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الإفتتاحية

حقوق الصناعيين
ال�سناعيون اأي�سًا كما كل رجال الأعمال واملواطنني عمومًا يتطلعون اإىل احلكومة اجلديدة برئا�سة متام 

�سالم بنظرة تفاوؤل وينتظرون منها اأن تكون حكومة اإنقاذ للو�سع القت�سادي املتداعي نتيجة اأزمات 

املنطقة وانعكا�سات هذه الأزمات على الو�سع اللبناين.

وال�سناعيون كما غريهم يحملون يف جعبتهم همومًا ومطالب كثرية ناجتة عن معاناتهم التي عا�سوها 

طوال �سنوات عديدة يف ظل فلتان احلدود وعمليات التهريب وانعدام احلمايات والت�سليف ناهيك عن 

م�سكالت جتزئة ال�سوق واأزمات الت�سويق اخلارجي وانهيار القدرة ال�رشائية للمواطن اللبناين واأزمة اليد 

العاملة.

للدولة  �سناعية  �سيا�سة  وجود  �رشورة  هو  واحد  رئي�سي  عنوان  حتت  والهموم  املطالب  هذه  وتندرج 

تنطلق من الواقع واحلاجات والقدرات والتوجهات التنموية.

لدعم  عامة  �سيا�سة  �سمن  من  تكون  اأن  يجب  التي  املطلوبة  ال�سناعية  ال�سيا�سة  اأن  القول  ميكن  بل 

القطاعات الإنتاجية هي واجب على الدولة وحق لل�سناعة عليها اأكرث منها مطلبًا بل �ستكون املوؤ�رش 

واملعيار الأ�سا�سيني ملدى توجه هذه احلكومة نحو اإعادة اطالق ور�سة عمل اقت�سادية �رشطًا لنجاحها 

يف اأن تكون حكومة اإنقاذ.

لي�ض اكت�سافًا القول اأن الإنتاج هو ع�سب القت�ساد القومي وال�سليم ولن ندخل هنا يف عر�ض لأهمية 

القطاعات الإنتاجية يف القت�ساد الوطني ويف التطور والتحديث والإمناء القت�سادي والجتماعي لأن 

هذه الأهمية باتت من البديهيات.

ال�سيا�سة  على  نافذة  معينة  معينة  م�سالح  طغيان  فخ  يف  الوقوع  من  ننبه  اأن  هو  يهمنا  ما  ولكن   

القت�سادية للحكومة اجلديدة بحيث تهمل القطاعات الإنتاجية مل�سلحة هذه امل�سالح. 

وما يدفعنا اإىل هذا التنبيه �سببني: 

الأول، هو وجود مثل هذا الطغيان والذي هو مبثابة خلل خطري.

الثاين، هو حر�سنا على حتقيق الإنقاذ الذي هو مطلب وحاجة واأمل كل اللبنانيني.

اإن ال�سناعة لي�ض لل�سناعيني فقط بل هي قطاع اإنتاجي وي�سكل ركيزة اأ�سا�سية من ركائز البناء الوطني 

وهي لهذا املعنى ت�ستحق الهتمام وت�ستاهل و�سع خا�سة لها تكفل تو�سيع وتطوير وحتديث القطاع 

مبا يخدم امل�سلحة الوطنية.  
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الحدث

ملتقى لبنان االقتصادي نواة لبنانية جديدة

»فور�سيزونز«  فندق  والأعمال« يف  القت�ساد  نّظمته »جمموعة  الذي  القت�سادي«  لبنان  »ملتقى  اأطلق 

بريوت بح�سور ورعاية رئي�س اجلمهورية مي�سال �سليمان وم�ساركة نحو 400 م�سارك من لبنان وعدد من 

البلدان العربية بينهم رئي�س احلكومة متام �سالم وعدد من الوزراء اللبنانيني والعرب وقادة هيئات التمويل 

وت�سجيع ال�ستثمارات، ورجال اأعمال وم�ستثمرون يف قطاعات خمتلفة.

ال�سديقة للبيئة، والعتماد على ا�ستعمال 

نظافة«. واأك���رث  كلفة  اأق��ل  كونه   ال��غ��از 

القت�سادية  التنمية  »هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

مع  تتزامن  اأن  م��ن  ب��د  ل  والإمن��ائ��ي��ة، 

للتطوير  و�سعناها  التي  اخلطط  تطبيق 

النظم  حت��دي��ث  وم��ت��اب��ع��ة  املجتمعي، 

اإقرار  يف  والإ���رشاع  وال�سبابية،  الرتبوية 

الإ�سالحات  وتنفيذ  ال��روات��ب،  �سل�سلة 

اأما  معها.  املتالزمة  والإداري��ة  البنيوية 

تعطى  اأن  فيجب  الق�سوى  الأف�سلية 

للم�سي قدمًا يف م�سرية التنقيب عن النفط 

ال�سعب  من  »لي�ض  اأن��ه  موؤّكدا  وال��غ��از«، 

هذه  لتمويل  ال�رشورية  الأم��وال  تاأمني 

تاأمني  �سبل  اختيار  اأح�سّنا  اإذا  الربامج، 

سليمان: ليس من الصعب تمويل برامج النفط والغاز

عيتاني: الحّد نسبيًا من تداعيات األزمة

أبو زكي: رأس الحلول التفاهم السياسي والتالحم الوطني

القصار: احتمال استمرار التراجع لنسبة 2.8%

شقير: اقتصاد لبنان في وضع حِرج

باسيل: ال بّد من معالجة الوضع االقتصادي بعناية فائقة

موسى: المطلوبة العدالة االجتماعية ورفع القدرات التنافسية

محمد شقيرفرانسوا باسيلعدنان القصارالرئيس ميشال سليمان

رؤوف أبوذكي

نبيل عيتاني

عمرو موسى

خالل افتتاح »ملتقى لبنان القت�سادي«، 

املو�سعة  الإداري���ة  »الالمركزية  اإط��الق 

مب�����رشوع��ه��ا امل��ت��ك��ام��ل م���ن ال��ق�����رش 

اجلمهوري«، لفتا النتباه اىل اأن »الأوان 

جريئة  اقت�سادية  �سيا�سات  لو�سع  حان 

وعقالنية واإجراء اإ�سالحات �ساملة لزيادة 

التم�سك  الإنفاق، وعدم  الواردات وتر�سيد 

منها«. امليوؤو�ض  القت�سادية   بالنماذج 

حدة 
ّ
مو اإمنائية  خطة  »بو�سع  وطالب 

امل��ت��وازن  الإمن����اء  لتحقيق  و���س��ام��ل��ة، 

اأن  على  وتربويًا،  واجتماعيا  اقت�ساديا 

البنى  ع عنها خطط قطاعية لإجناز 
ّ
تتفر

التحتية، وحماية البيئة، وتنظيم معاجلة 

النفايات ال�سلبة وال�سامة، واإنتاج الطاقة 

القت�سادي«  لبنان  »ملتقى  ا�ستهل 

وكالًّ  �سليمان،  الرئي�ض  بتكرمي  برناجمه 

الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  من 

لحت��اد  ال�سابق  والرئي�ض  امل�رشفية 

يو�سف،  ع��دن��ان  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��ارف 

التي  العقارية  الفطيم  ماجد  و���رشك��ة 

ت�سّلمها الرئي�ض الإقليمي للم�رشق العربي 

و�ساح ال�سلح.

ويف الفتتاح القيت الكلمات التالية التي 

الإقت�سادية  الأو���س��اع  ح��ول  متحورت 

اللبنانية والقليمية املحيطة: 

برامج  ال�سعب متويل  من  لي�ض  �سليمان: 

النفط والغاز

�سليمان  مي�سال  اجلمهورية  رئي�ض  اأك��د 
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واقعية،  ب�سورة  لها  املالئمة  امل���وارد 

لعدم اإرهاق املوازنة بالعجز واملديونية. 

واإذا كان متويل جزء كبري من امل�ساريع 

متاحًا من خالل اإ�رشاك القطاع اخلا�ض، 

فالعمل على ا�ستقرار الت�رشيعات املتعلقة 

الثقة  تعزيز  ���س��اأن��ه  م��ن  بال�ستثمار، 

اللبنانيني  وحتفيز  الوطنية  مبوؤ�س�ساتنا 

املغرتبني على امل�ساركة يف اإمناء وطنهم 

اأن يتم تزويدهم باملعلومات  الأم، �رشط 

م��ات 
ّ
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون ال��ي��ه��ا ع��ن م��ق��و

الر�سيدة«. والإدارة  واحلوكمة   القت�ساد، 

ودعا اإىل »التفكري اجلدي يف اإعادة در�ض 

اأمناط  اعتماد  و���رشورة  الدعم،  �سيا�سة 

املرافق  لبع�ض  املالئمة  اخل�سخ�سة 

كلفة  وخف�ض  الإنتاج،  نوعية  لتح�سني 

على  و�سدد  املواطنني«.  على  اخلدمات 

»�رشورة الإ�رشاع يف اإقرار قانون ال�رشاكة 

وو�سع  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني 

ال�ستثمارات  لتوجيه  الناجحة  الأط��ر 

املحلية واخلارجية، يف اجتاه القطاعات 

اخلدماتية، بدل من توجيهها نحو الودائع 

امل�رشفية اجلامدة، اأو ح�رشها بقطاعات 

البناء واأماكن الرتفيه فقط«.

عيتاني 
العامة  ل�«املوؤ�س�سة  العام  املدير  واأ�سار 

)ايدال(  لت�سجيع ال�ستثمارات يف لبنان« 

نبيل عيتاين اإىل تراجع حجم ال�ستثمارات 

منطقة  اإىل  الوافدة  املبا�رشة  الأجنبية 

العام  افريقيا يف  الأو�سط و�سمال  ال�رشق 

اإجمايل  م��ن  امل��ئ��ة،  يف   3.5 اإىل   2012
بعدما  ال��ع��امل،  يف  ال�ستثمارات  حجم 

.»2010 العام  يف  املئة  يف   4.2  كانت 

حتى  جنح  »لبنان  اأن  اإىل  النتباه  ولفت 

 ن�سبيًا من تداعيات الأزمة 
ّ
اليوم يف احلد

مع بع�ض التاأثريات ال�سلبية كرتاجع ن�سبة 

النمو وا�ستطاع حتقيق العديد من النتائج 

الإيجابية التي ميكن البناء عليها«.

أبو زكي
»جمموعة  ل���  التنفيذي  الرئي�ض  وراأى 

زكي  اأب��و  روؤوف  والأع��م��ال«  القت�ساد 

التفاهم  اأن »راأ�ض احللول ملا نعانيه هو 

هي  وهذه  الوطني،  والتالحم  ال�سيا�سي 

مهمة احلكومة اجلديدة، ومهمتنا جميعًا«. 

يف  وال�ستثمار  اجل��اد  العمل  اإىل  ودع��ا 

اإجن��از  اإىل  ولن�سارع  التحتية،  البنى 

التنقيب عن  ببدء  ت�سمح  التي  الإج��راءات 

وحتقيق  وا�ستخراجهما،  والغاز  النفط 

العائدات املنتظرة من هذه الرثوة«.

القصار
واأ�سار رئي�ض »احتاد الغرف العربية« الوزير 

ال�سابق عدنان الق�سار اإىل تاأثريات الأزمة 

»البنك  اأن  اإىل  النتباه  لفتا  لبنان،  على 

عن  يقل  ل  مبا  اخل�سائر  هذه  ق��ّدر  ال��دويل 

املوجات  عن  ناهيك  دولر،  مليارات   7.5
الهائلة من النازحني ال�سوريني الذين بات 

عددهم يقارب ثلث �سكان لبنان«. 

واأ�سار الق�سار اإىل انخفا�ض معدل النمو 

العربي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 

 2013  %  3.3 اإىل   2012 يف   %  3.9 من 

ا�ستمرار  احتمال  اىل  لف��ت��ًا  املا�سي، 

الرتاجع لن�سبة 2.8 % لعام 2014 احلايل، 

يف حال ا�ستمرار الأو�ساع ال�سلبية.

شقير
اأم����ا رئ��ي�����ض »احت����اد غ���رف ال��ت��ج��ارة 

رئي�ض  اللبنانية«  والزراعة  وال�سناعة 

»غرفة بريوت وجبل لبنان« حممد �سقري 

القت�سادية  لبنان  »م�سائب  اأن  ف��راأى 

خارج  باتت  الجتماعية  وتداعياتها 

يوؤملنا  وم��ا  الدقيق.  القيا�ض  امكانات 

اك����رث ه���و ال��ف��ر���ض ال�����س��ان��ح��ة ال��ت��ي 

عقيم  بجدل  عنها  وا�ستع�سنا  اأ�سعناها 

ب�سلة«. الوطنية  امل�سلحة  اىل  ميت   ل 

قائاًل:  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  ��ه 
ّ

وت��وج

»اقت�ساد لبنان يف و�سع حِرج ويحتاج 

القدرة  منلك  نعد  مل  خا�سة،  عناية  اىل 

واأزماتها. فكم  املنطقة  اأعباء  على حمل 

بعبدا  »اإع���الن  اإىل  اليوم  بحاجة  نحن 

اقت�سادي« يعيد الثقة باقت�سادنا«.

باسيل
لبنان«  م�سارف  »جمعية  رئي�ض  واأّك��د 

الدكتور فرن�سوا با�سيل اأنه »بغ�ّض النظر 

ثمة  العتيدة،  احلكومة  عمر  ِق�رش  عن 

 من 
ّ
بد اقت�سادي دقيق و�سعب ل  و�سع 

وراأى  فائقة«.  وعناية  باإحلاح  معاجلته 

النمو  ب�سعف  تتمّثل  ال�سعوبة  هذه  اأن 

حملية  ا�ستثمارات  اىل  يحتاج  ال���ذي 

جمة، و�سعف 
حُ

واأجنبية ل تزال غائبة وحم

العمالة اللبنانية التي �ساقت يف وجهها 

الكبري يف  الهجرة، والنق�ض  حتى فر�ض 

مالكات الدولة، ما يفر�ض ملء ال�سواغر 

الكفوءة  ب��ال��ك��وادر  ال��ع��ام  القطاع  يف 

والنزيهة«.

المحاور والمشاورات 
من  ال��ع��دي��د  امللتقى  حم���اور  ت��ن��اول��ت 

وح��اج��ات  اآف���اق  منها:  امل��و���س��وع��ات 

الطاقة  لبنان،  يف  النتقالية  املرحلة 

على  امل�ستجدات  واآخ��ر  التحتية  والبنى 

القطاع  وال���غ���از.  ال��ن��ف��ط  م��ل��ف  �سعيد 

وحتديات  املالية  والأ���س��واق  امل�رشيف 

وال�سيا�سات  اخلا�ض  للقطاع  الت�سليف 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتمويل  املطلوبة 

واملتو�سطة، واإمكانات التو�سع امل�رشيف 

الأعمال  قطاع  وواقع  اآفاق  اخلارج،  يف 

وال�سياحة  وال�سناعة  التجارة  واأو�ساع 

والعقار.

موسى
جلامعة  ال�سابق  ال��ع��ام  الأم���ني  وق��ال 

كلمته  يف  مو�سى  عمرو  العربية  ال��دول 

اأوجد  والتنموي  القت�سادي  الف�سل  »ان 

عدواً حقيقيًا يف املنطقة هو الفقر، وهو 

نحن  وما  والثورة  الغ�سب  اإىل  اأدى  ما 

فيه اليوم. واإذا نظرنا على نحو حقيقي 

وواقعي اإىل التطورات يف املنطقة، جند 

اأن ما يح�سل يف املنطقة هو لي�ض ربيعا 

العربية  البلدان  اأن  علما  احلقيقة،  يف 

والتنمية  ال��ت��ع��اون  ملف  يف  ت 
ّ

ق�����رش

القت�سادية«. 
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العــالــم فــي �شهــر

يف  اأحاديا  لي�ض  والغرب،  رو�سيا  بني  القت�سادي،  التعاون 

فوائده، اإذا ما طبق الغرب عقوباته القت�سادية بحقها، وقد بداأت 

باإعالنها  والأوروبي،  الأمريكي  امللعب  الكرة يف  بقذف  رو�سيا 

اأنها �ستتخذ عقوبات بحق دول الناتو، اإذا ما اأقدمت على فر�ض 

اأي عقوبات اقت�سادية

كل  حاول  الراهنة،  الأوكرانية  لالأزمة  وخمتلفة  كثرية  قراءات 

حلقائق  لكن  منها،  نظره  لوجهة  يح�سد  اأن  خاللها،  من  فريق 

اجلغرافيا والتاريخ، قولها الف�سل. ل يهدف هذا احلديث لتقدمي 

قراءة لالأزمة، فاملعلومات حولها، اأ�سبحت متاحة للجميع، بل 

تقدمي قراءة ا�ست�رشافية، على �سوء ما هو متوفر من معطيات.

ومن م�سادفات التاريخ املثرية اأن مفهوم ال�رشاع جيو�سيا�سي 

يف العامل بداأ �سنة 1853 بال�رشاع حول من��طقة القرم بني رو�سيا 

العثمانية  الدولة  مواجهة  يف  الأول  نيقول  الإمرباطور  بقيادة 

ال�سالم  معاهدة  ووقعت  رو�سيا  وانهزمت  وبريطانيا،  وفرن�سا 

تد�سن  القرم  جزيرة  �سبه  كانت  واإذا  باري�ض.  يف   1856 �سنة 

مرحلة جديدة من ال�رشاع جيو�سيا�سي عامليا يف القرن الواحد 

والع�رشين، فمعطيات الواقع توؤكد �سعوبة تكرار �سيناريو 1856 

بهزمية رو�سيا يف الوقت الراهن، لأن الكرملني م�سمم على منع 

تكرار التاريخ.

والأ�سئلة.  ال�سكوك  من  جملة  وتداعياتها  الأزمة،  توقيت  يثري 

الأوكراين  الرئي�ض  بني  خالف  معلن  هو  كما  فيها،  فالأ�سل 

املعار�سة  الأوروبي.  الحتاد  مع  ال�رشاكة  حول  واملعار�سة، 

تطالب الرئي�ض يانوكوفيت�ض، بالتعجيل بتوقيع اتفاقية ال�رشاكة، 

والرئي�ض مياطل يف حتقيق ذلك، ويطالب بتو�سيع العالقات مع 

رو�سيا. وحني عجزت املفاو�سات يف ال�سغط على الرئي�ض لتغيري 

وجهة نظره، جلاأ املعار�سون اإىل ال�سارع، يف احتجاجات انتهت 

بعزل الرئي�ض، وتغيري توجهات احلكم. التي انتهت باأزمة القرم 

�سبه  يف  م�ساحلها  حلماية  الع�سكري  بالتدخل  مو�سكو  وقرار 

التي جعلتها  الأحداث  باأوكرانيا جمموعة من  اجلزيرة، ع�سفت 

حمط اأنظار العامل بالنظر اإىل اأهميتها ال�سرتاتيجية.

ما يجري يف اأوكرانيا اليوم ي�سبه اإىل حد كبري جمريات احلرب 

الباردة بني الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفييتي يف املا�سي، 

ول  الأمنية،  خا�رشتها  باعتبارها  كييف  اإىل  تنظر  فمو�سكو 

�سيما بالنظر اإىل قاعدة �سبا�ستوبول املطلة على البحر الأ�سود، 

التي حتت�سن جزءاً من الأ�سطول الرو�سي، اأما الغرب فيعترب اأنه 

يف حال متكن من انتزاع اأوكرانيا من احل�سن الرو�سي، �سي�سدد 

�رشبة قوية اإىل مو�سكو.

»خطيئة« خروتشوف

عندما   ،1954 العام  يف  اإل  اأوكرانيا  من  جزءاً  القرم  ت�سبح  مل 

قرر الزعيم ال�سوفياتي نيكيتا خروت�سوف، وهو اأوكراين الأ�سل، 

اأثر عملي  اإهداءها اإىل موطنه الأ�سلي، ومل يكن لذلك القرار اأي 

الحتاد  وتفكك  انهيار  بعد  ولكن  ال�سوفياتية،  احلقبة  اإبان 

من  جزءاً  القرم  جزيرة  �سبه  اأ�سبحت   ،1991 عام  ال�سوفياتي 

اأوكرانيا امل�ستقلة، ومل تعد �سيطرة مو�سكو عليها كما كانت من 

80 يف املئة من �سكانها  اأكرث من  قبل، ولكن رغم ذلك، ما زال 

يعتربون اأنف�سهم من الرو�ض، يف الواقع، ا�ستولت رو�سيا على القرم 

يف اأواخر القرن الثامن ع�رش عندما دحرت جيو�ض الإمرباطورة 

الرو�سية كاثرين العظمى تتار القرم الذين كانوا متحالفني مع 

على حلبة أوكرانيا... 
موسكو تفوز بالضربة القاضية

بقلــم وسـام سعــد
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العثمانيني، وذلك بعد حروب دامت عقوداً عدة.

ا�سرتاتيجي خا�ض من  لرو�سيا باهتمام  القرم املحاذية  تتمتع 

قبل رو�سيا لعدة عوامل، لي�ض اأولها اأن ن�سبة ال�سكان فيها هم من 

ال�سرتاتيجي  العمق  اإىل  و�سوًل  ذلك  الأمر  يتخطى  بل  الرو�ض، 

ملو�سكو كونها املمر احليوي لرو�سيا نحو اأوكرانيا، كما اأن تدخل 

رو�سيا الأخري يف القرم اأتى بطلب من ال�سعب وال�سلطات املحلية، 

لي�ض فقط من اأجل م�سالح الدولة الرو�سية ال�سرتاتيجية، بل من 

جراء خوف لدى ال�سكان من اعتداءات ميكن اأن تطال الناطقني 

الفا�سيني  القوميني  املتطرفني  بع�ض  قبل  من  الرو�سية  باللغة 

الأوكرانيني.

يف  الفو�سى  بث  اإىل  مييل  الغرب  اأن  البداية  منذ  وا�سحًا  كان 

من  وجدت  فقد  رو�سيا  اأما  رو�سيا،  ا�ستفزاز  اأجل  من  اأوكرانيا 

ميزان  تغيري  باأن  للتاأكيد  منا�سبة  ال�ستفزاز  ذلك  يف  جهتها 

القوى مل يعد حم�سوراً يف ال�رشاع النظري يف جمل�ض الأمن، بل 

�سار على الغرب اأن يرى عمليًا اأن حقبة بوتني لي�ست ا�ستمراراً 

حلقبة بوري�ض يلت�سني ال�سعيفة، يوم خرجت رو�سيا مهزومة من 

احلرب الباردة، رو�سيا بوتني لي�ست فياًل وهميًا يرقد على خرائط 

الأمم املتحدة، يف �سمت ذهب بوتني بجيو�سه اإىل حرب، يعرف 

اأنه ل يخ�سى التهديدات  اأكد للعامل  اأنها لن تقع يف القرم، لكنه 

الغربية لأنها واهية.

اأجل  من  اأوكرانيا، ل  اللعبة يف  اخرتع  الغرب  اأن  بوتني  يعرف 

اأجل اإطالق بالون اختبار، يف  التورط يف حرب مدمرة، بل من 

انتظار ردود الفعل الرو�سية، وهو ما ا�ستجاب له الرجل بلياقة 

اأو يقرتب  رو�سيا  لن يخيف  اأحداً  اأن  موؤكداً  باردة،  ديبلوما�سية 

من تهديد م�ساحلها.

اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ض  بتهديدات  مو�سكو  ا�ستهزاأت 

تدخلها  على  رداً  �سدها  عقابية  اإجراءات  اتخاذ  باحتمال 

الع�سكري، لأنها تدرك اأن وا�سنطن والغرب اأ�سعف من ذلك بكثري، 

على  مالية  عقوبات  وا�سنطن  فر�ض  اأن  الكرملني  اعترب  بل  ل 

رو�سيا �سيوؤدي اإىل »انهيار« النظام املايل الأمريكي، متوعداً باأن 

املتحدة  الوليات  على  القت�سادي  اعتمادها  �ستخف�ض  رو�سيا 

»اإىل ال�سفر« يف حال فر�ض عقوبات.

يف  اأحاديا  لي�ض  والغرب،  رو�سيا  بني  القت�سادي،  التعاون 

فوائده. فكل الأطراف م�ستفيدة منه، ورو�سيا لها خمارج كثرية، 

يف  بداأت  وقد  بحقها،  القت�سادية  عقوباته  الغرب  طبق  ما  اإذا 

اأنها  باإعالنها  والأوروبي،  الأمريكي  امللعب  يف  الكرة  قذف 

فر�ض  على  اأقدمت  ما  اإذا  الناتو،  دول  بحق  عقوبات  �ستتخذ 

العتبار، عالقة  اأن يو�سع يف  وينبغي  اقت�سادية.  اأي عقوبات 

عاملية  اقت�سادية  قوة  ت�سكل  التي  الربيك�ض،  مبنظومة  رو�سيا 

هائلة، وقد ك�سفت ال�سني بو�سوح عن ت�سامنها، مع رو�سيا يف 

اأزمتها احلالية مع الغرب.

مقاربات تحريك القوة

تغفر  فلم  الرماد،  حتت  املختبئ  القدمي،  امل�سمر،  ك 
ّ
حتر اليوم 

رو�سيا لأوكرانيا التحالف مع الغرب، بحيث تكون خنجراً يف 

حلف  خطط  و�سع  اأو  بالي�ستية  �سواريخ  بن�سب  خا�رشتها، 

الرو�سي  الرئي�ض  عليه  احتج  ما  وهو  التطبيق،  مو�سع  الناتو 

اأطل�سية  �سواريخ  ن�سب  حماولة  اإبان  ة 
ّ
ب�سد بوتني  فالدميري 

)الرو�سية(،  والت�سيكية   - الرومانية  احلدود  على  مماثلة 

اإليها اخرتاق  دت رو�سيا واأزبدت واأرعدت، والأمر بالن�سبة 
ّ
فهد

وم�ساحلها  القومي«  »باأمنها  وم�سا�ض  احليوي  »ملجالها« 

القوات  وحتريك  �سيء،  هذا  لكن  وا�سرتاتيجيتها،  »التاريخية« 

الرو�سية يف �سبه جزيرة القرم �سيء اآخر ينطوي على عدد من 

املقاربات املهمة:

اأن تدخلها   على 
ّ
املقاربة الأوىل للحدث قانونية، فرو�سيا ت�رش

الع�سكري يف �سبه جزيرة القرم ين�سجم مع قواعد القانون الدويل، 

املقاربة الثانية تاريخية جيو�سيا�سية، فرو�سيا ترتبط باأوكرانيا 

ا من القبائل ال�سالفية.
ً
باأكرث من جذر ثقايف، باعتبارهما جزء

ت�سمح  اإن رو�سيا ل  ذلك  الثالثة هي مقاربة ع�سكرية،  املقاربة 

يف  الأ�سود  البحر  على  حربية  قاعدة  فلديها  اأمنها،  باخرتاق 

ولنفوذها  لها  املقفلة  املنطقة  تعترب  وهي  القرم،  جزيرة  �سبه 

ال�سرتاتيجي.

اأنها  يعني  اأوكرانيا،  رو�سيا يف  تدّخل  اأن  لها،  الرابعة  املقاربة 

بداأت ا�سرتاتيجية جديدة اإزاء حرب باردة حتى واإن بدت اإرها�سًا.

كما ك�سفت الأزمة اأن رو�سيا متتلك و�سوحًا ولديها ا�سرتاتيجية 

والحتاد  وا�سنطن  اأن  حني  يف  الأوكرانية،  امل�سكلة  بخ�سو�ض 

دة كما هم 
ّ
الأوروبي ظاّل مرتددين ول ميلكان ا�سرتاتيجية حمد

الرو�ض.
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ن�شاطات �شناعية

ت�سلم وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

ع �سناعيي املنت ال�سمايل« 
ّ
من وفد »جتم

ح�سور  يف  زاره  ملر  �سارل  برئا�سة 

جدعون،  داين  للوزارة  العام  املدير 

التي  املطالب  »بع�ض  ن 
ّ
تت�سم مذكرة 

ي�سعى ال�سناعيون مع الوزارة منذ فرتة 

فوائد  من  لها  ملا  حتقيقها،  اىل  طويلة 

القت�ساد  على  والزدهار  باخلري  تعود 

وال�سناعة«.

يف  ال�ستثمار  عامل  زيادة  وحول 

ح�سن  احلاج  �رشح  ال�سناعية،  املناطق 

ال�سناعيني  جمعية  من  »املطلوب  اأن 

املناطقية،  ال�سناعية  عات 
ّ
والتجم

تقدمي ملف بهذا اخل�سو�ض اإىل الوزارة 

لتتوىل متابعته مع الوزارات، والإدارات 

يف  تدخل  التي  البلديات  ومع  املعنية، 

نطاق �سلطتها املناطق املطلوب زيادة 

�سبيل  على  وك�سف  فيها.  ال�ستثمار 

مبنطقة  خا�سًا  ملفًا  وقع  اأنه  املثال، 

�سكا ال�سناعية.

وت�سّمنت املذكرة املطالب الآتية:

من  ال�سناعية  ال�سادرات  اإعفاء   1-

كامل ال�رشيبة على الدخل، اأ�سوة بباقي 

الدول املتطورة، ما ي�سجع على الت�سدير 

وي�ستقطب ا�ستثمارات اأجنبية لتوظيفها 

يف هذا القطاع.

لدعم  خا�ض  �سندوق  اإن�ساء   2-

ت�ستهلك  التي  للم�سانع  املحروقات 

ر�سوم  من  متويله  يتم  مكثفة،  طاقة 

اأن  علمًا  اإغراقية.  �سلع  على  تكافئية 

باتخاذ  ي�سمح  العاملية  التجارة  قانون 

الفر�ض  تكافوؤ  لتاأمني  اإجراءات وقائية 

الإنتاجية.

واملراجع  اجلهات  لدى  ال�سعي   3-

البنية  و�سيانة  تاأهيل  اإىل  املعنية، 

التي  ال�سناعية  املناطق  يف  التحتية 

ت�سهد منواً ون�ساطًا متزايداً، يف حني اأن 

اخلدمات ل تزال خجولة وهزيلة.

الداخلية  وزارة  لدى  ال�سعي   4-

ثابتة  مراكز  ا�ستحداث  اإىل  والبلديات، 

ال�سناعية  املناطق  يف  املدين  للدفاع 

تكون على  وذلك كي  اأجهزتها،  وتعزيز 

امل�ستوى املطلوب من حيث الإمكانات 

ملكافحة  الالزمة  واملادية  الب�رشية 

حرائق امل�سانع.

-5 ال�سعي مع التنظيم املدين اىل زيادة 

املناطق  يف  العام  ال�ستثمار  عامل 

ما  �سوء  يف  خ�سو�سًا  ال�سناعية، 

العقارات  اأ�سعار  ارتفاع يف  من  ن�سهده 

يف ظل نق�ض يف وجود مناطق �سناعية 

لال�ستثمار  الوافدين  ل�ستيعاب  لة 
ّ
موؤه

يف هذا القطاع.

اإىل  الطاقة،  وزارة  مع  ال�سعي   6-

باإنتاج  ال�سناعية  للمناطق  ال�سماح 

اإنتاجها  وتداول  الكهربائية  طاقتها 

العمل،  �ساعات  خالل  ال�سناعيني  بني 

الذروة  �ساعات  خارج  املواطنني  ومع 

تخفيف  يف  ي�ساهم  ما  ال�سناعية، 

عن  وال�سغط  ال�سناعيني  عن  الأكالف 

»موؤ�س�سة كهرباء لبنان«. 

لدى  ح�سن:  احلاج  قال  الجتماع،  بعد 

واإمكانات  طاقات  اللبنانية  ال�سناعة 

الإفادة  اأجل  ومن  وواعدة.  كامنة 

الدولة، وعلى هذه احلكومة  منها، على 

روؤية  ت�سع  اأن  املتعاقبة  واحلكومات 

الوطنية،  لل�سناعة  ووا�سحة  اإيجابية 

تقوم اأوًل على تبني مطالب ال�سناعيني 

غري املرهقة وغري ال�سعبة. 

ح�سن  احلاج  التقى  ثانية،  جهة  من 

اللبنانية  اجلمعية  اإدارة  »جمل�ض 

)الفران�سايز(  المتياز«  لرتاخي�ض 

�رشحًا  م 
ّ
قد الذي  عربيد  �سارل  برئا�سة 

 300 من  اأكرث  متثل  التي  اجلمعية  عن 

موؤ�س�سة. واطلع احلاج ح�سن على درا�سة 

اجلمعية  جتريها  القطاع  مل�سح  علمية 

واإ�رشافه،  الوروبي  الحتاد  بتمويل 

و�ستن�رش نتائجها قريبًا.

الحاج حسن يلتقي تجمع صناعيي المتن الشمالي

عر�ض وزير القت�ساد والتجارة الدكتور اآلن حكيم مع رئي�ض 

اأو�ساع  اجلميل  فادي  لبنان  يف  الورقية  ال�سناعات  نقابة 

الورقية  ال�سناعة  واأو�ساع  عامة  ب�سورة  ال�سناعي  القطاع 

ب�سورة خا�سة.

وو�سع اجلميل حكيم يف »�سورة بع�ض املطالب للقطاع وعلى 

راأ�سها معاجلة اأكالف الطاقة للقطاعات التي تعاين من الطاقات 

البلدان  تتخذها  مماثلة  اإجراءات  هناك  اأن  خ�سو�سًا  املكثفة، 

الوروبية لتنمية قطاعاتها النتاجية على الرغم من انها ع�سو 

فاعل يف منظمة التجارة الدولية، علمًا اأن لبنان يذخر بطاقات 

�سبابية ورجال اعمال يجهدون يف ظل الظروف ال�سعبة وكذلك 

طاقات مالية �سخمة ت�ستثمر يف �ستى القطاعات«. 

مع اصحاب المطاحن
كما التقى حكيم وفد جتمع ا�سحاب املطاحن الذي �سم رئي�ض 

نقابة جتار مال القبان يف لبنان ار�سالن �سنو، احمد حطيط، 

وباتري�سيا بقليان وعر�ض معه لو�ساع املطاحن يف لبنان 

جتار  او�ساع  وكذلك  القطاع،  هذا  يواجهها  التي  وامل�ساكل 

مال القبان.

الوزير حكيم يلتقي فعاليات صناعية
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حقيبة  ت�سّلمه  منذ  الثانية  للمرة 

ح�سني  الوزير  اجتمع  ال�سناعة، 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  اإىل  ح�سن  احلاج 

نعمة  برئا�سة  اللبنانيني  ال�سناعيني 

للوزارة  العام  املدير  بح�سور  افرام، 

الجتماع  �ض 
ّ

خ�س وقد  جدعون،  داين 

عامة،  ال�سناعية  الأو�ساع  ملتابعة 

يف  نوق�ست  اأن  �سبق  التي  وامللفات 

الجتماع الأول. 

التفاوؤلية  روؤيته  ح�سن  احلاج  وجدد 

مواجهتها  رغم  على  ال�سناعة،  لواقع 

م�ساكل متعددة، موؤكداً »قدرة ال�سناعي 

ملا  والإبداع،  الإنتاج  على  اللبناين 

و�رشعة  ابتكارية،  اأفكار  من  به  يتمتع 

ومواكبة  ات، 
ّ

املتغري مع  التاأقلم  يف 

امل�ستجدات والتكنولوجيا احلديثة«. 

اأمام  متاحة  الفر�سة  »اأّن  واعترب 

ال�سناعيني لتثبيت وجودهم يف الأ�سواق 

اجلودة  م�ستوى  رفع  عرب  اخلارجية، 

واملعايري«،  باملوا�سفات  واللتزام 

من  خمتلفة  اأنواع  »وجود  اإىل  م�سرياً 

والتطوير  الأبحاث  بني  تتوزع  الدعم 

ذاتية،  توظيفات  اعتبارها  اأ�سا�ض  على 

ودعم الت�سدير والنوعية، واإعطاء حوافز 

للدمج بني املوؤ�س�سات، واإقامة املناطق 

ال�سناعية«. 

ن افرام التعاون البّناء بني 
ّ
من جهته، ثم

ال�سناعيني«،  ة 
ّ
وجمعي ال�سناعة  وزارة 

اأكرث  �ستكون  العالقة  »اأّن  اإىل  مطمئنًا 

كما  احلاج ح�سن،  الوزير  مع  من جيدة 

عالقة  اإر�ساء  على  اجلمعية  اعتادت 

متينة مع الوزراء ال�سابقني«. 

معه  العمل  طريقة  اختربنا  »لقد  وقال: 

وتبنيه  الزراعة،  وزارة  توليه  اأثناء 

منهجية عمل وا�سحة ترتكز على العلم 

اإىل  وال�ستناد  اجلاد  والبحث  والأرقام 

على  العمل  يجري  وخطط،  ا�سرتاتيجية 

امل�ستقبل  يف  التنفيذ  مو�سع  و�سعها 

القريب«. 

اأنهم  برهنوا  ال�سناعيني  »اأّن  واأعلن 

ال�سناعة  �ساأن  رفع  على  قادرون 

الناجت  يف  وم�ساهماتها  اللبنانية 

املحلي، ويف حتقيق النمو القت�سادي، 

والدليل على ذلك حمافظتهم على عافية 

القطاع ال�سناعي خالل العام املا�سي، 

�سائر  يف  الأو�ساع  تراجع  مقابل 

القطاعات«.

عقد اجتماعًا ثانيًا مع جمعية الصناعيين 
 الحاج حسن: الصناعي اللبناني قادر 

على اإلبداع ومواكبة التطّورات 

لأو�ساع  عر�ض  الوفد  اإن  �سنو  وقال 

»القطاعات التي منثل، ول�سيما وان هناك 

م�ساكل مرتاكمة وعدنا الوزير مبعاجلتها، 

كذلك طلبنا ان تكون امل�سرتيات اخلا�سة 

للتاأكد  القبان  مال  جتار  من  بالنازحني 

من �سالمة الغذية املوؤمنة لهم وبالتايل 

حما�سبة وم�ساءلة املخالفني«.

مع السفير االيطالي 
كما ا�ستقبل حكيم �سفري ايطاليا جيو�سيبي مورابيتو، يف مكتبه، 

الوزارة، يف زيارة بروتوكولية وتعارف، جرى يف خاللها  يف 

والعالقات  البلدين  كال  يف  القت�سادي  للو�سع  ا�ستعرا�ض 

وايطاليا.  لبنان  بني  املميزة  الثنائية 

�سندوق  مو�سوع  يف  البحث  ومت 

ايطاليا  وا�ستعداد  للبنان  الدويل  الدعم 

للم�ساهمة فيه.

اليطايل  وال�سفري  حكيم  الوزير  واكد 

على اهمية م�ساركة لبنان يف معر�ض 

على   2015 عام  يف  الدويل  ميالنو 

اللبناين  اجلانبني  من  كل  يعمل  ان 

الطاقات  كل  و�سع  على  واليطايل 

املتوفرة لديه لبراز م�ساركة لبنان الفاعلة يف هذا املعر�ض.

م�ساركة  مورابيتو يف  ق�سايا �سناعية وبحث مع  تابع  حكيم 

لبنان يف معر�ض ميالنو الدويل

جمعية الصناعيين تزور 

الطالب في مدارسهم

وزارتي  مع  التعاون  لربوتوكول  تنفيذاً 

جمعية  با�رشت  وال�سناعة،  الرتبية 

اىل  زيارات  بتنفيذ  اللبنانيني  ال�سناعيني 

رئي�ض  نائب  قام  حيث  املدار�ض.   طالب 

التعليم  بكدا�ض ورئي�ض جلنة  زياد  اجلمعية 

وع�سو  عطايا  عدنان  والتقني  املهني 

جمل�ض الدارة عمر حالب بزيارات ملدار�ض: 

الفيحاء  رو�سة  ومرمي،  ي�سوع  امل�سطفى، 

زياراتها  اجلمعية  و�ستتابع  واملخل�ض. 

