولة  نحو  لبنان  »نهو�ض  لكتاب  وفقًا  

ال�صعيف  اللبناين  االأداء  يدل  االإمن��اء«، 

على كل اجلبهات االقت�صادية عمليًا منذ 

الظروف  الرغم من  انتهاء احلرب، وعلى 

العديدة املوؤاتية، على وجود م�صكالت يف 

اللبناين. ما يحتم حتديد  االقت�صاد  بنية 

هذه امل�صكالت البنيوية الإيجاد حل طويل 

االأمد يكون ناجعًا عرب معاجلة امل�صكالت 

االأ�صا�صية ال تلك املوؤقتة اأو الدورية.

وق��ب��ل ك��ل ���ص��يء م��ن امل��ه��م اأن ن��درك 

هي  لبنان  يف  البنيوية  امل�صكالت  اأن 

منذ  موجودة  الأنها  ودائمة  م�صتوطنة 

احلرب  خملفات  من  ولي�صت  اال�صتقالل 

يقينًا  بل  ال  نظرة  ثمة  اإن  اإذ  وح�صب. 

منت�رشاً على نطاق وا�صع، خ�صو�صًا بني 

الر�صميني، باأنه اإذا اأعدنا اإر�صاء الظروف 

 1975 قبل  لبنان  يف  �صائدة  كانت  التي 

والنمو  الذهبي،  ازدهاره  لبنان  ي�صتعيد 

قوته ال�صالفة.

ازده��ار  عن  ال�صائد  االعتقاد  ه��ذا  لكن 

لبنان قبل 1975 هو وهم اأكرث منه واقع، 

احلقيقة  وحجبت  الوهم  ه��ذا  تعّزز  لقد 

حّققه  ال��ذي  القوي  امل��ايل  االأداء  بفعل 

لبنان وا�صتقرار االقت�صاد الكلي، واللذين 

العام،  القطاع  دين  من  ه 
ّ
خلو يف  جتليا 

والفائ�ض امل�صتمر يف ميزان املدفوعات، 

من  الرغم  على  ولكن  القوية.  والعملة 

هذه الظروف االقت�صادية املوؤاتية، على 

 ،1975 وحتى  اال�صتقالل  بعد  عادة،  غري 

كان النمو االقت�صادي يف لبنان ي�صاوي 

متو�صط معدل النمو يف الدول النامية يف 

�صكل عام، وحتى اأقل منه يف معظم دول 

ال�رشق االأو�صط. كما اأن االقت�صاد اللبناين 

يف  احلديث،  تاريخه  امتداد  على  اأخفق، 

خلق فر�ض عمل كافية للعدد الكبري من 

العمال املاهرين واالأقل مهارة، فما كان 

عليهم اإال اأن يتوجهوا نحو االغرتاب بحثًا 

يف  وخ�صو�صًا  لبنان  خارج  العمل  عن 

دول اخلليج العربي.

ضعف اإلنتاجية .. مشكلة بنيوية
ويرى الكتاب اأن م�صكلة االقت�صاد اللبناين 

�صعف  يف  تكمن  االأ�صا�صية  البنيوية 

وع�رشين  خم�صة  بعد  فاليوم  اإنتاجيته. 

عامًا على انتهاء احلرب يف العام 1990، 

و�صل حجم االإنتاج للفرد )باأ�صعار فائتة( 

اأعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود،  اإىل 

عن  النظر  بغ�ض   .1974 ال��ع��ام  يف  اأي 

ن نوعية 
ّ
التخمني وعن حت�ص االأخطاء يف 

االإنتاج، ال تزال االأدلة دامغة على �صعف 

اإنتاجية االقت�صاد اللبناين وقواه العاملة 

حا�رشاً كان اأو ما�صيًا.

العامل  اإنتاجية  »زيادة  اأن  على  د 
ّ
وي�صد

وتنمية  اقت�صادي  لنمو  اأ�صا�صية  اللبناين 

ثالثة  تعالج  اأن  �صاأنها  ومن  م�صتدامني، 

احتياجات اأ�صا�صية لتحقيق حيوية لبنان 

اقت�صاديًا و�صيا�صيًا: 

وحت�صني  املداخيل  زيادة  يف  ت�صاهم   )1
م�صتوى املعي�صة، ويف الوقت ذاته خف�ض 

الدخل  لدعم  و�صائل  تاأمني  اإىل  احلاجة 

»الطائفية«  املح�صوبيات  ط��ري��ق  م��ن 

وال�صيا�صية.

 2( تتيح متويل مكونات العقد االجتماعي 

وال�صحة  الرتبية  فيها  مبا  االأ�صا�صية، 

كم�صتحقات التقاعد.

وتدفع  العام  الدين  عبء  من  تخّفف   )3  

يف  جديد  من  االن��خ��راط  اإىل  امل�صارف 

القطاع  من  بداًل  اخلا�ض  القطاع  متويل 

العام.

رئي�صية  اأ�صباب  ثالثة  الكتاب  د 
ّ
ويحد

عن  ال��واح��د  مت��ام��ًا  م�صتقلة  لي�صت   –
ال�صعيفة يف  االإنتاجية  – لتف�صري  االآخر 

املهارات  م�صتويات  تدين   : وهي  لبنان 

العامة،  املوؤ�ص�صات  ق�صور  والتح�صيل، 

إقتصاد لبنان يعاني.. كيف ننقذه؟

تحقيق
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واملناطق املحرومة.

املهارات  م�صتويات  تدين  �صعيد  فعلى 

اأن  الكتاب  ي��رى  العلمي،  والتح�صيل 

»املهارات العمالية، وبالتايل االإنتاجية 

ترتبط ارتباطًا كبرياً بامل�صتوى العلمي. 

املهارات  م�صتويات  تدنى  اأن  ويعترب 

تعليمي  م�صتوى  وليد  لي�ض  واالإنتاجية 

اأي�صًا،  ناجم  اإنه  بل  وح�صب،  مالئم  غري 

اقت�صاد  ق�صور  عن  اأ�صا�صي،  �صكل  ويف 

ال�صوق او املوؤ�ص�صات اخلا�صة. 

املوؤ�ص�صات  ق�صور  تناوله  اإط���ار  ويف 

االإدارة  موؤ�ص�صات  اأن  يو�صح  العامة، 

العامة يف لبنان تعاين من الق�صور، كما 

حديث  اقت�صاد  لبناء  مالئمة  غري  اأنها 

د على اأن ق�صور املوؤ�ص�صات 
ّ
ومنتج. وي�صد

العامة يت�صبب، وب�صورة خا�صة الق�صاء، 

بطريقة  والنمو  اال�صتثمار  تعطيل  يف 

اال�صتثمار  يتطلب  اإذ  وملمو�صة.  مبا�رشة 

اخلا�ض، قبل كل �صيء، احلد من االلتبا�ض 

املخاطرة  م��ن  وب��ال��ت��ايل  والتقلبات، 

من  ا�صتثماري  م�رشوع  ب��اأي  املرتبطة 

املقرر القيام به.

ويف حديثه عن املناطق املحرومة، ي�صري 

انطبع  اللبناين  االقت�صاد  اأن  اإىل  الكتاب 

توزيع  يف  �صديد  بتفاوت  اال�صتقالل  منذ 

املداخيل والرثوات، وبفروقات اقت�صادية 

ب��ريوت  )خ�صو�صًا  امل��رك��ز  ب��ني  كبرية 

املناطق(.  )ب��اق��ي  واالأط����راف  ال��ك��ربى( 

التباينات  اأن  ه��و  خ��ط��ورة  واالأك�����رث 

اقت�صادية  بطبيعتها  تكن  مل  املناطقية 

فقط بل اجتماعية وثقافية اي�صًا.

خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعترب الكتاب اأن خطة العمل االقت�صادية 

التي تعالج امل�صكالت اللبنانية االأ�صا�صية 

هو  االأول  اأ�صا�صيني.  بغر�صني  ز 
ّ
تتمي

طريق  على  اللبناين  االقت�صاد  و�صع 

النمو املرتفع الذي ي�صمح للبنان بالنمو 

ثالثة(  اأو  عقدين  ملدة  )اأقله  طويلة  ملدة 

مبعدل م�صتدام اأعلى منه يف ال�صابق. اأما 

فهو  اخلطة  من  املتوّخى  الثاين  الغر�ض 

اأف�صل  بتوزيع  ترتبط  اإمنائية  طبيعة  ذو 

للدخل والرثوة. وهذا بذاته ال ين�صط النمو 

اأي�صًا  ي�صكل  اإمن��ا  فح�صب  االقت�صادي 

اأ�صا�صًا لالإ�صتقرار ال�صيا�صي واالجتماعي.

النمو  اأجل  من  خطوات  الكتاب  ويقرتح 

واالإمناء يف املدى الطويل، ويرى وجوب 

التي  االإج��راءات  اأواًل على  تركيز  اخلطة 

تزيد من اإنتاجية االقت�صاد اللبناين ب�صكل 

م�صتدام باالإ�صافة اإىل اخلطة االإ�صالحية 

الذي  االأم��ر   ، العام  للقطاع  ال�رشورية 

يتطلب ثالثة اإجراءات اأ�صا�صية الإمتام هذا 

الهدف يف املدى الطويل، وهي:

النوعية  ذي  الر�صمي  التعليم  توفري 

حتى  اأقله  املنخف�صة،  والكلفة  اجليدة 

ال�صفوف الثانوية.

اإن�صاء �صبكة نقل وات�صاالت حديثة يف 

خمتلف اأنحاء لبنان.

اإ�صالح القطاع العام.

املدى  يف  للمعافاة  اإجراءات  يقرتح  كما 

الق�صري، اإذ اإن االإجراءات الطويلة االأمد واإن 

اأقرب وقت ممكن، فمن  كان تنفيذها يف 

�صاأنه اأن يوّلد يف املدى الق�صري مرتقبات 

بيد  االقت�صاد.  مل�صتقبل  مهمة  اإيجابية 

لي�صت  االآنية  االإيجابية  النتائج  هذه  اأن 

ق�صرية  بخطوات  دعمها  ويجب  كافية 

االأمد تعالج مكامن ال�صعف يف االقت�صاد 

اللبناين، والتي اإذا تركت من دون حلول، 

اأو  االقت�صادية  املعافاة  ب�صل  ب 
ّ
تت�صب قد 

على االأقل اإ�صعافها، وحتد من االإجراءات 

الطويلة االأمد.

اثنني  اإج���راءي���ن  على  ال��ك��ت��اب  وي��رّك��ز 

ق�صريي االأمد ميكنهما اأن يدعما اىل حد 

اللبناين وخروجه  كبري تعايف االقت�صاد 

من ركوده احلايل، وهما:

العام  ال��ق��ط��اع  دي��ن  مت��وي��ل  اإعادة 

باأ�صعار فائدة اأدنى ولفرتات اأطول.

اخلا�ض  القطاع  ديون  جدولة  اإعادة 

للم�صارف امل�صكوك يف حت�صيلها.

متالزمني  االجراءين  هذين  اأن  ويعترب 

وي��ت��ع��ّل��ق��ان ب��امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة، 

موانتها  يف  ب��االأ���ص��ول  وخ�����ص��و���ص��ًا 

العمومية.

االعتقاد السائد عن 
ازدهار لبنان قبل 1975 هو 

وهم أكثر منه واقع، وقد 
تعّزز بفعل األداء المالي 
القوي الذي حّققه لبنان 
واستقرار االقتصاد الكلي
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ظاهرة مقلقة
ال�صنوات  يف  الف�صاد  ا�صتفحال  وك���ان 

فراغًا  اإبانها  لبنان  �صهد  والتي  ال�صابقة، 

معدالت  رافقتهما  حكوميًا  و�صلاًل  رئا�صيًا 

�صغور كبرية يف موؤ�ص�صات الدولة، قد �صكل 

اإىل حد كبري ملا يحمله من  ظاهرة مقلقة 

الثقيلة  بظاللها  ترخي  �صلبية  تداعيات 

املدمرة  فاالآثار  املجاالت.  خمتلف  على 

تطاول  الف�صاد  لتف�صي  ال�صلبية  والنتائج 

ال�صعب،  اأبناء  لعموم  احلياة  مقومات  كل 

فتهدر االأموال والرثوات والوقت والطاقات 

وتعرقل اأداء امل�صوؤوليات واإجناز الوظائف 

منظومة  ت�صكل  وب��ال��ت��ايل  واخل���دم���ات، 

تخريب واإف�صاد ت�صبب مزيداً من التاأخري يف 

امل�صتوى  على  لي�ض  والتقدم  البناء  عملية 

احلقل  يف  بل  فقط،  وامل��ايل  االقت�صادي 

ناهيك  والثقايف،  واالجتماعي  ال�صيا�صي 

العامة  اخل��دم��ات  ودوائ���ر  موؤ�ص�صات  عن 

واليومية مع حياة  املبا�رشة  العالقة  ذات 

النا�ض.

بين الرشاوى والهدايا
نظام  نتائج  من  لبنان  يف  الف�صاد  ولعّل 

وال��ذي  احل��رب،  بعد  خ 
َّ
تر�ص ال��ذي  احلكم 

�ض قطاعًا عامًا يعيث �صعفا وف�صاًدا، 
ّ
كر

ل يزال لبنان من اأكرث الدول ف�ساداً حيث حّل يف املرتبة 143 عامليا يف موؤ�رص مدركات الف�ساد عام 

2017، على الرغم من �سلوكه منحى اإيجابيًا يف جمال مكافحة الف�ساد جتلّى عرب عدة خطوات كاإقرار 
قانون الو�سول اإىل املعلومات، والإن�سمام اإىل مبادرة ال�سفافية يف ال�سناعات ال�ستخراجية اإ�سافة اإىل 

اإقرار املوازنة العامة للمرة الأوىل منذ 12 عامًا، .

تطبيقها الفعلي.

ال�صدد  ه��ذا  يف  م��ث��ااًل  اجلمعية  ُتعطي 

اإىل  ال��و���ص��ول  ح���ول ق��ان��ون احل���ق يف 

االإدارات  معظم  تعمد  مل  اإذ  املعلومات، 

التلقائي  الن�رش  اإىل  والبلديات  العامة 

لتلقي  م��وظ��ف��ًا  تعني  ومل  للمعلومات 

فيما  املواطنني،  وا�صتف�صارات  طلبات 

العام احلايل،  اإقرار موازنة  جرى تاأجيل 

واأُعيد اعتماد القاعدة االإثني ع�رشية يف 

ال�رشف، من دون اإقرار قطع احل�صاب منذ 

عام 2004، وهو االأمر الذي يخالف مبداأ 

ال�صفافية املالية ويناق�ض حّق املواطنني 

وقيمة  االإنفاق  ح�صول  كيفية  مبعرفة 

الواردات احلقيقية التي متت جبايتها.

الف�صاد  »هذا  اأن  اإىل  االإ�صارة  من  بد  وال 

للمواطنني  دور  ال  املوؤ�رش  ير�صده  الذي 

فيه فهو ف�صاد متاأ�صل يف �صلب النظام 

اخلدمات  اأب�صط  اأن  هو  والدليل  اللبناين! 

وبح�صب  لللبنانيني  متوافرة  غري  العامة 

يعاين  الدولية،  اجلمعية  اإليه  ت�صري  ما 

اً« يف هذه النقطة 
ّ
املواطنون »نق�صًا حاد

االأو�صح هنا هو »غياب  والدليل  بالذات 

والبطاقة  ال�صيخوخة  �صمان  ق��ان��ون 

جميع  منها  ي�صتفيد  ال��ت��ي  ة 
ّ
ال�صحي

املواطنني«.

خطوات إيجابية عّدة لم تفلح في تسجيل أي تقّدم
لبنان ومعضلة استفحال الفساد!

قيا�صًا   100\28 ع��الم��ة  ل��ب��ن��ان  ن���ال 

املا�صي،  للعام  الف�صاد  مدركات  ملوؤ�رش 

الدولية،  ال�صفافية  نّظمة 
ُ
م عن  وال�صادر 

املوؤ�رش،  �صملها  دول��ة   180 اأ�صل  فمن 

بذلك  ل 
ّ
�صج

ُ
لي  ،143 املرتبة  لبنان  احّتل 

�صبقه  ال��ذي  العام  مع  مقارنة  تراجعًا 

 136 املرتبة  يحتّل  ك��ان  اإذ   ،)2016(

»اجلمعية  بح�صب  دول��ة.   176 اأ�صل  من 

ف�صاد(   ��� )ال  ال�صفافية«  لتعزيز  اللبنانية 

���� وهي الفرع الوطني ملنظمة ال�صفافية 

الدولية ���� يقي�ض هذا املوؤ�رش مدى اإدراك 

امُلجتمع للف�صاد يف القطاع العام، مانحًا 

وكّلما  نقطة.   100 اإىل  �صفر  من  نتيجة 

عك�ض  �صفر  نتيجة  من  الدولة  اقرتبت 

لديها  الف�صاد  م�صتوى  يف  ارتفاعًا  ذلك 

والعك�ض �صحيح.

وتقول »ال ���� ف�صاد«، اإنه رغم اإقرار ثالثة 

ُتعّزز   2017 ع��ام  يف  رئي�صية  ق��وان��ني 

اإىل  الو�صول  يف  احلق  )قانون  ال�صفافية 

جديد  انتخابات  وق��ان��ون  املعلومات 

واعتماد  الن�صبي  االنتخابي  النظام  وفق 

االنتخابي  واحلا�صل  التف�صيلي  ال�صوت 

ة االأوىل منذ 
ّ
وقانون املوازنة العامة للمر

اأن �صوائب عديدة رافقت  اإال   ،)2005 عام 

اإمكانية  دون  وحالت  االإ�صالحات  هذه 

تحقيق
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�����ص��ات، 
ّ

امل��وؤ���ص على  م 
ّ
ت��ت��ق��د  

ٌ
وزع���ام���ات

وتكاليف باهظة تنزل باالقت�صاد الكلي. 

وقد يكون ثمرة للتوازن غري امل�صتقر يف 

ه يف 
ّ
اإىل حد النظام الطائفي الذي و�صل 

لعملية  تعطيٍل  مع  مرتافًقا   ،2005 العام 

رئا�صيٍة  وف��راغ��اٍت  ال�صيا�صات  �صنع 

تتدهوٍر  ب 
ّ
�صب وال��ذي  البلد،  يف  متتالية 

�صات يف جمموعٍة وا�صعة 
َّ
�رشيع يف املوؤ�ص

من املوؤ�رشات، مبا يف ذلك �صيادة القانون 

و�صبط الف�صاد، حيث يحتل لبنان املرتبة 

بتحويل  املتعلق  الت�صنيف  يف   101
االأموال العامة، واملرتبة 109 يف ت�صنيف 

ا�صتقالل الق�صاء، واملرتبة 135  هدراُ يف 

البنك  لتقرير  ووفقًا  احلكومي.  االإنفاق 

الر�صاوى  جمموع  جت��اوز  فقد  ال���دويل، 

املوؤ�ص�صات  يف  ال�رشكات  دفعتها  التي 

ال�9 يف املئة  اللبنانية  العامة  واالإدارات 

من حجم عمليات هذه ال�رشكات، يف حني 

اأفادت 50 يف املئة من ال�رشكات العاملة 

يف لبنان باأنها تواجه طلب دفع ر�صاوى، 

يف  دولة   135 بني  االأعلى  الن�صبة  وهي 

منطقة  يف  اخلام�صة  وامل��رت��ب��ة  ال��ع��امل 

ال�رشق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

 41.8 اأن  بيبلو�ض«  ل�»بنك  درا�صة  واأظهرت 

لبنان  يف  العاملة  ال�رشكات  من  املئة  يف 

غري  املدفوعات  اأو  الهدايا  تقدم  اأن  تتوقع 

الر�صمية للح�صول على رخ�صة بناء، و17.3 

يف املئة من ال�رشكات تتوقع اأن تقدم ال�صيء 

كما  كهرباء،  رخ�صة  على  للح�صول  نف�صه 

9.8 يف املئة من ال�رشكات العاملة  تتوقع 

الدفع للح�صول على ا�صرتاك يف  يف لبنان 

�صبكة املياه و9.6 يف املئة لتاأمني رخ�صة 

يف   14.6 اأن  الدرا�صة  تفيد  كما  ا�صترياد. 

املئة من ال�رشكات العاملة تتوقع اأن تقدم 

خالل  الر�صمية  غري  واملدفوعات  الهدايا 

يف  و30.2  ال�رشائب،  مبوظفي  اجتماعها 

املئة لتوقيع عقد يف القطاع العام.

التكنولوجيا قد تكون الحل
اأهمية كبرية على  الف�صاد  وحتتل مكافحة 

اأداءه  ن  
ّ
حت�ص اإنها  اإذ  االإقت�صادي  ال�صعيد 

جلميع  مت�صاوية  جن��اح  ف��ر���ض  وت��وّف��ر 

التنمية.  تعزيز  فر�ض  وكذلك  املواطنني، 

ولكن هل مكافحة ف�صاٍد منت�رش يف معظم 

اله�صيم  يف  النار  كاإنت�صار  الدولة  مفا�صل 

اأمر ممكن؟

اإىل  ل 
ّ
التحو اأن  متخ�ص�صة  درا�صة  اأك��دت 

رئي�ض  طليعتهم   ويف  الف�صاد،  مكافحة 

مرق�ض  بول  الدكتور  جو�صتي�صيا  منظمة 

بقرار  تبداأ  الف�صاد  »مكافحة  اأن  يرى  الذي 

بالت�صدي  م��واط��ن  ك��ل  يتخذه  �صخ�صي 

د على واقعها، 
ّ
للممار�صات الفا�صدة والتمر

قانونية  اآليات  عن  البحث  يجري  ثم  ومن 

م�صاعدة. فاملحا�صبة تبداأ من املواطن يف 

والبلدية  االختيارية  العامة  االنتخابات 

والنيابية اإذ ال ميكن التعويل على حما�صبة 

عند  اإال  فح�صب  البع�ض  لبع�صها  ال�صلطات 

اأمر  وهو  الدميوقراطي  النظام  ا�صطالح 

متعّذر يف لبنان حا�رشاً«. 

وحتى  »املحا�صبة  اأن  اإىل  مرق�ض  وي�صري 

ترتكز  ال  الدميوقراطية  االأحوال  اأح�صن  يف 

على ال�صلطة ال�صيا�صية املوؤلفة من اأ�صحاب 

م�صالح �صيا�صية فح�صب، بل خ�صو�صًا على 

جريئة  ق��رارات  يتخذون  �صجعان  ق�صاة 

الإعادة تفعيل الن�صو�ض اجلزائية يف لبنان 

و�رشف  الر�صوة  مبو�صوعات  يتعلق  مبا 

النفوذ وا�صتثمار الوظيفة واإ�صاءة ا�صتعمال 

ال�صلطة«.

الن�صو�ض  اإىل  ال��ع��ودة  ج���رت  م��ا  واإذا 

يكت�صف وجود  الف�صاد،  القانونية ملكافحة 

ُتخمة من الن�صو�ض القدمية املبعرثة التي 

تنّظم عمل االإدارة اإىل جانب اآليات للرقابة 

واملحا�صبة االإدارية وال�صيا�صية غري القابلة 

القرن  اأوا�صط  اإىل  يعود  معظمها  للتطبيق، 

قوانني  عن  منقولة  اأ�صاًل  وهي  املا�صي 

فرن�صية قدمية رغم التعديالت الطفيفة التي 

مقابل  يف  لبنان   يف  بع�صها  على  اأُدخلت 

تعديالت واإ�صافات جذرية يف فرن�صا.

ويعترب مرق�ض يف هذا االإطار »اأن مكافحة 

�صّن  اإىل  االن�����رشاف  يف  تكمن  ال  الف�صاد 

تطبيق  يف  بل  فح�صب،  القوانني  من  مزيد 

القوانني القائمة، رغم حاجتنا اإىل قوانني 

خا�صة مبكافحة الف�صاد وب�صفافية احلياة 

متويل  وتنظيم  وال�صيا�صية  االقت�صادية 

م�صلحة  واإن�����ص��اء  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

الف�صاد  اأعمال  لك�صف  ق�صائية  مركزية 

غرار  على  العامة،  النيابة  اإىل  واإحالتها 

التجربتني الفرن�صية واالأمريكية«.

لل�صفافية  »جلنة  اإن�صاء  مرق�ض  ويقرتح 

املالية للحياة ال�صيا�صية«، كما يف القانون 

املالية  الت�صاريح  �صحة  تراقب  الفرن�صي، 

الكبار  واملوظفني  ال�صيا�صيني  للم�صوؤولني 

ر ثرواتهم امل�رشفية من دون اإمكان 
ّ
وتطو

ة جتاهها«.
ّ
ة امل�رشفي

ّ
االحتجاج بال�رشي

يف  بفاعلية  ي�صهم  االإلكرتونية  االإدارة 

مكافحة الف�صاد والتقليل من اآثاره ال�صلبية 

تكنولوجيا  انت�صار  واأن  املجتمع،  على 

من  الكثري  يح�صم  اأن  ميكن  املعلومات 

م�صكالت احلكومات العربية.

احلل  اأن  البع�ض  يرى  املنطلق،  هذا  ومن 

االأمثل ملكافحة الف�صاد يف لبنان يكمن يف 

التي �صت�صكل  االإلكرتونية  اعتماد احلكومة 

اأخرى،  اإج��راءات  جانب  اإىل  كفياًل،  اإج��راء 

بتقلي�ض كلفة الهدر والف�صاد اإذ اإن اعتمادها 

الدولة ودور  الرقابة داخل  ل هيئات 
ّ
�صيفع

الق�صاء، كما �صيعّزز ال�صفافية للتخل�ض من 

تتكبدها  دوالر  ملياري  اإىل  مليار  حواىل 

اخلزينة ب�صبب الهدر والف�صاد. ما يجعل من 

التي  االأولويات  اإطالق عجلة تطبيقها من 

االأكرث  ال�صوؤون  ومن  بها،  املبا�رشة  نتظر 
ُ
ي

اإحلاحًا اإذ �صينقل الدولة مما هي عليه اليوم 

من �صلل اإىل مرحلة الفاعلية والنمو. 

تقدمي  ت��ك��ف��ل  االإل��ك��رتون��ي��ة  ف��احل��ك��وم��ة 

اخلدمات يف اأي وقت خالل 24 �صاعة يوميا 

من دون تدخل من جانب املوظفني ف�صال 

عن م�صاركة املواطن يف معاجلة ال�صلبيات 

املواطنني  راأي  ا�صتطالع  تي�صري  من طريق 

وت�صهم يف  االإلكرتونية،  االإدارة  �صوؤون  يف 

�رشعة اأداء اخلدمات للعمالء، ونقل الوثائق 

وتقليل  فاعلية  اأك��رث  ب�صكل  اإل��ك��رتون��ي��ًا 

اإ�صافة  االإج��راءات  تب�صيط  نتيجة  التكلفة 

اإىل تقليل املعامالت وتخفي�ض وقت االأداء 

القائمني  العاملني  اإىل  احلاجة  وتقليل 

كبري  وب�صكل  تعمل  كما  اخلدمات.   ب��اأداء 

على تقليل تاأثري العالقات ال�صخ�صية على 

نظرا  املخالفات  وتقلي�ض  االأعمال  اإجناز 

النظام ودقته باالإ�صافة  اإىل �صهولة وي�رش 

اإىل تخفي�ض االأخطاء اإىل اأقل ما ميكن.

تخمة في القوانين
كيفية  اإىل  الباحثني  من  العديد  ق 

ّ
وتطر

شكل استفحال الفساد 
في لبنان ظاهرة مقلقة 

إلى حد كبير لما تحمله من 
تداعيات سلبية، ترخي 

بظاللها الثقيلة على 
مختلف المجاالت
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ن�صاطات �صناعية

ط��ال��ب رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ني 

اللبنانيني الدكتور فادي اجلميل ب�رشورة 

اإطالق اإجراءات ا�صتثنائية، فورية وطارئة 

لتحفيز القطاع ال�صناعي، موؤكداً اأن  نتائج 

بع�ض  حتفيز  اإىل  تدعو  �صوف  ماكنزي 

اأال  يجب  لذلك  حاليا،  القائمة  القطاعات 

درا�صة  من  االنتهاء  حتى  اأ�صهر   6 ننتظر 

فيما  احل��واف��ز  ه��ذه  لتقدمي  »م��اك��ن��زي« 

احلوافز  هذه  اإىل  ما�صة  بحاجة  القطاع 

لوقف م�صل�صل االإقفاالت وا�صتعادة طاقات 

فقدها خالل ال�صنوات املا�صية.

�صحايف  م��وؤمت��ر  يف  ج��اء  اجلميل  ك��الم 

حتت  ال�صناعيني  جمعية  مقر  يف  عقده 

البعدين  يف  ة 
ّ
اللبناني »ال�صناعة  عنوان 

االقت�صادي والوطني«، يف ح�صور نائبي 

ن�رشاوي،  وج��ورج  بكدا�ض  زياد  الرئي�ض 

واأمني  �رشي  خليل  الدكتور  العام  االأمني 

من  وع��دد  �صابوجنيان،  نظاريت  امل��ال 

اأع�صاء جمل�ض االإدارة.

خالل  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  اجلميل  وق���ال 

ورجال  ك�صناعيني  اأّننا  »يبدو  املوؤمتر: 

اإعادة  اإىل  لبنان  يف  دائمًا  نحتاج  اأعمال 

البديهيات  ببع�ض  وال��ت��ذك��ري  ال��ك��الم 

��ة امل��ع��روف��ة وال��ث��اب��ت��ة؟ 
ّ
االق��ت�����ص��ادي

ة القطاعات 
ّ
وخ�صو�صًا تلك املتعّلقة باأهمي

باعتبارها  ال�صناعة  وبالذات  ة 
ّ
االإنتاجي

اقت�صاد  الأي  ة 
ّ
و�رشوري ة 

ّ
اأ�صا�صي ركيزة 

ر..... يدعونا اإىل هذا 
ّ
وطني مزدهر ومتطو

اللبناين  االقت�صاد  معاناة  اليوم  التاأكيد 

من اأزمات عامة ومن تباطوؤ قارب اجلمود 

ة 
ّ
االإقت�صادي القطاعات  يف  واالنكما�ض  

ة  جتّلت 
ّ
كافة، ما انعك�ض اأزمات اإجتماعي

يف ارتفاع معّدالت البطالة اإىل ن�صب غري 

�صات 
ّ
املوؤ�ص من  العديد  واإقفال  م�صبوقة، 

ع��ّدة،  �صنوات  منذ  ال�صّلبية  الم�ض  ومن��و 

ناهيك عن الظروف ال�صعبة التي تعي�صها 

العاملة  وال�����رشك��ات  �صات 
ّ
املوؤ�ص ة 

ّ
بقي

تها واأكالفها 
ّ
ما على م�صتوى اإنتاجي

ّ
وال�صي

يف  ة 
ّ
الت�صويقي وال�صعوبات  املرتفعة 

الداخل واخلارج....

عدها 
ُ
ب ة 

ّ
اللبناني لل�صناعة  ك��ان  واإذا 

االقت�صادي االإيجابي على م�صتوى توفري 

اللبنانيني  اآالف  لع�رشات  العمل  فر�ض 

��ع��ده��ا امل����ايل وال��ن��ق��دي يف اأرق����ام 
ُ
وب

ة 
ّ
العاملي االأ���ص��واق  وولوجها  �صادراتها 

ال�صعبة  العمالت  وتاأمينها  ة 
ّ
والعربي

امليزانني  عجز  تخفي�ض  يف  ودوره����ا 

التجاري واملدفوعات...... ال يغفل اإ�صافة 

ة 
ّ
وطني ة 

ّ
كق�صي الوطني  عدها 

ُ
ب ذلك  اإىل 

وحت��دُّ  اأر���ص��ه  يف  اللبناين  وجت��ذر  تربط 

و�صبابنا،  لكفاءاتنا  الهجرة  نزيف  من 

من  االكتفاء  لبع�ض  تاأمينها  عن  ناهيك 

الفجوة  وت�صّد  ة 
ّ
االأ�صا�صي احتياجاتنا 

تنا للخارج؟!
ّ
العميقة باعتمادنا  وتبعي

ة 
ّ
فال�صناعة على قاعدة هذا املفهوم ق�صي

ح�صاب  د 
ّ
جم��ر ولي�صت  بامتياز  ة 

ّ
وطني

العوامل  من  اإمّنا  واخل�صارة  للربح  رقمي 

االقت�صادي  لالإنتاج  ة 
ّ
ال�رشوري ة 

ّ
الوطني

واالجتماعي وال�صيا�صي«.

الحماية من اإلغراق
ة 

ّ
و�صّدد اجلميل على »اأّن ال�صناعة اللبناني

خ دعائم 
ّ
هي من اأهم القطاعات التي تر�ص

اأبنائه.....  ة 
ّ
وحري يته 

ّ
وحر لبنان  ا�صتقالل 

امل�����ص��ادف��ات  م���ن  ول��ي�����ض  ن��غ��ايل  وال 

ال�صناعيني  ة 
ّ
جمعي عمر  اأن  ة 

ّ
التاريخي

 75 اال�صتقالل،  عمر  من  هو  اللبنانيني 

ًا 
ّ
عامًا م�صينا ك�صناعيني واال�صتقالل �صوي

و�صنبقى دائمًا كذلك واإىل االأبد....«

تعمل  احلكومة  اأن  عّنا  يغيب  ال  اأ�صاف: 

البنى  يف  لال�صتثمار  برنامج  اإع��داد  على 

»ماكنزي«  �رشكة  كّلفت  وكذلك  التحتية 

هوية  لتحديد  اقت�صادية  خطة  بو�صع 

لبنان االقت�صادية، اإال اأننا نرى:

 ، علمية   ، مو�صوعية  درا�صة  اأي  اأن  اأوال- 

وحمايدة ال ميكن اإال اأن تربز دور ال�صناعة 

ال�رشوري  من  اأن��ه  ن��رى  لذلك  الوطنية، 

االإ�رشاع يف اتخاذ املعاجلات باأ�رشع وقت 

ممكن. ال بل نحن متاأكدون من  اأن نتائج 

بع�ض  حتفيز  اإىل  تدعو  �صوف  ماكنزي 

يف  تلكاأنا  واإذا  حاليا  القائمة  القطاعات 

عندها  ينفع  فلن  اليوم  االإج��راءات  اتخاذ 

الندم.

يف  اال�صتثمار  خ�ض  ما  يف  اأم��ا  ثانيا- 

388 مصنعًا أقفلت والصادرات هبطت من 4.5 إلى 2.5 ملياري دوالر
الجميل: إلجراءات استثنائية وفورية تحّفز القطاع

خالل توقيع االتفاقية في بلدية الدكوانة
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نتائجها  فاإن  ال�رشورية  التحتية  البنى 

والطويل.  املتو�صط  املديني  على  �صتكون 

كما و ننا�صد احلكومة اأن يواكب هذا التوجه 

من  االإنتاجية  للقطاعات  تطوير  برنامج 

زراعة و�صناعة .  

���رشورة  على  ن�صّدد  ذل��ك،  م��ن  اإنطالقا 

اإطالق اإجراءات ا�صتثنائية، فورية وطارئة، 

لهذا  املطلوبة  املعاجلات  اأن  وخ�صو�صا 

القطاع هي من ال�صهولة مبكان، وال تتطّلب 

العامة  ات 
ّ
امليزاني على  �صغوطات  اأي 

للدولة، اإمّنا تتطّلب قراراً وا�صحًا باالإميان 

ته على م�صتوى اأ�صحاب 
ّ
بهذا القطاع واأهمي

االإج����راءات  بع�ض  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق��رار، 

الدول  ة 
ّ
غالبي اإليها  تلجاأ  التي  ة 

ّ
االأ�صا�صي

ة وغري 
ّ
ها: حتفيزات منطقي

ّ
يف العامل واأهم

ال�صلع  ا�صترياد  على  ر�صوم  وو�صع  مكلفة. 

مثيل  ينتج  والتي  دولها  من  املدعومة 

النوع   هذا  اأن  تاأكيدنا  مع  لبنان  يف  لها 

يف  عنه  ومن�صو�ض  م�رشوع  الر�صوم  من 

واالتفاقات  ة 
ّ
العاملي التجارة  منظمة 

ة.
ّ
التجارية االإقليمية والدولي

وعود  على  اليوم  حتى  »ح�صلنا  وق��ال: 

الروؤ�صاء  من  معنوي  دع��م  وعلى  كثرية 

وامل�صوؤولني كافة اإاّل اأّن مرحلة االنتظار مل 

ات تطاول 
ّ
اإىل �صلبي انقلبت  تعد جتدي بل 

النا واالإقت�صاد الوطني ككل.
ّ
قطاعنا وعم

ف��وراً  احل��ل��ول  اإق���رار  اجلميع  ننا�صد  ل��ذا 

والتي  املوعودة  باالإجراءات  واملبا�رشة 

عملنا عليها يف ال�صنوات ال�صابقة واأ�صبحت 

ملفاتها يف عهدة اأ�صحاب القرار«.

ويف معر�ض رده على ا�صئلة ال�صحافيني،  

�رشختنا  نطلق  اإننا   : قائال  اجلميل  اأكد 

اليوم يف وقت ال تزال فيه ال�صادرات يف 

تدٍن م�صتمر، وهي هبطت من 4.5 مليارات 

اأن  يعني  ما  مليارين،   2.5 اإىل  دوالر 

اخل�صائر هي يف حدود ملياري دوالر وهنا 

�رشيعة  اإج���راءات  التخاذ  ���رشورة  ت��ربز 

وا�صتعادة  ال�����ص��ادرات  حتفيز  اأج��ل  من 

من  هو  التحفيز  اإن  نقول  وهنا  اخل�صائر. 

وطاقات  موجودة  قدرات  ا�صتعادة  اأجل 

نتمتع بها.  

االج����راءات  يف  امل��ع��ن��ي��ون  ت��اأخ��ر  كلما 

يف  ال�صلبية   امل��وؤ���رشات  ارتفعت  كلما 

ن�صهد على مزيد  اأن  نريد  القطاع. نحن ال 

اأن  وخ�صو�صا  للم�صانع  االإق��ف��االت  من 

388 م�صنعا  اإقفال  اإىل  ت�صري  االإح�صاءات 

ما بني االأعوام 2012 و 2016.

إتفاقية تعاون
ال�صناعة،  وزارة  ن�صاط  �صعيد  وعلى 

وّقع وزير ال�صناعة ح�صني احلاج ح�صن 

ورئي�ض بلدية الدكوانة/�صهر احل�صني/

وعميد  �صختورة  اأن��ط��وان  روك���ز  م��ار 

اجلميلة  للفنون  اللبنانية  االأكادميية 

ح�صور  ويف  بخعازي  اأندريه   )ALBA(

داين  ال�صناعة  ل���وزارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ال�صناعة  وزارة  عمل  وفريق  جدعون 

وم�����ص��وؤول��ني يف ال��ب��ل��دي��ة واجل��ام��ع��ة 

الدكوانة  بلدية  مقر  يف  تعاون  اإتفاقية 

املنطقة  وتطوير  وتاأهيل  تنظيم  بهدف 

بلدية  نطاق  �صمن  القائمة  ال�صناعية 

الدكوانة -  �صهر احل�صني - مار روكز 

من  كّل  بني  امل�صرتكة  الروؤية  اإطار  يف 

واالأكادميية،  والبلدية  ال�صناعة  وزارة 

اأن مو�صوع تنظيم وتاأهيل  اإنطالقًا من 

لبنان  يف  ال�صناعية  املناطق  وتطوير 

ة للموؤ�ص�صات 
ّ
ي�صكل حاجة اأ�صا�صية وملح

حد  على  امل��دين  وللمجتمع  ال�صناعية 

�صواء وذلك لناحية احلفاظ على ال�صحة 

والبيئة واالقت�صاد ب�صكل عام.

مصانع نموذجية
كما رعى احلاج ح�صن ممثاًل مبدير عام 

افتتاح  جدعون  داين  ال�صناعة  وزارة 

 cheese meats«   مهرجان ال�صتاء بعنوان

bread« لتعزيز �صناعة االأجبان واللحوم 
 Art �رشكة  تنظمه  الذي  واخلبز  الباردة 

يف  امل�صرتك  النقل  حمطة  يف   ،Monit
حرم م�صلحة �صكك احلديد يف مار خمايل 

نهر بريوت، وح�صور الوزير ال�صابق نقوال 

امل�صاركة،  ال�رشكات  وممثلي  �صحناوي، 

للتجارة  اللبنانية  الهولندية  ورئي�ض 

حممد �صنو واملنظمني.

املناطق  »اإن�����ص��اء  اإىل  ج��دع��ون  واأ���ص��ار 

ال�صناعية بالتعاون مع البلديات ملواجهة 

االأر���ض،  �صعر  الثالثة،  ال�صناعة  م�صاكل 

م�صانع  الإق��ام��ة  العاملة  واليد  الطاقة، 

منوذجية من دون تلوث ومن دون اأن يعني 

ت�صجيع ال�صناعات الوطنية اأننا نقف �صد 

اال�صترياد لكن خللق التوازن وزيادة الوعي 

بتح�صني وتطوير االإنتاج املحلي واخلروج 

من النمط التقليدي

تسوية أوضاع المصانع
 Le profond احرتاق م�صنع  اأثر  وعلى 

اأك��دت  رومية،  منطقة  يف  للبال�صتيك 

ح��ر���ص��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة 

للقطاع  ورع��اي��ت��ه��ا  وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا 

دت 
ّ
و�صد لبنان.  يف  اخلا�ض  ال�صناعي 

على اأنها »تقوم بواجبها كاماًل من خالل 

والدورية  الفّنية  والرقابة  الك�صوفات 

الرتاخي�ض  على  احلا�صلة  للم�صانع 

لديها«.  املعروفة  املطلوبة  القانونية 

امل�صانع  ملواكبة  ا�صتعدادها  واأب��دت 

علم  على  تكون  عندما  املرّخ�صة  غري 

اأو�صاعها  متابعة  على  وحر�صها  بها، 

اأ�صحابها  وم�صاعدة  ملفاتها  ودرا�صة 

فّنيًا وتقنيًا الإزالة العقبات التي حتول 

دون ح�صولهم على الرتاخي�ض وت�صوية 

والن�صو�ض  االأط��ر  �صمن  اأو�صاعهم 

وال�رشوط القانونية. 

اال�صتجابة  اإىل  داً 
ّ
جمد البلديات  ودعت 

عن  باملعلومات  بتزويدها  ملطالبتها 

امل�صانع التي تعمل من دون تراخي�ض 

�صمن النطاق اجلغرايف لكّل منها، كما 

غري  امل�صانع  اأ�صحاب  دعوتها  دت 
ّ
جد

متهيداً  ال��وزارة  من  م 
ّ
للتقد املرّخ�صة 

ل�رشعنة اأو�صاعهم.

أثناء المؤتمر الصحفي في مقر جمعية الصناعيين
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ح�سن  احل��اج  ح�سني  ال�سناعة  وزي��ر  دع��ا 

اأجل اعتماد  الأبحاث من  اإىل ال�ستمرار يف 

واإي���اء  والنا�سئة،  اجل��دي��دة  ال�سناعات 

التقدم. الدائمة لأنه عنوان  العناية   التطوير 

وقال يف كلمة األقاها خال رعايته الع�ساء 

ال�سمايل:  املنت  �سناعيي  لتجمع  ال�سنوي 

ول  ت�ست�سلم  ول  وال�سعوب  الأمم  تياأ�س  »ل 

ما  هو  امل�ستقبل  يف  ينتظرنا  وما  ترتاجع. 

اأن ن�سنعه«.  اأو ما ننجح يف  ن�سنعه نحن، 

لبنان  يف  تعاين  ال�سناعة  اأن  اعترب  واإذ 

امل�����روع  غ��ي��اب  اأهمها  ع��دي��دة  لأ���س��ب��اب 

رد  للدولة،  وال�سامل  املوحد  القت�سادي 

على من يتذرع باأن اقت�سادنا حر، بالقول: 

»حتى القت�ساد احلر يحتاج اإىل روؤية«. 

وقال: »من بني امل�ساكل اأي�سا، كلفة الإنتاج 

وطاقوية  عقارية  �سيا�سات  ب�سبب  املرتفعة 

ال�سناعة  �رب  منطق  يقودها  وجمركية 

الت�سدي  يف  جنحتم  ولقد  البع�س.  قبل  من 

وحتقيق بع�س الإجنازات التي اأثمرت نتيجة 

رئي�س  دعم  كللها  م�سرتكة،  وم�ساع  جهود 

اجلمهورية العماد مي�سال عون ورئي�س جمل�س 

النواب نبيه بري ورئي�س جمل�س الوزراء �سعد 

واأ�سبحت  مهم،  اأمر  اإىل  وو�سلنا  احلريري. 

ال�سناعة  دور  اإن��ك��ار  زم��ن  ب��اأن  القناعة 

 واأهميتها يف النهو�س القت�سادي انتهى«.

احلماية  ملفات  جتميد  ارتبط  »لقد  وتابع: 

اللبنانية املهددة  ال�سلع  اجلمركية لعدد من 

بعدم  امل�روعة،  غري  واملناف�سة  بالإغراق 

حق  احلكومة  اإعطاء  قانون  م�روع  اإق��رار 

فيه.  خطاأ  ورود  ب�سبب  اجلمركي  الت�ريع 

النيابي  املجل�س  يف  اإق��راره  اإىل  و�سي�سار 

عليه.  ال��ازم��ة  الت�سحيحات  اإج���راء  بعد 

املهمة  توا�سلوا  اأن  كجمعية  ووظيفتكم 

تقوم  اأن  واأق��رتح  املطالب«.  حتقيق  حتى 

ال�سفراء  على  بجولت  ال�سناعيني  جمعية 

 ،-1 �سيدر  موؤمتر  انعقاد  قبل  الأوروب��ي��ني 

وتطالب برتجمة ال�سداقة القائمة بني لبنان 

لبنان  زيادة �سادرات  واأوروبا على �سعيد 

اإىل ال��دول الأوروب��ي��ة«. وق��ال: »اأرك��ز على 

وبني  بينها  اجليدة  العاقات  ب�سبب  اأوروبا 

تتمتع  كبرية  �سوقا  ت�سكل  ولأنها  لبنان، 

بقيمة م�سافة ملنتجاتنا. نحن نعرف ماذا 

ميكن اأن ن�سدر، ولكن على اأوروبا اأن تفتح 

الوطني  لاقت�ساد  املهم جدا  ومن  الطريق. 

من  اأوروبا  اإىل  �سادراتنا  قيمة  ارتفعت  اإذا 

300 مليون دولر اإىل مليار دولر. لن يوؤثر 

بالن�سبة  اأما  الأوروبي،  القت�ساد  على  ذلك 

اللبناين.  لاقت�ساد  مف�سلي  اأمر  فهو  اإلينا 

وهذا الرتكيز ل يعني عدم املطالبة بزيادة 

تركيا  ومنها  اأخ��رى  دول  اإىل  �سادراتنا 

واأفريقية  عربية  ودول  وم�ر  وال�سني 

اأخرى«.

الجميل
ال�سناعيني  جمعية  رئي�س  راأى  جهته،  من 

الدكتور فادي اجلميل اأن »اجلميع بات يعلم 

كونها  يف  ينح�ر  ل  ال�سناعة  دور  ب��اأن 

يف  اأ�سا�سي  عامل  هي  اإمنا  منتجا،  قطاعا 

الذي  واملايل،  القت�سادي  التوازن  حتقيق 

يرتبط بامليزان التجاري الذي بلغ عجزه يف 

و300 مليون  20 ملياراً  2017 حواىل  العام 

دولر، ويرتبط اأي�سا مبيزان املدفوعات الذي 

�سجل عجزا تراكميا فاق ال�9 مليارات دولر 

وزير الصناعة يرعى العشاء السنوي لتجمع صناعيي المتن الشمالي
الحاج حسن: زمن إنكار دور الصناعة انتهى
الجمّيل: على أهل السلطة اإليفاء بالوعود

الوزير الحاج حسن متحدثًا مللر متحدثًا   فادي الجميل متحدثًا

طالب سعد، شارل مللر، الوزير حسين الحاج حسن، وليد عساف، سامي عساف، فادي الجميل، 
نازاريت صابونجيان

جورج وليلى نصراوي يتوسطان شارل مللر وعقيلته

ن�صاطات �صناعية
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 ،2017 الأول  2011 حتى ت�رين  العام  منذ 

العمات  تدفق  زي��ادة  يف  اأي�سا  ويرتبط 

منه  خروجها  وجل��م  لبنان  اإىل  الأجنبية 

الوطنية. عملتنا  دعم  يف  اأ�سا�سي  اأمر  وهو 

انطاقا من كل ذلك، نحن على يقني اأن اأهل 

اأهمية قطاعنا  ال�سلطة باتوا يعرفون متاما 

بالوعود  الإيفاء  عليهم  لذلك  ال�سرتايجية، 

ملطالبنا  اإن�سافا  اإي��اه��ا  اأع��ط��ون��ا  ال��ت��ي 

اللبناين«. لاقت�ساد  واإن�سافا   املحقة 

نيابية،  انتخابات  مو�سم  »اليوم  واأ�ساف: 

عمل  ب��رام��ج  تت�سمن  اأن  بانتظار  ونحن 

الق�سايا  النتخابية  واللوائح  املر�سحني 

خ�سو�سا  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

هم  هو  فعا  الهم  لأن  الوطنية،  ال�سناعة 

اقت�سادي واجتماعي وحياتي.«

مللر
موللر  �سارل  التجمع  رئي�س  حتدث  ب��دوره، 

ال�سعيد  ع��ل��ى  امل��ق��ل��ق��ة  امل���وؤ����رات  ع��ن 

امل��وؤ���رات  ه��ذه  وق���ال:«اأه���م  ال�سناعي. 

تراجع ال�سادرات ال�سناعية من نحو اأربعة 

مليارات دولر اإىل 2،5 ملياري دولر تقريبا 

اندلع  مع  الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  خال 

الربية  املعابر  واإقفال  �سورية  يف  احل��رب 

الذي  الأم��ر  البحري  النقل  تكلفة  وزي��ادة 

للمنتجات  التناف�سية  القدرات  من  خّف�س 

اللبنانية  ال�سوق  اإغراق  عن  ف�سا  الوطنية، 

ج��ن��وين«. ب�سكل  م�����س��ت��وردة   مب��ن��ت��ج��ات 

اأدت  وغريها،  العوامل  ه��ذه  »ك��ل  اأ���س��اف: 

خال  م�سنع   400 يقارب  ما  اإق��ف��ال  اإىل 

ما  اإىل  الإ���س��ارة  دون  من  نف�سها،  الفرتة 

�رف  �سعيد  على  التداعيات  ه��ذه  رتبت 

املقفلة،  امل�سانع  من  واملوظفني  للعمال 

يف  ه����وؤلء  ع���دد  تخفي�س  �سعيد  وع��ل��ى 

واإمن��ا  الإن��ت��اج  يف  امل�ستمرة  امل�سانع 

�سابقا.« امل��ذك��ورة  لاأ�سباب  اأق��ل   بوترية 

القت�سادية  ال�ستحقاقات  اإىل  وت��ط��رق 

الدولية يف  تتمثل باملوؤمترات  التي  املقبلة 

باري�س وبروك�سيل وروما التي �ستعقد تباعا 

وع�سكريا،  اقت�ساديا  لبنان  دعم  وهدفها 

تكون  األ  الو�سع،  خطورة  »اأم��ام  متمنيا 

 هذه املوؤمترات الفر�سة الإنقاذية الأخرية«. 