املوؤ�س�سات  كافة  ت�سمل  كي  املدار�ض  اىل 

املدار�ض  هذه  ادارات  وثمنت  الرتبوية.. 

بتنفيذ  ووعدت  ال�سناعيني،  جمعية  بادرة 

زيارات يقوم بها طالبها للم�سانع اللبنانية 

اللقاء  خالل  مت  اجلمعية..  مع  بالتن�سيق 

عر�ض بع�ض الفالم عن ال�سناعة اللبنانية، 

وعر�ض ب�رشي عن الو�سع احلايل لل�سناعة 

اهمية  على  الطالب  تعرف  حيث  اللبنانية. 

ال�سناعة اللبنانية وم�ساهمتها يف القت�ساد 

يتمتع  الذي  اللبناين  املنتج  وعلى  الوطني، 

يبقي  املنتج  هذا  �رشاء  وان  عالية،  بجودة 

لبنان،  يف  ثمنه  من   %  90 اىل   %  75 من 

ما يوؤدي اىل دعم القت�ساد وتاأمني فر�ض 

عمل لل�سباب.. وقد �سدد بكدا�ض يف معر�ض 

رده على ا�سئلة الطالب على �رشورة »توفري 

لت�سهيل  ال�سناعيني والطالب  التوا�سل بني 

العمل  فر�ض  جمايل  يف  بينهم  التناغم 

املتاحه واليد العاملة الكفوءة، وحثهم على 

البداع والبتكار«، معلنا »ا�ستعداد امل�سانع 

اللبنانية ل�ستقبالهم«.
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نعوم  اأبو  �رشكة  مدير  نعوم  اأبو  غ�سان  يوؤكد 

لأحجار  نعوم  اأبو  )�رشكة  وال�سناعة  للتجارة 

قطاع  اأن  والقت�ساد«  ل�«ال�سناعة  الباطون( 

نا�سط،  لبنان  يف  والباطون  احلجارة  �سناعة 

وبات من القطاعات القت�سادية الفاعلة. 

حركة  البقاع  منطقة  يف  »يوجد  اأنه:  واأو�سح 

اأعمار وبناء ل ي�ستهان بها، ولكن توجد مناف�سة 

معامل  قبل  من  والقانونية  امل�سجلة  لل�رشكات 

غري مرخ�سة يف جمال �سناعة اأحجار الباطون 

تبيع  اأن  املرخ�سة  ال�رشكات  جترب  بحيث  )لنب( 

دفع  عدم  بعد  وذلك  الكلفة،  تتجاوز  ل  باأ�سعار 

ال�رشكات  ال�رشائب يف املعامل غري املرخ�سة، ويفر�ض على 

لدى  النقل  و�سائل  وعلى  انتاجها  على  �رشائب  املرخ�سة 

تاأمني  �سنويًا  يفر�ض  كما  القانونية،  ال�رشكات 

تاأمني  مبثابة  وهي  ال�سناعة  وزارة  قبل  من 

الزبائن الزائرين لل�رشكة«.

ال�ستمرارية  »ل�سمان  قال:  الإ�ستمرارية  وعن 

الرقابة  فر�ض  املخت�سة  الوزارات  على  يجب 

عقاريًا،  املرخ�سة  غري  املعامل  على  امل�سددة 

م�سنفة  غري  مناطق  يف  مبنية  معامل  فهناك 

و�سع  حت�سني  اىل  ي�سار  عندها  �سناعيًا، 

قد  الدولة  وتكون  وغريها،  القانونية  ال�رشكات 

�ساهمت يف اإقفال عدد كبري من املوؤ�س�سات التي 

تعمل يف هذا املجال.

مع الإ�سارة اىل اأن املعامل غري القانونية لديها و�سائل النقل من 

�ساحنات وبيك اآب تتنقل يف البلد من دون ت�سجيل اأوترخي�ض«.
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�سـنـاعــات 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،

مؤسسة أبو نعوم للتجارة والصناعة، يافكو وفياض غروب.

مدير شركة أبو نعوم للتجارة والصناعة 
غسان أبو نعوم:  حركة البناء في البقاع ال يستهان بها

تعمل �رشكة »يافكو وفيا�ض غروب« على ابتكار 

مبختلف  احلجر  ت�سنيع  يف  جديدة  اأ�ساليب 

اأ�سكاله واأنواع، وجددت اآلية العمل لتختلف عما 

بداأوه يف بداية ال�ستينات من القرن املا�سي حني 

منطقة  يف  للحجر  م�سنعًا  فيا�ض  بول�ض  ا�س�ض 

منطقة  اىل  بعدها  لينتقل  البقاع،   – تعلبايا 

فيا�ض،  وطوين  جوزف  جديدة  باإدارة  تعنايل 

بال�سافة  حديثة  بتقنيات  الن�رش  اآلت  اأدخلوا 

الأكرب  امل�سنع  لي�سبح  املتطورة  اجلاليات  اىل 

املبوز  احلجر  اأنواع  جميع  ي�سّنع  البقاع  يف 

واملدقوق وال�سعاير واأدراج وكل ما يتعلق باأعمال احلجر.

وعن التطور الذي ت�سهده املنطقة يف هذا املجال قال جوزف 

الهلية  احلرب  انتهاء  بعد  الإعماري  القطاع  »�سهد  فيا�ض: 

الطلب  وتزايد  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  كبرية  حركة 

على م�سثقات البناء والأعمار، وقمنا كموؤ�س�سة بتطوير خطوط 

التي  تلك  عالية، خ�سو�سًا  بتقنيات  اآلت  وا�ستحداث  انتاجنا 

والليزر،  الكمبيوتر  وحركتها  باحجامها  يتحكم 

ل عملنا  وزاد من قدرتنا النتاجية«. 
ّ
وهذا ما �سه

بت�سنيعها  تهتم  التي  الحجار  انواع  وعن 

املوؤ�س�سة قال: »نحن ن�ستعمل معظم املواد التي 

يطلبها ال�سوق مبا فيها اأنواع الرخام والغرانيت 

باألوان  الطبيعي،  ال�سخر  وبالط  والونيك�ض 

لياأتي  املطلوبة  بالأحجام  ونتحكم  خمتلفة 

عملنا كاأنه لوحات فنية ولي�ست اأحجار عادية«. 

�سناعة  قطاع  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  وعن 

الرغم من  الرخام والغرانيت قال فيا�ض: »على 

اأنها تعاين من مناف�سة  اإل  ان �سناعتنا راقية وبجودة عالية 

ل 
ّ
ت�سل اىل حد امل�ساربة خ�سو�سًا ان بع�ض الت�رشيعات ت�سه

ع�سوائية  بطرق  ويباع  البالط  من   Stock ب�سائع  ا�سترياد 

وباأ�سعار منخف�سة، ون�سيف اىل اأن جمالنا يفتقر لليد العاملة 

من  اأكرث  اأرتفاع  اأجورها  تكون  وجدت  واإذا  املتخ�س�سة، 

غريها«.  

مدير عام شركة »يافكو وفياض غروب«
جوزيف فياض: تعاني صناعتنا الراقية من المضاربة
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م�شارف

فتوح: المصارف تحتاج إلى خطط تنفيذية 

اأكد الأمني العام لحتاد امل�سارف العربية 

خري،  باألف  امل�سارف  اأن  فتوح  و�سام 

خ�سو�سًا اأنها �سارت اأقرب اىل تنفيذ بازل 

3، مو�سحًا اأنه يف العادة تطلب ال�سلطات 
امل�سارف  من  امل�رشفية  الرقابية 

تطبيق  ورقابتها  لإ�رشافها  اخلا�سعة 

املعايري الواردة يف تلك التفاقيات خالل 

اأ�ساًل  الواردة  تلك  من  اأق�رش  زمنية  فرتة 

يف املعيار الدويل الذي ت�سدره جلنة بازل 

بازل  معايري  تطبيق  من  النتهاء  )مثال 

 2015 العام  بنهاية  املال  راأ�ض  لكفاية   3
بدًل من العام 2019(، وب�سكل اأق�سى )ن�سبة 

%(. ويعود هذا     8 % بدًل من     12 مالءة 

الأمر اإىل اأمور عدة، منها: البيئة الت�سغيلية 

الدولرة  ب 
َ
ون�س لبنان،  املخاطر يف  عالية 

العالية للودائع والقرو�ض...

رقم  الو�سيط  التعميم  اأّن  فتوح  واأو�سح 

طلب   ،2011/12/7 بتاريخ  ال�سادر   282
حيازة  لبنان  يف  العاملة  امل�سارف  من 

ن�سب مالءة )يف احلد الأدنى( واملفرو�ض 

 8 يلي:  كما   ،2015 العام  بنهاية  توافرها 

يف املئة ن�سبة حقوق حملة الأ�سهم العادية 

10 يف  حة، 
ّ

اإىل جمموع املوجودات املرج

املئة ن�سبة الأموال اخلا�سة الأ�سا�سية اإىل 

يف  و12  حة، 
ّ

املرج املوجودات  جمموع 

املئة ن�سبة الأموال اخلا�سة الإجمالية اإىل 

حة باملخاطر.
ّ

جمموع املوجودات املرج

اأ�ساف: لطاملا طماأن حاكم م�رشف لبنان 

امل�رشيف  القطاع  اأن  اىل  �سالمة  ريا�ض 

تطبيق  يف  م�ساعب  يواجه  لن  اللبناين 

حيث  املال،  راأ�ض  لكفاية   3 بازل  معايري 

اأن متو�سط معدل مالءة القطاع امل�رشيف 

بلغ  قد  اجلديدة،   3 بازل  معايري  بح�سب 

)اآنذاك( 7 يف املئة.

امل�سارف  مع  البحث  جرى  اأنه  اأ�ساف 

اللبنانية يف رفع الن�سبة اإىل 10 يف املئة 

العام  )اأي حتى نهاية  اأربع �سنوات  خالل 

2015( ورفع ن�سب املوؤونات العامة اإىل 2 
احتجاز  امل�سارف  على  املئة. ومتّنى  يف 

ها اإىل 
ّ
م ن�سبة 75 يف املئة من اأرباحها و�سَ

راأ�سمالها لتحقيق الن�سب املطلوبة.

نحو  )منذ  لبنان  م�رشف  األزم  عندما 

بازل  مقررات  بتطبيق  امل�سارف  �سنتني( 

يكون  اأن  فيه  وتقرر  تدريجي،  ب�سكل   3
التطبيق الكامل يف الول من كانون الثاين 

2016، بدًل من كانون الثاين 2019، كانت 
ن�سبة النمو القت�سادي امل�سجلة يف لبنان 

�سنويًا،  املئة  يف  و8   7 بني  ما  ترتاوح 

ربحية  على  اإيجابًا  ينعك�ض  كان  ما  وهو 

امل�سارف، وبالتايل قدرتها على احتجاز 

الأرباح الالزمة لزيادة ر�ساميلها.

وال�سيا�سية  الأمنية  ال�سكالت  اأّن  اإّل 

ب 
َ
الداخلية واخلارجية اأّدت اإىل تراجع ن�س

لن  حيث  كبري،  ب�سكل  القت�سادي  النمو 

 2013 عامي  خالل  املئة  يف   2 تتعّدى 

كبرية  �سغوطًا  ي�سع  الأمر  وهذا  و2014. 

على  وقدرتها  امل�سارف  ربحية  على 

اأموالها  روؤو�ض  لزيادة  الذاتي  التمويل 

املال  راأ�ض  كفاية  مبتطلبات  والإيفاء 

ال�سوق  �سعف  ذلك  اإىل  ي�ساف  اجلديدة. 

قدرة  من  يحّد  ما  لبنان،  يف  املايل 

امل�سارف على اإ�سدار اأ�سهم جديدة لزيادة 

راأ�سمالها.

لبنان،  م�رشف  حاكم  اأبلغ  لذلك،  نتيجة 

الخري حلاكمية  ال�سهري  الجتماع  خالل 

يف  امل�سارف  جمعية  مع  لبنان  م�رشف 

لبنان، باأّن امل�رشف املركزي �سوف يعيد 

�سابقًا  املحّدد  الزمني  اجلدول  يف  النظر 

لتطبيق كفاية راأ�ض املال بح�سب بازل 3.

مو�سوع  على  نف�سه  الأمر  ي�رشي  كما 

بع�ض  اإدخال   
ّ
�سيتم حيث  ال�سيولة، 

يتم  التطبيق  خ�سو�ض  يف  التعديالت 

الو�سع  مع  ف 
ّ
لتتكي حاليًا،  در�سها 

اأّن  اإىل  ال�سارة  مع  احلايل.  القت�سادي 

متو�سط ن�سبة الأ�سول ال�سائلة اإىل جمموع 

بلغت  اللبناين  امل�رشيف  للقطاع  الأ�سول 

حواىل 66 يف املئة يف نهاية العام 2012، 

وهي ن�سبة جيدة جداً.

لقاء بين نقيب المحامين وجمعية المصارف لبحث وضع االقتصاد اللبناني

جريج،  جورج  بريوت  يف  املحامني  نقيب  ناق�ض 

الواقع  على  لبنان  يف  الأمني  الو�سع  انعكا�سات 

امل�سارف«  »جمعية  رئي�ض  مع  القت�سادي، 

فرن�سوا با�سيل.

واأكد جريج  �رشورة جتنيب القطاع املايل اللبناين 

على  واملحافظة  ال�ستقرار،  عدم  حالة  اأ�رشار 

اللرية اللبنانية اقت�ساديًا وماليًا.

امل�سارف«  »جمعية  بني  التعاون  اإمكانية  الطرفان  وبحث 

البطاقة  نظام  يخ�ض  ما  يف  اللبنانيني«،  املحامني  و«نقابة 

»بنك  موؤخراً  اأ�سدرها  والتي  باملحامني،  اخلا�سة  الئتمانية 

القرو�ض  م�رشوع  اىل  بالإ�سافة  بيبلو�ض«، 

املي�رشة للمحامني وم�ساريع اأخرى م�ستقبلية.

وياأتي لقاء جريج مع با�سيل، �سمن �سل�سلة لقاءات 

عقدها موؤخراً مع اأع�ساء »جمل�ض النقابة« وحاكم 

»م�رشف لبنان« ريا�ض �سالمة.

ي�سار اإىل اأّن »بنك بيبلو�ض«، اأ�سدر بطاقة ائتمانية 

خا�سة ب�«نقابة املحامني«، من نوع ما�سرتكارد 

فائدة خمف�سة  تفيد املحامني من معدلت  تيتانيوم، حيث  فئة 

على امل�سرتيات وال�سحوبات النقدية، مع الن�سمام املجاين اىل 

برنامج »اأكرم برنامج« اخلا�ض بحاملي بطاقات »بنك بيبلو�ض«. 
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ة  
ّ
الدولي التمويل  �سة 

ّ
»موؤ�س وّقعت 

البنك  »جمموعة  ع�سو   ،»)IFC(

ال�ستثمار  و�سندوق  الدويل«، 

التابع لها، اّتفاقات لتقدمي قرو�ض 

مليون   150 بقيمة  مروؤو�سة  دعم 

ل�»بنك  �سنوات  ع�رش  ة 
ّ
ملد دولر، 

عودة«. تتيح هذه القرو�ض تو�سيع 

ة 
ّ
النظامي ة 

ّ
اخلا�س الأموال  قاعدة 

خطط  دعم  يف  وت�سهم  للم�رشف، 

التكامل  وتعزيز  الإقليمي،  ه 
ّ
منو

القت�سادات  بني  القت�سادي 

النامية يف املنطقة، ويف خلق املزيد من فر�ض العمل.

»اأهمية  على  حّنا  �سمري  للم�رشف  التنفيذي  امل�سوؤول  و�سدد 

هذه ال�رشاكة كموؤ�رّش اإيجابي اإىل مناعة البلد واإمكانات النمو 

للقيام  املتاحة  الفر�ض  على  ال�سوء  ي�سّلط  ما  املنطقة،  يف 

با�ستثمارات م�ستدامة، حّتى يف هذه الأوقات ال�سعبة«. واأ�سار 

ة 
ّ
تنا امل�رشفي

ّ
اإىل اأن »هذه ال�رشاكة �ست�ساعدنا يف تعزيز من�س

على  احل�سول  اإمكانات  زيادة  جلهة  �سيما  ول  ة، 
ّ
الإقليمي

بالكامل،  اإىل قطاعات غري مغّطاة  بالن�سبة  ة، 
ّ
املالي اخلدمات 

طة«.
ّ
مثل ال�رشكات ال�سغرية واملتو�س

من جهته، راأى املدير الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال 

اأن »هذا  د خملوف 
ّ
ة« موؤي

ّ
الدولي التمويل  �سة 

ّ
اأفريقيا يف »موؤ�س

�سواء  ة 
ّ
عي

ّ
التو�س عوده  بنك  خطط  �سيدعم  اجلديد  ال�ستثمار 

ة 
ّ
التجاري التدّفقات  زيادة  وبالتايل  خارجه،  اأم  لبنان  داخل 

»بعد  واأ�ساف:  املنطقة«.  هذه  يف  ة 
ّ
احليوي ة 

ّ
وال�ستثماري

واململوك  عوده  لبنك  التابع  ا، 
ّ
تركي يف  باأوديابنك  ال�ستثمار 

عوده،  لبنك  دعمنا  لتوؤّكد  ال�سفقة  هذه  جاءت  بالكامل،  منه 

�سة 
ّ
ملوؤ�س ال�سرتاتيجي  ال�رشيك 

ة يف منطقة ال�رشق 
ّ
التمويل الدولي

الأو�سط و�سمال افريقيا«.

وقال رئي�ض »�سندوق ال�ستثمار 

ة« 
ّ
�سة التمويل الدولي

ّ
التابع ملوؤ�س

هو  »هذا  بروجي�ض:  ماركو�ض 

لبنان،  يف  ل 
ّ
الأو ا�ستثمارنا 

متويل  لتوفري  اً 
ّ
جد �سعداء  ونحن 

الذي  الوقت  يف  عوده،  لبنك 

انت�ساره  تو�سيع  على  فيه  يعمل 

ال�رشق  منطقة  اأنحاء  جميع  يف 

الأو�سط وتركيا.

واأكد مدير ال�سوؤون املالية والتخطيط ال�سرتاتيجي يف امل�رشف 

ن�سب  احت�ساب  يف  تدخل  املروؤو�سة  القرو�ض  اأن  باز  فريدي 

املالءة، على �سكل راأ�سمال م�ساند، مايزيد من مرونة امل�رشف 

يف تو�سيع �سبكته.

واأ�سار  اإىل اأن امل�رشف نال تراخي�ض لفتح 7 فروع يف العراق، 

املوؤ�س�سة  وفرته  الذي  القر�ض  بعد  ياأتي  القر�ض  اأن  م�سيفًا 

ا، التابع 
ّ
بقيمة 75 مليون دولر مل�رشف »اأوديا بنك« يف تركي

ل�»بنك عودة«. 

الأموال  قاعدة  تو�سيع  يف  ي�ساهم  التفاق  اأن  اإىل  باز  ولفت 

الإقليمي،  ه 
ّ
منو خطط  ودعم  للم�رشف،  ة 

ّ
النظامي اخلا�سة 

يف  النامية  القت�سادات  بني  القت�سادي  التكامل  وتعزيز 

املنطقة، بالإ�سافة اىل تاأمني املزيد من فر�ض العمل.

ي�سار اإىل اأن اأرباح »بنك عوده« انخف�ست بن�سبة 15.6   % اإىل 

امل�رشف  �سبكة  تو�سيع  نتيجة   ،2013 يف  دولر  ماليني   305
ا اإىل 31 فرعًا.

ّ
التابع يف تركي

»التمويل« و»عودة« يوّقعان قروض دعم

أكثر من ملياري ليرة ميزانية المؤسسات المالية اللبنانية في كانون الثاني

يف  العاملة  املالية  للموؤ�س�سات  املجمعة  امليزانية  ارتفعت 

لبنان اإىل مليارين و169.74 مليون لرية لبنانية )1.439.29 

2014، حيث تو�سعت حمفظة  مليون دولر( يف كانون الثاين 

الت�سليفات اإىل القطاع اخلا�ض 1.66 % لتبلغ مليارا و139.71 

مليون لرية )756.02 مليون دولر(. 

للموؤ�س�سات  املجمعة  امليزانية  يف  ال�سنوي  النمو  معدل  وبلغ 

منو  مع  مقارنًة   ،2014 الثاين  كانون  يف   %  16.86 املالية 

�سنوي بلغ 13.17 % يف كانون الثاين 2013. 

و�سكلت حمفظة ت�سليفات القطاع اخلا�ض على ال�سعيد ال�سهري 

52.53 % من ميزانية املوؤ�س�سات املالية، يف حني �سكلت على 
لرية  مليار   952.71 بلغت  حيث   ،%  19.63 ال�سنوي  ال�سعيد 

)631.98 مليون دولر( نهاية كانون الثاين 2013.

زاد  لبنان  العاملة يف  اأّن عدد املوؤ�س�سات املالية  اإىل  ي�سار 

الأول  الن�سف  نهاية  مع   56 اإىل   2004 موؤ�س�سة يف   29 من 

من 2013.
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الودائع  با�ستثناء  اللبنانية  اخلزينة  يف  الودائع  جمموع  ارتفع 

حتت الطلب، بنحو 416 مليار لرية )276 مليون دولر( مع نهاية 

�سباط املا�سي، يف حني ارتفعت الودائع باللرية 154 مليار لرية 

لبنانية، والودائع بالعمالت الأجنبية 174 مليون دولر.

فيما انخف�ست الكتلة النقدية فئة »م1«، خالل الأ�سبوع ذاته 126 

التداول  النقد يف  )83 مليون دولر(، نتيجًة لرتاجع  مليار لرية 

بنحو 119 مليار لرية ) 79 مليون دولر(، مع تراجع الودائع حتت 

الطلب بقيمة 7 مليارات لرية )5 ماليني دولر(. 

وارتفعت الكتلة النقدية ل�سندات اخلزينة اللبنانية من فئة »م3« 

لرية  مليار   289 بنحو   املا�سي  �سباط  الثالث من  الأ�سبوع  يف 

)192 مليون دولر( لتبلغ 167.880 مليار لرية ) 111.36 مليار 

من  ذاتها  الفرتة  يف  عليه  كانت  ا 
ّ
عم  %   6.52 مرتفعًة  دولر(، 

العام املا�سي، و0.18  % من بداية العام.

وبح�سب اح�ساءات »م�رشف لبنان« ارتفع حتويل الكتلة النقدية 

فائدة  ا�ستقرت  بينما   ،%   58.91 اىل   %   58.86 من  دولر  اإىل 

»اإنرتبنك« على 2.75  % يف كانون الأول 2013، وذلك يف مزاد 

�سندات اخلزينة يف 27 �سباط املا�سي.

وبلغت قيمة الكتتابات على �سندات اخلزينة  483 مليار لرية ) 

321 مليون دولر(، حيث اأ�سدرت »وزارة املالية« �سندات من فئة 
الثالثة اأ�سهر، وال�ستة اأ�سهر واخلم�ض �سنوات.

جمموع  من   %   81 على  �سنوات  اخلم�ض  فئة  وا�ستحوذت 

الكتتابات، مقابل 9  % لفئة 3 اأ�سهر، و10  % لفئة 6 اأ�سهر.يف 

حني وا�سلت »وزارة املالية« قبول جميع عرو�ض الكتتاب، مع 

لرية  مليار   455 بنحو  امل�ستحقة  فاقت  اجلديدة  الكتتابات  اأن 

)302 مليون دولر(. 

�سباط  نهاية  اللبنانية يف  للخزينة  الأخري  ال�سندات  وكان مزاد 

مليون  و925  ملياراً   45 بقيمة  اأوليًا  فائ�سًا  حقق  قد  املا�سي، 

و201  مليونًا   461 اإىل  تراجع  ثم  دولر(،  مليون   30.464( لرية 

األف لرية )305.937 اآلف دولر( بعد اإ�سافة فوائد الق�سائم، التي 

تبلغ 45 ملياراً و463 مليون لرية.

 ارتفاع مجموع ودائع الخزينة اللبنانية 
276 مليون دوالر خالل شباط الماضي

ارتفاع الفائدة على ودائع الليرة اللبنانية 5.5 % في كانون الثاني الماضي

باللرية  عنونة  املحُ الودائع  على  الفائدة  متو�سط  ارتفع 

اللبنانية اىل نحو 5.48 % يف كانون الثاين 2014، مقابل 

5.44 % يف كانون الأول 2013، يف حني �سجل 5.43 % يف 
الفرتة ذاتها من 2013.

نت اح�ساءات »م�رشف لبنان« حفاظ  متو�سط الفائدة 
ّ
 وبي

على  �سجلت  حيث  م�ستواها،  على  بالدولر  الودائع  على 

ا كان عليه يف 
ّ
�سعيٍد �سهري  2.95 %، يف حني ارتفع عم

كانون الثاين 2013، حيث �سجل حينها 2.88 %.

باللرية  عنونة  املحُ الت�سليفات  على  الفائدة  متو�سط  وارتفع 

على   %  6.82 اإىل  تراجع  بينما   ،%  7.39 ليبلغ  اللبنانية، 

عنونة بالدولر يف كانون الثاين 2014. الت�سليفات املحُ

وكان متو�سط الفائدة على الودائع بالدولر قد تراجع  من 

الأول  كانون  يف   %  2.95 اإىل  الثاين  ت�رشين  يف   %  2.97
.2013

لبنان«،  يف  امل�سارف  »جمعية  اإدارة  جمل�ض  اأّن  اإىل  ي�سار 

معدل  رفع  على  اللبنانية  امل�سارف  �سابق  وقت  يف  حّث 

بالدولر  الت�سليفات  على  ال�سوق،  يف  املرجعية  الفائدة 

بثالث نقاط اأ�سا�ض اإىل 5.92 %.

م�شارف
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للم�سارف  املجمعة  امليزانية  تراجعت 

العاملة يف لبنان 597 مليار لرية )396.02 

 ،2014 الثاين  كانون  يف  دولر(  مليون 

حيث بلغت 247.871 مليار لرية )164.43 

مليار دولر(، مقابل 248.468 مليار لرية 

الأول  كانون  يف  دولر(  مليار   164.82(

.2013
م�سارف  »جمعية  لإح�ساءات  ووفقًا 

انخفا�ض  نتيجة  الرتاجع  جاء  لبنان« 

املوجودات اخلارجية 6.46 %، حيث بلغت 

37.545 مليار لرية )24.91 مليار دولر(. 
موجودات  ارتفعت  �سنوي،  �سعيٍد  وعلى 

ا 
ّ
عم مقارنًة   %  7.39 امل�رشيف  القطاع 

2013، حني  الثاين  كانون  عليه يف  كانت 

بلغت 230.814 مليار لرية )153.11 مليار 

دولر(. 

القطاع  يف  ال�سيولة   م�ستويات  وحافظت 

�سجلت  حيث  ارتفاعها،  على  امل�رشيف 

78.83 % نهاية كانون الثاين 2014، بينما 
�سجلت 78.39 % يف كانون الثاين 2013.

للم�سارف  املجمعة  امليزانية  وحققت 

 ،%  12.05 بلغت  مركبة  �سنوية  منو  ن�سبة 

وكانون   2008 الثاين  كانون  بني  وذلك 

الثاين 2014.

امل�سارف  لدى  الزبائن  ودائع  اأما 

اللبنانية، فرتاجعت نحو 1.917 مليار لرية 

�سهري  �سعيٍد  على  دولر(  مليار   1.27(

لتبلغ 207.876 مليار لرية )137.89 مليار 

يف   ،2014 الثاين  كانون  نهاية  دولر( 

حني �سجلت 209.793 مليار لرية )139.17 

مليار دولر( يف كانون الأول 2013.

�سنوية  زيادة  الودائع  حمفظة  وحققت 

الدولرة  ن�سبة  زادت  بينما   ،%  7.64 بلغت 

يف ودائع القطاع اخلا�ض اإىل 65.58 % يف 

يف   %  64.73 مقابل   ،2014 الثاين  كانون 

كانون الثاين 2013.

للقطاع  امل�سارف  ت�سليفات  وتراجعت 

اخلا�ض لتبلغ 70.914 مليار لرية )47.04 

الثاين2014،  كانون  نهاية  دولر(  مليار 

على  الت�سليفات  حمفظة  ارتفعت  بينما 

�سعيٍد �سنوي.

وارتفع معدل الت�سليفات من ودائع الزبائن 

 ،2014 الثاين  كانون  نهاية   %  34.11 اإىل 

الأول  كانون  يف  عليه  كان  مبا  مقارنًة 

2013، حني بلغ 34.05 %.
اخلزينة  يف  الودائع  جمموع  اأن  اإىل  ي�سار 

الطلب،  حتت  الودائع  با�ستثناء  اللبنانية 

ارتفع  416 مليار لرية )276 مليون دولر( 

ارتفعت  حني  يف  املا�سي،  �سباط  نهاية 

لبنانية،  لرية  مليار   154 باللرية  الودائع 

مليون   174 الأجنبية  بالعمالت  والودائع 

دولر.

 تراجع ميزانية مصارف لبنان 400 مليون دوالر 

في كانون الثاني الماضي

للبنان  اخلارجية  الديون  بلغت 

يف   ،2012 يف  دولر  مليار   28.95
الأوىل  املرتبة  م�رش  احتلت  حني 

و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف 

اخلارجي  دينها  بلغ  حيث  اأفريقيا، 

تبعتها   ،2012 يف  دولر  مليار   40
وتون�ض  مليار دولر،   33.82 املغرب 

25.47 مليار دولر.
الدويل«  »البنك  تقرير  وبح�سب 

اخلا�ض باإح�ساءات الديون الدولية للدول النامية، فاإّن لبنان 

احتّل ال�سدارة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، من 

القومي  الناجت  اإجمايل  من  اخلارجية  الديون  م�ستوى  حيث 

يف 2012، حيث بلغ 63 %، تلته الأردن 55 %، وتون�ض 49 %، 

 ،%  13 الن�سبة مل�رش واليمن  %، يف حني جاءت   30 واملغرب 

و�سورية 6 %، وفقًا ل�سحيفة »اللواء«.

ن�سبة  حيث  من  اإقليميًا  الرابعة  املرتبة  يف  لبنان  وحل 

ة 
ّ
اخلارجي للديون  الفعلية  القيمة 

 %  90 بلغت  حيث  ال�سادرات،  من 

 ،%  119 الأردن  �سبقته   ،2012 يف 

وجيبوتي 111 %، وتون�ض 94 %.

القومي  الناجت  اإجمايل  وتخّطى 

اللبناين 42.32 مليار دولر يف 2012، 

مقابل 39.92 مليار دولر يف 2011، 

لبنان حت�سنًا يف عجز  �سهد  يف حني 

 4.86 من  ليتقل�ض  اجلاري،  احل�ساب 

مليارات دولر يف 2011، اإىل 1.66 مليار دولر يف 2012.

انخفا�سا  النامية  البلدان  اإىل  الدين  �سايف  تدّفقات  لت 
ّ
و�سج

اإىل حوايل  2012 لت�سل  العام  % خالل   9 ًا بلغت ن�سبته 
ّ
�سنوي

412 مليار دولر.
ي�سار اإىل اأّن الدين العام اللبناين  ارتفع يف 2013، بن�سبة 10 % 

ليبلغ 63.46 مليار دولر، بزيادة قدرت ب�5.78 مليارات دولر، 

مقارنة بنهاية 2012.

 البنك الدولي: ديون لبنان الخارجية 
بلغت 29 مليار دوالر في 2012
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م�شارف

لبنان  يف  امل�رشيف  القطاع  يزال  ل 

ول  القت�سادية،  القطاعات  الأقوى بني 

بني  الأعلى  امل�رشفية  تعامالته  تزال 

امل�ستثمرين  �سجع  ما  وهذا  التداولت، 

حتويل  على  والعرب  اللبنانيني 

اللبنانية  امل�سارف  يف  تعامالتهم 

احلركة  تن�سيط  يف  ت�ساهم  �سيولة  اىل 

بامل�سارف  دفع  وكذلك  امل�رشفية. 

العربية اىل زيادة التعاون يف ما بينها 

وبني امل�سارف يف لبنان. 

ومن بني امل�رشفيني الذين يكنون الثقة 

الدكتور  اللبنانية  املالية  للتعامالت 

اإدارة بنك  عدنان يو�سف »رئي�ض جمل�ض 

الربكة، الذي يعرتف باأهمية املوؤ�س�سات 

القت�ساد  �سعيد  على  اللبنانية  املالية 

اللبناين والعربي. 

ل�  يو�سف  عدنان  الدكتور  ح 
ّ
�رش وقد 

املتغريات  حول  والقت�ساد«  »ال�سناعة 

القطاع  توؤثر على  والتي مل  القت�سادية 

اإدارته  على  ول  لبنان  يف  امل�رشيف 

»يف  عنها:  قائال  القوى،  يراها  التي 

ناجحة  مالية  موؤ�س�سات  هناك  لبنان 

ورائدة، ومنذ حواىل �سبع �سنوات قلت اإن 

امل�سارف اللبنانية اأكرب من الدولة، لهذا 

ال�سبب انطلقت خارج لبنان، وهذا ما يدل 

على اأن هناك اقت�سادا جيدا وموؤ�س�سات 

متفائال  يجعلني  ما  وهذا  جدية،  مالية 

لأن  بل  وغريها  لالأموال  لي�ض  بلبنان، 

احلكيمة،  والإدارة  الب�رشي  الكادر  فيه 

وهذا �سيء جيد جداً«.  

املالية  املوؤ�س�سات  هذه  كانت  اإذا  وعما 

لتو�سيع  لبنان  الربكة-  بنك  �سجعت  قد 

م�رشوع  واآخرها  وم�ساريعه  ا�ستثماراته 

»مهنتي«، قال د. يو�سف: »بالن�سبة الينا 

من  اأكانت  �سواء  موجودة  متويالتنا 

خالل �رشكة »دلة« بقيادة ال�سيخ �سالح 

امل�رشفية«  الربكة  اأو »جمموعة  الكامل 

مو�سوع  من  اإطالقًا  ننتِه  مل  ونحن 

تواجدنا يف لبنان. 

التعاون امل�رشيف بني  اىل  بالن�سبة  اما 

بنك الربكة وامل�سارف اللبنانية، فنحن 

املنطلق  امل�ساركة ومن هذا  نظرة  لدينا 

نفكر يف طرح م�ساريع للم�ساركة«.  

الإ�سالمي  امل�رشف  بني  الفارق  وعن 

 « قال:  الأخرى،  التجارية  وامل�سارف 

ونظمها  فل�سفتها  لها  ال�سالمية  البنوك 

لالقت�ساد  نظرتها  لها  وهي  للتمويل، 

فاملودع  لالغرتابي،  ولي�ض  احلقيقي 

هو  بل  مودعًا  عمياًل  لي�ض  م�رشفنا  يف 

م�ستثمر«. 

 رئيس مجلس إدارة بنك البركة 
الدكتور عدنان يوسف: 

 البركة 
يفوز بـ 3 جوائز

جمموعة  وحدات  من  ثالث  فازت 

»اأخبار  بجوائز  امل�رشفية  الربكة 

التمويل الإ�سالمي« 2013 كاأف�سل 

وذلك  املنطقة  يف  اإ�سالمية  بنوك 

ال�سنوي  ال�ستفتاء  خالل  من 

موؤ�س�سة  جتريه  الذي  ال�سامل 

فقد  الإ�سالمي«.  التمويل  »اأخبار 

الإ�سالمي«  الربكة  »بنك  ح�سل 

على جائزة اأف�سل بنك اإ�سالمي يف 

البحرين، كما ح�سل »بنك الربكة 

بنك  اأف�سل  جائزة  على  لبنان« 

»الربكة  وبنك  لبنان،  اإ�سالمي يف 

بنك  اأف�سل  على جائزة  ال�سودان« 

اإ�سالمي يف ال�سودان.

 :»CNN«عدنان يوسف لـ 
العالقات الخليجية لم تؤثر على التداول المصرفي 

نفى د. عدنان يو�سف، املدير التنفيذي ملجموعة الربكة امل�رشفية الإ�سالمية، اأن تكون 

الأزمة احلالية يف العالقات اخلليجية قد اأثرت على العمليات املالية بني الدول.

امللفات  من  الكثري  اإىل  خاللها  تطرق  بالعربية   CNN مع  مقابلة  يف  يو�سف،  وقال 

بزيادة  العربي  النفطي  القطاع  تاأثر  يتوقع  ل  اإنه  املنطقة،  ت�سهدها  التي  القت�سادية 

الإنتاج من اأمريكا، خا�سة واأن الأ�سواق الأ�سا�سية باتت يف ال�رشق، ولكنه اأبدى قلقه من 

تداعيات اأي تراجع باأ�سعار النفط على اقت�ساديات املنطقة.

وقال يو�سف، ردا على �سوؤال حول التوترات ال�سيا�سية الأخرية يف اخلليج و�سحب �سفراء 

ال�سعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، اإنه مل يلم�ض حتى الآن اأي تاأثري على التعامالت 

امل�رشفية بني الدول اخلليجية، كما اأن الن�ساطات ال�ستثمارية م�ستمرة ب�سكل طبيعي.

وحول القرارات الأخرية باإدراج بع�ض الدول العربية جلماعات بعينها على قوائم الإرهاب 

من  عادة  املعلومات  هذه  تت�سلم  »امل�سارف  قال:  العربية  البنوك  على  ذلك  وانعكا�ض 

البنوك املركزية يف هذه الدول، فعلى �سبيل املثال لدينا القرار الذي �سدر عن ال�سعودية 

اأخرياً حول بع�ض املنظمات، فهذا القرار ل يطبق اإل يف ال�سعودية لأنها هي اجلهة التي 

اإجراءات تقوم بها  اأخرى تطبيق ذلك، عرب  ال�سعودية من دول  اإل بحال طلبت  اأ�سدرته، 

البنوك املركزية.«
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من �شهر اإلى �شهر

يعترب فادي جواد اأحد رواد التنمية الدارية وتنمية املوارد الب�رشية 

وموؤ�س�سي �سناعة التدريب يف العامل العربي، حيث ين�سب له الف�سل 

يف  الفراد  مهارات  وتطوير  التدريب  يف  العمل  األيات  تطوير  يف 

املوؤ�س�سات العربية �سواء يف القطاع البرتويل، احلكومي واخلا�ض.

التدريب يف العامل العربي،  ترك جواد ب�سمات وا�سحة يف �سناعة 

الب�رشي  املورد  تنمية  على  الدارات  البارز يف حث  الدور  له  وكان 

لديها ودفعها لزيادة امليزانيات واملخ�س�سات املالية. 

العربي  العامل  يف  الفراد  اأداء  م�ستوى  على  تقدم  ن�سبة  جواد  حقق 

تطوير  اإىل  اأدت  اأبتكرها،  تدريبية  تقنيات  عرب  وذلك   %  10 بلغت 

اإيجابًا  انعك�ست  مما  ال�سخ�سية  مهاراتهم  وزيادات  العملي  اأدائهم 

على اأدائهم الوظيفي.

يف  تدريبي  �رشح  اأ�سخم  وهي  يوروتك  �رشكة  موؤ�س�ض  هو  جواد 

املنطقة منذ �سنة 1998 حيث درب منذ تاأ�سي�سها ما يزيد عن 65،000 

الف موظف من خمتلف القطاعات وامل�ستويات الوظيفية.