ايلي حنكش وجاك صرافنازاريت وجورج صابونجيان وفارس سعد نانا بويز، ترا وفنسنت خديج وماهر بويز

إيليا حرفوش، انطوان كخيا، جهاد بوصعب وطالل حجازي

داني جدعون، نازاريت صابونجيان، وليد ولينا عساف

داني جدعون، شارل مللر، جاك صراف، الوزير حسين الحاج حسن  وفادي الجميل

من اليمين: ماهر بويز، فنسنت خديج، نانا بويز، ترا خديج، فارس سعد، زياد وأكرم خوري
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من �صهر اإلى �صهر

ا�صار تقرير �صندوق النقد الدويل يف بيانه اخلتامي لبعثته ب�صاأن 

املادة الرابعة عن لبنان للعام 2018، اىل ان »ال�صلطات اللبنانية 

حققت اإجنازات كبرية يف ال�صهور القليلة املا�صية، ومن اأبرزها 

اإقرار اأول موازنة عامة منذ اأكرث من 12 عاما يف ت�رشين االأول 

بوجه  ه�صا  يزال  ال  االقت�صادي  الو�صع  »اأن  اىل  ولفت   .»2017
تراكم  النمو املنخف�ض لفرتة طويلة، و�رشعة  ا�صتمرار  عام، مع 

% من اإجمايل الناجت املحلي، وعجز   150 الدين العام متجاوزاً 

احل�صاب اجلاري املزمن الذي يزيد على 20 % من اإجمايل الناجت 

املحلي«. 

الإ�رشاك اجلمهور  الو�صيكة متثل فر�صة  »االنتخابات  ان  واعترب 

الكلي  االقت�صادي  اال�صتقرار  دعم  كيفية  حول  حوار  يف  العام 

وخلق  االحتوائي  النمو  لتعزيز  الهيكلية  االإ�صالحات  وتنفيذ 

الوظائف. وباالإ�صافة اإىل ذلك، ميثل موؤمتر باري�ض القادم فر�صة 

حل�صد الدعم الدويل لهذه اجلهود«.

مجاالت اإلصالح
هناك  النظام،  يف  الثقة  على  »للحفاظ  انه  على  التقرير  و�صدد 

حاجة ما�صة الإر�صاء اإطار لل�صيا�صات يدعم اال�صتقرار االقت�صادي 

الكلي«.  وراأى انه »ينبغي اأن يركز جدول اأعمال االإ�صالح على 

املجاالت الثالثة التالية: 

ركيزة  ت�صكل  املايل  لل�صبط  فورية  خطة  اعتماد  ينبغي  •اأواًل، 
الدين كن�صبة من  العامة ويتم من خاللها تثبيت  ل�صيا�صة املالية 

واأي  الناجت املحلي ثم و�صعه على م�صار تنازيل وا�صح.  اإجمايل 

ال�صبط  اإىل خطة  ت�صتند  اأن  العامة يتعني  اال�صتثمارات  زيادة يف 

املذكورة واأن ي�صبقها العمل على تعزيز اإطار اإدارة اال�صتثمار العام. 

املايل،  اال�صتقرار  تهدد  التي  املخاطر  احتواء  ينبغي  •ثانيًا، 
مبا يف ذلك حتفيز البنوك على تعزيز هوام�ض االأمان بالتدريج 

واتخاذ مزيد من االإجراءات الرامية اإىل حت�صني جودة االئتمان. 

•ثالثًا، لت�صجيع النمو امل�صتدام وحتقيق درجة اأكرب من العدالة 
وتفعيل  تعزيز  مع  الكهرباء  قطاع  اإ�صالح  ينبغي  والتناف�صية، 

االإطار التنظيمي ملكافحة الف�صاد. 

نمو منخفض
واعلن التقرير ان »النمو ال يزال منخف�صا، حيث ت�صري التقديرات 

 2017 عامي  يف  تقريبا   %  1.5-1 بني  يرتاوح  منو  حتقيق  اإىل 

وهي   – لبنان  يف  التقليدية  النمو  قاطرات  تزال  وال   .2018 و 

غري  ومن  احلركة،  ببطء  تت�صم   – والبناء  والعقارات  ال�صياحة 

فطبقا مل�رشف  قريب.  وقت  قويا يف  تعافيا  اأن حتقق  املرجح 

 ،2017 يف   %  10 من  باأكرث  العقارات  اأ�صعار  انخف�صت  لبنان، 

ثقة  تاأثر  ا�صتمرار  اإىل  امل�صرتيات  مديري  موؤ�رش  ي�صري  بينما 

القطاع اخلا�ض بعدم اليقني ال�صيا�صي. وقد بلغ الت�صخم 5 % يف 

ح اأن يكون نتيجة الرتفاع تكاليف الواردات، 
َّ

2017، وهو ما يرج
ع �صعر الدوالر االأمريكي«. 

ُ
وال �صيما النفط، وتراج

بعدم  حماطة  تزال  ال  اللبناين  االقت�صاد  »اآفاق  ان  وك�صف 

اليقني. فطبقا لل�صيناريو االأ�صا�صي الذي و�صعناه، �صريتفع النمو 

بف�صل  اخلارجي  الطلب  حت�صن  مع  تقريبا   %  3 اإىل  بالتدريج 

اجتاهه  حول  الت�صخم  يظل  اأن  توقع 
ُ
ي بينما  العاملي،  التعايف 

اأن  اأي�صا  انه »من املتوقع  التقرير  2.5 «. وذكر   % البالغ   العام 

بكثري من  اأعلى  م�صتوى  اإىل  الكلية  العامة  املالية  اأر�صدة  ت�صل 

من العام  الدين  يقرتب  واأن  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %  10 
180 % من اإجمايل الناجت املحلي مع حلول عام 2023. و�صيظل عجز 
احل�صاب اجلاري كبريا. ويف ظل ال�صيناريو االأ�صا�صي الذي يفرت�ض 

املتوقع  من  الفائدة،  اأ�صعار  يف  زيادة  اأو  اإ�صالحات  اإجراء  عدم 

اأن ترتاجع كفاية االحتياطيات يف لبنان على املدى املتو�صط، 

واإن كان هذا التوقع معر�صًا الحتماالت تخالف التوقعات �صلبًا 

ترتبط  االإيجابية،  الناحية  فمن  املتو�صط.  املدى  على  واإيجابًا 

اآفاق االقت�صاد اللبناين ارتباطا وثيقا بالتطورات يف �صوريا. واإذا 

�ِصمت الق�صية ال�صورية مبكرا، ف�صي�صبح لبنان يف و�صع اأف�صل 
ُ

ح

عودة  عن  ف�صال  االإعمار،  اإعادة  جهود  من  اال�صتفادة  له  يتيح 

و�صيكون  االإقليميني.  امل�صتثمرين  ثقة  التجاري وحت�صن  الن�صاط 

ومعدل  املحلية  الدخول  على  كبرية  اإيجابية  انعكا�صات  لذلك 

صندوق النقد الدولي يشيد 
باإلنجازات اللبنانية

ويوصي بتحرك عاجل يتيح 
اإلستفادة من الدعم الدولي
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اأو�صح وزير االقت�صاد والتجارة   
االقت�صادي  »الو�صع  اأن  خوري  رائد 

تدل  املوؤ�رشات  وكل  ركود،  من  يعاين 

نهاية  منذ  نخطط  مل  الأننا  ذلك  على 

احلرب«. ولفت اإىل اأننا »نعمل كحكومة 

االقت�صادية  لبنان  هوية  لتحديد  اقت�صادية  خطة  على 

د خوري على 
ّ
والقطاعات املنتجة التي يتمتع بها لبنان«. و�صد

اأن »احلكومة ت�صع اخلطة االقت�صادية، ودور �رشكة ماكينزي 

دولية«. وم�صداقية  بخربة  تتمتع  اأنها  كما  ا�صت�صاري   هو 

اخلا�ض  القطاع  اقت�صاد  ظل   
يف  عامة  انكما�ض  حال  يف  اللبناين 

اأن  اإال  العام،  االأول من  الربع  منت�صف 

وترية الرتاجع بقيت معتدلة، وفقًا ملا 

اأظهره موؤ�رش مدراء امل�صرتيات الرئي�صي 

بلوم يف لبنان الذي ارتفع لل�صهر الثاين على التوايل من 47.1 

نقطة يف �صهر كانون الثاين اإىل 47.3 نقطة يف �صهر �صباط. 

التجاري والطلبيات اجلديدة  الن�صاط  اأن معدل تراجع  ورغم 

يف القطاع اخلا�ض ظل قويًا، فقد تراجع اإىل اأدنى م�صتوياته 

يف ت�صعة اأ�صهر.

العامة  االأ�صغال  وزير  افتتح   
�صالة  اأم�ض،  فنيانو�ض،  يو�صف  والنقل 

يف  اجلديدة  بحلتها  الوجن«  »�صيدر 

مطار رفيق احلريري الدويل - بريوت، 

�رشكة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  من  بدعوة 

طريان ال�رشق االأو�صط »امليدل اي�صت« حممد احلوت الذي اأكد 

اال�صتمرار يف تطوير ال�رشكة ويف العمل املنتج والناجح ويف 

كل  اإىل  نهديه  اليوم  االإجناز  »هذا  وقال:  االإجنازات.  تقدمي 

املعرقلني، فكل واحد عرقل العمل نقول له »يعطيك العافية«.

 توّقعت درا�صة اأجنزها مركز الدرا�صات االقت�صادية يف 
بنك »اأن ي�صهد لبنان عجزاً مائيًا متزايداً خالل ال�صنوات 

َ
فرن�ص

املقبلة، يف ظل تنامي الطلب على املياه والثبات الن�صبي يف 

ّر اأن 
حجم عر�ض املياه. ومن املقد

نحو  من  املياه  على  الطلب  يزداد 

 2015 عام  مكعب  مرت  بليون   1.5
اإىل نحو 1.8 بليونًا عام 2035، ما 

�صريفع العجز املائي من نحو 291 

610 ماليني مرت مكعب خالل  اإىل 

الفرتة ذاتها .

موجز اقتصادي

اإىل حدود ميكن حتملها  الدين  واإن مل يكن كافيا الإعادة  النمو، 

ال�صلبية،  اإجراءات ال�صبط املايل. ومن الناحية  اإىل  دون احلاجة 

اأو  ال�رشاعات  احتدام  اإىل  املنطقة  يف  التوترات  توؤدي  اأن  ميكن 

زيادة  اإىل  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  يوؤدي  اأو  اأمنية،  حوادث  وقوع 

الودائع  تدفقات  تتباطاأ  اأن  اأو  التمويل،  من  لبنان  احتياجات 

الداخلة فتفر�ض �صغوطا على احتياطيات النقد االأجنبي«. 

الحفاظ على الثقة اواًل
اإىل حترك عاجل للحفاظ  التقرير على ان »لبنان يحتاج  و�صدد 

على الثقة يف النظام واال�صتفادة من الدعم الدويل. فطوال عدة 

ال�صيا�صات يجمع بني  �صنوات ما�صية، احتفظ لبنان مبزيج من 

احلقيقية  الفائدة  واأ�صعار  التي�صريية  العامة  املالية  �صيا�صة 

بتكلفة  االئتمان  تقدمي  مع  امل�رشفية،  الودائع  على  املرتفعة 

من  متنوعة  جمموعة  طريق  عن  اخلا�ض  القطاع  اإىل  منخف�صة 

الربامج التي تقدم دعما �صبه مايل. غري اأن تزايد مواطن ال�صعف 

والدين  االقت�صاد  ي�صع  لل�صيا�صات  اإطار  الإن�صاء  احلاجة  عزز 

بع�ض  م�صاركة  زيادة  وتعترب  ا�صتدامة.  اأكرث  م�صار  على  العام 

البلدان املانحة فر�صة �صانحة اأي�صا لتاأمني م�صاندة هذه البلدان 

خلطة اإ�صالحية وا�صتثمارية. وينبغي الرتكيز على هذه املجاالت 

الثالثة يف جدول اأعمال االإ�صالح«. 

مع  �رشورة  اأ�صبحت  الهيكلية  »االإ�صالحات  ان  التقرير  وراأى 

اإ�صالح   « ان  اىل  »وا�صار  النمو.  وانخفا�ض  التناف�صية  تناق�ض 

منذ  القائمة  االأولويات  من  يعدان  الف�صاد  وا�صتئ�صال  الكهرباء 

وقت طويل، على اأن تركز اإ�صالحات الكهرباء على تو�صيع الطاقة 

واإلغاء الدعم«.
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من �صهر اإلى �صهر

اأمل رئي�ض هيئة قطاع البرتول يف 

او  الغاز  ايجاد  ن�رص  وليد  لبنان 

البرتول بكميات جتارية يف لبنان.

الن�سطة  كل  ان  اىل  ن�رص،  وا�سار 

البرتول  �رصكات  بها  تقوم  التي 

الوزراء  جمل�ض  ملوافقة  بحاجة 

جمتمعًا.

البحرية  املوارد  »قانون  اأن  واكد 

وا�سح ونحن ن�سري بح�سب القانون 

ادارة  مو�سوع  يف  جهة  كل  ودور 

النفط وقطاع البرتول يف لبنان.«

اول حفر لالبار يتم يف  اأن  واأعلن 

الرثوة  ان   اىل  لفتا   ،2019 العام 

ال�سندوق  اىل  تعود  النفطية 

ال�سيادي يف لبنان.

العقود  لبنان  توقيع  عن  االإعالن  متّ 

االأجنبية،  ال�رشكات  حتالف  مع  النفطية 

اجلمهورية  رئي�ض  وح�صور  برعاية 

 »توتال« 
ّ
العماد مي�صال عون، والذي ي�صم

االيطالية و»نوفاتك«  و»اإيني«  الفرن�صية 

الرو�صية. 

ممثاًل  لبنان  بني  ر�صميًا  العقود  ووقعت 

بوزارة الطاقة واملياه وهيئة اإدارة قطاع 

ال�رشكات  وحتالف  جهة  من  البرتول 

االأجنبية، بعد اأن اأودع ائتالف ال�رشكات 

رخ�صتني  منحه  مت  والذي  البرتولية 

برتوليتني ح�رشيتني يف كل من الرقعة 

الطاقة  وزير   ،9 رقم  والرقعة   4 رقم 

واالإنتاج  اال�صتك�صاف  اتفاقيتي  واملياه 

ال�رشكات  هذه  من  اأ�صوال  املوقعتني 

االن�صطة  لتنفيذ  العائدة  الكفاالت  مع 

البرتولية ذات ال�صلة.

مقت�صبة  كلمة  كانت  احلفل  وخالل 

حلمًا  »حققنا  قال  الذي  عون  للرئي�ض 

كبرياً ولبنان دخل اليوم مرحلة جديدة«.

اجراءات شفافة
اأبي  �صيزار  واملياه  الطاقة  وزير  واأكد 

حتقيق  يف  »النجاح  اأن  كلمة  يف  خليل 

�صيا�صة  اإر�صاء  ويف  جتاري  اكت�صاف 

حتقيق  اإىل  �صيوؤديان  �صاملة  برتولية 

حتقيق  على  والعمل  الفوائد  من  �صل�صلة 

املكونات  من  وهو  الطاقوي  االأمن 

االأ�صا�صية لل�صيا�صة البرتولية العامة«. 

واعلن اأبي خليل اأن »وزارة الطاقة واملياه 

اعتمدتا  البرتول  قطاع  اإدارة  وهيئة 

التي  ال�رشكات  ب�صهادة  �صفافة  اإجراءات 

االأوىل  التاأهيل  دورتي  يف  �صاركت 

اإىل  بالن�صبة  نف�صه  واالأمر  والثانية، 

اأجنبية  حكومية  غري  جهات  جمموعة 

االإجراءات  هذه  بدر�ض  قامت  وحملية 

واعتربت اأنها تتمتع بال�صفافية املطلوبة، 

قبل  من  املعتمدة  احلوكمة  اإطار  �صمن 

الدولة اللبنانية«.

ملكيتها  حول  اإ�رشائيل  عيه 
ّ
تد عما  اأما 

خليل  اأبي  فاأكد  اللبناين،   9 رقم  البلوك 

تخ�صع   9 رقم  الرقعة  اأن  جديدة  مرة 

لل�صيادة اللبنانية وهي تقع �صمن املياه 

االإقليمية. 

مسار ناجح
»ن�صهد  اليوم  اأننا  خليل  اأبي  واعترب 

اختتام م�صار َتَكّلل بالنجاح وبداية م�صار 

القي النجاح الذي يطمح 
ُ
جديد اأ�ص�ض له لي

اختتم  الذي  وامل�صار  اللبنانيون،  اإليه 

اللذين  الهدفني  حتقيق  على  �صهد  اليوم 

و�صعناهما لدورة الرتاخي�ض االأوىل عند 

املحافظة  وهو  االأول  الهدف  اإطالقها. 

امتداد  على  الطبيعية  لبنان  موارد  على 

فهو  الثاين  الهدف  اأما  البحرية،  مياهه 

يف  جتاري  اكت�صاف  حتقيق  على  العمل 

واأ�صار  �رشيع«.  وب�صكل  البحرية  مياهنا 

اإىل اأن ما قامت به وزارة الطاقة واملياه 

وهيئة اإدارة قطاع البرتول من م�صوحات 

لها  وحتاليل  البحرية  املياه  يف  زلزالية 

من  ال�رشكات  مّكنت  اإذ  اإيجابية،  كانت 

تقدمي عر�صني تقنيني حددت مبوجبهما 

�صينطلق  الذي  اال�صتك�صايف  احلفر  اأماكن 

اأمام  خليل  ابي  واأعلن   .2019 خالل 

يف  البرتويل  م�صاره  لبنان  بدء  احل�صور 

عملية،  ب�صورة  اللبنانية  البحرية  املياه 

اأن�صطة  وانطالق  االتفاقيات  توقيع  بعد 

اال�صتك�صاف«. 

وّقع العقود النفطية مع تحالف الشركات األجنبية
لبنان يقترب من نادي الدول المنتجة للنفط

آمال بايجاد الغاز او البترول بكميات تجارية في لبنان

رئيس الجمهورية ميشال عون متحدثًا  في الحفل
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 اأعلن رئي�ض احلكومة �صعد احلريري 
جديدة  مرحلة  اليوم  يبداأ  لبنان  اأن 

وواعدة تتمثل باإ�رشاك القطاع اخلا�ض 

ال  التحتية،  البنى  م�صاريع  تنفيذ  يف 

لقانون  النواب  اإقرار جمل�ض  بعد  �صيما 

ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض، العام املا�صي. واأكد 

التحتية  البنى  يف  اال�صتثمار  موؤمتر  افتتاح  خالل  احلريري 

يف لبنان، اأن برنامج االإنفاق اال�صتثماري الذي و�صع يفوق 

250 م�رشوع يف  اأكرث من  مليار دوالر، وي�صم  ال�16  حجمه 

قطاعات خمتلفة متتد على املحافظات كافة.

غ�صان  العامة    ال�صحة  وزير  اأكد   
القطاعني  بني  »ال�رشاكة  اأن  حا�صباين   

اال�صت�صفائي  القطاع  يف  والعام  اخلا�ض 

من �صاأنها اأن ترفع االأداء يف   امل�صت�صفيات 

العمل  ظروف  وحت�صن  احلكومية   

ال�صمانات  فيها  ت�صاعد  ال�رشاكة  هذه  »اإن  وقال:  للموظفني«. 

احلكومية على تاأمني التمويل اخلا�ض، كما توؤمن االإدارة ال�صليمة 

والتجهيز  البناء  فيها  مبا   ، اخلا�ض  القطاع  قبل    من  للمن�صاآت 

وال�صيانة و�صوؤون املوظفني والنظم االإدارية واخلدمات العامة«.

االقت�صادية  الهيئات  رئي�ض  وقع   
رئي�ض احتاد الغرف اللبنانية حممد �صقري 

والبور�صات  الغرف  احتاد  رئي�ض  مع 

مذكرة  اأوغلو  هي�صار�صي  رفعت  الرتكية 

تفاهم لتنمية التعاون االقت�صادي الثنائي 

اأنه  اإىل  �صقري  واأ�صار  املجاالت.  خمتلف  يف 

»اليوم هناك فر�صة مهمة لقيام حتالفات بني ال�رشكات اللبنانية 

والرتكية لال�صتثمار يف هذه امل�صاريع وخ�صو�صا مع اإقرار لبنان 

قانون ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض«.

 ارتفع العجز يف امليزان التجاري اللبناين ب�4.56 مليارات 
من  د.اأ.،  مليار  ال�20.29  عتبة  ليقارب   2017 العام  خالل  د.اأ. 

حواىل 15.73 مليار د.اأ. يف العام 2016، وذلك بح�صب اإح�صاءات 

ويعود  للجمارك.  االأعلى  املجل�ض 

زيادة  اىل  العجز  يف  االإرتفاع  هذا 

فاتورة امل�صتوردات ب�4.43 مليارات 

 23.13 اإىل  �صنوي  اأ�صا�ض  على  د.اأ. 

انكما�ض قيمة  د.اأ.، ترافقًا مع  مليار 

ال�صادرات ب�133 مليون د.اأ. اإىل نحو 

2.83 مليار د.اأ. 

موجز اقتصادي

اأكد وزير املالية علي ح�صن خليل، اأننا »بحاجة اإىل رفع معدالت 

ويف  احلكومة  رئا�صة  يف  نقا�ض  مدار  وهو  االقت�صادي،  النمو 

 17 حوايل  املطروحة  امل�صاريع  الأن  باري�ض،  ملوؤمتر  التح�صري 

اأولويات  ر�صم  على  نرّكز  اأن  وعلينا  قرو�ض  هي  دوالر  مليار 

وتخلق  االقت�صادي  النمو  عجلة  لتطلق  امل�صاريع  لهذه  وا�صحة 

اإجنازات. اأمامنا فر�صة للنمو ولنخفف العجز واإال �صنزيد العبء 

على واقعنا«، الفتًا اإىل »اأن الواقع االقت�صادي لي�ض ميوؤو�صًا منه 

اإذا ما اأجرينا اإ�صالحات بنيوية مثل تاأمني الكهرباء وهي اأمور 

حتتاج اإىل قرار �صيا�صي حا�صم.«

ضعف القدرة التنافسية
التناف�صية  القدرة  يف  �صعفًا  »هناك  اأن  اإىل  خليل  ح�صن  ولفت 

نتيجة التكلفة يف انتاجنا يف الزراعة وال�صناعة وكل املجاالت، 

وارتفاع التكلفة بالتايل �صيوؤدي اإىل �صعف االنتاج، وهي تكلفة 

التحتية والنقل وت�صهيل  العاملة والبنى  مرتبطة بالطاقة واليد 

اإىل  اإ�صافة  اال�صتهالكية،  املواد  وارتفاع تكلفة  الت�صدير  عملية 

تكلفة راأ�ض املال الأننا ولالأ�صف يف واقع م�صارفنا حتول جزء 

كبري من التوظيفات املالية اإىل �صندات اخلزينة اأي اإىل الربحية 

يف  ا�صتثمارية  م�صاحات  يف  التوظيف  ح�صاب  على  االأ�صهل 

93 يف  يوازي  اال�صترياد  »اليوم  واأ�صاف:  القطاعات املختلفة«. 

9 مليارات  اإىل حدود  العجز  الناجت املحلي وينخف�ض  املئة من 

اإىل لبنان رغم  التي تاأتي من اخلارج  التحويالت  دوالر نتيجة 

اأنها قد تاأثرت موؤخراً نتيجة االأزمات االقت�صادية العاملية ويف 

املنطقة ونتيجة االأزمات ال�صيا�صية مع دول اخلليج وانعكا�صها 

على طبيعة العمالة اللبنانية هناك. العجز يف امليزان يوؤدي اإىل 

عجز يف احتياط العمالت ال�صعبة وذلك اأدى اإىل القيام ببع�ض 

نزيد  اأن  علينا   ... ا�صتفهام  التي طرحت حولها عالمات  اخلطط 

اإىل  يحتاج  ما  وهو  ال�صادرات  وزيادة  التناف�صية  القدرة  من 

اإ�صالحات بنيوية«.

حسن خليل: 
 الواقع االقتصادي 
غير ميؤوس منه 
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من �صهر اإلى �صهر

رعى وزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري حفل توقيع »اتفاقية 

ال�صم�صية بني  الطاقة  بوا�صطة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  تعاون« 

دبو�صي  توفيق  برئي�صها  ممثلًة  ال�صمايل  ولبنان  طرابل�ض  غرفة 

وجمل�ض ادارة معر�ض ر�صيد كرامي الدويل ممثاًل برئي�صه املهند�ض 

وروؤ�صاء  وفاعليات  وزراء  بح�صور ممثلي  وذلك  عوي�صة،  اكرم 

املناطق  كل  من  ومدنية  واهلية  اقت�صادية  هيئات  واع�صاء 

ال�صمالية. 

واأكد املهند�ض عوي�صة على »اأهمية امل�رشوع وبعد نظر ال�رشكاء 

الغرفة واملعر�ض برعاية الوزير خوري فيما الهدف يتمحور حول 

النهو�ض باملدينة من اجل ان يكون بداية لعامل جذب واإ�صتقطاب 

انه  بحيث  حيوية  امل�صاريع  اأكرث  من  وهو  وال�صمال  طرابل�ض  يف 

ومن خالله ميكن فتح املوؤ�ص�صات ليال فاذا مل تكن االنارة متوفرة 

فكيف يتم تفعيل العمل االقت�صادي العام«.

خوري
من جهته اعترب خوري ان اهمية االتفاقية تعود لالأ�صباِب التاليِة:

 االألواح ال�صم�صية 
ُ
اأوال:اإن امل�رشوَع مو�صوَع االتفاقيِة اأال وهو و�صع

عرف ب�»Solar Panel« على �صطِح املعر�ِض هو م�رشوٌع 
ُ
اأو ما ي

االإ�صت�صهاد  ذكرى  علينا  حتل 

الكبري يف هذا العام 2018 ونحن 

ال�صهيد  اىل  نكون  ما  اأحوج 

دائمًا  جنده  وطن  يف  الرفيق 

على مفرتق طرق ونفتقد الرجل 

لبنان عاليًا يف  اإ�صم  الذي رفع 

كل اأرجاء املعمورة منوذجًا فذاً 

يغطي ب�صاعة احلروب وه�صا�صة 

ال�صيا�صية  التجاذبات  و�صحالة 

املعافى  للوطن  رمزاً  كان  اإذ 

مرتكزاتها  القادرة  والدولة 

بها  النهو�ض  وفر�ض  االإمناء 

الراهنة لتتعزز م�صريتها  والتي نقف اىل جانبها يف املرحلة 

اإ�صرتاتيجية  ملبادرة  اإطالقنا  خالل  من  واالإمناء  النمو  يف 

لبنان  عا�صمة  »طرابل�ض  جعل  اىل  تهدف  اإنقاذية  وطنية 

مواطن  ون�صع  االإقت�صادية« 

كافة  بت�رشف  فيها  القوة 

املكونات اللبنانية. 

اىل  كبري  باإعتزاز  ون�صري 

لدولة  قدمناها  حينما  اأننا 

تلقفها  احلريري  �صعد  الرئي�ض 

جدول  على  م�صكوراً  واأدرجها 

الأننا  الوزراء  جمل�ض  اأعمال 

متممًا  دوراً  يلعب  دولته  نرى  

للرئي�ض ال�صهيد ومثلما اإ�صتطاع 

ينجز  اأن  والده  له  املغفور 

�صاعدت  التي  الكربى  االأعمال 

اأجمل  واالإدارية على  ال�صيا�صية  اإظهار بريوت عا�صمتنا  على 

�صورة ح�صارية تتحلى بها اأن يهم اىل طرابل�ض ليكون رافعتها 

الوازنة يف التقدم واالإزدهار والعمران.

إتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية 

مبادرتنا »طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية«
تستلهم مرتكزاتها اإلنمائية من مبادىء الشهيد 

الكبير الرئيس رفيق الحريري

 باإنتاِج ما ي�صاوي 5،7 ميغاوات من الكهرباء.
ُ
 ي�صاهم

ٌ
حيوي

 جمانيًا 
ُ
 �صتقدم

ُ
ها هذه االألواح

ُ
 التي �صتنتج

َ
ثانيا: اإن هذه الكهرباء

لبلديِة طرابل�ض واملرفاأِ واملنطقِة االقت�صاديِة اخلا�صة واملعر�ِض، 

 مكوناِت االقت�صاِد ال�صمايل من هذه الطاقِة 
ُ
مما يعني ا�صتفادَة اأهم

على  بالفائدِة  العودة  وبالتايل  اإنتاجياِتها  بزيادِة   
ُ
ي�صمح ا 

ّ
ومم

اقت�صاِد املنطقة.

ى 
ّ
�صم

ُ
ي ما  اإطاِر  يف  ها 

ُ
انتاج  

ُّ
�صيتم التي  الطاقُة   

ُ
تندرج ثالثا: 

االتفاقياِت  اأحكاِم  للبناَن مبراعاِة   
ُ
ي�صمح ا 

ّ
بالطاقِة املتجددِة مم

الدوليِة والتي تف�صي اإىل زيادِة اإنتاِج الطاقِة املتجددِة من جهٍة، 

اإىل  لبناَن  ِل 
ّ
حتو اإطاِر  يف  املبادرِة  هذه   

ُّ
ت�صب اأخرى  جهٍة  ومن 

 على اإقامِة امل�صاريِع ال�صديقِة للبيئِة..
ُ
ع

ّ
اقت�صاٍد اأخ�رٍش ي�صج

دبوسي
املعر�ض،  اإدارة  مع  �رشاكة  عقد  يف  »نحن  دبو�صي:  قال  بدوره، 

ونحن لبنانيون ويفرت�ض اأن نتكامل معا خلدمة لبنان كل لبنان، 

اأن خطوات  �صك  لبنان وال  االأكرب من نوعه يف  اليوم  وم�رشوعنا 

جعل  وقد  �صهال  لي�ض  جهد  من  بذل  وما  وقادي�صا  لبنان  كهرباء 

اتفاق ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض ال�صعب �صهال«.

بقلم : توفيق دبوسي / رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي
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 برعاية البطريرك الكاردينال 
مار ب�صارة بطر�ض الراعي، وبدعوة 

االقت�صادية  الهيئات  رئي�ض  من 

بريوت  غرفة  رئي�ض  اللبنانية 

افتتح  �صقري  حممد  لبنان  وجبل 

د البطريرك 
ّ
فرع غرفة بريوت وجبل لبنان يف جونيه. و�صد

اللبنانية  الت�رشيعات  حتديث  »�رشورة  على  الراعي 

لت�صهيل امور امل�صتثمرين وا�صحاب االعمال وحت�صني اداء 

االدارة«. واأكد »اأننا نتطلع يف املجل�ض النيابي املقبل اىل 

حتديات  امام  يقف  لبنان  الأن  جديد،  ودم  جديدة  وجوه 

ومدركة  م�صوؤولة  رجاالت  اىل  بحاجة  فنحن  جداً،  كبرية 

بالت�رشيع وبالعمل ال�صيا�صي ال�صحيح«.

رفيق  مطار  حركة  اأظهرت   
ارتفاعا  بريوت  يف  الدويل  احلريري 

ملحوظا خالل ال�صهر االأول من العام 

ورحالت  الركاب  �صعيد  على   2018
�رشكات الطريان التجارية من لبنان 

واإليه، بحيث �صجلت حركة الركاب ارتفاعا بن�صبة قاربت 

عدد  وارتفع  املا�صي،  العام  من  نف�صها  الفرتة  عن   %  11
رحالت �رشكات الطريان حواىل 2 %. وبلغ جمموع الركاب 

األفا و768 راكبا، فيما بلغ جمموع رحالت �رشكات   597
الطريان التجارية التي ت�صتخدم مطار بريوت، من �رشكات 

وطنية واأجنبية 5043 رحلة.

 اأعلن وزير وزير االأ�صغال العامة 
يو�صف فنيانو�ض، يف موؤمتر �صحايف، 

الناقورة،  يف  دويل  مرفاأ  اإن�صاء 

اإحياء  اإىل  ت�صعى  »الدولة  اأن  موؤكدا 

للحدود  املحاذية  القرى  العمران يف 

املرفاأ  »اإن�صاء  اأن  معتربا  اجلنوبية«، 

يوفر الكثري من الوظائف الأبناء املنطقة«. كما اأعلن اأنه مت 

تكليف دار الهند�صة بو�صع خمطط توجيهي لتو�صيع مطار 

امل�صاعدة  »طلبنا  وقال:  احلريري،  رفيق  ال�صهيد  الرئي�ض 

لتح�صني  احلكومة  من  املالية 

نحتاج  »اأننا  اإىل  الفتا  املطار«، 

اإىل 4 �صنوات الإجنازه«.

موجز اقتصادي

ال�صوؤون  ق 
ّ
ومن�ص املتحدة  لالأمم  املقيم  ق 

ّ
املن�ص مكتب  اأعلن 

االإن�صانية يف لبنان اأن قيمة التمويل الدويل للبنان بلغت 1.68 

مليار دوالر اأمريكي للعام 2017.

1.37 مليار دوالر كم�صاعدات مقدمة من  وي�صمل هذا املجموع 

اجلهات املانحة يف العام 2017 اإ�صافًة اإىل 309.6 ماليني دوالر 

من العام 2016 لدى ال�رشكاء املنفذين.

باإن  احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  االأمم  وكاالت  واأفادت 

جمموع التمويل �صمن اإطار خطة لبنان لال�صتجابة لالأزمة بلغ 

1.24 مليار دوالر، ما ي�صكّل ن�صبة 45 يف املئة من اإجمايل املبلغ 
املن�صود لهذه اخلطة.

لدعم  ا�صتمراراً  �صهد   2017 العام  اأن  اإىل  البيانات  واأ�صارت هذه 

االأزمة  الآثار  للت�صدي  للبنان  املانحة  اجلهات  قبل  من  بارز 

ال�صورية. هذا والتزمت اجلهات املانحة بتقدمي دعم اإ�صايف اإىل 

لبنان بقيمة 650 مليون دوالر للعام 2018 وما بعد.

ال�صوؤون  ق 
ّ
ومن�ص املتحدة  لالأمم  املقيم  ق 

ّ
املن�ص اأ�صاد  من جهته، 

االإن�صانية ال�صيد فيليب الزاريني بهذا الت�صامن القوي مع لبنان، 

الفتا اإىل اأن هذا الدعم ال�صخي من ال�رشكاء مّكن من توفري املياه 

اأكرث من  ودعم  �صخ�ض،  مليون   1.3 الأكرث من  لل�رشب  ال�صاحلة 

000 870 �صخ�ض ل�رشاء االأغذية من املتاجر واالأ�صواق املحلية، 
وت�صجيل اأكرث من 400000 طفل يف املدار�ض الر�صمية.

الدعم مل يكن كافيًا  اأن  التاأكيد  اأعاد الزاريني  الوقت عينه،  يف 

لتغيري و�صع الالجئني املتزايد فقراً و�صعفًا والذي يوؤثر عليهم 

التدهور  اآخٌذ يف  الو�صع  »اإن  امل�صيفة وقال:  وعلى املجتمعات 

يف   76 واالإمنائية:  االإن�صانية  االحتياجات  تزايد  مع  تدريجيًا 

املئة من االأ�رش ال�صورية الالجئة تعي�ض دون خط الفقر واأكرث من 

50 يف املئة من االأ�رش ال�صورية الالجئة تعي�ض يف الفقر ال�صديد. 
وعلينا اأال نن�صى اأن 1.5 مليون لبناين يعي�صون حتت خط الفقر.«

 1.68مليار دوالر قيمة 
التمويل الدولي للبنان
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من �صهر اإلى �صهر

»جمعية  اأفادت 

تقرير  يف  املزارعني« 

اأ�صدرته، اأن 300 مليون 

دوالر هي قيمة النق�ض 

الزراعية  ال�صادرات  يف 

الربي،  اخلط  اإقفال  منذ 

ما  اخل�صارة  هذه  واأن 

كانت ح�صلت لو ا�صرتت 

 4 اللبنانية  الدولة 

عبارات لنقل ال�صاحنات 

م�رش  جمانًا اىل 

ما  ح�صب  وال�صعودية 

كانت اقرتحت اجلمعية.

»اأن  التقرير  واأو�صح 

ما  الزراعية  ال�صادرات 

زالت متاأثرة ب�صكل كبري 

الن�صيب  معرب  باإقفال 

على  ا�صتقرت  وهي  الربي،  الت�صدير  ووقف 

اأن كانت  350 الف طن �صنويا« بعد  م�صتوى 

حوايل 530 الف طن قبل اقفال املعرب«.

 ،2017 �صنة  الزراعية  ال�صادرات  و�صجلت 

353 الف طنًا اأي برتاجع 2 % عن �صنة 2016 
املعرب  اقفال  )قبل   2014 �صنة  عن   % و34 

والتحول اىل الت�صدير البحري بالرغم من دعم ال�صاحنات التي 

ت�صتعمل النقل بوا�صطة العبارات(.

وعلى �صعيد القطاعات، �صجلت �صادرات املوز كمية 25 الف طن 

�صنة 2017 يف مقابل 42 الف طن �صنة 2016 باإنخفا�ض مقداره 

40.5 %. و�صجلت �صادرات التفاح زيادة قدرها 20 % عن �صنة 

�صادرات  ا 
ّ
اأم  .2016

البطاطا فانخف�صت اىل 

م�صجلة  طنا«  الف   127
انخفا�ض قدره 6 % عن 

�صنة 2016.

تراجع دراماتيكي
ب�صادرات  ومقارنة 

قبل  اأي   2014 �صنة 

اإقفال الطريق الربية:

�صادرات  تدنت 

من   %  54 البطاطا 

�صنة  طن  الف   234
2014 اىل 127 الف طن 
وتراجعت   ،2017 �صنة 

 82 الب�صل  �صادرات 

5 االف طن  لت�صبح   %
�صنة  طن  الف   26 ب�  مقارنة   2017 �صنة 

 %   56 واخل�ض  امللفوف  و�صادرات   ،2014
من 23 الف طن اىل 8 االف طن، كذلك تدنت 

بالعالقات  )تاأثرت   %  53 املوز  �صادرات 

و�صادرات  و�صوريا(،  لبنان  بني  التجارية 

احلم�صيات 56 %.

واعترب التقرير اأنه بات وا�صحًا فقدان اإمكانية ت�صدير 200 األف 

مليون   100 حوايل  قيمتها  �صنويا«  الزراعية  املنتجات  من  طن 

دوالر اأمريكي، فتكون قيمة ما خ�رشه لبنان خالل ثالث �صنوات 

االنتاج  ت�رشيف  على  �صلبي  ب�صكل  اأثر  ا 
ّ
مم دوالر.  مليون   300

وعلى املوا�صم واالأ�صعار.

300 مليون دوالر خسائر »الزراعة« في 3 سنوات

الصادرات الزراعية سجلت 

353 الف طنًا عام 2017 

بتراجع 2 % عن سنة 2016 

و34 % عن سنة 2014

امل�صارف  جمعية  الإح�صاءات  وفقَا 

العام  الدين  ارتفع  لبنان،  يف 

مليون   145،94 بحوايل  االإجمايل 

العام  من  االأخري  ال�صهر  خالل  د.اأ. 

اأما على  79.52 مليار د.اأ.  2017 اىل 
العام  الدين  زاد  فقد  �صنوي،  �صعيد 

االإجمايل ب�4.62 مليار دوالر مقارنًة 

بامل�صتوى الذي كان عليه يف نهاية 

 74.90 حينها  والبالغ   2016 العام 

ان  اىل  االإ�صارة  دوالر. وجتدر  مليار 

الدين  من  امل�رشيف  القطاع  ح�صة 

يف   %  40.18 اىل  تراجعت  قد  العام 

كانون االأول، من 41.40  % يف ال�صهر 

الذي �صبقه.

باللرية  الدين  ارتفع  التفا�صيل،  ويف 

ا�صا�ض  على   %  0.42 بن�صبة  اللبنانية 

اأ�صا�ض  على   %  5.30 وبن�صبة  �صهري 

يف  دوالر.  مليار   49.14 اىل  �صنوي 

بالعملة  العام  الدين  اإنخف�ض  املقابل، 

�صعيد  على   %  0.20 بن�صبة  االأجنبية 

 %  8.06 بن�صبة  زاد  حني  يف  �صهري، 

 30.38 اىل  لي�صل  �صنوي  �صعيد  على 

مليار دوالر. 

باللرية  الدين  ح�صة  منت  وقد 

اللبنانية اىل 61.79 % مع نهاية �صهر 

اإنكم�صت  فيما   ،2017 االأول  كانون 

اىل  االأجنبية  بالعملة  الدين  ح�صة 

.% 38.21
والذي  العام،  الدين  �صايف  زاد  وقد 

بن�صبة  العام،  القطاع  ودائع  يقتطع 

5.94 % خالل العام 2017 اىل 69.32 
مليار دوالر، من 65.43 مليار دوالر 

يف العام 2016.

الدين العام عند 79.52 مليار دوالر في العام 2017
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فعاليات  يف  لبنان  �صارك   
 2018 لالت�صاالت  العاملي  املعر�ض 

جناح  �صمن  اإ�صبانيا،  بر�صلونة/  يف 

العاملة  اللبنانية  ال�رشكات  كل  ي�صم 

وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع  يف 

من  مببادرة  املوؤمتر  يف  لبنان  م�صاركة  واأتت  املعلومات. 

ح�صور  لدعم  »اأوجريو«  من  وجمهود  االت�صاالت  وزارة 

ال�رشكات اللبنانية ودعم تو�صعها يف االأ�صواق العاملية. وعقد 

ال�رشكات  مع  لقاءات  عدة  اجلراح  جمال  االت�صاالت  وزير 

اللبنانية مطلعا منها على اآخر االبتكارات والتطبيقات التي 

تنتجها.

الغرف  احتاد  رئي�ض  نائب  د 
ّ
جد  

بقدرة  ثقته  ملع   حممد  اللبنانية  

التعايف  على  اللبناين  االقت�صاد 

العام  منت�صف  من  اعتباراً  تدريجيًا 

»الطريق  اأن  ملع  وراأى  اجلاري. 

واعدة  نه�صة  اأمام  �صالكة  �صبه  باتت 

العامة  املالية  لو�صع  كما  لالقت�صاد 

القائمني  واالن�صجام  التوافق  هو  االجتاه  هذا  يعّزز  ما  واأن 

بني الروؤو�صاء الثالثة، اإرادة  جمل�ض الوزراء  واحلكم يف حتقيق 

اإجنازات منا�صبة لتن�صيط  الدورة االقت�صادية  واإعادة الزخم 

اإىل قطاعات االقت�صاد احلقيقية«.

العماد  ة 
ّ
اجلمهوري ئي�ض 

ّ
ر �صّلط   

موؤمتر  رعايته  خالل  عون  مي�صال 

 
ّ

نوي
ّ
ال�ص ئا�صي 

ّ
الر الروتاري  منظمة 

لعام 2018 الذي عقد يف بريوت بعنوان 

الم«،« 
ّ
وال�ص ة 

ّ
ي

ّ
ح

ّ
ال�ص الّنظافة  »املياه، 

له 
ّ
وء على العبء الّثقيل الذي يتحم ال�صّ

 
ّ

االقت�صادي عيد 
ّ

ال�ص على  لبنان 

اإىل  ني 
ّ
وري

ّ
 واالإن�صايّن ب�صبب تدّفق الاّلجئني ال�ص

ّ
واالجتماعي

د 
ّ
و�صد كاهلنا.  اأرهق  قد  الّنزوح  هذا  تاأثري  اإّن  قائاًل  لبنان 

ة اإىل اإيجاد حلٍّ �رشيٍع لهذه 
ّ
ة وامللح

ّ
عون على احلاجة املا�ص

ااًل ومالئمًا.
ّ
االأزمة، يكون حالًّ فع

موجز اقتصادي

كهرباء  موؤ�ص�صة  حققت 

هو  اإجنازا  لبنان 

االأوىل  اخلطوة  مبثابة 

نحو  م�صارها  يف 

اجلودة  معايري  التزام 

حيث نال  العاملية، 

الإنتاج  الزهراين  معمل 

الكهربائية  الطاقة 

�صهادة  للموؤ�ص�صة  التابع 

 ISO 9001:2015 اجلودة

للتدقيق  Quality Management System، وذلك بعد خ�صوعه 
من قبل �رشكة AQC MIDDLE EAST FZE املخولة منح هذه 

ال�صهادة.

العمل  فريق  بذلها  التي  باجلهود  املدققة  ال�رشكة  اأ�صادت  وقد 

اأحمد عبا�ض، وبتوجيه  برئا�صة رئي�ض معمل الزهراين املهند�ض 

لبنان  كهرباء  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  من 

املهند�ض كمال احلايك، وبالتعاون مع ال�رشكة امُل�صغلة. كما اأبدت 

اإعجابها بالنظرة التطويرية لدى موؤ�ص�صة حكومية وجناحها يف 

حتدي اخل�صوع ملعايري اجلودة العاملية والنجاح فيها.

معمل  ادارة  بذلتها  التي  للجهود  نتيجة  االإجناز  هذا  وياأتي 

ادارة  من  مطلق  ودعم  مبا�رش  بتوجيه  وم�صتخدميه  الزهراين 

ملواكبة  احلثيث  �صعيها  �صتوا�صل  التي  لبنان،  كهرباء  موؤ�ص�صة 

متطلبات االإدارة احلديثة، حيث تتطلع الأن ت�صبح املوؤ�ص�صة بكامل 

من�صاآتها واأن�صطتها مطابقة ملعايري اجلودة العاملية ISO. كذلك 

فاإن هذا االإجناز هو اأبلغ دليل على قدرة موؤ�ص�صة كهرباء لبنان 

تواجهها،  التي  املعوقات  كل  ورغم  والفني،  االإداري  بطاقميها 

يخدم  مبا  احليوي  القطاع  هذا  وتطوير  امل�صوؤولية  حتمل  على 

بالفائدة على  اأهدافها وروؤيتها وتطلعاتها، وبالتايل مبا يعود 

املجتمع اللبناين باأكمله.

»كهرباء لبنان« تحقق 
إنجازا على صعيد التزام 
معايير الجودة العالمية

معمل الزهراني إلنتاج 

الطاقة الكهربائية التابع 

لمؤسسة كهرباء لبنان 

 ISO ينال شهادة الجودة

 9001:2015 Quality

Management System
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من �صهر اإلى �صهر

احلرية  جائزة  ال�صوق  لدرا�صات  اللبناين  املعهد  فاز 

االأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  اأبحاث  مركز  الأف�صل 

اإطار  يف  وذلك   ،2017 للعام  اأفريقيا  و�صمايل 

ِقد يف مدينة مراك�ض. 
ُ
مهرجان احلرية الثالث الذي ع

عوا 
ّ
»�رش حملته  عن  اجلائزة  بهذه  املعهد  فاز  وقد 

اإىل  تدعو  توعية  حملة  وهي  لبنان«،  يف  الكهرباء 

اإزالة دعم الدولة ل�صعر الكهرباء وفتح ال�صوق اأمام 

املناف�صة بحيث ي�صرتي املواطن من ال�رشكة التي 

من  بدال  االأرخ�ض  بال�صعر  االأف�صل  اخلدمة  تقدم 

احلملة  �صاهمت  وقد  الدولة.  بيد  االإنتاج  ح�رش 

باإقرار احلكومة اللبنانية خف�ض الدعم على �صلعة 

ال�صماح  اأهمية  حول  النقا�ض  وبفتح  الكهرباء 

للقطاع اخلا�ض باإنتاج الكهرباء.

ح�رشتها  ع�صاء  ماأدبة  املعهد  اأقام  وللمنا�صبة 

املعهد  رئي�ض  خاللها  األقى  اللبنانيني،  االإعالميني  من  نخبة 

»م�صكلة  اأن  اإىل  فيها   اأ�صار  كلمة  املارديني  باتريك  الدكتور 

 كان على اإنتاجها، 
ٍّ

الكهرباء تتمثل بعدم قدرة اأي

وكاأنها ممنوعات مثل احل�صي�ض وال�صالح، مبعنى 

اأن بلدنا ال ت�صله الكهرباء ولكنه اأي�صًا ال ي�صمح 

فتح  اليوم  اأحدكم  اأراد  فاإذا  باإنتاجها.  للنا�ض 

اإىل  �رشكة كهرباء فاإّن االأمر ممنوع الأنه بحاجة 

احلل  ويكمن  الرخ�ض.  تعطي  ال  والدولة  رخ�صة 

اإىل مناق�صة غالبًا ما تكون  اأن تتقدم  الوحيد يف 

�رشوطها تعجيزية«. 

وقال: »عندما ي�صبح اإنتاج الكهرباء �رشعيًا تتح�صن 

نظام  من  ر 
ّ
وتتحر اأ�صعارها  وتنخف�ض  نوعيتها 

يخافون  الذين  االأعمال  رجال  وي�صبح  املافيات، 

الكهرباء  الإنتاج  معامل  فتح  على  قادرين  القانون 

وبيعها مبا�رشًة اإىل املواطن.« 

التي فاز بها املعهد  وحتدث املارديني عن اجلائزة 

قائاًل: »ما تقوله هذه اجلائزة هو: اأنكم اإن اأردمت الكهرباء 

فا�صمحوا للنا�ض باإنتاجها وبيعها مبا�رشًة اإىل املواطن.«

LIMS يفوز بجائزة أفضل مركز 
أبحاث في منطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا

كريستال باخوس مارديني وباتريك مارديني

هشام كركي، طارق معّنا ودانيال ضاهر

جانب من الحضور

 باتريك مارديني متحدثًا
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

.Crazy Nuts, Borjak Company

�صارت Borjak Company، على مر 

9 عقود، بخطى متوا�صلة على طريق 
 1925 العام  فمنذ  والنمو.  التطور 

ال�صوكوال  �صناعة  جمال  يف  تعمل 

وال�صكاكر، متخذة من اجلودة العالية 

مر  على  مّكنها  لها،  دائمًا  رفيقًا 

�صنوات من بناء �صبكة زبائن وا�صعة 

واخلارجية  اللبنانية  االأ�صواق  يف 

على حد �صواء.

 Borjak Company ملدير  وفقًا 

من  الرغم  »على  برجاق  ا�صعد 

القطاع  ي�صهده  الذي  الرتاجع 

التي  االأحداث  نتيجة  ال�صناعي 

والتي  واملنطقة  لبنان  ي�صهدها 

على  ال�صلبية  بظاللها  تلقي 

تزال  ال  عام،  ب�صكل  االقت�صاد 

بالزخم  تعمل   Borjak Company
عليه،  زبائنها  عهدها  الذي  نف�صه 

فهي كاإحدى اأبرز ال�رشكات الرائدة 

يف جمال �صناعتها، اكت�صبت خربة 

يجعل  ما  االأزمات  مع  التعامل  يف 

التي حققتها بعيدة من  النجاحات 

اأي خطر للرتاجع اأو االندثار«.

د على اأن »Borjak Companyت�صتكمل ن�صاطها وفقًا الآليات 
ّ
و�صد

اعتمدتها  التي  العمل 

طوال  �صنوات  مر  على 

بعني  تاأخذ  والتي 

املراقبة  االعتبار 

مراحل  لكل  الدقيقة 

فريق  واأداء  االإنتاج 

تقدمي  بغية  العمل 

منتجات عالية اجلودة 

ال� ومعايري  تتوافق 

واأو�صح   .»HACCP

من   Borjak Company »اإنتاج  اأن 

و�صم�صمية  ونوغا  وملنب  �صوكوال 

للتاأكد  م�صتمرة  لفحو�صات  يخ�صع 

ل�رشوط  ومطابقته  جودته  من 

ال�صالمة الغذائية«.

تطور م�صتمر رغم ال�صعوبات

الرغم  »على  اأنه  برجاق  وك�صف 

تعرتي  التي  ال�صعوبات  من 

 Borjak تزال  ال  الت�صدير،  عمليات 

ح�صتها  على  حمافظة   Company
ال�رشق  يف  اخلارجية  االأ�صواق  من 

االأو�صط، اأوروبا، واأفريقيا«.

قوية  مناف�صات  وجود  اإىل  ولفت 

الرغم  اأنه »على  ال�صوق، واعترب  يف 

 Borjak تقلق  ال  فهي  تها 
ّ
حد من 

كها 
ّ
مت�ص اإن  اإذ  البتة،   Company

باأعلى م�صتويات اجلودة ميّكنها من 

االأ�صواق  يف  مركزها  على  احلفاظ 

وانحرفت  املناف�صات  ا�صتدت  مهما 

عن م�صارها الطبيعي«.

وكما   Borjak Company اأن  واأكد 

طريق  على  ت�صري  زبائنها  عهدها 

 ISO 22000�التطور والتو�صع، واعترب اأنه »مع نيلها �صهادة ال

 ISO�فال لها.  نوعية  نقلة  �صتحمل  خلطط  وفقًا  �صت�صري  موؤخراً 

22000 كاأحد �صهادات 
املعرتف  اجلودة 

�ض 
ّ
�صتكر عامليًا،  بها 

منتجات  جودة 

 ،Borjak Company
معدالت  من  وترفع 

امل�صتهلك،  ثقة 

انفتاحًا  و�صتوؤمن 

االأ�صواق  على  اأو�صع 

اخلارجية«.

ISO 22000تنال الـ  Borjak Company
برجاق: متمسكون بأعلى مستويات الجودة
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التطور  طريق  على   Crazy Nuts �صارت 

والتو�صع امل�صتمرين، على مدى 18 عاما، 

عرب اتباع �صيا�صات �صّكلت اجلودة العالية 

من  اأ�صا�صيًا  ركنًا  املنا�صبة  واالأ�صعار 

اأركانها، فنجحت يف حجز مكان مرموٍق 

العاملة  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  بني  لها 

البزورات  وجتارة  �صناعة  جمال  يف 

وال�صوكوال والفواكه املجّففة.

بقيت  التي  االنطالقة  كانت   2000 عام 

 2006 عام  بعد  ما  اإىل  ما  نوعًا  خجولة 

 Crazy Nuts على  القيمون  اتخذ  حينما 

طريقه  وجد  اأن  لبث  ما  بالتو�صع،  قراراً 

نادر  ملديرها  فوفقًا  النجاح،  نحو 

 Crazy Nuts اليوم  »تعمل  امل�رشي 

يف  منت�رشة  فروع   10 من  اأكرث  عرب 

على  د 
ّ
و�صد اللبنانية«.  املناطق  خمتلف 

اأحد   Crazy Nuts جعل  يف  الف�صل  »اأن 

املوؤ�ص�صات الرائدة يف جمال عملها يعود 

منذ  اتبعت  التي  احلكيمة  ال�صيا�صات  اإىل 

عمدت  حيث  النطالقتها،  االأوىل  اللحظة 

اجلودة  معايري  بني  الربط  اإىل  االإدارة 

العالية وال�صعر املنا�صب ملختلف ال�رشائح 

قويًا  تواجداً  منحها  ما  اال�صتهالكية، 

املناف�صات  من  الرغم  على  االأ�صواق  يف 

ال�رش�صة املوجودة«.

ضبط معايير الجودة
ال   Crazy Nuts« اأن  امل�رشي  واأعلن 

اجلودة  معايري  �صبط  يف  اأبداً  تتهاون 

فال  لديها،  االإنتاجية  العمليات  يف 

االأولية  املواد  اأنواع  اأجود  اإال  ت�صتخدم 

باأعلى  م�صنعها  متتع  على  وحتر�ض 

اأداء  �صاأنها  من  التي  احلداثة  معايري 

دور فاعل يف تقدمي منتج مراٍع ملعايري 

ال�صالمة الغذائية. كما تخ�صع منتجاتها 

ة 
ّ
لفحو�صات دورية بغية التاأكد من �صح

�صري االأمور يف امل�صنع«.

ال�صوق،  يف  مبوقعنا  اليوم  »نثق  وقال: 

اإذ بنيناه على اأ�ص�ض �صلبة تقينا من اأي 

املمار�صات  بع�ض  ت�صببها  قد  خماطر 

ت�صاهى  ال  اإنتاجنا  فجودة  ال�صوق،  يف 

اأف�صل  ن�صج  على  با�صتمرار  ونعمل 

بالطبع  وهذا  زبائننا،  مع  العالقات 

يف  وتقدمنا  ا�صتمراريتنا  �صي�صمن 

امل�صتقبل«.

توّسع في أكثر من اتجاه
التو�صع  »م�صرية  اأن  اإىل  امل�رشي  واأ�صار 

تقت�رش  ال   Crazy Nuts ت�صهدها  التي 

تتعداها  بل  فروع،  ا�صتحداث  على  فقط 

املتنوع  االإنتاج  من  املزيد  تقدمي  اإىل 

منذ  ال�صوكوال  حيث دخلت عامل �صناعة 

 Crazy  « اأن  اإىل  ولفت  ق�صرية«.   فرتة 

احرتافية  اأكرث  منحى  �صت�صلك   Nuts
حيث  منتجاتها،  وتغليف  تعبئة  لناحية 

كبرياً  اهتمامًا  امل�صاألة  هذه  �صتويل 

االأ�صواق  على  اأكرب  ب�صكل  االنفتاح  بغية 

يف  نوعية  نقلة  واإحداث  اخلارجية، 

املنتج املطروح يف االأ�صواق الداخلية«.

�صهد  املا�صي  »العام  اأن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

ك�صف   ،Crazy Nuts ل�  فروع   4 افتتاح 

املزيد  اأي�صًا  �صيحمل   2018 عام  يف  اأنه 

من افتتاح الفروع اجلديدة«.

Crazy Nuts..       عامًا من نجاح قوامه الجودة
المصري: خطوات توسعية جديدة قريبًا

18
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مقابلة

»اليمن غروب« على طريق التوّسع المستمر
اليمن: خطوط انتاج جديدة

دورها  تكر�ض  اأن  غروب«  »اليمن  ا�ستطاعت 

رائدًة يف جمال الطباعة على م�ستوى منطقة 

ال�رصق الأو�سط، وذلك من خالل العمل الدوؤوب 

الذي قامت به على مدى ثالثة عقود يف �سبيل 

التو�سع والتطور.

تقف »اليمن غروب« �ساهداً بارزاً على ثبات 

رغم  ال�ستثمارات  يف  وامل�سي  اللبنانيني 

الأزمات وال�سعاب التي تواجه ال�سوق اللبناين 

اإىل  ال�سعاب  تلك  تدُعها  فلم  �سنوات،  منذ 

امل�سري  تابعت  بل  ال�ستثمارية،  كبح عجلتها 

ذلك  فعززت  والتقدم،  التطور  من  املزيد  نحو 

با�ستثمارات �سخمة يف خلق خطوط اإنتاجية 

جديدة ت�ساهم يف جتديد الأ�سواق اللبنانية.

»كخلية  غروب«  »اليمن  مكاتب  تعمل 

التنفيذي  مديرها  يقوم  حيث  نحل،« 

تفا�صيل  ك��ل  مبتابعة  اليمن  حممد 

العمل واالإ�رشاف عليها، راف�صًا احلديث 

فهو  لبنان.  ي�صهدها  �صعبة  اأعوام  عن 

ي�صنع  ال��ذي  هو  »االإن�صان  اأن  يوؤمن 

التي  ال��ق��رارات  ع��رب  بنف�صه  اأوق��ات��ه 

يتخذها يف ظل االأزمات وال�صعوبات.« 

كل  »ع��ن��د  ق��ائ��اًل:  ذل���ك  ع��ل��ى  فيعلق 

االإميان  يبقى  ي�صادفنا،  �صعب  خيار 

من  ن�صتذكره  االأب��رز،  �صالحنا  بلبنان 

تاأخذ  مل  التي  وال���دي  م�صرية  خ��الل 

واجهت  بل  ال�صعوبات  االعتبار  بعني 

ال�صوق  يف  نف�صها  وفر�صت  التحديات 

االأخ��ت��ام  م��ن �صناعة  االن��ط��الق  ع��رب 

التي  غ���روب«  »ال��ي��م��ن  تاأ�صي�ض  اإىل 

على  املهني  للنجاح  منوذجًا  اأ�صحت 

ال�رشق  �صعيد  وعلى  بل  لبنان،  �صعيد 

االأو�صط.«

وي�صيف ال�صيد حممد اليمن اأن »معظم 

هذا  يف  �صاروا  اللبنانيني  ال�صناعيني 

ال�صناعي  القطاع  فنمو  اأي�صًا،  االجتاه 

يدل  ال  العامل  يف  وانت�صاره  اللبناين 

اإىل  وميلهم  قراراتهم  �صواب  على  اإال 

اأحلك  يف  الت�صحيات  وتقدمي  املبادرة 

الظروف.«

2017 .. عام التطور
 2017 العام  عن  اليمن  حتدث  وعندما 

و�صفه، بالن�صبة ل�»اليمن غروب«، على 
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با�رشت  »اإذ  بامتياز،  ر 
ّ
التطو عام  اأنه 

ال�صري بخطة تطويرية �صتمتد على مدى 

»اليمن  اأن  واأعلن  املقبلة«.  ال�صنوات 

غروب« قامت باإ�صافة خط اإنتاج جديد 

زت 
ّ
وجه بالكرتون،  والتغليف  للتعبئة 

على  اآالت  وا�صتقدمت  ال�رشكة  اأق�صام 

قدٍر عاٍل من التطور وهي نادرة الوجود 

كذلك  وق��ام��ت  اللبنانية،  ال�صوق  يف 

ببناء �صبكة عمالء على م�صتوى لبنان 

احلايل  »ال��ع��ام  يف  واأن��ه  واملنطقة.« 

�صتتابع تنفيذ هذه اخلطة عرب ا�صتقدام 

 FLEXIBLE PACKAGING خ��ط 

للف ال�صوكوال والبوظة وال�صكاكر.«

ملجموعة  التنفيذي  املدير  واأ���ص��اف 

اليمن اأن »خطة �صخ اال�صتثمارات التي 

مق�صداً  �صتجعلها  املجموعة  تعتمدها 

الزبائن،  م��ن  ج���داً  وا�صعة  ل�رشيحة 

على  قادرة  �صتكون  غروب«  ف«اليمن 

عت 
ّ
تلبية احتياجات العمالء مهما تنو

واختلفت.«

موقع ريادي
الطباعة  »جم��ال  اأن  اليمن  اأك��د  وق��د 

من  الكثري  على  ويحتوي  ج��داً  وا�صع 

الت�صعيبات، وهو قطاع ي�صهد با�صتمرار 

راً يف الطلب على اأ�صياء معينة وال 
ّ
تطو

�صيما تلك املتعلقة بالتعبئة والتغليف 

وارتفاعًا  عًا 
ّ
تنو الطلب  ي�صهد  حيث 

م�صتمراً.«

الذي  الريادي  املوقع  اأن  اليمن  ويرى 

�ض 
ّ
تكر قد  ال�صوق  يف  املجموعة  حتتله 

ب�صبب عوامل عدة اأبرزها اعتماد �صيا�صة 

»الزبون اأولويتنا« اإذ حتر�ض املجموعة 

عرب كادرها الب�رشي على تقدمي اأف�صل 

وذل��ك  واأج���وده���ا،  للزبون  اخل��دم��ات 

انطالقًا من قناعتها اأن جناح زبائنها 

هو ال�صبيل الرئي�صي لنجاحها. كما اأنها 

تقدم لزبائنها تنوعًا فريداً يف اخلدمات 

وال�رشق  لبنان  االأول من نوعه يف  هو 

االأو�صط، وقد يكون فريداً من نوعه على 

اأن تقدمي هذا الكم من  اإذ  �صعيد العامل 

اخلدمات يتطلب وجود جمموعة كبرية 

مع  مت�صاٍو  ب�صكٍل  تعمل  ال�رشكات  من 

بع�صها البع�ض.«

منافسة صحية
الب�رشي  الكادر  اإدارة  اأن  اليمن  واعترب 

تواجه  التي  التحديات  اأك��رب  من  هي 

كثرية  جهوداً  اأن  اإذ  املجموعة،  عمل 

ُتبذل الإيجاد اليد العاملة القادرة على 

مواكبة م�صرية تطور املجموعة، كما اأن 

املجموعة تقوم بتنظيم دورات تدريبية 

راأ�صمالها  ق���درات  �صقل  �صاأنها  م��ن 

الب�رشي وجعل عمله اأكرث احرتافُا.«

فاإن  املناف�صة  مل�صاألة  بالن�صبة  اأم��ا 

ال��ي��م��ن ي��ع��ت��ربه��ا اأم�����راً ���ص��ح��ي��ًا يف 

على  يقلقه  ال  مو�صوع  وهو  االأ�صواق، 

واإتباع  اجلهود  ببذل  اأنه  اإذ  االإط��الق، 

اأي  ك�صب  ميكن  ال�صحيحة  ال�صيا�صات 

ببع�ض  تت�صم  واإن كانت  مناف�صة حتى 

د على اأن »اليمن غروب 
ّ
الع�صوائية، و�صد

تتمثل  عالية  تناف�صية  ق��درات  متلك 

وعر�ض  زبائنها  مع  توا�صلها  باآلية 

منتجاتها وتقدمي خدماتها.« واأعلن اأن 

»اليمن غروب تعمل ب�صكل م�صتمر على 

رفع اإمكانياتها ملواجهة اأي مناف�صات 

واملحافظة  ع خدماتها 
ّ
تنو زيادة  عرب 

على جودتها«.

حداثة عالية
تتمتع  املجموعة  اأن  اإىل  اليمن  واأ�صار 

مب�صتوى عاٍل من احلداثة، اإذ اأنها ت�صم 

اللبنانية.«  ال�صوق  يف  االآالت  »اأح��دث 

غروب«  »اليمن  مواكبة  اأن  على  د 
ّ
و�صد

للحداثة ال تقف عند االآالت، بل تتعداها 

يف  واملعلوماتية  ال��ربجم��ة  لت�صمل 

ال�رشكة حيث اأنفقت ا�صتثمارات تقارب 

بفاعلية  التوا�صل  بغية  دوالر  املليون 

اأك���رب م��ع ال��زب��ائ��ن. ويف ه��ذا االإط���ار 

حتدث عن ا�صتثمار »اليمن غروب« يف 

نظام )ERP System( املعلوماتي عرب 

التعامل مع �رشكة Porngel. واأن »هذا 

ز بقدرته على التعامل مع 
ّ
النظام يتمي

الزبائن والتجار وامل�صانع يف اآٍن واحد، 

وا�صحة  معلومات  تقدمي  �صاأنه  ومن 

ودقيقة ومبا�رشة متّكن »اليمن غروب« 

من البقاء على اطالع بكل ما يجري يف 

ل اتخاذ القرارات 
ّ
ال�صوق وبالتايل ت�صه

ب�صاأن اأي ا�صتثمارات م�صتقبلية.«

غروب  اليمن  �صيا�صة  اأن  اأخرياً  وك�صف 

تاأخذ بعني االعتبار افتتاح م�صانع يف 

اخلارج، وقد قطعت بالفعل �صوطًا كبرياً 

يف هذا املجال.
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مقابلةمن �شهر �إلى �شهر

منذ  لبنان،  يف  الألب�سة  �سناعة  يف  العريقة  امل�سانع  اأحد  اإنه 

تاأ�سي�سه عام 1914، على يد اآل وحيد، عاي�ش حتديات كثرية يبقى 

رته، من دون اأن تنجح يف و�سع 
ّ
اأق�ساها احلروب اللبنانية التي دم

نهاية م�ؤ�سفة لأحد اأهم امل�سانع اللبنانية.

ومتابعة  الركام  حتت  من  النه��ش  قدره  كان  الذي   ،Rotex اإنه 

العمل و�سط �سع�بات كبرية قد يعجز ال�سناعي�ن عن معاجلتها 

اإىل  الع�ن  يد  مد  عن  املتمادي  الدولة  غياب  ظل  يف  وتخطيها 

امل�سانع التي حتا�رصها الأزمات من كل حدب و�س�ب.

�سط�ر  Rotex يف  على م�سنع  القيمني  معاناة  اخت�سار  ل ميكن 

 عن واقع مرير، فق�سة م�سنع Rotex الذي يكافح للإ�ستمرار 
ّ

تعب

قد ن�ستقي ف�س�لها من حديثنا املط�ل مع �ساحب امل�سنع ونائب 

جتمع �سناعيي ال�ساحية ع�سام وحيد الذي ي�ستذكر دمار امل�سنع 

عام 2006 واندثار جه�د �سناعية كبرية على مر ال�سن�ات.

الدولة  اإهمال  ه�  ال�سناعي  القطاع  ظهر  ق�سم  ما  ل�حيد،  وفقًا 

فعلي  اإميان  اأي  غياب  ب�سبب  له  املتمادي 

خا�سة  التفاتة  اإىل  يحتاج  الذي  بالقطاع 

التي  الكثرية  التحديات  م�اجهة  من  متكنه 

تلم به.

واأ�سار اإىل اأن »التعاطي مع القطاع ال�سناعي 

قادر  منتج  كقطاع  اأهميته  ي�اكب  اأن  يجب 

على ت�فري فر�ش عمل وامل�ساهمة ب�سكل فعال 

ول  اإيجابية  اقت�سادية  تاأثريات  اإحداث  يف 

�سيما على �سعيد امليزان التجاري«. وقال: »مل تقابل ي�مًا مطالب 

ال�سناعيني باإيجابية، وهذا فعًل اأمر ناأ�سف له، فنحن اخرتنا البقاء 

دنا خ�سائر كبرية نتيجة تراجع اأعمالنا 
ّ
والعمل يف وطننا، لكننا تكب

على  الي�م  نعمل  حيث  كبري،  ب�سكل  اخلارجية  اأ�س�اقنا  وانح�سار 

الت�سنيع فقط ملحالنا امل�ج�دة يف اأكرث من منطقة يف لبنان«.

وطلب من امل�س�ؤولني لدى امل�سارف وال�سمان الجتماعي معاملة 

اأي بالإعفاء  اأ�سحاب امل�سانع املهدمة بطريقة مميزة وخمتلفة، 

ل�سن�ات احلرب كي ن�ستطيع الع�دة اإىل ال��سع القدمي، رغم حالة 

الأو�ساع العامة ال�سعبة يف لبنان.

تركيز مستغرب
ياأتي  الت�سدير  عمليات  ت�اجه  كثرية  ع�ائق  عن  وحيد  وك�سف 

اإقفال املعابر احلدودية وتعقيد التدابري والإجراءات  يف مقدمتها 

املتخذة لل�ل�ج اإىل الأ�س�اق اخلارجية.

املياه  م�ساألتي  على  فقط  امل�س�ؤولني  اهتمام  تركيز  وا�ستغرب 

والكهرباء، يف حني اأن هناك تفا�سيل عدة ل� اأخذها امل�س�ؤول�ن 

بعني العتبار فقد ت�ساهم يف ال�سري بالقطاع ال�سناعي قدمًا.

و�سّدد على اأنه الي�م تعج ال�س�ق اللبنانية باملنتجات امل�ست�ردة 

ال�سناعة  تعاين  فيما  والأوروبية  ال�سينية،  الرتكية،  �سيما  ول 

اليد  يف  ونق�ش  كبري،  ب�سكل  الإنتاج  كلفة  ارتفاع  من  اللبنانية 

لإجراءات  كثرية  تعقيدات  مع  يرتافق  والذي  اللبنانية  العاملة 

ا�ستقدام عمال اأجانب.

تعّذر إقرار القوانين
اأكرث  من  ه�  ح�سن  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  اأن  وحيد  واأعلن 

الإميان  غياب  اأن  اإل  ال�سناعي،  القطاع  مل�ساكل  تفهمًا  ال�زراء 

بالقطاع ال�سناعي يجعل الت��سل اإىل ق�انني داعمة واإقرارها اأمراً 

متعّذراً.

ودعا القيمني على القطاع اإىل اتخاذ خط�ة متقدمة ل�قف التده�ر 

دها امل�سانع ي�ميًا.
ّ
احلا�سل واحلد من اخل�سائر التي تتكب

وتقدم وحيد بال�سكر اإىل بنك فري�ست نا�سي�نال بنك وبنك بريوت 

روتك�ش  مع  للتجاوب  واإدارتيهما  ورئي�سيهما  العربية  والبلد 

وقب�ل اإعطائه القر�ش املدع�م ال�سادر عن م�رصف لبنان حتت 

مقدمة من ال�رصكة  القرار الرقم 9595 والذي ين�ش على 20 % 

فقط. وقال:  معدات  ي�سرتي  اأن  �رصط  اإعفاء  ومدع�ما و60 %  

وهذا ما ح�سل مع �رصكة روتك�ش خا�ستنا 

و�رصكة الهدف العاملية خا�سة ولدي م�سلم 

نف�سه  م 
ّ
املهد املبنى  يف  وامل�ج�دة  وحيد 

والذي �سّلم اإلينا بعد �سبع �سن�ات من حرب 

�س�اء  التجهيزات  من  خاليًا   2006 مت�ز 

وجتهيزات  الته�ئة  ماكينات  اأو  الديك�ر 

املعمل ناهيك عن خ�سارة الزبائن خارجيًا 

وداخليًا.

وحيد للتجارة والصناعة »روتكس«.. قصة مصنع يأبى اإلنكسار والتوقف
وحيد: لخطوات متقدمة توقف تدهور القطاع

ما قصم ظهر القطاع 

الصناعي هو إهمال الدولة 

المتمادي له بسبب غياب أي 

إيمان فعلي به
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م�صارف

ال�صّتة  ة 
ّ
اللبناني امل�صارف  لت 

ّ
�صج

بريوت،  بور�صة  على  اأ�صهمها  املدرجة 

االأرباح  ا�صتبعاد  )دون  عودة  بنك  وهي 

ة(، وبنك لبنان واملهجر، وبنك 
ّ
اال�صتثنائي

بيبلو�ض، وبنك بريوت، وبنك بيمو، والبنك 

بن�صبة  ًة 
ّ
�صنوي زيادًة  للتجارة،  اللبناين 

لتتخّطى  عة 
ّ
املجم اأرباحها  يف   %  8.83

اأمريكي خالل  1.48مليار دوالر  ال�  عتبة 

مليار   1.36 مع  مقارنًة   ،2017 العام 

دوالر يف العام 2016.

االإيرادات  �صايف  ارتفع  التفا�صيل،  ويف 

املذكورة  امل�صارف  لدى  الفوائد  من 

اإىل   
ٍّ

�صنوي �صعيٍد  على   %  7.58 بن�صبة 

2.50 مليار دوالر، يف حني تراجع �صايف 
 %  52.20 بن�صبة  العموالت  االإيرادات من 

اإىل 583.36 مليون دوالر، كما وانخف�ض 

ة 
ّ
املالي االأدوات  حمفظة  اأرباح  �صايف 

بن�صبة  االأُخرى  ة 
ّ
الت�صغيلي واالإيرادات 

60.64 % اإىل 541.23 مليون دوالر.
ويف هذا االإطار، انكم�ض �صايف االإيرادات 

العام  يف   %  20.93 بن�صبة  ة 
ّ
الت�صغيلي

مع  ترافقًا  دوالر،  مليار   3.44 اإىل   2017
 %  9.57 بن�صبة  ة 

ّ
الت�صغيلي االأعباء  تديّن 

1.72 مليار دوالر. وقد حظي  اإىل حواىل 

%( من   37.69  ( االأ�صد  ة 
ّ

بنك عودة بح�ص

للم�صارف  عة 
ّ
املجم ال�صافية  االأرباح 

لبنان  بنك  تبعه  اآنفًا،  املذكورة  ال�صّتة 

بريوت  وبنك   ،)%   32.68( واملهجر 

 ،)% %(، وبنك بيبلو�ض )11.47     13.78(

والبنك اللبناين للتجارة )3.13  %(، وبنك 

بيمو )1.24  %(.

ة 
ّ
اإاّل اأّنه وعند ا�صتبعاد االأرباح اال�صتثنائي

االأرباح  تكون  عودة،  بنك  حّققها  التي 

ارتفعت  قد  املدرجة  للم�صارف  عة 
ّ
املجم

بن�صبة 6.51  % يف العام 2017 اإىل حواىل 

1.39 مليار دوالر.
عة، فقد زاد 

ّ
ة املجم

ّ
ا على �صعيد امليزاني

ّ
اأم

جمموع اأ�صول امل�صارف ال�صّتة املدرجة 

اأ�صهمها بن�صبة 4.78  % خالل العام 2018 

اإىل 124.97 مليار دوالر، مقابل 119.27 

 ،2016 العام  نهاية  يف  دوالر  مليار 

منها،   %  35.01 عودة  بنك  ة 
ّ

ح�ص ت�صّكل 

نتائجه  )املعزَّزة  واملهجر  لبنان  وبنك 

يف   HSBC م�رشف  على  باإ�صتحواذه 

بنك   ،%  26.04  )2017 العام  منت�صف 

 14.70 بريوت  بنك   ،%  18.13 بيبلو�ض 

 ،%   4.70 للتجارة  اللبناين  البنك   ،%
ت  مَنَ بالتوازي،   .%  1.42 بيمو  وبنك 

عة 
ّ
املجم ال�صافية  الت�صليفات  حمفظة 

لتلك امل�صارف بن�صبة 2.21 % اإىل 37.33 

مليار دوالر كما يف نهاية العام 2017.

حّقق  بريوت  بنك  اأّن  بالذكر  جدير 

ة 
ّ
الت�صليفي حمفظته  يف  االأكرب  االرتفاع 

)19.24 % (، تبعه بنك بيمو )10.48  %(، 

والبنك اللبناين للتجارة )6.29  %(، وبنك 

%(، وبنك بيبلو�ض  لبنان واملهجر )5.22 

بن�صبة  )تراجع  عودة  وبنك   ،)%   5.21(

.)% 5.35
ارتفعت  فقد  ة، 

ّ
املالي املوارد  جلهة  ا 

ّ
اأم

ال�صّتة  امل�صارف  لدى  الودائع  حمفظة 

العام  يف   %   0.84 بن�صبة  املدرجة 

هذا  يف  دوالر.  مليار   96.73 اإىل  املعني 

ال�صافية  الت�صليفات  ن�صبة  زادت  ال�صياق، 

ال�صّتة  امل�صارف  لدى  الزبائن  ودائع  من 

% مع نهاية    38.59 اإىل  اأعاله  املذكورة 

العام  % يف    38.08 2017، مقابل  العام 

.2016
امل�صارف  الئحة  بيمو  بنك  ر 

ّ
ت�صد وقد 

ودائع  من  الت�صليفات  ل 
ّ
معد جلهة  ال�صّتة 

مقابل   ،%  55.23 بلغ  بحيث  الزبائن 

وهو  واملهجر،  لبنان  لبنك   %  28.29
امل�صارف  بني  حتّفظًا  االأكرث  ل 

ّ
املعد

املذكورة.

نت 
ّ
ا جلهة ر�صملة امل�صارف، فقد حت�ص

ّ
اأم

للم�صارف  عة 
ّ
املجم ة 

ّ
اخلا�ص االأموال 

بور�صة  على  اأ�صهمها  املدرجة  ال�صّتة 

بريوت بن�صبة 5.93 % يف العام 2017 اإىل 

حواىل 12.16 مليار دوالر اأمريكي.

إرتفاع أرباح المصارف الُمدرجة بنسبة 8,83 %
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 V Advisors DMCC تعاون بنك لبنان واملهجر مع �رشكة

الإجراء تقييم النبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري ونتيجة 

 V Advisors لذلك حاز امل�رشف على �صهادَتني: االأوىل من 

االحتبا�ض  غازات  انبعاثات  وتقرير  تدقيق  �صهادة  وهي 

غازات  انبعاثات  لربوتوكول  للمعايري  وفًقا  احلراري 

االحتبا�ض احلراري لدى ال�رشكات ومعايريISO -، والثانية 

تقرير  لتقدمي  اللبنانية  البيئة  وزارة  من  تقدير  �صهادة  هي 

حول انبعاثات امل�رشف لغازات االحتبا�ض احلراري. 

التزامه  من  كجزء  واملهجر  لبنان  لبنك  ال�صهادتان  واأُعطيت 

بتطبيق املبادئ الع�رشة للميثاق العاملي لالأمم املتحدة يف 

ا�صرتاتيجيته و�صيا�صاته واإجراءاته وممار�صاته اليومية. ومن 

الب�صمة  تعريف  اإىل  يهدف  الذي  التقييم  هذا  اإجراء  خالل 

والفروع  الرئي�صي  للمقر  وتقييمها  واحت�صابها  الكربونية 

وامل�صتودعات، يفتخر امل�رشف مبعاجلة االأثر البيئي لغازات 

م�صتويات  بالتايل  فيقلل  عنه،  ال�صادرة  احلراري  االحتبا�ض 

ها االأدنى فيحافظ على املوارد لالأجيال 
ّ
ا�صتهالك الطاقة حلد

امل�صتقبلية. 

من  الئحة  امل�رشف  اإدارة  اإىل   V Advisors �رشكة  مت 
ّ
وقد

للتقليل  خطوات  اتخاذ  من  لتتمكن  والتو�صيات  املالحظات 

يعيد  بالتايل،  ممكن.   
ّ
حد الأقل  الكربونية  االنبعاثات  من 

امل�صتدام  باالأداء  التزامه  على  التاأكيد  واملهجر  لبنان  بنك 

وباملمار�صات امل�صوؤولة.

 »لبنان والمهجر« 
ينال شهادتَين بعد تقييم 

انبعاثات االحتباس الحراري

 )SGBL( لبنان  يف  جرنال«  »�صو�صيته  م�رشف  اأعلن 

كّليًا  لتقدمي جتربة جديدة   Backbase مع   �رشاكته  عن 

الرقمية  قنواته امل�رشفية  اإىل عمالئه من خالل جتديد 

 digital( الرقمي  ل 
ّ
التحو يف  ته 

ّ
ا�صرتاتيجي من  كجزء 

ة، 
ّ
الرقمي التكنولوجيا  ازدهار  ومع   .)transformation

ة وخلق 
ّ
اأ�صبحت حاجة امل�صارف اإىل جتديد النظم احلالي

ة. فتما�صيًا مع تغيري نظامه 
ّ
جتارب فريدة للعمالء، حتمي

 Backbase مع   SGBL تعاون  االأ�صا�صي،  امل�رشيف 

ة عرب االإنرتنت وعلى الهاتف 
ّ
لتحديث خدماته امل�رشفي

ة 
ّ
الرقمي ة 

ّ
امل�رشفي اخلدمات  ة 

ّ
من�ص خالل  من  اجلوال 

االأحادية ال�صبكة التي تعتمد على جمموعة من التقنيات 

اجلديدة.

فقد �صمح هذا التعاون ل�SGBL با�صتحداث التكنولوجيا 

املبتكرة واملتطورة ب�رشعة كبرية، اإذ مت اإطالق اخلدمات 

اأن  الهاتف اجلوال، على  االإنرتنت وعلى  ة عرب 
ّ
امل�رشفي

تليه ال�رشكات التابعة يف االأردن وقرب�ض واالإمارات. اإن 

جناح هذا امل�رشوع يف لبنان ي�صّكل �صابقة و�صوف ميّثل 

اأعلن رئي�ض جمل�ض  منوذجًا للبلدان االأخرى. من جهته، 

اإدارة Backbase جوك بليرت اأنه »�صعيد الختيارنا من قبل 

SGBL والأداء دوٍر يف حتويل امل�صهد امل�رشيف الرقمي. 
عي املرتكز على العمالء يدخل م�رشف 

ّ
هذا التحول التو�ص

ال�رشكات  املناف�صة مع  لبنان يف  »�صو�صيته جرنال« يف 

اإىل  ت�صعى  كموؤ�ص�صة   .)FinTechs( التكنولوجيا  العالية 

 SGBL Backbase، تبّنى  ر الدائم، وبال�رشاكة مع 
ّ
التطو

ة ودفع اإىل 
ّ
التطورات يف �صناعته، وحول قدراته الرقمي

�صته وخارجها«.
ّ
التغيري داخل موؤ�ص

Backbaseو SGBL شراكة بين

بنك لبنان والمهجر يتسلم الشهادتين
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متّلك  عن  بريوت  بنك  اأعلن 

�ض.م.ل.،  هولدنغ  مرييت 

العائلية  القاب�صة  ال�رشكة 

جلاك �صعادة، ن�صبة 4.5 % من 

راأ�صمال  يف  العادية  االأ�صهم 

 70 مرييت  ومتلك  امل�رشف، 

 CMA �رشكة  من  املئة  يف 

اأبرز  اإحدى  وهي   ،CGM
�رشكات ال�صحن العاملية.

التمّلك،  عملية  على  وتعليقًا 

قال رئي�ض جمل�ض اإدارة ومدير 

عام بنك بريوت �صليم �صفري: 

»تاأتي هذه املبادرة يف �صياق 

التو�صعية،  بريوت  بنك  خطط 

م�صاهمينا  مع  نطمح  واإننا 

اأعلى.  م�صتويات  نحو  بريوت  ببنك  االإرتقاء  اإىل  وموظفينا 

اإنني على ثقة باأن �رشاكتنا مع مرييت هولدنغ �ض.م.ل.، التي 

رزمة  موؤخراً  املركزي  امل�رشف  اأطلق 

د.اأ.  مليار  بقيمة  جديدة  حتفيزية 

ل�صل�صلة  م�صابهة   2018 العام  خالل 

العام  منذ  اإطالقها  مت  التي  الرزمات 

يف  التغيريات.  بع�ض  با�صتثناء   ،2013
التفا�صيل، وت�صتهدف الرزمة التحفيزية 

اجلديدة باالأخ�ض القطاعات االإنتاجية، 

ال�صكن،  وقطاع  التكنولوجيا،  وقطاع 

اأن املوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان  مع العلم 

هذا  من  االأكرب  احل�صة  �صتح�صد 

االإ�صكان  بنك  �صي�صتفيد  كذلك،  الدعم. 

اإىل  باالإ�صافة  املذكورة،  الرزمة  من 

اال�صتح�صال  ون 
ّ
يود الذين  الطالب 

 .)microcredit( ال�صغري  التمويل  على 

رقم  الو�صيط  التعميم  ين�ض  باالأرقام، 

على   2018 �صباط  يف  ال�صادر   485
للرزمة  االإجمايل  احلجم  اأ�صل  من  اأنه 

مليون   500( ل.ل.  مليار   750 تخ�صي�ض  �صيتم  د.اأ.(  )مليار 

د.اأ، %50( للقرو�ض ال�صكنية، 22 مليار ل.ل. )14.67 مليون 

 5.3( ل.ل.  مليارات   8 التعليمية،  للقرو�ض   )1.47% د.اأ، 

برنامج  �صمن  االإنتاجية  للقطاعات   )0.53% د.اأ،  مليون 

مليون   20( ل.ل.  مليار   30 ال�صغرية«،  املوؤ�ص�صات  »كفالة 

والطموحات  القيم  ت�صاركنا 

اأكرث  اأ�صا�صًا  ذاتها،�صتخلق 

لنا اال�صتفادة 
ّ
�صالبة بعد يخو

الفر�ض  من  مزيد  من 

العاملية«.

من جهته، قال: رئي�ض جمل�ض 

جمموعة  عام  ومدير  اإدارة 

CMA CGM رودولف �صعادة: 
اال�صتثمار  هذا  �صاأن  »من 

يف  مرييت  دور  تعزيز  اجلديد 

من  اللبناين  االقت�صاد  تطوير 

يف  مهمة  ح�صة  متّلك  خالل 

بارز  لبناين  م�رشف  راأ�صمال 

كبنك بريوت الذي يوؤدي دوراً 

اأ�صا�صيًا يف منو لبنان«.

ال�صلطات  موافقة  على  معّلق  التمّلك  اأن  بالذكر  واجلدير 

الرقابية النهائية.

�ض املبلغ املتبّقي 
ّ

د.اأ.، %2( للقرو�ض ال�صغرية، فيما �صيخ�ص

)460 مليون د.اأ.، %46( لقرو�ض معنونة بالدوالر االأمريكي. 

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن جمموع قيمة التحفيزات التي قد �صّخها 

م�رشف لبنان يف القطاع امل�رشيف منذ العام 2013 قد ناهز 

ال�6 مليارات دوالر حتى تاريخه.

انضمام ميريت كمساهم جديد في بنك بيروت

مصرف لبنان يطلق رزمة تحفيزية جديدة

صفير وسعادة
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م�رشف  حاكم  اعترب 

اأن  �صالمة  ريا�ض  لبنان 

القطاع  يف  اال�صتثمار 

ن�صاطاته  ودعم  اخلا�ض 

لتحفيز  االأهم  املفتاح  هو 

االقت�صادي  النمو  عملية 

وحتقيق التنمية امل�صتدامة، 

�صيا�صة  اأن  اىل  م�صريا 

توجهت  لبنان  م�رشف 

املا�صيني  العقدين  خالل 

النقدي  املناخ  تاأمني  نحو 

املنا�صب  وامل�رشيف 

القطاع  اأن�صطة  لت�صجيع 

املبادرات  واإطالق  اخلا�ض 

لتاأمني  املنا�صبة  واحلوافز 

اجل  من  الالزم  التمويل 

اال�صتقرار  على  املحافظة 

توليد  دون  من  االجتماعي 

الت�صخم.

اال�صتقرار  »دعم  الثامن  االقليمي  امللتقى  خالل  �صالمة،  و�صدد 

اأن  على  االأو�صط«  ال�رشق  ومنطقة  العربية  الدول  يف  والتنمية 

ال�صكنية  القرو�ض  ت�صجيع  خالل  من  �صعى  لبنان،  م�رشف 

.. ويعلن المحافظة على أهدافه
واال�صتهالكية، اىل تاأمني 

�صيعيد  الذي  التمويل 

الو�صطى،  الطبقة  تكوين 

اال�صتقرار  ا�صا�ض  وهي 

اليه  يحتاج  الذي 

االقت�صاد اللبناين.«

يف  اال�صتمرار  واأكد 

التقليدية  غري  مقارباتهم 

امل�صارف،  مع  بالتعاون 

القطاعات  خمتلف  لتحفيز 

وحت�صني  االقت�صادية 

التناف�صية  القدرة 

تتعاطى  التي  للقطاعات 

مع اخلارج، م�صددا على اأن 

ما يهمهم اليوم هو احلفاظ 

باملزيد  ت�صمح  اأجواء  على 

الثقة  وتدعيم  النمو  من 

واحلد من ارتفاع الفوائد.

ولفت اىل اأن م�رشف لبنان �صيحافظ على اأهدافه: لرية م�صتقرة، 

ودعم  مرتفعة  ب�صيولة  يتمتع  م�رشفيا  قطاعا  م�صتقرة،  فوائد 

مدرو�ض ملالءة الدولة، م�صتعمال كل الو�صائل املنا�صبة لتحقيق 

ذلك.

جوائز،   7 على  بيبلو�ض  بنك  حاز 

حفل  يف  ذهبيتان،  جائزتان  منها 

اأف�صل  لتكرمي   2017 ميدا�ض  جوائز 

الذي  العامل  يف  املالية  االإعالنات 

وا�صتلمت  نيويورك.  يف  جرى 

Fp7/Mena  وهي  �رشكة  اجلوائز 

قبل  من  املعتمدة  االإعالنات  وكالة 

وكالة  اأكرث  كانت  والتي  امل�رشف، 

حت�صد  االأو�صط  ال�رشق  من  اإعالنات 

جوائز خالل هذا احلفل.

عن  اجلوائز  على  بيبلو�ض  بنك  وح�صل 

بالقر�ض  اخلا�صة  االإعالنية  حملته 

التالية:  الفئات  عن  للمغرتبني  ال�صكني 

عن  ذهبية  االإخراج،  فئة  عن  ذهبية 

ف�صية  جديدة؛  منتج/خدمة  اإطالق  فئة 

فئة  عن  ف�صية  الفني،  االإخراج  فئة  عن 

فئة  عن  ف�صية  ال�صينمائي،  الت�صوير 

املتكاملة؛  االإعالم  و�صائل  ا�صتخدام 

التوا�صل  و�صائل  فئة  عن  ف�صية 

االجتماعي، وبرونزية عن فئة املو�صيقى.

مديرية  مديرة  الطويل،  ندى  وقالت 

بيبلو�ض:  بنك  جمموعة  يف  االإعالم 

القر�ض  حملة  باأن  فخورون  »نحن 

عنوان  حتت  للمغرتبني  ال�صكني 

تكرميها  مت  قد  بلبنان«  بيتك  »خلي 

مبواجهة  ميدا�ض،  جوائز  قبل  من 

االإعالنية  احلمالت  اأف�صل 

العامل  يف  املالية  للموؤ�ص�صات 

التفكري  العام. وال ميكننا  لهذا 

الروابط  لتعزيز  اأف�صل  بطريقة 

اللبنانيني  املغرتبني  بني 

ي�صعى  مهمة  وهي  ووطنهم، 

لتحقيقها  بنك بيبلو�ض جاهداً 

من خالل العديد من منتجاته 

وخدماته«.

اإطالقها  مت  التي  ميدا�ض،  جوائز   
ّ
وتعد

نوعها  من  الوحيدة  اجلوائز   ،2001 عام 

وت�صويق  اإعالن  يف  ز 
ّ
التمي تكرم  التي 

ة على امل�صتوى العاملي.
ّ
اخلدمات املالي

وقد متكن بنك بيبلو�ض من خالل تواجده 

تطوير  من  العامل  حول  دول  ت�صع  يف 

عالقات  تعزيز  على  تقوم  قوية  �صبكة 

املغرتبني اللبنانيني مع وطنهم. 

بنك بيبلوس يحصد 7 جوائز ميداس ألفضل إعالنات مالية
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
33يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

عبداهلل حداد  / جبل لبنان

كو�ستي عاقلة  / ال�سمال

ح�سن دقيق      / بيروت  - وال�ساحية الجنوبية

عبا�س عبد الح�سين        / البقاع

زينب وهبي / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

دالل النجار / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

جومانة نادر / االإ�ستراكات

منال طالب   / داتا المعلومات

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر 
االحدى عشرة االولى من العام 2017

قيمة  جمموع  ان  اىل  هنا  ن�سري 

ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية خالل 

من  الوىل  ع�رصة  الحدى  ال�سهر 

العام 2017 بلغ 2 مليار و 254 

مليون دولر امريكي )د.اأ( مقابل 2 

مليار و311 مليون د.اأخالل الفرتة 

عينها من العام 2016 و  2مليار 

و725 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها 

بانخفا�ض  اي   ،2015 العام  من 

ون�سبته 2.5 % مقارنة مع العام 

2016 وبانخفا�ض ون�سبته 17.3 
% مقارنة مع العام 2015.

املعدل  ان  اىل  ال�سارة  جتدر  كما 

ال�سناعية  لل�سادرات  ال�سهري 

الحدى  ال�سهر  خالل  اللبنانية 

ع�رصة الوىل من العام 2017 بلغ 

 210.1 مقابل  د.اأ  مليون   204.9
من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ  مليون 

مليون   247.7 و   ،2016 العام 

العام  من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ 

.2015

)مباليني الدولرات(

مختبرات راس بيروت
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واالجهزة  االآالت  الوىل:  املرتبة   

واملعدات الكهربائية احتلت هذه املرتبة 

اذ بلغت قيمتها 42 مليون د.اأ خالل �صهر 

ت�رشين الثاين 2017.

�صناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة   

 38.5 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ خالل �صهر ت�رشين الثاين 2017.

العادية  املعادن  الثالثة:  املرتبة   

 29.2 قيمتها  بلغت  اذ  وم�صنوعاتها 

مليون د.اأ

 املرتبة الرابعة: منتجات ال�صناعات 

الكيماوية اذ بلغت قيمتها 26 مليون د.اأ

االحجار  اللوؤلوؤ،  اخلام�سة:  املرتبة   

الكرمية او �صبه الكرمية، املعادن الثمينة 

اخلام  املا�ض  )دون  وم�صنوعاتها 

و�صبائك الذهب والف�صة( اذ بلغت قيمتها 

16.3 مليون د.اأ

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر تشرين الثاني 2017/ اآلالت واألجهزة 
والمعدات الكهربائية في المرتبة األولى

الصادرات الصناعية خالل شهر تشرين الثاني من العام 2017

)مباليني الدولرات(

بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية خالل �سهر ت�رصين الثاين من العام 2017 ما قيمته 205.1 مليون د.اأ 

مقابل 193.7 مليون د.اأ. خالل �سهر ت�رصين الثاين من العام 2016 و 219.9 مليون د.اأ خالل �سهر ت�رصين 

الثاين من العام 2015 اي بارتفاع وقيمته 11.4 مليون د.اأ ون�سبته 5.9 % مقارنة مع العام 2016 

وانخفا�ض وقيمته 14.9 مليون د.اأ ون�سبته 6.8 % مقارنة مع العام 2015.

سولينو ساموبلت
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ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر تشرين الثاني 2017/ واالمارات في المرتبة االولى.

ا�سارت اح�ساءات ال�سادرات ال�سناعية خالل �سهر ت�رصين الثاين 2017 اىل ان المارات العربية املتحدة 

ت�سدرت لئحة هذه الدول.

االمارات  ت�صدرت  الوىل:  املرتبة   

حيث  الالئحة  هذه  ذكرنا  كما  العربية 

هذا  خالل  اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت 

يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون   23.8 ال�صهر 

11.6 % من القيمة االجمالية لل�صادرات 
ال�صناعية.

ال�صعودية  احتلت  الثانية:  املرتبة   

هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات 

يوازي ما  اي  د.اأ،  مليون   22.4  اليها 

% 10.9
�صوريا هذه  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

18.9 مليون د.اأ اي ما يوازي 9.2 %
هذه  العراق  احتل  الرابعة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 

16.2 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.9 %.
هذه  قطر  احتلت  اخلام�سة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

9.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 4.6 %.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ تشرين الثاني 2017

القيمة )الف$( البلد
23.767 االمارات العربية المتحدة

22.379 السعودية

18.857 سوريا

16.195 العراق

9.349 قطر

8.475 االردن

6.550 مصر

6.475 الواليات المتحدة االميركية

6.179 تركيا

5.175 جمهورية كوريا

81.680 غيرها

226.686 المجموع

ال�صادرات ال�صناعية
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ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانبة حسب تكتالت الدول خالل شهر تشرين الثاني 2017/ والدول العربية 
في المرتبة االولى.

 املرتبة الوىل: �صكلت الدول العربية 

ال�صوق   2017 الثاين  ت�رشين  �صهر  خالل 

الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية 

ن�صبة اىل الدول االجنبية وقد بلغت قيمة 

ال�صادرات اليها 122.1 مليون د.اأ اي ما 

ال�صادرات  جمموع  من   %  59.5 ن�صبته 

ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 

ا�صتوردت اذ  املرتبة  هذه   االوروبية 

ال�صادرات  جمموع  من   %  15.5
ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 10.4 % 

املرتة الرابعة: احتلت الدول االآ�صيوية 

غري العربية هذه املرتبة اذ ا�صتوردت ما 

ن�صبته 8.6 %

 اما ابرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية:

واملعدات  واالأجهزة  االآالت   
الكهربائية بقيمة 26.9 مليون د.اأ.

والتبغ  االغذية  �صناعة  منتجات   
بقيمة 24.8 مليون د.اأ.

الكيماوية  ال�صناعات  منتجات   
بقيمة 22.3 مليون د.اأ.

كرمية،  �صبه  او  كرمية  احجار  لوؤلوؤ،   
 12.6 بقيمة  وم�صنوعات  ثمينة  معادن 

مليون د.اأ.

)باآلف الدولرات(

ايبكو
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر تشرين الثاني 2017/ واالمارات في المرتبة االولى.

ا�سارت اح�ساءات ال�سادرات ال�سناعية خالل �سهر ت�رصين الثاين 2017 اىل ان المارات العربية املتحدة 

ت�سدرت لئحة هذه الدول.

االمارات  ت�صدرت  الوىل:  املرتبة   

حيث  الالئحة  هذه  ذكرنا  كما  العربية 

هذا  خالل  اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت 

يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون   23.8 ال�صهر 

11.6 % من القيمة االجمالية لل�صادرات 
ال�صناعية.