وخالل �سنوات عملها حققت ال�رشكة اأهم الإجنازات يف جمال اخلدمات 

لتها ح�سدت جوائز 
ّ
التدريبية غري امل�سبوقة التي قدمتها ال�رشكة خو

جوائز  �سمن  التدريب  قطاع  يف  �رشكة  اأف�سل  جائزة  اأهمها  مهمة 

جملة »اأرابيان بيزن�ض« التي منحتها لقطاع الأعمال ال�رشق الأو�سط 

ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلائزة  وت�سلم  الكويت.  يف   2013 للعام 

يوروتك للتدريب فادي جواد وذلك خالل الإحتفال الذي اأقامته جملة 

»اأرابيان بيزن�ض« لقطاع الأعمال يف ال�رشق الأو�سط.

فادي جواد ينال جائزة أفضل شركة 
في قطاع التدريب عن »يوروتك«

توتال تفتتح محطتها الصديقة للبيئة في بيروت
اأعلنت �رشكة »توتال« يف لبنان عن افتتاح حمطتها اجلديدة ال�سديقة 

اجلديدة  الهوية  على  تعتمد  والتي  ببريوت،  ر 
ّ
مدو منطقة  يف  للبيئة 

لل�رشكة بلبنان.

متتاز  حيث  للبيئة،  �سديقة  اجلديدة  املحطة  اأن  ال�رشكة  وبينت 

ما   ،»LED« تقنية  على  باعتمادها  لالإنارة،  الأقل  با�ستخدامها 

يخف�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 80 %.

واأ�سافت ال�رشكة، اإىل اأن ال�سكل اجلديد يعتمد على نظام اإعادة تدوير 

% من ا�ستهالك املياه،   60 املياه، يف خدمة الغ�سيل الآيل، ما يوفر 

وائل املنت�رشة يف كاّفة اأرجاء املحّطة ول 
ّ
بالإ�سافة لقنوات جمع ال�س

ارات، حيث 
ّ
�سة لتغيري الّزيت، ومغ�سل ال�سي

ّ
ما يف املواقع املخ�س

ّ
�سي

معاجلتها  �سمان  بهدف  والّزيوت،  واملياه،  املحروقات،  جمع   
ّ
يتم

ة.
ّ
بطريقة بيئي

ة 
ّ
الهوي تعتمد  التي  الّثالثني  املحّطة  ر«، 

ّ
مدو »توتال  حمّطة  وتعد 

اجلديدة ل�سبكة »توتال« يف لبنان، يف حني تعمل ال�رشكة على ن�رش 

ة.
ّ
تها اجلديدة حّتى ت�سمل خمتلف املحّطات �سمن �سبكتها العاملي

ّ
هوي
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واملياه  الطاقة  وزير  تناول   
اأرثيور نظريان مع �سفري قرب�ض هومر 

مفروماتي�ض مو�سوع النفط والعالقات 

ق مع �سفرية 
ّ
الثنائية بني البلدين. وتطر

موا�سيع  اإىل  فارينغر  اأور�سول  النم�سا 

تتعلق بالنفط، ومب�ساعدة لبنان يف اأزمة النازحني ال�سوريني. 

بل التعاون يف جمالت 
حُ

وبحث مع �سفرية الهند اأنيتا نايار �س

ليا  الفليبني  �سفرية  مع  نظريان  وعر�ض  املتجددة.  الطاقة 

رويز مبادرات م�سرتكة لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة، اإ�سافًة اإىل 

مو�سوع النفط.

ت�سجيع  هيئات  وممثلو  روؤ�ساء  عقد   
يف  امل�ساركة  العربية  ال�ستثمارات 

اجتماعًا  القت�سادي«،  لبنان  »ملتقى 

لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة  مقر  يف 

مّت  »ايدال«  لبنان  يف  ال�ستثمارات 

ت�سجيع  موؤ�س�سات  عمل  يف  البحث  خالله 

ال�ستثمارات ومهماتها الأ�سا�سية وحت�سني معدلت ال�ستثمار 

العربية البينية وجذب ال�ستثمارات اخلارجية اإىل املنطقة. وقد 

ناق�ض املجتمعون القرتاح الذي تقدمت به »ايدال« ب�ساأن اإن�ساء 

�سبكة تن�سيق تربط بني هيئات ت�سجيع ال�ستثمارات العربية.

»غرفة  رئي�ض  مع  بوزيك،  يوفت�ض  بولندا  �سفري  ناق�ض   
التجارة وال�سناعة والزراعة يف �سيدا واجلنوب« حممد ح�سن 

�سالح واأع�ساء املجل�ض الإداري« قا�سم خليفة، كامل �رشيطح 

البلدين.  التجارية بني  العالقات  تعزيز  واإبراهيم طرياين، يف 

وعر�ض خالل اللقاء حجم التبادل التجاري بني لبنان وبولندا، 

و�سبل تطوير وتعزيز العالقات على ال�سعيد القت�سادي.

 زار رئي�ض »جتمع رجال الأعمال« 
احلكومة  رئي�ض  زمكحل  فوؤاد  الدكتور 

جمل�ض  اأع�ساء  يرافقه  �سالم،  متام 

التي  امل�ساريع  عر�سوا  حيث  الإدارة، 

بداأها التجمع بالفعل واقرتحها �سابقًا، 

واجب  من  اأنه  على  زمكحل  و�سدد 

يد  »مد  اللبنانيني  الأعمال  رجال 

العون اإىل رئي�ض الوزراء وخلق تاآزر 

قوي مع وزارته من اأجل تخطي كل 

التحديات والعقبات والعمل يداً بيد 

القت�سادية  الق�سايا  جميع  على 

والجتماعية ال�سعبة«.

موجز اقتصادي

جمل�ض  ورئي�ض  �رشاف  جاك  ماليا«  »جمموعة  رئي�ض  وّقع 

تعاون  اتفاق  �سدياق  �سدياق    )Itec( »ايتيك«  �رشكة  اإدارة 

بني �رشكة »ماليا ترا�ست« ع�سو يف املجموعة و»ايتيك« من 

 Oracle Hyperion Financial م�رشوعي  برامج  تنفيذ  اأجل 

بتقنيات  املتعلقني   Hyperion Planning و   Management
املعلوماتية من ناحية تنظيم املوازنات وتطويرها واإدارتها 

وامل�ساريع  واملوجودات  والإيرادات  النفقات  �سعيد  على 

البيانات  بطريقة �سفافة ومو�سوعية ودقيقة، كذلك حت�سري 

واأدوات  التقارير  واإعداد  املجموعة،  اإىل  العائدة  املالية 

التحليل والتخطيط املايل والت�سغيلي واإجراء الدرا�سات.

تواجهه  الذي  الكبري  التحدي  اإن  املنا�سبة:  وقال �رشاف يف 

الذاتية عرب حتديث  املوؤ�س�سات يف لبنان يف تطوير قدراتها 

براجمها، برغم الظروف ال�سعبة التي مير بها الوطن من اأجل 

ال�ستمرارية واملناف�سة والنجاح. وتابع: اإن »جمموعة ماليا« 

ال�ستينيات،  اأواخر  منذ  وتعتمدها  الربجمة  ت�ستعمل  بداأت 

حتديث  خالل  من  رها 
ّ
وتطو جناحها  تثبت  اأن  وا�ستطاعت 

على  واملرتكزة  واملتكاملة  املوجودة  واأنظمتها  براجمها 

لبنان  يف  املوؤ�س�سات  مة 
ّ
مقد يف  لتكون  لها 

ّ
توؤه �سلبة  بنية 

لإدارة  طريق  خارطة  مبثابة  تعترب  الربامج  وهذه  وخارجه. 

املجموعة حتى العام 2025. وبرغم تكاليفها الباهظة فاإننا 

اإدارة  لإجناح  الو�سائل  اإحدى  باأنها  املجموعة  يف  نوؤمن 

ال�رشكات وتطويرها.

الطريق  هي  املعلوماتية  »تقنيات  اأن  فاعترب  �سدياق  اأما 

الأ�سهل نحو اقت�ساد املعرفة«، موؤكداً اأهمية التكنولوجيا يف 

رها.
ّ
م ال�رشكات وتطو

ّ
تقد

من جهته، اأو�سح املدير العام ل�رشكة »ماليا ترا�ست« جورج 

اأبو حيدر اأن »اإبرام املجموعة لهذا التفاق من اأجل ال�رشاع 

القرار ال�سحيح يف  اإي�سال املعلومات، وحتليلها لتخاذ  يف 

الوقت املنا�سب.

 اتفاق تعاون 
بين »ماليا« و»ايتيك«
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من �شهر اإلى �شهر

يف  اللبناين  العقاري  القطاع  اأداء  تراجع 

عدد  انخف�ض  حيث   ،2014 الثاين  كانون 

معاملة،   4.959 اإىل  العقارية  املعامالت 

الأول  كانون  يف  معاملة   7.202 مقابل 

املا�سي.

وبينت اإح�ساءات »املديرية العامة لل�سوؤون 

�سهية  عن  يعرب  ل  الرتاجع  اأّن  العقارية«، 

حيث  العقاري،  القطاع  جتاه  امل�ستثمرين 

لإجناز  تدفقًا  الأول  كانون  ماي�سهد  غالبًا 

القيمة  لتجنب  العقارية،  املعامالت 

التاأجريية للعقارات املرغوب ب�رشائها التي 

تفر�ض مع بداية العام.

املعامالت  عدد  ارتفع  الرتاجع،  مقابل 

العقارية على �سعيد �سنوي بن�سبة 8.92 %، 

يف حني تراجعت قيمة املعامالت العقارية 

مليار   0.77 اإىل   2014 الثاين  كانون  يف 

دولر، مقابل 1.04 مليار دولر يف كانون 

�سعيد  على  ارتفعت  بينما   ،2013 الأول 

مليار   0.48 من   %  59.63 بن�سبة  �سنوي 

دولر يف كانون الثاين 2013.

وبلغت قيمة املعاملة العقارية الواحدة نحو 

 ،2014 الثاين  كانون  يف  دولرا   154.633
ذاتها  الفرتة  يف  عليه  كانت  ا 

ّ
عم مرتفعًة 

من 2013، حني بلغت 105.510 دولرات.

العقارية  املعاملة  قيمة  متو�سط  وارتفع 

الواحدة يف مدينة بريوت، ليبلغ 916.486 

مقابل   ،2014 الثاين  كانون  نهاية  دولرا 

531.836 دولرا نهاية 2013.
عمليات  من  الأجانب  ح�سة  وتراجعت 

% يف كانون   1.35 العقارية، لتبلغ  املبيع 

نهاية   %  1.85 مقابل  املا�سي،  الثاين 

.2013
اأكدن  العقارية«،  ال�سوؤون  »مديرية  وكانت 

القطاع  يف  املبيع  معامالت  انخفا�ض 

العقاري اللبناين، بن�سبة 7.2 % يف 2013، 

ا كانت عليه يف 2012.
ّ
عم

لبنان  يف  العقاري  القطاع  اأّن  اإىل  ي�سار 

ال�سقق  خا�سًة  بالطلب،  تباطوؤاً  ي�سهد 

امل�سجل  القت�ساد  بركود  متاأثراً  الفخمة، 

يف2013.

 تراجع عدد المعامالت العقارية 
في لبنان خالل كانون الثاني

 قروض مؤسسة اإلسكان اللبنانية 

تتجاوز 5 آالف قرض
عدد  اإّن  حيدر،  عبداهلل  لالإ�سكان«  العامة  »املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 

القرو�ض التي منحتها املوؤ�س�سة يف 2013 بلغ 5 اآلف و701 قر�ض، تركز معظمها 

يف جبل لبنان، وحتديداً يف املنت ال�سمايل.

اأماكن  من  قريبة  منازل  عن  يبحثون  القرو�ض،  على  املقبلني  اأّن  حيدر  وبنّي 

اأّن بع�ض امل�سارف امتنعت عن منح  عملهم ويف �سواحي العا�سمة، لفتًا اإىل 

قرو�ض للبناء، با�ستثناء 5 م�سارف من اأ�سل 29 م�رشفًا يتعاون مع املوؤ�س�سة.

و�سمن ندوة اأقامها »مركز ع�سام فار�ض لل�سوؤون اللبنانية«، بعنوان »ال�سيا�سات 

منذ  بلغت  املوؤ�س�سة  قرو�ض  اإّن  حيدر  اأو�سح  العقارية«،  وامل�ساربة  الإ�سكانية 

تاأ�سي�سها يف 1999، نحو 59 األَفًا و415 قر�سًا، بقيمة 6116 مليار لرية لبنانية.

 انتخابات 

 نقابة المهندسين 

في طرابلس

يف  املهند�سني  نقابة  يف  جرت 

فرعي  يف  انتخابات  طرابل�ض 

موؤهلة  وامليكانيك  الكهرباء 

 6 يف  املقررة  العامة  لالنتخابات 

جديد  نقيب  لختيار  املقبل  ني�سان 

ب�سري  الدكتور  احلايل  للنقيب  خلفًا 

ذوق، اإ�سافة اىل اأربعة اأع�ساء جدد، 

عن  واثنني  العامة  الهيئة  عن  اثنني 

فرعي الكهرباء وامليكانيك.

كال  عن  مهند�سني  �سبعة  تر�ّسح  وقد 

على  التناف�ض  انح�رش  فيما  الفرعني 

القرتاع  عملية  وبعد  مقاعد،  خم�سة 

وفرز الأ�سوات فاز عن فرع الكهرباء 

 50( زمار  �سامر  املهند�سني:  من  كل 

�سوتًا( حممد نور الأيوبي )48 �سوتا( 

عوين  �سوتا(   42( الرفاعي  م�سطفى 

ال�سمروط )39 �سوتًا( اأحمد حفار )37 

�سوتًا( ومل يحالف احلظ عمر الأيوبي 

)29 �سوتًا( و�سمري باز )25 �سوتًا(. 

من  كل  امليكانيك  فرع  عن  فاز  كما 

�سوتًا(   47( هزمي  حممد  املهند�سني: 

حممد  �سوتًا(   40( ال�ساج  حممود 

 34( بدوي  غ�سان  �سوتا(   38( هلو 

�سوتًا(   33( الرا�سي  ر�سوان  �سوتًا( 

الزعيم  نربا�ض  احلظ  يحالف  ومل 

 19( القادر  عبد  ون�سال  �سوتًا(   24(

�سوتًا(. 

و�سيتم يف النتخابات العامة اختيار 

الفائزين  اخلم�سة  من  واحد  مهند�ض 

منهم  كل  و�سيقوم  الفرعني،  كال  يف 

بن�سج حتالفاته التي يراها منا�سبة.

مركز  على  الرت�سيح  باب  واأغلق 

النقيب ومركزي الهيئة العامة.
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العام  »الحتاد  رئي�ض  بحث   
لنقابات عمال لبنان« مارون اخلويل 

مع الهيئة التاأ�سي�سية لنقابة العاملني 

امليكانيكية  املعاينة  قطاع  يف 

العاملني  يتهدد  ما  يف  لبنان،  يف 

ال�رشف  هواج�ض  جراء  القطاع  يف 

التجديد  عدم  حال  يف  العمل  من 

لل�رشكة احلالية امل�سغلة )فال( او يف 

تر�سو  جديدة  ل�رشكة  تلزميها  حال 

ا�ستمرارية العمل.  عليها املناق�سة من دون ان يتم حفظ 

وو�سف اخلويل العمل النقابي يف لبنان يف »اأ�سواأ حالته 

لبنان  لعمال  وممثلة  جامعة  نقابية  حركة  غياب  نتيجة 

اللبنانية  ال�سلطة  قبل  من  �رش�سة  لهجمة  يتعر�ض  وهو 

وبعدم  النقابي  العمل  حماية  عن  املق�سود  اإغفالها  عرب 

التزامها لتو�سيات منظمة العمل الدولية«. 

جل�ستها  خالل  النيابية«  والعدل  الإدارة  »جلنة  اأقرت   -

املتعلقة  الرابعة  املادتني  غامن،  روبري  النائب  برئا�سة 

مبالك التفتي�ض املركزي، وكذلك اخلام�سة املتعلقة ب�رشوط 

املركزي  التفتي�ض  واأ�سول تعيني كل وظيفة من وظائف 

والخت�سا�سات املطلوبة لهذه الوظائف، ورفعت اجلل�سة 

على اأن تتابع در�ض امل�رشوع لحقًا.

 اعلنت وزارة ال�سحة العامة انها 
اجلهات  اإحدى  قبل  »من  تبلُّغها  فور 

حالة  اإىل  �سري  تحُ �سوراً  الإعالمية 

امل�ستودعات  اأحد  ف��ي  ية 
ّ
�سح غري 

منطقة  يف  اأدوية  ملعمل  التابعة 

وزير  اأعطى  لبنان،  جبل  يف  ال�سهيلة 

بالك�سف  الفورية  توجيهاته  فاعور  اأبو  وائل  ال�سحة 

من  ة 
ّ

خمت�س وحدة  وتوجهت  امل�ستودع«.  على  ال�رشيع 

اأجرت الك�سوفات والفحو�سات  اإىل املكان »حيث  الوزارة 

ني اأن املعمل يف حالة �سليمة، 
ّ
 على ذلك تب

ً
الالزمة، وبناء

هذا  املقبول. على  ي 
ّ
ال�سح امل�ستوى  دون  امل�ستودع  لكن 

ر اأبو فاعور باإقفال امل�ستودع فوراً، واتخاذ كل 
َ
الأ�سا�ض اأم

والقانونية  ال�سحية  الإجراءات 

موؤكداً  املجال،  هذا  يف  الالزمة 

يف  النهاية  حتى  الوزارة  م�سي 

الدواء  وجودة  �سالمة  تاأمني 

النا�ض  اأرواح  على  واحلفاظ 

و�سحتهم بكل الو�سائل«.

موجز اقتصادي

حكيم: الحماية تحتل نصيبًا 

كبيراً من استراتيجيتنا

العاملي  »اليوم  ملنا�سبة 

القت�ساد  وزير  اكد  للم�ستهلك« 

حماية  »اإن  حكيم:  األن  والتجارة 

من  كبرياً  ن�سيبًا  حتتل  امل�ستهلك 

ا�سرتاتيجية الوزارة للفرتة املقبلة، 

تفعيل دورنا يف هذا املجال هو يف 

العالقة  تنظيم  عرب  اأولوياتنا  �سلم 

ا�س�ض  على  والتاجر  امل�ستهلك  بني 

العدالة الجتماعية، بعيدا عن كافة 

�سلبا  توؤثر  والتي  واخلدمات  ال�سلع  نوعية  يف  الغ�ض  اأ�سكال 

على القت�ساد عموما. �سن�سعى عرب العمل الدوؤوب اإىل تفعيل 

مراقبة  مهمات  بها  املناط  امل�ستهلك،  حماية  مديرية  دور 

الأ�سواق اللبنانية«. 

والزراعة«  وال�سناعة  التجارة  غرف  »احتاد  رئي�ض  وا�سار 

حممد �سقري اىل ثقافة امل�ستهلك اللبناين، موؤكداً ان »املنتجات 

يف  التناف�سية  وقدراتها  جودتها  على  حافظت  اللبنانية 

وهيئات  اعمال  كرجال  ونحن  والعاملية.  املحلية  الأ�سواق 

اقت�سادية ل ن�ستطيع القيام بواجبنا يف الرتويج للمنتجات 

جودة  على  نحافظ  مل  اذا  جديدة  اأ�سواق  وفتح  اللبنانية 

املنتجات و�سمعتها. ومن هنا �رشورة التن�سيق بني القطاع 

العاملية  الإجراءات  الرقابية حتى نواكب  اخلا�ض والهيئات 

ونتقيد باملعايري التي ت�سعها الدول من اجل تنظيم حركات 

التجارة والت�سدير«. 

وجدي  امل�ستهلك«  حلماية  اللبناين  »الحتاد  رئي�ض  واأكد 

من  �سل�سلة  عن  عبارة  هي  امل�ستهلك  »حماية  ان  احلركة 

الت�رشيعات والقوانني التي تهدف اىل حماية �سحة و�سالمة 

اجلودة  ذلك  اىل  وا�سف  القت�سادية  وم�ساحله  امل�ستهلك 

العالية والكمية واملقايي�ض الدقيقة والتجارة العادلة �سمن 

ا�سعار مناف�سة لل�سلع واخلدمات وبعيدة عن الحتكار تواكبها 

مراقبة فاعلة لل�سوق«. 

وخل�ض احلركة اىل ان »حماية امل�ستهلك وانفاذ القوانني ل بد 

من ان تاأتيا يف �سياق ثقافة وممار�سة اجتماعية ور�سمية«. 

واعترب املدير العام لالقت�ساد بالنابة مدير حماية امل�ستهلك 

امل�ستهلك  حلقوق  العاملي  باليوم  »الحتفال  اأن  فليفل  فوؤاد 

ي�سكل فر�سة �سنوية لتوعية امل�ستهلك حول حقوقه وواجباته 

بهدف  الوزارة  قبل  من  املنجزة  العمال  على  ولالإ�ساءة 

تذكريه مرة اأخرى اأنه ميلك مرجعية ت�سون حقوقه وجتعله 

اجلهات  كافة  مع  نتعامل  اأننا  نوؤكد  لواجباته.  ادراكا  اأكرث 

املعنية، حكومية وغري حكومية، لتفعيل العمل يف اجتاهني: 

حماية حقوق امل�ستهلك بالدرجة الأوىل يف اطار الت�رشيعات 

املرعية الجراء، والعمل على ايقاظ الوعي ال�ستهالكي لدى 

فئات وا�سعة من الأفراد.
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برعاية رئي�ض اجلمهورية مي�سال �سليمان 

مت توزيع اجلوائز اللبنانية لالمتياز عن 

يف  جرى  احتفال  �سمن   ،2013 العام 

ح�رشه  بعبدا،  يف  اجلمهوري  الق�رش 

والتجارة  الإقت�ساد  وزراء  الحتفال 

والبيئة  النواب  جمل�ض  ل�سوؤون  والدولة 

وحممد  فريج  دو  ونبيل  حكيم  الن 

امل�سنوق ، ورئي�سة بعثة الحتاد الوروبي 

ايخهور�ست،  اجنلينا  ال�سفرية  لبنان  يف 

والفائزون يف القطاع اخلا�ض باجلائزة 

لل�رشكات  وممثلون  عدة  جمالت  يف 

الفائزة وعدد من الفاعليات القت�سادية، 

واع�ساء جلنة التحكيم.

�سليمان  مي�سال  اجلمهورية  رئي�ض  اأكد 

جميعًا  اللبنانيني  امل�سوؤولني  »على  ان 

قبل  لأنه  اللبناين،  ال�سعب  اىل  العتذار 

بكل �سيء منا، فكنا جنتمع ونتوافق وهو 

مقررات  بعد  ننفذ  مل  لكننا  لذلك،  ي�سفق 

احلوار ومل نحرتم ما اتفقنا عليه«.

امل�سمون،  لناحية  »اأما  واأ�ساف: 

تعميق  هو  اجلائزة  هذه  من  فالهدف 

ثقافة اجلودة والمتياز التي لها مردود 

ومعدلت  عمومًا  القت�ساد  على  كبري 

و�سع  وجوب  هنا  من  خ�سو�سًا.  النمو 

القطاع  تطاول  �ساملة  ا�سرتاتيجية 

الهداف  تت�سمن  معا  والعام  اخلا�ض 

ويف  الدارة،  يف  الكفاءة  الآتية: 

التعيينات«.

للجائزة  الرابحة  املوؤ�س�سات  لئحة 

اللبنانية لالمتياز للعام 2013

اللبنانية  للجائزة  الرابحة  املوؤ�س�سات 

رئي�ض  اجلوائز  ت�سلمت  والتي  لالمتياز 

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية 

القت�ساد  وزير  معايل  من  وال�سهادات 

حفل  يف  حكيم  اآلن  الدكتور  والتجارة 

الق�رش اجلمهوري، فهي:

المؤسسات الرابحة لجوائز 
المستوى األول )االعلى(:

- �رشكة تكنيكا انرتنا�سيونال

- �رشكة ماتيليك �ض. م. ل

- �رشكة غابي تامر

- جمموعة الرفاعي العاملية القاب�سة

- املوؤ�س�سة الرابحة يف م�ستوى ال�سهادة 

البيت  منتوجات  �رشكة  وهي  املتقدمة 

الثاين.

  المؤسسات الرابحة 
في مستوى الشهادة:

الإمتياز  اللبنانية لرتاخي�ض  - اجلمعية 

وهي موؤ�س�سة ل تبغي الربح

- �رشكة اأطل�ض هولدنغ

الغذائية  لل�سناعات  اللبنانية  ال�رشكة   -

احلديثة- غاردينيا غرين دور

البناء  ل�سناعة  اللبنانية  ال�رشكة   -

)البنا( �ض. م. ل

الجائزة اللبنانية لالمتياز 2013 

سليمان: الهدف من الجائزة تعميق ثقافة 

الجودة واالمتياز
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 عر�ض وزير القت�ساد والتجارة اآلن 
حكيم مع �سفري اإيران غ�سنفر ركن اأبادي 

الإقليمية  والتطورات  ايران  يف  الو�سع 

تفعيل  اإعادة  اإىل  اإ�سافة  والعاملية، 

العالقات الثنائية بني البلدين من خالل 

ر�سالة  حكيم  اأبادي  �سلم  وبعدما  بينهما.  املوقعة  التفاقيات 

اخوندي،  عبا�ض  الإيراين  املدن  واإن�ساء  النقل  وزير  من  تهنئة 

الأمور  ملتابعة  امل�سرتكة  القت�سادية  اللجنة  انعقاد  »اإىل  دعا 

املعار�ض  لإقامة  »ت�سجيعه  حكيم  اأّكد  املقابل  ويف  العالقة«. 

على  اإيجابية  تاأثريات  من  لذلك  ملا  البلدين  كال  يف  املتبادلة 

تعزيز التبادل التجاري«.

فرعون  مي�سال  ال�سياحة  وزير  اطلع   
الدويل  بريوت  »مهرجان  وفد  من 

على  كيوان،  مازن  برئا�سة  للتانغو« 

يف  املهرجان  هذا  لإقامة  التح�سريات 

املقبلني.  اأيار  و6  ني�سان   29 بني  لبنان 

واأعلن رئي�ض بلدية جبيل زياد حواط خالل لقائه فرعون »اإطالق 

مو�سم �سياحي ثمني يف لبنان خ�سو�سًا يف جبيل«، اآمال اأن تكون 

للعودة  املغرتبني  اللبنانيني  »جميع  ودعا  مميزة«.  »ال�سيفية« 

اإىل ال�سطياف يف لبنان حيث يوجد الكثري من املناطق الآمنة«.

حرب  بطر�ض  الت�سالت  وزير  بحث 
وال�سيانة  ال�ستثمار  عام  مدير  مع 

الإن�ساء  عام  ومدير  يو�سف  املنعم  عبد 

بح�سور  اأندراو�ض،  ناجي  والتجهيز 

�سوؤون  يف  حرب،  �سيمون  م�ست�ساره 

ور�ض  اإطالق  يف  الإ�رشاع  وكيفية  والتقنية،  الإدارية  الوزارة 

العمل والأ�سغال املتوقفة منذ ثالث �سنوات. واأر�سل حرب كتابًا 

اإىل ديوان املحا�سبة ي�ستطلعه راأيه يف بع�ض الق�سايا. وعر�ض 

ب على راأ�ض وفد من »احتاد بلديات 
ّ
مع وزير الزراعة اأكرم �سهي

دة يف 
ّ
ال�سحار الغربي« مو�سوع الإفراج عن اأموال البلدية املجم

الوزارة، خ�سو�سًا اأن البلديات بحاجة اإىل هذه الأموال للقيام 

بخدمات اإمنائية وبلدية. وطالب الوفد حرب باإي�سال الإنرتنت 

التي  املنطقة  قرى  اإىل   DSL وال� 

 40 من  اأكرث  العا�سمة  عن  تبعد  ل 

النائب  مع  حرب  وتابع  كيلومرتاً. 

ق�سايا  البون  غامن  من�سور  ال�سابق 

وا�ستقبل  ك�رشوان.  لق�ساء  اإمنائية 

وقا�سم  جنجنيان  �سانت  النائبني 

عبد العزيز.

موجز اقتصادي

تراجع عدد السياح.. ودول تحذر 

رعاياها بعدم السفر إلى لبنان 
انخف�ض عدد ال�سياح يف لبنان العام املا�سي لأدنى م�ستوى 

له منذ �ست �سنوات، ليبلغ نحو 1.27 مليون �سائح. ويتزامن 

تراجع ال�سياحة مع حتذير دول عدة لرعاياها بخطورة ال�سفر 

اإىل لبنان.

 ،%  51 لت�سل  الت�سغيل  ن�سبة  تراجعت  بريوت  فنادق  ويف 

الأو�سط  ال�رشق  منطقة  �سملت  التي  القائمة  اأواخر  لتحتل 

 ،%  42 باإ�سغال  م�رش  خلفها  جاء  حيث  اإفريقيا،  و�سمال 

الفندقية  الغرف  اإيرادات  %، يف حني تراجعت   24 والبحرين 

ببريوت 20.8 %، لتبلغ معدل و�سطي 87 دولراً.

ومع ارتفاع ن�سبة الإ�سغال يف ال�سهر الأخري من العام املا�سي 

اأي  املتوفرة  الفندقية  الغرف  عدد  ي�سهد  مل  الأعياد،  ب�سبب 

تغيري.

الذين  ال�سياح  معظم  اأن  موؤخراً   نت 
ّ
بي اإح�سائيات،  وكانت 

اخلليج،  منطقة  وخا�سة  العرب  ال�سياح  من  لبنان  خ�رشهم 

حيث تراجع عدد ال�سياح من اخلليج بن�سبة 48.8 %، عما كان 

عليه يف 2010.

»ألفا« تطلق متجراً مجانيًا لتطبيقات 

الهواتف الذكية في لبنان

اأطلقت �رشكة »األفا« لالت�سالت 

 »The Alfa App Store«  متجر

لتحميل التطبيقات، حيث ي�سمح 

بتحميل  التطبيقات  ري 
ّ
ملطو

وعر�سها  جمانًا  تطبيقاتهم 

األف  و850  مليون  من  لأكرث 

م�سرتك يف اخلليوي على �سبكة 

»األفا« يف لبنان.

�سيوفر متجر التطبيقات اجلديد الأجهزة الذكية العاملة باأنظمة  

»اأندرويد« و«�سيمبيان« و»بالك بريي« ب�سكل جماين، كما �ستكون 

تديره  الكرتوين  موقع  عرب  متوفرة   »iOS« نظام  تطبيقات 

ال�رشكة.

نت  »عرب  فعاليات  �سمن  ر�سمي  ب�سكل  املتجر  اإطالق  ومّت 

ع للقطاع الرقمي يف بريوت، حيث 
ّ
2014«، والذي يعد اأكرب جتم

املتجر  على  ويتوافر  عليه،  تطبيقاتهم  بعر�ض  رون 
ّ
املطو بداأ 

اأكرث من 140 تطبيقًا.

واأ�سارت ال�رشكة اإىل اأّن اإطالق املتجر جاء لدعم �سوق التطبيقات 

القدرات  من  وال�ستفادة  التطبيقات،  ري 
ّ
مطو ودعم  لبنان  يف 

التي متلكها �سبكة »األفا« على اأو�سع مدى.

ل�رشكات  ن�ساطًا  �سهدت   »2014 نت  »عرب  فعاليات  وكانت 

الربجمة والت�سالت اللبنانية والإقليمية، حيث �سارك فيه اأكرث 

من 70 متحدثًا و600 م�سارك و40 راعيًا و�رشيكًا.
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التجارة  غرف  احتاد  رئي�ض  م 
ّ
كر

وال�سناعة والزراعة يف لبنان رئي�ض غرفة 

بريوت وجبل لبنان حممد �سقري املر�سح 

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  لرئا�سة 

اقيم  احتفال  يف  وذلك  اجلميل،  فادي 

يف مقر الغرفة تقديراً جلهوده يف خدمة 

الوطني،  والقت�ساد  اللبنانية  ال�سناعة 

تر�سحه  يف  للجميل  املطلق  دعمه  معلنا 

الحتفال  اجلمعية. وح�رش  لرئا�سة 

اللبنانية  القت�سادية  الهيئات  من  ح�سد 

وامل�رشفية وروؤ�ساء النقابات التجمعات 

والنقابات ال�سناعية يف خمتلف املناطق 

اللبنانية.

شقير
�سخ�سية  نكرم  كلمته:  يف  �سقري  وقال 

اعطت  مرموقة،  واقت�سادية  �سناعية 

طويل  الطريق  امامها  زال  ول  الكثري 

الوطني  لالقت�ساد  خدمة  املزيد  لعطاء 

وال�سناعة الوطنية. نحن يف غرفة بريوت 

تكون  ان  انف�سنا  اآلينا على  لبنان  وجبل 

اللبناين«  القت�ساد  »بيت  فعال  الغرفة 

بكد  تفرقة، ويعمل  الذي يجمع من دون 

اي  ويكرم  للجميع،  كلل  دون  من  وجهد 

انتمت،  قطاع  اقت�ساديةلأي  �سخ�سية 

اعطت ب�سكل مميز لالقت�ساد الوطني«.

وجه  يف  �سمد  من  »كل  ان  �سقري  وراأى 

القت�ساد  واجهت  التي  التحديات 

ي�ستحق  الخرية  ال�سنوات  يف  وال�سناعة 

املغريات  رف�ض  من  وكل  التقدير. 

والتطور  لبنان  يف  البقاء  وقرر  الربحية 

والتو�سع ي�ستحق التكرمي«.

لل�سيخ  املطلق  »دعمنا  �سقري:  واأعلن 

فادي اجلميل يف تر�سحه لرئا�سة جمعية 

كي  لنطمئن  اللبنانيني،  ال�سناعيني 

الظروف  هذه  ظل  يف  اجلمعية  تكون 

نعمت  ال�سديق  تراأ�سها  ان  بعد  الدقيقة، 

ايد امينة،  الكثري يف  الذي اعطاها  افرام 

ملتابعة م�سريتها يف الدفاع عن م�سالح 

�رشوط  كل  وتوفري  ال�سناعي،  القطاع 

تطوره وازدهاره ومنوه، وكذلك للحفاظ 

الهيئات  يف  الرائد  اجلمعية  دور  على 

القت�سادية ويف القت�ساد الوطني

افرام
عن  فيها  عرب  كلمة  افرام  نعمة  والقى 

غرفة  يف  ال�سناعي  اللقاء  »لهذا  �رشوره 

»تكرمي  ان  وراأى  لبنان«.  وجبل  بريوت 

بال�سناعة  اميان  فعل  هو  اجلميل 

الثقيلة  بال�سناعة  �سيما  ل  الوطنية، 

الورق،  �سناعة  وهي  فيها،  يعمل  التي 

الن�سان  يعمل  ان  الكبري  التحدي  وهنا 

انه رغم فقدان  التيارات، ما يوؤكد  عك�ض 

امليزات التفا�سلية يف هذا القطاع، فان 

هم  العالية  والتقنية  والبداع  الحرتاف 

وال�سعف  النق�ض  هذا  يعو�سون  الذين 

ويحققون النجاح«.

واعلن ان جمعية ال�سناعيني، التي تعترب 

ايد  بكل اع�سائها عائلة واحدة، هي يف 

برئا�سة  كانت  اإذا  املئة  يف   100 امينة 

»لكن  وقال  اجلميل«.  فادي  ال�سيخ 

وروح  للدميوقراطية  تبقى  الف�سل  كلمة 

نريد  ل  »اننا  موؤكدا  اجلامعة«،  العائلة 

لالنق�سام،  �سببا  الدميوقراطية  تكون  ان 

داخل  واجلمع  للتطوير  اآلية  امنا 

الهيئات  اأي  الكرب  القت�سادية  العائلة 

القت�سادية«.

الجميل
اكون  »ان  والقى اجلميل كلمة قال فيها 

والبيئة  وزمالئي  ا�سدقائي  بني  مكرمًا 

اأجمل  فهذا  انتمي  التي  القت�سادية 

�سعور، اأما ان يكون التكرمي من قبل غرفة 

تكريم فادي الجميل في غرفة 
التجارة والصناعة 

الجميل: أنا مرشح 

 التضامن والتكاتف 

في البيت الصناعي 

شقير:  دعم الجميل 

للحفاظ على دور 

الجمعية الرائد

 افرام: الصناعة 

في ايدي امينة
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عيد  تانيا  باإدارة  للمعر�ض  املنظمة   »e square« �رشكة  نظمت 

الذي  »بيال«  للمعار�ض  بريوت  جممع  يف    »In Shape« معر�ض 

جانب  اىل  وح�رشه  فرعون  مي�سال  ال�سياحة  وزير  ورعاه  افتتحه 

نائب رئي�ض »غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل 

والجتماعية  القت�سادية  الفاعليات  من  وعدد  فهد،  نبيل  لبنان« 

والفنية والنقابية.

وح�سارتهم  انفتاحهم  هو  اللبنانيني  مييز  »ما  اأن  فرعون  وراأى 

وقيمتهم امل�سافة يف الذوق والفن واجلمال«. واأّكد اأن »هذا النوع 

د مقاومة اللبناين وحتّديه، كونه يرف�ض 
ّ
من الن�ساطات يثبت ويج�س

الدمار والت�ساوؤم وي�سعى اىل التوجه نحو احلياة واجلمال احل�سارة، 

بالرغم من م�ساهد العنف التي ت�سوه �سورتنا«.

منتوجات  يقّدم  الذي  »املعر�ض  اأن  عيد  اأو�سحت  جهتها  من 

ياأتي  البدنية،  واللياقة  واجلمال  ال�سحة  جمالت  يف  وخدمات 

م على لبنان 
ّ
هذا العام على الرغم من الظروف ال�سعبة التي تخي

الدور  عرب  اأمل،  نافذة  ليكون  الركود،  من  حاٍل  مع  واملرتافقة 

والعار�سني  املنّظمني  من  واإمياًنا  يوؤديه،  الذي  القت�سادي 

لكي  لل�سعوبات،  الر�سوخ  وعدم  واملثابرة  ال�ستمرار  ب�رشورة 

يحافظ لبنان على دوره«. 

التجاري  التبادل  اأّن املعر�ض يعمل على حتفيز  اإىل  واأ�سارت عيد 

لت�سدير  مركزاً  بريوت  من  ويجعل  الأخرى،  والبلدان  لبنان  بني 

لالأفكار  بالإ�سافة  التجميلية،  وال�ست�سفائية  الطبية  الإجنازات 

الإبداعية، لفتًة اإىل اأّن ال�سياحة مل تعد تقت�رش على زيارة اأماكن 

ا �سناعة يف حد ذاته، تتداخل معه  اأثرية و�سياحية، بل اأ�سبح اأي�سً

قطاعات ال�سياحة اجلمالية وال�ستجمامية.

ًنا 
ّ
مثم املعر�ض،  حكيم  اآلن  والتجارة  القت�ساد  وزير  زار  كما 

»جهود املنظمني والعار�سني، و�سجاعتهم يف اإجناز معر�ض بهذه 

ا اأن »املعر�ض ي�سكل يف  ً
الأهمية، يف ظل الظروف الراهنة«، معترب

حد ذاته مقاومة اقت�سادية«.

اجلمال  جمالت  يف  والإجنازات  البتكارات  اآخر  املعر�ض  قّدم 

ة وتدريبات يف 
ّ
اإ�سافًة اإىل عرو�ض حي وال�سحة واللياقة البدنية، 

ال�سحي  والطهو  بالب�رشة  والعناية  واملاكياج  التزيني  جمالت 

والريا�سة والرق�ض وغريها. 

وا�ستقطب معر�ض »In Shape« اأكرث من 20 األف زائر من حمرتفني 

ا. وم�ستهلكني، جالوا على اأكرث من 150 عار�سً

»In Shape« 20 ألف زائر في

القت�ساد  »بيت  لبنان  وجبل  بريوت 

�سقري  حممد  رئي�سها  خ�سو�سا  اللبناين« 

فهذا �رشف وفخر اعتز به، ملا تتمتع به 

هذه ال�سخ�سية القت�سادية من دينامية 

وم�سداقية ومواقف �سلبة حولت الغرفة 

واحتاد الغرف اللبنانية اىل ور�سة ل تهداأ 

مل�ساندة القطاعات القت�سادية«.

يريد  التي  الهداف  اىل  اجلميل  ولفت 

حتقيقها واأهمها:

البيت  وتكاتف  ت�سامن  »تر�سيخ   -

ال�سناعي«.

م�رشوع  �سناعي  كل  ان  على  التاأكيد   -

الظروف  كل  توفري  على  والعمل  جناح، 

والتناف�سية. النتاجية  لزيادة   املالئمة 

والبداع. لالنتاج  موؤاتية  بيئة  خلق   - 

- التوجه اكرث نحو ال�سواق اخلارجية.

الطروحات  كل  على  اجلمعية  انفتاح   -

التقدم  من  املزيد  لتحقيق  والفكار، 

والتطور.

الداخل  يف  والطاقات  القدرات  جمع   -

القت�ساد. لبننة  اطار  يف   واخلارج، 

- التعاون مع وزراة ال�سناعة وال�ستفادة 

لبتكار  لها  التابعة  املوؤ�سات  كل  من 

 افكار وخلق م�ساريع التي تخدم القطاع.

الهيئات  مع  الكامل  التعاون   -

القت�ساد  حماية  بهدف  القت�سادية، 

القطاع  م�سالح  عن  والدفاع  الوطني، 

قوانني  اقرار  باجتاه  والدفع  اخلا�ض، 

جميعها  ت�سب  وقرارات  ومرا�سيم 

مب�سلحة القت�ساد الوطني«.
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من �شهر اإلى �شهر

21 من معر�ض  الن�سخة  ال�سياحة مي�سال فرعون عن  اأحُعلن وزير 

الغذائية  واملواد  ال�سيافة  لعامل  ال�سنوي  امللتقى  »هوريكا- 

الذي تنظمه �رشكة »هو�سبيتاليتي �رشف�زس«، يف ح�سور روؤ�ساء 

احتادات ونقابات �سياحية. و�سيفتتح من 1 لغاية 4 ني�سان 2014 

ا�سرتاليا،  لبنان،  من:  عار�ض   300 من  اأكرث  وي�ستقبل  بيال،  يف 

تايالند،  ا�سبانيا،  بولندا،  الأردن، عمان،  اإيطاليا،  اإيران،  فرن�سا، 

تركيا، الإمارات العربية املتحدة، والوليات املتحدة الأمريكية.

دعمهم  ال�سيافة  �سناعة  ونقابات  احتادات  روؤ�ساء  واأعرب 

اجلديدة  وامل�ساريع  الأن�سطة  عن  واأعلنوا  هوريكا،  ملعر�ض 

املخطط لها لهذا القطاع طوال املو�سم املقبل. فيما اأ�سار فرعون 

ة البارزة 
ّ
اىل ان هذه املعار�ض تعترب اليوم من املحطات ال�سياحي

يف لبنان وتاأكيداً اإ�سافيًا اأّن بريوت �ستبقى عا�سمة الذوق والفن 

بلبنان  اميان  فعل  هي  »هوريكا«  معر�ض  وال�سيافة.  واجلمال 

واقت�ساده و�سياحته ومواجهة التحدي لثقافة الرهاب والدمار 

وا�ستمرار املغامرة البداعية رغم المكانات املتوا�سعة«.

واأكدت املديرة العامة ل�رشكة »هو�سبيتاليتي �سريفي�زس« جومانا 

دامو�ض - �سالمة »اأنه على الرغم من الو�سع ال�سيء الذي تواجهه 

جزت بالكامل«.
حُ

ال�سوق هذا العام، فاإن م�ساحة املعر�ض قد ح

واكد رئي�ض احتاد املوؤ�س�سات ال�سياحية بيار ال�سقر، ان القطاع 

التي  املوؤ�س�سات  من  هو  و»هوريكا«  الطريق،  �سيتابع  ال�سياحي 

العمال  رجال  �سياحة  على  يعتمد  بات  الذي  القطاع  �ستنت�سل 

واملوؤمترات واملعار�ض.

وتناول رئي�ض نقابة ا�سحاب ال�سناعات الغذائية منري الب�ساط 

بعنوان  املعر�ض  يف  الوطنية«  لل�سناعات  الوطني  »اليوم 

ال�سناعيني  جمعية  رئي�ض  نائب  اما  �سّنع«.   – جدد   – »ابتكر 

زياد بكدا�ض، فاعترب ان »هوريكا« هو »نهاد وجومانا دامو�ض 

وال�سناعة  ال�سياحة  قطاعات  يجمع  حدث  بل  معر�سا«،  ولي�ض 

والتجارة«. 

 »هوريكا 2014« يستضيف الصناعة الغذائية 
في أول نيسان
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بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد
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انطالقًا من املبداأ الذي بنيت على اأ�سا�سه فكرة اإ�سدار هذا امللحق 

والهادف اأ�سا�سًا اإىل ت�سويق النتاج ال�سناعي اللبناين باأ�رسع 

الو�سائل واأقل كلفة.

عمدت اإدارة املجلة اإىل مراعاة النقاط التالية لت�سهيل الو�سول 

اإىل ال�سلعة اللبنانية:

دوليًا  املعتمد  القطاعي  الت�سنيف  خ��الل  م��ن  املنتجات  عر�ض  مهنيًا:   1
H.S.Code مبا ي�سهل على امل�ستفيد الو�سول اإىل ال�سلعة ال�سناعية ب�سهولة.

اأو�سع  لهذا امللحق من خالل توزيعه يف  القراء  اأكرب عدد من  جذب  ت�سويقيًا:    2
نطاق ممكن على املوؤ�س�سات واجلهات املعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�سة مت 

تكوينها عرب اأختيار موؤ�س�سات ذات ن�ساطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات 

ال�سناعية اللبنانية امل�سمولة يف امللحق. وذلك اأما من خالل طبعه داخل املجلة اأو 

بطبع كميات اإ�سافية منف�سلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.

3 الكلفة: تخفي�ض الكلفة على ال�سناعيني ب�سكل كبري جداً بحيث ت�سل اإىل الرمزية 
مما يحفز اأكرب عدد منهم لعر�ض منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.

للمجلة الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع��ل��ى  امل��ل��ح��ق  ه����ذا  و���س��ع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
املرات  األ��وف  ع�رشات  اأ�ستعماله  ي�ساعف  مبا   www.sinaaiktisad.com
اآلف  على  جمانًا  امللحق  توزيع  اإىل  بالإ�سافة  املطبوعة.  الن�سخ  اإىل  بالإ�سافة 

املوؤ�س�سات.

�سنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�سناعــة واالقت�ســاد

ملحــق �سنع يف لبنان

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2013

�شادرات �شناعية

ن�سري هنا يف هذا التقرير اىل اأن جمموع قيمة ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية خالل العام 2013 بلغ 3 

اأمريكي ) د.اأ( مقابل 2 مليار و952 مليون د.اأ خالل العام 2012 و 3 مليار  مليار و 76 مليون دولر 

و 334 مليون  د.اأ خالل العام 2011 اأي بارتفاع ون�سبته 4.2 % مقارنة مع العام 2012 وانخفا�س 

ون�سبته 7.7 % مقارنة مع العام 2011.

جتدر الإ�سارة اىل اأن جمموع قيمة 

ال�سادرات ال�سناعية خالل العام 

2013 )دون مادة املازوت( بلغ 
2 مليار و 783 مليون  د.اأ مقابل 
2 مليار و 883 مليون  د.اأ خالل 
باأنخفا�س  اأي   2012 العام 

ون�سبته 3.5 %.

جيمي ديكور
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر 

كانون األول من العام 2013

وسوريا في المرتبة األولى
بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية يف كانون الأول 2013 ما قيمته 215 مليون  د.اأ 

 2012 الآول  كانون  يف  د.اأ  مليون   264 مقابل  املازوت(  دون  د.اأ  مليون   213.4(

د.اأ   49  مليون  باأنخفا�س وقيمته  اأي   2011 الأول  د.اأ يف كانون  290.5 مليون  و 

ون�سبته 18.6 % مقارنة مع كانون الأول 2012 واأنخفا�س وقيمته 75.5 مليون  د.اأ  

ون�سبته 26 % مقارنة مع كانون الأول 2011

 أواًل :  
أهم المنتجات المصدرة حسب 

أقسام التعرفة الجمركية

المرتبة األولى: منتجات �سناعة الأغذية، 

خالل        د.اأ  مليون   45.1 قيمتها  بلغت  اإذ 

كانون الأول 2013

ومعدات  واأجهزة  اآلت  الثانية:  المرتبة 

مليون    37.5 قيمتها  بلغت  اإذ  كهربائية، 

د.اأ

عادية  معادن  الثالثة:  المرتبة 

 30.7 قيمتها  وبلغت  وم�سنوعاتها، 

مليون د.اأ

ال�سناعات  منتجات  الرابعة:  المرتبة 

الكيماوية، بقيمة 19.9 مليون د.اأ

وكرتون  ورق  الخامسة:  المرتبة 

وم�سنوعاتهما، بقيمة 15.3 % مليون د.اأ

شويري مولتي باكيجينغسانيتا

تومادو

INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Food Equipment Specialists

Tel/ 01 446581, 01 546677
www.tomado.net
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�شادرات �شناعية

للمنتجات  امل�ستوردة  للدول  بالن�سبة 

�سوريا  ت�سدرت  فقد  اللبنانية  ال�سناعية 

لئحة هذه الدول وقد جاء ترتيب الدول 

كما يلي :

المرتبة األولى:

ت�سدرت �سوريا كما ذكرنا هذه املرتبة، 

هذا  اإليها  ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث 

يوازي  ما  اأي  د.ا  مليون   26.3 ال�سهر 

12.2 % من القيمة الإجمالية لل�سادرات 
ال�سناعية.

المرتبة الثانية: 

اأحتلت ال�سعودية هذه املرتبة حيث بلغت 

ال�سهر21.4   هذا  اإليها  ال�سادرات  قيمة 

مليون  د.اأ اأي ما يوازي 9.9 % من القيمة 

الإجمالية.

المرتبة الثالثة: 

بلغت  حيث  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ال�سهر  هذا  خالل  اإليها  ال�سادرات  قيمة 

21.1  مليون  د.اأ اأي ما يوازي 8.9 %.

المرتبة الرابعة: 

العراق، حيث بلغت قيمة ال�سادرات اإليها 

هذا ال�سهر 18.9 مليون د.اأ

ثانيًا : أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول/ وتصدرت سوريا الئحة الدول المستوردة:

الروش
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المرتبة األولى: 

ال�سهر  هذا  خالل  العربية  الدول  �سكلت 

ال�سناعية  لل�سادرات  الرئي�سية  ال�سوق 

الأجنبية،  الدول  اىل  ن�سبة  اللبنانية 

 121.9 اإليها  ال�سادرات  قيمة  بلغت  فقد 

من   %  56.7 ن�سبته  ما  اأي  د.اأ  مليون  

جمموع ال�سادرات ال�سناعية.

المرتبة الثانية: 

اأحتلت الدول الأفريقية الغري عربية هذه 

املرتبة اإذ اأ�ستوردت ما ن�سبته 13.9 % 

المرتبة الثالثة: 

ن�سبته  ما  واأ�ستوردت  الأوروبية  الدول 

% 12.9
المرتبة الرابعة: 

ن�سبته  مبا  عربية  الغري  الآ�سيوية  الدول 

% 10.6

أما أبرز المنتجات المصدرة الى 
الدول العربية فهي:

 30.2 بقيمة  الأغذية  �سناعة  منتجات 

مليون د.اأ.

بقيمة  كهربائية  ومعدات  واأجهزة  اآلت 

19.9 مليون د.اأ.
بقيمة  الكيماوية  ال�سناعات  منتجات 

14.6 مليون د.اأ.
ورق وكرتون وم�سنوعاتهما بقيمة 11،4 

مليون د.اأ.

ثالثًاً :  أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول، والدول العربية في المرتبة األولى
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�شادرات �شناعية

ن�سري هنا اىل اأن ال�سادرات ال�سناعية والتي كان اأهمها خالل �سهر كانون الأول 2013، 

�سوريا لئحة  د.اأ وقد ت�سدرت  45.1 مليون  اإذ بلغت قيمتها  الأغذية  منتجات �سناعة 

11،2 مليون د.اأ ومن ثم اململكة  اأ�ستوردت ما قيمتة  اإذ  البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج 

العربية ال�سعودية بقيمة 5.6 مليون د.اأ وتليها العراق بقيمة 4.4 مليون د.اأ

الدول  �سدارة  العراق  واأحتلت  الكهربائية  واملعدات  والأجهزة  الآلت  �سادرات  تليها 

د.اأ  مليون   3،5 بقيمة  ال�سعودية  ثم  ومن  د.اأ  مليون   5.4 بقيمة  املنتج  لهذا  امل�ستوردة 

و�سوريا بقيمة 2،7 مليون د.اأ

ثم تليها �سادرات املعادن العادية وم�سنوعاتها واأحتلت تركيا لئحة البلدان امل�ستوردة 

 3.1 9.8 مليون د.اأ ومن ثم جمهورية كوريا بقيمة  اأ�ستوردت ما قيمته  اإذ  لهذا املنتج 

مليون د.اأ واليابان بقيمة 1.9 مليون د.اأ

اأما املنتج الرابع وهو منتجات ال�سناعات الكيماوية وقد ت�سدرت العراق لئحة البلدان 

العربية  الإمارات  تليه  د.اأ  مليون   3.4 قيمته  ما  اأ�ستوردت  اإذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة 

املتحدة بقيمة 3.1 مليون د.اأ وثم اململكة العربية ال�سعودية بقيمة 2.5 مليون د.اأ

رابعًا :  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان 
المصدرة إليها خالل شهر كانون األول 2013 وسوريا في المرتبة األولى

الخالصة:
الواردات من اآلالت 
والمعدات الصناعية

بلغ جمموع قيمة الواردات من الآلت 

العام  خالل  ال�سناعية  واملعدات 

مقابل  د.اأ  مليون   300.4 نحو   2013
 2012 العام  د.اأ خالل  288.1 مليون 

اأي باأرتفاع ون�سبته 4.3 %

شركة الرابية الخضراء

شركة القزي روتيكا للدهانات
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 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - تلفاكس : 5١2١82 )8( ٩٦١ خليوي : ٩١0٩52 )3( ٩٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 )8( 512182 - Mobile: 961 )3( 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  صناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�صورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - �صم�صمية - دب�س خروب

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
بريوت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاك�س :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - �س.ب.: ١١٤٧٢٠

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�صترياد وت�صدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �صارع اق�صي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

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

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: ٤٧٥١٧٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 41
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food 
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�صمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

 فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١  

�س.ب : ١٢ اميون - لبنان

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 42

العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  636105/ 03 - 08/544836 بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: 03/895395 - 01/834222 - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - 71/894898

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951
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�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

فود اند�صرتيال كوربوري�صن �ش.م.م »فوديكو«

Food Industrial Corporation sarl (Fodico) 
حتمي�س وتعبئة وتو�صيب النب والبزورات

 ال�صويفات - التريو

هاتف : ٩٢٢٤٦١ )٣( ٩٦١  

فاك�س : ٤٣٣٥٣٥ )٥( ٩٦١

fadico@cyberia.net.lb
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�صتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: ٢٨٦٤٢٢ ٣ ٩٦١+ -٩٨٢٤٢٠ ٣ ٩٦١+ 

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 44

Assinaa 137 .indd   44 3/21/14   1:47 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 137 ني�سان 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 45

SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON

WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM

THE CHICKEN YOU CAN TRUST
Ohó`M Ó`H á≤`K

.Tivoli Co�صركة تيفويل لل�صناعة والتجارة
�صناعة حلويات عربية �صكاكر، حلويات غربية، بوظة �صوكول

 جبل لبنان - ال�صوف - ج�صر القا�صي

ال�صارع العام - مبلكه

  هاتف: ٤٣٠٥٦٠ - ٣٤٠٤٤٠ )٥(  ٩٦١ 

 ٣٤٠٤٤٠ )٣(  ٩٦١ فاك�س : ٣٤٠٤٤٠ )٥( ٩٦١

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 45
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�ص : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

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

 معامل الفلوك�س

   ال�صناعية

احمد عطايا

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com
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�شركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: 296176  )4( 866277-961 )3( 961

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة�

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب، 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�صلعاتا - ال�صارع العام

 هاتف : ٦٤٢٠٤٢ )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩٢ )٦( ٩٦١ 

خلوي : ٧٢٢٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�س : ٦٤٢٠٤٢ )٦(٩٦١

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�صارع العام بناية خليل �صعادة

هاتف: ٢٦٨٥٥٨- ٤٧٨٥٨٢ )٠٣( - ٤٨٣٣٠٥ )٠٥( ٩٦١

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Ghazel El Banat Sweets Industry  /  صناعة غزل البنات�  

cotton-candy-factory@outlook.sa

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : ٥٠٦٢٩٨ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٥٠٦٢٩٨ )٨(  ٩٦١ - ٦٤٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�صناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

 لبنان اجلنوبي  

�صيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�صركة

هاتف: ٧٣٥٢٢٦ ٧ ٩٦١  

فاك�س: ٧٣٥٢٢٨ ٧ ٩٦١

�س.ب: ٢٨٩
كفر�صيما - �صارع فليمون وهبي 

هاتف: ٤٣٠٦٧٥ - ٤٣١٠٤٨ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٤٣٧١٣٤ ٥ ٩٦١

www.dairyday.com

Assinaa 137 .indd   47 3/21/14   1:48 PM



ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 48

املركز التجاري لل�صرق الأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �صتورا ال�صارع العام  - هاتف : 5١4502 )8( ٩٦١  

4١04١2 )3( ٩٦١ - فاك�ص : 5١4504 )8( ٩٦١ -�ص.ب : 72 زحلة

زيت زيتون، �صابون، ومنظفات

   كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�صمايل  

 هاتف: ١٧٨٥٥٠ ٣ ٩٦١  

تلفاك�س: ٩٥١٢٩٠ ٦ ٩٦١

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

موؤ�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�صناعة الفمرو�صات وهند�صة داخلية - ديكور من خ�صب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد البو�صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١ - ٦١٠٧٥١ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١  

جيمي ديكور

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330

Assinaa 137 .indd   49 3/21/14   1:48 PM



العدد 137 ني�سان 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L50

�صارع �صيدة احلقلة- م�صتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : ٧٩٦١٤٤ - ٧٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: ٧٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمن روبن�س��ون اأغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركي��ب البيوت البال�س��تيكّية وف��ق اأحدث 

الأخ��رى  والبل��دان  لبن��ان  ف��ي  التقني��ات 

اأ�س��تراليا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��راق، 

وغيرها. كما ت�س��اهم في اإنتاج اأجود اأنواع 

ال�س��تول المطعم��ة )البن��دورة والباذنج��ان 

والبطيخ وال�س��مام...( مما يكفل  للمزارعين 

توّف��ر  اأمث��ل.    لح�س��اد  مثالي��ة  بداي��ة 

روبن�سون اأغري كافة الم�ستلزمات الزراعّية 

والبذورالمهجّن��ة   ال��ري  كم�س��تلزمات 

والأ�س��مدة الكيماوية والع�سوّية بالإ�سافة 

اإلى الإر�س��اد الزراعي لم�ساعدة المزارع في  

الح�سول على اإنتاج اأف�سل ونوعّية ممّيزة. 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية 50
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لـوريجين �ش.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة ال�صناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 

 فاك�س  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

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

  العنــوان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �صركة بل�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

املعمل: كفر�صيما 

املنطقة ال�صناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

�صناعة وطباعة كافة انواع البل�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبل�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 

ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية 51
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املنت، ال�صارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�صولوفان

 را�صيا الوادي - �صهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٦١١١١ )٨( ٩٦١

ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيك 52

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon.  T: +961 6 922 682
 Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250

Email:ziad.w@chammas.org
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�سناعة الورق والكرتون والطباعة 53

 الطريق االأ�رسع 

للت�سويق ال�سناعي

�سنــــــــع يف لبنان
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�سناعة االألب�سة والن�سيج 54

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

جممـوعـة الب�صن  �صركة ابناء عبدالرحيم الب�صن

Bodon Group
 Clothes  /  صناعة اللب�صة واملن�صوجات�

طرابل�س - امليناء - املحطة

هاتف : ٦٠٠٥٥٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س :  ٢٢٠١١٤ )٦(٩٦١ - �س.ب : ٢٥٧٤

www.boodongroup.com

دباغة اجللود جميع الأ�صناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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Lingerie     الب�صة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : 3١5084-5 )١( ٩٦١  

٩٦١ )3( 045٩٩٩

  فاك�س: 3١5085 )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ٦282/١4

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ص�صة رميودا لل�صناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية امل�ؤ�س�سة  - هاتف : 666660- 

644207 )1( ٩61  -  فاك�ض: 65٩200 )1( ٩61 �ض.ب.: 11/7238 ريا�ض ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد الكرتوين

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( ٩٦١ - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان - املنطقة ال�صناعية- لبنان

هاتف :  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١ - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

�سناعة االألب�سة والن�سيج 55

HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585 India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598 China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859 E-mail :mhattab@gmail.com 

www.a3hattab.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.

961-1-890117
www.uniformslb.com
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Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية امل�ؤ�ش�شة 

هاتف :  878800-8٩0٦٩٦ )١( ٩٦١  

 فاك�س: 87880١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١5٩-٩0- جديدة

�صركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.
�صناعة الربادات ورفوف ال�صوبر ماركت وجتهيزات املطاعم 

ال�صويفات - خلدة - الطريق العام - �صنرت ليفكو

هاتف : ٨٠٠١٥٢/٣ )٥( ٩٦١ -  فاك�س :٨٠٠١٥٤ )٥( ٩٦١ 

lifco@cyberia.net.lb

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

�سناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 56

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صلح 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

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�صاءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com
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  حريري رادياتور

�صيدا - عني 

الدلب ملك 

حممد احلريري  

هاتف : 

   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١

�س.ب : ٤٩٩

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧30253)٧(00٩٦١ -  ٧22253)٧(00٩٦١ - ص ب: 3٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

Beirut - Lebanon   
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�صناعة الأفران الآلية

 ال�صويفات الأمراء - �صارع التريو - مفرق البيب�صي  

تلفون: ٨٨٦٩٧٩ ٣ ٩٦١ - فاك�س:  ٥٤٥٩٣٣ ٥ ٩٦١  

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com
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Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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موؤ�ص�صة مي�صال ال�صياح لل�صناعة والتجارة

Michel E. Sayah Industrial & Commercial E.s.t

البقاع - تربل - الطريق 

العام - ملك مي�صال ال�صياح

 تلفون:

٩٥٥٠٥٥ )٨( ٩٦١ 

    فاك�س:

٩٥٥٠٠٩ )٨( ٩٦١ 

 خلوي:

٦٣١٠٠٠)٣( ٩٦١ 

جتهيز م�صانع البال�صتيك والطباعة والتعبئة والتغليف

E-mail : info@messayah.com - www.messayah.com

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

لبنان - حارة حريك - هاتف: ٥٥٠٩٥٠ )١(٩٦١ - تلفاك�س: ٥٥٠٨٥٠ )١( ٩٦١ - خليوي: ٨١٢٨٤٢ )٧٠( ٩٦١

امل�صنع: ال�صويفات - العمرو�صية - تلفاك�س: ٤٩٠١١١/٢٢٢ )٥( ٩٦١

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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بريوت - لبنان البو�صرية - �صارع املدينة ال�صناعية

تلفون: ٤٩٧٠٦٦ - ٤٨٧٤٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠٢٨٢٣ ١ ٩٦١+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
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اآلت ل�صناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف
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Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: ٧٩٥٥٠٠ )٩(  ٩٦١ - ٦٠٨٠١٢ )٣( فاك�س : ٧٩٥٥٠٠ )٩( ٩٦١ 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
HVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�صوع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : ٢٨٢٩٩١ )٣( ٩٦١ - ٩١٥٤١٩/٢٠ )٤( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢٤٣٣ )٤( ٩٦١ - �س.ب.:١٠٩ عني عار

موؤ�ص�صة طرابل�صي ل�صناعة الربادات وال�صوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�صارع العام مبنى ال�صركة

 هاتف : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١ - ٨٢٩٩٠٦ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١  

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واولده ال�صناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨٢٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤٢٤ )٨( ٩٦١

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ص�صة الإ�صكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�صارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�صغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�صك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�صر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
Strech Film & Cling Film  /  صناعة تلزيق الورق وال�صفاف و�صريط تربيط�

  املكتب: املن�صورية - �صارع �صامي ال�صلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦٢ - من�صورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�صناعية - هاتف: ٨٢٥٢٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤٢١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

 العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام  

هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         فاك�س: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

�صد البو�صرية - مارتقال -  �صنرت عبد امل�صيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١٢٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام

 را�صيا - �صهر الأحمر - الطريق العام - مبنى املوؤ�ص�صة

تلفاك�س : ٥٩٠٤٦٦ )٨( ٩٦١ - ٦١٦٠٠٦ - ٢٧١٢٣٠ )٣( ٩٦١

sayfi.maurice@hotmail.com

�صركة �صيفي واأولده لل�صناعة واملقاولت

Saifi & Sons Co. For Industry & Contracting
مقاولت عامة، طرق وبناء، من�صار حجر طبيعي، جميع مواد البناء

ال�سناعات المنجمية  63

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني والجنبي

 جل الديب  

 �صارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�صالة العر�س وامل�صنع: 

ال�صويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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Aluminum Joinery Works
واجهات املنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معد�

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القد�ة
٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩ هاتف :

معمل باريري عي�صى عم�صيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  جتهيز وتركيب وت�صنيع �صياج

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�صيت  

 حي ال�صهر  

بناية عي�صى

هاتف: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦٢٢٠٦٩  ٩ ٩٦١ 

فاك�س: ٦٢٢٠٦٩ ٩ ٩٦١

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

 جبل لبنان - ك�صروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : ٧١٢٢٣٧ ٤ - ٨٩١٩٠٠ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٧١٧٥٧٧ )٤( ٩٦١ - �س.ب: ٧٠٧٠٤ انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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بريوت  -  لبنان - �صد البو�صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

املنت - املدينة ال�صناعية - �صد البو�صرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن، �صناعة جميع اأنواع الر�صورات 

مبختلف اأ�صكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - ٢٣٢٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �صيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: ٢٦٧٨٢٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  صناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري
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موؤ�ص�صة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

 امل�صنع: جبل لبنان - ال�صوف - دير القمر - طريق بيت الدين

بناية طوين جميل نهرا - هاتف: ٥١١٨٣٤ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠٨٣٤ ٥ ٩٦١

�صالة العر�س: الدامور - مدخل ال�صوف - هاتف: ٦٠٢٨٣٤ ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

موؤ�ص�صة ميلد اأبورجيلي- تعهدات عامة �ش.م.م

Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works  /  اأعمال بحرية واأعمال حديدية

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

 جبيل - �صيخان  

ال�صارع العام - بناية ال�صركة

هاتف: ٦١٤٦٨٠ ٣ ٩٦١ 

  ٧٩٠٦٧٤ ٩ ٩٦١  

 فاك�س: ٧٩٠٨٦٦ ٩ ٩٦١ 

 �س.ب: ١٠٠ جبيل

دلتا ميتال

البقاع - زحلة -  املدينة ال�صناعية - بناية كلود ومود �صابا

هاتف:٩٣١٩٠٩ ٠٨ - ٢٧١٧١٩ ٠٣ -  فاك�س: ٩٣١٩٠٩ ٨ ٩٦١

delta.metal@hotmail.com   
www.deltametal-factory.com

�صناعة كافة اأنواع ال�صتانل�س �صتيل
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WWW.LEBANON-INDUSTRY.COM

 For More Information 
Please Visit

 دليل ال�سادرات 

واملوؤ�س�سات ال�سناعية اللبنانية
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ر�شالة الإمارات

توقعاته  ال��دويل  النقد  �سندوق  رف��ع 

الإم��ارات  دولة  يف  القت�سادي  للنمو 

 4.5 اإىل  العام  ه��ذا  املتحدة  العربية 

املحلي  الناجت  منو  اإن  وق��ال  باملئة، 

ا.
ً
الجمايل �سيبقى قوي

منو  اإن  اخلمي�ض  النقد  �سندوق  وق��ال 

ل��الم��ارات  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

�سيبقى قويًا وعند نف�ض امل�ستوى املقدر 

با�ستمرار  مدعومًا   2013 لعام  الآن 

الزخم يف الن�ساط غري النفطي. وا�ساف 

يتباطاأ  النفط  يغذيه  ال��ذي  النمو  اأن 

ب�سبب وفرة يف املعرو�ض العاملي.

بعثة  رئي�ض  فينجر،  ه��ارال��د  وق���ال 

زي�����ارة اىل  ال�����س��ن��دوق، يف خ��ت��ام 

وجه  على  العقاري  »القطاع  المارات: 

مع  ح��اداً  انتعا�سًا  ي�سهد  اخل�سو�ض 

دبي  �سوق  يف  لال�سعار  �رشيع  ارتفاع 

للعقارات ال�سكنية يف مناطق بعينها.«

ويف اكتوبر ت�رشين الول توقع �سندوق 

اأن  النقد الذي يوجد مقره يف وا�سنطن 

ي�سجل الناجت املحلي الجمايل املعدل 

م�سدر  اأك��رب  ثالث  يف  للت�سخم  وفقًا 

3.9 باملئة  ا قدره 
ً
للنفط يف العامل منو

يف 2014 و4.0 باملئة يف 2013.

اأج��ري  ا�ستطالع  يف  حمللون  وتوقع 

يف  النمو  ي�ستقر  اأن  املن�رشم  اآذار  يف 

المارات عند 4.3 باملئة يف الفرتة من 

2013 اإىل 2015.
من  اإن��ه  اي�سًا  النقد  �سندوق  وق��ال 

من  دع��م��ًا  النمو  يلقى  اأن  امل��ت��وق��ع 

من  ال��رغ��م  على   - عمالقة  م�ساريع 

تكلفتها الجمالية وبقاء وترية التنفيذ 

والتمويل غري موؤكدة - ومن ا�ست�سافة 

دبي معر�ض اإك�سبو 2020.

هذه  تنفيذ  يتم  مل  »اإذا  فينجر:  وق��ال 

قد  فاإنها  ح�سيف  ب�سكل  امل�ساريع 

ا 
ً
مردد عقارية«  فقاعة  خماطر  تفاقم 

يف  ال�سندوق  ع��ن  ���س��درت  حت��ذي��رات 

حزيران  ويونيو  الثاين  ت�رشين  نوفمرب 

من العام املا�سي.

الإماراتي  امل�رشيف  القطاع  وميتلك 

راأ���ض  م��ن  كبرية  وقائية  احتياطات 

املال وال�سيولة، تر�سخ �سالبته العالية 

اأي �سدمات غري متوقعة،  يف مواجهة 

الذي  ال���دويل،  النقد  �سندوق  بح�سب 

خالل  الإماراتية  البنوك  بكفاءة  اأ�ساد 

اختبارات اجلهد.

بتطبيق  ال�����س��ن��دوق  خ���رباء  واأ����س���اد 

التي  الح��رتازي��ة  التنظيمية  القواعد 

يف  خا�سة  املركزي،  امل�رشف  اأقرها 

العقاري  الإقرا�ض  بنظامي  يتعلق  ما 

والرتكزات الئتمانية، موؤكدين اأن هذه 

ال�ستقرار  دع��م  يف  ت�سهم  الإج���راءات 

املايل.

التقرير  يف  ال�سندوق  خرباء  واأو�سى 

امل��ادة  مب�����س��اورات  اخل��ا���ض  طري  القحُ

الإم��ارات  لدولة   2013 لعام  الرابعة 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح���ول ال��ت��ط��ورات 

ب�رشورة  القت�سادية،  وال�سيا�سات 

الدين  اأ�سواق  لتطوير  اأكرب  اأهمية  اإيالء 

اعتماد  لتقليل  امل��ح��ل��ي��ة،  بالعملة 

التمويل  على  الإم��ارات��ي��ة  ال�رشكات 

من  لالقرتا�ض  بديل  وتوفري  الأجنبي، 

القطاع امل�رشيف املحلي.

اأو�سوا بالعمل على ت�رشيع مترير  كما 

اإط��ار  يف  القوانني  من  جديدة  دفعة 

اجلهود التي تقوم بها الدولة على مدار 

نظامها  لتحديث  املا�سية  ال�سنوات 

اأن مترير هذه  اإىل  الت�رشيعي، م�سريين 

قانون  ول�سيما  ب�����رشع��ة،  ال��ق��وان��ني 

املالية  اخل��دم��ات  وق��ان��ون  الإع�����س��ار 

وقانون الدين العام، �سيكون يف غاية 

اإعادة  عملية  فعالية  لتح�سني  الأهمية 

املايل  القطاع  وتنظيم  الدين  هيكلة 

والرقابة عليه، ف�ساًل عن تطوير اأ�سواق 

الدين املحلية.

وقال التقرير اخلتامي خلرباء ال�سندوق 

ال���ذي ���س��در الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، اإن 

اجل��ه��از امل�����رشيف الإم��ارات��ي م��ازال 

كبرية  وقائية  باحتياطيات  يحتفظ 

ورغم  وال�سيولة،  الأم��وال  روؤو���ض  من 

اأن م�ستوى القرو�ض املتعرثة قد يكون 

اأخرى حمتملة  فاإن عملية  ذروته،  بلغ 

ذات  ال�رشكات  ديون  هيكلة  اإعادة  من 

الديون  ذلك  يف  مبا  باحلكومة،  ال�سلة 

عاد هيكلتها بالفعل، قد تزيد من هذا  املحُ

امل�ستوى.

واأو���س��ح��ت اخ��ت��ب��ارات ال��ق��درة على 

م�رشف  اأجراها  التي  ال�سغوط  حتمل 

امل��رك��زي وخ��رباء �سندوق  الإم���ارات 

امل�رشيف  اجلهاز  اأن  معًا  الدويل  النقد 

املحلي باإمكانه ا�ستيعاب زيادة كبرية 

يف القرو�ض املتعرثة، مع وجود ب�سع 

�رشط  دون  ما  حد  اإىل  تقع  فقط  بنوك 

احلد الأدنى الإلزامي لكفاية راأ�ض املال 

يف حالة التعر�ض ل�سدمة �سديدة.

القطاع المصرفي يملك احتياطات وقائية كبيرة

»النقد الدولي« متفائل حيال نمو اإلقتصاد اإلماراتي 
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اخلريية  طالل  بن  الوليد  موؤ�س�سة  قامت 

والذي  لبنان(  يف  )امل�سجلة  العاملية   -

ال�سمو  �ساحب  اإدارت��ه��ا  جمل�ض  يراأ�ض 

عبد  بن  طالل  بن  الوليد  الأم��ري  امللكي 

العزيز اآل �سعود، يوم الثالثاء 3 جمادى 

الأوىل 1435ه� املوافق 4 مار�ض 2014م،

 وق��ع��ت ال��ول��ي��د ب��ن ط���الل اخل��ريي��ة - 

الزراعة  العاملية )امل�سجلة يف لبنان( مذكرة تفاهم مع وزارة 

يف رام اهلل ب� 15 مليون ريال وذلك ملكافحة الفقر يف فل�سطني 

وقد مت التوقيع بح�سور رئي�ض ال�سلطة فل�سطني حممود عبا�ض 

و�سمو الأمري الوليد. 

الفقر  حماربة  برنامج  دعم  عن  بالإعالن  املوؤ�س�سة  وقامت 

املجال�ض  ومب�ساركة  فل�سطني  يف  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون 

حكومية  الغري  واملنظمات  الن�سائية  والتنظيمات  املحلية 

الفقر  حدة  من  التخفيف  اإىل  الربنامج  ويهدف  وامل��زارع��ني. 

الريفية  لالأ�رش  الدخل  وزي��ادة  العمل  فر�ض  وخلق  والبطالة 

لالأ�رش  للدخل  مدرة  �سغرية  زراعية  م�ساريع  متويل  خالل  من 

الفل�سطينية املحتاجة. 

هذا ويعترب القطاع الزراعي الأكرث قدرة على ا�ستيعاب العاطلني 

الريف  الأزمات وظروف احل�سار وتوفري حاجة  العمل يف  عن 

وال�سوق املحلي من املنتجات الغذائية والزراعية. 

الفنية  املجالت  يف  تدريبية  دورات  على  الربنامج  وي�سمل 

كافة  يف  ال�سفرية  امل�ساريع  واإدارة 

حمافظات الوطن الفل�سطيني. عدد الأفراد 

الربنامج  م��ن  م��ب��ا���رشة  امل�ستفيدون 

12،000 م�ستفيد وم�ستفيدة. 
وعند و�سول الأمري الوليد اإىل رام اهلل يف 

فل�سطني ا�ستقبله الدكتور حممد م�سطفى 

نائب رئي�ض الوزراء الفل�سطيني والرئي�ض 

الوليد  الأم��ري  توجه  ثم  ومن  ال�ستثمار.  ل�سندوق  التنفيذي 

ومن  له.  والدعاء  عرفات  يا�رش  ال�سهيد  الرئي�ض  لزيارة �رشيح 

الأمري  قّلد  والذي  ال�سلطة عبا�ض  رئي�ض  الوليد  الأمري  التقى  ثم 

»و�سام جنمة ال�رشف من الدرجة العليا« خالل حفل تكرمي اأقيم 

مبقر الرئا�سة. 

ويف نهاية اللقاء �سكر الأمري الوليد فخامة الرئي�ض على ح�سن 

�سموه  مكتب  من  وفد  الأمري  رافق  وقد  وال�سيافة.  ال�ستقبال 

امل�ساعدة  العنرب  نهلة نا�رش  الدكتورة  اخلا�ض ت�سمن كل من 

والأ�ستاذة  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ل�سمو  اخلا�سة  التنفيذية 

ح�سناء الرتكي، رئي�سة اإدارة ق�سم ال�سفريات والتن�سيق اخلارجي 

والأ�ستاذ هاين اآغا، مدير اأول ق�سم ال�سفريات والتن�سيق اخلارجي 

والأ�ستاذ فهد بن �سعد بن نافل امل�ساعد التنفيذي ل�سمو رئي�ض 

جمل�ض الإدارة. ومن جانب �رشكة اململكة القاب�سة التي يراأ�ض 

فطاين،  هبه  الأ�ستاذة  ح�رشت  الوليد  الأم��ري  اإدارتها  جمل�ض 

املديرة التنفيذية الأوىل لإدارة العالقات والإعالم.

15 مليون ريال لمحاربة الفقر في فلسطين

ال�سابق  ال�سناعة  وزي��ر  بح�سور 

�سابوجنيان،  ف��ري��ج  املهند�ض 

�سامي  دب��ي  يف  لبنان  وقن�سل 

الوطني  اجلناح  افتتاح  مت  من��ري، 

فود  غولف  معر�ض  يف  اللبناين 

قبل  من  واملنظم  دب��ي،  يف   2014
نقابة ا�سحاب ال�سناعات الغذائية 

الفتتاح  يف  و���س��ارك  اللبنانية، 

رئي�ض  ب��رو  علي  ال��دك��ت��ور  اي�سًا 

القت�ساد  وزارة  الفني يف  املكتب 

اجل��ودة  برنامج  م��دي��ر  ال��وط��ن��ي، 

عبداهلل  هالة  وال�سيدة   QUALEB
والت�سويق  القت�ساد  م�سلحة  رئي�سة 

الزراعي عن وزارة الزراعة. 