ال�صعودية  احتلت  الثانية:  املرتبة   

هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات 

يوازي ما  اي  د.اأ،  مليون   22.4  اليها 

% 10.9
�صوريا هذه  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

18.9 مليون د.اأ اي ما يوازي 9.2 %
هذه  العراق  احتل  الرابعة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 

16.2 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.9 %.
هذه  قطر  احتلت  اخلام�سة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

9.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 4.6 %.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ تشرين الثاني 2017

القيمة )الف$( البلد
23.767 االمارات العربية المتحدة

22.379 السعودية

18.857 سوريا

16.195 العراق

9.349 قطر

8.475 االردن

6.550 مصر

6.475 الواليات المتحدة االميركية

6.179 تركيا

5.175 جمهورية كوريا

81.680 غيرها

226.686 المجموع
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�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

األبان واأجبان �شامات
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حائزون على �سهادة نظام ال�سالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200

Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961

الدكوانة - مار روكز - المنطقة الصناعية
هاتف: 685876 1 962 - 526876 3 961

www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�شركة �شكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ش المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ش 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ش: 505427 8 961

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان

فرع اأول: بعلبك - �شارع ال�شرايا / هاتف: 373824 8 961

 فرع ثاين: مدخل بعلبك اجلنوبي   

دوار دور�ش / هاتف: 498501 76 - 581712 3 961

فرع ثالث: زحلة الأوتو�شرتاد / هاتف: 304466 81 961

حلويات اجلّبة
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Bekaa

موؤ�ش�شة حلباوي فود

Helbawi Food

بعلبك - �لنبي �ضيت - �حلي �لغربي - مبنى �ملوؤ�ض�ضة

هاتف: 335١08 8 - 22١837 3 ٩٦١ - ١80300 7١ ٩٦١

فاك�س: 335١08 8 ٩٦١

صناعة كافة أنواع احلبوب 

والبهارات والنب والبزورات

Manufacturing All Kinds of Grains, 

Spices, Coffee & Nuts
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فرع رئي�سي: عكار احلي�سة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�س�سة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�سن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�سن - �سنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�ض: خميم البارد - املدخل ال�سمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�سة �سايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ش:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �ش.ب : 12 - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع �نو�ع �ملخلالت

 �ضهر �لعني - �لكورة

هاتف: 340٦٦8 3 - 4١٦7١٦ ٦ ٩٦١ - فاك�س: 4١575٩ ٦ ٩٦١

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�ش : 600346 5 961 - �ش.ب : 14/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10
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22005

Jabal El Shikh Honey

بئر العبد - �شارع ق�شي�ش - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ش: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds
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 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: 178550 3 961   

 تلفاك�ش: 951290 6 961  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�ش.ب: 31 اأميون - الكورة

�لإد�رة: �لفيا�ضية - بعبد� قرب وز�رة �لدفاع

هاتف: ٩50٩33/4 5 ٩٦١

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

موؤ�ش�شة التحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi

Phone:
Address:
Factory:
E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 961

خليوي: 317956 70 961 -  944647 70  -  317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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ن
نا

لب
�صنـــع يف 

www.DandyChocolate.com
Head office +961 5 81 06 62/3

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100  Mobile: 03 722500  Factory: 07 737020

krokichocolate@gmail.com  www.krokichocolate.com
 krokichocolate     kroki_saida
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

إخوان دعبول  ـــارات  به شركة 
طريق الجـديدة - بيروت، لبنان
ــــّوال: 519 771 / 3 00961 جــ
هاتـف: 8 / 277 705 / 00961

crazynuts.lb@outlook.com
www.crazynuts-lb.com

١- �لفرع �لرئي�ضي: �ضفري - �ل�ضارع �لعام - جانب حمطة �لأيتام

هاتف: 558053 ١ 300250 8١ ٩٦١

2- فرع �جل�ضر: �ضفري - مقابل ج�ضر �ملعلم

هاتف: 55١٦5٦ ١ - 3002١0 8١ ٩٦١

3- فرع �حلدث: �ل�ضان ترييز - �ل�ضارع �لعام

هاتف: 078٩83 3 ٩٦١

4- فرع جديدة �لبو�ضرية: �أوتو�ضرت�د مرينا �ل�ضالوحي  

Sunny House جانب حمالت

هاتف: 3002٩0 8١ - 8٩0773 ١ ٩٦١

5- فرع �ضيد�: �أوتو�ضرت�د �جلنوب - قرب مدر�ضة �أجيال �ضيد�

هاتف: 23٩322 7١ ٩٦١

٦- فرع زحلة: �أوتو�ضرت�د مفرق �ملدينة �ل�ضناعية

هاتف: ١5٩385 3 ٩٦١

7- فرع �لهرمل: جانب �ل�ضر�ي �حلكومي

هاتف: ١5٩385 3 ٩٦١

8- فرع بريوت: �ضليم �ضالم - طريق �لكول - جانب مطاحن لبنان

هاتف: 3004١0 8١ ٩٦١

٩- فرع ي�ضوع �مللك: �لزوق - �ضنرت حجيلي

هاتف: 3002١0 8١ ٩٦١

١0- فرع خلدة: مقابل �جلامعة �لإ�ضالمية

هاتف: ١١707١ 3 ٩٦١
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيد� - حي �لو�ضطاين: تلفاك�س: 725٩0٦ )7( ٩٦١

�لرميلة: ٩٩0٩٩8 7 ٩٦١

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س �ل�ضلح  تلفاك�س:  85855٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

16

اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

اأفران حلويات و�شناك املنذر

حلويات عربية وافرجنية، كاتو، بيتي فور، بوظة و�شوكول، 

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 33 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 59

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

17

بريوت - �لطريق �جلديدة - �مللعب �لبلدي - بناية �ل�ضحر

هاتف: 704504 ١ ٩٦١

حلويات �شف�شوف

Patisserie Saffsof

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم - هاتف: 475172 1 961 

فرع ثاين: الكفاآت الطريق العام جانب حمطة ها�شم - هاتف: 475173/5 1 961

E-mail: patisserie-lolita@hotmail.com    
Website: www.patisserielolita.comPATISSERIELOLITA
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�ش - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �ش.ب : 66  -     فاك�ش: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: 268558- 478582 )03( - 483305 )05( 961

م�شنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

طرابل�ش - املنية - الزاهرية - علما - بخعون - العبدة

تلفاك�ش: 461626 6 - 144202 3 961

 �ملعمل: درعون حري�ضا - �ضارع عني �للبنة: 30١547 70 ٩٦١  

 حر�جل - �ضيفًا: ١84587 70 ٩٦١ - ع�ضقوت - �ضيفًا: 30١547 3 ٩٦١  

غزير �وتو�ضرت�د جونيه �ضيفًا �ضتاًء: 83١3١8 78 ٩٦١

موؤ�ش�شة �شربل عّواد

بوظة عربية طبيعية
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Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�ش

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

Barraj Cosmetics Company International  شركة براج للتجميل الدولية�

لبنان �جلنوبي - �ضيد� - عرب� - �ضارع �لر�بية بناية �دري�س ورم�ضان

هاتف: 22٦٦3١ 3 - 723٩32 7 - 5٩005٦ 7١ 00٩٦١ -فاك�س: 723٩32 7 ٩٦١

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

املعجونة اخلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ الدهانات

املادة الأف�شل ملنع 

الن�ش بكفالة اأكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة العامة

و�شناعة الدهانات
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®,

Lebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�ش

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

املنت، ال�شارع العام، هاتف: 296901/2/3 4 961 - فاك�ش: 296904 4 961

email: tony@ldi-lb.com
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E-mail : info@ramrubber.com  Website : www.ramrubber.com

 لبنان �ل�ضمايل - �لبرتون - �ضكا  

�ضارع حي �ل�ضهل - مبلكه

 هاتف: 7/54588٦ ٦ - 5853١5 3 ٩٦١  

فاك�س: 54588٦ ٦ ٩٦١

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

23
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Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

24

معمل احللباوي
ل�شناعة الرنابي�ش الزراعية - مل�ش زراعي - اأكيا�ش نايلون - حبوب بل�شتيكية

�شرعني التحتا - �شارع العام - اأوتو�شرتاد بعلبك

هاتف: 189290 71 - 059036 3 961

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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ال�صناعات االألب�صة والن�صيج

نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ش  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ش: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش اأورينـــت 

�شناعة الألب�شة الع�شكرية والك�شفية
معتــــــوق

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074

Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مر�جل بخارية وكافة �لن�ضاء�ت �ملعدنية

طرابل�ش-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�ش :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي �لغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858١٩4 ١ ٩٦١ - خليوي:  4١5٦٦٩ 3 ٩٦١ - خليوي:  ١5١584 3 ٩٦١

�مل�ضنع:  224٩٩5 7 ٩٦١

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment
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Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons  
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears, 
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

28
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Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

29
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صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة وال�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 �لبقاع  

 زحلة - تعنايل  

�ملنطقة �ل�ضناعية  

 هاتف:

٩٦١ 3 080٩٦١ 

٩٦١ 7١ 2٩3502

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: 241697 3 - 566001 3 961

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�ش.ب: 90819 جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي �لغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 858١٩4  

 خليوي:

٩٦١ 3 4١5٦٦٩ 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ش : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

32
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ش ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ش: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �ش ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

33

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
   a. Oil Free
   b. Oil Flooded
    c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

PSS offers  
a wide range of:

Email: makram@makrambarakat.com  -  Website: www.makrambarakat.com

Khalde  
Gulf Mart center  
2nd floor
Mob: +961 70 681 861       
          +961 71 681 861
          +961 70 988 959
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers
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A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �شركة للتجارة وال�شناعة العامة

فرع �أول: لبنان- �لزهر�ين- طريق عام �ضيد�- �ضور

هاتف:2٦8330 3 - 222227/2٩ 7 ٩٦١ - فاك�س: 22004٦ 7 ٩٦١

فرع ثاين: �لكويت- �لر�أي – خلف �إلكرتونيات �لغامن - مقابل �لفينوز

هاتف: 00٩٦547١0٦٩8 - 00٩٦5٩٩١35٩3٩ - فاك�س: 00٩٦547١0٦57

فرع ثالث: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة – �ل�ضارقة - �ملدينة �ل�ضناعية  �لثالثة 

خلف دو�ر كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي �ل�ضو�س لتجارة �ملعد�ت

هاتف: 00٩7٦5422085 - 00٩7١50٩٦٩١٩50 - فاك�س: 00٩7١٦5433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

�ل�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  872٦٩4 3 - 872٦٩4 70 ٩٦١  

و�ت�س �أب: 0٩0١58 7٦ ٩٦١ - فاك�س: 437٦٩4 5 ٩٦١

E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

فورتا�ش Fortess�صنع يف لبنان
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: 489519 1 961 - 302017 3 961
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�شركة فريغو ال�شكا التجارية وال�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة بر�د�ت�

�ملنت  - �لدورة - �ضارع �لخطل �ل�ضغري - بناية غر�بيت  �وهانيان

هاتف :2٩2 - 303282 )3( ٩٦١ - 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١ - فاك�س : 2٦7٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992

36
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�لبقاع - زحلة - �ملدينة �ل�ضناعية - مبنى �ل�ضركة

هاتف: ٩0١4٩٩ 78 - ٦727٦٩ 7١ ٩٦١

E-mail: info@hilanico.com   
Website : www.hilanico.com

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة الإ�شكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�ش بالط، وجاليات بالط، مكاب�ش اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�ش بح�ش وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : 858152 )71( - 512711 3 961

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com



العدد 33 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L80

ال�صناعات المعدنية

38



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 33 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 81

ال�صناعات المعدنية

39



العدد 33 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L82

�صناعة المفرو�صات

40

حممد طالب التجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ش - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com

42

Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات
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info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle  
Hawch Al Omaraa  - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999  
961 3 836825 - 70 931999

Bilal & Jalal Ali Nasr 
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روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 915878/9)4( 961  - فاك�ش: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة �لدهانات و �لطر�س �ملختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش التجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

النعيم لل�شخور والبناء

لبنان �جلنوبي - �ضيد� - �ملرو�نية - �ل�ضارع �لعام - مبلكه

هاتف: 747250 3 - 4٦75٦0 3 ٩٦١ - تلفاك�س: 2٦0380 7 ٩٦١  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت

هاتف :  03/224409 - 03/608604

موؤ�ش�شة رامز احلاج لل�شناعة والتجارة

رخام - غرانيت - خ�شب

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - �ل�ضارع �لعام - مبلكه
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ماغرامار للرخام والغرانيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ش نعوم  

بناية جوزف الق�ش - ط. 1.

�شالة العر�ش وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ش : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ش.ب.: 7354/ 11 انطليا�ش

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

فرع معو�ش  

فرع حارة حريك 

فرع راأ�ش النبع  

فرع بربور  

فرع احلمرا: �شارع عبد العزيز، 

بناية م�شت�شفى خوري

961 1 340953 هاتف:  

961 1 546800  

961 1 541206  
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Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb
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�شاهني ب�شارة بطي�ش

للمفرو�ضات و�ملنجور�ت 

�خل�ضبية و�أعمال �حلفر 

و�لتنجيد و�لدهان و�لديكور

 فاريا حي بني �لنهور  

هاتف: ٦٩28٩٦ 3 ٩٦١

facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432





eëƒ’ä c¡ôHÉF«á - eë£Éä c¡ôHÉF«á 

dƒMÉä c¡ôHÉF«á

: ناوــنعلا

ADDRESS :
Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com
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ر�صالة الإمارات

���ص��ّك��ل اج��ت��م��اع »امل��ج��ل�����ض ال��ب��ي��ئ��ي 

وزارة  نظمته  الذي   ،»2018 االقت�صادي 

بالتعاون  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي   
ّ

ال��ت��غ��ري

اإح��دى  النا�صئة«،  للم�صاريع  »دب��ي  مع 

دبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  م��ب��ادرات 

املبتكرة، بح�صور ماجد رحمه ال�صام�صي، 

غرفة  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب 

دبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، 

وعدد من كبار امل�صوؤولني يف قطاع البيئة 

�صة 
ّ

واأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة املتخ�ص

يف جمال البيئة.

والبيئة  امل��ن��اخ��ي   
ّ

ال��ت��غ��ري وزي���ر  ودع���ا 

الدكتور »ثاين بن اأحمد الزيودي«، اأ�صحاب 

�صة 
ّ

واملتخ�ص العاملة  النا�صئة  امل�صاريع 

يف  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  جم��ال  يف 

اجلهات  م��ع  التوا�صل  اإىل  االإم�����ارات، 

واأفكارهم  م�صاريعهم  لتحويل  املعنية 

وحلولهم االبتكارية اإىل م�صاريع رائدة.

اإن االبتكار  وقال الدكتور ثاين الزيودي، 

هامًا  دوراً  يوؤديان  احلديثة،  والتقنيات 

 املناخي 
ّ

يف خلق حلول لتحديات التغري

معها  التعامل  خالل  من  وذل��ك  عامليًا، 

كفر�ض لتنفيذ م�صاريع ابتكارية جديدة، 

بيئية  ومنافع  اقت�صادية  ا�صتفادة  حتّقق 

تقلل من التاأثريات املناخية، وت�صاعد على 

ف معها. واأ�صاف اأن الوزارة حتر�ض 
ّ
التكي

حتقيق  يف  دوره���ا  �صمن  دائ���م،  ب�صكل 

الطبيعية،  وم��وارده��ا  البيئة  ا�صتدامة 

الدولة،  تبذلها  التي  ومتا�صيًا مع اجلهود 

الر�صيدة،  القيادة  بتوجيهات  مدعومًا 

 املناخي 2050، على 
ّ

وا�صرتاتيجية التغري

على  ال�صباب  من  االأعمال  رواد  ت�صجيع 

العمل  جم��ال  يف  وخ�صو�صًا  االبتكار، 

البيئي واملناخي.

تبادل االبتكارات
واأو�صح اأن الوزارة نظمت �صمن فعاليات 

يناير،  يف  لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع 

ملتقى تبادل االبتكارات يف جمال املناخ 

متميزة،  من�صة  وّف��ر  وال��ذي  »كليك�ض«، 

جهات  م��ع  ال�صباب  اب��ت��ك��ارات  جمعت 

التمويل واال�صتثمار املهتمة بهذا املجال، 

ومناذج  االبتكارات  هذه  حتويل  بهدف 

نهاية  ويف  فعلي.  واق��ع  اإىل  امل�صاريع 

لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  فعاليات 

امل�صاركني،  امل�صتثمرين  جمموعة  اأعلنت 

بقيمة  ا�صتثمارات  �صخ  يف  رغبتها  عن 

هذه  يف  لال�صتثمار  دوالر  مليون   17.5
عام،  خ��الل  اأوىل  كمرحلة  االب��ت��ك��ارات 

املتوقع  املبالغ  اإجمايل  ي�صل  اأن  على 

45.5 مليون دوالر خالل  اإىل  ا�صتثمارها 

ثالث �صنوات.

اأن  ال�صام�صي،  ماجد  اأّك���د  جانبه،  م��ن 

النا�صئة  لل�رشكات  اإمكانات هائلة  هناك 

حتقيق  يف  ه��ام  دور  الأداء  ال��دول��ة  يف 

بناء  على  والعمل   ،2021 االإمارات  روؤية 

خالل  من  وذلك  ا�صتدامة،  اأكرث  م�صتقبل 

والتي  املبتكرة،  واحللول  االأفكار  تطوير 

ميكن اأن تعيد ت�صكيل امل�صتقبل، وت�صيف 

قيمة اإىل املجتمع.

تقدم ملحوظ
ملحوظًا  تقدمًا  حققت  دبي  اأن  واأ�صاف 

االأثر  من  للحد  املا�صية  ال�صنوات  خالل 

م�صتقبل  وخلق  لالأعمال،  ال�صلبي  البيئي 

اإط��الق  خ��الل  من  وذل��ك  ا�صتدامة،  اأك��رث 

الداعمة  وامل�صاريع  املبادرات  من  عدد 

مثل  اخل�رشاء،  واملمار�صات  لال�صتدامة 

ع حممد 
ّ
م�رشوع املدينة امل�صتدامة، وجمم

بن را�صد للطاقة ال�صم�صية، و�صندوق دبي 

االأخ�رش.  للتنقل  دبي  ومبادرة  االأخ�رش، 

واأ�صاف اأن الغرفة تدعم با�صتمرار، روؤية 

م�صتدامة،  بيئة  لتحقيق   ،2021 االإمارات 

امل��ب��ادرات  اإط���الق خمتلف  م��ن خ��الل 

واالأن�صطة، حلّث جمتمع االأعمال يف دبي 

اإلمارات.. مشاريع مائية وزراعية مبتكرة 
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كذلك  على تبني هذه املمار�صات، موؤكداً 

ريادتها  تعزيز  يف  جنحت  الغرفة  اأن 

بح�صولها  اخل�رشاء،  املباين  جمال  يف 

الريادة  العتماد  البالتينية  الفئة  على 

البيئة  وحماية  الطاقة  اأنظمة  تطبيق  يف 

)لييد(، لعمليات و�صيانة املباين القائمة، 

وهو اأعلى تقييم عاملي للمباين اخل�رشاء، 

الوطن  يف  مبنى  اأول  مبناها  ليكون 

العربي، يح�صل على هذا االعتماد يف هذه 

لغرفة  العالية  ال�صمعة  يعك�ض  ما  الفئة، 

املجتمعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف  دب��ي 

واملباين اخل�رشاء.

ركائز
امل�صاريع  اأ�صحاب  دع��م  اأن  واأ���ص��اف 

وال�����رشك��ات  االأع��م��ال  ورواد  النا�صئة 

الركائز  اأح��د  هو  واملتو�صطة،  ال�صغرية 

-2017 الغرفة  ال�صرتاتيجية  االأ�صا�صية 

خالل  حر�صت  الغرفة  اأن  موؤكداً   ،2021
الرتكيز  على  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 

ب�����ص��اأن ه��ذه ال��ف��ئ��ة، م��ن خ��الل اإط��الق 

التي  والفعاليات  امل��ب��ادرات  خمتلف 

واأ���ص��ح��اب  االأع���م���ال  رواد  يحتاجها 

مثل  والنجاح،  للنمو  النا�صئة  ال�رشكات 

»دبي  وم�صابقة  دب��ي«،  »جت��ار  برنامج 

»دبي  ومبادرة  الذكية«،  االأعمال  لرواد 

للم�صاريع النا�صئة«.

واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�رشكات   : وقال 

الدولة،  القت�صاد  الفقري  العمود  تظل 

وهذه الفئة ت�صتطيع اأن توؤدي دوراً هامًا 

حتقيق  يف  وت�صهم  التنمية،  م�صرية  يف 

من  وذل��ك  لال�صتدامة،  االإم���ارات  روؤي��ة 

املبتكرة،  واحللول  االأفكار  تطوير  خالل 

امل�صتقبل،  ت�صكيل  تعيد  اأن  ميكن  التي 

وت�صيف قيمة للمجتمع.

مشاركون
اأ�صحاب  من  ع��دد  االجتماع  يف  �صارك 

الدولة،  يف  العاملة  النا�صئة  امل�صاريع 

و�صملت  البيئة،  جمال  يف  �صة 
ّ

واملتخ�ص

���رشك��ة »ت��ي��ار وي���ف اإك�������ض«، و���رشك��ة 

�صين�صور  »�صمارت  و�رشكة  ب��ت«،  »جنك 

و�رشكة  »اأ�صرتون«،  و�رشكة  ديفاي�زس«، 

حيث  و»اإيكو�صاوند«،  هارفي�صت«  »بيور 

اأم��ام  النا�صئة  م�صاريعهم  ا�صتعر�صوا 

التي  التحديات  وناق�صوا بع�ض  احل�صور، 

يواجهونها يف هذا القطاع.

دبي.. سوق العقارات التجارية 

تتأقلم سريعًا مع »المضافة«

�صهدت �صوق العقارات يف دبي �صفقات بيع و�رشاء عقارات جتارية بقيمة جتاوزت 272 

مليون درهم خالل �صهر كانون الثاين/ يناير املا�صي الذي �صهد بداأ تطبيق �رشيبة 

دت ال�رشيبة على العقار التجاري بن�صبة 5 %.
ّ
القيمة امل�صافة يف الدولة، والتي حد

اأداء �صوق بيع و�رشاء  وطبقا لتحليل بيانات دائرة االأرا�صي واالأمالك يف دبي، فاإن 

العقارات التجارية يف كانون الثاين/ يناير املا�صي يقل ب�6 ماليني درهم فقط عن 

مبيعات ال�صهر ذاته من العام املا�صي، لكن عدد �صفقات العقارات التجارية يف يناير 

2018 بلغ 226 عقاراً وهو اأعلى من نظريه يف كانون الثاين/ يناير 2017 والذي �صهد 
بيع 155 عقاراً جتاريًا.

واأظهرت بيانات �صجالت الدائرة املرونة العالية التي تتمتع بها �صوق عقارات االإمارة 

و�رشعتها يف التاأقلم مع تطبيق القيمة امل�صافة من جهة وتزايد وعي امل�صتثمر يف 

التعامل مع املبالغات التي �صخمت تاأثرياته.

وكانت الهيئة االحتادية لل�رشائب قد اأو�صحت �صوابط معاملة قطاع العقارات يف ما 

القيمة  ال�صكنية من �رشيبة  العقارات  اإعفاء  القيمة امل�صافة، موؤكدة  يتعلق ب�رشيبة 

امل�صافة ب�صكل عام يف ما عدا التوريد االأول خالل ال�صنوات الثالث االأوىل من بنائه، 

والذي �صيخ�صع لن�صبة ال�صفر. 

من  االأ�صا�صية  للن�صبة   - االإيجار  اأو  البيع   - التجارية  العقارات  توريدات  وتخ�صع 

�رشيبة القيمة امل�صافة 5 % بينما �صيتم اإعفاء العقارات ال�صكنية من ال�رشيبة ب�صكل 

عام يف ما عدا التوريد االأول خالل ال�صنوات الثالث االأوىل من بنائه، والذي �صيخ�صع 

لن�صبة ال�صفر. 

املبنى  هو  امل�صافة  القيمة  �رشيبة  الأغرا�ض  ال�صكني  املبنى  فاإن  الهيئة  وبح�صب 

ال�صكني اأو جزء منه معد وم�صمم ل�صغله من قبل االأفراد، مبا يف ذلك اأي مبنى ي�صغله 

�صخ�ض كمحل �صكنه الرئي�صي. 

واملبنى ال�صكني يجب اأال يت�صمن  اأي مكان لي�ض مبنى ثابتًا يف االأر�ض اأو يجوز نقله 

بدون اإتالفه اأو  اأي مبنى م�صتخدم كفندق اأو نزل اأو مكان للمبيت اأو م�صت�صفى اأو ما 

�صابه ذلك اأو  �صقة فندقية تقدم خدمات، باالإ�صافة اإىل توفري االإقامة اأو  اأي مبنى مت 

ت�صييده اأو حتويله من دون ترخي�ض قانوين.

3 �صنوات من بنائه �صيكون  ال�صكني الأول مرة خالل  اإن توريد املبنى  الهيئة  وقالت 

ال�رشيبة  الالحقة معفاة من  التوريدات  �صتكون جميع  بينما  ال�صفر،  لن�صبة  خا�صعا 

حتى لو كانت خالل ال�صنوات الثالث االأوىل من االنتهاء من بنائه. يف املقابل �صتكون 

جميع توريدات املباين التجارية خا�صعة ل�رشيبة القيمة امل�صافة بن�صبة 5 % مبا يف 

ذلك جميع املباين التي ال تعترب مبان �صكنية اأو اأية اأجزاء منها.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

لتنظيم  اإك�صبو«  »ماي�ض  �رشكة  اأعلنت 

املعار�ض واملوؤمترات عن بدء جتهيزاتها 

الدويل«  حلب  »معر�ض  فعاليات  الإطالق 

بعد ثالثة اأ�صهر فى مدينة حلب بالتعاون 

وال�صياحة  ال�صناعة  غرف  احتادات  مع 

واملوؤ�ص�صة  للتجارة  وال�صورية  والتجارة 

الدولية  واالأ�صواق  للمعار�ض  العامة 

واحتاد امل�صدرين.

املعر�ض  تنظيم  على  القائمون  د 
ّ
وحد

يف  ال�رشكة  عقدته  اإعالمي  موؤمتر  خالل 

فندق ال�صرياتون يف دم�صق موعد انعقاد 

ال�  يف  الدويل«  حلب  »معر�ض  فعاليات 

 11 ال�  ولغاية  املقبل  اأيار  �صهر  من   5
يف  الريا�صية  املدينة  اأر�ض  على  منه 

احلمدانية.

فني  برنامج  املعر�ض  فعاليات  ويرافق 

متنوع ي�صلط ال�صوء على عراقة واأ�صالة 

اإىل  باالإ�صافة  ال�صوري  والفلكلور  الفن 

وال�صياحة«  واالإعمار  »لال�صتثمار  موؤمتر 

مدى  على  بحلب  �صهبا  فندق  يف  �صيقام 

الدوائي  للقطاع  موزعة  اأيام  ثالثة 

و�صيت�صمن  والزراعي  والن�صيجي 

االآن  اإىل  عددها  قارب  والتي  والتقني 

600 �رشكة والعدد قابل لالزدياد كما مت 
من  اأعمال  رجل   500 اإىل  الدعوة  توجيه 

الدول العربية لزيارة املعر�ض.

مدير عام �رشكة »ماي�ض اك�صبو« املنظمة 

للمعر�ض »علي نظام« اأو�صح اأن املعر�ض 

�ض يف الوقت ذاته.
ّ

�صامل ومتخ�ص

من جهته، اأعرب ال�صفري ال�صيني يف دم�صق 

باإقامة  �صعادته  عن  ت�صياجنني  ت�صي 

معر�ض حلب الذي يدل على عودة احلياة 

�صورية  واإىل  املحافظة  اإىل  الطبيعية 

مرحلة  بدء  مع  بالتوازي  عام  ب�صكل 

العالقات  متانة  موؤكدا  االإعمار  اإعادة 

بني  التعاون  واأن  وال�صني  �صورية  بني 

بني  ت�صاورات  وهناك  م�صتمر  البلدين 

للم�صاركة  وال�صورية  ال�صينية  ال�رشكات 

يف مرحلة اإعادة االإعمار �صتثمر عن مزيد 

من امل�صاريع امل�صرتكة م�صتقبال.

احتاد  رئي�ض  اأكد  مماثل  ت�رشيح  ويف 

فار�ض  ال�صورية  ال�صناعة  غرف 

تعاف  »ر�صالة  املعر�ض  اأن  ال�صهابي 

ونهب  تدمري  اأراد  ملن  وحتد  وانت�صار 

»معرض حلب الدولي« يستعد لإلنطالق في أيار المقبل 
عاصمة االقتصاد.. عماد الصناعة السورية 

شركة »مايس إكسبو سورية« 

هي اتحاد لشركتي العالمية 

للخدمات والمعارض وشركة 

نظام للمعارض اللتين قررتا 

االتحاد لتنظيم معرض حلب 

الدولي نظرا إلى حجم العمل 

الكبير الذي يحتاجه وفق تصريح 

المعنيين بالشركة.

وعرب  �صوريني  ملتحدثني  حما�رشات 

فر�ض  اأهم  على  لالإ�صاءة  واأجانب 

فى  ال�صياحية  وامل�صاريع  اال�صتثمار 

باأحدث  االإعمار  اإعادة  وكيفية  �صورية 

الطرق والتكنولوجيا.

حملية  �رشكات  املعر�ض  يف  وت�صارك 

وعربية واأجنبية تعمل فى جمال القطاع 

الغذائي والكيميائي والهند�صي واخلدمي 

وال�صياحي والزراعي والتعليمي والثقايف 
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يف  اليوم  »اإننا  ال�صهابي  وقال  حلب«. 

اإعادة االإعمار ونحاول  بدايات مرحلة 

بذل كل اجلهود لت�صجيع رجال االأعمال 

تذليل  ونحاول  العودة  على  املغرتبني 

بالتعاون  للم�صتثمرين  م�صكلة  اأي 

بيئة  خللق  احلكومية  اجلهات  مع 

البنية  اأن  مو�صحا  مثلى«  ا�صتثمارية 

جيدة  احلمدانية  املدينة  يف  التحتية 

وجاهزة الإقامة املعر�ض.

رين حممد ال�صواح اأكد 
ّ
رئي�ض احتاد امل�صد

�صيدعون  واأنهم  للمعر�ض  االحتاد  دعم 

الدول  خمتلف  من  االأعمال  رجال 

اأعباء  حتملهم  مع  العراق  يف  وخا�صة 

بنقل  يرغب  من  لكل  املجاين  ال�صحن 

حلب  اأن  مبينا  املعر�ض  اإىل  ب�صائعه 

نقطة جاذبة لالقت�صاد واال�صتثمار وهي 

عماد ال�صناعة ال�صورية.

من جهته ع�صو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة 

»انتظرنا طويال  قال  دم�صق منار اجلالد 

قيام حلب مرة اأخرى بعد االإرهاب الذي 

حلب  معر�ض  �صيكون  واالآن  له  تعر�صت 

ال�صوريني  جلميع  واعتزازا  فخرا  الدويل 

ال�صوري  االقت�صاد  لقاطرة  عودة  الأنه 

وعا�صمة ال�صناعة ال�صورية«. 

»م��دي��ن��ة  يف  اأق���ي���م���ت   

فعاليات  امل��ع��ار���ض« 

م��ع��ر���ض خ���ان احل��ري��ر 

يف  ال��راب��ع  التخ�ص�صي 

واالأقم�صة،  االأزي��اء  عامل 

اأك�����رث من  مب�����ص��ارك��ة 

متخ�ص�صة  �رشكة   160
ب��االأل��ب�����ص��ة واالأق��م�����ص��ة 

االإن��ت��اج  وم�صتلزمات 

واالأحذية. 

وي�����ص��ت��م��ر امل��ع��ر���ض 

ال�صناعة  وزارتي  مع  بالتعاون  تنظمه غرفة �صناعة حلب  الذي 

املحلي  االإنتاج  تنمية  وهيئة  اخلارجية  والتجارة  واالقت�صاد 

ودعم ال�صادرات اأربعة اأيام.

واأو�صح وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية الدكتور حممد �صامر 

من  العدد  ه��ذا  م�صاركة  اأن  املعر�ض  يف  جولته  خ��الل  اخلليل 

وقدرة  ال�صورية  ال�صناعة  تعايف  على  دليل  اأكرب  تعد  ال�صناعيني 

التي  وال�صعوبات  التحديات  مواجهة  على  احللبي  ال�صناعي 

الفرتات  خالل  عملوا  ال�صناعيني  غالبية  اأن  اإىل  الفتا  تعرت�صه 

ودعم  اإنتاجهم  ا�صتمرار  بهدف  الظروف  اأ�صعب  يف  املا�صية 

االقت�صاد الوطني.

وقال اخلليل »لدينا عدد كبري من ال�صناعيني امل�صاركني يف جمال 

البع�ض منهم  الوالدية  االألب�صة  االألب�صة املتنوعة ومنها  �صناعات 

ما زالوا يحافظون على وجودهم يف االأ�صواق اخلارجية رغم تراجع 

كمية االإنتاج نتيجة االأزمة« م�صريا اإىل اأن املنتج ال�صوري ما زال 

يناف�ض يف االأ�صواق اخلارجية �صواء من حيث اجلودة اأو ال�صعر.

ويف  رة 
ّ
وم��ت��ك��ر متتالية  معار�ض  اإق��ام��ة  اأن  اخلليل  واع��ت��رب 

الن�صيج واالألب�صة  اخت�صا�صات متنوعة وخا�صة يف جمال قطاع 

توؤكد اأن هذا القطاع عاد اإىل التعايف بخطوات مت�صارعة الفتا اإىل 

اأن احلكومة تبذل جهودا كبرية وتدعم ال�صناعي واملنتج لت�رشيع 

وترية التعايف يف املرحلة املقبلة نظرا اإىل انعكا�صاته االإيجابية 

على ال�صناعيني واالقت�صاد الوطني وامل�صتهلكني.

بدوره بنّي وزير ال�صناعة حممد مازن يو�صف اأن األق �صورية واألق 

اأن  اإىل  م�صريا  التظاهرات  هذه  مثل  يف  د 
ّ
يتج�ص احللبية  ال�صناعة 

تعمل  ال�صناعة  وزارة 

وزارة  مع  الت�صبيك  على 

االق��ت�����ص��اد وال��ت��وا���ص��ل 

والتجار  ال�صناعيني  مع 

ال�صعوبات  ك��ل  لتذليل 

وال��ع��ق��ب��ات م���ن اأج���ل 

ب�صكل  االن��ط��الق  اإع���ادة 

املحلية  ب�صناعتنا  كبري 

اإىل  ه 
ّ

للتوج ا���ص��ت��ع��دادا 

االأ�صواق اخلارجية.

و�صع  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 

وال  وقت  اأ�رشع  معامل حلب من جديد ويف  اإطالق  الإعادة  خطة 

�صناعاتنا  كل  عليها  تعتمد  التي  والن�صيج  الغزل  �صناعة  �صيما 

الوطنية.

ورئي�ض  ال�صورية  ال�صناعة  غرف  احت��اد  رئي�ض  قال  جهته  من 

املعر�ض  هذا  اإن  ال�صهابي  فار�ض  املهند�ض  حلب  �صناعة  غرفة 

به  مبا�رشة  �صنتوجه  الذي  احلرير  خان  من  الرابعة  الن�صخة  »هو 

�ض 
ّ

من دم�صق اإىل بغداد حيث يعد االأكرب يف �صورية جلهة التخ�ص

يف كل حلقات ال�صناعات الن�صيجية اإىل جانب �صناعة اجللديات 

وم�صتلزماتها مب�صاركة خمتلف املحافظات وعدد من ال�صناعيني 

ال�صوريني املقيمني يف م�رش«.

احلرير  160 �صناعيا يف معر�ض خان  �صي�صارك حواىل  واأ�صاف 

املقبل يف بغداد لفتح االأ�صواق العراقية اأمام العديد من ال�رشكات 

اإج��راءات  اتخاذ  اإىل  داعيا  الت�صديرية  العقود  واإج��راء  ال�صورية 

عودة  وت�صجيع  الن�صيج  �صناعة  لدعم  اقت�صادية  ت�صجيعية 

التهريب  و�صبط  ال�صناعة  هذه  حماية  خالل  من  ال�صناعيني 

ي 
ّ
ويلب الوطنية  امل�صانع  يف  اإنتاجه  ميكن  ما  كل  ا�صترياد  ومنع 

احتياجات ال�صوق املحلية.

من ناحيته اأ�صار رئي�ض جلنة منطقة العرقوب ال�صناعية يف حلب 

ال�صناعات  فيه  ت�صارك  الذي  املعر�ض  هذا  اأن  اإىل  �صباغ  حممد 

والالجنري  والرجالية  والن�صائية  الوالدية  واالألب�صة  الن�صيجية 

يعك�ض عراقة هذه ال�صناعة مع احلفاظ على اجلودة والتي ت�صيف 

اإليها الت�صاميم االإبداعية قيما م�صافة تزيد من تناف�صيتها حمليا 

و خارجيا.

مهرجان »مدينة المعارض« أقيم بمشاركة 160 شركة

الشهابي: »خان الحرير« سيتوجه إلى بغداد
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ر�صالة العراق

اأعمال  اختتام  مع  بغداد  اآمال  دت 
ّ
تبد

مليار   90 حواىل  بجمع  الكويت  موؤمتر 

اإعمار املناطق املت�رشرة  دوالر الإعادة 

من  املقدم  املبلغ  ليقت�رش  احلرب  يف 

الدول املانحة على نحو 30 مليار دوالر.

ويقول خرباء االقت�صاد اإن تخلف قوانني 

اال�صتثمار يف العراق والف�صاد امل�صت�رشي 

بارزان  حتديان  الدولة،  اأجهزة  يف 

نهو�ض  عملية  اأي  دان 
ّ
يهد العراق  يف 

املنح  على  باالعتماد  �صواء  اقت�صادي، 

الدولية اأو جذب اال�صتثمارات.

املوؤمتر  يعك�ض  اأن  املمكن  من  كان 

عقد  الذي  العراق  اإعمار  الإعادة  الدويل 

االحتاد  هي  جهات  خم�ض  برئا�صة 

واالأمم  والكويت  والعراق  االأوروبي 

املتحدة والبنك الدويل، التزام املجتمع 

الدويل باأهمية ا�صتقرار العراق وت�صفية 

املناطق  وم�صاندة  داع�ض  تنظيم  تركة 

املت�رشرة من هذا التنظيم، وال�صيما اأن 

املوؤمتر  يف  �صاركت  دولة   70 من  اأكرث 

ونحو 1850 �رشكة عاملية، من خمتلف 

املوؤمتر  هذا  يف  �صاركت  العامل  دول 

خالل  عملوا  دوليني  خرباء  جانب  اإىل 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  املا�صية  االأ�صهر 

احلكومة العراقية لو�صع خطط مل�صاريع 

اإعادة االإعمار. 

جمل�ض  يف  املالية  اللجنة  ع�صو  ك�صف 

ال�رشوط  عن  الدراجي،  رحيم  اب، 
ّ
النو

الدول املانحة يف موؤمتر  التي و�صعتها 

املدمرة،  املدن  اإعمار  الإعادة  الكويت 

والتي قد تدفع رئي�ض الوزراء اإىل رف�صها، 

بح�صب النائب.

اإن »الدول املانحة التي  الدراجي:  وقال 

�صاركت يف موؤمتر الكويت، ا�صرتطت منح 

العراق قرو�صًا ا�صتثمارية مقابل تطبيق 

تلك  بني  »من  اأن  مبينًا  �رشوط«،  عدة 

مؤتمر الكويت يمنح العراق 30 مليارًا من 90 مليارًا
هل يرفض العراق قروض اإلعمار؟
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ال�رشوط هو االإبقاء على احلكومة احلالية 

اإىل  باال�صافة  املقبلة«.  االنتخابات  يف 

»مكافحة الف�صاد يف العراق«.

ومل يغب �رشط حماربة الف�صاد عن اأعني 

املوؤ�ص�صات الدولية واملانحني فى م�صاألة 

اإعادة اإعمار العراق، ما دعا رئي�ض الوزراء 

حيدر العبادي للتاأكيد على نية حكومته 

التى  العوائق  جميع  اإزالة  يف  اجلادة 

على  الق�صاء  وكذلك  اال�صتثمار،  تعطل 

كل اأنواع الف�صاد والبريوقراطية التي من 

�صاأنها اإثارة خماوف امل�صتثمرين ب�صاأن 

جدوى م�رشوعاتهم.

واأكد العبادي يف كلمته اأثناء املوؤمتر اأن 

امل�صتثمرين  لبع�ض  الناجحة  التجارب 

احلقيقية  االإرادة  تعك�ض  العراق  يف 

اال�صتثماري، معربا  القطاع  للدخول يف 

وا�صعة  �رشاكات  اإىل  بالده  تطلع  عن 

اأن  موؤكدا  العراقي،  اخلا�ض  القطاع  مع 

الف�صاد  حماربة  على  حكومته  اإ�رشار 

عمل  حتت  ناجحة  بيئة  باإ�صفاء  كفيل 

وا�صح و�صفاف، موؤكدا اأن موؤمتر الكويت 

الإعادة  الكربى  االنطالقة  بداية  هو 

االإعمار ولال�صتثمار يف العراق.

قد  اللندنية،  احلياة  �صحيفة  وكانت 

رئي�ض  تدفع  قد  اأ�صباب  عن  ك�صفت، 

»اجلزء  لرف�ض  العبادي،  حيدر  الوزراء 

التي  الدول املانحة  االأكرب« من قرو�ض 

الكويت.  موؤمتر  يف  العراق  اأ�صتح�صلها 

و�صفته  م�صدر  عن  ال�صحيفة  ونقلت 

اإن  قوله  الوزراء،  جمل�ض  يف  باملطلع 

»العبادي، ينوي رف�ض اجلزء االأكرب من 

مبينة  العراق«،  اإىل  املمنوحة  القرو�ض 

البنك  لتعليمات  تنفيذاً  ياأتي  »ذلك  اأن 

على  بغداد  قدرة  عدم  اأكد  الذي  الدويل 

حتمل املزيد من الديون، واأن العراق غري 

ملزم بقبول هذه القرو�ض يف حال اعتمد 

اأكد  كما  اخلارجية«،   اال�صتثمارات  على 

املوؤمتر  خالل  العراقي  املركزي  البنك 

عدم قدرة العراق على حتمل اأي قرو�ض 

اأخرى بعد ما اقرت�ض احلد االأعلى املقرر 

له يف ال�صنوات االأربع املا�صية، و�صيبقى 

يدفع القرو�ض ل�صتة عقود مقبلة.

الإعادة  الدويِل  الكويت  موؤمتر  اأن  يذكر 

الكويت من  الذي عقد يف  العراق،  اإعمار 

متكن  احلايل(  �صباط   14 ولغاية   12(

دوالٍر  مليار   30 بقيمة  مبالغ  جمع  من 

اأمريكي.

البنك الدويل، 6 مليارات دوالر 

تركيا، 5 مليارات دوالر

ال�صندوق االجتماعي العربي، 1.5 

مليار دوالر

الكويت، 1 مليار دوالر

االإمارات، 5.2 مليارات دوالر

الواليات املتحدة، 3.5 مليارات دوالر

اليابان 1.2 مليار دوالر

الكويت، 1 مليار دوالر

الكويت، 100 مليون دوالر

االحتاد االأوروبي، 493 مليون دوالر

تركيا، 50 مليون دوالر

االإمارات، 50 مليون دوالر

اأ�صرتاليا، 18 مليون دوالر

الرنويج، 54 مليون دوالر

بريطانيا، 13 مليون دوالر

اليابان، 100 مليون دوالر

كوريا، 10 مليون دوالر

اأكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، اأن احتياطي العراق من الغاز يبلغ 135 مليار قدم 

التطوير. 30 يف املئة منها قيد  73 حقال نفطيا مكت�صفا ن�صبة   مكعب، مبينا وجود 

اأن  الدويل  الكويت  املوؤمتر  يف  اال�صتثمار  جل�صة  يف  حديثه  خالل  الوزير  واأو�صح 

ال�رشكات  داعيا  مكعب«،  قدم  مليار   135 هو  العراق  يف  للغاز  احلايل  »االحتياطي 

العاملية اإىل »اال�صتثمار يف هذا القطاع املهم«، م�صيفا اأن »العراق بلد غني بالغاز واأن 

 اال�صتثمار يف هذا املجال �صي�صع العراق يف م�صاف الدول املتقدمة يف اإنتاج الغاز«.

االحتياطي  حيث  من  العامل  م�صتوى  على  رابعا  ياأتي  »العراق  اأن  الوزير  وتابع 

النفطي  االإنتاج  �صيزداد  النفطية  اال�صتك�صافات  تكثيف  »مع  اأنه  مبينا  النفطي«، 

العالية«،  النفطية  االحتياطيات  ذات  الدول  مقدمة  يف  العراق  و�صيكون  العراقي 

مو�صحا اأن »وزارة النفط لديها خطط عمالقة لتطوير القطاع النفطي منها امل�صايف 

باملجال  يتعلق  ما  وكل  النفط  واأنابيب  النفطية  اخلزانات  وتطوير  واإن�صاء  النفطية 

النفطي نظرا اإىل اأهميته وحيويته واإ�صهاماته يف نهو�ض العراق«.

املئة منها  30 يف  ن�صبة  73 حقال نفطيا مكت�صفا  اإىل »وجود  اللعيبي  الوزير  ولفت 

العراق يف  اإىل تطوير بقية احلقول لرفع كفاءة  العراق  التطوير«، موؤكدا »�صعي  قيد 

جماالت الطاقة املختلفة«.

كما اأعلنت وزارة النفط عن حتقيق زيادة »غري م�صبوقة« يف ا�صتثمار الغاز اخلام يف 

م�رشوع �رشكة غاز الب�رشة بن�صبة 80 %، مع حتقيق ا�صتثمار230 )مقمق( من حقول 

اجلنوب ومي�صان.

بلغ مجموع األموال المخّصصة 29.6 مليار دوالر، موزعة وفق اآلتي:

1-القروض السيادية:

2-االئتمانات غير السيادية، وتعهدات المشاريع والتمويل:

3-أموال أخرى )الجانب اإلنساني(:

ال�صعودية، 1 مليار دوالر

قطر، 1 مليار دوالر

بنك التنمية االإ�صالمي، 500 مليون دوالر

اإيطاليا، 260 مليون دوالر

االإمارات، 250 مليون دوالر

ال�صعودية، 500 مليون دوالر ل�صادرات 

اإعادة االإعمار

بريطانيا، 210 مليون دوالر

اإيطاليا، 11.5 مليون دوالر

كندا، 12 مليون دوالر

اأملانيا، 390 مليون دوالر

فنلندا، 12 مليون دوالر

لوك�صمبورغ، 2 مليون دوالر

بلجيكا، 8 ماليني دوالر

ال�صويد 140 مليون دوالر

هنغاريا، 1.6 مليون دوالر

�صلوفاكيا، 7.4 ماليني دوالر

خارطة توزيع أموال المانحين

احتياطي العراق من الغاز يبلغ 135 مليار قدم مكعب
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الفقراء يف  اأن عدد  بيانات ر�صمية  اأظهرت 

مراك�ض يبلغ 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون 

يف الريف واأربعمئة األف يف املدن. وبح�صب 

احلليمي  اأحمد  للتخطيط  ال�صامي  املندوب 

ب�صاأن  درا�صة  لتقدمي  �صحفية  ندوة  يف 

خريطة الفقر يف املغرب فاإن »معدل الفقر 

الوطني،  امل�صتوى  على   %  8.2 اإىل  ي�صل 

من  يعانون  الذين  املواطنني  عدد  وي�صل 

اأن  2.8 مليون ن�صمة«. واأ�صاف  اإىل  وطاأته 

يف   ،%  17.7 يبلغ  الريف  يف  الفقر  معدل 

حني يبلغ يف املدن 2.0 %. وقال احلليمي 

قروية  ظاهرة  »يبقى  املغرب  يف  الفقر  اإن 

بامتياز«.

ولكن هل فعاًل اأن الفقر هو ظاهرة قروية؟

ال�صبابي  احلراك  اأ�صباب  حول  االآراء  تتعدد 

املغربي،  الريف  من  تنطلق  التي  وال�صعبي 

اقت�صادية  اأ�صباب  اإىل  يعيدها  من  فهناك 

الف�صاد،  وا�صتفحال  البطالة،  عن  ناجمة 

ونهب املال العام، وهناك من يجادل باأن 

الأبناء  واالجتماعي  ال�صيا�صي  التهمي�ض 

الريف املغربي، والفئات امل�صحوقة عموما، 

هو النار التي ت�صتعل حتت الرماد، وال ميكن 

اإغفال راأي ثالث اأي�صا، يتحدث عن تدخالت 

خارجية من جماعات ذات طابع عن�رشي 

عرقي مناطقي، ت�صتغّل هذا احلراك لتفتيت 

مثل  الدماء  من  بحر  يف  واإغراقه  املغرب 

واأيا  ولكن  وليبيا،  واليمن  والعراق  �صورية 

هوؤالء  فاإن  واالجتهادات  االآراء  كانت 

جميعا هم اأبناء املغرب.

التظاهرات ذات الطابع ال�صلمي التي انطلقت 

اأنها  الوقت  طوال  اأكدت  الريف  منطقة  يف 

ذات طابع حملي �رشف، واأنها مع الوحدة 

بالد�صتور،  وتتم�صك  املغربية،  الرتابية 

القائم على منطلقات  االنف�صال  وتعار�ض 

عرقية، ورفعت العلم املغربي املوحد، واأن 

جميع مطالبها ال�صعبية امل�رشوعة تتمحور 

حول العدالة االجتماعية، وتوفري امل�صاواة 

يف التنمية وتوزيع الرثوة.

كرة اللهب يف املغرب تزداد ت�صخمًا يوما 

وقبلها  جرادة  تظاهرات  بعد  يوم  بعد 

اأعداء  من  وهناك  احل�صيمة،  تظاهرات 

 املزيد من الزيت 
ّ
املغرب من يريد اأن ي�صب

فوقها حتى تزداد ا�صتعاال وت�صل اإىل حال 

ي�صعب ال�صيطرة عليها اأو اإطفاء لهيبها. 

 به املغرب وعر وخطري، 
ّ
املنعطف الذي مير

وهو االأمر الذي يتطلب وقوف كل املحبني 

النفطية  العربية  الدول  خا�صة  جانبه  اإىل 

الدوالرات  من  املليارات  مئات  تنفق  التي 

البنى  لدعم  اأو  اأ�صلحة  �صفقات  على 

ولتذكري  اأمريكا،  يف  وم�صاريعها  التحتية 

الدول باأن املغرب هو حليفها ووقف  هذه 

دائما اإىل جانبها، وهو اأوىل مبلياراتها من 

االمريكان واالأوروبيني.

ويف 1927، اكت�صف املحتل الفرن�صي الفحم 

اإجناز  اإىل  و�صارع  جرادة،  يف  احلجري 

لبدء  املدينة  يف  ال�رشورية  التجهيزات 

به هذه  تزخر  الذي  الفحم  ثروات  ا�صتغالل 

ويعد  »االأنرتا�صيت«  نوع  من  وهو  املدينة، 

من اأجود اأنواع الفحم احلجري يف العامل.

ومع مرور االأعوام، بداأت طبقة اليد العاملة 

تت�صع، وكربت املدينة، حيث �صكلت مناجم 

ع�رشات  اإىل  بالن�صبة  للعمل  فر�صة  جرادة 

اآالف العمال من خمتلف مناطق املغرب.

الفقر لم ينحسر في األرياف.. والتفاوتات ال تزال قائمة؟
كرة اللهب االقتصادي في المغرب تتدحرج!
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احلكومة  قرار  مع   
ّ

تغري �صيء  كل  لكن 

 ،2001 عام  املناجم  تلك  اإغالق  املغربية 

دت 
ّ
وتعه االإنتاج،  تكلفة  ارتفاع  ب�صبب 

املدينة،  ل�صكان  اقت�صادية  بدائل  بتوفري 

مل  ذلك  من  �صيئا  اأن  يوؤكدون  ال�صكان  لكن 

العمود  كانت  املناجم  اأن  علما  يحدث، 

انهياره  ومع  املدينة،  القت�صاد  الفقري 

انهار كل �صيء.

احتجاجات  وقع  على  جرادة  وتعي�ض 

اأول  كانون  دي�صمرب/   22 منذ  متقطعة، 

ثم  �صقيقني،  �صابني  م�رشع  عقب   ،2017
م�رشع �صخ�ض ثالث، يف مناجم ع�صوائية 

تنظيم  غداة  وا�صتمرت  احلجري،  للفحم 

هذه  يف  تفاو�صيًا  اجتماعًا  احلكومة 

املدينة الواقعة �صمال �رشق البالد. 

وكان قد احت�صد جمع من املتظاهرين يف 

�صاحة جرادة املركزية يف الوقت الذي كان 

اخنو�ض« يجتمع  الفالحة »عزيز  فيه وزير 

واآخرين  املحليني  بامل�صوؤولني  املدينة  يف 

نقابيني وبوفد من املتظاهرين ال�صباب.

واعدة  واآفاقًا  م�صاريع  الوزير  وعر�ض 

يف  احلالية  الفالحية  للم�صاريع  كح�صيلة 

املنطقة. لكن ذلك مل يقنع املحتجني الذين 

وا عن عدم ر�صاهم عن املحادثات.
ّ

عرب

عن  اأعلنت  قد  املغربية  ال�صلطات  وكانت 

خطة طارئة لال�صتجابة اإىل مطالب �صكان 

والتي  �صابقًا  املنجمية  املدينة   ، جرادة 

اجتماعية  احتجاجات  �صهدت  قد  كانت 

نهاية 2017.

»لال�صتجابة  الر�صمية  اخلطة  وتهدف 

جرادة«  اإقليم  ل�صكان  العاجلة  لالنتظارات 

واإحداث  والكهرباء  املاء  فاتورتي  وت�صمل 

فر�ض عمل ومراقبة ا�صتغالل مناجم الفحم 

خدمات  وتعزيز  البيئة  وتدهور  املتهالكة 

ال�صحة.

اإىل  وزاري  وفد  اإر�صال  مت  قد  وكان 

 2018 الثاين/يناير  كانون  بداية  املدينة 

اإىل  التو�صل  دون  من  لكن  التوتر  لتهدئة 

املطالبة  وا�صلوا  الذين  ني 
ّ
املحتج اإقناع 

عدداً  ونّظموا  ملمو�صة«  تنمية  ب�«م�صاريع 

من امل�صريات.

ويف املغرب، �صاعد النمو االقت�صادي على 

مدى اخلم�صة ع�رش عامًا املا�صية يف نزول 

ال�صكان  % بني   8.9 الكلي من  الفقر  معدل 

ن�صمة يف عام  34.4 مليون  البالغ عددهم 

2007 اإىل 4.2 % يف 2014. لكن على الرغم 

يعي�صون  والذين  الفقراء   معدل  اأن  من 

 2011 1.9 دوالر يوميًا لعام  اأقل من  على 

اإنخف�ض ن�صبيا اإذ بلغ 3.1 % فاإن ما ن�صبته 

 3.1 على  يعي�صون  االأ�صحا�ض  من   15.5٪

وقرابة  مرتفعا.  يزال  ال  اأمريكي  دوالر   $

يعتمدون  الذين  الريف  �صكان  من   %  19
يعي�صون  مازالوا  املغرب  يف  الزراعة  على 

براثنه.  يف  لل�صقوط  �صون 
ّ
معر اأو  فقر  يف 

غري  من  هذه  الفقر  معدالت  اأن  عتقد 
ُ
وي

 مادام النمو االقت�صادي 
َّ

املحتمل اأن تتغري

�صعيفًا، وما بقيت التفاوتات االقت�صادية 

املناطق  بع�ض  تت�صم  حيث  البالد،  داخل 

اأقل منوا من املناطق االأخرى وكما  باأنها 

االأو�صط  ال�رشق  اأنحاء  بقية  يف  احلال  هي 

الكلي  البطالة  فاإن معدل  اأفريقيا،  و�صمال 

واأعلى   ،%  9 يبلغ  اإذ  مرتفع،  املغرب  يف 

املناطق  ال�صباب يف  بني  ملحوظة  بدرجة 

يونيو/حزيران  يف   %  38.8 احل�رشية 

االإ�صرتاتيجية  جناح  يتوقف  وقد   .2016
الوطنية خللق 200 األف وظيفة �صنويًا على 

تنفيذ اإ�صالحات جلعل �صوق العمل مواتية 

اأكرب  بدرجة  اخلا�ض  القطاع  ملتطلبات 

خف�ض  اإىل  اجلديدة  االإ�صرتاتيجية  وتهدف 

معدل البطالة الكلية يف املغرب اإىل 3.9 % 

يف غ�صون ع�رشة اأعوام.

جرادة مدينة مغربية ا�صتهرت مبناجم الفحم احلجري، ويبلغ عدد �صكانها نحو 43 

األفا، وعند اإيقاف العمل باملناجم انهار اقت�صادها فحاولت احلكومة اإيجاد بدائل، 

يف  بارزة  احتجاجات  اندالع  يف  ب 
ّ
ت�صب ما  االأزمة،  ا�صتمرار  يوؤكدون  ال�صكان  لكن 

 .2018

1- الموقع
تقع مدينة جرادة �رشق املغرب بالقرب من احلدود مع اجلزائر، وتبعد عن حمافظة 

وجدة - التي تو�صف بعا�صمة ال�رشق- بنحو �صتني كيلومرتا.

2- السكان
بح�صب االإح�صاء الر�صمي لعام 2014، يبلغ عدد �صكان اإقليم )حمافظة( جرادة نحو 

108 اآالف، يف حني و�صل عدد �صكان املدينة نف�صها اإىل 43490.

3- المناخ
يتميز  مناخها  يجعل  ما  وذلك  اجلبلي،  الطابع  عليها  يغلب  منطقة  يف  جرادة  تقع 

بالربودة ال�صديدة �صتاء، واحلرارة املرتفعة �صيفا، مع عدم انتظام �صقوط االأمطار.

4- االقتصاد
قبل اكت�صاف الفحم احلجري، اعتمدت القبائل القاطنة يف منطقة جرادة على الن�صاط 

الرعوي، وب�صبب عدم انتظام �صقوط االأمطار، و�صعف الرتبة، مل تعتمد تلك القبائل 

على الن�صاط الفالحي، وكانت م�صطرة اإىل الرحيل بحثا عن الكالأ للرثوة احليوانية.
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غزة تحتج بوقف إدخال البضائع

اإج��راءات  وقف  الفل�صطيني  اخلا�ض  القطاع  تتبع  هيئات  رت 
ّ
قر

التن�صيق الإدخال كافة اأنواع الب�صائع كافة ؛ اإىل قطاع غزة عرب 

معرب كرم اأبو �صامل التجاري )جنوبا(، وذلك احتجاجا على ترّدي 

االأو�صاع االقت�صادية.

اع ممثل القطاع اخلا�ض 
ّ
جاء ذلك يف بيان �صادر عن ماهر الطب

مدير العالقات العامة يف الغرفة التجارية وال�صناعية بغزة.

رت وقف 
ّ
القطاع اخلا�ض يف غزة قر اإن موؤ�ص�صات  اع 

ّ
الطب وقال 

اأبو �صامل -  اأنواع الب�صائع كافة عرب معرب كرم  التن�صيق لدخول 

املنفذ التجاري الوحيد لغزة.

واأ�صاف: »ناأمل من جميع التجار وامل�صتوردين ورجال االأعمال 

االأيام  يف  الب�صائع  لدخول  التن�صيق  وعدم  القرار  بهذا  االلتزام 

املحّددة«.

واأو�صح ممثل القطاع اخلا�ض اأن املوؤ�رشات االقت�صادية كافة تدل 

على �صوء االأو�صاع يف غزة، ولفت اإىل وجود نحو 243 األف عاطل 

من العمل فيه.

اإىل  اأّدت  احلالية  االقت�صادية  االأو�صاع  اأن  اإىل  اع 
ّ
الطب واأ�صار 

انخفا�ض واردات قطاع غزة وانعدام القدرة ال�رشائية بن�صبة 50 %.

القطاع  اإىل  ال��واردة  ال�صاحنات  عدد  يف  انخفا�صا  »ن�صهد  وقال 

بن�صبة 50 %، من 750 �صاحنة اإىل 350 �صاحنة يوميا«، كما اأعلن 

يزيد  ما  اإىل  ال�12 و�صلت  احل�صار  �صنوات  اأن خ�صائر غزة خالل 

على 15 مليار دوالر.

غزة  يف  االقت�صادي  القطاع  اإن  الطباع  قال  ذاته،  ال�صياق  ويف 

التي  االأخرية  احلرب  بفعل  االإعمار  اإعادة  عملية  عن  كليا  مغيب 

�صّنتها »اإ�رشائيل« �صيف 2014.

ن�صبة  تتجاوز  مل  االقت�صادي  للقطاع  التعوي�ض  ن�صبة  اأن  وذكر 

16.5 % من اإجمايل االأ�رشار.
كما اأ�صار اإىل انقطاع التيار الكهربائي �صاعات طويلة خالل اليوم، 

حيث ت�صل الكهرباء اأربع �صاعات يوميا فقط، بح�صب الطباع.

والثالثاء املا�صي عّلق القطاع اخلا�ض اإدخال الب�صائع اإىل غزة 

ملدة يوم واحد فقط احتجاجا على ترّدي االأو�صاع االقت�صادية.

ويعاين قطاع غزة - حيث يعي�ض اأكرث من مليوين ن�صمة - اأو�صاعا 

االإ�رشائيلي امل�صتمر منذ نحو  معي�صية مرتدية من جراء احل�صار 

فتح  حركتي  بني  امل�صاحلة  عملية  تعرث  اإىل  اإ�صافة  عاما،   12
وحما�ض.

اتهام
وج�����ه م��ك��ت��ب حت��ق��ي��ق��ات 

االح�����ت�����ي�����االت اخل���ط���رية 

بالف�صاد  اتهاما  الربيطاين، 

اإىل بنك “باركليز« يف ق�صية 

عام  قطر  لدولة  قر�ض  منح 

وحدة  االتهام  و�صمل   .2008
من البنك، بعد اأن كان االتهام 

موجها اإىل ال�رشكة االأم العام 

املا�صي.

قفزة
اأع����ل����ن ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

حت��وي��الت  اأن  امل���������رشي، 

زادت  اخلارج  يف  امل�رشيني 

اأ�صا�ض  على  املئة  يف   29.3
دوالر  مليار   2.6 اإىل  �صنوي 

يف دي�صمرب املا�صي. واأ�صاف 

يف  امل�رشيني  حتويالت  اأن 

اخلارج زادت بن�صبة 19.2 يف 

املئة اإىل 29.1 مليار دوالر.

جفاف
اإن  ق���ال م�����ص��وؤول ع��راق��ي، 

العراقية  احل��ب��وب  واردات 

 2018 يف  مرتفعة  �صتكون 

بفعل طق�ض جاف هذا العام. 

هيئة  رئي�ض  ت�رشيح  وج��اء 

العراقية،  لال�صتثمار  الوطنية 

لل�صحفيني  االأعرجي،  �صامي 

خالل موؤمتر يف الكويت.

ميزانية
الكويتي  املالية  وزي��ر  ق��ال 

عمليات  اإن  احلجرف  نايف 

م�����رشوع  يف  ال��ت��خ��ف��ي�����ض 

ج��اءت  الكويتية  امليزانية 

من اجلهات احلكومية مقابل 

الراأ�صمايل  االإنفاق  ا�صتمرار 

دينار  مليارات   3 اإىل  لي�صل 

من اإجمايل امل�رشوفات.

توقف
قائم  ع��ب��ا���ض  اأح��م��د  اأع��ل��ن 

الكبري  امل��ج��ر  ق�صاء  م��ق��ام 

جنوب  مي�صان  حمافظة  يف 

نهر  جريان  توقف  ال��ع��راق، 

ال��ق�����ص��اء. واأك���د  دج��ل��ة يف 

�صحايف  حديث  يف  عبا�ض 

املياه يف ق�صاء  اأن حمطات 

قلعة  وق�صاء  الكبري  املجر 

���ص��ال��ح ون��اح��ي��ت��ي ال��ع��دل 

واخل����ري وع�������رشات ال��ق��رى 

توقفت ب�صكل تام.

عجز
اجلزائري،  املالية  وزير  قال 

اإن  راوي������ة،  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اإىل  تتطلع  ب���الده  ح��ك��وم��ة 

نظام  يف  اإ�صالحات  اإج��راء 

الدعم مع �صعيها اإىل التخل�ض 

م��ن عجز امل��وازن��ة خ��الل 3 

راوي��ة  واأبلغ  �صنوات.   4 اإىل 

ال�صحافيني باأن احلكومة قد 

تخف�ض دعم البنزين يف عام 

اأخ��رى يف  �صلع  2019 ودع��م 
عام 2020.

مالحة
قال مدير اإدارة التحركات يف 

حممد  ال�صوي�ض،  قناة  هيئة 

حركة  انتظام  اإن  الد�صوقي، 

قائم  ال��ق��ن��اة  يف  امل��الح��ة 

بالتزامن مع ا�صتمرار العملية 

ال�صاملة  واالأمنية  الع�صكرية 

 48 عبور  واأك���د،  �صيناء.  يف 

 3.4 بلغت  بحموالت  �صفينة 

مليون طن، وهي اأعلى ن�صبيا 

من معدالت العبور املعتادة.

مبيعات
العراقية  النفط  وزارة  قالت 

باع  قد  العراق  اإن  بيان،  يف 

برميل  ماليني   108 من  اأكرث 

احلقول  من  اخلام  النفط  من 

يف  البالد  وجنوب  و�صط  يف 

يناير.  الثاين/  كانون  �صهر 

املبيعات  اأن  واأو���ص��ح��ت 

 6.85 بلغت  اإي���رادات  حققت 

بواقع  تقريبا  دوالر  مليار 

63.29 دوالرللربميل.

مشروع
عبد  امل�رشي  الرئي�ض  اأطلق 
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الوظيفة الحكومية.. 
حلم العراقيين »بعيد المنال«

االأخري  امل��الذ  هي  العمال  و«م�صاطب«  املقاهي  اأ�صبحت 

التظاهرات  يف  بع�صهم  وج��د  مم��ن  العمل  م��ن  للعاطلني 

االحتجاجية وانتقاد احلكومة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي 

متنف�صه الوحيد يف التعبري عن خوفه من م�صتقبل جمهول.

الزهرة  عبد  العراقية  التخطيط  وزارة  با�صم  املتحدث  و�صئل 

االأعداد  املقبلة ال�صتيعاب هذه  احلكومة  الهنداوي عن خطة 

تت�صمن  لن   2018 اأن موازنة عام  فاأكد  ال�صباب  الكبرية من 

تعيينات جديدة اإال للوظائف ال�رشورية.

وقال الهنداوي، اإن عدد املوظفني احلكوميني يف العراق يبلغ 

35 مليار  اأكرث من ثالثة ماليني يكلفون خزينة الدولة نحو 

دوالر �صنويا، وهو ما يجعل العراق اأحد اأكرث بلدان العامل من 

حيث اأعداد موظفي القطاع العام فيه.

واأ�صار اإىل اأن هذا العدد املرتفع �صبب ترهال اإداريا يف العديد 

من املوؤ�ص�صات، ما دفع احلكومة اإىل تقلي�ض فر�ض التعيينات 

اإىل حدها االأدنى با�صتثناء قطاعي االأمن واملهن الطبية.

يف  التطوع  اإىل  ال�صباب  اآالف  دف��ع  احلكومي  التوجه  ه��ذا 

�صفوف القوات االأمنية للح�صول على و�صع مادي جيد، فثمة 

اأجل  من  املوت  ومواجهة  املخاطر  لركوب  م�صتعد  هو  من 

تاأمني حياة ال باأ�ض بها الأ�رشته.

اأما االآخرون فتوزعوا بني �رشكات اأهلية وموؤ�ص�صات خا�صة 

ال�صارع،  يف  ب�صطات  على  البيع  �صمنها  من  حرة،  اأعمال  اأو 

اأو ظلوا ينتظرون فر�صة قريبة يلوح بها حزب اأو تعلن عنها 

احلكومة واإن باتت اأحالمهم تتال�صى يوما بعد اآخر.

اإىل  ن�صبة  ال��ع��راق  يف  الكثريين  العام  القطاع  وي�صتهوي 

االمتيازات التي ميكن اأن يتمتعوا بها، كاحل�صول على قرو�ض 

و�صعوبة  العام،  مدار  على  ر�صمية  واإج��ازات  كبرية،  مالية 

الف�صل التع�صفي، ف�صال عن تقاعد مايل عقب انتهاء اخلدمة.

املرحلة  ال�صي�صي،  الفتاح 

ي�صعى  م�����رشوع  م��ن  االأوىل 

�صوبة  األ��ف  مئة  ت�صييد  اإىل 

بال�صتيكية(،  )بيوت  زراعية 

بهدف تقليل الفجوة الغذائية 

ا�صتخدام  وتر�صيد  م�رش  يف 

اإن  ال�صي�صي،  وق��ال  امل��ي��اه. 

املعرو�ض  زيادة  هو  الهدف 

من املنتجات الغذائية وتلبية 

احتياجات ال�صوق املحلية.

مجلس
اتفقت اأكرب جمعيتني الأرباب 

وفرن�صا  اجل��زائ��ر  يف  العمل 

اأعمال  جمل�ض  ت�صكيل  على 

زيارة  بعد  فرن�صي  جزائري 

االأع���م���ال  رج�����ال  م���ن   60
برئا�صة  للجزائر  الفرن�صيني 

بيار غتاز رئي�ض اأكرب منظمة 

تعزيز  بهدف  العمل،  الأرباب 

يف  ال�رشكات  بني  العالقات 

البلدين.

هبوط
ب هبوط اجلنيه ال�صوداين 

ّ
ت�صب

اأمام العمالت االأجنبية باأزمة 

عانت  ح����ادة،  اق��ت�����ص��ادي��ة 

توفري  يف  امل�صارف  معها 

للعمالء،  ال��الزم��ة  ال�صيولة 

االأ�صعار.  ارتفاع  عن  ف�صال 

ت حال من االرتباك يف 
ّ
وعم

الهبوط  املالية بعد  االأو�صاط 

ال��دوالر  اأم��ام  للجنيه  الكبري 

االأم��ريك��ي، ال��ذي جت��اوز 40 

جنيها.

تضخم
ل معدل الت�صخم ال�صنوي 

ّ
�صج

له  انخفا�ض  اأك��رب  م�رش  يف 

منذ حترير �صعر �رشف اجلنيه 

كانون  يف   17% اإىل  لي�صل 

ما  بح�صب  يناير،  ال��ث��اين/ 

اأفاد جهاز التعبئة واالإح�صاء 

امل�رشي يف بيان. وتال قرار 

املركزي تعومي اجلنيه  البنك 

غري  ت�صخم  موجة   2016 يف 

م�صبوقة.

قرض
اأع��ل��ن ب��ن��ك ق��ط��ر ال��وط��ن��ي، 

قيمته  جممع  قر�ض  تدبر 

الأجل  دوالر  مليارات   3.5
متويل  بهدف  �صنوات  ثالث 

االأغرا�ض العامة لل�رشكة يف 

ال�صفقات  اأوىل  من  واح��دة 

مملوك  لكيان  نوعها  م��ن 

ل��ق��ط��ر م��ن��ذ ان����دالع اأزم���ة 

الدوحة.

نفط
اأع��ط��ت احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة 

ال�����ص��وء االأخ�����رش مل�����رشوع 

اأن���ب���وب ن��ف��ط م��ن ال��ب�����رشة 

اأق�����ص��ى ج��ن��وب ال��ع��راق اإىل 

جنوب  اأق�صى  العقبة  ميناء 

جمل�ض  اإن  وق��ال��ت  االردن. 

اتفاق  على  واف���ق  ال����وزراء 

مد  م�رشوع  بخ�صو�ض  اإطار، 

توقيعه  و�صيتم  النفط،  اأنبوب 

وال��رثوة  الطاقة  وزارة  بني 

النفط  ووزارة  امل��ع��دن��ي��ة 

العراقية.

بديل
الفل�صطينية،  احلكومة  اأعلنت 

لدرا�صة  جلنة  �صكلت  اأن��ه��ا 

االإ�رشائيلية  العملة  ا�صتبدال 

اخليارات  وت�صمل  ال�صيكل، 

ا���ص��ت��خ��دام ع��م��الت اأخ���رى 

فل�صطينية  عملة  اإ���ص��دار  اأو 

يعتربون  خرباء  لكن  جديدة، 

الظروف  يف  متعذر  االأمر  اأن 

احلالية.

بطالة
يف  االإح�����ص��اء  هيئة  ق��ال��ت 

البطالة  معدل  اإن  امل��غ��رب، 

يف   10 ت��خ��ط��ى  ال���ب���الد  يف 

 ،2017 ال��ع��ام  امل��ئ��ة، خ��الل 

منو  حتقيق  م��ن  ال��رغ��م  على 

وت�صري  اإيجابي.  اقت�صادي 

ال�صامية  للمندوبية  درا�صة 

للتخطيط، �صدرت، اإىل تخطي 

املئة،  يف   42 البطالة  ن�صبة 

و�صط �صبان املدن.
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اقت�صاد دولي

عام  اليورو  منطقة  �رشكات  ا�صتقبلت 

2018 عند اأعلى م�صتوى للعملة االأوروبية 
املوحدة )اليورو ( منذ نحو �صبعة اأعوام 

مدعوما بزيادة الطلب وت�صارع الت�صخم، 

ن�صطة  مالية  ببداية  تتنباأ  وموؤ�رشات 

الوقت  يف  ذلك  اجلديد،وياأتي  العام  يف 

ميالده  بعيد  )اليورو(  فيه  يحتفل  الذي 

ال� 16 الذي يوافق ذكرى اعتماده كعملة 

ثالث  بعد  وذلك  اليورو،  ملنطقة  ر�صمية 

�صنوات من بدء التعامل به على النطاق 

امل�رشيف.

يف  االآن  حتى  اليورو  ق�صاها  عاما   16
�صّلة العمالت، اتخذت قيمته فيها ارتفاعا 

والعمالت  الدوالر  مقابل  وانخفا�صا 

هذه  و�صهدت  االآخرى،  القوية  االأجنبية 

االحتاد  من  بريطانيا  خروج  الفرتة 

وهو  �صعبي،  ا�صتفتاء  عرب  االأوروبى 

د 
ّ
تهد مازالت  الأزمة  االحتاد  �ض 

ّ
عر ما 

بع�ض  رغبة  احتماالت  ب�صبب  وجوده، 

الدول االأوروبية االأخرى التي ترتقب عن 

كثب جتربة اململكة املتحدة يف اخلروج 

من دائرة اليورو واالحتاد االأوروبي.

�صعبي  تعامل  اأول   2002 عام  و�صهد 

لليورو، وجاء ذلك تزامنا مع احتفاالت 

وراأ�ض  امليالد  بعيد  االأوروبية  الدول 

الآمال  وتعزيزاً  تعظيما  اجلديدة،  ال�صنة 

اأوروبية  ككتلة  االحتاد  يف  القارة  دول 

اجلديدة  العملة  اإطالق  ويوم  واحدة، 

كانت قيمتها تتجاوز الدوالر االأمريكي 

بقليل، واليوم باتت اأهم عملة يف النظام 

االأمريكي،  الدوالر  بعد  الدويل  النقدي 

العمالت  �صلة  يف  مهما  و�صعا  واأتخذت 

ما  اإىل  نظرا  قيمتها  وتزايدت  العاملية، 

�صيا�صات  يف  مايل  ا�صتقرار  من  اأحدثته 

وبات  االقت�صادية،  االأوروبي  االحتاد 

 19 اليورو العملة الر�صمية املتداولة يف 

ال�28،  االأوروبي  االحتاد  دول  من  دولة 

يف  اأع�صاء  لي�صت  اأخرى  دول  و�صت 

االحتاد.

ال�صادرة عن موؤ�ص�صة  البيانات  وبح�صب 

مديري  موؤ�رش  فاإن  »ماركت«،  اأبحاث 

اإىل  ارتفع  اليورو  امل�صرتيات يف منطقة 

االأول/  كانون  �صهر  خالل  نقطة   57.5
يف  نقطة   56 مقابل  املا�صي،  دي�صمرب 

املا�صي،  اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  �صهر 

وهو ما جتاوز توقعات املحّللني، و�صجل 

اأعلى م�صتوى يف 79 �صهرا، 

الوظائف  معدالت  ت�صارع  يف  و�صاهم 

االأوروبية  ال�رشكات  توفرها  التي 

ملواطني دول االحتاد التي و�صلت خالل 

�صهر ت�رشين الثاين/ نوفمرب املا�صي اإىل 

معدالت هي االأعلى منذ 16عاما.

وانخف�ض معدل البطالة يف دول اليورو 

اأظهرت  حيث  القيا�صية،  م�صتوياته  عن 

مكتب  عن  �صادرة  �صابقة  بيانات 

اإح�صاءات االحتاد االأوروبي نهاية �صهر 

تراجع  املا�صي،  اأكتوبر  االأول/  ت�رشين 

البطالة اإىل 8.9 فى املائة خالل �صبتمرب 

 8 خالل  م�صتوى  اأدنى  وهو  املا�صي، 

توا�صل  اإىل  اإ�صارة  يف  ون�صف  �صنوات 

تعايف اقت�صاد املنطقة.

املوحدة  االأوروبية  العملة  حلم  ويرجع 

مراحل،  بعدة   
ّ
مر حيث   1990 عام  اإىل 

عرب   1990 عام  يف  كانت  منها  االأوىل 

بني  االأموال  روؤو�ض  بتنقل  �صمح  اتفاق 

بداأت   1994 عام  ويف  االحتاد،  دول 

املوؤ�ص�صة  بتاأ�صي�ض  الثانية  املرحلة 

تاأ�صي�ض  �صبقت  التي  االأوروبية،  النقدية 

ت�صكلت  فيما  االأوروبي،  املركزي  البنك 

اجتماع  انعقاد  مع  الثالثة  املرحلة 

املجل�ض االأوروبي يف عام 1998، والذي 

اإ�صافية،  بنود  على  االتفاق  عن  اأ�صفر 

للعملة  املطبقة  الدول  حتديد  اأهمها 

االأول من �صهر  واالقت�صاد املوحد، ويف 

اليورو  1999 مت حتديد قيمة  يناير عام 

مقابل العمالت املحلية للدول االأع�صاء، 

عملة  اليوم  ذلك  منذ  اليورو  واأ�صبح 

بنكية الأول مرة.

بور�صات  قامت  التايل  اليوم  ويف 

بتدوين  وميالنو  وباري�ض  فرانكفورت 

ربط  باليورو، ومت  املالية  االأوراق  قيمة 

االأع�صاء  الدول  يف  املحلية  العمالت 

ذلك  ومنذ  الدوالر،  من  بدال  باليورو 

يف  ح�صابات  بفتح  ال�صماح  مّت  التاريخ 

توزيعها  وبداأ  اجلديدة،  بالعملة  البنوك 

يف  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  على 

من  الثاين  الن�صف  منذ  االأع�صاء  الدول 

يناير  �صهر  من  االأول  ويف   ،2001 عام 

لليورو،  الر�صمي  التداول  بداأ   ،2002 عام 

الدول  يف  الر�صمية  العملة  واأ�صبح 

يبلغ  الذى  اليورو  منطقة  يف  االأع�صاء 

320 مليون ن�صمة  اأكرث من  عدد �صكانها 

وقف  ومّت  املحلية،  العمالت  من  بدال 

يف  اإال  القدمية  بالعمالت  الدفع  قبول 

اأماكن بعينها.

ويتيح اندماج عدد من الدول االأوروبية 

حرية  االأوروبي  االحتاد  مظّلة  حتت 

دون  من  لالأ�صخا�ض  والتنقل  احلركة 

م�صبقة،  دخول  تاأ�صرية  على  احل�صول 

في الذكرى الـ 16 العتماد »اليورو«:
عملة عظيمة على أسس ضعيفة!
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نف�صها،  املالية  بالعملة  والتعامل 

واال�صترياد  التجارة  قوانني  وتوحيد 

والت�صدير، وعقد لقاءات دورية بني قادة 

امل�صكالت  ملناق�صة  اليورو  منطقة  دول 

خا�صة  امل�صرتك،  االهتمام  ذات 

امل�صكالت االقت�صادية التي مت�ض بع�ض 

ل 
ّ
حتو نتيجة  املنطقة  تلك  يف  الدول 

ترّتب  وما  اليورو،  اإىل  املحلية  عملتها 

على ذلك من اآثار اقت�صادية على الدخل 

القومي لتلك الدول وعلى م�صتوى معي�صة 

�صعوبها، باالإ�صافة اإىل تقدمي الدول ذات 

والقرو�ض  للت�صهيالت  املرتفع  الدخل 

املنا�صبة اإىل الدول االأع�صاء االأقل دخال 

يحكمها  ب�رشوط  وذلك  االحتاد،  يف 

ي�صاعدهم  مبا  لالحتاد،  الهيكلى  االإطار 

املرتتبة  االقت�صادية  االأزمات  عبور  يف 

والتي  املوحدة  بالعملة  تعاملهم  على 

عمالتهم  قيمة  اأ�صعاف  قيمتها  تفوق 

املحلية ال�صابقة.

الوقت احلايل  اأف�صل من  ة وقت 
ّ
ثم لي�ض 

لقراءة كتاب »جوزيف �صتيجليتز« اجلديد 

العملة  د 
ّ
تهد كيف  »اليورو..  املعنون: 

االأوروبي؟«،  االحتاد  م�صتقبل  امل�صرتكة 

وفيه ي�صلط املوؤلف ال�صوء على املفارقة 

التي  االنق�صام  حال  حول  املاأ�صاوية 

املوحدة  االأوروبية  العملة  بها  بت 
ّ
ت�صب

)اليورو( بني الدول االأع�صاء يف االحتاد، 

اأن  املفرت�ض  من  كان  اأنه  حني  يف 

التعاون  عالقات  متتني  يف  �صببًا  يكون 

يقول  كما  اأو  بينها،  ما  يف  والتكامل 

من  كان  التي  »االقت�صادات  املوؤلف: 

وعندما  قت!«. 
ّ
تفر تتوحد  اأن  املفرت�ض 

االحتاد  مبغادرة  بريطانيا  قرار  ى 
ّ
اأد

اإىل  ال�صعبي،  ا�صتفتائها  عقب  االأوروبي، 

موؤخراً،  العاملية  املال  اأ�صواق  اهتزاز 

تذّكر اجلميع اأن ما يحدث يف اأوروبا من 

�صاأنه التاأثري على العامل باأ�رشه.

وهو  نبوءة  »�صتيجليتز«  كتبه  ما  هل 

الذي و�صف منطقة اليورو باأنها »�رشح 

اإن   « قائاًل:  �صعيفة«،  اأ�ص�ض  على  عظيم 

ال�صدوع كانت وا�صحة منذ البداية، لكن 

بعد االأزمة املالية العاملية التي تفجرت 

عات 
ّ
الت�صد تلك  ات�صعت   ،2008 عام  يف 

وحتولت اإىل �صقوق يف اجل�صم االأوروبي 

نف�صه«!؟.
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اقت�صاد دولي

 »إنفوغرافيك«.. 
التحول الكبير في متطلبات التوظيف

مهام  اأداء  يف  ال�صناعي  والذكاء  واالأمتتة  الروبوتات  اأخذت 

اأكرث فيما اأخذت الوظائف تعاين من االإرباك، ويبدو اأن االأمور 

تتجه نحو التغيري يف الوظائف وطبيعتها يف ال�صنوات القليلة 

املقبلة.

ونتيجة لالأمتتة املت�صارعة، فاإن ثلث القوى العاملة يف اأملانيا 

والواليات املتحدة ون�صفها يف اليابان عليها حتويل وظائفها 

بحلول العام 2030.

كذلك فاإن اأكرث من 70 يف املئة من قوة العمل العاملية حتتاج 

االأمتتة  ج��راء  من   2030 العام  بحلول  وظائفها  تغيري  اإىل 

اجلزئية، وفقا للفاينن�صال تاميز.

على اأي حال، يقول اخلرباء اإن نطاقا وا�صعا من التعليم وبرامج 

اأجل مواكبة  الوجود من  اإىل  �صتظهر  املهارات  تنمية وتطوير 

الطلب على الوظائف اجلديدة.

تي«  اآن��د  تي  »اإي��ه  �رشكة  اأعلنت  عندما  املثال،  �صبيل  وعلى 

من  املئة  يف   75 لنقل  خططها   ،2014 العام  يف  االأمريكية 

كبار  اأدرك  الكمبيوتر،  برامج  بها  تتحكم  اأنظمة  اإىل  �صبكتها 

االحتياجات  كل  توفر  ال  قد  ال�صوق  اأن  ال�رشكة  م�صوؤويل 

التكنولوجية من اأجل هذا االنتقال، ولذلك قامت بتطوير برامج 

مل�صاعدة العاملني لديها على تويل االأدوار اجلديدة.

بداأ املوظفون بالتدريب على االأدوات اجلديدة، والتحقوا بدورات 

حتتاج  ال  ميدانية  اأدوارا  اآخرون  توىل  فيما  للتطوير،  داخلية 

ال�صبكات من  وتطوير  الربجمة  وكفاءة كبرية، مثل  اإىل خربة 

خالل برنامج تنظمه موؤ�ص�صة اأودا�صيتي للتعليم عرب االإنرتنت 

وبتمويل من اإيه تي اآند تي اأطلق عليه ا�صم »�صهادات النانو«.

والعمل  الدرا�صة  العاملني  من  النانو  �صهادات  وتتطلب 

بني  ما  ت�صتغرق  وملدة  اأ�صبوعيا،  �صاعات   10 ملدة  املنزيل 

6 اإىل 12 �صهرا.
لقد اأ�صبح هناك حتول يف طبيعة العقود، حيث كانت تن�ض قبل 

بينما  الرتقية«  واجتهاد مينحك  بجد  »العمل  اأن  على  �صنوات 

االلتزام..  منك  ننتظر  »نحن  اأننا  على  تن�ض  احلالية  العقود 

ولكن ال ميكننا اأن ن�صمن لك م�صتقبلك الوظيفي«، ولهذا بات 

خالل  من  التطور  عليهم  اأن  فكرة  يتقبلوا  اأن  املوظفني  على 

التعليم الذاتي ولي�ض االنتظار لدورات تدريبية من ال�رشكة.

خفض
ح�����ص��ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة 

ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 

ك��ري�����ص��ت��ني الغ�����ارد ال���دول 

رواتب  خف�ض  على  العربية 

ال���ق���ط���اع ال���ع���ام وال���دع���م 

اأج���ل �صبط  م��ن  احل��ك��وم��ي 

قابل  منو  وحتقيق  االن��ف��اق 

وظائف.  وخلق  لال�صتمرار 

بت الغارد باالإ�صالحات 
ّ

ورح

»الواعدة« التي تبنتها بع�ض 

الدول العربية.

تصنيف
اآن��د  �صتاندرد  وك��ال��ة  اأك���دت 

االئتماين  للت�صنيف  ب��ورز 

اإىل  �صلبية  م�صتقبلية  نظرة 

وقالت  القطري.  االقت�صاد 

ال�صلبية  النظرة  اإن  الوكالة 

مقاطعة  اإىل  اأ�صا�صا  ترجع 

االإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  دول 

االإثني  االأ�صهر  خالل  للدوحة 

ع�رش املقبلة.

سيولة
املركزي،  ال�صني  بنك  ق��ال 

اإنه اأ�صدر �صيولة موؤقتة بنحو 

 316.30( ي���وان  ت��ري��ل��ي��وين 

الطلب  لتغطية  دوالر(  مليار 

طويلة  عطلة  قبل  النقد  على 

القمرية  ال�صنة  مبنا�صبة 

اجلديدة. وكان البنك املركزي 

لبع�ض  �صي�صمح  اأنه  اأعلن  قد 

باالحتفاظ  التجارية  البنوك 

باحتياطيات  موؤقتة  لفرتة 

اأقل للم�صاعدة يف التاأقلم مع 

الطلب القوي على ال�صيولة.

أثرياء
ق��ال م��وق��ع »ف��ورب�����ض«، اإن 

جمموعة من اأغنى االأ�صخا�ض 

وارن  بينهم  من  العامل،  يف 

بافيت وجيف بيزو�ض ومارك 

مليارات  فقدوا  زوك��رب��ريغ، 

كان  بعدما  وذلك  الدوالرات. 

داو جونز  موؤ�رش  انخف�ض  قد 

اأو  نقطة،   1175 ال�صناعي 

اأكرب  م�صجال  املئة،  يف   4.6
انخفا�ض يف اليوم الواحد.

إكتشاف
�رشكتي  اأن  ق��رب���ض،  اأعلنت 

و«توتال«  االإيطالية  »اإيني« 

خمزونا  اكت�صفتا  الفرن�صية 

ال��غ��از يف  م��ن  ك��ب��ريا  جوفيا 

للجزيرة  االإقليمية  امل��ي��اه 

املتو�صط.  البحر  يف  الواقعة 

ال��ب��ي��ان��ات  اإن  وق����ال����ت، 

التنقيب  اأعمال  عن  ال���واردة 

وجود  ك�صفت  اال�صتك�صافية 

خزان عمودي هائل من الغاز 

ال�صايف.

خدمات
اأع��ل��ن��ت وح�����دة اخل���دم���ات 

ال��ت��اب��ع��ة ل�����رشك��ة ب��وي��ن��غ 

�صفقات  اإب���رام  االأم��ريك��ي��ة، 

اإطار  يف  دوالر  مليار  بنحو 

اإيراداتها  ل��زي��ادة  جهودها 

�رشكة  وتتطلع  ال�����ص��ن��وي��ة. 

تعزيز  اإىل  الطائرات  �صناعة 

اإيراداتها من اأن�صطة اخلدمات 

التي تت�صمن اأعمال ال�صيانة 

البيانات  وحتليل  واالإ�صالح 

وتدريب الطيارين.

انسحاب
»اآر.بي.�صي«  �صحيفة  ذكرت 

الرو�صية، اأن �رشكتني تركيتني 

اأت��وم«  »رو����ض-  ت�صاركان 

كون�صورتيوم  يف  الرو�صية 

الإنتاج  اأكويو  حمطة  لت�صييد 

النووية  بالطاقة  الكهرباء 

من  ان�صحبتا  ق��د  تركيا  يف 

�رشكة  اإن  وقالت  امل�رشوع. 

طاقة تركية حكومية قد حتل 

حملهما يف الكون�صورتيوم.

قانون
االأم��ريك��ي  الكونغر�ض  اأق���ر 

م�رشوع قانون امليزانية بعد 

توقفت  التاأخري  من  �صاعات 

امل�صالح  من  العديد  خاللها 

ووقعه  العمل  عن  احلكومية 
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 الذكاء الرقمي.. 
تطوير مهارات البشر 

با�صتخدام  عالقة  له  الرقمي  ال��ذك��اء  اأن  كثريون  يعتقد 

معاجلة  كيفية  مثل  فاعلية،  اأكرث  ب�صكل  احلديثة  التقنيات 

حا�صب اآيل ال يعمل، اأو ا�صتغالل جميع الوظائف يف الهاتف 

النقال. 

تقرير  وفق  الرقمي،  الذكاء  هو  لي�ض  هذا  اأن  هي  واحلقيقة 

للمنتدى االقت�صادي العاملي.

�صابق  وقت  يف  امل�صطلح  هذا  الرقمي  الذكاء  معهد  ف 
ّ
وعر

باأنه حجم القدرات االجتماعية والعاطفية واملعرفية، التي 

متكن االأ�صخا�ض من مواجهة التحديات والتاأقلم مع احلياة 

الرقمية.

وترتفع متطلبات احلياة الرقمية، لي�ض نتيجة لعدد االأدوات 

اأو االآالت التي ن�صتخدمها، بل ب�صبب املن�صات والتطبيقات 

واخلربات التي ت�صاعد تلك االأدوات واالأجهزة على الو�صول 

اإليها. وتنطلق من�صات وو�صائل االإعالم رقمية جديدة �صنويًا 

يف الوقت احلايل، ويزداد ا�صتحواذها على اهتمامنا، وحتى 

الالزم  االإع��داد  دومنا  اإليها  الو�صول  ي�صتطيعون  االأطفال 

اإىل  اأن ي�صل ب�صهولة  لذلك. اليوم ي�صتطيع طفل يف الثامنة 

�صبكة االإنرتنت من خالل من�صة اأو اأخرى، لكن الذكاء الرقمي 

متوارثًا  ذكاء  يعترب  الذي  اال�صطناعي،  الذكاء  عن  يختلف 

هو  الرقمي  الذكاء  بينما  بناء،  اإىل  ويحتاج  االآالت،  داخل 

تطوير ملهارة يف القرن احلادي والع�رشين من اأجل م�صتقبل 

العمالة، كما هي اللغة، وميكن ا�صتيعابه يف �صن مبكرة.

واأثبتت درا�صة حديثة على 3800 طفل بني الثامنة والثانية 

على  واحد  لتهديد  تعر�ض  ن�صفهم  اأن  دولة   29 يف  ع�رشة 

االأقل عرب االإنرتنت، وت�صمل تلك التهديدات انخفا�ض الوعي 

ال�صغوط االجتماعية  االنفعال  تزايد  اإىل  يوؤدي  الرقمي، ما 

واالإدم��ان  ال�صا�صات،  اأم��ام  اجللو�ض  وف��رط  االأق���ران،  بني 

الرقمي واال�صتقواء ال�صيرباين، وبناء العالقات عرب االإنرتنت، 

اإدارة اخل�صو�صية  الرقمية، وعدم كفاءة  ال�صخ�صية  و�رشقة 

الرقمية والتعر�ض لعمليات ت�صويه رقمية.

النامية تعر�صوا  الدول  االأطفال من  اأن  واالأكرث خطورة هو 

الأخطار تزيد 3.1 اأ�صعاف عن غريهم ممن يعي�صون يف دول 

متقدمة رقميًا.

ال��رئ��ي�����ض دون���ال���د ت��رام��ب 

ت�صهده  �صلل  ث���اين  الإن��ه��اء 

اأ�صابيع.   3 خ��الل  احلكومة 

و�صوت املجل�ض بغالبية 240 

نائبًا   186 ومعار�صة  �صوتًا 

مل�صلحة القانون.

ذكي
اختيار  اإن  اأمل��اين  خبري  قال 

اال�صتخدام  �صهل  ذكي  هاتف 

لي�ض  ال�صن  كبار  اإىل  بالن�صبة 

احل��ال  عك�ض  �صهلة،  مهمة 

الذي  الهاتف  عن  البحث  عند 

كامريا  اأف�صل  على  يحتوي 

االأط���ول  ال��ب��ط��اري��ة  على  اأو 

عمراً. ويذكر اأن هناك هواتف 

م�صممة خ�صي�صا لكبار ال�صن.

تراجع
تراجعت قيمة عملة البيتكوين 

خالل االأ�صهر القليلة املا�صية 

بعد  مت�صارعة  وبوترية  ب�صدة 

اأن بلغت قيمتها رقما قيا�صيا 

وو�صلت  ق�صرية  فرتة  خالل 

دوالر.  األ��ف   19 من  اأك��رث  اإىل 

عرب  بيتكوين  عملة  ون�صاأت 

ثم  معقدة،  حا�صوبية  عملية 

من  ذلك  بعد  مراقبتها  جرت 

حول  حوا�صيب  �صبكة  جانب 

العامل.

مالحقة
الدولة  وزير  واال���ض،  بن  قال 

ل�����ص��وؤون االأم���ن ال��ربي��ط��اين، 

الذين  ال��رو���ض  االأث��ري��اء  اإن 

يعي�صون يف بريطانيا وحتيط 

وا�صتغالل  الف�صاد  �صبهة  بهم 

تف�صري  منهم  �صيطلب  النفوذ 

التي  الرفاهية  حياة  م�صادر 

يعي�صونها يف بريطانيا. واأكد 

املعنية  اجلهات  اأن  واال���ض، 

ميكنها االآن م�صادرة االأ�صول 

التي ميلكها االأجانب امل�صتبه 

بهم.

فولكسفاغن
فولك�صفاغن،  �رشكة  اأعلنت 

ال�صيارات  �صناعة  عمالق 

تتحمل  اأن��ه��ا  االأمل���ان���ي���ة، 

امل�����ص��وؤول��ي��ة ع���ن اإج�����راء 

اخ���ت���ب���ارات ع�����وادم وق���ود 

وق���ردة،  ب�رش  على  ال��دي��زل 

الغ�صب  ت��زاي��د  و�صط  وذل��ك 

ب�����ص��اأن االأم����ر. وق��ال��ت، اإن 

العواقب  »حتملت  ال�رشكة 

االأوىل« لالختبارات.

عالمة
تقدمت مرييل �صرتيب، جنمة 

هوليوود احلا�صلة على العديد 

لت�صجيل  بطلب  اجلوائز،  من 

ا�صمها كعالمة جتارية، وذلك 

بهدف منع ا�صتغالله من قبل 

اأن  اآخرين. ومن �صاأن الطلب، 

�صرتيب احلق احل�رشي  مينح 

يف ا�صتخدام ا�صمها يف قطاع 

الرتفيه.

لعبة
�صحب  اأم��ازون  �رشكة  اأعلنت 

املغناطي�ض  عجني  من  لعبة 

موقعها  على  م��ن  لالأطفال 

من  خماوف  بعد  االإلكرتوين 

الزرنيخ  مادة  على  احتوائها 

ذلك  ج��اء  ة. 
ّ
ال�صمي �صديدة 

للمنتج،  اختبار  ك�صف  بعدما 

الن�صبة  اأ�صعاف  �صبعة  وجود 

امل�����ص��م��وح ب��ه��ا م��ن امل���ادة 

ال�صامة.

استرداد
اأع��ل��ن��ت ���رشك��ة »ك��وي��ن - 

يف  املتخ�ص�صة  ت�صيك« 

الرقمية  ال��ع��م��الت  ت���داول 

اأ�صول  غالبية  �صرتد  اأنها 

افرتا�صية بقيمة 534 مليون 

هجمات  يف  قت 
ُ

�رش دوالر 

قر�صنة اإلكرتونية. وتعهدت 

�رشكة »كوين - ت�صيك« برد 

اأكرث من 46 مليار ين ياباين 

من  دوالر(  مليون   423(

عمالء  اإىل  اخلا�ض  مالها 

عملة  من  ممتلكاتهم  فقدوا 

»نيم« NEM االفرتا�صية.
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معار�ض وموؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض بلوم
يقام يف ABC �صبية،

 Gata Events & تنظيم  من 

promotions
من -17 22 اآذار 2018

Horeca Lebanon 2017
يقام يف البيال/ بريوت

Hospitality services من تنظيم

من -20 23/ اآذار 2018

Agro Tech Lebanon
La salle يقام يف الرميلة

للمعار�ض  الدويل  املركز  تنظيم  من 

والرتفيه

من 17 19- ني�صان 2018

معرض بيروت الدولي للعقارات
يقام يف فندق فيني�صيا/ بريوت

Promoteam من تنظيم

من -23 25 ني�صان 2018

معرض سمارت اكس 2018
يقام يف الفوروم دو بريوت

اسبانيا/ مدريد
معر�ض زيت الزيتون

)Pomona Keepers( من تنظيم

من 21-22 اآذار 2018

االمارات/ دبي
موؤمتر حول تكنولوجيا املختربات

)the Arab lab Group( من تنظيم 

من -18 21 اآذار 2018

االمارات/ دبي
معر�ض الدهانات

 Mice Lebanon تنظيم   من 

    s.a.r.l
من 25-28 ني�صان 2018

 معرض جمالكن
Fashion Beauty 

يقام يف البيال/ بريوت

 promofair من تنظيم

من -26 28 ني�صان 2018

معرض بيروت لليخوت
يقام يف بريوت مارينا

IFP Group( من تنظيم( 

من -9 13 ايار 2018

معرض اسبوع المصممين
يقام يف الزيتونة/ بريوت

Gata Events( من تنظيم( 

من 9-13 ايار 2018

Explore معرض
يقام يف ميدان �صباق اخليل/ بريوت

mice Lebanon من تنظيم

من -21 23 حزيران 2018

)dmg events( من تنظيم 

من -19 21 اآذار 2018

ايران/ طهران
املعر�ض الدويل ال11 لعمليات ال�صريفة، 

البتوك والتاأمني

من 16-19 ني�صان 2018

الثالث ملعدات طب  الدويل  املعر�ض 
اال�صنان

من -17 20 ني�صان 2018

معرض طاقة لبنان/بيروت
IFP Group من تنظيم

من -26 29 حزيران 2018

معرض مشروع لبنان
يقام يف البيال/ بريوت

IFP Group من تنظيم

من -26 29 حزيران 2018

معرض دريم
يقام يف البيال/ بريوت

 Promofair من تنظيم

من 28 حزيران اىل 1 متوز 2018

معرض بيروت للفن
يقام يف البيال/ بريوت

 BAF Events من تنظيم

من -20 23 ايلول 2018

معرض الزفاف الملكي
يقام يف افوروم دو بريوت

 Weddings Mall من تنظيم

من 25 – 29 ت�رشين االول 2018

مل�رشوع  الرابع  الدويل  املعر�ض 
ايران 

من -25 28 ني�صان 2018

ملختلف   25 ال  الدويل  املعر�ض 
ادوات التنظيف مع معداتها

)هاتف: 21-26409902-+98(

من 26-29 ني�صان 2018

املعر�ض الدويل ال 23 للنفط والغاز 
وتكريرهذه البرتوكيمائيات

من -6 9 ايار 2018
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ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل للتدفئة والتربيد،الطاقة 

واملياه 

)info@reedexpo.it)بريد الكرتوين  
من 13-16 اآذار 2018

ايطاليا/ بولونيا
وتغليف  لتو�صيب  الدويل  املعر�ض 

العطور وادوات التجميل

info@cosmoprof.it(  :بريد الكرتوين(

من -15 18 اآذار 2018

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل لفن العطور

)info@iceclub.eu :بريد الكرتوين(

من 5-8 ني�صان 2018

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل للفنون

imiart@ fieramilano. :بريد الكرتوين( 

)it
من -13 15 ني�صان 2018

ايطاليا/ نابولي
ادوات  للخر�صوات،  الدويل  املعر�ض 

احلدائق والب�صاتني.

info@siferr.com(  :بريد الكرتوين(

ايطاليا/ فيرونا
املعر�ض الدويل للنبيذ و�صناعته وزراعة 

الزيتون وتقنية �صناعة الزيت

) info@veronafiere.it :بريد الكرتوين(

من 15-18 ني�صان 2018

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل لالنارة

)info.salonemilano.it :بريد الكرتوين( 

من -17 22 ني�صان 2018

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل للمفرو�صات

info@salonemilano.  )بريد الكرتوين: 

)it
من -17 22 ني�صان 2018

ايطاليا/ ميالنو
املنازل  ملفرو�صات  الدويل  املعر�ض 

واملطابخ 

info@ salonemilano. :بريد الكرتوين( 

)it
من -17 22 ني�صان 2018

تركيا/ اسطنبول
   )CNR( املعر�ض الدويل اخلام�ض للكتاب

من -9 18 اآذار 2018

تركيا/ اسطنبول
معر�ض اآالت اللحام

voli Fuar( من تنظيم(

من 15-18 اآذار 20018

تركيا/ اسطنبول
   )ICS( املعر�ض الدويل للبناء

من 29  اآذار- 1 ني�صان 2018

تركيا/ اسطنبول
ملعدات  ع�رش  اخلام�ض  الدويل  املعر�ض 

   )IDEX( وادوات طب اال�صنان

من 12 15- ني�صان  2018

تركيا/ اسطنبول
معر�ض ادوات ومعدات البناء وتقنياتها

يقام يف مركز املعار�ض واملوؤمترات

من 8-12 ايار 2018

السعودية/ الرياض
معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

 Ministry od culture &( تنظيم  )من 

Information
من 14-24 اآذار 2018

الصين/ شنغهاي
معر�ض القطنيات وال�صوف

Messe Frankfurt HK( من تنظيم(

من 14-16 اآذار 20018

الصين/غوانغتشو
معر�ض املفرو�صات

 Chino Foreigntrade( تنظيم  )من 

center
من 18-21 اآذار 2018

الصين/ شنغهاي
معر�ض االر�صيات

VNU Exhibitions Asia( من تنظيم(

من 20-22 اآذار 20018

كلوس سانت توماس كلوس سانت توماس



فر�ض عمل

  فرص عمل 
اسبانيا:

بت�صدير  متخ�ص�صة  ا�صبانية  �رشكة 

جتار  على  التعرف  اىل  تتطلع  املالب�ض 

ووكالء من لبنان 

لالت�صال:

Confecciones Este
هاتف: +34947483611

 :export@confeccioneseste.com
بريد الكرتوين

www.confeccioneseste.com
الكرتوين:  موقع

ايطاليا:
بت�صدير  متخ�ص�صة  ايطالية  �رشكة 

توطني  اىل  ت�صعى  املكتبية،  املفرو�صات 

عالقتها بتجار وم�صوقني يف لبنان

لالت�صال:

Arredindustria
هاتف: +390341240314

info@arredindustria.it بريد الكرتوين: 
موقع   www.arredindustria.it

الكرتوين:

المانيا:
�رشكة املانية متخ�ص�صة بت�صديراخل�صب 

والفوالذ، ترغب بدخول ال�صوق اللبنانية 

عرب وكالء وجتار

لالت�صال:

Schmees&luehn
هاتف: +49593393650

بريد   office@schmees-luehn.de
الكرتوين: 

موقع    www.schmees-luehn.com
الكرتوين:

بيالروسيا:
بت�صدير  متخ�ص�صة  بيالرو�صية  �رشكة 

بدخول  ترغب  التجميل،  م�صتح�رشات 

ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار

لالت�صال:

Belita- Vitex
هاتف: +375172221211

reklama@vitex.by بريد الكرتوين: 

eng.belita.by  :موقع الكرتوين

تايوان:
بت�صدير  متخ�ص�صة  تايوانية  �رشكة 

اىل  ت�صعى  ال�صناعية،  واملعدات  االآالت 

يف  وموردين  جتار  مع  عالقتها  توطيد 

لبنان.