وق���د ت��وج��ه رئ��ي�����ض ن��ق��اب��ة ا���س��ح��اب 

ال�سناعات الغذائية املهند�ض منري الب�ساط 

بال�سكر والتقدير جلميع من �ساهم باجناح 

الوزير  بال�سكر  وخ�ض  املعر�ض،  ه��ذا 

�سابوجنيان للتعاون املثمر والوثيق بني 

وزارة ال�سناعة والنقابة خالل فرتة ولية 

�سابوجنيان، مثمنا اي�سا التعاون والدعم 

وزارت��ي  من  اي�سا  النقابة  تلقاه  ال��ذي 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  والقت�ساد  الزراعة 

ل�سمان ال�ستثمارات – ايدال.

للمعر�ض  الر�سمي  الفتتاح  وكان 

ال�سيخ  وح�سور  برعاية  ح�سل  قد 

حممد بن را�سد. واجلدير بالذكر ان 

اجلناح اللبناين يف معر�ض غولف 

م�ساحة  يحتل  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ف��ود 

34 �رشكة عار�سة  400م2، وي�سم 
ال�سناعات  قطاعات  ك��اف��ة  م��ن 

وقد  لبنان،  يف  النا�سطة  الغذائية 

تطورت اعمال معر�ض غولف فود 

معر�ض  اىل  اقليمي  معر�ض  من 

حيث  املوا�سفات،  بكامل  دويل 

 5400 ح��واىل  حاليًا  فيه  ي�سارك 

على  خمتلفة،  دول���ة   98 م��ن  ع��ار���ض 

وي�ستقطب  م2،   13000 تناهز  م�ساحة 

حوايل ال� 250000 زائر من رواد �سناعة، 

جتارة وتوزيع املنتجات الغذائية عامليًا، 

ويعترب حمطة ا�سا�سية لرتويج ال�سادرات 

الغذائية اللبنانية كافة دول العامل.

مشاركة لبنانية في معرض »غولف فود« في دبي
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

رفعت غرفة �سناعة حلب ممثلة برئي�سها 

اإىل  كتابًا  ال�سهابي  فار�ض  املهند�ض 

يت�سمن  احللقي  وائل  احلكومة  رئي�ض 

اإليها  خل�ست  التو�سيات  من  جملة 

التي  للغرفة  العامة  الهيئة  اجتماعات 

انعقدت يف حتد وا�سح و�رشيح للموؤامرة 

التي تتعر�ض لها البالد.

علمًا اأن عدد احل�سور يف اجتماع الهيئة 

العامة فاق الأرقام املتوقعة وذلك يف اأكرب 

جتمع ل�سناعيي مدينة حلب منذ تاأ�سي�ض 

الغرفة عام 1935، الذي اأقر جمموعة من 

القرارات اأهمها قيام ال�سناعيني بالتربع 

بغرفة  اخلا�سة  الر�سوم  من   %  5 بن�سبة 

املنكوبني  لإغاثة  تخ�س�ض  ال�سناعة 

عليها  امل�سيطر  املناطق  من  والنازحني 

من الع�سابات الإرهابية.

 18 عددها  البالغ  التو�سيات  عن  اأما 

اعتبار  �رشورة  ت�سمنت  فقد  تو�سية 

احلكومة اأن حلب مدينة منكوبة بالكامل 

قوانني  هي  اليوم  اإليه  حتتاج  ما  واأن 

اأرزاق  على  للحفاظ  خا�سة  ا�ستثنائية 

اأهلها ون�ساطهم القت�سادي وم�ساعدتهم 

الإعمار  واإعادة  جمدداً  النهو�ض  على 

ودفع عجلة الإنتاج  اإىل الدوران باأ�رشع 

القانونية  الإجراءات  واإيقاف  ميكن.  ما 

املتخلفني واملتعرثين عن �سداد القرو�ض 

من  من�ساآتهم  حلماية  وذلك  والر�سوم 

الأموال  لأ�سحاب  باملزادات  البيع 

امل�سبوهة الذين يعملون مل�سلحة بع�ض 

اأجل �رشاء القت�ساد  الدول املعادية من 

الوطني بعد تدمريه.

الذين  ال�سناعيني  منح  اإىل  اإ�سافة 

املر�سوم  ح�سب  قرو�سهم  يجدولون 

القر�ض من دون  % من قيمة   20 الأخري 

فوائد وعلى اأن تندرج هذه القيمة �سمن 

املر�سوم  يف  بها  املعمول  ال�سداد  فرتة 

على  مل�ساعدتهم  ت�سغيلي  كقر�ض  وذلك 

مبن�ساآتهم  والإقالع  الأولية  املواد  �رشاء 

لكي يتمكنوا من �سداد القرو�ض الأ�سلية. 

اأن يتم هذا املنح عند التوقيع على  على 

اتفاقية اجلدولة وخالل فرتة ل تتجاوز 

ال�سنتني من بدئها وهذا ما فعلته خمتلف 

الدول التي خرجت من احلروب.

رئا�سة  اأي�سًا  التو�سيات  وطالبت 

حملية  اإدارة  جمال�ض  بت�سكيل  احلكومة 

املحررة وغري  كافة  ال�سناعية  للمناطق 

طلبات  لنقل  عمل  وجلان  املحررة، 

هذه  واعتماد  واحتياجاتهم  ال�سناعيني 

مع  للتوا�سل  املحافظة  يف  املجال�ض 

ومتابعة  املعنية  اجلهات  ومع  الغرفة 

يف  ال�سناعيني  ال�سادة  وطلبات  م�ساكل 

اإ�سافة  ال�سناعية.  والبقع  املناطق  كل 

اإىل التن�سيق بني اللجنة الأمنية وجمال�ض 

امل�سكلة  ال�سناعية  املناطق  يف  الإدارة 

حلب  وحمافظة  ال�سناعة  غرفة  من 

»صناعة حلب« للحكومة: العتبار حلب مدينة »منكوبة«

المهندس فارس الشهابي
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بع�ض  من  املرتكبة  الإ�ساءات  من  للحد 

بت�سكيل  والقرتاح  الل�سو�ض  ع�سابات 

الأمنية  اللجنة  مع  متابعة  جمموعة 

وتكليف  املو�سوع  هذا  متابعة  اأجل  من 

مع  التن�سيق  الأمنية  اللجنة  من  �سابط 

ال�سناعيني   لدخول  حلب  �سناعة  غرفة 

حتريرها  مت  التي  كافة  املناطق  اإىل 

تباعًا.

تفعيل  باأهمية  التو�سيات  هت 
ّ
نو كما 

يهدف  الذي  املهنية  ال�سالمة  مكتب 

ب�سكل  ال�سناعية  املن�ساآت  حماية  اإىل 

وحتت  الدولة  مع  بالتعاون  احرتايف 

اإ�رشافها، وحل م�سكلة املخ�س�سات التي 

تعرقل الإنتاج وخ�سو�سًا ما يتعلق ببند 

يف  حتقيقه  ي�سعب  الذي  احل�سي  الك�سف 

معظم املناطق ال�سناعية. والعتماد على 

مع  ال�سناعة  غرفة  اأقرته  الذي  التفاهم 

بخ�سو�ض  والقت�ساد  ال�سناعة  وزارتي 

جتاوز هذا ال�رشط ب�سكل ي�سمن ا�ستمرار 

عملية الإنتاج والتحقق من ملكية واإدارة 

املن�ساآت ال�سناعية.

�رشورة  اأي�سًا  التو�سيات  جملة  ومن 

منح قرو�ض ت�سغيلية لأ�سحاب املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة واملن�ساآت احلرفية، 

باإعادة  ف�»نطالب  الكبرية  املن�ساآت  اأما 

جدولة القرو�ض �سمن �رشوط وت�سهيالت 

خا�سة منا�سبة لواقع الأزمة والدمار«.

كما حتدثت التو�سيات عن �رشورة العمل 

لإعادة جتهيز البنى التحتية يف املناطق 

اجلي�ض  قيام  بعد  ال�سناعية  والتجمعات 

وخا�سة  بتطهريها،  ال�سوري  العربي 

نت 
ّ
بي التحويلية حيث  الكهرباء واملراكز 

يف  ال�ستثمار  قوانني  اأن  التو�سيات 

وزارة الكهرباء ل ت�سمح ل�رشكة الكهرباء 

ت�رشرت  التي  املناطق  تاأهيل  باإعادة 

يجب  »لذلك  الإرهابية،  العمليات  بفعل 

الكهرباء  لوزارة  ي�سمح  ت�رشيع  �سن 

ومديرياتها املختلفة بتاأمني م�ستلزمات 

ورفع  الكهرباء«.  ل�سبكة  التحتية  البنية 

باملن�ساآت  اخلا�سة  التعوي�سات  ملف 

ال�سناعية واحلرفية اإىل اجلهات الدولية 

اأي  يف  اأ�سا�سي  كبند  واإقراره  املخت�سة 

حل �سيا�سي قبل. اإ�سافة اإىل العمل على 

اإ�سدار مر�سوم باإعفاء املعامل يف مدينة 

حلب خالل فرتة الأزمة وحلني عودة هذه 

التاأمينات  العمل من ر�سوم  اإىل  املعامل 

 2012/7/1 تاريخ  من  الجتماعية 

انعكا�سات  له  مما  الأزمة  نهاية  وحتى 

اإيجابية على عدم ت�رشيح العمال نتيجة 

تكليف هذه املعامل من ر�سوم التاأمينات 

وهي عمليًا ل تعمل.

ا�ست�سدار  اأي�سًا  التو�سيات  وت�سمنت 

التي  املت�رشرة  املعامل  باإعفاء  مر�سوم 

نقابة  ر�سوم  من  جزئيًا  اأو  كليًا  دمرت 

والر�سوم  البلدية  ور�سوم  املهند�سني 

بنائها  اإعادة  حال  يف  كافة  الأخرى 

من  تدمريها  قبل  عليه  كانت  ما  على 

الع�سابات الإرهابية امل�سلحة. والإ�رشاع 

البالغني10  دمج  اقرتاح  على  باملوافقة 

و16 / ب املقدم �سابقًا من احتاد غرف 

التجمعات  وحتويل  ال�سورية  ال�سناعة 

ال�سناعية  اإىل مناطق �سناعية وتنظيمها 

اأ�سوًل مبرونة تتنا�سب مع الواقع متهيداً 

فيها  نهائية  اإدارية  تراخي�ض  لإعطاء 

حيث ل يزال ي�سكل هذا املو�سوع عرقلة 

وا�سحة ل�سري العمل.

موافقات  باإعطاء  املطالبة  اإىل  اإ�سافة 

احلرفية  الور�ض  لأ�سحاب  للعمل  موؤقتة 

امللوثة  غري  ال�سغرية  وال�سناعات 

الآمنة.  املناطق  يف  عملها  تبا�رش  كي 

وفق  ال�ستثمار  قانون  باإقرار  والإ�رشاع 

ال�سيغة التي قدمها احتاد غرف ال�سناعة 

وتالم�ض  واقعية  الأكرث  لأنها  ال�سورية 

للبالد.  والقت�سادي  ال�سناعي  الواقع 

ال�سندوق  اإحداث  باإقرار  اأي�سًا  والإ�رشاع 

قدمه  الذي  الجتماعية  للتنمية  الوطني 

اأجل  من  ال�سورية  ال�سناعة  غرف  احتاد 

حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 

والفقرية  الريفية  املناطق  يف  املن�سودة 

على  الوطني  الأعمال  قطاع  وم�ساعدة 

مع  اجلهود.  هذه  يف  املبا�رش  النخراط 

العليا  العامة  الهيئة  اإحداث  �رشورة 

�ستكون  التي  والتنمية  العمار  لإعادة 

اإعادة  جهود  لكل  العليا  الوطنية  املظلة 

العمار والتنمية اإذ تندرج حتتها خمتلف 

الأن�سطة احلكومية واخلا�سة �سمن روؤية 

وقانوين  ت�رشيعي  واإطار  �ساملة  تنموية 

خا�ض ميكنها من العمل مبرونة وب�رشعة 

وب�سفافية.

وكذلك اإحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث 

و�سوؤون الإغاثة وذلك من اأجل اأن ن�ستفيد 

من الأخطاء ال�سابقة يف م�ساعدة خمتلف 

وتوحيد  واملنكوبة  املحا�رشة  املناطق 

اجلهود كافة يف اإطار ت�رشيعي واإجراءات 

اإي�سال  من  متكننا  معتمدة  تنفيذية 

القوافل الإغاثية وتن�سيق خمتلف اجلهود 

الإنقاذية وفق اأحدث الطرق والأ�ساليب.

يف  حلب  �سناعة  غرفة  مّتنت  كما 

الدكتور  احلكومة  لرئي�ض  تو�سياتها 

احللقي امل�ساعدة يف اإقرار هذه التو�سيات 

يف  جديد  من  ال�سناعة  بنه�سة  الكفيلة 

تو�سيات  اأنها  موؤكدًة  ال�سناعة  عا�سمة 

وهي  تطبيقها  وميكن  وعادلة  منطقية 

ت�سكل مطلب حق لفئة دفعت اأكرب الأثمان 

من اأجل وطنها.

م�سريًة اإىل اأن نهو�ض القت�ساد الوطني 

وبعودة  حلب  مدينة  بنهو�ض  متعلق 

واأن  عهده  �سابق  اإىل  فيها  الإنتاج 

حلب  يف  الأعمال  ورجال  ال�سناعيني 

يتوقعون بعد كل امل�سائب التي اأملت بهم 

ت�سحياتهم  قدر  على  احلكومة  تكون  اأن 

كل  مع  وحتديهم،  و�سمودهم  واآلمهم 

وائل  الدكتور  احلكومة  رئي�ض  باأن  الثقة 

كل  التو�سيات  هذه  �سيويل  احللقي 

الهتمام.
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ر�شالة العراق

الدويل  اجلهد  ا�ستثمار  �رشوريًا  اأ�سبح 

املتطور يف تنمية القطاع النفطي الداعم 

يقود  مبا  املالية،  البلد  ملوارد  الكرب 

ان  يفرت�ض  التي  الواردات  تعاظم  اىل 

توظف يف تنفيذ خطط التنمية امل�ستدامة 

م�ستوى  ورفع  النتاج  عجلة  لتدوير 

ب�سكل  اقت�ساد متكامل  اخلدمات، وخلق 

ال�ساأن  يف  خمت�سني  )بح�سب  تدريجي 

القت�سادي(. 

جياد  د.احمد  القت�سادي  اخلبري  وقال  

مرحلة  على  مقبل  النفطي  الإنتاج  اإن 

 )9( �سوب  و�سوًل  تدريجية  ارتفاع 

وفق   2019 عام  يوميًا  برميل  ماليني 

جداول التخطيط املعدة لهذا المر، مبينا 

ان العائدات املالية لهذا الرقم الت�سديري 

لالنتاج النفطي م�ستقطع منه ال�ستهالك 

زيادة  كل  مع  ويرتفع  الهائل  املحلي 

جديدة يف النتاج.

تطوير الطاقات
التي  الكبرية  املالية  املبالغ  ادارة  وعن 

قال جياد:  البلد  عليها  ان يح�سل  ميكن 

ظل  يف  النتاجية  الطاقات  تطوير  ان 

ا�سعار النفط التي تتجاوز حاجز ال�)100( 

يقابل  الع�سل(  )�سهر  حال  يعي�ض  دولر 

ذلك حال )الكابو�ض( التي تطلق يف حال 

مراحل  بعد  العاملي  الطلب  انخفا�ض 

التطوير وانفاق مبالغ مالية كبرية على 

امام  الدولة  �ستكون  وهنا  العملية،  هذه 

الزمات  ان  عميقة.يذكر  مالية  ازمة 

املالية فرتاتها متفاوتة وعادة لت�ستمر 

يف  العاملي  القت�ساد  لن  طويلة  فرتة 

دورة متكاملة.

كادر متخصص
ينتظر  البلد  ان  اىل  جياد  ولفت 

حتتاج  كبرية  مالية  عائدات 

اىل كادر متخ�س�ض واىل نظام 

مايل متطور، ف�ساًل عن �سفافية 

التعامل  على  قادرة  عالية 

الناجتة  الكبرية  املوارد  مع 

اخلام  النفط  انتاج  ارتفاع  عن 

على  العمل  اهمية  اىل  .وا�سار 

العوائد  من  الفائ�ض  ا�ستثمار 

من  م�ستدامة  تنمية  احداث  يف  املالية 

النظام  ان  .وبني  �سيادي  �سندوق  خالل 

لدارة  عامليًا  الف�سل  يعد  الرنويجي 

لن  الأعقد  يعد  لكنه  املالية،  العوائد 

املو�سوع  يف  دور  لها  ال�سلطات  جميع 

املجتمع  منظمات  متابعة  اىل  ا�سافة 

املدين، لنه لي�ستخدم ا�سلوبا تقليديا يف 

جمالت  يف  ت�ستثمر  حيث  الرثوة،  ادارة 

عديدة ويف دول عدة فيها ن�سبة املخاطر 

متو�سطة اىل عالية.

تنوع الهيكل االقتصادي
وقال: اإن عملية التنمية امل�ستدامة تتطلب 

التنوع يف املجالت القت�سادية، والذي 

يحتاج اىل تنوع يف الهيكل القت�سادي 

على امل�ستوى الفقي الذي يقود اىل تنوع 

م�سادر الدخل جلميع القطاعات.

وكانت احلكومة قد اأعلنت عن اإطالق اأول 

تاريخ  يف  للطاقة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 

تعنى   2030  -  2013 من  للفرتة  العراق 

 )17( اىل  ومتتد  العراق  يف  بالطاقة 

مل�سادر  �ساماًل  تقوميًا  واعتمدت  عامًا 

الطاقة املتاحة، كونها انطلقت من روؤية 

ال�ساملة  وتاأثرياتها  للطاقة  م�ستقبلية 

والقت�سادية  الجتماعية  احلالة  يف 

خطوة  خمت�سون  عدها  حيث  والبيئية«، 

لو�سع البالد يف موقع قيادي يف ا�سواق 

الطاقة القليمية والعاملية«

خطط  اعداد  ال�سرتاتيجية  و�سملت 

للنهو�ض بقطاعات ال�سناعات التحويلية 

والكهرباء  والغاز  والنفط  وامل�سايف 

ال�سالح  جانب  اىل  املائية  واملوارد 

املوؤ�س�ساتي، ا�سافة اىل مراعاة 

تنفيذ  يف  البيئة  على  احلفاظ 

امل�ساريع اخلا�سة بالطاقة«

االحتياطي النفطي
العكيلي  ثامر  الدكتور  اما 

اليرادات  مو�سوع  فتناول 

قطاع  من  املتاأتية  املالية 

ال�ستخراج وكان قد ا�سار اىل ان 

وتقديرات  النفطي  الحتياطي 

الإحتياطي النفطي املتفق معها 

مختصون اقتصاديون: العتماد خطط تنمية مستدامة
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وميكن  برميل  مليار   143 بالرقم  تتحدد 

زيادته اىل 175 ملياراً، )ح�سب تقديرنا(، 

الإ�ستخال�ض  معدلت  رفع  عند  وذلك 

احلالية التي تعترب منخف�سة خا�سة يف 

حتقيق  املتوقع  ومن  املنتجة،  املكامن 

عمليات  ا�ستكمال  بعد  اخرى  زيادات 

ويف  حاليا  تنفذ  التي  الزلزايل  امل�سح 

امل�ستقبل.

تشكيل مشترك
 13 العايل  الإنتاج  معدل  ان  وبنّي 

ب�سبب  حتقيقه  ي�سعب  ب/يوميًا  مليون 

التي ل حتقق �سوى  التحديدات املكمنية 

النتاج  لهدف  ق�سرية  جريان  فرتة 

البديل  هذا  يتطلب  »PPT«كما  الق�سى 

يف  املاء  حلقن  الكبري  امل�رشوع  تنفيذ 

اأن  اإىل  لفتا  مبكر،  وقت  يف   ، اجلنوب 

م�ستمرة،  مراقبة  يتطلب  امل�رشوع  ذلك 

وت�سكيال م�سرتكا بني امل�سغلني، املحلي 

من  عليها،  املتعاقد  للحقول  والجنبي، 

خدمة  �رشكة  من  عون  دون  من  اإدائها 

خا�سة يتم اختيارها لهذا الغر�ض، ف�ساًل 

احلقول  لتطوير  خطط  وجود  عدم  عن 

وميكن  املحلي،  امل�سغل  بيد  تركت  التي 

معدلت  لإدامة  ا�سافيًا  غطاء  يوفر  ان 

حال  يف  اطول  لفرتات  الق�سوى  النتاج 

الإ�سافة  ان  مو�سحا  ذلك.  اىل  احلاجة 

من انتاج اإقليم كرد�ستان ل تزال تخ�سع 

للتقديرات، بحيث ل ميكن اعتماد معدلت 

ثابتة.

تقرير الطاقة 
مليون  هو11   العايل  املعدل  ان  وبنّي 

ب/ي، والو�سط 9 ماليني ب/ي، والأدنى 

4 ماليني ب/ي يف العام 2020؛ و 5.3 
ماليني يف العام 2035. مبينا ان تقرير 

وكالة الطاقة الدولية يف ت�رشين الثاين 

وزارة  مع  نوق�ض  قد  2012كان  لعام 

العامليني  اخلرباء  من  والكثري  النفط 

اخليارات  واأن  حينه  يف  والعراقيني 

يف  جاءت  التي  لتلك  مقاربة  الثالثة، 

الإعالمي  الناطق  الأخري.اأما  التقرير 

لوزارة التخطيط والتعاون الإمنائي عبد 

الرقم  ان  اىل  فا�سار  الهنداوي،  الزهرة 

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اعتمدته  الذي 

لت�سدير النفط اخلام 85 دولراً للربميل، 

توظف  هائلة  مبالغ  عنه  تنتج  وهذا 

خلدمة القطاعات القت�سادية وتنميتها 

يف حال ارتفاع معدلت الت�سدير للنفط 

اخلام م�ستقباًل.  

سلسلة القيمة
اما حممد ح�سني من معهد ر�سد العائدات 

التي  القيمة  �سل�سلة  مو�سوع  اىل  فاأ�سار 

التي  الن�ساطات  �سل�سلة  عن  تعبرياً  متثل 

ت�ساهم يف قيمة املنتج اأكرث من تكلفته، 

متر  املنتجات  كل  الغالب  يف  انه  مبينًا 

من خالل �سل�سلة القيمة التي تبداأ بالبحث 

والتطوير والهند�سة وتنتقل اإىل الت�سنيع 

ثم تنتقل اإىل امل�ستهدف من اجلمهور.

وا�ساف ان اجلهات ذات ال�ساأن ت�سل اىل 

قرار ال�ستخراج للموارد الطبيعية ومن ثم 

امل�ستدامة،  التنمية  مرحلة  اىل  الو�سول 

حيث تتمثل مهمة احلكومة هنا يف حتليل 

�سوء  ويف  واملخاطر  واملنافع  التكلفة 

ذلك يتم القرار بال�ستثمار من عدمه.
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اقت�شاد عربي

واعترب اأن الدعم اخلليجي انعك�ض يف قيام موؤ�س�سة ا�ستاندارد 

اآند بور العاملية يف رفع الت�سنيف الئتماين مل�رش ومل�ستوى 

الحتياطي النقدي اإىل م�ستوى »م�ستقر« على املدى الطويل 

يكفي  ا 
ً
نقدي ا 

ً
احتياطي ا 

ً
حالي متتلك  م�رش  اأن  اأ�سا�ض  وعلى 

احتياجاتها على امل�ستوى الق�سري واملتو�سط. 

عام  يف  مل�رش  جديد  خليجي  دعم  تقدمي  اإن  التقرير  وقال 

النقدية  احتياطياتها  تدعيم  من  البالد  ميكن  �سوف   2014
وميكن اأن ي�سجع احلكومة على رفع جديد يف الأجور ملوظفي 

احلكومة والقطاع العام يف 2014بعد الرفع الأول املنتظر اأن 

يحدث هذا ال�سهر يناير 2014 ولكن من املمكن اأن يوؤدي هذا 

الرفع يف الأجور اإىل خلق موجة ت�سخم يف البالد ترتفع به 

عن م�ستواه احلايل الذى ي�سل10 %. 

انخف�ض  ال�سياح  عدد  اإجمايل  فاإن  ال�سياحة  قطاع  وحول 

توقعاتها  عن  ا 
ً
تقرير الدولية  اأك�سفورد  جمموعة  اأ�سدرت 

املقبلة  ا 
ً
�سهر ع�رش  الثنى  فيها  اعتربت  امل�رشي  لالقت�ساد 

مبثابة حتد هائل مل�رش من الناحية القت�سادية بقدر ما هي 

ا من الناحية ال�سيا�سية. 
ً
متثل حتدي

ا من 
ً
وقال التقرير اإن املعونات اخلليجية ال�سخية اأعادت جزء

الثقة التى فقدها امل�ستثمرون يف القت�ساد امل�رشي. وحول 

تنباأ   2014 املتوقع لالقت�ساد امل�رشي فى  اخلارجي  الدعم 

والإمارات  ال�سعودية  هي  ثالثة  دول  توا�سل  باأن  التقرير 

والكويت تقدمي دعم مايل نقدي ودعم اآخر يف �سورة منتجات 

درجة منو  ي�رشع يف  اأن  وهذا ميكن   2014 عام  برتولية يف 

اأن  بعد  ا 
ً

وخ�سو�س التفاوؤل،  من  حالة  واإ�سفاء  القت�ساد 

عام  يف  دولر  مليار   12 حواىل  بتقدمي  الدول  هذه  وعدت 

القومي.  الناجت  اإجمايل  من   %  4،4 ميثل  واإجماليها   2013

هل سيخرجه الدعم الخليجي من عنق الزجاجة؟ 
أكسفورد: اإلقتصاد المصري مهدد في 2014 
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% يف يوليو واأغ�سط�ض املا�سيني بعد عزل حممد   45 مبقدار 

ا هو جذب 13،5 مليون �سائح بعائد ي�سل 
ً
مر�سي والهدف حالي

�سوف  التوقعات  هذه  ولكن   2014 عام  يف  دولر  11مليار 
تعتمد بالأ�سا�ض على الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية يف البالد. 

2014 حتدي  اأمامها يف  اأن احلكومة امل�رشية  التقرير  وذكر 

نظام  تقدمي  يف  فعاًل  بداأت  قد  وهي  الدعم  نظام  اإ�سالح 

الكروت الذكية يف احل�سول على وقود ال�سيارات ومن املمكن 

لو مت تعميم هذا النظام يف الوقود والغاز اأن يقلل من حجم 

ا لالقت�ساد امل�رشي. 
ً
ا رئي�سي

ً
الدعم والذى ميثل حتدي

وتوقع تقرير اأك�سفورد اأنه لو ا�ستمرت حالة الأداء القت�سادي 

يف  النمو  يرتفع  اأن  الببالوى  حازم  حكومة  بها  ت�سري  التى 

ا�ستعان  وقد   .%  3،5 اإىل   2014 يف  القومي  الناجت  اإجمايل 

اأجرته وكالة رويرتز بني عدد من خرباء  التقرير با�ستطالع 

القت�ساد اأجمعوا فيه على اأن م�رش موؤهلة يف عام2014 اأن 

حتقق متو�سط منو 2،6 % بينما توقع �سندوق النقد الدويل اأن 

يقف النمو يف القت�ساد امل�رشي عند 2،8 %. 

وقال التقرير اإن كل هذه التوقعات مهما تنوعت يف الأرقام 

عام  يف  امل�رشي  بالقت�ساد  تفاوؤل  حالة  اإىل  ت�سري  فاإنها 

2014 مقارنة بحالة النكما�ض ال�سديد الذى ي�سهده القت�ساد 
ا اإىل م�ستوى 

ً
ا. واأ�ساف اإن م�رش حتتاج عموم

ً
العاملي عموم

عاٍل من النمو يف الدخل القومي حتى تتمكن من خلق وظائف 

لالأجيال اجلديدة من ال�سباب التى تدخل �سوق العمل كل عام. 

ا يف الربع الثالث من 
ً
اأن معدل البطالة و�سل ر�سمي واأو�سح 

يف  البطالة  من   %  70 ترتكز  بينما   %  13،4 اإىل   2013 عام 

ا. 
ً
قطاع ال�سباب الذى يرتاوح عمره بني اأعوام 15 و 29 عام

وطبًقا لتقرير للجهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء فاإن 

العمل يتمثل يف �سباب يرتاوح عمره بني  % من �سوق   47،7
15 �سنة واأعلى من ذلك و 21،9  % قوة عمل من ن�ساء. وذكر 
التقرير اأنه حتى مع ال�سهور ال�سعبة التى �سهدتها البالد يف 

2013 مت حتقيق اإجناز يف امل�ساريع ال�ستثمارية الكربى وقد 
م�رشوع  بتد�سني  ديا  اإي  دبليو  اأر  هي  اأملانية  �رشكة  قامت 

اإنتاج  اأن  كما  النيل،  دلتا  د�سوق يف  الغاز يف منطقة  اإنتاج 

1،4 مليون مرت مكعب يف  اإيل  اأن ي�سل  البرتول من املتوقع 

اليوم واإيل 4،5 مليون مرت مكعب يف اليوم يف 2014.

توقع تقرير �سادر عن وحدة »اإيكونوميك اإنتلجن�ض« التابعة 

النمو  وترية  تبداأ  اأن  الربيطانية  الإيكونومي�ست  ملجموعة 

املاىل  العام  من  بدءا  الت�سارع  يف  م�رش  يف  القت�سادي 

القادم 2014/2015.

املحلي  الناجت  منو  معدل  يتعافى  اأن  اأي�سا  التقرير  وتوقع 

الإجمايل احلقيقي يف م�رش ب�سكل ملحوظ خالل الفرتة من 

)2013-2017 ( لي�سل اإىل 5.1 يف العام 2016/2017.

ال�ستقرار  حت�سن  »�سيوؤدي  موؤخرا  ال�سادر  التقرير  وقال 

ال�سيا�سى اإىل حدوث انتعا�ض يف الطلب املحلي، اإ�سافة اإىل اأن 

التح�سن يف بيئة الأعمال �سيواكبها تنفيذ عدد من امل�ساريع 

يف  وخا�سة  حاليا،  العمل  قيد  وهى  انتظارها  طال  التي 

قطاعات النفط والغاز والكهرباء، كما ي�ساعد حت�سن الو�سع 

و�سي�ساهم �سعف  ال�سياحة،  قطاع  على حتفيز  اأي�سا  الأمني 

اجلنيه ب�سكل اأقوى يف قطاع اخلدمات و�سادرات ال�سناعات 

التحويلية التي �ستحظى مب�ساعدة من تعزيز للثقة القت�سادية 

العاملية ب�سكل عام«.

على  الأ�سواأ  العام  باأنه   2013 واملراقبون  اخلرباء  �سنف 

الرتاجع  الرغم من  وعلى  امل�رشى،  القت�ساد  لأداء  الإطالق 

اأكدوا  اخلرباء  فاإن  القت�سادية  املوؤ�رشات  جلميع  امل�ستمر 

قوة ومتانة القت�ساد امل�رشى الذى ا�ستطاع خالل ال�سنوات 

يوؤهله  ما  النهيار، وهو  ويقاوم  ي�سمد  اأن  املا�سية  الثالث 

ل�ستعادة ما فقده خالل �سنوات قليلة، اإذا ما توفرت له بع�ض 

امل�ستثمرين،  ثقة  لك�سب  الأمن  ا�ستعادة  بينها  من  العوامل، 

بال�ستفتاء  يتحقق  اأن  ميكن  ما  وهو  ال�سيا�سى،  وال�ستقرار 

اخلرباء  الطريق..  خارطة  تنفيذ  فى  والبدء  الد�ستور،  على 

اأجمعوا على اأن بوابة العبور الآمن لالقت�ساد فى 2014 تكمن 

فى ال�ستقرار الأمنى وال�سيا�سى.

توقعات الخبراء 

»روشتة العيش والملح«.. 

200 مليار دوالر لالستثمار في الموارد المائية

الدول  اأن  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  �سادر  تقرير  ك�سف 

يف  دولر  مليار   200 عن  يقل  ل  ما  ا�ستثمار  اإىل  �ستحتاج  العربية 

جمال املوارد املائية خالل الأعوام الع�رشة املقبلة، مبينًا اأن ح�سة 

الندرة احلادة  12 دولة عربية تقل عن م�ستوى  الفرد من املياه يف 

الذي حددته منظمة ال�سحة العاملية. . وتوقع التقرير اأن يرتفع عدد 

لي�سل  ن�سمة  360 مليون  العربية املقدر حاليا بنحو  البلدان  �سكان 

اإىل 634 مليون ن�سمة بحلول عام 2050، واأن يرتفع ن�سيب املدن من 

ال�سكان من 57 % حاليًا اإىل نحو 75 % ما ميثل مزيداً من ال�سغط على 

البنى التحتية للمياه، اإذ تقدر الفجوة بني العر�ض والطلب يف جمال 

املوارد املائية عربيًا باأكرث من 43 كيلومرتاً مكعبًا �سنويًا وقد ت�سل 

اإىل 127 كيلومرتاً مكعبًا يف العام خالل العقدين القادمني.

بنّي التقرير اأن الدول العربية تاأتي يف مقدمة دول العامل يف جمال 

اأن يرتفع م�ستوى ا�ستعمال هذه التقنية  حتلية مياه البحر، متوقعًا 

من ن�سبة 1.8 % من العر�ض يف املنطقة اإىل نحو 8.5 % مع حلول 

عام 2025.. واأ�سار التقرير اأي�سًا اإىل جهود الدول العربية يف اإعادة 

املتزايد  الطلب  ملواجهة  والزراعي  ال�سحي  ال�رشف  مياه  ا�ستعمال 

على املياه، وقد حتتاج اإىل ا�ستثمار 200 مليار دولر على الأقل يف 

جمال املوارد املائية خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة.
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اقت�شاد عربي

»أرابتك« اإلماراتية تبني مليون وحدة 
سكنية في مصر

الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة  القاب�سة  اأرابتك  وقعت �رشكة 

الدخل يف  �سكنية ملحدودي  مليون وحدة  لبناء  امل�رشية  الدفاع 

م�رش بتكلفة 280 مليار جنيه )40.2 مليار دولر(.

مطلع  بامل�رشوع  �سكنية  وحدة  اأول  ت�سليم  يجري  اأن  املقرر  ومن 

عام 2017، واأن ينتهي امل�رشوع بالكامل قبل عام 2020. و�ستتوىل 

الذي  القاب�سة تنفيذ امل�رشوع  التابعة لأرابتك  اأرابتك لالإن�ساءات 

من املتوقع اأن يوفر مليون فر�سة عمل لل�سبان امل�رشيني.

وقال الرئي�ض التنفيذي لأرابتك ح�سن اأ�سميك اإن احلكومة امل�رشية 

مقدمة  امل�رشوع  اأر���ض  واإن  امل�رشوع،  يف  اأعباء  اأي  تتحمل  لن 

جمانا من القوات امل�سلحة امل�رشية، م�سيفا اأن الإمارات �ستقدم 

ذلك  بعد  ال�رشكة  �ستوفر  فيما  للم�رشوع،  الالزم  املبدئي  التمويل 

التمويل عرب الدفعات املقدمة والأق�ساط.

ولفت اأ�سميك اإىل اأن �رشكته كانت تتفاو�ض مع احلكومة امل�رشية 

امل�رشوع  اأن  اإىل  م�سريا  اأ�سهر،  خم�سة  نحو  منذ  امل�رشوع  ب�ساأن 

اأزمة  نواة حلل  �سيكون  ال�رشكة يف م�رش-  اأعمال  باكورة  -وهو 

امل�ساكن يف اأكرب بلد عربي من حيث عدد ال�سكان. واأ�ساف »ننظر 

اإىل امل�رشوع على اأنه م�ساعدة من الإمارات مل�رش ب�سكل اأكرب من 

نظرنا للعائد املتوقع منه«.

وذكر اأ�سميك اأنه �سيجري بيع الوحدات ال�سكنية لل�سباب ب�سعر يقل 

بنحو 30 اإىل 40 % عن �سعر التكلفة احلقيقية للوحدة، و�سيتم ت�سديد 

اأق�ساط الوحدات على فرتات ترتاوح بني 10 و20 عاما. كما اأو�سح 

اأن اأرابتك اتفقت مع اأربعني بنكا لتمويل الوحدات لل�سباب.

و�ستقام املجمعات ال�سكنية التي �سي�سمها امل�رشوع يف 13 موقعا 

يف خمتلف حمافظات م�رش على م�ساحة اإجمالية تزيد على 160 

مليون مرت مربع، على اأن تبداأ اأعمال الإن�ساء يف الربع الثالث من 

بال�رشاكة  توؤ�س�ض  �رشكة  عرب  امل�رشوع  متويل  و�سيتم  العام،  هذا 

بني م�رش والإمارات، و�سيتوىل قيادتها رئي�ض �سابق لأحد البنوك 

امل�رشية الكربى.

ي�سار اإىل اأن البنك املركزي امل�رشي خ�س�ض ع�رشة مليارات جنيه 

الأموال  و�ستودع  التكلفة.  منخف�ض  الإ�سكان  مل�رشوعات  م�رشي 

يف البنوك ملدة ع�رشين عاما بفائدة منخف�سة، لذا ت�ستطيع البنوك 

بدورها اإقرا�سها للمواطنني ل�رشاء منازل بفائدة �سنوية بني 7 و8 %.

بطالة
لإدارة  ال�سابق  املدير  قدر 

و�سمال  الأو����س���ط  ال�����رشق 

اأفريقيا بالبنك الدويل خالد 

يف  البطالة  م��ع��دل  اإك����رام 

م�رش باأكرث من 25 %. بينما 

تظهر التقديرات الر�سمية اأن 

ح��دود عند  البطالة   ن�سبة 

13 % فقط.

تجميد
ق����ال����ت �����رشك����ة ب����ي ب��ي 

جمدت  اإن��ه��ا  الربيطانية 

النفط  عن  للتنقيب  خططها 

غ��دام�����ض يف  يف ح��و���ض 

اأمنية  خماوف  ب�سبب  ليبيا 

جمموعة  اإىل  بذلك  لتن�سم 

من ال�رشكات الأجنبية التي 

تعيد التفكري يف م�ساريعها.

قلق
رغم حت�سن بع�ض املوؤ�رشات 

اإقرار  اإثر  تون�ض  يف  املالية 

وت�سكيل  اجل��دي��د  ال��د���س��ت��ور 

ح��ك��وم��ة ك����ف����اءات، ف���اإن 

و�سعها القت�سادي العام ما 

ثالثة  بعد  ومتعرثاً  ه�سًا  زال 

اأعوام على الثورة ال�سعبية.

اتفاقيتان
وال��رثوة  الطاقة  وزي��ر  وقع 

حممد  الأردين  امل��ع��دن��ي��ة 

امل�رشي  نظرييه  مع  حامد 

والعراقي  اإ�سماعيل،  �رشيف 

لعيبي يف عمان  عبدالكرمي 

مبجايل  تعاون  اتفاقيتي 

النفط والغاز الطبيعي.

استعادة
موقعه  ال���ع���راق  ي�ستعيد 

منوا  النفط  م�سدري  اأ���رشع 

يعو�ض  ما  وهو  العامل،  يف 

ت��وق��ف  ع���ن  امل�ستهلكني 

الليبية.  الإم����دادات  بع�ض 

ي�سجل  اأن  امل��رج��ح  وم���ن 

اإحدى اأكرب القفزات ال�سنوية 

يف تاريخ اإنتاجه النفطي.