لالت�صال:

Joway Machinery
هاتف: +886425618859

sares3@jo-way.com بريد الكرتوين: 
www.jo-way.com  :موقع الكرتوين

تركيا:
- �رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير قطع 

ال�صوق  بدخول  ترغب  لل�صيارات،  الغيار 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Genel OTO
هاتف: +905537688774

 bamabe.bambie@4uchassis.com
بريد الكرتوين: 

:موقع     www.geneloto.com.tr
الكرتوين

جنوب افريقيا:
�رشكة جنوب افريقية  تقدم اال�صت�صارات 

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، ترغب 

بتقدمي خدماتها لل�رشكات اللبنانية.

لالت�صال:

Jera Consulting
هاتف: +27119133320

sales@jera.co.za بريد الكرتوين: 
:موقع     www.rvkmobilya.com

الكرتوين

الصين:
ب�صنع  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة   -

عالقتها  توطيد  تود  القطارات،  عربات 

مع موردين ووكالء من لبنان.

لالت�صال:

Qiqihar Railway Rolling Stock
هاتف: +8604522938499

بريد   loudongfang@qrrsintl.com
الكرتوين: 

:موقع     www.qrrs.com.com.cn
الكرتوين

بت�صدير  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة   
ترغب  الكهربائية،  واملعدات  االآالت 

وكالء  عرب  اللبنانية  ال�صوق  بدخول 

وجتار.

لالت�صال:

Zhejiang hengjiu Machinery Group
هاتف: +86057587212388

meng@hengjiu.pt.cn بريد الكرتوين: 
www.hengjiu-pt.cn   :موقع الكرتوين

المغرب:
ب�صنع  متخ�ص�صة  مغربية  �رشكة 

احلقائب واملنتجات اجللدية، تود اقامة 

�رشاكات مع م�صتثمرين وجتار يف لبنان.

لالت�صال:

Atlas wonders
هاتف: +212661595682

بريد   info@atlaswonders.com
الكرتوين: 

:موقع     www.atlaswonders.com
الكرتوين

اليونان:
بتطوير  متخ�ص�صة  يونانية  �رشكة   -

نظام الدفع االلكرتوين ت�صعى اىل توطيد 

عالقتها مع جتار وم�صوقني يف لبنان.

لالت�صال:

هاتف: +302104212380

abrous@invibit.com بريد الكرتوين: 
www.invibit.com   :موقع الكرتوين

بت�صدير  متخ�ص�صة  يونانية  �رشكة   
بدخول  ترغب  التجميل،  م�صتح�رشات 

ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Version SA
هاتف: +302109247210

info@versionderm.gr بريد الكرتوين: 
www.versionderm.gr   :موقع الكرتوين
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»هوريكا«.. في نسخته الـ 25:
إلى مزيد من التجّدد والتمّيز

منذ 25 عامًا، انطلق ملتقى هوريكا للمهنيني والخت�سا�سيني وامل�ستثمرين يف عامل ال�سيافة والقطاع الغذائي، حيث يجتمع اأهل 

الخت�سا�ض وي�سّوقون ملنتجاتهم وخدماتهم، ويرّوجون خلرباتهم ويناق�سون اآخر البتكارات، ويخّططون مل�ستقبل القطاع.

فتحت رعاية معايل وزير ال�سياحة ال�سيد اأفيدي�ض كيدانيان، عودة هوريكا لبنان ليحتل م�ساحة من الهتمام يف بريوت بن�سخته 

الـ25 من 20 حتى 23 اآذار2018 يف الواجهة البحرّية لبريوت )املعروفة �سابقًا بـ»Biel«(. مل يعد هذا املوعد ال�سنوي حدث ال�سيافة 

واخلدمات الغذائية املنتظر يف كل عام فح�سب، بل غدا ملتقى الأعمال الرائدة على �سعيد البالد ب�سكل عام. اإذ يجمع املحرتفني يف 

جمال التجارة من خمتلف اأرجاء املنطقة، والوجهة الأ�سا�سية لل�رصكات التي تريد دخول اأ�سواق جديدة، ونيل فر�ض عمل متنّوعة، 

ومواكبة اأحدث البتكارات والجتاهات.

هذا العام، الرتكيز �سيكون على تقدير املهارات والبتكارات اجلديدة ومكافاأة املواهب والإبداع يف فن املطبخ اللبناين.

ومن املفرت�ض اأن ي�ستقبل املعر�ض اأكرث من 350 �رصكة عار�سة حملية ودولية من الإمارات العربية املتحدة، وم�رص، و�سورية، والأردن، 

وتركيا، وفرن�سا، واإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وكوريا. و�ستعر�ض اأكرث من 2،500 عالمة جتارية معروفة، تقدم اأحدث املنتجات وتلك 

التي �سُتطرح يف الأ�سواق قريبًا، من مواد غذائية واأدوات الطبخ، اإىل التغليف والتو�سيم، واأنواع اخلدمات املتعلقة بهذا القطاع كافة.

اليوم، بات معر�ض وملتقى هوريكا حدًثًا لبنانيًا ُينّظم �سنويًا يف بريوت كما يف الكويت والأردن واململكة العربّية ال�سعودّية.

املحلية  الأ�سواق  دوره يف  عن  ف�سال  العاملي،  الت�سدير  خريطة  على  لبنان  ي�سع  الذي  والوحيد  الأول  املعر�ض  هو  »هوريكا« 

والإقليمية، كونه يجذب العمالء من جميع اأنحاء لبنان واملنطقة والعامل.

لذلك اأ�سبح عنوانًا لكل املهتمني وامللّمني بعامل ال�سيافة واملواد الغذائية، وب�سمة �سياحية مميزة، ومنا�سبة جامعة تلتقي خاللها 

املوؤ�س�سات ال�سياحية والفنادق واملطاعم.

اأهمية املعر�ض الذي تنظمه �رصكة »هو�سبيتالتي �رصف�سيز« اأنه يجمع املحرتفني يف جمال التجارة من اأرجاء املنطقة، 

وال�رصكات التي تريد الدخول اإىل اأ�سواق جديدة. وي�سكل من�سة ت�ستقطب اأبرز ال�سخ�سيات يف هذا املجال، من اأ�سحاب 

الفنادق و�رصكات الأغذية وامل�رصوبات، و�سّناع القرار، ف�ساًل عن 18 األف حمرتف يف جمال التجارة من ال�رصق 

الأو�سط وخارجه.

اأكرث من ع�رص فعاليات يومية، ت�سمل جل�سات طهو ومنتديات،  كما �سيتميز »هوريكا« بربنامج ي�سم 

»هو�سبيتالتي  ل�رصكة  العامة  املديرة  واأو�سحت  وم�رصوبات.  طهو  وم�سابقات  حوار  وطاولت 

الـ25  الأعوام  مدى  على  نوعية  قفزة  »�سهد  املعر�ض  اأن  �سالمة،  دمو�ض  جومانا  �رصف�سيز« 

املا�سية، اإذ تخطى عدد العار�سني 350 بني حمليني ودوليني وجمع اأكرث من 2500 عالمة 

جتارية«.

ا�ستثنائية  ال�سنة  هذه  ن�سخة  تكون  اأن  اإىل  جاهدين  ن�سعى  »نحن  وقالت: 

ال�سيافة  قطاعي  ا�ستمرار  لنثبت  والتمّيز،  التجّدد  من  مزيداً  معها  حتمل 

واخلدمات الغذائية بالن�ساط الدائم، على الرغم من الظروف ال�سائدة 

يف املنطقة«.
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اأكرث  من  الغذائية  ال�صناعات  تعترب 

ازدهاراً  اللبنانية  ال�صناعية  القطاعات 

ا�صم  ال�صنوات  مر  على  حملت  اإذ  ورواجًا، 

»لبنان« اإىل معظم اأ�صقاع العامل وجنحت 

يف تكري�ض ا�صم مطبخه عامليًا ملا تتمتع 

وحلر�صها  عالية  جودة  م�صتويات  من  به 

الدائم على مواكبة اأبرز التطورات العاملية 

�صيما  وال  الغذائي  ال�صناعي  املجال  يف 

على �صعيد التعبئة والتغليف.

التي  ال�صناعة  �صمعة  اإنها  الواقع،  يف 

دول  يف  اللبنانية  اجلاليات  اأ�صاءتها  

االغرتاب، ففي ظل �صيق ال�صوق يف لبنان 

حققت املنتجات اللبنانية اأ�صواقًا خارجية 

متثل  التي  اللبنانية  اجلاليات  خالل  من 

للمنتجات  امل�صتهلكني  من  �رشيحة  اأكرب 

ال�صناعية الغذائية باالإ�صافة اإىل اجلاليات 

ال�رشق اأو�صطية املرتبطة باملطبخ اللبناين. 

اللبنانية  الغذائية  ال�صناعات  ومتلك 

يف  املناف�صة  تخولها  عّدة  امتيازات 

ارتفاع  الرغم من  اخلارجية على  االأ�صواق 

اأ�صعارها، اإذ اإن اجلالية اللبنانية املوجودة 

االأول  ل�صببني:  املنتج  ت�صرتي  اخلارج  يف 

بالوطن،  واالرتباط  باحلنني  مرتبط 

ذلك،  اإىل  اإ�صافة  باجلودة.  يتعلق  والثاين 

اأمور اإ�صافية ت�صاهم يف ا�صتمرارية  هناك 

التقليدية  النكهة  واأهمها  ال�صناعة،  هذه 

اللبنانية التي يدخلها املطبخ اللبناين يف 

�صناعة املواد الغذائية، حيث يتم نقل طابع 

بطريقة  والعريق  القدمي  اللبناين  املطبخ 

�صالحياته  مدة  ت�صمن  حمفوظة  علمية 

وو�صوله اإىل امل�صتهلك  بالنكهة نف�صها . 

اأي�صًا  اللبناين  الغذائي  املنتج  ز 
ّ
ميي ما  و 

املوقع  مع  االإنتاج  مو�صمية  ارتباط  هو 

الذي  ومناخه  للبنان  املميز  اجلغرايف 

االأمر  اجلودة،  عايل  زراعيًا  اإنتاجًا  يثمر 

الذي يعطي قدرات تناف�صية كبرية للمنتج 

الغذائي من حيث اجلودة.

)املطبخ  العاملني  هذين  ارتباط  و�صاهم 

منتج  تقدمي  يف  االأولية(  واملواد  اللبناين 

لبناين عايل اجلودة يحمل �صعار »�صنع يف 

بعد  اللبنانية،  ال�صناعة  ز 
ّ
مي الذي  لبنان« 

اأن اأ�صبح حكراً على امل�صانع اللبنانية ما 

اأعطى �صورة جميلة جداً لل�صناعة، لي�صبح 

كبرية  اقت�صادية  قيمة  ذا  ال�صعار  هذا 

لل�صناعيني. 

وال يزال قطاع ال�صناعات الغذائية جاذبًا 

لال�صتثمارات، على الرغم من ارتفاع كلفة 

االإنتاج  كلفة  اإرتفاع  اإىل  نظراً  االإنتاج 

الصناعات الغذائية.. 

شمعة القطاع المضيئة ال تطفئوها!

تحقيق
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مقارنة  كبري  حد  اإىل  لبنان  يف  الزراعي 

بكلفة االإنتاج يف الدول الزراعية ال�صناعية 

كاأ�صرتاليا  الغذائية  لل�صناعات  املنتجة 

وكندا وتركيا.

اىل  للم�صتثمرين  القطاع  وتعود جاذبية 

يتمتع  التي  املهمة  التناف�صية  امليزات 

�صة 
ّ

بها ومنها توّفر اليد العاملة املتخ�ص

روابط  وجود  املنخف�صة،  الكلفة  ذات 

ع، 
ّ
ومتنو قوي  زراعي  قطاع  مع  وثيقة 

احلكومة  من  موؤ�ص�صاتي  دعم  ووجود 

لالختبار  موؤ�ص�صات  توّفر  عرب  ويتجّلى 

 3 ذلك  يف  )مبا  والتطوير  والبحث 

�صة 
ّ

متخ�ص مهنية  ومدر�صة  خمتربات( 

اإىل  اإ�صافة  الغذائية،  ال�صناعات  يف 

ا.
ًّ
�صهرة املطبخ اللبناين عاملي

كما اأنه قطاع مهم على ال�صعيد ال�صناعي، 

ال�صناعات  اأحد  كونه  يف  اأهميته  وتكمن 

اإىل  تهدف  التي  التقليدية  التحويلية 

حتويل املنتجات الزراعية اللبنانية املن�صاأ 

واالأ�صل، اإىل منتج طويل االأجل لال�صتفادة 

من املو�صمية الزراعية وت�صجيع املزارعني 

لتوفري منتوجات ت�صلح للحفظ يف عبوات 

بهدف الت�صدير.

 غياب ثقافة االستهالك

ويبقى م�صتغربًا، اأنه على الرغم من متتع 

جودة  مب�صتوجات  اللبنانية  املنتجات 

االأوروبية  املعايري  اأهم  ت�صاهي  عالية 

اإنتاجية  من  الرغم  وعلى  والعاملية، 

امل�صانع املرتفعة، ا�صترياد لبنان كميات 

نظراً  ال�صناعة  هذه  منتجات  من  هائلة 

اال�صتهالك املحلي عن  ثقافة  اإىل غياب 

مئات  تقدم  التي  فامل�صانع  اللبنانيني. 

على  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  االأ�صناف 

اإنتاجها.  لت�رشيف  اخلارجية  االأ�صواق 

للبنانيني  كبري  دور  يربز  عليه،  وبناء 

القطاع  تقدم  على  احلفاظ  يف  حتديداً 

وا�صتمراريته، وي�صلط ال�صوء على تق�صري 

ثقافة  تعزيز  يف  املتعاقبة  احلكومات 

ا�صتهالك املنتجات الوطنية لدى �صعبها 

الداعمني  اأول  يكون  اأن  يفرت�ض  الذي 

اآالف  له  يوّفر  الذي  ال�صناعي  لقطاعه 

على  فاعل  بدور  ويتمتع  العمل،  فر�ض 

�صعيد حت�صني الواقع االقت�صادي.

منتجات  لبنان  ا�صتورد   ،2017 عام  ويف 

من  دوالر  مليون   1،855 بقيمة  غذائية 

يف  تركيا  وتاأتي  االأ�صناف.  خمتلف 

للمواد  لبنان  اإىل  امل�صدرة  الدول  طليعة 

عام  يف  لبنان  اإىل  �صدرت  اإذ  الغذائية، 

تلتها  دوالر،  مليون   120 بقيمة   2017
فرن�صا )106 ماليني دوالر(، واملانيا )80 

مليون   69( م�رش  ثم  ومن  دوالر(  مليون 

دوالر(.

ال خيار اال الصمود
تواجه  التي  التحديات  و�صف  ميكن  وال 

ا�صتمرار  فمع  باملخيفة،  اإال  القطاع 

الت�صدير  اأكالف  وارتفاع  احلدود  اإقفال 

مرتفعة  اإنتاج  كلفة  اإىل  ت�صاف  التي 

املجاورة  البلدان  يف  مبثيالتها  مقارنة 

الدول  وحتى  ككل  االأو�صط  ال�رشق  ودول 

دعم  غياب  ا�صتمرار  ظل  ويف  االأوروبية. 

حقيقي وفعلي للقطاع، ويف وقت تغرق فيه 

امل�صتوردة،  باملنتجات  اللبنانية  االأ�صواق 

الغذائية،  ال�صناعات  معاناة  تت�صاعف 

ملن  بد  ال  الذي  االأقوى  التحدي  ليربز 

العاملية  نحو  االنطالق  يف  ذكاوؤه  اأ�صعفه 

يف اأحلك الظروف ك�صبه، وال بد ملن اأ�صاء 

�صمعة القطاع من منع اإطفائها عرب تغذية 

التي  الروح   تلك  داخلة،  التحدي يف  روح 

متكنه من مواجهة ال�صعاب وتثبيت قدميه 

اأي  ال�صجاعة خلو�ض  االأ�صواق وتعطيه  يف 

ال�رشوري  فمن  وربحها.  تناف�صية  معركة 

اأن يفهم ال�صناعيون االأ�صواق املحيطة بهم 

من  يتمكنوا  لكي  معها  التعامل  وكيفية 

تكييف اأنف�صهم واملحافظة على وجودهم. 

اأمام  لي�ض  ال�صمود،  اإال  فلي�ض هناك خيار 

ال�صناعي �صبيل للخال�ض اإال العمل الإيجاد 

خمارج ت�صمن ا�صتمراره، ف�صناعته جعلته 

متجذراً يف وطنه، ثابتًا فيه.

ليبقى النداء االأخري ملن ي�صمع:  ال�صناعات 

ال  امل�صيئة.  القطاع  �صمعة   .. الغذائية 

تطفئوها!

جدول يظهر أبرز الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الغذائية إلى لبنان

النسبة )%(القيمة )مليون دوالر( البلد

806اأملانيا

504اإمارات

594اإيطاليا

604برازيل

1209تركيا

655�سعودية

1068فرن�سا

695م�رص

624اململكة املتحدة

524هولندا

564الوليات املتحدة
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ي�صهب مدير عام معهد البحوث ال�صناعية د. ب�صام الفرّن يف �رشح 

دور املعهد يف دعم قطاع ال�صناعات الغذاية والذي بداأ يف عام 

والتي  ال��وزراء  جمل�ض  عن  االإلزامية  املرا�صيم  �صدور  مع   2004
�صّددت على �رشورة فح�ض املنتجات التي تدخل اإىل لبنان وفقًا 

للموا�صفات اللبنانية ال�صادرة عن موؤ�ص�صة املقايي�ض واملوا�صفات 

اللبنانية )ليبنور(.

و�صّدد الفرّن على اأن »دور املعهد يف القطاع ال يقت�رش على اإجراء 

بالتحديث  تتعلق  دقة  اأكرث  مهمات  اإىل  يتعداه  بل  الفحو�صات، 

ي�صم  املختربات،  عمل  اإىل  »اإ�صافة  اأنه  اإىل  واأ�صار  واالبتكار«. 

اللبناين  االأوروبي  املركز  منها  متعّددة  مراكز متخ�ص�صة  املعهد 

 )ELCIM( ال�صناعي  للتحديث 

الذي يعمل على حتديث ال�صناعة 

بطبيعة  ت�صم  والتي  عام  ب�صكل 

الغذائية«.  ال�صناعات  احل��ال 

ولفت اإىل اأن »املعهد ي�صم اأي�صًا 

واالبتكار  التكنولوجيا  مركز 

 Center for Innovation and(

يعنى  ال����ذي   )Technology
والتكنولوجيا  االبتكار  بت�صجيع 

ال�صناعات  قطاع  يف  خا�صة 

»املعهد  اأن  وك�صف  الغذائية«. 

اأي  يحوي وحدة ا�صت�صارات غذائية جاهزة على الدوام ال�صتقبال 

م�صنع ي�صاأل عن كيفية تطوير �صناعته«.

لها  تخ�صع  التي  املخربية  الفحو�صات  عن  احلديث  اإط��ار  ويف 

الربوف�صور جوزيف  املعهد  لفت مدير املختربات يف  املنتوجات، 

الإجراء  متكاملة  خمتربات  جمموعة  ي�صم  »املعهد  اأن  اإىل  متى 

الفحو�صات للمنتجات الغذائية«. وقال: »اأي منتج غذائي يحتاج 

العوامل ت�صم  لتبيان معايري جودته، وهذه  3 عوامل  اأىل فح�ض 

العامل املكروبيولوجي اي املتعلق بالتحاليل اجلرثومية، العامل 

والعامل  ورائحته،  ونكهته  املنتج  بلون  يعنى  الذي  الفيزيائي 

الكيماوية  املعايري  اأو  املكونات   بكل  يعني  وال��ذي  الكيميائي 

يف  فح�صها  املمكن  م��ن  التي 

املنتجات«.

املعهد  ي�صم  »ك��م��ا  واأ���ص��اف: 

التعبئة  بعوامل  يعنى  خمترباً 

والتعليب، حيث من املهم التاأكد 

من عدم وجود ارحتال الأي مواد 

الغذائية  امل��واد  اإىل  العبوة  من 

اإ�صافة  داخلها.  يف  امل��وج��ودة 

خمتربين  املعهد  ي�صم  ذلك،  اإىل 

اإ���ص��اف��ي��ني ل��ف��ح�����ض امل��ي��اه 

والطحني واخلبز«.

دور معهد البحوث ال يقتصر على إجراء الفحوصات بل يتعداه إلى مهمات 
تتعلّق بالتحديث واالبتكار

: طالما المعهد بخير.. المصانع بخير الفرّنّ
مر  على  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات  جالت 

اأي  دون  من  العامل  اأ�سواق  خمتلف  يف  ال�سنوات 

الذي  لبنان«  »�سنع يف  ب�سعار  تطوف  ا�ستثناء، 

التي  العالية  اجلودة  مبعايري  مبا�رصة  ارتبط 

تعزيزها  عن  ال�سناعي  القطاع  يومًا  يتواَن  مل 

وتكري�سها عرب ا�ستقدام اأحدث الآلت اإىل م�سانعه 

واعتماد كادر ب�رصي حمرتف قادر على ن�سج اأف�سل 

البحوث  معهد  يرافقهم  الزبائن،  مع  العالقات 

�سفر  جواز  تعطي  جبارة  جهود  عرب  ال�سناعية 

فحو�سات  اإجراء  عرب  الأ�سواق  نحو  للمنتجات 

املعهد  يوؤدي  كما  جودته.  يوؤكد  لالإنتاج  خمربية 

الن�سح  لهم  يقدم  الذي  املجهول  اجلندي  دور 

وال�ست�سارة عرب جمموعة من املختربات املتكاملة 

واملراكز املتخ�س�سة.

مقابلة

مدير المختبرات
 البروفسور جوزيف متى
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مهم  املختربات  هذه  وجود  »اأن  على  و�صّدد 

�صحة  يف  تكمن  العربة  اأن  اإال  املعهد،  يف 

عنها.  ت�صدر  التي  والنتائج  الفحو�صات 

اعتماد  على   2004 عام  املعهد  حاز  ولهذا، 

 ISO �صهادة  نيل  عرب  الدولية  املراجع  اأعلى 

 300 على  نف�صه  العام  يف  حاز  كما   .17025
اأخذ  الك�صف، طرق  طريقة حتليل يف جماالت 

يتمتع  مرجع  اليوم  وهو  والتحليل.  العينات، 

مب�صداقية كبرية حيث ال �صك اأو طعن بنتائج 

الفحو�صات، اإ�صافة اإىل غياب اأي تدخالت ما 

يجعله �رشحًا علميًا بامتياز«.

وذكر اأن »املختربات تنت�صب اإىل موؤ�ص�صات مرجعية للغذاء و�صالمة 

الغذاء، كال�ICC وهي اأعلى مرجع يف فح�ض احلبوب، كما تنت�صب 

اإىل ال�Euro Lab اأي جتمع املختربات االأوروبية املرجعية«.

بين المعايير اللبنانية واألوروبية
كانت   ،2004 عام  املرا�صيم يف  تطبيق  بدء  »مع  اأنه  مّتى  وك�صف 

هذا  اأن  اإال  كبرية،  الغذائية  املنتجات  يف  املطابقة  عدم  ن�صبة 

 بعد مرور 14 عامًا على تطبيق هذه املرا�صيم، بحيث 
ّ

الواقع تغري

املنتجات  �صجلت  وبحيث  كبري  ب�صكل  املطابقة  عدم  ن�صب  تدنت 

.»2017 امل�صتوردة اإىل لبنان ما يقارب 3 اأو 4 % يف العام 

امل��ق��ارن��ة بني  ح���ول  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  رد  ويف 

اأن  مّتى  اأكد  واالأوروبية،  اللبنانية  املعايري 

يف  يتواجد  منتج  الأي  اللبنانية  »املعايري 

االأ�صواق اخلارجية هي ن�صخة عن املوا�صفات 

قد  �صتكون  نف�صها  االأبحاث  اإن  اإذ  االأوروبية، 

االأحيان يتم  اأنه يف غالب  اأجريت عليه. كما 

لو�صع  االأوروب��ي��ة  املعايري  من  اال�صتيحاء 

معايري لبنانية«.

املوا�صفات  تطبيق  يجوز  ال  »اأنه  على  و�صّدد 

االأوروبية ب�صكل دائم يف لبنان، وال �صيما على 

اللبنانية املح�ض كاللبنة والك�صك  املنتجات 

بعدة  »ليبنور«  تقوم  كهذه،  حال  »يف  اأنه  اإىل  واأ�صار  والزعرت..«. 

ال�صيف  يف  اللبنة  �صعيد  على  مثاًل  املعهد  مع  بالتعاون  اأبحاث 

جودة  ت�صمن  حمّددة  مبعايري  تخرج  االأبحاث  ونتيجة  وال�صتاء، 

املنتج«.

على  يطراأ  تطور  اأو  جديد  كل  متابعة  ال�رشوري  »من  اأنه  واعترب 

ب�صكل  تعديالت  اإىل  تخ�صع  التي  االأوروبية  املوا�صفات  �صعيد 

متكرر، وذلك ملواكبة التطورات العاملية يف هذا املجال«.

كفاءة علمية عالية
وراأى مّتى اأن »اأبرز العوامل التي جعلت املعهد على هذا امل�صتوى 

يتمتع معهد البحوث 

الصناعية بمصداقية كبيرة 

حيث ال شك أو طعن 

بنتائج الفحوصات، نظرًا إلى 

غياب أي تدخالت ما يجعله 

صرحًا علميًا بامتياز
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العايل من الثقة هو الكفاءة العلمية التي تقف 

العامة  االإدارة  عامل  وهي  عوامل،  عدة  على 

نحو  واندفاع  ا�صرتاتيجية  روؤية  هناك  حيث 

العامل  هذا  من  جزءاً  جتعله  معينة  موا�صيع 

املتطور، اإ�صافة اإىل عامل فريق العمل وذلك 

على  وقدرته  به  يقوم  الذي  املجهود  بف�صل 

التقنيات  مواكبة  عرب  دائ��م  ب�صكل  التطور 

ب���دورات  دائ���م  ب�صكل  ي��ق��وم  حيث  اجل��دي��دة 

على  مهم  موؤمتر  اأي  يف  وي�صارك  تدريبية 

ال�صعيد الدويل«.

كما ك�صف اأن »مواكبة التطور يف التجهيزات 

وا�صتقدامه �صاهم يف تعزيز قدرات املعهد، فحاليًا ال توجد تقنية 

يف  موجودة  وغري  العامل  يف  موجودة  الغذاء  جمال  يف  عاملية 

ز املعهد ب�رشعة التحرك، فمع بروز اأي م�صكلة اأو 
ّ
لبنان. كما يتمي

معايري معينة يف �صالمة الغذاء، يحللها املعهد ب�رشعة قيا�صية نظراً 

املختربات  مع جتمع  العامل وحتديداً  التفاعل مع  قدرته على  اإىل 

ر م�صاألة معينة، املختربات يف لبنان قادرة 
ّ
االأوروبية بحيث اإذا طو

التي متلكها، ووجود فريق  التجهيزات  اأي�صًا بف�صل  التطوير  على 

ع«. 
ّ
عمل حمرتف اإ�صافة اإىل املعرفة التي يكت�صبها من ذلك التجم

املعهد  يكون  اأن  يجوز  ال  اإذ  مهمة،  امل�صائل جد  »هذه  اأن  واعترب 

معزواًل يف جزيرة، بل هو بحاجة اإىل تفاعل علمي مع املوؤ�ص�صات 

املرجعية ليتمكن من فر�ض نف�صه كمرجعية علمية اي�صًا«.

اأن »املعهد يف الطليعة على ال�صعيد العربي، وقد ا�صت�صاف  واأكد 

ال�صناعية  االأبحاث  العربي ملراكز  املنتدى  االأخرية  الفرتة  خالل 

والذي انعقد برئا�صة معهد البحوث ال�صناعية يف لبنان، علمًا اأن 

املعهد �صرياأ�ض هذه الدورة التي متتد الأربع �صنوات«.

عدة  نّفذ  حيث  الدولية  اجلهات  بثقة  يحظى  »املعهد  اأن  واعترب 

يف  )يونيدو(  ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  م�صاريع 

لبنان واخلارج«.

دعم انتشار الصناعة
االأ�صواق  اللبنانية يف  ال�صناعة  انت�صار  املعهد يف دعم  وعن دور 

التقنية  الذراع  هو  املعهد  �صك،  دون  »من  الفرّن:  قال  اخلارجية، 

املعهد  دام  وما  اللبنانية.  لل�صناعة  وحتديداً  اللبنانية،  للدولة 

بخري، امل�صانع بخري. فمطلق اأي �صناعي مهما كان اخت�صا�صه، 

باأ�صتطاعته اللجوء اإىل املعهد اإذا كان بحاجة اإىل ا�صت�صارة معينة 

اأو  يحتاجها،  درا�صة  اأي  اأو  ما  ا�صتي�صاح  اأو 

لديه فح�ض معنّي«.

واأ�صار اإىل اأن »ال�صناعات الغذائية ال ميكنها 

اللبنانية  ال�صوق  على  كامل  ب�صكل  االتكال 

على  االنفتاح  اإىل  بحاجة  اإنهم  بل  مبفردها، 

اإىل  يحتاج  ال��ذي  االأم��ر  اخلارجية  االأ���ص��واق 

عالية،  جودة  مب�صتويات  اإنتاجها  يتمتع  اأن 

وهذا اأمر مرتبط اإىل حد كبري بتخفي�ض ن�صب 

يربز  وهنا  الغذائية،  للمعايري  املطابقة  عدم 

واالأبحاث  الفحو�صات  واأهمية  املعهد  دور 

واال�صت�صارات والدعم التقني التي قدمها على 

مر ال�صنوات ال�صابقة بناء لطلب امل�صانع«.

ميدانيًا،  امل�صانع  يزور  االأحيان،  بع�ض  ويف  »املعهد  اأن  واأعلن 

ويراقب عمليات االإنتاج وياأتي بعينات«.

ولفت اإىل اأن »دور املعهد ال يقت�رش فقط على مواكبة الت�صدير، اإمنا 

اأي�صًا على على �صبط اال�صترياد عرب فر�ض رقابة على املنتجات 

االأجنبية كافة التي تدخل اإىل ال�صوق اللبنانية«. واعترب اأنه »منذ 

عام 2004، اأ�صبح العامل يعرف اأن لبنان بلد فيه رقابة وال ي�صتقبل 

اأي منتجات ال تراعي معايري ال�صالمة الغذائية«.

معايير السالمة .. ربح للصناعي
والتي  ال�صالمة  امل�صانع مبعايري  تقيد  الفرّن على �رشورة  و�صّدد 

تق�صم اإىل �صقني: �صالمة املن�صاآت وال�صالمة داخل امل�صنع. واعترب 

د يحمل اأرباحًا لل�صناعي، ففي الفرتة االأخرية �صهدنا 
ّ
اأن »هذا التقي

احرتاق م�صنعني كبريين وهذا اإن دّل على �صيء فهو يدل على غياب 

معايري ال�صالمة داخل امل�صنع. وراأى اأن »متتع املنتجات مبعايري 

وي�صمح  اخلارجية  االأ�صواق  اأب��واب  اأمامها  ع 
ّ
ي�رش عالية  �صالمة 

ع. كما ي�صمح بحث امل�صتهلك اللبناين على 
ّ
للم�صانع بالنمو والتو�ص

اإعطاء االف�صلية للمنتجات الوطنية يف عمليات اال�صتهالك، االأمر 

الذي نحن باأم�ض احلاجة اإليه يف هذه الظروف االقت�صادية ال�صيئة 

كونه قادراً على جلم فاتورة اال�صترياد اإىل حد كبري«.

ل��وزارة  التقنية  ال��ذراع  هو  املعهد  اأن  اأك��د  ���ص��وؤال،  على  رد  ويف 

واال�صت�صارية  التخ�ص�صية  امل��راك��ز  بف�صل  وق��ادر  ال�صناعة، 

العمل  ثغرات موجودة يف  اأي  ال�صوء على  لت�صليط  فيه  املوجودة 

اأو اأي مكامن خطر«. وك�صف اأن »املعهد يحوي ق�صمًا خا�صًا قادراً 

.»ISO 14001�وال ISO 22000�على منح �صهادتي ال

مواكبة التطور ساهمت 

في تعزيز قدرات معهد 

البحوث الصناعية، فحاليًا 

ال يوجد تقنية عالمية في 

مجال الغذاء غير موجودة 

في لبنان

مقابلة

All kind of PVC and 
pp-nonwooven bags... 

Dora, Beirut-Lebanon  
Tel: +9611 254772  Mobile: +961 3 945399  Fax: +9611 254773

Email: info@nylco.net  Website: www.nylco.net



All kind of PVC and 
pp-nonwooven bags... 

Dora, Beirut-Lebanon  
Tel: +9611 254772  Mobile: +961 3 945399  Fax: +9611 254773

Email: info@nylco.net  Website: www.nylco.net



العدد 167 اآذار 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L122

ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفقًا للنظام اجلمركي املن�سق تدرج ال�سناعات الغذائية �سمن البنود اجلمركية للف�سول 4 )والذي يت�سمن 

البان واجبان ومنتجاتها، بي�ض طيور، ع�سل طبيعي وغريها من منتجات �ساحلة لالكل(، وكذلك الف�سول 

اللحوم  عن  ف�ساًل  والنباتية،  احليوانية  والزيوت  والدهون  ال�سحوم  تت�سمن  وهي   24 الف�سل  وحتى   15
وامل�رصوبات  امل�سنعة  والفواكه واحلبوب  والنباتات  ال�سكرية واخل�سار  وامل�سنوعات  وال�سماك املح�رصة 

والتبغ وم�سنوعاته.

 يعترب قطاع ال�سناعات الغذائية وامل�رصوبات احد القطاعات ال�سا�سية يف القت�ساد اللبناين وهو من 
اهم ال�سناعات اللبنانية واكرثها ا�ستقطابًا للر�ساميل املوظفة يف ال�سناعة واليد العاملة ال�سناعية ويقدر 

حجم النتاج يف هذه ال�سناعات باكرث من 1.7 مليار د.اأ.

%من   2.66 ال�سناعي وحوايل  القطاع  % من ناجت   32.03 القطاع ما يقارب   �سكلت منتجات هذا 
الناجت املحلي الجمايل، هذا يف العام 2015 )وفقًا لأحدث الرقام املتوفرة(.

 تبواأت هذه ال�سناعات الغذائية ال�سدارة لناحية عدد املوؤ�س�سات وهي ت�سكل 21.8 % من اجمايل عدد 
املوؤ�س�سات )اي حوايل 963 موؤ�س�سة( 

 ميتلك هذا القطاع امكانات كبرية لتوفري فر�ض العمل من �سمن القطاع ال�سناعي، بحيث يوؤمن حاليًا 
 %  25.7 والنتاج  ال�سناعي.  القطاع  العاملة يف  القوى  % من    25 ي�سكل  20،607 فر�سة عمل، مما 

والقيمة امل�سافة 26.3 %

 يتاألف هذا القطاع ب�سكل رئي�سي من موؤ�س�سات عائلية �سغرية احلجم، 
 توظف �ستة عمال كمعدل و�سطى.

الميزات التنافسية

- توفر اليد العاملة املتخ�س�سة ذات الكلفة املنخف�سة 

- وجود روابط وثيقة مع قطاع زراعي قوي ومتنوع.

- دعم موؤ�س�ساتي من احلكومة: توفر موؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطور )مبا يف ذلك 3 خمتربات( ومدر�سة 

مهنية متخ�س�سة يف ال�سناعات الغذائية 

   - �سهرة املطبخ اللبناين عامليًا.

   - ت�سكل �سادرات منتجات ال�سناعات الغذائية 17.6 % من اجمايل ال�سادرات اللبنانية يف العام 2017.

معامل كامل بدوي البساط



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 167 اآذار 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 123

ا�صترياد  اح�صاءات  ان  اىل  هنا  نذكر 

اىل  ت�صري  الغذائية  ال�صناعات  وت�صدير 

يف  كبرية  مناف�صة  يواجه  لبنان  ان 

امل�صتوردات حيث بلغ العجز يف امليزان 

التجاري يف العام 2017، مليار و 355.1 

بانخفا�ض  اي  د.اأ  امريكي  دوالر  مليون 

 2016 العام  مع  مقارنة   %  0.9 ن�صبته 

التجاري  امليزان  يف  العجز  بلغ  حيث 

مليار و 367،1 مليون د.اأ.

�صادرات  قيمة  ان  اىل  اال�صارة  وجتدر 

 2017 العام  خالل  الغذائية  ال�صناعات 

 491.1 مقابل  د.اأ  مليون   500،2 بلغت 

مليون د.اأ خالل العام 2016 اي بارتفاع 

ون�صبته 1.9 %.

اما م�صتوردات ال�صناعات الغذائية خالل 

العام 2017 بلغت مليار و 1855.4 مليون 

د.اأ مقابل مليار و 1858.1 مليون د.اأ خالل 

العام 2016 اي بانخفا�ض ون�صبته 0.2 %

اما بالن�صبة الأهم ال�صناعات الغذائية.                                                                                                                  

فقد �صكلت �صادرات ال�صكاكر واحللويات 

الن�صبة االكرب اذ بلغت 13.8 % من جممل 

اللبنانية،  الغذائية  ال�صناعات  �صادرات 

 134.5 التجاري  امليزان  العجز يف  وبلغ 

مليون د.اأ.

وكذلك بالن�صبة للدهون والزيوت  فقد بلغ 

مليون   101 التجاري  امليزان  مع  العجز 

% من جممل ال�صناعات   7.2 د.اأ و�صكلت 

الغذائية.

اما بالن�صبة للخ�صار والنباتات والفواكه 

امليزان  يف  فائ�ض  هناك  كان  امل�صنعة 

التجاري وقدره 26 مليون د.اأ

اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان 

التجاري فيها 70.1 مليون د.اأ.

عجز بين االستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2017
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ال�صناعات الغذائية

1-1 مصنوعات سكرية

1-2 صناعة الدهون والزيوت

أ- الصادرات

ارتفعت قيمة �صادرات امل�صنوعات ال�صكرية من 44.7 مليون 

د.اأ يف العام 2013 اىل 68.9 مليون د.اأ يف العام 2017 وذلك 

بن�صبة 54.1 %.

ال�صكرية  امل�صنوعات  ا�صواق �صادرات  �صوريا  ت�صدرت   
 4 بن�صبة  احلرة  ال�صوق  تليها   %  76 بن�صبة   2017 العام  يف 

 %  2 % وال�صعودية بن�صبة   3 % ثم الواليات املتحدة بن�صبة 
واالمارات العربية بن�صبة 2 % وقطر كذلك بن�صبة 2 %.

أ- الصادرات:

انخف�صت قيمة �صادرات الدهون والزيوت من 36.5 مليون 

د.اأ يف العام 2013 اىل 35.9 مليون د.اأ يف العام 2017 وذلك 

بن�صبة 1.6 %.

الدهون  �صادرات  ا�صواق  املتحدة  الواليات  ت�صدرت   
الربتغال  تليها   %  15 بن�صبة   2017 العام  يف  والزيوت 

بن�صبة والكويت   %  10 بن�صبة  ال�صعودية  ثم   %  10  بن�صبة 

9 % فاالمارات العربية بن�صبة 9 % وكندا بن�صبة 6 % والعراق 
بن�صبة 6 %.

ب- المستوردات:

من  ال�صكرية  امل�صنوعات  م�صتوردات  قيمة  كذلك  ارتفعت 

169.1 مليون د.اأ عام 2013 اىل 203.3 مليون د.اأ يف العام 
2017 وذلك بن�صبة 20.2 %.

 ت�صدرت كوريا اهم موارد ا�صترياد ال�صناعات ال�صكرية 
يف العام 2017 بن�صبة 22 % تليها الربازيل بن�صبة 20 % ومن 

 %  6 بولندا  ثم   %  9 بن�صبة  واجلزائر   %  9 بن�صبة  فرن�صا  ثم 

وم�رش بن�صبة 4 %.

ب-المستوردات:

انخف�صت قيمة م�صتوردات الدهون والزيوت من 199.5 مليون 

د.اأ يف العام 2013 اىل 164 مليون د.اأ يف العام 2017 وذلك 

بن�صبة 17.8.

والزيوت  الدهون  ا�صترياد  موارد  اهم  رو�صيا  ت�صدرت   
 %  20 بن�صبة  اوكرانيا  تليها   %  24 بن�صبة   2017 العام   يف 

وتركيا   %  11 بن�صبة  وال�صعودية   %  11 بن�صبة  ماليزيا  ثم 

وم�رش   %  4 بن�صبة  املتحدة  والواليات   %  7  بن�صبة 

بن�صبة 4 %.

قيمة  ارتفعت  فقد  و2017   2013 االعوام  بني  باملقارنة 

ال�صادرات ال�صناعية الغذائية من 498.6 مليون د.اأ يف العام 

2013 اىل 500.2 مليون د.اأ يف العام 2017.
�صكلت هذه ال�صادرات ما ن�صبته 12.7 % من اجمايل ال�صادرات 

اللبنانية يف العام 2013 و�صوال اىل 17.6 % يف العام 2017. 

يف املقابل انخف�صت قيمة م�صتوردات ال�صناعات الغذائية من 

 855.4 مليار  اىل   2013 العام  يف  د.اأ  مليون   960.8 و  مليار 

مليون د.اأ يف العام 2017.

اجمايل  من   %  9.2 ن�صبته  ما  امل�صتوردات  هذه  �صكلت 

امل�صتوردات اللبنانية يف العام 2013 وانخف�صت اىل 8 % يف 

العام 2017.

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية / مليون دوالر

الميزان التجاريالنسبة %مستورداتالنسبة %صادراتالسنة
2013498.612.71.960.89.2-1462.2
2014556.916.82.001.09.8- 1444.1
2015523.817.71.829.710.1- 1305.9
2016491.116.51.858.19.9- 1367.1
2017500.217.61855.48- 1355.1
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1-3 صناعة الخضار والنباتات والفواكه

1-4 صناعة المشروبات

أ- الصادرات

انخف�صت قيمة �صادرات حم�رشات اخل�صار والنباتات والفواكه 

من 116 مليون د.اأ يف العام 2013 اىل 108.3 مليون د.اأ، يف العام 

2017 وذلك بن�صبة 6.6 %
اخل�صار  حم�رشات  �صادرات  ا�صواق  ال�صعودية  ت�صدرت   -

والنباتات والفواكه بن�صبة 23 % تليها الواليات املتحدة بن�صبة 

9 % ثم االمارات العربية بن�صبة 7 % وقطر بن�صبة 7 % والعراق 
بن�صبة 6 % واملانيا بن�صبة 6 % وهولندا بن�صبة 5 %.

أ- الصادرات

- بالن�صبة ل�صادرات العام 2017 ا�صتاثر العراق 18 % من اجمايل 

بن�صبة بريطانيا  وتليه  الروحية  امل�رشوبات  �صناعة   �صادرات 

 %  8 % وفرن�صا بن�صبة   8 الواليات املتحدة بن�صبة  % ثم   12  

واالمارات العربية بن�صبة 7 % و�صوريا بن�صبة 5 %.

ب-المستوردات

ا�صتاأثرت  فقد   2017 العام  يف  للم�صتوردات  بالن�صبة  اما   -

امل�صتوردة  امل�رشوبات  م�صادر  من   %  31 بن�صبة  بريطانيا 

 %  9 % وال�صعودية بن�صبة   16 من لبنان وتليها فرن�صا بن�صبة 

واملانيا بن�صبة 7 % والنم�صا بن�صبة 4 % وهولندا بن�صبة 4 %.

املرطبة  امل�رصوبات  وم�سانع  النبيذ  وم�سانع  الروحية  امل�رصوبات  م�سانع  امل�رصوبات  �سناعة  تت�سمن 

واملياه.

ب-المستوردات

والنباتات  اخل�صار  حم�رشات  م�صتوردات  قيمة  انخف�صت 

والفواكه من 89.8 مليون د.اأ يف العام 2013 اىل 82.2 مليون د.اأ 

يف العام 2017 وذلك بن�صبة 8.5 %.

اخل�صار  حم�رشات  ا�صترياد  موارد  اهم  ال�صني  ت�صدرت   -

 %  12 بن�صبة  تايالند  تليها   %  18 بن�صبة  والفواكه  والنباتات 

 %  7 بن�صبة  وفرن�صا   %  8 بن�صبة  وهولندا   %  8 بن�صبة  م�رش  ثم 

وايطاليا بن�صبة 5 % و�صوريا بن�صبة 5 %.

الميزان التجاريالمستورداتالصادرات
الوزن طنالقيمة $الوزن طنالقيمة $السنة
2013100.009110.700124.232273.937-24٫223
2014101.795109.893132.014127.181-30٫219
201582.04290.124124.89279.626-42٫850
201663.25366.592116.88672.781-53٫633
201760.02064٫721130.14563٫096-70٫125

التبادل التجاري للف�سل 22:م�رصوبات و�سوائل كحولية وخل

بوليفليكسالمصدر: - مديرية الجمارك اللبنانية
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مقابلة

ح�سن  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  ن�رصاوي  ي�سف  وفيما 

د على اأن »القطاع مل ينل 
ّ
بـ»املدافع ال�رص�س« عن القطاع، ي�سد

الوزراء حيث  اإقرارها يف جمل�س  القرارات يتم  اإن  اإذ  مطالبه 

ال�سيا�سية، وبالتايل من غري  تخ�سع كل امل�سائل للح�سابات 

املمكن اأن ت�سري الأمور بب�ساطة مطلقة«.

ل اإىل حد كبري على النتخابات، اإذ يعترب اأن عهد رئي�س 
ّ
ويعو

اجلمهورية مي�سال عون ينطلق بعدها، متمنيًا اأن ينتج منها 

ت�سكل  واأن  جديدة  قوانني  ت�رصيع  على  قادر  نواب  جمل�س 

حكومة توافق وطني متلك قرار النهو�س بالوطن.

اجتماعات مثمرة .. ولكن
لقاءاتهم  خالل  يلحظوا  مل  »ال�سناعيني  اأن  ن�رصاوي  واأعلن 

النواب  وجمل�س  واحلكومة  اجلمهورية  روؤ�ساء  مع  دة 
ّ
املتعد

ال�سناعة  ت�سجيع  على  كليًا  اتفاقًا  اإل  املعنيني  والوزراء 

والوقوف معها. كما اأن خطاب ق�سم رئي�س اجلمهورية تناول 

خالل  معربة  كلمة  األقى  احلريري  �سعد  والرئي�س  ال�سناعة، 

 
ٌ
واحد وكاأنه  املا�سي  العام  ال�سناعيني خالل  ع�ساء جمعية 

منا، يف حني ان راأي الرئي�س نبيه بري ل يختلف البته عنهما. 

اإىل  بحاجة  لكننا  اجلميل،  الكالم  هذا  على  نت�سكرهم  ونحن 

القطاعات  بع�س  حلماية  ملفًا   23 قدمنا  اإذ  عملية،  نتائج 

د على 
ّ
ب�ساأنها بعد«. و�سد اأي قرار  اإ�سدار  يتم  ال�سناعية ومل 

»اأن القطاع �سهد تراجعًا كبرياً خالل ال�سنوات الثالث الأخرية 

للت�سدير  الربية  الطرقات  اإقفال  واأبرزها  اأ�سباب  عدة  ب�سبب 

اإىل العراق و�سورية واخلليج العربي، وارتفاع تكلفة الت�سدير 

عرب البحر الأمر الذي ينعك�س ب�سكل مبا�رص على �سعر املنتج 

م�ساكل  اإىل  »اإ�سافة  اأنه  واأعلن  اخلارجية«.  الأ�سواق  يف 

قانون اإلغراق يحمي منتجاتنا ويؤمن إيرادات لخزينة الدولة.. لماذا ال يطّبق؟
نصراوي: قطبة مخفية تمنع دعم الصناعة

مل تنجح اجلهود احلثيثة التي بذلها ال�صناعيون 

العام املا�صي يف اإحداث اأي خرق يف جدار الأزمة 

امل�صانع  فحال  القطاع،  منها  يعاين  التي  احلادة 

عميد  يوؤكد  حني  يف  اأ�صواأ،  اإىل  �صيء  من  ت�صري 

ال�صناعيني الغذائيني جورج ن�رصاوي اأن »ل وجود 

لبوادر خري يف الأفق«.

هذا  ن�رصاوي  مع  احلديث  يكن  مل  الواقع،  يف 

�صوؤون  خرب  الذي  فال�صناعي  ك�صابقاته،  العام 

ال�صنوات  ع�رصات  مر  على  وهواج�صه  القطاع 

يظهر من�صوبًا هائاًل من الت�صاوؤم، اإذ ي�صف واقع 

القطاع باملزري، ويحّذر من اأن عدم حترّك الدولة 

حلماية القطاع �صيوؤدي اإىل اإقفال م�صانع، كا�صفًا 

اأنه وبح�صب اإح�صاءات وزارة ال�صناعة وجمعية 

ما  اإقفال  الأخرية  ال�صنوات  �صهدت  ال�صناعيني 

يزيد عن 400 م�صنع.

إن ما يزيد من معاناة القطاع الصناعي 

هو إغراق السوق المحلية بالمنتجات 

المستوردة، في حين أن قانون اإلغراق 

القادر على حماية منتجاتنا موجود في وزارة 

االقتصاد والتجارة وال يطبق
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النقل، يعاين ال�سناعيون اللبنانيون من ارتفاع كلفة الإنتاج 

مقارنة بالدول املحيطة ب�سبب ارتفاع تكلفة الطاقة وت�سديد 

ال�رصائب، ما يفقدهم املزيد من قدراتهم التناف�سية«.

�سوقًا  تعترب  التي  ال�سورية  ال�سوق  اإىل  الت�سدير  »اأن  وك�سف 

وا�سعة يواجه تعقيدات  ب�سبب اخ�ساع ال�سادرات ال�سناعية 

الغذائية لالإجازة، التي ي�سعب احل�سول عليها«.

23 ملفا تنتظر
من  يزيد  ما  »اأن  ن�رصاوي  واعترب 

املحلية  ال�سوق  اإغراق  هو  القطاع  معاناة 

باملنتجات امل�ستوردة، يف حني اأن قانون 

القادر على حماية منتجاتنا  الإغراق هو 

وهو موجود يف وزارة القت�ساد والتجارة 

ول يطبق، على الرغم من اأننا ك�سناعيني 

23 ملفًا ل�سلع  حتركنا وقدمنا كما ذكرت 

حتتاج احلماية من دون جدوى، اإذ مل يتم 

ب�ساأنها وعند املراجعة ن�سطدم  اأخذ قرار 

بتقاذف للم�سوؤوليات بني املعنيني«.