بناء
والبناء  الت�سييد  �سوق  ت�سهد 

قيا�سيا  ارتفاعا  امل�رشية 

يف اأ�سعار الإ�سمنت، وهو ما 

ي�سبب اإحجام املواطنني عن 

الأمر  البناء،  اأعمال  تنفيذ 

تعطيل  عليه  يرتتب  ال��ذي 

ماليني العمال ممن ي�سملهم 

هذا القطاع احليوي.

تشغيل
من  ال��ع��دي��د  ت�سغيل  اأع��ي��د 

بالعا�سمة  الوقود  حمطات 

ال�سومالية مقدي�سو، بعد اأن 

توقفت عن العمل لأكرث من 

عقدين ب�سبب ظروف احلرب 

م�سار  عطلت  التي  الأهلية 

التنمية يف البالد.

استثمار
الوليد  ال�سعودي  الأمري  قرر 

ب��ن ط���الل ال���س��ت��ث��م��ار يف 

زيارة  خالل  اهلل  رام  مدينة 

خاطفة و�سفت بالتاريخية 

اإىل فل�سطني املحتلة، التقى 

الفل�سطيني  الرئي�ض  خاللها 

حممود عبا�ض وكبار رجال 

الأعمال.

توفير
التون�سية  احلكومة  تتوقع 

األف   16 نحو  توفري  يتم  اأن 

اإن�ساء  فر�سة عمل من وراء 

اأ���س��خ��م م���رف���اأ م���ايل يف 

منطقة �سمال اأفريقيا بكلفة 

تبلغ خم�سة مليارات دولر.

تعامالت
�سعودية  ب��ن��وك  ق���رار  اأث���ار 

تعامالتها  وق���ف  وغ��رب��ي��ة 

ال�سودانية  امل�����س��ارف  م��ع 

القطاع  و���س��ط  ك��ب��ريا  قلقا 

الق��ت�����س��ادي وامل�����ايل يف 

مالية  اأو�ساط  البالد. وعربت 

تداعيات  من  خماوفها  عن 

اقت�ساد  على  ال�سلبية  القرار 

البالد.
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العجز بالموازنة هاجس يالحق السلطة 
الفلسطينية

موؤخرا  اهلل  احلمد  رام��ي  برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة  اأق��رت 

وبعجز  دولر  مليارات  اأربعة  من  باأكرث   2014 لعام  موازنتها 

مايل يفوق املليار دولر، اإ�سافة لديون تتجاوز اأربعة مليارات 

دولر معظمها داخليا للموؤ�س�سات اخلا�سة والبنوك.

وت�ستحوذ موؤ�س�سة الأمن على اأعلى ن�سبة من املوازنة مبا يزيد 

 %  19 بنحو  والتعليم  الرتبية  ميزانية  تقدر  بينما   ،%  37 على 

وت�سل ميزانية ال�سحة لنحو 10 % اأو اأقل.

ويبقى الحتالل هو املهدد للموارد الفل�سطينية ل�سيما الزراعية 

تعد  التي  الفل�سطينية  الأغوار  على  الكاملة  �سبه  ب�سيطرته  منها 

�سلة غذاء الفل�سطينيني، كما اأن اأي هام�ض اأمام اأي حكومة يبقى 

�سيقا للتحرك يف هذه املوازنة.

ورغم كل هذه الأموال فاإن و�سع ال�سلطة املايل يظل متاأرجحا 

على  الكلي  العتماد  ب�سبب  الركود  حالة  من  ويعاين  و�سعبا 

امل�ساعدات اخلارجية مبا يزيد على مليار ون�سف املليار دولر، 

حديث  وفق   ،%  70 من  باأكرث  املقدر  ال�رشيبي  للتهرب  اإ�سافة 

احلمد اهلل.

وت�سعى احلكومة -وفق احلمد اهلل- اإىلتخفي�ض الدين العام الذي 

اأن  �ساأنها  من  عملية  اإجراءات  عرب  دولر  مليارات  اأربعة  يفوق 

حتقق وفرا اإ�سافيا للخزينة العامة مبا يخف�ض العجز اجلاري.

الفل�سطيني  القت�سادية  ال�سيا�سات  مبعهد  البحوث  مدير  وقال 

اأرادت فعال تخفي�ض  اإذا ما  )ما�ض( اأن حتديات احلكومة كبرية 

الديون و�سد العجز املايل لديها، اأهمها الحتالل الإ�رشائيلي بكل 

معطياته »املحبطة« لالقت�ساد الفل�سطيني على الأر�ض.

وقال اخلبري القت�سادي �سمري عبد اهلل -يف مقابلة مع اجلزيرة 

يلحق  عما  الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  وحده  الحتالل  اإن  نت- 

بالقت�ساد الفل�سطيني من اأ�رشار بحكم اأنه امل�سيطر الفعلي على 

كافة املوارد الب�رشية واملالية واملادية الفل�سطينية، حيث يحتل 

واأهمها املاء  الطبيعية  الرثوة  الأر�ض وي�سع يده على م�سادر 

 60 اأكرث من  التي يحتل  والأر���ض  % منه   80 ي�سيطر على  الذي 

% منها.
وكل هذه الأ�سباب -وفق عبد اهلل الذي �سغل اأي�سا من�سب وزير 

من  جتعل  و-2009   2007 عامي  بني  العمل  ووزي��ر  التخطيط 

عملية التنمية الفل�سطينية بطيئة للغاية، بل اإنها ترتنح.

تخصص 
ك�سف هاين اأبو را�ض، حمافظ 

اأنه  ال�سعودية،  جدة  مدينة 

مليار   45 مبلغ  اعتماد  مت 

العام  النقل  مل�رشوع  ريال 

القطاع  قبل  م��ن  ج��دة  يف 

لدى  اإن  واأ���س��اف  ال��ع��ام، 

اخلطط  من  العديد  الأمانة 

للنهو�ض.

خدمة
اأط���ل���ق جم��ل�����ض اأب��وظ��ب��ي 

خدمة  واملطابقة  للجودة 

الوقود  كميات  من  التحقق 

يف حمطات اخلدمة التابعة 

وتت�سمن  اأبوظبي.  لإم��ارة 

من  التثبت  التحقق  خدمة 

���س��ح��ة ق�����راءة ال���ع���دادات 

حجمية  معايري  با�ستخدام 

معرتف بها دوليًا.

اتحاد
ال�ساد�ض  الجتماع  بحث 

اجلمركي  الحت���اد  لهيئة 

ل�����دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون 

ت��ق��ري��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

متطلبات  ا�ستكمال  ب�ساأن 

الحت����اد اجل��م��رك��ي واآل��ي��ة 

اجلمركية  احل�سيلة  توزيع 

لدول  اجلمركي  الحتاد  يف 

املجل�ض.

قمح 
قال املكتب الوطني املهني 

ل��ل��ح��ب��وب وال���ق���ط���اين يف 

امل��غ��رب، اإن��ه ا���س��رتى 260 

اللني  القمح  م��ن  ط��ن  األ��ف 

 2582 ب��ني  ب���رتاوح  ب�سعر 

 340-320( دره��م  و2800 

ال�سوق  يف  للطن  دولرا( 

تعليق  بعد  وذل��ك  املحلية، 

ر�سوم ا�سترياده.

عائدات
من  اليمن  عائدات  تراجعت 

�سادرات النفط اخلام بنحو 

نهاية  يف  دولر  مليون   87

يناير كانون الثاين املا�سي 

دولر  مليون   214.77 اإىل 

مليون   301.68 مع  مقارنة 

املقابلة  الفرتة  يف  دولر 

من العام املا�سي.

تضخم
الت�سخم  ن�سبة  ت��راج��ع��ت 

يف  امل�ستهلكني  اأ�سعار  يف 

�سهر  خالل  امل�رشية  املدن 

قرابة  وبلغ  املا�سي  فرباير 

10 يف املائة. وقال اجلهاز 
العامة  للتعبئة  امل��رك��زي 

والإح�ساء اإن ت�سخم اأ�سعار 

بلغ 9.8 %.

اصالح
ال�سورية  ال�رشكة  مدير  قال 

اأن  ل��ل��غ��از ع��ل��ي درب�����ويل 

با�رشت  ال�سيانة  ور�سات 

اأعمال اإ�سالح خط الغاز يف 

الزارة بريف حم�ض  منطقة 

وال����ذي حل��ق��ت ب��ه اأ����رشار 

التخريبي  ال��ع��م��ل  ج����راء 

الإره��اب��ي��ة  للمجموعات 

امل�سلحة.

تراجع
العام  الحت��اد  رئي�ض  وق��ع 

وال�سناعة  التجارة  لغرف 

العربية  للبالد  وال��زراع��ة 

رئي�ض الهيئات القت�سادية 

الق�سار  عدنان  اللبنانية 

النمو  ا�ستمرار تراجع معدل 

يف الناجت املحلي الإجمايل 

املئة  يف   2.8 اإىل  العربي 

هذه ال�سنة.

حاجة
ك�����س��ف ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة 

ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل���الأمم 

املتحدة يف تقرير ن�رشه، اأن 

�سخ�ض  األ��ف   635 اأك��رث من 

يحتاجون  موريتانيا  يف 

ل���ل���غ���ذاء، ب�����س��ب��ب ���س��وء 

اأ�سعار  وارتفاع  املحا�سيل 

املواد الغذائية.
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اقت�شاد دولي

اأمام  ع�سكريًا  �ساقطة  اأوكرانيا  اأّن  على 

املاكينة الع�سكرية الرو�سية.

اإلقتصاد األوكراني...
 176 الأوكراين  الإقت�ساد  حجم  يبلغ 

وهو   )US$ Current( دولر  مليار 

الزراعة على  يعتمد  ع 
ّ
متنو  اقت�ساد 

  )10.4 %( وال�سناعة )32.8 %( واخلدمات

)56.8 %(. ومتتلك اأوكرانيا موارد طبيعية 

غذائية ومعدنية عدة تدعم هذا الإقت�ساد 

الذي يعاين من ت�سخم هائل )20 %(.

لأوكرانيا  التجاريني  ال�رشكاء  اأهم  ومن 

�سيطر  تحُ التي  رو�سيا  وت�سديراً،  اإ�سترياداً 

اأوكرانيا. وميزان  على اأهم ال�رشكات يف 

�سجلت  حيث  �سلبي  التجاري  اأوكرانيا 

ال�سنني   
ّ
مر على  جتاريًا  عجزاً  اأوكرانيا 

مليار   16 حاليًا  ليبلغ  املا�سية  الع�رشة 

دولر. وهذا حال ميزان املدفوعات الذي 

و�سل اإىل اأرقام قيا�سية مع عجز يفوق ال� 

13 مليار دولر اأمريكي.
يف  ال�سيا�سي  الو�سع  ه�سا�سة  اإن  كذلك، 

عيد الثورة الربتقالية 
حُ
اأوكرانيا خ�سو�سًا ب

حيث  الرتدي  اإىل  العامة  باملالية  دفع 

رو�سية  اإقت�سادية  نه�سة  مع  ترافق  هذا 

الذي  لبوتني  التجاري  للفكر  كرتجمة 

على  وحتى  الغرب  على  جتاريًا  انفتح 

الوليات املتحدة الأمريكية.

اأوروبا  �رشق  بدول  الرو�سي  الإهتمام 

ياأتي من البعد الإ�سرتاتيجي لهذه الدول 

فهذه  الأمريكية.  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 

اإىل  الدول  هذه   
ّ
�سم اإىل  تهدف  الأخرية 

ح�سن ال�سيا�سة الغربية عرب دخولها يف 

يف  اإدخالها  عرب  اأو  الأوروبي  الإحتاد 

حلف �سمال الأطل�سي.

رت الأزمة احلالية يف اأوكرانيا ب�سبب 
ّ
تفج

اأوكرانيا  الكاثوليكي من  الق�سم  اإعرتا�ض 

التقارب  معاهدة  توقيع  عدم  على 

التظاهرات  تطور  ى 
ّ
واأد اأوروبا،  مع 

الإحتجاجية اإىل هروب الرئي�ض الأوكراين 

لل�سيا�سة  املوالني  و�سيطرة  ال�سابق 

من  الغربي  الق�سم  معظم  على  الغربية 

اأوكرانيا مبا فيها العا�سمة. لكّن الأهمية 

جزيرة  ل�سبه  الإ�سرتاتيجية  الع�سكرية 

فيها  التدخل  اإىل  رو�سيا  دفع  القرم 

 
ّ

اأي دون  من  اجلزيرة  على  وال�سيطرة 

اإذا دّل على �سيء فهو يدّل  خ�سائر. وهذا 

التداعيات اإلقتصادية لألزمة األوكرانية

ورو�سيا  اأوكرانيا  بني  لي�ض  »ال�رشاع 

هكذا  اأوروبا«،  داخل  �رشاع  هو  بل 

تع�سف  التي  الأزمة  الأوروبيون  يرى 

لها  الأزمة  هذه  حاليًا.  باأوكرانيا 

اأن  ميكن  عديدة  اإقت�سادية  تداعيات 

فما  ورو�سيا.  اأوروبا  اأوكرانيا،  تطاول 

 الدول 
ّ
هي هذه التداعيات؟ وكيف ت�ستعد

الغربية ملواجهتها؟

ترجمة  احلالية  الأوكرانية  الأزمة  �سد  جتحُ

رو�سيا  بني  البارد  لل�رشاع  عملية 

الذي  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

بوتني  فالدميري  ء 
ّ
تبو مع  بالظهور  بداأ 

وبوتني   .2000 العام  يف  الرئا�سة  �سدة 

و�سع  اإىل  القي�رشي  فكره  دفعه  هذا 

ى 
ّ
�سم

حُ
ي ما  اإعادة  اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجية 

عن  عبارة  وهي  العامودية«  ب�«ال�سلطة 

اإىل وقف  ى  ّ
اأد لطوي للحكم ما 

حُ
�س منوذج 

الليبريالية ال�سيا�سية التي بداأها خمائيل 

كوربات�سيف.

اإّل خطوة  ما هي  داخليًا  ال�سيطرة  وهذه 

العاملية  ملكانتها  رو�سيا  ل�ستعادة 

الوقوف  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  كالقوة 

يف وجه الوليات املتحدة الأمريكية. كّل 
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والدين  كما  بالتزايد  العام  العجز  اأخذ 

الناجت  من   %  42 اإىل  و�سل  الذي  العام 

املحلي الإجمايل يف العام 2013. وياأتي 

التي  ال�سيا�سة  من  العام  العجز  من  ق�سم 

تتبعها احلكومة لدعم املحروقات.

التداعيات اإلقتصادية
على  �سلبية  تداعيات  الأزمة  ولهذه 

�سعيد  وعلى  الأوكراين  الداخلي  ال�سعيد 

اأهم هذه  الأوروبية. ومن  والدول  رو�سيا 

التداعيات:

حجم  يبلغ  اأوكرانيا:  �سعيد  على  اأوًل، 

دولر  مليار   140 العام  الأوكراين  الدين 

ت�ستحق  دولر  مليارات   7 منها  اأمريكي 

الأوىل(.  بالدرجة  )للم�سارف  العام  هذا 

مليار   17 لرو�سيا  اأوكرانيا  دين  ويبلغ 

ل�رشكة  دولر  مليارات   3.3 منها  دولر 

النفط الرو�سية غازبروم.

العمالت  من  اأوكرانيا  اإحتياطي  لكّن 

يف  بلغ  وقد  بالإنخفا�ض  بداأ  ال�سعبة 

اأمريكي  دولر  مليار   15  ،2013 اأواخر 

 %  10 بن�سبة  الإحتياط  هذا  )ينخف�ض 

اإىل  امل�سارف  دفع  ما  وهذا  �سهريًا( 

رف�ض اإعطاء اأوكرانيا قرو�سًا لعدم وجود 

اإحتياط كاف )Colateral(، وفقدان الثقة، 

اإىل  الأوكرانية  بالعملة  دفع  ما  وهذا 

ت�سهد عملية  امل�سارف  اأّن  كما  التهاوي 

�سحب كثيفة لأموال املودعني.

اإذ  اأوكرانيا،  يكفي  ل  الو�سع  هذا  وكاأّن 

اإىل  الإئتماين  الت�سنيف  وكالت  عمدت 

لأوكرانيا  الإئتماين  الت�سنيف  تخفي�ض 

اأ�سعار  ارتفاع  اىل  ى 
ّ
اأد ما   )Fitch B(

الفائدة ب�سكل كبري.

حتمًا  �سيوؤدي  احلايل  الت�سنج  وا�ستمرار 

على  ح�سلت  اإذا  اإّل  اأوكرانيا  اإفال�ض  اإىل 

�سندوق  من  الأمد  طويل  كبري  قر�ض 

 
ّ
�سد لها  ي�سمح  واأوروبا،  الدويل  النقد 

مليارات   7( الأمد  الق�سرية  م�ستحقاتها 

اأوكرانيا  بني  احلالية  واملفاو�سات  د.اأ(. 

وال�سندوق تدور حول 15 مليار دولر يف 

27 مليار دولر.  اأوكرانيا طلبت  اأّن  حني 

املحتملة  العقوبات  �ستوؤدي  هذا،  اىل 

من  ماليني  اإىل  اأوكرانيا  على  لرو�سيا 

العاطلني عن العمل.

اأوروبا  عترب  تحُ اأوروبا:  �سعيد  على  ثانيًا، 

املنفذ الإقت�سادي الطبيعي لرو�سيا. ويف 

عقوبات  الأوروبية  الدول  اأقرت  حال 

التداعيات  فاإّن  رو�سيا  على  اإقت�سادية 

اأوروبا  على  كبرية  �ستكون  الإقت�سادية 

الغاز  اإ�سترياد  �سعيد  على  خ�سو�سَا 

غذي 40 % من اإحتياجات 
حُ
الرو�سي الذي ي

ال�سوق الأوروبية من الغاز الطبيعي.

اإّن  اإذ  النووي،  القطاع  ذلك  اإىل  اأ�سف 

متتلك  الأوروبية  الدول  من  العديد 

اإىل  بحاجة  رو�سية  نووية  مفاعالت 

واإىل  كما  ل�سيانتها  الرو�سية  التقنيات 

اليورانيوم الرو�سي، ما يعني اأنه يف حال 

�ستتوقف  رو�سيا  على  عقوبات  فر�ض 

هذه الأخرية عن �سيانتها ما يوؤدي اىل 

وزيادة  العمل  عن  املن�ساأت  هذه  توقف 

الفاتورة احلرارية وبالتايل اأ�سعار النفط 

العاملية.

عترب اأملانيا البلد الأوروبي الأكرث تعلقًا  وتحُ

اأ�سبحت  اإنها  حيث  برو�سيا،  اإقت�ساديًا 

�سكل تقاطعًا )Hub( للمنتوجات النفطية  تحُ

اأوىل  هي  واأملانيا  اأوروبا.  يف  الرو�سية 

والنفط  الغاز  اإ�سترياد  يف  اأوروبيًا  الدول 

الرو�سي ويف حال فر�ست عقوبات على 

الدول الأوروبية، ف�ستعمد رو�سيا اإىل قطع 

النفط والغاز عن اأملانيا ما �سيوؤثر ب�سكل 

كبري على اإقت�سادها.

تتاأثر  التي  الوحيدة  لي�ست  اأملانيا  لكّن 

ال�رشقية  اأوروبا  دول  فكل  الدرجة،  لهذه 

عقوبات  واأي  الرو�سي  بالغاز  تتعلق 

هذه  على  �ستق�سي  اأوروبا،  على  رو�سية 

التي تقوم بها رو�سيا  الدول. وامل�ساريع 

ّ اأنابيب �سماًل وجنوبًا تزيد 
منذ فرتة ملد

ففرن�سا  بغازها،  الأوروبية  الدول  تعلق 

مثاَلً اأ�سبحت ت�ستورد 15 % من حاجاتها 

الغازية من رو�سيا.

من هذا املنطلق، نرى اأنه من ال�سعب جداً 

اإىل امل�سي يف عقوبات  اأوروبا  اأن تعمد 

ت�رشيحات  مع  خ�سو�سًا  رو�سيا  على 

اأوروبا  فيها  د 
ّ
توع والتي  الأخرية  بوتني 

اأن تعود اإىل ع�رش احلطب.

والغاز لي�ض الو�سيلة الوحيدة لل�سغط على 

الأولية  املواد  فهناك  اإقت�ساديًا،  اأوروبا 

تعتمد  حيث  النادرة(  الأر�سية  )املعادن 

على  ح�رشي  ب�سكل   )Airbus( اإيربا�ض 

واأي�سًا  بالتيتانيوم،  لتزويدها  رو�سيا 

زود  هناك املواد الغذائية كالقمح الذي تحُ

به رو�سيا ال�سوق الأوروبية.

التداعيات  اإّن  رو�سيا:  �سعيد  على  ثالثًا 

الإقت�سادية على رو�سيا لي�ست باأقل من 

ر معظم غازها اإىل 
ّ
�سد اأوروبا، فرو�سيا تحُ

الأوروبي  الإحتاد  يتمركز  حيث  الغرب 

كاأول م�ستورد لهذا الغاز. كما واأنه وبعد 

رو�سيا  �سهدت  ال�سوفياتي  الإحتاد  تفكك 

يعني  مما  ال�سناعي  الرتاجع  من  نوعًا 

كما  الأوروبية  ال�سناعات  اإىل  حاجاتها 

اإىل التكنولوجيا.

من كّل ما تقدم نرى اأنه من ال�سعوبة جداً 

كذلك اأن تعمد الدول الأوروبية املق�سومة 

 رو�سيا وعلى راأ�سها 
ّ
اإىل ثالثة اأق�سام )�سد

بريطانيا، مع رو�سيا وعلى راأ�سها اأملانيا 

فرن�سا(  راأ�سها  وعلى  املحايدة  و�سبه 

اإّن  اإذ  رو�سيا.  على  عقوبات  فر�ض  اإىل 

فر�ض هذه العقوبات �ستكون له تداعيات 

وقت  يف  اأوروبا  على  كبرية  �سيا�سية 

اأزمة  لعبور  التكاتف  اإىل  اأوروبا  حتتاج 

الديون ال�سيادية.
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إدارة أوباما تقدم مشروع الميزانية 

إلى الكونغرس

اأوباما م�رشوع امليزانية  باراك  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  قدمت 

للعام املايل اجلديد اإىل الكونغر�ض متهيدا لإقراره.

وت�سمل  دولر،  تريليونات   3.9 اجلديدة  امليزانية  حجم  ويبلغ 

التدريب  وبرامج  التعليم  الإنفاق على  زيادة يف  امليزانية  تلك 

الت�سغيلي والتوظيف لتعزيز القت�ساد.

الإعفاءات  تقلي�ض  خالل  من  جزئيا  الإنفاق  هذا  متويل  ويتم 

ال�رشيبية لالأ�رش ذات الدخل الأعلى وبع�ض الأن�سطة القت�سادية.

اأوباما  الرئي�ض  تويل  منذ  ال�ساد�سة  امليزانية  م�رشوع  ياأتي 

الن�سفي  التجديد  انتخابات  من  اأ�سهر  ثمانية  قبل  ال�سلطة 

للكونغر�ض يف نوفمرب/ت�رشين الثاين املقبل، كما ي�سمل م�رشوع 

والعاملني غري  الأ�رش  ال�رشيبية على بع�ض  الإعفاءات  حت�سني 

العائلني و�سخ 302 مليار دولر يف م�رشوعات البنية الأ�سا�سية 

خالل ال�سنوات الأربع املقبلة مثل �سق الطرق وبناء اجل�سور.

والأبحاث  الت�سليح  خم�س�سات  خف�ض  امليزانية  ت�سمل  كما 

مبقدار 25 مليار دولر عن التقديرات املعلنة منذ عام.

واقرتح اأوباما اإنفاقا اإ�سافيا بقيمة 56 مليار دولر على برامج 

التعليم والرعاية الجتماعية والدفاع على اأن يتم دفع جزء من 

التكلفة عن طريق اإنهاء اإعفاءات �رشيبية للمتقاعدين الأثرياء.

وتوقع البيت الأبي�ض اأن ي�سل اإجمايل العجز يف ميزانية ال�سنة 

املالية 2015 اإىل 564 مليار دولر، انخفا�سا من عجز متوقع 

يف ال�سنة املالية 2014 قدره 649 مليارا.

بال�رشق  القادم  العام  دولر  مليار   1.5 اإنفاق  اأوباما  واقرتح 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا للت�سدي ب�سكل اأ�سا�سي لالأزمة الإن�سانية 

جهودها  وا�سنطن  فيه  تكثف  وقت  يف  �سوريا،  يف  املتنامية 

للتعامل مع احلرب امل�ستمرة منذ ثالثة اأعوام.

تهدف امل�ساعدات املالية لتعزيز الإ�سالحات والتحول مبنطقة 

ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. كما �سمل طلب اأوباما اخلا�ض 

مبيزانية العام املايل 2015 تخ�سي�ض 46.2 مليار دولر لتمويل 

وزارة اخلارجية ووكالة التنمية الدولية.

للعمليات  مطلوبة  دولر  مليارات   5.9 اإن  م�سوؤولون  وق��ال 

الطارئة باخلارج، ومتويل برامج يف كل من العراق وباك�ستان 

واأفغان�ستان.

معدل
اليابان  يف  امل��وازن��ة  عجز 

دولر  مليار   15 اإىل  يرتفع 

يف يناير/ كانون الأول، وهو 

اأعلى معدل له منذ بدء ت�سجيل 

عجز املوازنة يف عام 1985. 

كما �سجل القت�ساد منوا بلغ 

0.7 يف املئة عام 2013.

أسهم
ان��خ��ف�����س��ت اأ���س��ه��م ���رشك��ة 

املاليزية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 

بن�سبة 18 يف املئة يف الوقت 

عمليات  فيه  توا�سلت  ال��ذي 

البحث عن طائرتها املفقودة 

اجلنوبي  ال�����س��ني  ب��ح��ر  يف 

لليوم الثالث على التوايل.

توفير
خالل  الأمريكي  القت�ساد  جنح 

�سهر فرباير/�سباط املا�سي يف 

جديدة  وظيفة  األف   175 توفري 

لكن متو�سط البطالة ارتفع قليال 

لي�ستقر عند ن�سبة 6.7  %. الأمر 

الذي يعك�ض انتعا�سا مقارنة مع 

ال�سهرين املا�سيني.

قياس
اأع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة 

وال����زراع����ة ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 

املتحدة الفاو اإن اأ�سعار الغذاء 

العامل  م�ستوى  على  ارتفعت 

ال�سهر  خ��الل  قيا�سي  ب�سكل 

املا�سي مبا يعادل ن�سبة 2.6 

باملئة. ويعد هذا الرتفاع هو 

الأكرب منذ منت�سف عام 2012

صفقات
ال�سفقات  جميع  الهند  علقت 

حلني  روي�ض  رولز  �رشكة  مع 

النتهاء من حتقيق يف مزاعم 

ر�سوة �سد ال�رشكة الربيطانية، 

بر�ض  وكالة  ذك��رت  ح�سبما 

ترا�ست اوف انديا الهندية.

سنغافورة
�سنغافورة  م��دي��ن��ة  اح��ت��ل��ت 

مدن  كاأغلى  الأوىل  املرتبة 

تكاليف  ح��ي��ث  م���ن  ال���ع���امل 

بعدما   2014 ع��ام  املعي�سة 

ح��ل��ت حم���ل ط��وك��ي��و ال��ت��ي 

ت�����س��درت ال��ق��ائ��م��ة يف ع��ام 

جملة  بح�سب  وذل���ك   .2013
»اإيكونوم�ست«.

دعوى
رف�ست حمكمة اأملانية دعوى 

اأملانية  �رشكة  من  ق�سائية 

قدره  مايل  بتعوي�ض  تطالب 

�رشكة  من  يورو  مليار   1.57
اأ�رشار  ب�سبب  الأمريكية  اآبل 

ت�سببت فيها الأخرية لل�رشكة.

تقليص
ق������ررت ����رشك���ة ال���ط���ريان 

اإلغاء  )كانتا�ض(  الأ�سرتالية 

حماولة  يف  وظيفة  اآلف   5
 2 بقيمة  النفقات  لتقلي�ض 

يف  اأ����س���رتايل  دولر  م��ل��ي��ار 

املقبلة.  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات 

واأع��ل��ن��ت ال�����رشك��ة ع��ن ه��ذا 

الإجراء رغم تكبدها خ�سائر.

أرباح
�سجلت املوؤ�س�سة ال�ستثمارية 

ال��ت��ي ي��دي��ره��ا امل��ل��ي��اردي��ر 

ا 
ً

الأمريكي وارن بافيت اأرباح

وجنحت   .2013 عام  قيا�سية 

هاثاواي  برك�ساير  جمموعة 

يف حتقيق اأرباح بلغت 19.5 

مليار دولر العام املا�سي.

تعزيز
اأنها  اإيربا�ض  �رشكة  اأعلنت 

طائرات  من  اإنتاجها  �ستعزز 

A320 بعد اأن �سجلت زيادة يف 
اأرباحها ال�سنوية. وقالت، اإنها 

�سجلت زيادة يف �سايف الدخل 

اإىل  لي�سل  املئة  21 يف  بواقع 

3.6 مليار يورو يف عام 2013.

افتراض
ت��وق��ف امل��وق��ع الإل��ك��رتوين 

ل���������رشاف����ة م��ت��ج��وك�����ض، 
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 أوروبا تؤجل محادثات 

خط ساوث ستريم للغاز
  

هل �سيمر خط اأنابيب �ساوث �سرتمي للغاز حتت مياه البحر الأ�سود 

ليتجنب اأوكرانيا؟ �سوؤال يرتدد باأروقة القرار يف الغرب. 

يقول مفو�ض �سوؤون الطاقة يف الحتاد الأوروبي جونرت اأوتينغر 

خط  م�رشوع  بخ�سو�ض  رو�سيا  مع  املحادثات  �سيوؤجل  اإن��ه 

عرب  الرو�سي  الغاز  نقل  اإىل  يهدف  الذي  �سرتمي  �ساوث  الأنابيب 

البحر الأ�سود، وذلك ب�سبب الأزمة يف �سبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ونقلت �سحيفة دي فيلت الأملانية عن اأوتينغر القول »لن اأ�رشع 

يف  �سرتمي..  �ساوث  مثل  اأنابيب  خطوط  بخ�سو�ض  املحادثات 

الوقت الراهن �ستتاأجل«.

واأو�سح اأن اأوروبا ل تواجه م�سكلة باإمدادات الغاز يف ظل البحث 

عقب  القرم  على  رو�سية  قوات  �سيطرة  بعد  دبلوما�سي  حل  عن 

وفرية  الطاقة  خمزونات  واأن  الأوكرانية،  باحلكومة  الإطاحة 

الوقود  على  الطلب  يقلل  ما  وهو  النتهاء،  على  ال�ستاء  ويو�سك 

للتدفئة.

وبداأت رو�سيا ببناء �ساوث �سرتمي الذي لن مير باأوكرانيا بهدف 

اإىل الحتاد  الغاز  ال�سنوي على  الأوروبي  الطلب  %  من   15 نقل 

الأوروبي عرب البحر الأ�سود بحلول عام 2018.

لكن ال�سكوك خيمت مرارا على خطة �رشكة غازبروم الرو�سية التي 

الذي  الحتاد  مع  قانونية  خالفات  ب�سبب  الدولة  عليها  ت�سيطر 

ي�سعى خلف�ض اعتماده الزائد على الإمدادات الرو�سية.

وجتاوزت رو�سيا بالفعل اأوكرانيا من خالل خط الأنابيب نورث 

�سرتمي الذي مير عرب بحر البلطيق ويعمل منذ 2011 ويهدف اإىل 

احلفاظ على قاعدة عمالئها يف اأوروبا.

بطول  �سرتمي  �ساوث  اأنابيب  خط  بناء  على  التفاقيات  وتن�ض 

ويخرتق  الأ�سود،  البحر  مياه  حتت  مير  مرتا  كيلو  و380  األفني 

اإىل  ي�سل  اأن  قبل  و�سلوفينيا  واملجر  و�رشبيا  بلغاريا  اأرا�سي 

جانب  اإىل  بالغاز،  تزويدها  يتم  اأن  املفرت�ض  من  التي  اإيطاليا 

اليونان والنم�سا اعتبارا من عام 2015.

ل  بحيث  اأوكرانيا  اأرا�سي  عرب  امل��رور  الأنابيب  خط  ويتفادى 

يتاأثر الأوروبيون باأزمات الغاز التي تف�سد العالقات بني مو�سكو 

وكييف.

عملة  تداول  يف  املتخ�س�سة 

ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن الف��رتا���س��ي��ة، 

ع���ن ال��ع��م��ل. وك����ان م��وق��ع 

اأكرب �رشافة  وهو  متجوك�ض، 

لتداول العملة الفرتا�سية. 

اجتماع
وزراء  يبحث  ان  املتوقع  من 

مالية دول جمموعة الع�رشين 

التح�سريي  اجتماعهم  يف 

�ستعقد  التي  املجموعة  لقمة 

يف مدينة بريزبان ال�سرتالية 

يف نوفمرب املقبل.

صفقة
الهولندية  النفط  �رشكة  وافقت 

»روي��ال  العمالقة  الإنكليزية 

اأ�سولها  بيع  على  �سيل«  دات�ض 

التابعة لها يف اأ�سرتاليا ل�سالح 

»فيتول«  النفط  جت��ارة  �رشكة 

مقابل 2.6 مليار دولر اأمريكي.

تراجع
يف  الت�سخم  م��ع��دل  ت��راج��ع 

على  باملئة   2 اإىل  ال�سني 

�سهر  يف  وذلك  �سنوي  اأ�سا�ض 

ف���رباي���ر/ ���س��ب��اط امل��ا���س��ي 

يف  باملئة   2،5 ب���  م��ق��ارن��ة 

يناير/ كانون الثاين. 

تقشف
الأوك��ران��ي��ة  احلكومة  ق��ررت 

اجل����دي����دة حت���دي���د روات�����ب 

وتخفي�ض  الكبار  املوظفني 

عدد ال�سيارات املخ�س�سة لهم 

ونفقات املهمات �سعيا لتوفري 

اأموال اخلزينة الأوكرانية. 

ممثلية
����رشح امل���ن���دوب ال��رو���س��ي 

املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م 

وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��ظ��م��ات 

األيك�سي  جنيف  يف  الدولية 

قد  رو�سيا  باأن  بورودافكني 

تفتح ممثلية لها لدى منظمة 

التجارة العاملية يف �سوي�رشا 

قبل ال�سيف املقبل.

ديون
اأوردت وكالة »بلومربغ« نقال 

عن معطيات بنك املحا�سبات 

الهيئات  دي��ون  اأن  الدولية 

اخلا�سة  وال�رشكات  الدولية 

تريليون   100 ع��ن  ازدادت 

دولر. وللمقارنة كان الناجت 

 87.18 ال��ع��امل��ي  الإج��م��ايل 

تريليون دولر عام 2013.

تخل
امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ا�سكتلندا  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

يجب اأن تتخلى عن ا�ستخدام 

اجل��ن��ي��ه الإ���س��رتل��ي��ن��ي يف 

اململكة  من  انف�سالها  حال 

بهذا  ال�ستفتاء  بعد  املتحدة 

ال�ساأن اخلريف املقبل. 

تحذير
اأف�����اد امل���وق���ع الل���ك���رتوين 

بو�ست«  »وا�سنطن  ل�سحيفة 

الأمريكية باأن رجال الأعمال 

ال�سلطات  حذروا  الأمريكيني 

الأمريكية من فر�ض عقوبات 

اقت�سادية على رو�سيا ب�سبب 

اخلالفات حول اأوكرانيا.

عقبة
ت����ع����رثت �����رشك����ة ب��وي��ن��غ 

درمياليرن بعقبة جديدة، حيث 

مت اكت�ساف �رشوخ يف اأجنحة 

ما  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  بع�ض 

الت�سنيع، وتوقعت  تزال حتت 

 40 نحو  ت��ك��ون  اأن  ال�����رشك��ة 

طائرة  تعاين من اخللل.

توقعات
الدويل  النقد  �سندوق  ك�سف 

تركيا  ب���اأن  ت��وق��ع��ات��ه  ع��ن 

ال��ك��ربى  ال����دول  �ستتخطى 

بن�سبة  العام  لهذا  النمو  يف 

�سوء  وع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة.   3.5
ح�سلت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 

ع��ل��ي��ه��ا الأن����ا�����س����ول م��ن 

التعاون  منظمة  و  ال�سندوق 

والتنمية القت�سادية.
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معار�ض وموؤتمرات

االمارات العربية المتحدة / دبي
والأنظمة  لالإ�ساءة  خم�س�ض  معر�ض 

ال�سوتية وال�سمعية والب�رشية

 )من تنظيم �رشكة اإنفورما للمعار�ض(

من 15 – 17 ني�سان 2014

االمارات العربية المتحدة / دبي
وتكنولوجيا  للبناء  خم�س�ض  معر�ض 

الطاقة والبيئة

)من تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي(

من 14 – 16 ني�سان 2014 

االمارات العربية المتحدة / 
الشارقة

الت�ساميم  لأحدث  خم�س�ض  معر�ض 

والف�سيات  املجوهرات  يف  والإجتاهات 

وال�ساعات

 )من تنظيم مركز اإك�سبو ال�سارقة(

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض هوريكا
بريوت / بيال

هوريكا  معر�ض  بريوت  ت�ست�سيف 

وال�سناعات  ال�سيافة  خلدمات   2014
العديد  املعر�ض  يف  وي�سارك  الغذائية، 

والغذائية  اخلدماتية  املوؤ�س�سات  من 

كثرية،  واأجنبية  عربية  دول  يف  املعنية 

وور�ض  الندوات  من  عدداً  ويحت�سن 

واملباريات  الثقافية  واملنا�سبات  العمل 

احلية  العرو�ض  من  وا�سعة  وجمموعة 

والعديد من الأن�سطة الأخرى ذات ال�سلة 

اأيام  اأمتداد  على  جتري  �سوف  التي 

العديد  م�ساركة  ظل  يف  وذلك  املعر�ض، 

و�سناعة  الفنادق  اخلرباء يف جمال  من 

للت�سويق  خارجه  ومن  لبنان  من  الغذاء 

والرتويج للمنتجات اخلدماتية والغذائية 

ال�سناعية املختلفة.

هو�سبيتاليتي  �رشكة  احلدث  )ينظم 

�سريفي�سي�ض(

من 1 – 4 ني�سان 2014

المنتدى اإلقتصادي العربي
بريوت / فندق ڤيني�سيا

 )من تنظيم جمموعة الإقت�ساد والأعمال(

من 9 – 10 اأيار 2014

معرض بيروت الدولي لليخوت
بريوت / املرفاأ

 )من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 14 – 18 اأيار 2014

معرض دريم
بريوت / بيال

 )من تنظيم �رشكة بروموفري(

من 21 – 24 اأيار 2014

معرض الحدائق و مهرجان الربيع
بريوت / ميدان �سباق اخليل

هو�سبيتاليتي  �رشكة  تنظيم  )من 

�سريفي�سي�ض(

من 27 – 31 اأيار 2014

معرض مشروع لبنان
بريوت / بيال

 )من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 3 – 6 حزيران 2014

معرض طاقة لبنان
بريوت / بيال

 )من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 3 – 6 حزيران 2014

معرض إيك أورينت
بريوت / بيال

 ) من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 3 – 6 حزيران 2014

من 29 ني�سان – 3 اأيار 2014

تركيا / دياربكر
ومواد  لتكنولوجيا  خم�س�ض  معر�ض 

البناء والآلت والأنظمة الكهربائية والغاز 

الطبيعي ومعدات التكييف. 

للمعار�ض  توياب  منظمة  تنظيم  )من   

واملوؤمترات(

من 17 – 20 ني�سان 2014

تركيا / أسطنبول – فندق 
Ciragan Palace Kempinski

الرتكي  العربي  امل�رشيف  احلوار  منتدى 

 « عنوان  حتت  ينعقد  الثالثة،  دورته  يف 

يف  الرتكية    - العربية  ال�رشاكة  اأهمية 

�سوء امل�سالح الإقت�سادية امل�سرتكة، اأبرز 

املوا�سيع التي يناق�سها م�ستقبل العالقات 

الإقت�سادية العربية الرتكية واثر التحولت 

ال�سيا�سية على ال�رشاكة الإقت�سادية هذه . 

 )من تنظيم اأحتاد امل�سارف العربية(

من 13 – 14 اآذار 2014

سويسرا / جنيف
موؤمتر دويل يتناول العالقات الإقت�سادية 

واملالية بني �سوي�رشا والعامل العربي. 

 )من تنظيم جمموعة الإقت�ساد والأعمال(

من 9 – 10 ني�سان 2014

الصين / كوانزو
معر�ض خم�س�ض لالإلكرتونيات والأجهزة 

الكهربائية املنزلية وال�سيارات وقطع الغيار 

والآلت والأجهزة ومواد البناء واملنتجات 

والهدايا  الإ�ستهالكية  وال�سلع  الكيميائية 

والديكورات املنزلية واملن�سوجات.. 

)من تنظيم معر�ض ت�سدير ال�سلع ال�سينية(

من 15 ني�سان – 5 اآيار 2014
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»هوريكا« واستشراف المستقبل

تنطوي املعار�س وامللتقيات التجارية ب�سكل عام على فوائد جمة اإذ ت�ساهم بدرجة كبرية يف التفاعل بني مكونات العر�س 

اأهل الخت�سا�س  والطلب وت�سدد على توجهات النفتاح القت�سادي للبنان وت�ساهم يف ايجاد بيئة حمفزة للتفاعل مع 

وامل�ستثمرين يف القطاعات التي تغطيها هذه املعار�س.

ف�ساًل  والرتتيب  التنظيم  من  م�ستوى  اأعلى  2014« يف  لبنان  »هوريكا  الغذائية  ال�سناعات  معر�س  ياأتي  عام  كل  ويف 

اأهميته القت�سادية الكبرية يف ظل م�ساركة الع�رسات من ال�رسكات الرائدة يف جمال ال�سيافة وال�سناعات الغذائية  عن 

ال�سياحة  قطاعات  يف  واملتخ�س�سني  للخرباء  املنطقة  م�ستوى  على  رئي�سي  �سنوي  ملتقى  فهو  الفندقية.  والتجهيزات 

وال�سيافة وال�سناعات الغذائية وال�سفر ي�ستعر�سون فيه كل ما هو جديد يف هذه القطاعات، ويتبادلون الروؤى واخلربات 

التي تعزز تقدمهم وريادتهم، ومتكنهم من مواكبة اآخر امل�ستجدات والتطورات العاملية يف جمال عملهم خا�سة اأنه يعد من 

اأكرث القطاعات منوا مبعدل 10 % �سنويًا.

يف �سوء هذه الروؤيا ي�سكل معر�س ال�سناعة الغذائية )هوريكا( هذا العام، والذي ي�سارك فيه �رسكات حملية واأجنبية حافزاً 

لتعزيز دور القطاع اخلا�س ك�رسيك اأ�سا�سي يف العملية التنموية وت�سجيع ال�سباب على النخراط يف جمال الأعمال. ومن 

�ساأن ذلك دعم ا�سرتاتيجيات وخطط الدولة للتحول اىل مركز مايل وجتاري ومبا يعزز ويحقق العديد من الفوائد لدعم خطط 

الدولة لتطوير ال�سياحة ا�سافة اىل تعزيز دور القطاع اخلا�س ك�رسيك ا�سا�سي يف العملية التنموية وتقدمي خدمات اف�سل 

خا�سة يف جمال الفندقة. 

اإن املعر�س يعد فر�سة جيدة لل�سباب الطموح الراغب يف ان�ساء م�ساريع ا�ستثمارية لها عالقة باملطاعم، وهذا القطاع 

)هوريكا(  معر�س  اأهمية  من  يزيد  اأمر  وهو  فيه،  ال�ستثمار  على  وال�سباب  العمال  رجال  من  الكبري  القبال  مدى  يك�سف 

باعتباره حدثا فريدا يعنى بكيفية و�سع خطط وا�سرتاتيجيات النمو والتو�سع وفق روؤى مدرو�سة وخربات مرتاكمة.

كما ان من فوائد )هوريكا( تاأكيد دور املعار�س املخ�س�سة يف ا�ست�رساف امل�ستقبل وامل�ساهمة يف دفع خطط التنمية وفق 

العملية بفكر  التجارب  ال�سباب وت�سجيعهم على خو�س  الكبرية يف توظيف  ا�سلوب علمي مدرو�س بال�سافة اىل قيمته 

منفتح ودرا�سة واقعة لحتياجات ال�سوق وال�ستفادة من خربات الخرين.

الدولة  لي�س على م�ستوى  واملتخ�س�سني  ان معر�س »هوريكا« يجمع حتت مظلته جمموعة كبرية من اخلرباء 

ومنطقة ال�رسق الو�سط فح�سب امنا على م�ستوى العامل اأجمع وهو ما يعطيه زخما كبريا ويجعله نواة رئي�سية 

يف و�سع خطط وا�سرتاتيجيات التطوير والتو�سع للم�ساريع املتعلقة بالقطاعات التي يعنى بها.

ولأن معر�س »هوريكا« ح�سيلة تعاون بارز بني القطاعات اخلا�سة يف كل من لبنان والدول امل�ساركة. 

وهذا التعاون يعك�س اأموراً كثرية مهمة لنجاح »هوريكا« باعتباره واحدا من اأهم املعار�س على 

م�ستوى منطقة ال�رسق الأو�سط يف جمال ال�سيافة وال�سناعات الغذائية.

ال�سفارات  اإىل  »ولهمية هذا املعر�س تقرتح جملة »ال�سناعة والقت�ساد« توجيه دعوة 

م�ستقبال للم�ساركة يف مثل هذه املعار�س الرائدة، باأجنحة خا�سة م�ساهمة منها يف 

تعزيز التعاون القت�سادي وال�سياحي والثقايف بني الدول ال�سديقة، ب�سكل فاعل«.

يذكر ان معر�س )هوريكا 2014( يقام بدعم ورعاية وزارة ال�سياحة اميانًا باأهميته 

يف دعم خطط الدولة لتحويل لبنان اىل وجهة �سياحية رئي�سية يف املنطقة 

ويت�سمن جمموعة من الفعاليات التي و�سعت لتطوير قطاع ال�سيافة 

والتجهيزات الغذائية وحتقيق التوا�سل الأمثل مع امل�ساركني.
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�شادرات �شناعية

ال�سناعات  اهم  من  وامل�رشوبات  الغذائية  ال�سناعات  تعترب 

يف  املوظفة  للر�ساميل  ا�ستقطابًا  واأكرثها  اللبنانية 

يف  النتاج  حجم  ويقدر  ال�سناعية.  العاملة  ولليد  ال�سناعة 

هذه  وتبواأت  دولر،  مليار   1.7 من  باأكرث  ال�سناعات  هذه 

باملئة(   18.2( املوؤ�س�سات  عدد  لناحية  ال�سدارة  ال�سناعات 

واليد العاملة )24.9 باملئة( والنتاج )25.7 باملئة( والقيمة 

امل�سافة )26.9 باملئة(.

ارتفعت قيمة �سادرات ال�سناعات الغذائية من 302.5 مليون 

العام  يف  دولر  مليون   489.2 اإىل   2009 العام  يف  دولر 

2013، مبا ن�سبته 61.7 باملئة، فيما ارتفعت قيمة ال�سادرات 
 2009 بالعام  مقارنة   2013 العام  يف  الجمالية  اللبنانية 

ن�سبته  ما  ال�سادرات  هذه  �سكلت  باملئة.   13.0 ن�سبته  مبا 

8.7 باملئة من اجمايل ال�سادرات اللبنانية يف العام 2009 ، 
وارتفعت هذه الن�سبة اإىل 12.4 باملئة يف العام 2013. 

ارتفعت قيمة م�ستوردات ال�سناعات الغذائية من مليار و88 

مليون دولر يف العام 2009 اإىل مليار و609.5 مليون دولر 

يف العام 2013، مبا ن�سبته 47.9 باملئة، فيما ارتفعت قيمة 

 2009 بالعام  2013 مقارنة  العام  اللبنانية يف  امل�ستوردات 

ن�سبته  ما  امل�ستوردات  هذه  �سكلت  باملئة.   30.7 ن�سبته  مبا 

6.7 باملئة من اجمايل امل�ستوردات اللبنانية يف العام 2009 
، ارتفعت هذه الن�سبة اإىل 7.6 باملئة يف العام 2013. 

الصناعات الغذائية
وحتى   15 الف�سل  من  اجلمركية  البنود  �سمن  الغذائية  ال�سناعات  تدرج  املن�سق،  اجلمركي  للنظام  وفقًا 

وال�سماك  اللحوم  عن  ف�ساًل   ، والنباتية  احليوانية  والزيوت  والدهون  ال�سحوم  تت�سمن  وهي   .24 الف�سل 

املح�رسة، واخل�رس والنباتات والفواكه واحلبوب امل�سنعة، وامل�رسوبات والتبغ وم�سنوعاته.

الوادي االخضر جونيت
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على م�ستوى الف�سول اجلمركية ، ا�ستاأثرت �سادرات اخل�رش والنباتات والفواكه امل�سنعة يف العام 2013 مبا ن�سبته 23.7 باملئة 

من �سادرات ال�سناعات الغذائية، وتلتها �سادرات امل�رشوبات مبا ن�سبته 20.4 باملئة، و�سادرات غذائية متنوعة  مبا ن�سبته 

14.5 باملئة.
وعلى �سعيد م�ستوردات ال�سناعات الغذائية عام 2013، كانت قيمة م�ستوردات التبغ يف املرتبة الوىل مبا ن�سبته 16.8 باملئة، 

تلتها قيمة م�ستوردات  امل�سنوعات من حبوب ودقيق مبا ن�سبته 15.1 باملئة وم�ستوردات امل�رشوبات مبا ن�سبته 12.4 باملئة. 

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية 2009 - 2013
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تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية

ارتفع وزن   ،2009 بالعام  61.7 باملئة مقارنة  بن�سبة   2013 الغذائية عام  ال�سناعات  ارتفعت فيه قيمة �سادرات  الذي  الوقت  ويف 

ال�سادرات بن�سبة 70.3 باملئة، فانخف�ض متو�سط �سعر طن ال�سادرات بن�سبة 5.1 باملئة اىل 1491 دولر. كما ارتفعت قيمة م�ستوردات 

ال�سناعات الغذائية بن�سبة 47.9 باملئة، وارتفع وزن ال�سادرات بن�سبة 17.1 باملئة، فارتفع متو�سط �سعر طن امل�ستوردات بن�سبة 26.3 

باملئة اىل 1477 دولر.

 امل�سدر: اجلمارك اللبنانية ومركز الدرا�سات القت�سادية يف غرفة التجارة وال�سناعة يف بريوت وجبل لبنان

�شادرات �شناعية

دوليز بن نجار

Assinaa 137 .indd   88 3/21/14   1:51 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 137 ني�سان 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 89

دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية

جتدر الإ�سارة هنا اأنه وح�سب جدول الإح�ساء ال�سناعي وفقًا لنتائج الطبعة الثامنة من » دليل ال�سادرات واملوؤ�س�سات ال�سناعية« 

فان عدد م�سانع ال�سناعات الغذائية يف لبنان هو 605 م�سانع موزعة كالآتي ح�سب املحافظات:

عدد السلع المنتجة في ا لمصانع الغذائية:
اأي بن�سبة  222 �سلعة  اأن هذه امل�سانع الغذائية تنتج  نذكر هنا 

21.12 % من جمموع
 1065 عددها  والبالغ  اللبنانية  ال�سناعة  تنتجها  التي  ال�سلع 

�سلعة ح�سب اإح�ساءات الدليل.

 توزيع المصانع الغذائية على المحافظات

العدد والنسبة المئوية

  اللبنانيةاللبنانية  الصناعيةالصناعية  والمؤسساتوالمؤسسات  الصادراتالصادرات  دليلدليل
  

  --::  المصانعالمصانع  عددعدد
 

تجدر اإلشارة هنا أنه وحسب جدول اإلحصاء الصناعي وفقاً لنتائج الطبعة الثامنة 
من " دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية" فان عدد مصانع الصناعات الغذائية في 

 -مصانع موزعة كاآلتي حسب المحافظات: 506لبنان هو 
 
 
 

 / العدد والنسبة المئوية توزيع المصانع الغذائية على المحافظات
 

    العددالعدد  جبل لبنانجبل لبنان
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

132132  
22.5322.53%%  

لبنان لبنان 
  الشماليالشمالي

  العددالعدد
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

221221  
1212..8484%%  

  العددالعدد  بيروتبيروت
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

3737  
1212..2727%%  

لبنان لبنان 
  الجنوبيالجنوبي

  العددالعدد
  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

1313  
1313..2727%%  

  العددالعدد  البقاعالبقاع
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

5858  
3131..2222%%  

  العددالعدد  النبطيةالنبطية
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

2828  
2424..1111%%  

بعلبك بعلبك 
  الهرملالهرمل

  العددالعدد
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

1212  
3535..3535%%  

  العددالعدد  عكارعكار
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

22  
3131..1515%%  

  العددالعدد  المجموعالمجموع
  النسبة المئويةالنسبة المئوية

281281  
24.2824.28%%  

 
 

  --::الغذائيةالغذائيةلمصانع لمصانع في افي اعدد السلع المنتجة عدد السلع المنتجة 
 

% من مجموع 21.12سلعة أي بنسبة  222نذكر هنا أن هذه المصانع الغذائية تنتج 
 سلعة حسب إحصاءات الدليل. 1065السلع التي تنتجها الصناعة اللبنانية والبالغ عددها 

 

انتربراند

عسل جبل الشيخ

شركة التغذية ابناء محمد فريد العطار
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مقابلة

نحاول تعويض عن هذه الخسائر بتحركات دؤوبة
النقيب منير البساط: »جودة الغذاء« ليست مسؤولية الصناعي وحده

رقم  تزايد  اآنفا،  ذك��ر  »كما  اللبناين:  املنتج  عن  التعريف 

احتلت  حيث  م�سطرد  ب�سكل  اللبنانية  الغذائية  ال�سادرات 

ال�سناعية  لل�سادرات  الوىل  املرتبة  الغذائية  ال�سادرات 

وا�ستمر   ،2013 العام  من  الخ��ري  الف�سل  خ��الل  اللبنانية 

وال�سرتاتيجيات  الطرق  اهم   .2014 بداية  يف  الجن��از  هذا 

يف  اللبناين  املنتج  لرتويج  واع�سائها  النقابة  تتبعها  التي 

ال�سواق العاملية كانت ول تزال امل�ساركة يف معار�ض دولية 

متخ�س�سة مبو�سوع الغذاء«.

وتابع: »تاريخ م�ساركات النقابة يف املعار�ض الدولية يعود 

نظمت  حيث  باري�ض،  مدينة  يف     SIAL 2008 معر�ض  اىل 

النقابة اول جناح لبناين وطني يف معر�ض دويل لل�سناعات 

النقابة.     اع�ساء  من  �رشكات   8 حوايل  فيه  �سارك  الغذائية 

تنامى حجم هذه امل�ساركة ليبلغ حوايل ال� 35 �رشكة م�سنعة 

400 م2 يف معر�ض  اللبناين مب�ساحة  الوطني  حتتل اجلناح 

كونه  تتمثل يف  املعر�ض  هذا  اهمية   GULF FOOD 2014
ميثل ال�سوق ال�سا�سي ل�سادرات ال�سناعات الغذائية، اي دول 

اعرتاف اإيجابي ح�سلت عليه ال�سناعة اللبنانية ملا 

متثله من اإنتاج عايل اجلودة مع مرور ال�سنوات، وهذا 

ما اأعطى ال�سناعيني اللبنانيني خربة وا�سعة خدمة 

القطاع ال�س���ناعي على مدى �سنوات، وجعلتهم يف 

مواجهة مع اأي حتٍد قد يطراأ على ال�سوق اللبنانية. 

ويف اإط���ار العمل عل���ى اإبقاء قطاع ال�س���ناعات 

الغذائي���ة يف املرات���ب العلي���ا عمد ال�س���يد منري 

الب�س���اط »نقيب ال�س���ناعات الغذائية يف لبنان« 

اىل اتباع �سيا�س���ة �س���ناعية متجددة متكنها من 

تخطي احلالت اخلا�س���ة، والتغلب على القوانني 

املحفة بحق ال�سناعة الوطنية خ�سو�سًا الغذائية 

منها والتي باتت ت�سجل ارقامًا عالية على �سعيد 

ال�سادرات. 

وعن ن�ساط قطاع ال�سناعات الغذائية خالل ال�سنتني املا�سيني 

»ال�سناعة  مع  لقائه  يف  الب�ساط  منري  قال  النمو  واأ�سباب 

والقت�ساد«: بالفعل احتلت ال�سناعات الغذائية خالل الف�سل 

ال�سناعية  لل�سادرات  الوىل  املرتبة   2013 العام  الخري من 

اللبنانية، و يعود ال�سبب الرئي�سي يف هذا الجناز اىل تنامي 

الطلب على املنتجات الغذائية اللبنانية يف ال�سواق اخلارجية 

نن�سى  ان  دون  ونوعيتها،  جودتها  و  متيزها  اثبتت  ان  بعد 

يف  ال�سورية  ال�سادرات  ح�سة  ت�ساوؤل  هو  مهم  اآخر  عامل 

نف�ض ال�سواق ب�سبب الحداث املوؤ�سفة يف �سوريا مما ادى اىل 

تعوي�ض جزء من هذا النق�ض من ال�سناعة الغذائية اللبنانية، 

النازحني  ب�سبب  املحلي،  الطلب  تزايد  اىل  بال�سافة  هذا 

توؤمنها  التي  احتياجاتهم  بالرغم من كون معظم  ال�سوريني، 

املنظمات الدولية املانحة تقوم با�ستريادها من اخلارج«.

الب�ساط:  اأو���س��ح  الغذائية،  ال�سناعات  قطاع  واق��ع  وع��ن 

القطاعات  من  كغريه  اللبنانية،  الغذائية  ال�سناعات  »قطاع 

النتاجية يف لبنان، يعاين  من الو�ساع ال�سيا�سية والمنية 

املرتدية التي مير بها لبنان حاليا، بال�سافة تراجع احلركة 

القت�سادية خا�سة يف القطاع ال�سياحي، وبالتايل انخفا�ض 

مع�سلة  ن�سيان  دون  اللبناين.  للمواطن  ال�رشائية  القدرة 

يف  منطقية  غري  ح��دود  اىل  ت�سل  التي  الت�سغيلية  الك��الف 

بع�ض الحيان«. 

الصادرات الغذائية في الصدارة
و�سبل  العاملية  الأ�سواق  اىل  الت�سدير  واقع  عن  �رشح  فيما 
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ال�سنني، حتول من  انه على مر  ال  التعاون اخلليجي.  جمل�ض 

معر�ض اقليمي-عربي اىل معر�ض دويل بكل ما تعنيه هذه 

العاملني  جميع  التقاء  نقطة  ا�سبح  حيث  معنى،  من  الكلمة 

يف قطاع الغذية من م�سنعني، موردي املواد الولية، مواد 

التعبئة و التغليف، امل�ستوردين و املوزعني بقطاعاتهم كافة، 

ومن كل ا�سقاع العامل. و يبقى للنقابة حمطات ا�سا�سية اخرى 

– املانيا، و  ANUGA  يف مدينة كولونيا  اهمها معر�ض  

New York Fancy Food Show يف مدينة نيويورك، الوليات 
HORECA  يف  املتحدة المريكية، بال�سافة اىل  معر�ض 

مدينة بريوت، لبنان«.

اتفاقات  ظل  يف  ال�سناعي  القطاع  اىل  التوازن  اإعادة  وعن 

الإنتاج  حلماية  ال��دول،  من  العديد  مع  التجاري،  التبادل 

الب�ساط  �رشح  اللبنانية،  احلكومة  من  ومطالبهم  الوطني، 

دوؤوبة  بتحركات  اخل�سائر  هذه  عن  تعوي�ض  »نحاول  قائاًل: 

وزارة  من  دائمة  مواكبة  و  وبرعاية  املعنية،  املراجع  مع 

من  العديد  على  واع��ف��اءات  دعم  على  للح�سول  ال�سناعة، 

يف  التناف�سية  قدرتنا  خ�سارة  من  للحد  وال�رشائب،  الر�سوم 

وجه دول جماورة تدعم �سناعتها »با�رشاف« 

اهم هذه التعوي�سات، مع توا�سعها باملقارنة مع ما تقدمه 

الدول الخرى ل�سناعييها:

-دعم الفوائد للقرو�ض ال�سناعية.

-ح�سم �رشيبة الدخل عن 50 % من ال�سادرات ال�سناعية.

-دعم فوائد را�ض املال الت�سغيلي للم�سدرين.

-املناطق ال�سناعية.

-قانون �سالمة الغذاء.

ان  ال  اقراره،  التعوي�سات مت  ان  بع�ض هذه  بالذكر  اجلدير 

البع�ض الآخر ل يزال قيد الدر�ض.

موا�سفات �سالمة الغذاء

قال:  الغذائية  لل�سناعة  امتداد  كونها  التغليف  اأهمية  وعن 

»يعترب قطاع ال�سناعات الغذائية من اهم القطاعات املوؤثرة 

الوثيق  القطاع  ارتباط  امل�ساعدات:  القطاعات  من  للعديد 

للمواد  وال�سا�سي  الرئي�سي  امل�سدر  تعترب  التي  بالزراعة 

التعبئة  قطاع  الهمية  حيث  من  يليه  امل�ستخدمة،  الولية 

م�سانع  تعترب  اذ  زج��اج،...(  بال�ستيك،  )كرتون،  والتغليف 

الغذاء من اهم زبائن م�سانع مواد التغليف. كما احتل قطاع 

ال�ستثمار  حيث  من  الثانية  املرتبة  الغذائية  ال�سناعات 

بالآلت ال�سناعية وحتديث خطوط النتاج«.

وعن انعكا�سات �رشوط وموا�سفات �سالمة الغذاء املفرو�سة 

تزال  ول  النقابة  »كانت  قال:  النتاج،  كلفة  على  وتاأثريها 

حتمي  الغذاء  �سالمة  موا�سفات  واعتماد  تبني  دع��اة  من 

ذاته  الوقت  اللبناين، وحترتم يف  وامل�ستهلك  اللبناين  املنتج 

موا�سفات ومتطلبات الدول التي ن�سدر اليها. من هنا ثابرنا 

على ت�سجيع اع�ساء النقابة على اعتماد نظم �سمان اجلودة 

النتاج  كمتطلبات  دوليًا،  املعتمد  الغذائي  الت�سنيع  يف 

النظيف Good Manufacturing Practices  كحد ادنى و�سول 

 ISO 22000 اىل تطبيق نظام حتليل النقاط احلرجة واليزو

.22000 – HACCP

وموؤخرا ا�ستفاد 20 م�سنعا غذائيا من اع�ساء النقابة من دعم 

القت�ساد، وبتمويل  QUALEB   يف وزارة  برنامج اجلودة 

من الحتاد الوروبي من م�ساعدة فنية وتقنية لتطبيق اليزو 

ايزو   – التتبع  نظام  لتطبيق  اخ��رى  م�سانع  و10   ،22000
Traceability – ISO 22005 22005. واجلدير بالذكر ان ما 
يقارب ال25 موؤ�س�سة غذائية كانت جنحت باحل�سول على هذه 

ال�سهادات العاملية«.

على  القطاع  لعتماد  »ونظراً  نف�سه:  ال�سياق  يف  واأ�ساف 

الت�سدير وانت�ساره يف ا�سواق اقليمية و عاملية عدة، بات من 

املحتم على العاملني فيه، بذل املزيد من اجلهود ل�ستيعاب 

با�ستمرار،  تتغري  تنفك  ل  والتي  وموا�سفات،  متطلبات 

�سوائب،  اي  من  اخلايل  اجليد،   الغذاء  وموا�سفات  متطلبات 

انت�سار  اولوية  بل  ل  اهمية،  تاأتي  هنا  من  تلوث.  او  تلف 

ال�سناعات  قطاع  يف  العاملني  جميع  لدى  اجل��ودة«  »ثقافة 

الغذائية مهما بلغ حجم انتاجهم، كربت املوؤ�س�سة او�سغرت. 

اعمق  موؤمنون  القطاع،  ه��ذا  اع�ساء  ان  اوؤك��د  ان  ا�ستطيع 

نظم  اعتماد  اهمية  مبدى  القتناع  ا�سد  ومقتنعون  الميان، 

النتاج النظيف، و�سمان اجلودة يف موؤ�س�ساتهم، ال ان دون 

تاأمني  تندرج من  بال�سهلة،  لي�ست  الهدف عوائق  حتقيق هذا 

وحتى  الالزم،  التمويل  توافر  اىل  املالئمة،  التقنية  اخلربات 

الرا�سي ال�سناعية ال�ساحلة لبناء موؤ�س�سات �سناعية رائدة 

جتعل اجلودة عنوان انتاجها الول. من هنا، يربز ال�ستنتاج 

هي  بل  وحده،  ال�سناعي  م�سوؤولية  لي�ست  الغذاء«  »جودة  ان 

نتاج توافر بنية حتتية متكاملة من اجهزة الرقابة وخمتربات 

ومراكز ابحاث و مناطق �سناعية متخ�س�سة ومقررات درا�سة 

جامعية، وبرامج توعية وار�ساد للم�ستهلك وامل�سنع على حد 

نكون  قد  الخ.  الخ  ماهرة ومتخ�س�سة  ب�رشية  وموارد  �سواء، 

مل نبلغ بعد، امل�ستوى المثل على �سعيد تطبيق برامج جودة 

اجلهد  من  املزيد  لدينا  ي��زال  ل  بل  ل  امل�سانع،  يف  الغذاء 

والتعب لتحقيق هذا الهدف الكبري، ال اين اوؤكد ان هذه امل�سرية 

قد بداأت وم�ستمرة بعزم و ت�سميم«.
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مقابلة

ال�صناعات الغذائية اللبنانية مطلوبة عربيًا وعامليًا، 

اأن املنتج اللبناين يتمتع بجودة وموا�صفات عاملية، 

وعلين���ا اأالأميان باأنه الميكن التقدم واأالأ�ص���تمرار اأال 

باأالأعتماد على اجلودة والنوعية وبع�ض مل�صات من 

الذوق اللبناين، على رغم ما يعرت�ض ال�ص���ناعة من 

عوائق حملية وخارجية. 

فربوؤية ال�ص���ناعي املتفائل متكن من ترك العرثات 

بعيداً عن عجلة االإنتاج لي�صل بال�صناعة اللبنانية 

لتكون رقمًا يف اال�صواق العاملية. 

الوقت الذي انخف�صت فيه كل ال�صناعات اللبنانية والقطاعات 

اأف�صل  اللبنانية  ال�صادرات  بدت  العام  هذا  ولكن  االخ��رى، 

ت�صدرت  الغذائية  ال�صناعات  وقطاع  املا�صية،  ال�صنة  من 

القطاعات االخرى. 

منو  يف  اأث��رت  كما  توؤثرعلينا،  املحيطة  الظروف  اأن  �صك  ال 

اأذ  اجلوار  دول  يف  م�صتقرة  الغري  االو�صاع  ب�صبب  الت�صدير 

املقابل  يف   ، ال�صبيها  اللبنانية  ال�صناعات  على  الطلب  زاد 

فكنا   ، العربي  اخلليج  دول  اىل  الربي  ال�صحن  اأجور  ارتفاع 

�صابقًا ن�صحن براً با�صعار مقبولة وكانت حتتاج اىل وقت قد 

ال يتجاوز اال�صبوع او الع�رشة اأيام، واليوم ال�صحن براً باهظ 

الكلفة وحمفوف باملخاطر وغري مغطى بالتاأمني. اأما ال�صحن 

البحري اأ�صبح هو البديل الوحيد ويلزمه وقت اأطول لو�صول 

الب�صاعة اىل بلد املق�صد.

الظروف  ه��ذه  يف  التوقف  وممنوع  نعمل  نبقى  اأن  يجب 

احل�صا�صة.

واأ�صاف يف ال�صياق نف�صه: »ما ن�صهده يف املنطقة مل جنِن منه 

�صيئًا، فمن خالل خربتي يف قطاع ال�صادرات ورئي�س جلنة 

با�صتطاعتنا  كان  الغذائية،  ال�صناعات  نقابة  يف  املعار�س 

لو  % من منو �صادراتنا   50 اىل  اأعلى قد ت�صل  ن�صب  حتقيق 

حتقق بع�س اأالأمور منها كلفة ال�صحن وت�صجيع الت�صدير من 

خالل بع�س اأالأر�صادات ودعم املعرا�س والدعم » املعنوي«

نحن ندعو ال�صناعيني ال�صوريني لال�صتثمار يف لبنان �صمن 

ذلك  على  ت�صاعدهم  ان  ونتمنى  والقانون  النظام  �صقف 

موؤ�ص�صة الدولة للح�صول على الرتاخي�س املطلوبة، مع العلم 

باأن ال�صناعيني ال�صوريني ا�صتثمروا يف االردن وم�رش و يف 

دول اأخرى. 

 »معامل الفلوكس الصناعية - يمامة« 

عدنان عطايا:  جمعية الصناعيين درست مع وزارة الصناعة 

مشاريع ستعرض على مجلس الوزراء

عما ي�صهده قطاع ال�صناعات الغذائية من منو خالل املرحلة 

»ال�صناعة  مع  ح��واره  خ��الل  عطايا  عدنان  ق��ال  ال�صابقة 

من  املن�رشمتني  ال�صنتني  خالل  �صهدناه  »ما  واالقت�صاد«: 

كانت  التي  ال�صادرات  خالل  من  اأو  املحلية  ال�صوق  يف  منو 

 %  14 عالية  ن�صبة  �صجلت  قد  كونها  النمو  يف  امل�صاهم  هي 

من اجمايل �صادرات ال�صناعات الغذائية يف العام 2012، يف 

Assinaa 137 .indd   96 3/21/14   2:23 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 137 ني�سان 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 97

املخالفات  على  املرتتبة  اال���رشار  وعن 

ال�صناعة هم من يفتحون  قال: »ما ي�رش 

لديهم  ولي�صت  ال����درج(  )حت��ت  م�صانع 

رخ�س �صناعية وال يتقيدون باملوا�صفات 

املتوجبه  والر�صوم  وال�رشائب  والقيود 

علينا، لذلك تكون كلفة انتاجهم اقل منا«. 

التجارية  االتفاقات  والت�صديريف ظل  اال�صترياد  وعن حركة 

بني تركيا وال�صعودية وغريها قال:

التجارة  اأتفاق تي�صري  ال�صعودية تربطنا بها  العربية  اململكة 

العربية وعالقات تبادل جتاري كبرية يجب تطويرها والعمل 

على حت�صيني ال�رشوط بيننا، و�صنكون موجوديني وم�صاركيني 

يف اأ�صبوع لبنان يف جدة خالل الفرتة 5-7 ني�صان 2014. 

اأما تركيا«ال يوجد اتفاق ومل نوافق عليه بعد ك�صناعيني وهو 

اأن يحقق توازن  اأقت�صادي وال ميكن  اأكرث منه  طرح �صيا�صي 

بني البلديني.

لنا  وقريبة  كربى  �صناعية  دولة  تركيا  ان  التو�صيح  واود   

�صلة  لديهم  ان  �صنويًا، كما  100 مليار دوالر  وت�صدر بحدود 

حوافز لدعم �صادرتهم وخا�صة الزراعية والغذائية من الدولة. 

البضائع الصينية واالوروبية 
اأن  واأوروبية قال: »علينا  االأ�صواق ب�صلع �صينية  اإغراق  وعن 

دة، 
ّ

نعتاد اأننا كل يوم نكون اأقرب اىل ال�صوق العاملية املوح

وعلينا اأن نعرف كيف نربمج م�صاحلنا وان هناك واقعًا جديداً 

ق 
ّ
ا�صمه العوملة واتفاقات دولية كبرية »�صئنا اأم اأبينا« �صتطب

اأنف�صنا  نح�صن  ان  علينا  بل  اأمامها،  الوقوف  ن�صتطيع  وال 

اأعلى  م�صافة  قيمة  لديها  التي  القطاعات  يف  ن�صتثمر  وان 

لن�صتطيع املجابهة و ال�صمود« ، كما اأالأ�صتثمار باأالأن�صان من 

خالل تطوير مهارته ، ورفع م�صتوى اأنتاجية العامل اللبناين 

والتعليم  التدريب  خالل  من  اأالأقت�صاد«  منو  يف  »ال�رشيك 

املهني املتخ�ص�س قطاعيني .

و اأو�صح عطايا قائاًل: »علينا اأن نبقى متفائلني، اأحلدهلل اأننا 

دول  بع�س  يف  اأكرب  الفر�س  طبعا  الظروف،  كل  رغم  نعمل 

القريبة منا ، ولكن يجب ان نبقى متفائلني مب�صتقبل لبنان. 

قبل  من  مطروحة  م�صاريع  جمموعة  ال�صناعة  وزارة  لدى 

وجمل�س  ال��وزراء  جمل�س  على  �صتعر�س  ال�صناعيني  جمعية 

 %  50 اعفاء  منها  ال�صادرات  دعم  على  ت�صاعد  قد  النواب 

من قيمة �رشيبة الدخل على االرباح النتاجة عن الت�صدير، 

الت�صغيلي  الراأ�صمال  القرو�س املدعومة على  ومن حيث دعم 

واأقرتحات اأخرى ت�صاعد على التطور. 

التاأخري باأقرارها ب�صبب ال�صلل يف العمل ال�صيا�صي يف لبنان. 

لدينا  ي�صبح  اأن   »اأىل  قال:  االخرى  احلوافز  مو�صوع  وعن 

غاز ونفط ال ن�صتطيع التكلم عن احلوافز والدعم » حينها من 

ال�صهل دعم ال�صناعة التي حتتاج اىل طاقة مكثفة »، اأما حني 

اأ�صتخراج الغاز والنفط يجب ان تتعامل الدولة مع ال�صناعة 

مثل الدول املحيطة بنا. 

او  اوال��غ��از  امل���ازوت  او  الفيول  طن  �صعر  بني  كبري  الفرق 

الكهرباء يف لبنان و م�رش اأو ال�صعودية، وال ت�صتطيع الدولة 

تغطيته رغم طرح فكرة �صندوق للطاقة!؟. 

تجديد ونوعية 
»نحن  قال:  املوؤ�ص�صات  يف  التجديد  وعن 

من املوؤ�ص�صات البطيئة يف التجديد، ولكن 

انتاجنا  من   %  65 من  اأكرث  ن�صدر  كوننا 

فنحن جمربون اأن نواكب كل جديد من حولنا وعلينا ان نلتزم 

بها ونطبقها. 

نعمل يف �صناعة كل انواع اخلل »تفاح ، عنب ، بل�صميك ، اأبي�س 

وال�رشابات  الرمان  دب�س   ، الزهر  وماء  الورد  ،ماء  واأحمر« 

املكثفة وبديل احلام�س ومعجون الطماطم وم�صتقاته. لدينا 

وكالء وموزعيني يف كثري من الدول يف العامل. 

كقطاع �صناعات غذائية تربطنا عالقات �صداقة بني بع�صنا 

انا ع�صو  التي  الغذائية  ال�صناعات  نقابة  البع�س من خالل 

كعائلة،  بيننا   العالقات  اأن  دائمًا  واأقول  فيها  ادارة  جمل�س 

علينا   ، �صنويا  دولية  معار�س  اىل  مرتني  من  اأكرث  ن�صافر 

كلنا اأن ن�صوق لبنان بطريقة �صحيحة ونبيع ب�صائعنا ب�صكل 

�صحيح، الأن كلفة �صناعتنا اأغلى بني 5 % اىل 25 % عن الدول 

املجاورة، اإذا ا�صتطعنا اأن ن�صوق ا�صم لبنان �صنبقى ناجحني 

يف اعمالنا«. 

مشاكل التسويق
عطايا  اأو�صح  امل�صاكل،  ومواجهة  لبنان  يف  الت�صويق  وعن 

قائاًل:

عن ال�صوق اللبناين يجب اأعطاء اأف�صلية وم�صاحات اكرب على 

ترتيب  يجب  كما  اللبنانية  لل�صناعة  ال�صوبرماركت  رفوف 

ال�صوبرماركت  بني  اأ�صتدت  املناف�صة  ان  وخا�صة  العالقة 

ال��وزارات  تدخل  يجب  وهنا  لبنان  يف  واالأجنبي  اللبناين 

املخت�صة للم�صاعدة.

ال�صناعات  ا�صحاب  نقابة  تنظم  اخلارجي  لل�صوق  بالن�صبة 

اأنوغا يف  الغذائية معار�س دولية ومتخ�ص�صة مثل معر�س 

نحن  وها  دبي،  يف  فود  غولف  و  فرن�صا  يف  �صيال  املانيا، 

قادمون من دبي حيث �صارك حوايل 40 موؤ�ص�صة لبنانية، كان 

املعر�س ناجح جدا واحل�صور من كافة دول العامل.

كما ان النقابة تقيم اليوم الوطني لل�صناعات الغذائية خالل 

باأطالع  عالقة  لها  موا�صيع  ط��رح  ويتم  هوريكا  معر�س 

ال�صناعيني على كل جديد عامليا من خالل خرباء من لبنان 

وخارجه.

نتمنى اأالأ�صتقرا واأالأمان للبنان الأن ال�صناعة تعتمد اأالأ�صتثمار 

م�صانعنا  �صنطور  لبنان  يف  �صنبقى  نحن  اأالأم���د،  الطويل 

ر�صالة  ه��ذه  اخل���ارج،  يف  لبنان  اأ���ص��م  ن�رش  على  و�صنعمل 

ال�صناعي اللبناين.

وعن اجلديد الذي �صتقدمه »معامل الفلوك�س ال�صناعية - ميامة« 

يف معر�س هوريكا قال: »نح�رش لطرح افكار جديدة، »هوريكا« 

ومعظم  ممتاز،  ب�صكل  واملنظمة  ج��داً  املهمة  املعار�س  من 

اأالأخت�صا�س  اأن اهل  ال�صناعيني �صيعر�صون جديدهم فيه، كما 

العلمي �صيكونون لعر�س اأالأفكار لتطوير عامل الغذاء.

 قطاع الصناعات الغذائية 

 تربطه مظلة 

نقابة الصناعات الغذائية
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على  الطلب  اأن  ال�ساوي   اأكد  فقد  اللبناين  ال�سعيد  على  اأما 

النبيذ حمليًا تو�سعت اآفاقه مع اخلطوة اجلديدة التي �ستتميز 

يف معر�ض »هوريكا 2014« وعنها قال: »اخلرب اجليد اأن هذه 

ال�سنة وللمرة الأوىل �سيكون لالإحتاد اللبناين للكرمة والنبات 

جومانة  ال�سيدة  لنا  قدمته  هوريكا  معر�ض  يف  كبري  جناح 

�سالمة، وهذا يظهر  اأن هوريكا تويل اهتمامًا كبرياً للتجمع 

عدد  لناحية  با�ستمرار  يتطور  والذي   1997 �سنة  ان�سئ  الذي 

كتجمع  بها  القيام  ن�ستطيع  التي  املهمة  والتغطية  اع�سائه 

اأقوى من كل الن�ساطات«. 