يتعار�س  ل  الإغراق  »قانون  اأن  واأعلن 

تاأ�سي�س  فمع  التجارة،  حرية  مبداأ  مع 

ر�سوم  واإلغاء  العاملية  التجارة  منظمة 

اجلمارك، مت التو�سل اإىل هذا القانون الذي 

امل�ستوردة  املنتجات  على  ر�سمًا  يفر�س 

باملنتجات  مقارنة  ال�سعر  املنخف�سة 

مناف�سة  خلق  بهدف  املماثلة  املحلية 

متكافئة بينها، وبالتايل فاإن هذا القانون 

ل يحمي القطاع فح�سب، بل يوؤمن اإيرادات 

خلزينة الدولة«.

اأ�سبحت  القطاع  »م�ساكل  اأن  واأو�سح 

تدّنت من  ال�سناعية  فال�سادرات   ، كبرية 

4.5 مليارات دولر اىل 2.5 ملياري دولر، 
دولر.  مليار   2 بلغ  الرتاجع  اأن  يعني  ما 

وهذا اأمر ل يعني القطاع ال�سناعي وحده، 

ال�سادرات  فرتاجع  باأكملها.  الدولة  بل 

البلد،  اإىل  ال�سعبة  العملة  دخول  من  يحد 

ويخّف�س من عدد فر�س العمل املطروحة. 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  اأن  اإىل  اإ�سافة 

الزراعي،  بالقطاع  كبري  حد  اإىل  مرتبط 

ومنو القطاعني مرتبط ببع�سهما البع�س«.

هناك  ال�ستفهام.  عالمات  من  الكثري  لدينا  »اأ�سبح  وقال: 

قطبة خمفية متنع دعم ال�سناعة. اأت�ساءل: هل الدولة مل تعد 

تريد القطاع ال�سناعي يف البلد؟«.

مكامنه،  اأبرز  و�رصحوا  بالدعم  طالبوا  »ال�سناعيني  اأن  واأكد 

ول �سيما يف ما يتعلق باملعار�س الدولية املتخ�س�سة التي 

حتر�س الدول على دعم موؤ�س�ساتها ال�سناعية للم�ساركة فيها 

بغية رفع ال�سادرات ملا يحمل هذا الأمر من اإيجابيات عدة 

على القت�ساد«.

اأنه »مع تكرار املطالب مّتت املوافقة على امل�ساهمة  و�رصح 

املر�سود كان �سئياًل  املبلغ  لكن  املعار�س،  بجزء من دعم 

دها ال�سناعيون«.
ّ
جداً بالن�سبة اإىل التكلفة التي يتكب

األسواق البديلة .. مهمة صعبة
بديلة  اأ�سواق  لإيجاد  املحاولة  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

من  »انطالقًا  ن�رصاوي:  قال  املحلي،  الإنتاج  لت�رصيف 

وقد  عامًا   38 منذ  اخلارج  اإىل  اأ�سدر  ك�سناعي  جتربتي 

حتوي  التي  العامل  بلدان  من   %  80 زرت 

اأو�سطيًا  �رصق  اأو  عربيًا  اأو  لبنانيًا  تواجداً 

ت�سع  الدول  معظم  اإليها،  الت�سدير  بهدف 

اإجراءات بغية حماية  قوانني �سعبة وتتخذ 

اإيجاد  مهمة  يجعل  ما  الوطنية.  �سناعتها 

نوعًا  و�سعبة  طويلة  عملية  جديدة  اأ�سواق 

ما«.

التقليدية ك�سورية  اأ�سواقنا  واأ�ساف: »بع�س 

قا�سية  اإجراءات  موؤخراً  وم�رص مثاًل فر�ست 

الت�سدير،  وفعليًا انخف�ست �سادراتنا  ملنع 

الواردات  فيما   %  25 بن�سبة  م�رص  اإىل 

%. واأمام هذا الواقع   300 امل�رصية ارتفعت 

الوقائع  على  واأطلعناهم  امل�سوؤولني  زرنا 

اإجراءات  اأي  اتخاذ  يتم  مل  ولكن  بالأرقام، 

حتى هذه اللحظة«.

حلماية  �رصورية  اإجراءات  »هناك  وتابع: 

باملثل ل  املعاملة  اإطار  تاأتي يف  ال�سناعة 

يتم اتخاذها، فيما و�سع القطاع يتدهور اإذ 

اإن ن�سبة اإقفال امل�سانع تتفوق على تلك التي 

يتم تاأ�سي�سها. قد ي�ساألني البع�س ماذا تنتظر؟ 

اأقول اإنه وعلى مدى 42 عامًا حاربت لأبقى 

لل�سناعة  ل 
ّ
متجو ك�سفري  وعملت  لبنان  يف 

اللبنانية، حاماًل »بنديرة« ال�سناعة واأجول 

ولكني  لت�سجيعها.  العامل  دول  معظم  يف 

باأعباء  ا�سطدمت  بل  �سكر،  كلمة  اأ�سمع  مل 

ال�رصائب وال�سمان وغريها. فعليًا اإن الدولة 

ل تهمها ال�سناعة«.

لالإقت�ساد  نهو�س  »خطة  اأي  اأن  واعترب 

القطاع  اأهمية  تلحظ  اأن  بد  ل  اللبناين 

للـ درا�سة  هناك  اأن  �سيما  ول  ال�سناعي 

مبا�رص  ب�سكل  يرتبط  ال�سادرات  رفع  اأن  اأثبتت   UNDP
�رصكة  »تكليف  اأن  اإىل  ولفت  جديدة«.  عمل  فر�س  بخلق 

لبنان  اقت�ساد  حول  درا�سة  لتقدمي  العاملية  »ماكنزي« 

مقنعة  درا�سات  تقدمي  اإطار  يف  ياأتي  امل�ستقبلية  والروؤية 

اإىل حد كبري.  ل عليه 
ّ
الذي نعو اإىل موؤمتر »�سيدر« يف روما 

فدين لبنان بلغ 80 مليار دولر، وك�سب ثقة الدول الدائنة اأمر 

�سعب. ومن �ساأن »ماكنزي« اإ�سفاء ثقة على الدرا�سة رغم اأن 

اخلرباء الذين يقومون بها لبنانيون، ويجتمعون مع الأطراف 

اللبنانية للوقوف عند اآرائهم. 

لم يلحظ  الصناعيون 

خالل لقاءاتهم 

المتعّددة مع رؤساء 

الجمهورية والحكومة 

ومجلس النواب والوزراء 

المعنيين إال اتفاقًا كليًا 

على تشجيع الصناعة 

والوقوف معها

ال بد ألي خطة نهوض 

لإلقتصاد اللبناني أن 

تلحظ أهمية القطاع 

الصناعي وال سيما أن 

الدراسات أثبتت أن رفع 

الصادرات يرتبط بشكل 

مباشر بخلق فرص عمل 

جديدة
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مقابلة

دعا الدولة إلى تحرك سريع يوقف اندثار المصانع ويعّزز معدالت النمو في القطاع
غدار: لتعزيز قدرات المنتجات اللبنانية التنافسية

ز بف�صل �صيا�صات عمل و�صعت 
ّ
من التمي

اإنهم  اإذ  اهتماماتها،  �صلب  يف  الزبائن 

وحدهم القادرون على �صمان ا�صتمرارية 

�صها اإال معدالت ر�صا 
ّ
ال�رشكة التي لن تكر

عالية ووالء من قبلهم الإنتاج »�صولينو« 

ال�صالمة  ملعايري  وامل��راع��ي  ز 
ّ
املتمي

الغذائية«.

املحافظة  جاهدين  »نحاول  واأ���ص��اف: 

يف  اإل��ي��ه��ا  و�صلنا  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  على 

�صيكون  �صك  دون  ومن  اللبنانية،  ال�صوق 

جمموعة  �صنتخذ  حيث  حليفنا  النجاح 

من االإجراءات التي �صتعّزز منونا وتكر�ض 

اأن  على  د 
ّ
و�صد االأ���ص��واق«.  يف  تواجدنا 

»�صولينو«  �صتتخذها  التي  »االإج���راءات 

�صتبقى اجلودة اأ�صا�صًا لها حيث وكما هي 

العادة �صيتم �صبط عمليات االإنتاج ب�صكل 

االأولية  امل��واد  ا�صتخدام  لناحية  دقيق 

كثب،  ع��ن  العمل  فريق  اأداء  وم��راق��ب��ة 

اأن البقاء  اإميان را�صخ لدينا  انطالقًا من 

االأف�صل  للجودة  �صيبقى  االأ���ص��واق  يف 

ممار�صات  اأي  مواجهة  على  ال��ق��ادرة 

خاطئة قد ت�صيطر على االأ�صواق«.

�صيا�صات  على  تعمل  »�صولينو  اأن  واأعلن 

يف  اأف�صل  ت��واج��داً  لها  توؤمن  ت�صويقية 

على  اأك��رب  وانفتاحًا  اللبنانية،  ال�صوق 

على  ت�صتحوذ  التي  اخلارجية  االأ�صواق 

ح�صة مهمة من حجم اإنتاج ال�رشكة«.

كما  اخلطط  هذه  »�صارت  اإذا  اأنه  وك�صف 

�ض �صولينو عن تراجع 
ّ
هو متوّقع، �صتعو

ت�صهد  التي  الدول  بع�ض  اإىل  �صادراتها 

اأن  على  ون��زاع��ات،  اأمنية  ا�صطرابات 

القوي  التواجد  على  احلفاظ  مع  ترتافق 

الذي ا�صتطاعت حتقيقه يف اأ�صواق الدول 

امل�صتقرة«.

خطوط حمراء
يف  املناف�صات  عن  احلديث  اإط��ار  ويف 

»املناف�صات  اأن  اإىل  غدار  لفت  االأ�صواق، 

على  تقت�رش  ال  االأ���ص��واق  يف  املوجودة 

حتّليها  ورغ��م  التي  املحلية  ال�رشكات 

اأي  ت�صكل  ال  القوة،  نقاط  من  بالعديد 

لها لتقدمي  خطر على �صولينو، بل حافزاً 

امل�سانع  معاناة  تفاقم  مع  جبارة،  جهوداً  »�سولينو«  تبذل   

العاملة يف لبنان، لإبعاد جناحاتها التي حققتها على مر �سنوات 

دوؤوب  لعمل  ثمرة  واأتت  النجاحات »غالية«  فتلك  الأخطار.  عن 

ال�سناعي  القطاع  اأبرز �رصكات  كاأحد  �سّنفتها  و�سيا�سات حكيمة 

العاملة يف جمال ال�سناعات الغذائية والتي جنحت يف التواجد 

�سمن العديد من الأ�سواق العربية والعاملية على حد �سواء.

يف  و�صبورون  �صجعان  م�صتثمرون  اإال 

مواجهة التحديات.

سياسات ناجعة
يف  لي�صت  »�صولينو  اأن  غ��دار  وك�صف   

بالقطاع،  املحدقة  املخاطر  عن  مناأى 

املنتجات  من  ملزاحمات  تتعر�ض  بل 

حجز  يف  وبقوة  جنحت  التي  امل�صتوردة 

اللبنانية«. وقال:  االأ�صواق  مكان لها يف 

متكّنا  النطالقتنا  االأوىل  اللحظات  »منذ 

عبا�ض  »�صولينو«  �رشكة  مدير  يغفل  ال 

غدار عن حجم التحديات التي حتيط بعمل 

اإقفال  ال�رشكة وال �صيما يف ظل ا�صتمرار 

عن  ال��دول��ة  وغ��ي��اب  احل��دودي��ة  املعابر 

ل 
ّ
تقدمي اأي دعم للقطاع ال�صناعي. ويعو

ال�صناعيني  ق��درات  على  كبري  حد  اإىل 

الذين كانوا وال يزالون خط الدفاع االأول 

اال�صتثمارات،  في�صخون  االقت�صاد،  عن 

ويغزون االأ�صواق، ويو�صعون اأعمالهم يف 

غمارها  يخو�ض  ال  �صعبة  اأعمال  بيئة 



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 167 اآذار 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 133

واعترب  امل�صتهلك«.  اإىل  واالأجود  االأف�صل 

بع�ض  م��ن  املتاأتية  »املناف�صات  اأن 

امل�صانع غري ال�رشعية اأو من جراء غرق 

االأ�صواق مبنتجات اأجنبية قد حتمل �رشراً 

التدهور  ظل  يف  �صيما  وال  ل�«�صولينو« 

قدرات  تاآكل  اإىل  اأدى  الذي  االقت�صادي 

توجيه  يف  و�صاهم  ال�رشائية  املواطنني 

الطلب نحو ال�صلع االأدنى �صعراً«.

»�صولينو«  ل��دى  نية  اأي  وج���ود  ون��ف��ى 

تخفي�ض  عرب  املمار�صات  هذه  ملجاراة 

ياأتي  قد  االأم��ر  فهذا  منتجاتها،  اأ�صعار 

على ح�صاب م�صتويات اجلودة واأداء فريق 

اإذ  »�صولينو«  تقبله  ال  الذي  االأمر  العمل، 

مي�ض مب�صلمات �صكلت خطوطًا حمراء يف 

�صيا�صاتها على مر اأكرث من 20 عامًا.

االستثمار ضمانة النجاح
ويف حني اعترب غدار اأن الواقع االقت�صادي 

ه البع�ض اإىل 
ّ

�صعب يف لبنان، رف�ض توج

التحّفظ على �صخ اأي ا�صتثمارات جديدة. 

وراأى اأن ال�صري على طريق التطور هو اأكرث 

ال�صمانات فعالية لتحقيق جناح م�صتمر 

ويعّزز  املوؤ�ص�صات  عن  االأخ��ط��ار  يبعد 

فر�ض العمل املطروحة من قبلها.

مثمراً  عامًا   2018 عام  يكون  اأن  وتوقع 

خلطة  وفقًا  حاليًا  ت�صري  اإذ  ل�صولينو، 

�صيتم مبوجبها طرح جمموعة كاملة من 

اأن  �صاأنها  من  التي  اجلديدة  االأ�صناف 

تنع�ض االأ�صواق.

يوقف  �رشيع  حت��رك  اإىل  ال��دول��ة  ودع��ا 

النمو  معدالت  ويعّزز  امل�صانع  اندثار 

حماية  �رشورة  على  د 
ّ
و�صد القطاع.  يف 

وال  اخلارجية  املناف�صات  من  القطاع 

ال��ذي  ال�صنوي  ال��رتاج��ع  ظ��ل  يف  �صيما 

اتخاذ  اإىل  ودع��ا  ال�����ص��ادرات.  ت�صهده 

املنتجات  ان�صياب  م��ن  حت��د  اإج����راءات 

وتعّزز  اللبنانية،  االأ�صواق  اإىل  االأجنبية 

لناحية  اللبناين  امل�صتهلك  ثقافة  من 

التي  اللبنانية  املنتجات  ا�صتهالك 

املنتجات  جودتها  مبعايري  ت�صاهي 

امل�صتوردة. كما دعا اإىل مد يد العون اإىل 

اأ�صواق  البحث عن  ال�صناعي على �صعيد 

�ض له انح�صار ح�صوره يف 
ّ
خارجية تعو

بع�ض اأ�صواق املنطقة التي �صعفت نتيجة 

اال�صطرابات ال�صيا�صية واالأمنية.

االإن��ت��اج  تكلفة  »تخفي�ض  اأن  واع��ت��رب 

ت�صاهم  قد  التي  العوامل  اأبرز  من  يبقى 

اللبنانية  املنتجات  ق��درات  تعزيز  يف 

التناف�صية يف لبنان والعامل، ما ي�صتدعي 

اإيالءها االهتمام الالزم«.

 محطات مضيئة 
في سجل مليء بالنجاحات

الغذائية  ال�صناعات  ق��ط��اع  يف  ال��رائ��دة  ال�����رشك��ات  اإح���دى  »�صولينو«  تعترب 

�صنوات  م��ر  ع��ل��ى  ���ص��ّط��رت  وق���د  وال��ع��امل��ي،  وال��ع��رب��ي  امل��ح��ل��ي  ال�صعيد  ع��ل��ى 

 ط��وي��ل��ة ���ص��ج��اًل م��ل��ي��ئ��ًا ب��ن��ج��اح��ات ق��وام��ه��ا اجل�����ودة و���ص��واب��ي��ة ال���روؤي���ة. 

الغذائية عملها  لل�صناعة  فيفا  مبا�رشة �رشكة  االنطالقة مع  كانت   ،1995 عام  يف 

ت، كانت 
ّ
يف ت�صنيع الت�صيب�ض حتت عالمة جتارية م�صجلة هي رينغو. 21 عامًا مر

مليئة مبحطات كثرية من التطور والتو�صع �صكلت قفزات نوعية كان اأبرزها يف عام 

2000، عندما جرى تو�صيع امل�صنع واإ�صافة خطوط اإنتاج جديدة. ويف عام 2001، 
على  وعملت  النور  »لينفو«  الغذائية  املاكوالت  ل�صناعة  اللبنانية  ال�رشكة  اأب�رشت 

ت�صنيع الكروا�صان والكيك وخمتلف اأنواع املعجنات واحللويات حتت ا�صم العالمة 

باإن�صاء م�صانع جديدة  نقلة نوعية مميزة متثلت   2005 لورا. وحمل عام  التجارية 

اإنتاجية  بقدرة  متيزت  والتي  احلديثة  التكنولوجيا  ابتكارات  واأحدث  اأهم  واإدخال 

كبرية. وترافقت هذه النقلة النوعية مع تاأ�صي�ض ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة املاكوالت 

بتوزيع  خمت�صة  م��ارك«،  »فان  با�صم  جتارية  عالمة  وت�صجيل  �صولينو،  الغذائية 

البطاطا الت�صيب�ض الطبيعي مئة يف املئة.

تعمل »سولينو« على 

سياسات تسويقية تؤمن 

لها تواجدًا أفضل في السوق 

اللبنانية، وانفتاحًا أكبر على 

األسواق الخارجية التي 

تستحوذ على حصة مهمة من 

حجم إنتاج الشركة
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مقابلة

»يدرك  جعجع  �أنطوين   GS Plast �رشكة  و�صاحب  ملدير  وفقًا 

�صناعة  به  ز 
ّ
تتمي �لذي  �ل��دور  �أهمية   GS Plast على  �لقيمون 

�لنايلون على خمتلف �الأ�صعدة وال �صيما على �صعيد �حلفاظ على 

�صكل  ما  �مل�صتهلك،  �إىل  بالن�صبة  �لغذ�ئية  �ل�صالمة  �أعلى معايري 

حتديث  كل  على  لالطالع  لها  قويًا  د�فعًا 

 GS �ليوم  �أ�صحت  حتى  و��صتقد�مه،  جديد 

Plast من �و�ئل �مل�صانع على �صعيد منطقة 
�ل�رشق �الأو�صط يف �صناعة �لنايلون«.

�لنايلون  »�صناعة  �أن  �إىل  جعجع  ولفت 

مر�حل  على  و�رشيعًا  مّطرد�ً  تطور�ً  �صهدت 

�إىل مر�عاة �ل�رشوط  ة، و�أبرزها �جتاهها 
ّ
عد

�ل�صحية و�لبيئية يف �آٍن و�حد و�لذي فر�ض 

تقنيات جديدة ومبتكرة يف �لعمل«. و�عترب 

ل �لعمل 
ّ
�أن »�ل�صري على طريق �لتطور ومتابعة �لتكنولوجيا ت�صه

�إىل حد كبري وت�صمن تقدمي منتج عايل �جلودة �إىل �لزبون، لكنها 

خيار عايل �لكلفة ويتطلب ت�صحية با�صتثمار�ت كبرية و�إميانًا 

�أ�صا�صي للحفاظ  ك بخيار �لتقدم كعامل 
ّ
حقيقيًا ب�رشورة �لتم�ص

على مكانة GS Plast يف �الأ�صو�ق«.

تفا�صيل  بكل  �صليعني  �أ�صبحنا  �ل�صنو�ت،  م��رور  »مع  وق��ال: 

�صة و�خلربة �لتي 
ّ

�ل�صوق، فاإ�صافة �إىل زيارة �ملعار�ض �ملتخ�ص

عالقات  بنينا  �أعمالنا،  وحت�صني  تو�صيع  كيفية  يف  �كت�صبناها 

فاقتطعنا  �الآالت،  م�صنعي  مع  مبا�رشة 

ن�صبة من �لتكلفة �لتي كنا �صنتكبدها �إذ� ما 

وهذ� جعل  �الآالت.  لتلك  وكالء  مع  تعاملنا 

قدرتنا على �لتطور �أ�رشع و�أكرث فاعلية«.

يف  �لوقوف  �إن  �إلينا،  »بالن�صبة  و�أ�صاف: 

نحر�ض  لذلك  �لرت�جع،  يعني  معينة  نقطة 

�أتى ذلك على  على حتقيق تقدم �صنوي ولو 

�أرباحنا. فعدم تطورنا يف�صح  ن�صبة  ح�صاب 

��صتقد�م  على  نحر�ض  ولذلك  بتخطينا،  ملناف�صينا  �ملجال  يف 

�إىل  �جل��ودة  م�صتويات  �أعلى  لنقدم  �لطباعة  ماكينات  �أح��دث 

ظل  يف  �صيما  وال  الإ�صتمر�ريتنا  عماد�ً  ي�صكلون  �لذين  زبائننا، 

�ملمار�صات �خلطرية �لتي يعمد �إليها �لبع�ض و�نت�صار �مل�صانع 

�لع�صو�ئية يف �لقطاع ككل«.

شّقان للمنافسة
ويف رد على �صوؤ�ل، ر�أى جعجع �أن �ملناف�صة يف �الأ�صو�ق �للبنانية 

مشاكلنا معروفة.. والعبرة في اتخاذ قرارات للنهوض بالوطن
جعجع: متمسكون بخيار التقّدم

مل يكن جناح GS Plast الذي اأب�رص النور عام 1975 

ملوؤ�س�سها  �سلبة  اإرادة  نتاج  كان  بل  م�سادفة، 

ت�ست�سلم  اأن  اأبت  جعجع  �سليم  ال�سيخ  املرحوم 

للتحديات. فالياأ�س مل يكن اأمراً وارداً يف قامو�سه، 

اإذ كان ينه�س مبا�رصة بعد اأي هزة ت�سيبه وال �سيما 

اإبان حاالت عدم اال�ستقرار التي �سهدها لبنان. هكذا 

ُن�ِسجت اأول ف�سول ق�سة جناح GS Plast التي عزّزها 

الحقًا �سرب اأغوار �سناعة النايلون الذي �سهد الطلب 

عليها ارتفاعًا م�سطرداً على مر ال�سنوات.

مل تكن مواكبة التطور يف عامل هذه ال�سناعة �سهلة، 

بل كانت حتديًا �ساقًا تطلب جهود كثرية الإ�ستقدام 

جداً  وا�سع  عامل  اإنها  اإذ  واالآالت،  االبتكارات  اأحدث 

حيث يخ�س�س لكل منتج غذائي نوع تعليب خا�س 

يحفظ جودته، من دون التغا�سي عن عامل اجلمالية 

الذي من �ساأنه اأن يوؤمن اإطاللة اأوىل للمنتج تالقي 

ا�ستح�سان امل�ستهلك.

تعتبر  GS Plast من أوائل 

المصانع على صعيد منطقة 

الشرق األوسط في صناعة 

النايلون



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 167 اآذار 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 137

�إذ ياأتي من م�صانع ك� �أول يتمتع بال�رشعية  حتمل �صّقني: �صق 

GS Plast تعمل ب�صكل قانوين، وهذه �ملناف�صة ال تزعجنا �لبتة 
كما  كلها،  �ل�صوق  حاجات  تلبية  على  قادر  م�صنع  يوجد  ال  �إذ 

�أنها ت�صكل د�فعًا للعاملني يف �لقطاع للتقدم وتقدمي �الأف�صل �إىل 

�مل�صتهلك. و�صٍق ثاٍن غري �رشعي ياأتي من م�صانع متار�ض �خلد�ع 

وت�صبب  �صناعتها  يف  جد�ً  م�رشة  مو�د  وت�صتخدم  �لزبائن  مع 

�أمر��صًا خطرية للم�صتهلكني، �إال �أنها قادرة 

على ��صتقطاب �لزبائن عرب �أ�صعار متدنية«. 

وقال: »�لبع�ض يعترب هذ� �لعمل »�صطارة«، 

ح�ض  �أي  غياب  عن  وينم  معيب  �أمر  وهذ� 

�لتجار ي�صتغلون  �إن هوؤالء  �إذ  بامل�صوؤولية. 

�الأ�صو�ق  �ملنتجات يف  على  �لرقابة  غياب 

�ملنتج  خلطورة  �مل�صتهلكني  وع��ي  وع��دم 

مو�د  ��صتخد�م  فعدم  ي�صتهلكونه،  �ل��ذي 

�لغذ�ئي،  �ملنتج  تعليب  بالغذ�ء يف  خا�صة 

قد ال يولد �أي ر�ئحة �أو طعم �أو لون، لكن هذ� 

ال يعني �أنه غري م�رش بال�صحة«.

�لو�قع  ي�صبح  ع��ام،  بعد  »ع��ام��ًا  و�أ���ص��اف: 

�ملماثلة  و�مل�صانع   GS Plast ف�  �صوء�ً.  �أكرث 

وتقدم  �جل��ودة  عالية  �أولية  م��و�د  ت�صتخدم 

�لغذ�ئية،  �ل�صالمة  ملعايري  مر�عيًا  منتجًا 

�ملنتج،  ب�صالمة  �صحية  ���ص��ه��اد�ت  ومتنح 

وبالتايل تقدم منتجًا �أعلى �صعر�ً من �مل�صانع 

�ل�صحية. وتكمن  �ل�رشوط  �لتي تتغا�صى عن 

لدى  �ل�رش�ئية  �ل��ق��در�ت  تاآكل  يف  �مل�صكلة 

�الأرخ�ض،  �ملنتج  �لذي يف�صلون  �مل�صتهلكني 

�الأغذية  وم�صنعي  �لتجار  يدفعون  وبالتايل 

رخي�صة  منتجات  يف  و�لتعليب  �لتعبئة  �إىل 

من دون �تباع معايري �ل�صالمة«.

�مل�صانع  من  �لعديد  ن�صوء  »ن�صهد  وتابع: 

�مل�صانع  من  �لعديد  تتجه  كما  �ل�صورية، 

نتائج  �ل�رش�ئب.  �لتهرب من  �إىل  �للبنانية 

كارثية  �لفو�صى  و�نت�صار  �لرقابة  غياب 

على �مل�صتهلكني وتدفع �لقطاع �إىل �الجتاه 

على  قدرته  فال�صناعي  �ملجهول،  نحو 

��صتفحال  مع  ت�صاءلت  �مل�صاكل  مو�جهة 

�إىل  و�ف��ت��ق��اده  تو�جهه  �لتي  �لتحديات 

مقدمتها  ويف  �لتقدميات  من  �الأدنى  �حلد 

�لكهرباء«.

تدابير لوقف الهدر
و�أكد جعجع �أن »GS Plast تدرك �لو�قع �ل�صناعي �ملزري �لذي 

ت�صبب باإقفال �لعديد من �مل�صانع، وتتخذ كل �الأ�صاليب �لوقائية 

قامت  عليه  وبناء  �لرت�جع،  من خطر  بعيد�ً  �مل�صنع  تبقي  �لتي 

ب��اأد�ء  ز 
ّ
يتمي جديد  عمل  فريق  و��صتقدمت  �لعمل  �آلية  بتغيري 

مهني وحمرتف، قادر على �لتخفيف من هدر �لوقت و�الآالت، يف 

حماولة لتخفي�ض �لنفقات من دون �مل�ض بجودة �ملنتجات«.

�صقيقة  �رشكة  مع  متكاملة  بطريقة  تعمل   GS Plast« �أن  �إىل  ولفت 

وهي Vacuum Bags، وتقدمان جمموعة و��صعة من �أكيا�ض �لتغليف 

�ملرن، �لقادرة على تلبية حاجات �لزبائن مهما �ختلفت وتنوعت«. 

و�عترب �أن »تق�صيم �لعمل بني �ل�رشكتني خطوة مهمة، �إذ ي�صاهم يف 

تكري�ض �إد�رة فعالة قادرة على �صبط �الأمور ب�صكل �أف�صل«.

ولفت �إىل �أن »�أكرث �ل�صعوبات �لتي نو�جهها حاليًا ��صتغر�بًا هي 

معدل  و�صل  حني  ففي  �لعاملة،  �ليد  فقد�ن 

قيا�صية،  م�صتويات  �إىل  لبنان  يف  �لبطالة 

يف  خلل  عن  يك�صف  هذ�  �إن  �عتقادي  ويف 

فاللبناين  �لبلد.  يف  �لعاملة  �ليد  هيكلية 

ومع �رتفاع تكاليف �ملعي�صة مل يعد ينا�صبه 

من  �لرغم  على  �لوظيفي،  �ل�صلم  يف  �لتدرج 

�آفاقًا  �لقطاع �ل�صناعي يحمل  �أن �لعمل يف 

و��صعة جد�ً للتطور«.

�القت�صادي  �لرت�جع  تد�عيات  »�أن  وك�صف 

�الأخ��رية  �ل�صنو�ت  يف  لبنان  �صهده  �ل��ذي 

�ل�صيولة  �صعف  عرب  حاليًا  بو�صوح  تتجلى 

�حلاد �لذي ت�صهده �الأ�صو�ق«.

المنتجات اللبنانية رقم صعب .. ولكن
بعيدة  لي�صت   GS Plast« �أن  جعجع  و�عترب 

يعي�صها  �لتي  �ل�صادر�ت  تر�جع  م�صكلة  عن 

يف  ل�صادر�تها  تر�جعًا  �صهدت  �إذ  �لقطاع، 

�أكرث من بلد«. وقال: »لكل �صوق من �الأ�صو�ق 

�الأ�صو�ق  بع�ض  يف  خا�صة،  حال  �خلارجية 

يعود تر�جع �ل�صادر�ت �إىل ظروف ال عالقة 

توؤدي  �أخ��رى  �أ�صو�ق  يف  ولكن  بها.  للبنان 

تغيب  �إذ  كبري�ً،  دور�ً  �ل�صيا�صية  �لظروف 

�ل�صيا�صيني.  �أد�ء  عن  �القت�صادية  �مل�صالح 

�صعب  رق��م  منتجاتنا  �أن  من  �لرغم  فعلى 

�للبنانيون  ز 
ّ
يتمي �إذ  �خلارجية  �الأ�صو�ق  يف 

��ز 
ّ
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �الأم�����ور ومت��ي

�لعاملية  �ل�رشكات  خدماتهم، تتجّنب بع�ض 

�لتعامل معنا خوفًا من �أن متنعنا �خل�صات 

�الأمنية �أو �ل�صيا�صية من �الإيفاء بالتز�ماتنا، 

فبالن�صبة �إليهم لبنان بلد حرب وفو�صى«.

يف  �القت�صادية  �مل�صاكل  »�أ�صباب  �أن  ور�أى 

لبنان معروفة و�صبل معاجلتها لي�صت خافية 

�إمنا  �خلطط  و�صع  �ملهم  ولي�ض  �أح��د،  على 

�لعربة تبقى يف وجود �إر�دة و�تخاذ قر�ر�ت 

للنهو�ض بالوطن«.

و��صح  ب�صكل  �نعك�ض  �مل�صوؤولني  �أد�ء  »�صعف  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�لو�صطى  للطبقة  حاد�ً  تر�جعًا  ي�صهدون  �لذين  �للبنانيني  على 

�الأغنياء  م�صاف  �إىل  �لبع�ض  ي�صعد  حني  ففي  �ملجتمع،  يف 

�صيحمل  وهذ�  �لفقر،  م�صتنقع  يف  �لكثريون  ي�صقط  و�ملتمولني 

�الأمن  �نعد�م  لناحية  �للبناين  �ملجتمع  على  خطرية  تد�عيات 

و�نت�صار �ل�رشقات«.

قامت GS Plast العام 

الماضي بتغيير آلية العمل 

واستقدام فريق عمل جديد 

يتمّيز بأداء مهني ومحترف، 

قادر على التخفيف من هدر 

الوقت واآلالت، في محاولة 

لتخفيض النفقات من دون 

المس بجودة المنتجات

تحرص GS Plast على 

استقدام أحدث ماكينات 

الطباعة لتقدم أعلى 

مستويات الجودة لزبائنها، 

الذين يشكلون عمادًا 

الستمراريتها وال سيما 

في ظل الممارسات 

الخطيرة التي يعمد إليها 

البعض وانتشار المصانع 

العشوائية في القطاع 

الصناعي ككل









حلويات �شف�شوف

Patisserie Saffsof

بريوت - �لطريق �جلديدة - �مللعب �لبلدي - بناية �ل�ضحر

هاتف: 704504 ١ ٩٦١
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 ومن دون �صك، عوامل كثرية وقفت خلف جناح »�رشكة فرحات 

ملعدات املخابز« يبقى اأهمها وفقًا ملدير عام ال�رشكة ع�صام 

فرحات »معرفة حاجات ال�صوق ومواكبتها« حيث لفت اىل اأن 

»ال�رشكة مل تعمد يومًا اىل مراقبة نظرائها يف القطاع لتقدم 

اأفرانًا  فاإبتكرت  اأخرى  طريقًا  �صلكت  بل  نف�صها،  منتجاتهم 

قادرة على مواكبة حاجات ال�صعوب املختلفة حول العامل«.

وقال: »طريقنا هذه مل تكن �صالكة بالكامل بل �صابتها حتديات 

االأفران  وت�صميم  الدرا�صات  اإج��راء  عملية  اإن  اإذ  وتعقيدات، 

وجتربتها  تنفيذها  بعد  اأن��ه  �صيما  وال  كبري  حد  اىل  مكلفة 

ما  تقليدها  على  اأخ��رى  �رشكات  تعمل  ال�صوق  يف  وطرحها 

يجعلنا غري قادرين على التحكم باالأ�صعار«.

وك�صف اأن »�رشكة فرحات ملعدات املخابز نالت براءة اخرتاع 

م 
ّ
عن منتجني: فرن يعمل على الغاز مببداأ ال�infra red، ويقد

خبزاً �صحيًا وي�صاهم يف توفري الغاز اىل حد كبري، وفرن اآخر 

يعمل على الهواء امل�صغوط والغاز ويقدم خبزاً رقيقًا«.

قدرات فنية وتقنية
د فرحات على اأن »�رشكة فرحات ملعدات املخابز اإ�صافة 

ّ
و�صد

اىل تقدميها مروحة وا�صعة من املنتجات، متلك القدرة الفنية 

ت�صم  اإذ  امل�صّطح  باخلبز  خمت�ض  فرن  اأي  الإنتاج  والتقنية 

لبنان  املهند�صني يف  اأهم  من  فريقًا  الب�رشي  كاردها  �صمن 

قادراً على ت�صميم، تنفيذ وجتربة، وتقدمي اأي منتج حتتاجه 

ال�صوق ».

واعترب اأن »ال�رشكة حتتل مركزاً متقدمًا يف ال�صوق العاملية، 

العالية  باجلودة  تتجّلى  كبرية  تناف�صية  بقدرات  ز 
ّ
تتمي اإذ 

املقرتنة بال�صعر املنا�صب، اإ�صافة اىل اأنها قادرة على تقدمي 

خطوط اإنتاج كاملة اإىل زبائنها«.

واأعلن اأن » ال�رشكة تقدم خدمات ال�صيانة لزبائنها يف خمتلف 

اأنحاء العامل، عرب فريق من الفنيني املحرتفني، اإ�صافة اىل اأن 

اأفرانها حتتوي على خدمة اختيارية بحيث يتم و�صل الفرن 

على االإنرتنت ما ميكن ال�رشكة من التحّكم ب�صيانته عن بعد«.

»اإحدى  املخابز  ملعدات  فرحات  »�رصكة  تعترب 

لي�ض  الأفران  �سناعة  عامل  الرائدة يف  ال�رصكات 

على �سعيد لبنان فح�سب، اإمنا على �سعيد العامل 

اإذ �ساهم الإبتكار يف متكينها من حتقيق  اأجمع، 

ملختلف  اأفران  �سنع  من  مكنتها  نوعية  خطوة 

اللبنانية  ال�رصكات  اإحدى  فغدت  العامل،  �سعوب 

التي طافت باإ�سم لبنان يف معظم اأ�سقاع العامل.

على  املخابز«  ملعدات  فرحات  »�رصكة  اأ�سحت 

مر �سنوات عملها، حمط ثقة ال�رصكات العاملية، 

تتمّتع  التي  العالية  للجودة  ونظراً  متكنت  اإذ 

التعامل  من  اأكت�سبتها  التي  الزبائن  وثقة  بها 

»موندو  طليعتها  يف  تاأتي  عاملية  �رصكات  مع 

فريزاتا« يف الأرجنتني.

شركة فرحات لمعدات المخابز... نجاح قوامه اإلبتكار
فرحات: منتجات جديدة قريبًا

مقابلة
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توسيع شبكة الزبائن
د فرحات على اأن »�رشكة فرحات ملعدات املخابز تعمل 

ّ
و�صد

ب�صكل م�صتمر على تو�صيع �صبكة زبائنها، فهي اإ�صافة اىل اأنها 

االإنرتنت،  عرب  الت�صويق  اآليات  اتبعوا  الذين  اأوائل  من  كانت 

يف  العاملية  املعار�ض  اأهم  يف  امل�صاركة  على  اليوم  تعمل 

اأملانيا، تركيا، مو�صكو، ال�ض فيغا�ض، واإيران«.

اأن »م�صاركة ال�رشكة يف هذه املعار�ض على قدٍر عاٍل  وراأى 

من االأهمية اإذ حتتاج �رشكة فرحات ملعدات املخابز ك�رشكة 

ب�صكل  لالأجانب،  اأن تعر�ض  اإىل  االأو�صط  ال�رشق  موجودة يف 

واأو�صح  اخلا�ض«.  خبزهم  تنتج  التي  اأفرانها  وحي،  مبا�رش 

العامل،  عرب  ح�صورها  تعزيز  يف  �صاهمت  اخلطوات  »هذه  اأن 

اإذ متتد �صبكة زبائنها بني الواليات املتحدة، كندا، فنزويال، 

الربازيل، غانا، ..«.

 
ً
واإذ ك�صف اأن »ال�رشكة ت�صع خطة مطلع كل عام، حتدد بناء

عليها االأفران التي �صتنتجها خالل العام«، اأعلن اأن »ال�رشكة 

تعمل حاليًا على اإطالق منتجني جديدين خلبز ال�صاج واخلبز 

ال�صحي اخلا�ض مبتتبعي االأنظمة الغذائية«. 

منافسون أجانب
ويف اإطار حديثه عن املناف�صة، اأ�صار فرحات اىل اأن »�صناعة 

مناف�صني  اإن  اإذ  كبرية  مناف�صات  ت�صهد  اللبناين  اخلبز  اأفران 

قدرات  متلك  منتجات  ويقدمون  القطاع  اىل  دخلوا  اأجانب 

اإنتاج  تكلفة  من  اأقل  اإنتاجهم  تكلفة  كون  كبرية  تناف�صية 

اأي دعم لل�صناعي اللبناين  امل�صانع اللبنانية يف ظل غياب 

من قبل الدولة«.

ولفت اىل اأن »غياب الدعم لل�صناعيني يف ظل ارتفاع تكلفة 

العاملة  واليد  التحتية  البنى  وغياب  ال�صناعية  االأرا�صي 

الكفوءة ت�صع مبيعات القطاع يف حال من التدهور امل�صتمر 

وت�صع القطاع ال�صناعي ككل يف م�صار تراجعي متوا�صل«.

اإن  اإذ  املناف�صة،  ن�صبيًا عن  تبقى بعيدة  ال�رشكة   « اأن  واعترب 

عملها  يبقى  لكن  اللبناين،  اخلبز  اأفران  تخطى  عملها  جمال 

الكفوءة  العاملة  اليد  واأبرزها غياب  التحديات  يواجه بع�ض 

وال �صيما اأن الكفاءات اللبنانية تلجاأ اىل الهجرة مبا�رشة بعد 

واالأجور  الرواتب  معدالت  انخفا�ض  ظل  يف  درا�صتها  اإنهاء 

مقارنة مبثيالتها يف الدول العربية«.

إمكانيات كبيرة
الثقة  ي�صعف  االأمني  اال�صتقرار  »غياب  اأن  فرحات  وراأى 

لدى  هواج�ض  االأح��ي��ان  بع�ض  يف  نالحظ  حيث  بلبنان، 

املتعاملني معنا متعلقة بعدم قدرتنا على االإيفاء بالتزاماتنا 

نتيجة حدوث اهتزازات اأمنية«.

من  قلق  ال�رشكة  »لدى  اأن  فرحات  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

امل�صتقبل املليء بالتحديات، لكنها تبدده ب�صعيها املتوا�صل 

من  امل��زي��د  نحو  واالن��ف��ت��اح  ج��دي��دة  منتجات  ت�صميم  اىل 

االأ�صواق«.

يتمتع  اإنه  اإذ  ال�صناعي  القطاع  دعم  احلكومة  على  ومتنى 

باإمكانيات كبرية ال بد من تعزيزها وا�صتغاللها«.
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THE ULTIMATE
BAKERY MACHINES

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh

Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607

Email: Info@farhatbakery.com

New baking technologies o�ered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread, 
�at bread and healthy pita bun slim sandwiches.
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مقابلة

كرامبل .. جودة عالية وتطور مستمر
اسكندر: متفائلون رغم التحديات

واالإقت�صاد«،  »ال�صناعة  مع  حديث  يف 

ل�صناعة  كرامبل  �رشكة  مدير  غا�ض 

يف  ا�صكندر  عادل  واحللويات  ال�صوكوال 

غزت  التي  ال�رشكة  جن��اح  ق�صة  ���رشد 

الداخلية كما اخلارجية. واعترب  االأ�صواق 

ا�صكندر اأن »ما مّكن »كرامبل« من التميز 

اإ�صافة اىل اجلودة  يف �صناعة ال�صوكوال 

االهتمام  هو  املميزة  والنكهة  العالية 

باجلمالية التي ت�صفي على املنتج رونقًا 

يجعله حمببًا لدى امل�صتهلكني«. 

احلا�صلة  التطورات  »مواكبة  اأن  وراأى 

�صناعة  جمال  يف  العاملية  االأ�صواق  يف 

وقوة  زخ��ٍم  اإعطاء  يف  �صاهم  ال�صوكوال 

لل�رشكة«. وك�صف اأن »ال�رشكة تواكب هذه 

التطورات عرب ح�صور املعار�ض الدولية 

على  ل��الإط��الع  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

املواد واملنتجات اجلديدة«.

ارتفاع كلفة اإلنتاج
يات كبرية 

ّ
واأ�صار ا�صكندر اىل »وجود حتد

ارتفاع  ال�صناعي يف ظل  القطاع  تواجه 

ارتفاع كلفتي  الناجتة من  االإنتاج  كلفة 

الطاقة واليد العاملة، اإ�صافة اىل ارتفاع 

اأ�صعار املواد االأولية«.

واأمل من »الدولة دعم القطاع ال�صناعي 

ة 
ّ
متدني بكلفة  نظيفة  طاقة  تاأمني  عرب 

د العاملة 
ّ
والعمل على حت�صني ظروف الي

اللبنانية للحد من هجرة ال�صباب وت�صهيل 

ل�صد  االأجنبية  العاملة  باليد  اال�صتعانة 

العاملة  اليد  نق�ض  من  الناجت  ال��ف��راغ 

اللبنانية«. كما دعا »الدولة اىل تخفي�ض 

ة، 
ّ
االأولي املواد  على  والر�صوم  ال�رشائب 

حيث اإنها توؤدي اأي�صًا دوراً يف رفع اأ�صعار 

املنتجات وخف�ض قدراتها التناف�صية«.

أسواق جديدة
ولفت ا�صكندر اىل اأن »الرتاجع الذي �صهده 

اأرخى  املا�صي  العام  اللبناين  االقت�صاد 

ى اىل 
ّ
بظالله على القطاع ال�صناعي ما اأد

اأزمة يف ت�رشيف االإنتاج وو�صع بع�ض 

ت اىل �رشف 
ّ
امل�صانع يف حال حرجة اأد

ق�صم من املوظفني لديها«.

حافظت  كرامبل  »�رشكة  اأن  على  د 
ّ
و�صد

االندفاع نحو  اإنتاجيتها من خالل  على 

اأ�صواق جديدة وال �صيما االأ�صواق العربية 

العاملية  االأ���ص��واق  بع�ض  اىل  اإ�صافة 

امل�صتوى  على  احلفاظ  يف  �صاعدها  ما 

ا�صتمراريتها  ل�صمان  الأعمالها  املطلوب 

وتخّطي االأزمة باأقل خ�صائر ممكنة«. 

جهود الصناعيين
خطط  وج���ود  ع��ن  ���ص��وؤال  على  رد  ويف 

على  ا�صكندر  د 
ّ
�صد  ،2018 لعام  عية 

ّ
تو�ص

اأنه »رغم االأزمات املتالحقة يف املنطقة 

للم�صتقبل،  �صبابية  �صورة  تر�صم  والتي 

وعدم  املعوقات  لتخطي  باالأمل  نتم�صك 

اال�صتقرار يف االأ�صواق من خالل احلفاظ 

هذه  اأن  �صيما  وال  االإن��ت��اج  ج��ودة  على 

يف  اللبناين  ال�صناعي  تبقي  اجل���ودة 

ة املناف�صات«. 
ّ
رين رغم �صد

ّ
طليعة امل�صد

اإر�صاء  اجلديد  »العهد  من  ا�صكندر  واأم��ل 

ااًل يف 
ّ
جو من اال�صتقرار اإذ يوؤدي دوراً فع

حت�صني وتعزيز منو القطاع ال�صناعي«. 

�صيما  وال  بامل�صتقبل  تفاوؤله  عن  واأعرب 

اأ�صواق  اىل  التطلّع  دائمة  »كرامبل  اأن 

�صيكون  النجاح  اأن  واع��ت��رب  ج��دي��دة«، 

حليف القطاع امل�صتمر »فعلى الرغم من 

حجز  من  القطاع  متّكن  ات 
ّ
التحدي كل 

اخلارجية  االأ�صواق  يف  له  مرموق  مركز 

اللبنانيني  ال�صناعيني  جهود  بف�صل 

نحو  ال�صعي  عن  يومًا  يتوانوا  مل  الذين 

التطور ومل يتوقفوا يومًا عن البحث عن 

ال�صبل املوؤدية اإليه فاأتى جناح ال�صناعة 

اللبنانية وتاألقها يف االأ�صواق اخلارجية 

ثمرة لذلك«.

العالية والتطور  �سّكلت اجلودة 

اأ�سا�سيني  عاملني  امل�ستمر 

�رصكة  وتاألق  �ساهما يف جناح 

ال�سوكول  ل�سناعة  »كرامبل 

واحللويات« على مدى ع�رصات 

القيمون  يحر�ض  اإذ  ال�سنني، 

اإ�ستخدام  على  ال�رصكة  على 

الأجنبية  املكونات  اأنواع  اأجود 

اإنتاج  تقدمي  بهدف  والأوروبية 

امل�ستهلك،  اىل  اجلودة  عايل 

الأ�سواق  ولوج  على  وقادر 

بقدرات  متتعه  عرب  اخلارجية 

ربح  من  كبرية متكنه  تناف�سية 

وتكري�ض  املناف�سات  حتدي 

ح�سوره يف الأ�سواق. 

حافظت »كرامبل« خالل 

عام 2017 على إنتاجيتها 

من خالل االندفاع نحو 

أسواق جديدة وال سيما 

األسواق العربية
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1960، خطت �رشكة ال�شمال للأجبان والألبان واحلليب  عام 

اأمامها اجلودة  اأوىل خطواتها يف طريق جناح طويلة عبدته 

اأكرث من ن�شف  العالية التي بقيت رفيقة منتجاتها على مر 

اإذ  بالكامل  �شالكة  تكن  مل  هذه  النجاح  طريق  اأن  اإل  قرن. 

�شابتها عراقيل كثرية يف ظل وجود عدد 

كبري من ال�شعوبات، وحدها روح التحدي 

عجاج،  العزيز  عبد  ال�رشكة  مدير  دفعت 

عرب  ال�رشكة  وتو�شيع  تطوير  موا�شلة  اإىل 

افتتاح حمال تعنى ببيع منتجاتها وتوّطد 

علقات ال�رشكة مع زبائنها عرب التوا�شل 

جناح  يعود  لعجاج،  وفقًا  معهم.  املبا�رش 

متابعة  اأبرزها  معايري  عدة  اإىل  ال�رشكة 

بهدف  تفا�شيلها  بكل  الإنتاج  عمليات 

على  واحل��ف��اظ  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  �شبط 

تتنا�شب  النظافة  من  عالية  م�شتويات 

يف  ي�شاهم  ما  الغذائية  ال�شلمة  ومعايري 

الزبائن  ا�شتح�شان  د يلقى 
ّ
تقدمي منتج جي

كافة.

منتج جيد
حداثة  من  به  يتمتع  مبا  ال�رشكة  »م�شنع  اأن  عجاج  واعترب 

اجلودة،  معايري  �شبط  يف  اإ�شافيًا  عامًل  �شكل  جداً،  كبرية 

قدٍر  على  وماكينات  اآلت  ا�شتقدام  اإىل  ال�رشكة  عمدت  حيث 

كبري من التطور«.

وراأى اأن »التوا�شل اجليد مع الزبائن وتقدمي منتجات جيدة 

ال�شوق  تعانيها  التي  التخمة  رغم  بالإ�شتمرار  لل�رشكة  �شمح 

اللبنانية يف ما يخت�ص بعدد م�شانع الألبان والأجبان الكبري 

قة، 
ّ
يف لبنان«. وقال: »لبنان بلد �شغري وبالتايل �شوقه �شي

العاملة يف  املناف�شة بني امل�شانع  ة 
ّ
اأمر يرفع من حد وهذا 

القطاع اإىل حد كبري جداً ول �شيما يف ظل غياب اأي �شيا�شات 

حمائية متنع ال�شترياد من اخلارج«.

ن�شتطيع  ل  عديدة  م�شتوردة  منتجات  »هناك  واأ���ش��اف: 

ك�شناعيني اإنتاجها ب�شبب كلفة اإنتاجها العالية  يف لبنان، 

ال�شناعي  القطاع  دع��م  ���رشورة  على  ال�شوء  ي�شلط  وه��ذا 

فيه  العاملة  ال�رشكات  ا�شتمرارية  �شمان  اأجل  من  وحمايته 

واحلفاظ على فر�ص العمل املطروحة من قبلها«.

تنظيم القطاع
الدولة  من  كبرية  التفاتة  اإىل  »نحتاج  اأننا  اإىل  عجاج  ولفت 

تنظم القطاع وتتخذ تدابري حلمايته ت�شع قيوداً على الإ�شترياد 

كما هي حال الدول الأخرى، فالو�شع الإقت�شادي �شيء ب�شكل 

عام نتيجة الأزمات املتلحقة التي ي�شهدها لبنان«.

ال�شيا�شي  ال�شتقرار  يبقى عدم  ذكر  ما  »رغم  اأنه  اإىل  واأ�شار 

التحديات،  اأبرز  الإقت�شاد  على  الكبرية  ال�شلبية  وتداعياته 

يف  جديدة   ا�شتثمارات  اأو  تطويرية  خطط   اأي  يفرمل  اإذ 

ال�شمال  �رشكة  »وحاليًا  اأن��ه  اإىل  ولفت  كافة«.  القطاعات 

ب�شدد  لي�شت  واحلليب  والألبان  للأجبان 

اأنها  �شيما  ول  تو�شعية  خطط   اأي  تنفيذ 

ومنذ تاأ�شي�شها تواكب الطلب املطروح يف 

ال�شوق بنجاح«.

ويف رد على �شوؤال حول تفاوؤله مب�شتقبل 

و�رشكة  ع��ام  ب�شكل  ال�شناعي  القطاع 

د عجاج على اأن 
ّ
ال�شمال ب�شكل خا�ص، �شد

�شلحهم  هو  بوطنهم  اللبنانيني  »امي��ان 

الدائم يف مواجهة كل التحديات وامل�شي 

بد  ل  ال�شعوبات  كل  ورغم  الأم��ام،  نحو 

لل�شناعيني من اأن يوا�شلوا جناحهم كما 

عهدناهم دومًا ول بد ل�رشكة ال�شمال من 

كما  النجاح  طريق  يف  �شريها  تتابع  اأن 

كانت دائمًا على مدى 55 عامًا«.

شركة الشمال لألجبان واأللبان والحليب .. نجاح قوامه الجودة
عجاج: لتدابير حمائية تمنع اإلستيراد

مقابلة

التواصل الجيد مع الزبائن 

وتقديم منتجات جيدة سمح 

لشركة الشمال لألجبان 

واأللبان والحليب باإلستمرار 

رغم التخمة التي تعانيها 

السوق في ما يختص بعدد 

مصانع األلبان واألجبان 

الكبير في لبنان



�رشكة ال�شمال للأجبان والألبان واحلليب �ش.م.م

North Company For Dairy Products SARL

األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

Milk - Chees & Dairy Products

العنوان: مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف: 286433 )3( 961 - 206433 )6( 961 - 255951 )6( 961

Address: Miryata - Zghorta - Main Str. Tel: 961 6 255951 - 961 6 206433 - 961 3 286433

northco.ajaj@gmail.com
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مقابلة

ال يزال يت�سّلح مدير »طونيز فود« طوين 

�رشفان باالأمل على الرغم من معاي�سته 

التي  التحديات  اأنواع  الأق�سى  واإدراكه 

عمله  ي�سف  ف��اإذ  ال�سناعيني،  تواجه 

»حربًا  كخو�سه  ال�سناعي  القطاع  يف 

اأي  بانتظار  دائمًا  يقف  حيث  ب��اردة« 

الالزمة،  االحتياطات  اآخ��ذاً  مفاجاآت 

مرة  ليثبت  ال��راج��ع  خ��ي��ار  يرف�ض 

جديدة اأن القطاع ال�سناعي خط دفاع 

اأ�سا�سي عن االقت�ساد.

يف م�سنعه اجلديد يف �سن الفيل يجل�ض 

�رشفان م�ستعر�سًا �سّتى التحديات التي 

عمليات  تواجه  تعقيدات  من  تواجهه 

الت�سدير، ارتفاع اأكالف االإنتاج يف ظل 

غياب اأي دعم من الدولة، وعدم القدرة 

على ا�ستقدام اليد العاملة املطلوبة.

على  »االنفتاح  اأن  اإىل  �رشفان  واأ�سار 

بد  ال  خياراً  كان  اخلارجية  االأ���س��واق 

ي�سهده  ال��ذي  العام  الراجع  مع  منه 

ال�رشائية  ال��ق��درات  وتاآكل  االقت�ساد 

الو�سول  »اأن  اإىل  ولفت  للم�ستهلكني«، 

الكثري  تواجه  رحلة  جديدة  اأ�سواق  اإىل 

الدول  بع�ض  تعمد  حيث  املطبات،  من 

اإىل خلق تعقيدات حتّتم على املوؤ�س�سات 

كبرية  جهود  بذل  رة 
ّ
امل�سد ال�سناعية 

للو�سول اإليها«.

يتمتع  التي  العالية  »اجل��ودة  اأن  واأكد 

بها اإنتاج »طونيز فود« جتعل ان�سيابه 

يتواجد  حيث  �سهاًل  اأمراً  االأ�سواق  نحو 

منها  عربية  اأ���س��واق  ع��دة  يف  ال��ي��وم 

اإىل  اإ�سافة  وال�سعودية  وقطر  الكويت 

الدول  بع�ض  لكن  االأ�سرالية،  ال�سوق 

ت�سعرنا  التي  االعتبارات  بع�ض  لديها 

اأن املنتج اللبناين غري مرحب به«.

تعاٍط مسؤول
فود  »طونيز  اأن  على  �رشفان  د 

ّ
و���س��د

ومنذ انطالقتها تتعاطى بكل م�سوؤولية 

مع منتجاتها كونها منتجات غذائية، 

اأعلى  اأدائ���ه  يف  عملها  فريق  ويبدي 

معايري اجلدية واملتابعة حيث تخ�سع 

داخ��ل  فح�ض  م��ن  الأك���ر  املنتجات 

متتعها  من  للتاأكد  وخارجة  امل�سنع 

مب�ستويات جودة معينة«.

وك�سف �رشفان عن �سعي »طونيز فود« 

اإىل طرح منتجات خا�سة باالأ�سخا�ض 

الذي يتبعون اأنظمة غذائية معينة، كما 

من املمكن اأن تعمل على طرح منتجات 

خا�سة باالأ�سواق اخلارجية«.

وا�ستغرب »تواجد املنتجات امل�ستوردة 

دون  من  اللبنانية  االأ�سواق  يف  بكرة 

االإنتاج  حلماية  الدولة  من  حترك  اأي 

عن  بكرة  »نت�ساءل  وق��ال:  املحلي«. 

يعاين  حني  يف  الدولة  غياب  ا�ستمرار 

القطاع من تراجع متوا�سل وامل�ساكل 

املطروحة اليوم هي نف�سها منذ �سنوات 

وتتعلق بتوفري الطاقة والكهرباء، التي 

من  لل�سناعي  حتمله  ما  اإىل  اإ�سافة 

يف  ت�ساهم  االإنتاج،  تكلفة  يف  ارتفاع 

رفع ن�سب التلوث مبعدالٍت كبرية«؟

دعم للجهود الصناعية
اأ���س��وات  اإىل  �سوته  ���رشف��ان  و���س��م 

توفر  عدم  من  امل�ستكني  ال�سناعيني 

م�سانعهم،  يف  املطلوبة  العاملة  اليد 

وطالب املعنيني بت�سهيل دخول العمال 

الذين  الفيلبينيني  �سيما  وال  االأجانب 

يف  املهنية  من  ع��اٍل  بقدٍر  يتمتعون 

النوع  »هذا  وقال:  االآالت.  مع  التعامل 

اللبنانيون،  العمال  العمل ال يتقنه  من 

عمال  ال�ستقدام  حماوالتنا  وت�سطدم 

خبريين بهذا النوع من العمل مبعوقات 

العمل  يف  نعقيدات  يخلق  ما  كثرية 

داخل امل�سنع«.

واأمل �رشفان اأن تتكّلل م�ساعي جمعية 

القطاع  دعم  اإىل  الداعية  ال�سناعيني 

بالنجاح معلنًا كل الدعم لهم.

طونيز فود .. منتجات جديدة لألسواق الخارجية
شرفان:  مستمرون رغم التحديات

م�ستقبل  الغمو�ض  يلف  فيما 

عدم  مع  ال�سناعي  القطاع 

احلماية  ملف  م�سري  معرفة 

املعنيني،  اأمام  املطروح 

ت�ستكمل »طونيز فود« رحلتها  

والتي رغم  القطاع،  ال�ساقة يف 

مبحطات  تزدحم  �سعوبتها 

م�سيئة لنجاحات كبرية تكللت 

م�سنع  باإن�ساء  املا�سي  العام 

م�ستويات  اأعلى  يحاكي  جديد 

التطور واحلداثة.

الجودة العالية التي يتمتع 

بها إنتاج »طونيز فود« تجعل 

انسيابه نحو األسواق أمرًا 

سهاًل حيث يتواجد اليوم 

في عدة أسواق عربية منها 

الكويت وقطر والسعودية 

إضافة إلى السوق األسترالية
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مقابلة

خدمة الزبائن 716961 / 03  -  435811 / 07

املبيعات والتوزيع 343934 / 71

Email: gm@alrahikwater.com - Facebook: AlRahikWater
Website: www.alrahikwater.com

معايري  اع��ل��ى  وات��ب��اع  ال��ت��ط��ور  �ساهم 

على  الرحيق«  »مياه  �سري  يف  اجل��ودة 

م�سنعها  ز 
ّ
يتمي حيث  النجاح،  طريق 

من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  كاملة  بتجهيزات 

و�سالمة  �سحة  لتاأمني  اإن��ه  اإذ  التطور، 

العاملية  املعايري  ال�رشكة  تتبع  املنتج، 

ISO 22000، كما تقوم بتطبيق نظام ال�
HACCP  بحيث تتحقق �سحة و�سالمة 
الغذاء من خالل مراقبة وحتليل املخاطر 

والفيزيائية  والكيميائية  البيولوجية 

خ���الل ت��اأم��ني ون��ق��ل امل����واد الأول��ي��ة، 

الت�سنيع،  امل��ي��اه،  معاجلة  وحت�سري 

والتوزيع حتى ا�ستهالك املنتج.

لتوزيع  الرحيق  »���رشك��ة  مدير  وك�سف 

الرحيق  »مياه  اأن  دي��اب  علي  امل��ي��اه«  

تويل عمليات التعقيم واإجراء الفحو�سات 

اىل  فاإ�سافة  خا�سًا  اهتمامًا  املخربية 

داخل  جتريها  التي  اليومية  الفحو�سات 

عينة  باإر�سال  تقوم  ال�رشكة،  خمتربات 

اجلهات  اأبرز  لدى  لفح�سها  اإنتاجها  من 

معهد  طليعتها  ويف  لبنان  يف  املخت�سة 

اجلامعة  وخمتربات  ال�سناعية  البحوث 

الأمريكية«.

غري  املناف�سات  �سوء  يف  اإن��ه  واع��ت��رب 

ال�رشيفة وامل�ساربات عانت ال�رشكة كثرياً 

للحفاظ  م�ساعفة  جهود  لبذل  وا�سطرت 

انت�سار  ظل  يف  ال�سوق  يف  ح�ستها  على 

اأي دور  القطاع و�سط غياب  الفو�سى يف 

للدولة يف �سبطه ودعم ال�سناعيني«.

امل�ساألة  هذه  ملعاجلة  التحرك  »اأن  وراأى 

اأ�سبح �رشوريًا ول �سيما اأن هذه امل�سانع 

�رشراً  تلحق  اجلودة  املتدين  وباإنتاجها 

ب�سمعة القطاع«.

ولفت دياب اىل ان »قرار وزير املالية علي 

ح�سن خليل برفع ر�سم الطابع املايل عن 

لأغرا�ض  عمومية  مياه  ا�ستثمار  رخ�سة 

لرية  الف   500 من  وبيعها  املياه  تعبئة 

)ي�ساف اليها ر�سوم العداد( اىل 50 مليون 

لرية ي�سع م�سري معظم امل�سانع العاملة 

يف القطاع يف دائرة اخلطر«. و�ساأل: »كيف 

ميكن رفع الر�سم ا�سعاف واأ�سعاف؟ هل 

املطلوب احلاق ال�رشار بامل�سانع؟«

جتري  الت�����س��الت  »بع�ض  ان  وك�سف 

حاليًا على امل ان يتم التو�سل اىل عالج 

لهذة امل�سكلة«؟

مياه الرحيق .. اعلى معايير الجودة
دياب: القطاع في دائرة الخطر
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على �سفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�سفا
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فيها  تك�صب  التي  االأوىل  املرة  لي�صت هي 

فتاريخها  الرهان،  اللبنانية  ال�صناعة 

جناح  وق�ص�ض  مميزة  مبحطات  مليء 

يف  اللبنانية  املنتجات  انت�صار  ي�صكل  ال 

االأ�صواق العاملية اإال خري دليل عليها.

القطاع  املرة  هذه  �صار  جنب،  اإىل  وجنبًا 

ال�صناعية  البحوث  معهد  مع  ال�صناعي 

الذي توىل اإدارة م�رشوع نقل التكنولوجيا 

ال��ذي   ،»Med Test ll« بيئيًا  ال�صليمة 

ت�صجيل  من  فقط  لي�ض  امل�صانع  �صيمّكن 

يف  �صي�صاهم  اإمن���ا  اأف�����ص��ل،  بيئي  اأداء 

زيادة تناف�صية �صنعها عرب جمموعة من 

االإجراءات التح�صينية التي ميكن اإدخالها 

على �صعيد الطاقة واملياه واملواد االأولية 

يف امل�صانع اللبنانية.

اأو   »Med Test ll« م�����رشوع  وي��ه��دف 

بيئيًا،  ال�صليمة  التكنولوجيا  نقل  م�رشوع 

 Switch« وكجزء فريد ومبتكر من برنامج

االأوروب���ي  ل م��ن االحت���اد 
ّ
امل��م��و  »Med

املتحدة  االأمم  منظمة  قبل  من  واملنّفذ 

حتويل  اإىل  )يونيدو(،  ال�صناعية  للتنمية 

 Test وتتناول منهجية  فر�صًا.  التحديات 

لنقل التكنولوجيا ال�صليمة بيئيًا والتابعة 

تكاليف  يف  ال��زي��ادة  م�صكلة  لليونيدو، 

تبيان  خالل  من  االأولية  وامل��واد  الطاقة 

كفاءة  ممار�صات  اأف�صل  دم��ج  اإمكانية 

مع  االأنظف  واالإن��ت��اج  امل��وارد  ا�صتخدام 

عائدات ا�صتثمار مغرية، يف عامل االأعمال 

احلايل.

 Test منهجية  ت�صعى  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة 

خالل  من  االإنتاجية  تعزيز  اإىل  لليونيدو 

دمج املمار�صات والتكنولوجيا التي توؤدي 

اإىل رفع كفاءة ا�صتخدام املوارد الطبيعية 

وتخفي�ض  النفايات  اإن��ت��اج  وتقلي�ض 

فر�ض  اإىل خلق  اإ�صافة  الطاقة،  ا�صتهالك 

ابتكار واإبداع جديدة.

التكنولوجيا  لنقل   Test منهجية  وت�صكل 

 Med« ال�صليمة بيئيًا التي قدمها م�رشوع

Test ll« حال مربحًا لل�رشكات ال�صناعية 
حيث  امل��وارد،  يف  الهدر  من  التقليل  عرب 

تخفي�ض  ال�صناعية  ال�رشكات  باإمكان 

تكلفة االإنتاج ويف الوقت عينه التخفيف 

من االأثر على البيئة، ما يوؤدي اإىل زيادة 

يف قدرتها التناف�صية.

وال يوؤدي اعتماد االإنتاج االأنظف وكفاءة 

ا�صتخدام املوارد اإىل اأداء بيئي اأف�صل يف 

ال�رشكات  ميّكن  اإمّن��ا  فح�صب،  ال�صناعة 

توفري  وم��ن  اأك��رب  بتناف�صية  العمل  م��ن 

املال يف الوقت عينه، ما يزيد من فر�ض 

وت�صاهم  امل�صتدام.  ها 
ّ
ومنو اإ�صتثمارها 

توفري  يف  االأم���ر  كذلك  االإن��ت��اج  ك��ف��اءة 

مة، مثل الطاقة واملياه، من اأجل 
ّ
موارد قي

االقت�صاد الوطني، وبالتايل تتخطى فوائد 

االإنتاج االأنظف وكفاءة ا�صتخدام املوارد، 

لل�رشكات  االإن��ت��اج  تكاليف  تخفي�ض 

اإ�صايف  منو  خلق  يف  ت�صاهم  اإذ  باأ�صواط، 

وفر�ض عمل م�صتدامة وتدعم قدرة لبنان 

على  امل��وارد  ت�صاوؤل  مع  ف 
ّ
التكي على 

املدى الطويل.

حماس الشركات
ويف اأعقاب حملة ت�صويقية وا�صعة النطاق، 

�صملت ور�ض عمل وزيارات ميدانية فردية 

»الصناعة الغذائية« تقهر التحديات وتحّولها إلى فرص

»Med Test ll« يصنع 8 قصص نجاح

تحقيق



MED TEST II

لتقييم  �رشكة   13 اختيار  مت  لل�رشكات،  

من  منها،  �رشكات   8 وّقعت  ولقد  اأويل، 

قطاع االأغذية وامل�رشوبات، على م�رشوع 

 HMBR �رشكة  وه��ي:   ،»Med Test ll«
للت�صنيع والتجارة، �رشكة »�صكاف فارم« 

لالألبان، �رشكة A-Z للتجارة والت�صنيع، 

�رشكة با�ض �صناك�ض، �رشكة اأفران �صم�صني، 

�رشكة األبان املنارة، ديراين غروب، �رشكة 

ال�صوكوال  وجتارة  ل�صناعة  غراوي  ب�صام 

واحللويات. 

امل�صاركة  اللبنانية  ال�رشكات  عدد  تراوح 

يف امل�����رشوع م��ا ب��ني ���رشك��ات �صغرية 

بدوام  6 موظفني  ت�صم  احلجم  ومتو�صطة 

عدد  يبلغ  احلجم  كبرية  و�رشكات  كامل، 

موظفيها 382 موظفًا، موجودة يف مناطق 

�صناعية  مناطق  وتغطي  لبنان  يف  عدة 

خمتلفة يف جبل لبنان و�صهل البقاع.  

يف  للم�صاركة  حما�صًا  ال�رشكات  اأب��دت 

تخفي�ض  يف  �صي�صاعدها  الأن��ه  امل�رشوع 

اإىل  بالطاقة  املرتبطة  االإنتاج  تكاليف 

جانب تعزيز الوعي لدى موظفيها يف ما 

يتعّلق باالإنتاج االأنظف وكفاءة ا�صتخدام 

ال�رشكات  هذه  لبع�ض  كان  ولقد  املوارد، 

اأال  امل�رشوع،  يف  للم�صاركة  اآخ��ر  دافعًا 

وهو حاجتها اإىل تلقي الدعم الفني الذي 

البيئية  للقوانني  االمتثال  يف  ي�صاندها 

الوطنية. 

الحد من استهالك المواد األولية
لل�رشكات  االأول��ي��ة  التقييمات  واأظ��ه��رت 

م�رشوع  يف  امل�صاركة  الثماين  اللبنانية 

 Med Test نقل التكنولوجيا ال�صليمة بيئيًا

ا�صتهالك  من  للحد  وا�صحة  اإمكانية   ،»ll
املواد االأولية املياه و/ اأو الطاقة.

التكنولوجيا  نقل  منهجية  واأدخ��ل��ت 

ال�صليمة بيئيًا اأداة حما�صبة تكاليف تدفق 

م�رشوع  ابتكارات  اأبرز  �صمن  من  املواد 

االأداة  ه��ذه  وك�صفت   .»Med Test ll«
احلقيقية  التكلفة  عن  لل�رشكة  التحليلية 

عدم  ونقاط  االأولية  امل��واد  يف  للخ�صائر 

خالل  فمن  ا�صتخدامها.  يف  ال��ك��ف��اءة 

ال�صليمة  التكنولوجيا  لنقل   Test منهجية 

بيئيًا، مت جمع البيانات املالية والبيانات 

ة املتعّلقة بخ�صائر االإنتاج، ما جعل 
ّ
الكمي

موظفي الق�صمني، الفني واملايل، يعملون 

كلفة  تبيان  اإىل  االأم��ر  ه��ذا  ى 
ّ
واأد معًا. 

اإمكانيات  على  ال�صوء  وت�صليط  اخل�صائر 

التوفري على ال�صعيد املايل. واأظهر حتليل 

اأن التكلفة ال�صنوية ال�صتخدام  املعلومات 

املياه والطاقة كانت يف بع�ض احلاالت، 

اأقل من تكلفة اخل�صائر يف املواد االأولية 

ي�صاعد  اأن  االأمر  هذا  �صاأن  ومن  وحدها. 

املناطق  يف  اجلهود  تركيز  يف  امل�صنع 

الهامة لتحديد م�صادر عدم الكفاءة 

وتدابري حت�صني االأداء.

111 تدبيرًا
 Test منهجية  تنفيذ  فريق  د 

ّ
ح��د

بيئيًا  ال�صليمة  التكنولوجيا  لنقل 

111 تدبرياً لزيادة كفاءة ا�صتخدام 
الثماين.  ال�����رشك��ات  يف  امل����وارد 

ووافقت اإدارات هذه ال�رشكات على 

حواىل 91 % من جمموع التدابري، 

�صمن   2017 العام  يف  واأدرجتها 

خطط عملها للتنفيذ.

تخطى حجم التوفري املمكن يف 

ال�رشكات الثماين 1.6 مليون يورو �صنويًا، 

وهو ناجت من توفري يف ا�صتهالك املوارد 

�صنويًا  �صاعة  ميغاواط   14.376 يعادل 

�صنويًا  م3  و53،412  الطاقة  �صعيد  على 

على �صعيد املياه و544 طنًا �صنويًا على 

جتّنب  اإىل  اإ�صافة  االأولية،  املواد  �صعيد 

جدول يظهر المؤشرات المالية والبيئية لمجموعة تدابير الموافق عليها في الشركات الثماني



العدد 167 اآذار 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L160

طمر 523 طنًا من النفايات ال�صلبة �صنويًا.

كبرية،  توفري  فر�ض  حتديد  مت  وبينما 

لغالبية  اال�صتثمار  ا�صرتداد  فرتة  كانت 

�صتة  من  اأقل   )%  60( دة 
ّ
املحد التدابري 

الكبري من  العائد املايل  اأ�صهر، ما يعك�ض 

تطبيق هذه التدابري.

م م�رشوع »Med Test ll« امل�صاعدة اإىل 
ّ
قد

ال�رشكات اللبنانية يف ما يتعلق بالتدابري 

ل 
ّ
�صه اإذ  ا�صتثمارات مرتفعة،  تتطّلب  التي 

املالية  املبادرات  اإىل  الو�صول  �صبل  لها 

لبنان  م�رشف  يقدمها  التي  اخل�����رشاء 

لدعم  اال�صرتاتيجية  �صيا�صاته  من  كجزء 

متَّ  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  اللبناين.  االإقت�صاد 

امل�رشوع،  اإط��ار  �صمن  م��ب��ادرات  تنفيذ 

امل�صتقبل،  يف  متكاملة  قرو�ض  لتطوير 

واالإنتاج  املوارد  ا�صتخدام  بكفاءة  تعنى 

االأنظف يف القطاع ال�صناعي.

أرباح بيئية واقتصادية
ال�رشكات  جميع  ت 

ّ
اأعد اأخرى،  جهة  ومن 

االإدارة  بنظم  املتعلقة  �صيا�صاتها  بيانات 

البيئية ومت تزويدها باخلطوط التوجيهية 

اإدخ���ال مبادئ  اأج��ل  واالإر����ص���ادات م��ن 

واإجراءات تطبيق كفاءة ا�صتخدام املوارد 

واالإنتاج االأنظف �صمن نظم االإدارة التي 

تتبعها. 

 ،»Med Test ll« م�����رشوع  ب��داي��ة  يف 

كل  و�صعت  العمل،  فريق  من  وبتو�صية 

لر�صد  ال���ع���دادات  م��ن  جمموعة  ���رشك��ة 

الطاقة  باإ�صتخدام  املتعلقة  املعلومات 

االأ�صا�صية.  اال�صتهالك  مراكز  يف  واملياه 

يف  ع���داداً   475 تركيب  ومت  ب��االإج��م��ال، 

يبلغ  باإ�صتثمار  ال��ث��م��اين،  ال�����رشك��ات 

120،108 يورو، ما يدل على اإلتزام اإدارات 
اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي  وزي���ادة  ال�رشكات 

كفاءة ا�صتخدام املوارد. ومن �صاأن تركيب 

نظم ر�صد املوارد لدى ال�رشكات و�صياغة 

املوارد  ا�صتخدام  كفاءة  العتماد  �صيا�صة 

بتطوير  والتو�صية  االأن��ظ��ف  واالإن��ت��اج 

امل��واد  تدفق  تكلفة  ح��ول  حما�صبة  نظم 

اأن ي�صاعد ال�رشكات  واخل�صائر يف املواد، 

البيئة والطاقة  اإدارة  على اعتماد معايري 

يف  حت�صينات  اإج��راء  وعلى  امل�صتقبل  يف 

ب�صكل  امل���وارد  ا�صتخدام  ك��ف��اءة  جم��ال 

م�صتمر، وكممار�صات روتينية.

اإح��دى  وات��خ��ذت  امل�����رشوع،  نهاية  يف 

االإدارة  نظام  باعتماد  ق��راراً  ال�رشكات 

تنفيذ  واأث��ن��اء   ،ISO 14001 البيئية 

امل�������رشوع، اأج�����رت اإح�����دى ال�����رشك��ات 

واأ�صبح  لديها  املياه  ال�صتهالك  تقييمًا 

اإدارة ور�صد ا�صتهالك  با�صتطاعتها اليوم 

املياه بكفاءة اأكرب.

لنقل   »Med Test ll« م�����رشوع  واأظ��ه��ر 

التكنولوجيا ال�صليمة بيئيًا يف لبنان، اأّنه 

التكنولوجيا  لنقل   Test منهجية  باإمكان 

على  اأرب��اح��ًا  حتقق  اأن  بيئيًا  ال�صليمة 

من  اأكرث  واالقت�صادي  البيئي  ال�صعيدين 

منهجية  عرب  حتقيقها  ميكن  التي  تلك 

االإنتاج االأنظف وكفاءة ا�صتخدام املوارد، 

والعمليات  تتعار�ض  اأن  دون  من  وذلك 

التجارية للم�صانع.

 Med« م�رشوع  عّزز  اأخرى،  ناحية  ومن 

Test ll« لنقل التكنولوجيا ال�صليمة بيئيًا 
يف  املحليني  اخلدمات  مقدمي  ق��درات 

واالإنتاج  املوارد  ا�صتخدام  كفاءة  جمال 

تطوير  يف  امل�صاعدة  بهدف  االأن��ظ��ف، 

حلول للبنان من �صاأنها ف�صل االإنتاج عن 

ا�صتهالك املوارد املحدودة ب�صكل متزايد.

تخطى حجم التوفير الممكن 

في الشركات الثماني 1.6 

مليون يورو سنويًا، وهو ناتج 

من توفير في استهالك 

الموارد يعادل 14.376 

ميغاواط ساعة سنويًا على 

صعيد الطاقة و53,412 م3 

سنويًا على صعيد المياه 

و544 طنًا سنويًا على صعيد 

المواد األولية، إضافة إلى 

تجّنب طمر 523 طنًا من 

النفايات الصلبة سنويًا

MED TEST II تحقيق

جدول يظهر الفوائد البيئية المقدرة للمشروع
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العاملة  االأطراف  اإال على جدية جميع  امل�رشوع  يدل جناح  ال 

امل�صاركة  وال�رشكات  ال�صناعية  البحوث  مهعد  واأبرزها  فيه 

الذي  املهني املحرتف  االأداء  اأجمعا على  اللذين  الربنامج  يف 

رافق تنفيذ امل�رشوع. ففي حني اأثنى اأ�صحاب ال�رشكات الذين 

قابلتهم »ال�صناعة واالقت�صاد« على االهتمام البالغ واملتابعة 

تنفيذ  »اأن  حيدر  حممد  امل�رشوع  مدير  راأى  لعملهم،  الدقيقة 

امل�رشوع عّزز ثقة ال�رشكات اللبنانية بقدرة معهد البحوث على 

كل  يعطي  حيث  �صحيحة،  بطريقة  اأهمية  ذات  م�صاريع  تنفيذ 

م�رشوع حّقه ويتعاطى بجدية وم�صداقية مع خمتلف االأطراف 

امل�صاركة فيه«.

واإذ اأعلن حيدر اأن »العمل على امل�رشوع بداأ يف مطلع عام 2015 

يف لبنان«، ك�صف »اأن الهدف منه تخفي�ض التلوث ب�صكل اأ�صا�ض 

لتخفي�ض كلفة االإنتاج«.

واأ�صار اإىل اأنه »وبهدف تنفيذ امل�رشوع مت العمل على جمموعة 

االأط��راف  وبح�صب  االأول��وي��ة،  ذات  االإج���راءات  نت 
ّ
ت�صم نقاط 

املعنية، بناء القدرات وزيادة الوعي لدى املوؤ�ص�صات ال�صناعية 

االأكادميية  والهيئات  اخلدمات  ومقدمي  االأعمال  وو�صطاء 

الر�صيد  اأو  ال 
ّ
الفع اال�صتخدام  دمج  ت�صمل  كما  واملوؤ�ص�صاتية. 

للموارد يف اإجراءات اإلزامية متعلقة بالتدقيق البيئي وباإعطاء 

املبادئ  وو�صع  وال�صناعة  البيئة  وزارت��ي  يف  الت�صاريح 

التوجيهية ومعايري ا�صتخدام كفاءة املوارد يف جمال ال�صناعة 

واالقت�صادية  املادية  احلوافز  و�صع  اإىل  اإ�صافة  واعتمادها 

املنا�صبة ال�صتثمارات كفاءة املوارد واالإنتاج االأنظف وللنظام 

املعلوماتي ذي ال�صلة«.

تكرار قصص النجاح
ملعايري  وفقًا  اأت��ى  ال�رشكات  »اختيار  اأن  اإىل  حيدر  ويلفت 

وخ�صائ�ض معينة جرى در�صها مع االحتاد االأوروبي من جهة 

اإىل  حاجة  االأك��رث  امل�صانع  تظهر   اأخ��رى،  جهة  من  واليونيدو 

تخفي�ض التلوث«. 

وك�صف اأن »اقت�صار ال�رشكات امل�صاركة يف امل�رشوع على قطاع 

ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات يعود اإىل كونه ي�صكل %50 من 

اإمكانية  اأمام  املجال  يف  يف�صح  ما  ال�صناعي،  القطاع  جممل 

تكرار ق�ص�ض النجاح يف مواقع اإنتاجية اأخرى م�صابهة، وي�صمح 

باإنت�صار م�رشوع نقل التكنولوجيا ال�صليمة بيئيًا يف لبنان ب�صكل 

كبري ومتالحق«.

ويف حني اأ�صار اإىل اأن »اإدارة امل�رشوع قامت بع�رشات الزيارات 

االإنتاج«،  التفا�صيل يف عمليات  اأدق  اإىل امل�صانع ووقفت عند 

يتها ظهرا جليًا من خالل 
ّ
ال�رشكات وجد اأن »حما�ض  د على 

ّ
�صد

يف  �صاهمت  التي  العدادات  �رشاء  يف  كبرية  ملبالغ  ا�صتثمارها 

متابعة اأدق التفا�صيل يف عمليات االإنتاج«.

د 
ّ
ويف رد على �صوؤال حول اخلرباء امل�رشفني على الربنامج، �صد

ولفت  املبعرثة.  الطاقات  من  جمموعة  ي�صم  »لبنان  اأن  على 

قدراتها  على  واالطالع  جمعها  من  متّكن   Med Test II اأن  اإىل 

وكفاءتها يف مو�صوع كفاءة املوارد واالإنتاج االأنظف«. وك�صف 

200 �صرية ذاتية،  اأكرث من  اأنه »يف بداية امل�رشوع جرى تقدمي 

جرى اإر�صالها اإىل مركز اليونيدو يف فيينا حيث جرى اختيار 50 

�صخ�صًا ملقابلتهم«. واعترب اأن »غياب اأي دور لبناين عن عملية 

اأمراً جيداً بغية عدم انت�صار املح�صوبيات، واأعطى  االنتقاء كان 

عملية االختيار طابعًا جديًا 100 %«.

خطت الصناعة اللبنانية مع تنفيذ Med Test II خطوة جدية نحو تخفيض التلوث
حيدر: مشاريع جديدة في 2019

بيئيًا  ال�سليمة  التكنولوجيا  نقل  برنامج   و�سل 

اإىل خواتيم �سعيدة،  يف منطقة جنوب املتو�سط 

بعد عامني من العمل املتوا�سل، جتلّت بنجاح 8 

من  العديد  اإدخال  لبنانية يف  �سناعية  �رصكات 

�سوف  عملها  اآليات  على  الإيجابية  املمار�سات 

تكاليف  تخفي�ض  عرب  وفر  حتقيق  من  متكنها 

الإنتاج ومراعاة ال�رصوط البيئية يف اآٍن واحد. 

مقابلة
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خطوة بيئية جديدة
»اال�صتثمار  اأن  د حيدر على 

ّ
و�صد

يف �صبيل تخفي�ض تكلفة االنتاج 

كثرية  اأح��ي��ان  يف  ي����وازي  ق��د 

جديدة«.  اإنتاج  خطوط  اإ�صافة 

وك�صف اأن »اإدارة امل�رشوع لفتت 

م�صائل  اإىل  ال�صناعيني  نظر 

تقنية على قدر عاٍل من االأهمية 

ف���اأول���وه���ا االه��ت��م��ام ال���الزم 

وا�صتقدموا يداً عاملة اإ�صافية ما 

يوؤكد اأن امل�رشوع �صاهم يف خلق 

اإىل  اإ�صافة  جديدة  عمل  فر�ض 

حت�صني جودة املنتجات وجعلها 

ال�صالمة  ملعايري  م��راع��اة  اأك��رث 

الغذائية«.

»ال�����ص��ن��اع��ة  اأن  ع��ل��ى  د 
ّ
و����ص���د

امل�����رشوع  تنفيذ  وم��ع  اللبنانية 

خطت خطوة جدية نحو تخفي�ض التلوث، االأمر الذي مل تلتفت اإليه 

بالقدر الكايف يف املا�صي ، ولكن اليوم ومع ربطها بتخفي�ض 

كلفة االإنتاج ب�صكل كبري، �صار ال�صناعيون على هذه الطريق«.

معهد البحوث .. موضع ثقة
ويف رد على �صوؤال حول جهود اليونيدو يف تنفيذ الربنامج، ك�صف 

وعملت  مبا�رش،  ب�صكل  امل�رشوع  تفا�صيل  تابعت  »اليونيدو  اأن 

اآخذين بعني  بيد حيث قاما �صويًا بجهود كثرية  مع املعهد يداً 

االعتبار واقع لبنان. فكانا يدر�صان اخلطوات بعمق، ويتبادالن 

االآراء قبل اتخاذ القرارات«.

باحلرفية  تامة  قناعة  على  اأ�صبحت  »اليونيدو  اأن  على  د 
ّ
و�صد

العالية التي يبديها املعهد يف عمله، وبالتايل فهي على قناعة 

عرب  اإال  امل�صتقبل  يف  تكون  لن  ال�صناعية  امل�صاريع  تنفيذ  اأن 

املعهد«.

كانتا  والبيئة  ال�صناعة  »وزارت��ي  اأن  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

منظمة  اأي  اأو  فاليونيدو  امل�رشوع،  يف  ارتكاز  �صابطي  مبثابة 

موقع  يف  جهة  اإىل  حتتاج  م�رشوع  اأي  تنفيذ  مع  اأخرى  دولية 

بيئي  طابعني  ذا  امل�رشوع  وك��ون  معها،  للتعامل  امل�صوؤولية 

و�صناعي، اأدت الوزارتان هذا الدور«.

انفتاح نحو الخارج
د حيدر على اأن امل�رشوع يف�صح يف املجال اأمام ال�صناعي 

ّ
و�صد

تنفيذ  فبمجرد  وا�صع،  ب�صكل  اخلارجية  االأ�صواق  على  لالنفتاح 

م�رشوع Med Test II، �صيتم ا�صتيفاء معظم �رشوط �صهادة اجلودة 

»االأيزو«، و�صيكون املنتج �صديق للبيئة ECO ما �صيجعله اأكرث 

قبواًل يف االأ�صواق اخلارجية. 

واحلفاظ  التوجيه  اإىل  يحتاج  اللبناين  »ال�صناعي  اأن  واعترب 

على موؤ�ص�صته، واملطلوب هو توجيهه عرب القوانني والت�صهيالت 

مي�رشة  بيئية  قرو�صًا  حاليًا  يوؤمن  لبنان  فم�رشف  امل�رشفية. 

توجد  ال  االآن  حتى  لكن  جداً.  منخف�صة  بفوائد  طاقة  وقرو�ض 

م�رشف  مع  حاليًا  العمل  ويتم  امل��وارد.  كفاءة  ت�صمل  قرو�ض 

ال�صناعي  القطاع  مبوجبها  مينح  جديدة  �صيا�صة  لتبني  لبنان 

قرو�صًا بفوائد منخف�صة جديدة لكل �صيء يتعلق بكفاءة املوارد 

واالإنتاج االأنظف«.

مشاريع جديدة في المستقبل
وك�صف حيدر اأن »املعهد يقف على عتبة تنفيذ م�صاريع م�صابهة 

ل� Med Test II، اإذ اإنه مت و�صع خارطة طريق ت�صمنت تفا�صيل 

ملجموعة م�صاريع �صغرية �صمن م�رشوع كبري، و�صيبداأ تنفيذها 

يف عام 2019.

القريب روؤية  اللبنانية يف امل�صتقبل  الدولة  اأن يكون لدى  واأمل 

دعمًا  مبوجبها  توؤمن  اللبنانيني  لل�صناعيني  اأ�صمل  اأو  اأو�صع 

»اليوم وحتى  التقني. وقال:  ال�صق  يقت�رش فقط على  حقيقيًا ال 

دعم  اإىل  نحتاج  بل  خرباء،  ا�صتقدام  يكفي  ال  ال�صناعي  ن�صجع 

املقبلة دعمًا ماديًا مبا�رشاً  امل�صاريع  اأن حتمل  واأمتنى  مادي، 

الأن الواقع ال�صناعي ال�صعب مل يعد خافيا على اأحد«.

الواقع  ترعى  الت�رشيعات  من  ملجموعة  »احلاجة  اإىل  ولفت 

العربي  العامل  يف  ال�صناعات  فمعظم  لبنان،  يف  ال�صناعي 

�صناعات مدعومة على عك�ض ال�صناعة اللبنانية التي تعاين من 

�صعوبات �صّتى اأدت اإىل تراجع كبري يف ال�صادرات«.

وتر�صيد  ال�صناعة،  لوزارة  اأكرب  موازنة  اإىل  احلاجة  على  د 
ّ
و�صد

اخلري  ومتنى  االأ���ص��واق،  ل�صبط  رق��اب��ة  وف��ر���ض  لل�صناعيني 

لل�صناعيني ولالقت�صاد اللبناين.

يتم العمل حاليًا مع مصرف لبنان لتبني 

سياسة جديدة يمنح بموجبها القطاع الصناعي 

قروضًا بفوائد منخفضة جديدة لكل شيء 

يتعلق بكفاءة الموارد واإلنتاج األنظف

حيدر يتسلم شهادة تقديرية من وزير الصناعة حسين الحاج حسن
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ديراني غروب
ديراني: إنجازات قياسية في وقت قصير

ال�سناعات  معظم  كما 

عامل  ارتفاع  �سكل  اللبنانية، 

اأ�سا�سيًا  حتديًا  الإنتاج  كلفة 

غروب«  »ديراين  واجهته 

على مر �سنوات طويلة، دفعها 

يف  امل�ساركة  اإىل  موؤخراً 

الهادف   Med Test II م�رصوع 

وكلفة  التلوث  تخفي�ض  اإىل 

الإنتاج يف اآٍن واحد.

»ديراين  خا�ست  يبدو  وكما 

البحوث  معهد  مع  غروب« 

ال�سناعية اإبان تنفيذ امل�رصوع 

مدير  يجد  اإذ  ناجحة،  جتربة 

اأحمد  غروب«  »ديراين  عام 

مّكن  امل�رصوع  اأن  ديراين 

خالل  غروب«،  »ديراين 

حت�سني  حتقيق  من  عامني، 

الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  يف 

العمل  فريق  من  ليتطلب  كان 

اخلا�ض بال�رصكة 10 �سنوات«.

الربنامج  على  »امل�رشفني  اأن  وك�صف 

ادات على كل مداخل 
ّ
اقرتحوا تركيب عد

االأق�صام العاملة يف امل�صنع، بغية ر�صد 

ا�صتخدام الطاقة ومعرفة كيفية حت�صني 

اأف�صل  منتج  تقدمي  بهدف  ا�صتهالكها 

بكلفة مادية وبيئية اأقل«.

اأن »هذه االإجراءات �صاهمت يف  واأعلن 

ا�صتهالك  من   %  25 يقارب  ما  توفري 

الطاقة، كما �صاهمت يف حت�صني جودة 

املنتج«.

جمتمعة  االأم���ور  »ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 

�صتعّزز قدرات منتجات »ديراين غروب« 

التناف�صية، و�صتف�صح يف املجال اأمامها 

للتوجه نحو اأ�صواق خارجية جديدة«.

وتوّقع اأن »تبلغ فرتة ا�صرتداد اال�صتثمار 

يقارب  ما  امل�رشوع  تنفيذ  رافق  الذي 

»دي��راين  اأن  واأع��ل��ن  �صنوات«،  الثالث 

جديدة  م�صاريع  يف  �صتنخرط  غ��روب 

م�صاريع  واأبرزها  اأكرب  وفراً  لها  توؤمن 

تتعلق بالطاقة البديلة«.

واعترب اأن »هذه امل�صاريع تكت�صب اأهمية 

حتديات  وجمموعة  ترتافق  اإذ  خا�صة، 

هائلة تواجه ال�صناعيني ومنها ارتفاع 

اخلارجية  االأ���ص��واق  اإىل  النقل  تكلفة 

 %  18 الكلفة  هذه  ت�صكل  باتت  حيث 

املنتجات  يفقد  ما  املنتج،  �صعر  من 

الذي  الدور  د 
ّ
ويهد التناف�صية  قدراتها 

اأداه القطاع ال�صناعي الغذائي على مر 

ال�صنوات باالنح�صار«.

كان  اللبنانية  »اجلاليات  اأن  راأى  واإذ 

لها الف�صل االأكرب يف انت�صار ال�صناعات 

العامل«،  اأ�صقاع  خمتلف  يف  الغذائية 

احلا�صلة  امل�صاربات   « اأن  اىل  لفت 

وانت�صار  التهريب  ا�صتمرار  ج��راء  من 

م�صري  ت�صع  االأ���ص��واق  يف  الفو�صى 

امل�صانع اللبنانية يف دائرة اخلطر وال 

ال�صادرات  تراجع  ا�صتمرار  مع  �صيما 

ال�صناعية«.

ع الكبري الذي تقدمه 
ّ
ولفت اإىل اأن »التنو

»ديراين غروب« يف منتجاتها، واال�صم 

الذي بنته وكان عنوانه الدائم »اجلودة 

العالية« يبقيها يف مناأى عن تداعيات 

وترهق  القطاع  ت�صيب  التي  العوا�صف 

موؤ�ص�صاته«.

MED TEST IIتكريـــــم

المضاربات الحاصلة من جراء 

استمرار التهريب وانتشار 

الفوضى في األسواق تضع 

مصير المصانع اللبنانية في 

دائرة الخطر
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» ألبان المنارة « 
أبو غنيم: حققنا نقلة نوعية على صعيد الوفر

�سّكل �سعي »األبان املنارة« 

الأف�سل  نحو  التقدم  اإىل 

يف  للإنخراط  لها  دافعًا 

الذي    MedTest II م�رشوع 

اعتربه القّيمون على ال�رشكة 

امل�رشوع الأول من نوعه يف 

كبرية  فوائد  يحمل  اإذ  لبنان 

ميّدهم  حيث  لل�سناعيني 

اإجراء  لهم  ويتيح  باخلربات 

عمليات  على  �ساملة  رقابة 

بغية  م�سنعهم  يف  الإنتاج 

وقف الهدر.

التنفيذي  املدير  وو�سف 

�سعيد  املنارة«  لـ»البان 

 MedTest »م�رشوع  غنيم  اأبو 

اإىل  الناجح  بالربنامج    II

على جهود  واثني  كبري،  حد 

ال�سناعية  البحوث  معهد 

التي اأعطت امل�رشوع حّقه«. 

حمل  امل�رشوع  اأن  غنيم  اأب��و  واعترب 

املنارة«،  ل�««األبان  كثرية  اإيجابيات 

على  نوعية  نقلة  حتقيق  من  متّكن  اإذ 

انعك�س  ال���ذي  الأم���ر  ال��وف��ر،  �صعيد 

مبا�رشة انخفا�صًا يف كلفة الإنتاج«.

اأوحت  امل�رشوع  »انطالقة  اأن  وك�صف 

نوعًا  خلقت  التي  امل�صاعب  ببع�س 

ر لدينا، ولكن وبعد النطالقة 
ّ
من التذم

اخلطوط  ومراقبة  ادات 
ّ
العد وتركيب  

جمهوداً  نبذل  اأ�صبحنا  امل�صنع،  يف 

التفا�صيل يف  اأدق  متابعة  بغية  ذاتيًا 

عملية الإنتاج التي �صّلطت ال�صوء على 

مكامن هدر مل نكن نتوّقعها البّتة، كما 

»األبان  متلكها  قوة  نقاط  اإىل  اأ�صارت 

املنارة« ومل تكن على علم بها واأهمها 

لكل  مياه  ا�صتخدام  موؤ�رش  منلك  اأننا 

ليرت حليب )1.1 ليرت( اأدنى من املوؤ�رش 

العاملي )2.4 ليرت(«.

ا�صتفادت  املنارة  »األبان  اأن  واعترب 

على   MedTest II م�������رشوع  م���ن 

اإدخ��ال  حيث  من  اأوًل  اأ�صعدة:  ثالثة 

املمار�صات ال�صليمة اإىل نظام حما�صبة 

ثقافة  جعل  وثانيًا  لدينا،  التكاليف 

مراقبة الأداء ثقافة متاأ�صلة يف �صلوك 

الذي  املراقبة  نظام  بف�صل  املوظفني 

وثالثًا  امل�رشوع،  بداية  يف  تركيبه  مت 

ا�صتخدام  كفاءة  يف  التح�صني  بفعل 

الطاقة يف امل�صنع«.

امل�رشوع  يف  »امل�صاركة  اأن  وك�صف 

على  كثرية  تعديالت  اإدخ��ال  اإىل  اأدت 

على  العمل  يتم  الذي  اجلديد  امل�صنع 

 FDA construction اإن�صائه، و�صيكون

ز بقدرات 
ّ
و�صديقًا للبيئة بحيث �صيتمي

اإنتاجية كبرية بكلفة ت�صغيلية حتمل ما 

اخلطوات  ب�صبب  وفراً  يقارب ال�50 % 

لناحية  �صي�صهدها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 

اإىل  واللجوء  البديلة  الطاقة  ا�صتخدام 

برادات واأدوات كهربائية تعمل بتقنية 

�صتتم  الطاقة، كما  ا�صتهالك  انخفا�س 

معاجلة مياه ال�رشف«.

اإىل  ال�صناعيني  غنيم  اأب���و  ودع���ا 

من  اإذ  م�صابهة  م�صاريع  امل�صاركة يف 

التطور  طريق  على  و�صعهم  �صاأنها 

والنمو.

MED TEST IIتكريـــــم

 المشاركة في مشروع

 Med Test II أدت إلى إدخال 

تعديالت كثيرة على مصنع 

»ألبان المنارة« الجديد
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مزارع سكاف
سكاف: إيجابيات واضحة  طرأت على المصنع

 MedTest جنح فريق العمل يف

II والذي ي�صم خرباء خمت�ّصني يف 
ك�صب ثقة مدير �صكاف فارم كميل 

�صكاف، الذي ا�صتب�رش خرياً بنجاح 

اأهدافة  اإىل  الو�صول  يف  امل�رشوع 

البيئية وال�صناعية. فانخرط فيه، 

ت�صري  اإذ  حليفه  النجاح  وكان 

الأرقام اإىل اأن التوفري يف »�صكاف 

يورو   38،846 �صيبلغ  فارم« 

�صنويًا.

 MedTest II« واعترب �صكاف اأن

اأدخل حت�صينات كبرية اإىل امل�صنع 

على �صعيد ا�صتخدام املياه وموارد 

الطاقة، اأّدت اإىل وفر بلغت ن�صبته 

ما يقارب الـ40 %«.

امل�رشوع  »اإيجابيات  اأن  واعترب 

على  الوا�صح  تاأثريها  �صيكون 

»�صكاف فارم«، فانخفا�ض الكلفة 

تعزيز  يف  ي�صاهم  الت�صغيلية 

تواجد »�صكاف فارم« يف الأ�صواق 

وقدرتها على التو�ّصع والنمو«.

على  منفتحة  فارم  »�سكاف  �أن  و�أعلن 

تنقلها نحو  �أي م�ساريع  �مل�ساركة يف 

»مرحلة  �أن  ر�أى  و�إذ  �أف�سل«.  موقع 

�إىل  و���س��ل��ت  �ل��ط��اق��ة  يف  �ل��ت��وف��ر 

خو�تيمها«، �أ�سار �إىل �أن »�سكاف فارم 

توليد  �إىل  للتحول  م�رشوعًا  تنفذ  قد 

�لطاقة من �لطاقة �ل�سم�سية«.

وو�سف �سكاف �نطالقة »�سكاف فارم 

يف عام 2013 ب�«�ملغامرة«، �إذ �سابتها 

�سعوبات كثرة.

�لعمل يبذل جهود�ً  �أن »فريق   وك�سف 

عالية  منتجات  ل��ت��ق��دمي  م�ساعفة 

�أعلى  م��ر�ع��اة  �إىل  فاإ�سافة  �جل���ودة، 

م��ع��اي��ر �ل�����س��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة خ��الل 

�لإنتاج  فح�ص  يتم  �لإنتاج،  عمليات 

يتم  كما  �مل�سنع.  د�خل  خمترب�ت  يف 

لفح�سها  دوري  ب�سكل  عينات  �إر�سال 

يف خمترب�ت خارج �مل�سنع«.

تو�جه  كثرة  »حتديات  �أن  �إىل  ولفت 

عمل »�سكاف فارم« وياأتي يف مقدمها 

�ل�سديدة  و�مل�����س��ارب��ات  �ملناف�سات 

تها يومًا بعد يوم يف 
ّ
و�لتي تتفاقم حد

ظل �نت�سار فو�سى يف �لأ�سو�ق تتمثل 

بانت�سار �مل�سانع غر �ل�رشعية«.

وقال: »�سكاف فارم تقدم �إنتاجًا عايل 

�أنها  �ل  و�ج��ب��ان،  �أل��ب��ان  من  �جل��ودة 

ت�سطدم مبنتجات مماثلة متدنية �ل�سعر 

�لذين  �مل�ستهلكني  من  قبوًل  وتلقى 

يعانون من تاآكل قدر�تهم �ل�رش�ئية يف 

�ملرت�جعة  �لقت�سادية  �لأو�ساع  ظل 

�لتي ي�سهدها لبنان منذ �سنو�ت«.

�إذ  �لأ�سو�ق،  »�سبط  �إىل  �لدولة  ودعا 

�أ�رش�ر�ً  تلحق  �ملوجودة  �لفو�سى  �إن 

يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ب��امل�����س��ان��ع  ج�سيمة 

د 
ّ
�لقطاع ب�سكل �رشعي �إذ �إنها قد تهد

�لعمل  فر�ص  وت�سع  ��ستمر�ريتها 

�لريح.  مهب  يف  قبلها  من  �ملطروحة 

�حل�سن  �ل�سيت  �إىل  ت�سيء  ق��د  كما 

مر  على  �لقطاع  م�سانع  بنته  �ل��ذي 

�سنو�ت بتبنيها تقدمي منتجات عالية 

�جلودة«.

MED TEST IIتكريـــــم

 MedTest II إيجابيات

سيكون تأثيرها الواضح على 

»سكاف فارم«، فإنخفاض 

الكلفة التشغيلية يساهم 

في تعزيز تواجد »سكاف 

فارم« في األسواق وقدرتها 

على التوّسع والنمو
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