الغذائية قال: »من  ال�سناعات  الذي �سجله قطاع  النمو  وعن 

دون �سك اإن قطاع النبيذ يف تاريخ لبنان منذ اأكرث من 150 

فلبنان بكل  به،  �سنة يف حال تطور م�ستمرة ونفتخر ونعتز 

مناطقه لديه كل ال�رشوط الطبيعية لل�سناعة من حيث املناخ 

 والمطار التي تهطل، فالطق�ض ي�سمح 
ً
والطق�ض �سيفًا و�ستاء

املميز.  النبيذ  يعطينا  الذي  املميز  العنب  لدينا  يكون  باأن 

ا�سافة اىل ان لدينا مناف�سة بّناءة بني منتجي النبيذ والتي 

توؤدي اىل حت�سن م�ستمر يف نوعية النبيذ الذي ن�سنعه. 

»تتعلق  ال�ساوي:  فقال  القطاع  هذا  يف  ال�سلبيات  عن  اأم��ا 

اىل  ال�سواح  جميء  وع��دم  القت�سادي  بالو�سع  ال�سلبيات 

لبنان ما ادى اىل انعدام ال�سياحة، كذلك �سعوبة الت�سدير اىل 

اخلارج ب�سبب الزمة العاملية التي بداأت عام 2008 ول تزال 

م�ستمرة. فنحن نحارب وننجح ب�سعوبة، ومع هذا الو�سع زاد 

النتاج اللبناين خالل ال�سنوات ال�سابقة، ويذهب الق�سم الكرب 

للبيع حمليًا،  الت�سدير ويبقى جزء منه  النبيذ اىل  انتاج  من 

وي�سم اليوم الحتاد اللبناين 20 منتجا للنبيذ ميثلون حواىل 

95 % من النتاج الكلي للبنان. 

صعوبات التصدير
وتابع ظافر ال�ساوي يف ال�سياق نف�سه حول �سعوبات الت�سدير: 

»لدينا اتفاقات مع بع�ض الدول تعفي مبوجبها م�سدريها من 

الوروبية  وال�سوق  لبنان  بني  التفاق  ح�سل  مثاًل  اجلمارك، 

نطالب دعمًا النجاز فيلم وثائقي عن النبيذ اللبناني
رئيس االتحاد اللبناني للكرمة والنبات 

ظافر الشاوي: ال نستطيع تصنيع إال النبيذ األحسن
كلفة  وارتفاع  القت�سادية  املتغريات  ظل  يف 

ال�سناعة اللبنانية، بقيت �سناعة النبيذ اللبناين 

فيها من متيز  ال�سعبي، ملا  الهتمام  يف �سدارة 

لي�س يف  ال�سناعة  هذه  �ساأن  من  رفعت  وجودة 

لبنان فح�سب بل يف العامل اأي�سًا. 

»رئي�س  ال�ساوي  ظافر  اعلنه  ما  وفق  وهذا 

لقائه  خالل  والنبات«  للكرمة  اللبناين  الحتاد 

مع »ال�سناعة والقت�ساد« بحيث اأكد  اأن جودة 

النبيذ اللبناين جعلته رقمًا مطلوبًا عامليًا على 

الرغم من عوائق تقف يف وجه دخوله اىل ا�سواق 

ومعار�س جديدة. 
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اإزالة اجلمارك  امل�سرتكة ومتت من خالله 

عن النبيذ للطرفني ولكن لبنان بلد �سغري 

للنبيذ  اجتياح  ح�سل  ولكن  ي�ستوعب  ول 

اأننا  فيما  اللبنانية  لالأ�سواق  الأوروب���ي 

ا�سواق  لغ��راق  امكانياتهم  لدينا  لي�ست 

الدول الكربى.

من  املالية  ال�سعوبات  اىل  بال�سافة 

عام  ح�سلت  التي  املالية  الأزم��ة  ج��راء 

2008 واأثرت �سلبًا على ا�ستهالك النبيذ يف 
اأ�سد وبالتايل  اأدى اىل مناف�سة  اوروبا ما 

ال�سعوبة  اأم��ا  ال�سعار.  هبوط  اىل  ادت 

التالية فهي عدم تو�سل لبنان اىل توقيع 

اجلنوبية  امريكا  دول  جتمع  خالل  من  اجلنوبية  امريكا  مع 

لذا ندفع �رشائب اأكرث من تلك الدول وي�سعب علينا الت�سدير 

اليها«. 

وعن ا�سباب تعرث هذه التفاقات قال ال�ساوي: »امل�سكلة مع 

املجموعة  ترتاأ�ض  دولة  كل  اأن  ال�سبع  الالتينية  امريكا  دول 

ملدة �ستة اأ�سهر، وحتاول وزارة القت�ساد التفاق معها ولكن 

التوافق مع دولة وقبل ان تنهيه ياأتي دور دولة  اأن تبداأ  ما 

اأخرى.

العوائق 
وعن ازالة ال�رشائب على النبيذ اللبناين يف اوروبا وتاأثري ذلك 

�سلبًا على ال�سوق اللبنانية قال: »بتقديري اأننا يف لبنان ننتج 

�سنويًا تريليون ون�ض مليون قنينة، ومع هذا ل ن�ستطيع القول 

اإننا منتج كبري للنبيذ قيا�سًا مع املغرب اأو تون�ض، وبا�ستثناء 

اخلارج  من  اآلتنا  كل  ن�ستورد  فاننا  والعنب  املناخ  وجود 

من  يزيد  ما  وهذا  والكب�سولة  والفلينة  واملل�سقات  والزجاج 

كلفتنا، فيما يكلف الزجاج يف ت�سيلي اأو الرجنتني اأقل بكثري، 

بينما نحن ن�سحن الزجاجة من فرن�سا لنعبئها ومن ثم نعيد 

ت�سديرها اىل فرن�سا. 

املواد  هذه  ت�سنيع  امكانيات  لدينا  لي�ست  انه  يثبت  وهذا 

با�ستثناء النبيذ ال�سائل وجنلب كل مواد التعبئة من اخلارج 

وهذا ما يزيد من كلفة انتاجنا، ونحن ندرك ك�سناعيني اننا 

ل ن�ستطيع ت�سنيع النبيذ الرخ�ض ولكننا 

ما  وهذا  الح�سن،  النبيذ  ت�سنيع  ن�ستطيع 

ننجح فيه تاريخيًا، وو�سل عدد  املنتجني 

امل�سدرين للنبيذ اىل قرابة 35 دولة، وكل 

�سخ�ض ي�سدر وفق ات�سالته واتفاقاته.

اجلالية  اأب��ن��اء  انت�سار  اأن  نن�سى  ول 

لنا،  �سفراء  جعلهم  اخل��ارج  يف  اللبنانية 

و�سحيح اأن القطاع لي�ض يف اح�سن ايامه 

قطاعات  من   بكثري  اأف�سل  و�سعه  ولكن 

�سناعية اأخرى، مع و�سول حجم الإنتاج 

هذا  ولكن  قنينة،  ماليني   8 من  اأكرث  اىل 

اأي�سًا عدد  لدينا  بل  الوحيد،  املوؤ�رش  لي�ض 

الزراعة  الهائل خ�سو�ساحُ يف  العاملة  اليد 

مكان  حلت  التي  الكرمة  زراع��ة  وحتديداً 

ويعي�ض  والفاكهة،  اخل�����رشاوات  زراع��ة 

م��ن ج��راء ه��ذه ال��زراع��ة ع��دد هائل من 

ال�سخا�ض، والثقل على ا�سحاب الرا�سي 

يزرعون  كانوا  لو  بكثري  اأخف  البقاع  يف 

احلرب  انتهاء  بعد  هنا  من  اخ��رى،  مادة 

النتقال  حركة  ب��داأت  لبنان  يف  الأهلية 

الكرمة  اىل  البطاطا  زراع��ة  من  النوعي 

هذا  ن�ّسط  ما  النبيذ  �سناعة  اىل  ومنها 

 8 كنا  الحت��اد  اأ�س�سنا  فعندما  القطاع. 

منتجني، واليوم �سار ي�سم 20 منتجًا فيه 

و10 خارجه، و�سار عدد املنتجني للنبيذ 

يف لبنان كبرياً ويرتاوح حجمهم من ال�سغري اىل الو�سط اىل 

الكبري، واأوجدنا ديناميكية نعتز ونفتخر فيها. 

وعن دعم قطاع �سناعة النبيذ ر�سميًا يف املعار�ض وا�ستفادة 

لبنان منه قال: »نحتاج اىل ميزانية �سغرية ت�ستطيع وزارة 

ال��وزارة  اجنزت  مرة  ولأول  فيها،  كثرياً  م�ساعدتنا  الزراعة 

ال�سنة املا�سية ا اتفاقا بان ي�سري هناك يوم لبناين يف باري�ض 

جداً،  ناجحا  يومًا  وكان  اجلمهورية  رئي�ض  برعاية  وح�سل 

و�سي�ستمر  برلني  يف  لبناين  يوم  هناك  �سيكون  اأنه  وابلغونا 

نتباحث  نزال  ول   .2014 ايار   5 يف  اأي��ام  خم�سة  مدى  على 

بخ�سو�ض امريكا الالتينية. 

وما اأود قوله ان غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة �ساعدتنا 

ال�سنة املا�سية و�ساهمت يف عملية م�ساركتنا يف املعار�ض. 

و�ساعدتنا جمعية ال�سناعيني �سابقاحُ ولكن لالأ�سف لي�ض لديها 

ميزانية للمتابعة الآن. 

باجناز  يتمثل  قليال جداً  نطلب دعما  الر�سمية  الناحية  ومن 

فيلم وثائقي عن النبيذ اللبناين، لن وزارة الزراعة لديها حق 

البث التلفزيوين من دون اأن تدفع، فاذا اجنز فيلم دعائي عن 

النبيذ اللبناين الذي هو فخر للبنان اأو ح�سل الدعم وامل�ساهمة 

التي هي مكلفة على املنتج وحده.  يف املعار�ض اخلارجية 

اأو  بو�سطنِ  يف  اأك��ون  عندما  قلبي  يكرب  اأخ��رى  ناحية  ومن 

اأو�سلو اأو يف اأي بلد واأجد لديهم النبيذ اللبناين. 

اأنا من اأن�سار اأن يكون للبنان جناح يف كل املعار�ض، مثالحُ 

هو  ال��ذي  املانيا  معار�ض  يف  �سنتواجد 

بالزمة  يتاأثر  ومل  مزدهر  اقت�ساده  بلد 

القت�سادية مثل غريه، وبلد ل ينتج النبيذ 

النبيذ  من  القليل  ينتج  بل  اأب��داً  الحمر  

اللبناين  اجلناح  يف  �سنتوجه  البي�ض، 

اأنف�سهم  ل ق�سمه الكرب املنتجون 
ّ
الذي مو

وح�سلنا على دعم مببلغ معني من غرفة 

ما  وك��ل  وال��زراع��ة.  وال�سناعة  التجارة 

و�سع  على  نح�سل  اأن  ك�سناعيني  نطلبه 

ال�سواح  وي��ع��ود  لينتع�ض  م�ستقر  امني 

لوؤلوؤة  لنه  الدنيا،  النبيذ  �سيمالأ  وعندها 

الأمن وال�ستقرار للمنطقة  �سناعية، نريد 

واأي دعم من الدولة نرحب به«. 

بتقديري أننا في لبنان 

ننتج سنويًا تريليون ونص 

مليون قنينة، ومع هذا ال 

نستطيع القول إننا منتج 

كبير للنبيذ قياسًا مع 

المغرب أو تونس

نحتاج الى ميزانية صغيرة 

تستطيع وزارة الزراعة 

مساعدتنا كثيرًا فيها، 

وألول مرة انجزت الوزارة 

السنة الماضية ا اتفاقا 

بان يصير هناك يوم 

لبناني في باريس
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مقابلةمقابلة

بيماتيك... نقطة عبور من العهود القديمة إلى العهود الجديدة 

خالد احمد بكري: أثبتنا وجودنا على الصعيدين المحلي والعالمي

العاملية . واتخذت �سعار رغيفكم الذي ل 

مت�سه اليدي .

اإىل  وتابعنا تطور معدات املخابز الآلية 

حد ميكن  جتهيز م�سانع اخلبز لالحجام 

ق��دم   40 ال�����س��غ��رية ���س��م��ن ح���اوي���ات 

ال�سياحية  املوؤ�س�سات  واي�سا«  متنقلة 

وال�سوبرماركت .

من  املنتج  بنوع  التحكم  وميكننا  كما 

ح�سب  امل��ع��دات  بتجهيز  و�سكله  اخلبز 

الإنتاجية  وبالطاقة  املتوفرة  امل�ساحة 

اإىل   300 بني  ترتاوح ما  التي  املرغوبة  

يكون  وه��ذا  فيال�ساعة  رغيف   20000
اأو  ثالثي  اأو  م��زدوج  اأو  اإف��رادي  باإنتاج 

رباعي او ثماين. 

اأن هذه املعدات �سناعة لبنانية مطابقة 

ملوا�سفات �رشوط ال�سناعة العاملية.

لذلك ح�سلت �رشكة بيماتيك على جائزة 

اجلودة والنوعية من ا�سبانيا / مدريد يف 

مطلع العام 1996 م  وعلى �سهادة الآيزو 

الداري  ونظامها  ملنتجاتها  العاملية 

.) ISO 9001:2008 حتت رقم

ومت اي�سا احل�سول موؤخرا على ال�سهادة 

الوروبية CE تبعا« للمقايي�ض واحلماية 

واملوا�سفات املطلوبة.

صعوبات في القطاع الصناعي 
وهجرة الكفاءات 

 وعن و�سعها بني ال�سناعات قال ال�سيد 

بيماتيك يف قطاع  :«�سجلت  خالد بكري 

مقبول«  ن�ساطا«  الغذائية  ال�سناعات 

2012 حيث انها رفعت  2011 و  يف عام 

يف   %  95  ، نحو  اىل  �سادراتها  قيمة 

ال�سواق العاملية،  العربية والجنبية  مبا 

فيهاالدول الفريقية والوروبية.

ت�سنيع  يف  كبري  تقدم  لبنان  �سجل  وقد 

للمواد  ال�سناعية  وامل��ع��دات  اللت 

�سناعة  خا�سة  وتطويرها  الغذائية 

الفران الآلية . حيث غزت هذه ال�سناعات 

ال�سواق العاملية وقد اثبتنا كفاءة عالية 

وت�سديرها  �سناعتنا  تطوير  من  متكننا 

اىل اخلارج بكل جدارة وثقة. 

اللبناين،  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ي��ع��اين 

القت�سادية  القطاعات  من  غ��ريه  كما 

الخرى، �سعوبات متنوعة وعديدة تقف 

طموحات  قدر  على  تطوره  امام  حائال 

امل�ستثمرين  �سيما  ول  فيه،  العاملني 

اموالهم  بروؤو�ض  يخاطرون  الذين  منهم 

نتائجها.  توقع  ميكن  ل  م�ساريع   يف 

ال��ن��ت��ائ��ج، م��ن حيث  ان  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

يعود تاريخ �سنع رغيف اخلبز اإىل العهود القدمية 

فكان يتم ت�سنيعه يدويا ومع الوقت تطورت طريقة 

�سنعه حتى اأ�سبح اليوم مت�سعبا من حيث ال�سكل 

و التكوين و اخل�سائ�س الغذائية �سمّي بخبزالعربي 

او البيتا.

وكان ذلك تقدما نحو التطور والتكنولوجيا احلديثة 

للخبزاللبناين احلايل و كاأنه نقطة عبور من العهود 

القدمية اإىل العهود اجلديدة.

»�رسكة  قدمت  التكنولوجي  التطور  مع  ومتا�سيا 

بيماتيك �س.م. م.« اف�سل ما تو�سلت اإليه ال�سناعات 

اللبنانية من معدات وافران اآلية خلدمة رغيف اخلبز 

اللبناين العربي والإفرجني واملعجنات واحللويات 

العربية والغربية على اأنواعها.

يعود تاريخ هذه ال�سناعات املتخ�س�سة 

قبل  ما  اإىل  املخابز   معدات  جمال  يف 

عام 1955 م. حيث بداأ ال�سيد اأحمد حممد 

بكري ب�سناعة هذه املعدات الآلية. 

بداأه  ما  بتطوير  بكري  خالد  ال�سيد  قام 

اأ�سالفنا لتغدو هذه ال�سناعة املتخ�س�سة 

بالعائلة. متاأ�سلة  �سناعية  اأي��دي  من 

اىل  الآب���اء  من  متوارثة  عائلية  �رشكة 

البناء .

حمليا  الأوائ��ل  من  �رشكتنا  غدت  حيث 

بيماتيك  وبقيت  املجال  بهذا  وعامليا 

وت�سميم  تطوير  دائما« يف  ال�سباقة  هي 

املخابز  �سناعة  يف  امل��ودي��الت  اح��دث 

تالقي  التي  الو�سط.  ال�رشق  يف  اللية 

مبختلف  الزبائن  بع�ض  كبريا«من  طلبا 

انحاء العامل.

رائدة في الجودة 
بني  ال��دائ��م  وج��وده��ا  بيماتيك  واثبتت 

وا�سبحت  واملحلية  العاملية  ال�رشكات 

ويعود  والتقنية  اجلودة  ملفهوم  الرائدة 

واللتزام  ال�سناعية  اخلربة  بف�سل  ذلك 

ثقة  مو�سع  جعلها  ما  وامل�ستمر،  الدائم 

ال���س��واق  غ��زت  حيث  زبائنها  جلميع 
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يف  الت�سدير  ازدي��اد  على  تدل  الرق��ام، 

وقائع  ف��اإن  الأخ���رية،  الع�رش  ال�سنوات 

اخرى ت�سري اىل تعرث عدد من املوؤ�س�سات 

بقليلة  لي�ست  احيان  ويف  ال�سناعية، 

يف  ال��رزق  اب��واب  ومعها  ابوابها  تقفل 

العاملني.  من  الل��وف  بل  املئات،   وجه 

ويتناق�ض هذا الواقع مع قدرة القت�ساد 

اللبناين الذي ميلك طاقات ب�رشية ومالية 

اقت�سادية  بنه�سة  القيام  تخوله  عالية 

القطاعات  تفعيل  عنها  ينتج  ك��ب��رية، 

اجت��اه��ات��ه��ا،  مبختلف  الق��ت�����س��ادي��ة 

وخ�سو�سًا قطاعات النتاج.

جملة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة  ت��واج��ه 

النق�ض  التحديات،  هذه  حتديات،ومن 

وذات  املتوفرة  اللبنانية  العمالة  يف 

ازدي��اد  ب�سبب  وذل��ك  التقنية،  الكفاءة 

وخ�سو�سًا  اللبنانيني  املهاجرين  اأعداد 

من ال�سباب، و�سعف التوجه نحو التعليم 

املهني والفني. وياأتي ذلك يف ظل العمل 

العمالة  ا�ستخدام  مينع  قانون  �سمن 

ال�سناعية  القطاعات  يف  اللبنانية  غري 

واي�سا ارتفاع اأ�سعار النفط خالل الفورة 

 2003 العام  من  ابتداء  الأخرية  النفطية 

ادى  ال��ذي  الم��ر  احل��ايل،  العام  وحتى 

املنتجات  اأ�سعار  يف  كبري  ارتفاع  اىل 

ال�سناعية النهائية بحواىل 33 يف املئة 

يف خالل �سنتني فقط. كما ان املوؤ�س�سات 

من  ��ذك��ر 
حُ
ي دع��م��ًا  تلقى  ل  ال�سناعية 

ا�سعار  تخفي�ض  �سعيد  على  احلكومة، 

الكهربائية،  والطاقة  النفطية  امل�ستقات 

اللبنانية  ال�سناعة  يجعل  الأم��ر  وه��ذا 

قبل  من  متكافئة  غري  مناف�سة  تواجه 

منتجات الدول املجاورة داخل الأ�سواق 

تقدم  ال���دول  ه��ذه  ان  حيث  ال��ع��رب��ي��ة، 

املذكور  امل��ج��ال  يف  كبرية  ت�سهيالت 

للموؤ�س�سات العاملة على ار�سها.

تعاين  اللبنانية  ال�سناعة  زال��ت  وم��ا 

تقليديا  ب���ات  م��ن��ه��ا  م�����س��ك��الت،  ع���دة 

يف  ال�سناعة  ن�ساأة  بتاريخ  ومرتبطا 

امل�سكالت:  ه��ذه  وج��وه  واأب���رز   لبنان. 

العاملة  واليد  النتاج  كلفة  ارتفاع   -

الوطنية.

 - غياب اأي نوع من احلماية حيال اإغراق 

 الأ�سواق املحلية بالب�سائع واملنتجات. 

وع��دم  ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  ق��ل��ة   -

فيها.  الأ�سا�سية  التحتية  البنى   وجود 

- غ��ي��اب خ��ط��ة ر���س��م��ي��ة وا���س��ح��ة 

ل�����دى ال�����دول�����ة، ب���ال����س���اف���ة اىل 

 ع����وائ����ق ت�����رشي��ع��ي��ة وق���ان���ون���ي���ة. 

ال�سناعي  التمويل  حجم  ���س��اآل��ة   -

مع  باملقارنة  الت�سليفات  جممل  من 

املحلي.  ال��ن��اجت  يف  اأك���رب   م�ساهمة 

باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  عدم   -

يف ما يتعلق بالتفاقات التجارية مع 

الدول، منها بلدان �سديقة و�سعت عوائق 

ال�سترياد. على  �رشيبية  غري   تقنية 

باملنتجات  ال��ل��ب��ن��اين  ث��ق��ة  ق��ل��ة   -

منها.  الغذائية  �سيما  ل   واملحلية، 

- تراجع القدرة ال�رشائية لدى �رشيحة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، م��ا يجعل  ك��ب��رية م��ن 

ب�سبب  الج��ن��ب��ي��ة،  املنتجات  بع�ض 

جودتها،  ت��دين  ورغ��م  ا�سعارها  ت��دين 

اللبنانية.  للب�ساعة  حقيقية   مناف�سة 

املرافئ  عرب  الت�سدير  كلفة  ارتفاع   -

 اللبنانية ول �سيما مرفاأ بريوت واملطار. 

- مناف�سة غري م�رشوعة من موؤ�س�سات 

غري مرخ�ض لها.

ال��ت��ه��ري��ب   - ع����دم ���س��ب��ط ع��م��ل��ي��ات 

ع����رب احل�������دود ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب 

دون ���رشائ��ب(  م��ن  ب�����س��ائ��ع   )دخ����ول 

ال��راأ���س��م��ال  لتمويل  مرتفعة  كلفة   -

الت�سغيلي.

امل��وا���س��ف��ات  بع�ض  تنا�سب  ع���دم   -

خ�سو�سية  مع  ال�سلع  على  املفرو�سة 

ال�سناعة اللبنانية.

 - ارتفاع يف اأ�سعار املدخالت واخلدمات 

نتيجة  وبالت�سدير،  بال�سناعة  املرتبطة 

من  عدد  يف  الحتكار  ممار�سة  ا�ستمرار 

املجالت واأ�سواق ال�سلع واخلدمات، مثل 

والكهرباء  واملوا�سالت  املرفاأ  خدمات 

واملياه.

الحلول االصالحية
اىل  اللبنانية  ال�سناعة  نه�سة  حتتاج 

والتوجهات،  الإج��راءات  من  عدد  تطبيق 

الإنتاج  العمل على حماية  ويف مقدمتها 

املناف�سة  �رشوط  مع  يتالءم  مبا  الوطني 

ال��ت��ج��ارة  منظمة  و�����رشوط  املتكافئة 

العاملية، وا�ستغالل بنود اتفاقات منظمة 

التجارة العاملية التي ت�سمح للدول بهوام�ض 

النتاجية  العمليات  دعم  يف  احلرية  من 

يف القطاعات ال�سعيفة، لكن من دون اأن 

الأ�سواق.  يف  كبرية  ت�سوهات  اىل   ي��وؤدي 

للقطاع  ال�ساملة  النه�سة  تتطلب  كما 

مقبولة،  باأ�سعار  النتاج  عنا�رش  توفري 

وجم��الت  وم�ستلزماتها  لل�سناعات 

 ال��ت��و���س��ي��ب وال��ت�����س��وي��ق وال��ت�����س��دي��ر. 

ال�سناعة  وزارة  دور  تفعيل  ينبغي  كما 

القت�سادية  ال�سيا�سات  و�سع  لي�سمل 

وتقدمي  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  بتنمية  املعنية 

الت�سهيالت الالزمة لتحفيز القطاع اخلا�ض 

النتاج  وخطوط  موؤ�س�ساته  تطوير  على 

الكلفة املرتبطة به، مبا ي�ساهم  وتقلي�ض 

الوطنية.  ال�سناعات  تناف�سية  رف��ع   يف 

مزيد  اىل  ال�سناعي  القطاع  يحتاج  كما 
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مقابلة

من الت�سهيالت يف احل�سول على التمويل 

اقت�ساديًا،  منا�سبة  بتكاليف  امل�رشيف 

متطلبات  الت�سهيالت  هذه  تغطي  ان  على 

من  احجامها،  اختالف  على  املوؤ�س�سات 

وي�سمل  و���س��غ��رية.  ومتو�سطة  ري��ادي��ة 

�رشكة  عمل  قاعدة  تو�سيع  التوجه  ه��ذا 

املي�رشة  القرو�ض  توفر  التي  ك��ف��الت، 

تب�سيط  اىل  بال�سافة  املوؤ�س�سات،  لهذه 

املوؤ�س�سات  يف  الإداري�����ة  الإج������راءات 

والتجارة  بال�سناعة  املعنية  العامة 

اخل����ارج.  ويف  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����س���واق   يف 

ا�ستخال�ض  الإط�����ار  ه���ذا  يف  ومي��ك��ن 

لتطوير  ال��ت��ال��ي��ة  امل��ق��رتح��ة  احل���ل���ول 

ال�����س��ن��اع��ي:  ال��ق��ط��اع  دور   وت��ع��زي��ز 

البلدان  يف  النفط  اأ�سعار  معاجلة  اأوًل: 

التجارة  منطقة  يف  الأع�����س��اء  العربية 

ال��دول  مل�ساعدة  الكربى  العربية  احل��رة 

توقف  اأو  نفطية،  م�ستقات  تنتج  ل  التي 

امل�ستقات  دعم  عن  للنفط  املنتجة  الدول 

التي   WTO ل��ق��رارات  تطبيقًا  النفطية 

حاليًا  املطبق  ال��ن��وع  م��ن  ال��دع��م  حتظر 

للنفط.  امل��ن��ت��ج��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول   يف 

ث��ان��ي��ًا: اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف الت��ف��اق��ات 

وذلك  الثنائية  والقت�سادية  التجارية 

مب�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ب��ه��دف 

وت��رية  جلهة  احل��ا���س��ل  اخل��ل��ل  ت�سحيح 

ب��امل��ث��ل وجل��م  امل��ع��ام��ل��ة  اأو  الن��ف��ت��اح 

 ال��ت��ه��ري��ب وال����س���ت���رياد غ��ري ال�����رشع��ي. 

لقيام  م�سجعة  ت�رشيعات  �سن  ث��ال��ث��ًا: 

لبنانية  �رشكات  بني  م�سرتكة  م�ساريع 

نقل  ت�سهيل  �ساأنها  م��ن  لبنانية  وغ��ري 

واخل��ربات  واملعلوماتية  التكنولوجيا 

اللبنانية،  الن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اىل 

وتاأمني موارد مالية من اجلهات املانحة 

امل�ساريع.  ه��ذه  مثل  معها  يقام   التي 

وداعمة  م�سجعة  ت�رشيعات  �سن  راب��ع��ًا: 

وال�سناعية،  التجارية  املوؤ�س�سات  لدمج 

وحوافز  �رشيبية  اإعفاءات  منح  حد  اىل 

التوجه  هذا  دعم  �سبيل  يف  موؤثرة  اأخرى 

 مب���ا يف ذل���ك ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة. 

خام�سًا: ت�سجيع على قيام جتمعات جتارية 

و�سناعية متكاملة وت�سجيعها على اقامة 

نظم م�سرتكة للخدمات الداعمة، ول �سيما 

اجل��ودة.  من  بالتاأكد  املتعلقة   اخلدمات 

باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  �ساد�سًا: 

تي�سري  ات��ف��اق��ي��ة  عليه  ن�ست  م��ا  وه���و 

ال��دول  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وتنمية 

اإما  املبداأ  هذا  تطبيق  ويجري  العربية. 

عرب  واإم��ا  اجلمركية،  الر�سوم  فر�ض  عرب 

ال�سلع  لبع�ض  ا���س��ت��رياد  اإج����ازات  منح 

ال�سلع.  بع�ض  ا�سترياد  منع  اىل   و�سوًل 

الطاقة  اأ�سعار  خف�ض  على  العمل  �سابعًا: 

ال�سائدة عامليًا.   مبا يتنا�سب مع الأ�سعار 

ث����ام����ن����ًا: ����س���ن واإب����������رام ال���ق���وان���ني 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  الإج�����راءات  واإجن����از 

ح��م��اي��ة الن���ت���اج امل��ح��ل��ي م���ن جهة 

ثانية.  ج��ه��ة  م��ن  امل�ستهلك   وح��م��اي��ة 

ال�سمان  نظام  هيكلة  اإع���ادة  تا�سعًا: 

الجتماعي من خالل وقف الهدر وتخفي�ض 

الكلفة الإدارية املرتفعة وحتقيق التوازن 

امل���ايل يف ال�����س��م��ان وت��وج��ي��ه م���وارد 

الأج��دى  ال�ستعمالت  نحو  ال�سندوق 

اجتماعيًا.

دور القطاع الخاص
ت��زال،  ول  اللبنانية،  ال�سناعة  كانت 

تعتمد ب�سكل كبري على املبادرات الفردية 

اأثبت  وق��د  اللبناين.  اخل��ا���ض  للقطاع 

القطاع اخلا�ض ال�سناعي يف لبنان قدرة 

القت�سادية  التحديات  مع  التكيف  على 

اىل  بال�سافة  والأم��ن��ي��ة،  وال�سيا�سية 

الأ���س��واق  يف  القت�سادية  امل�ستجدات 

القطاع  ب��داأ  كما  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية 

اخلا�ض اللبناين يعي احلاجة اىل املبادرة 

والتنموي.  البيئي  مبحيطه   بالهتمام 

توجيه  م��ن  ب��د  ل  الإط���ار،  ه��ذا  و�سمن 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض ن��ح��و م���زي���د من 

اأجل  من  التكنولوجيا  يف  ال�ستثمارات 

ا�ستخدام  وتر�سيد  الإنتاج،  كفاءة  تعزيز 

الطاقة وتقلي�ض الكلفة، نظراً اىل امل�ساكل 

بال�سافة  الطاقة،  اإم��دادات  يف  الكثرية 

اىل احلد من التلوث.  
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مقابلة

يرتبط قطاع ال�سناعات الغذائية بقطاع التعبئة 

والتغليف ب�س���كل مبا�رس كونه العامل الأ�سا�سي 

يف عملية الرتويج والت�سويق، لأن الغالف و�سكل 

العب���وة هما العامل الأول يف جذب امل�س���تهلك، 

وتاأتي بعده م�ساألة اجلودة ال�سناعية يف تر�سيخ 

ال�سناعة الغذائية وا�ستمراريتها. 

 يف هذا ال�ساأن حتدث فريد دكا�س �ساحب موؤ�س�سة

اىل   »Flexible Packaging Industries«
»ال�سناعة والقت�ساد« عن اأهمية قطاع �سناعة 

التعبئ���ة والتغلي���ف يف التعريف ع���ن املنتج 

ال�سناعي خ�سو�سًا الغذائي، بال�سافة اىل اأهمية 

�رسوط ال�سالمة ال�سحية ل�سناعة اأكيا�س التغليف 

كونها توؤثر مبا�رسة على ال�سحة العامة. 

يف هذا ال�سياق اأو�سح �رشورة تطوير قطاع التعبئة والتغليف: 

التي  ال�سورة  ا�سا�سيًا يف  والتغليف دوراً  التعبئة  »يوؤدي قطاع 

الذي يعبىء بطريقة مرتبة وغالف  اللبناين  يقدمها اىل املنتج 

يجذب  ال��ذي  وهو  املنتج  هوية  هو  الآن  التغليف  لأن  مرتب، 

موحيًا  للمنتج  العام  ال�سكل  يكون  اأن  بد  ل  هنا  من  امل�ستهلك، 

بالثقة، واإذ مل يكن التغليف قد �سنع بطريقة جيدة �سي�سل اىل 

موا�سفات  �سمن  نعمل  ونحن  �ستت�رشر.  الب�سائع  اأن  نتيجة 

عالية جداً ومنها الكيا�ض التي تعزل الوك�سيجني عن م�سمون 

الكي�ض وذلك للمحافظة على املنتج، خ�سو�سًا تلك الب�سائع التي 

ت�سدر اىل اخلارج، 

لذا قاإن دورنا ا�سا�سي مبا�رش، فالتعبئة عملها دقيق جداً، لأننا ل 

نعتمد ال�سكل العام فقط بل علينا ت�سنيع اكيا�ض تبقي املنتجات 

طازجة ملدة اأ�سهر طويلة قد ت�سل اىل �سنوات«. 

املنتجات  تتحلل على �سحة  اأن  التي ميكن  الأغلفة  تاأثري  وعن 

الغذائية قال: »اإن املنتج الذي يقدمه املعمل يت�سمن اأنواع مواد 

ح بها عامليًا، على عك�ض الكثري من امل�سانع 
ّ
عالية اجلودة وم�رش

اللبنانية التي تعتمد على مواد ممنوعة امريكيًا واأوروبيًا، واذا 

حاولوا ادخال هذه الب�سائع متنع مبا�رشة«. 

واأ�ساف مو�سحًا: »مثاًل هناك مادة BBC وهي مواد جتلب من 

ال�سني وفيها مواد ا�سمها »فاراتايزر« وهي مواد م�رشطنة مئة 

لبنان،  اىل  الدخول  من  املواد  هذه  اأ�سف ل متنع  وبكل  باملئة، 

وفيها موا�سفات  املانيا  التغليف من  مواد  ن�سرتي  بينما نحن 

عاملية وهي ل تت�سمن »فاراتايزر« ونحن ندفع ثمنه زيادة عن 

ال�سني ول نقبل العمل اإل مبواد عالية اجلودة«. 

القت�سادية  للتحديات  والتغليف  التعبئة  قطاع  مواجهة  وعن 

قال دكا�ض: »اإذا اخذنا مثاًل الدول املوردة اىل لبنان، �سنتحدث 

ول  �سناعتها،  ت�سدير  على  عملت  دولة  اأكرث  وهي  تركيا  عن 

البيع  نريد  وعندما  كثرية،  اأماكن  يف  ت�ساعدنا  الدولة  اأن  ننكر 

كثرية،  وموا�سفات  و�سهادات  رخ�ض  تاأمني  علينا  اأوروبا  اىل 

ك�سناعيني  لننا  تاأمينها  الدولة  على  متطلبات  اىل  بال�سافة 

التي  ال�سناعية  الأر���ض  واأهمها  وحدنا،  تاأمينها  ن�ستطيع  ل 

الأرا�سي اىل  الدولة ت�سنيف  ا�سعارها خيالية جداً وعلى  باتت 

�سناعية وغريها، فكلفة الأر�ض يف لبنان غالية جداً، ففي الدول 

العربية على عك�ض لبنان الر�ض ال�سناعية اأرخ�ض من الر�ض 

عالية  بجودة  النوعية  على  نعمل  نحن  العادية.  او  الزراعية 

منتجاتنا.  جلودة  �سدموا  ايطاليا  اىل  بعنا  فعندما  وعاملية، 

وامل�سكلة عندما دخلنا اىل موا�سفات ل ميكننا تنفيذها ونحن 

نعمل يف مكان م�ستاأجر«. 

وعن م�رشوع املدن ال�سناعية التي حت�رشها جمعية ال�سناعيني 

قال: »ننتظر ترجمة هذه امل�ساريع، كما اأن جمعية ال�سناعيني ل 

ت�ستطيع وحدها تنفيذها، مثاًل جنح المر يف البقاع لن البلدية 

البقاع،  يف  العمل  يريدون  اأنهم  اىل  بال�سافة  الأم��ور  �سهلت 

»Flexible Packaging Industries« شركة

فريد دكاش: نحن على المدى البعيد الناتج االقتصادي الحقيقي 
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وبينما يف مناطقنا ل يهمهم اأمرنا. 

التي ل  اللبنانية  الدولة  ت�سمح  مو�سوع واحد يهمنا وهو كيف 

ت�ستطيع تاأمني الطاقة لل�سناعات اللبنانية، بذلك بينما تبيعهم 

هذه الطاقة مع �رشيبة كبرية وم�ساعفة. بال�سافة اىل القطاع 

اختفت  �سنوات  ع�رش  لفرتة  اآم��ال  عليه  بنيت  ال��ذي  ال�سياحي 

و�سار  تطور  �سنة  ثالثني  منذ  افتتح  الذي  امل�سنع  بينما  الآن، 

لديه فروع، ونحن ك�سناعيني على املدى البعيد �سنكون الناجت 

كل  ان  والدليل  القت�ساد،  ن�سف  من  اأكرث  نكون  وقد  احلقيقي، 

ل  لبنانية،  اإدارات  على  مبنية  اخلارج  يف  ال�سناعية  ال�رشكات 

يوجد م�سنع ناجح اأو �رشكة كبرية يف اخلليج وحتديداً المارات 

وال�سعودية اإل والدارة لبنانية، عر�ست علي مبالغ كبرية لبقى 

افتح  ان  ابقى يف لبنان، وف�سلت  اأن  يف اخلارج ولكني ف�سلت 

امل�سنع يف لبنان وادخلت معي �رشكاء لبنانيني مغرتبني، ولكن 

فيه  يجد  ل  بلد  يف  للبقاء  �سخ�ض  اي  اقناع  ي�ستطيع  ل  غريي 

الدعم من اأحد«. 

وفق  امل�سارف  »تعمل  قال:  بال�سناعة  امل�سارف  عالقة  وعن 

امل�رشيف  القطاع  اأن  مع  مب�سلحتها،  تقوم  والدولة  م�سلحتها 

امل�رشف  قرو�ض  واإجناز  ال�سحيحة  بطريقة  ويعمل  لبنان  يف 

ولكن كل �سيء يحتاج اىل تطوير  املركزي »كفالت« مهم جداً 

اأكرب. 

اىل  الدخول  املخت�ض  الوزير  ي�ستطيع  ل  الدولة،  �سعيد  وعلى 

احلكومة وقبل اجناز عمله يتغري، اأطول فرتة عمل حلكومة كانت 

6 اأ�سهر، اأي اأنه ل ي�ستطيع العمل يف فرتة وجيزة«. 
ويف خ�سم حماولت النهو�ض القت�سادي اأو�سح فريد دكا�ض: 

»ما اأود قوله اإن اللوبي ال�سهيوين اأذكى واأقوى لوبي يف العامل، 

بينما لدينا اكرث من 20 مليون لبناين حول العامل ل يتعاملون مع 

اللبناين بطائفية بل مبهنية، وكل ما نحتاجه فتح بنك خدمات 

وتوؤمن  امل�ساألة  هذه  ت�ستغل  اأن  يجب  والدولة  معهم،  للتوا�سل 

مع  التعاون  وين�سط  ليعود  ممكن  قدر  اأقل  ال�سناعي  للمغرتب 

اللبنانيني، وتنظيم قمة لبنانية- لبنانية جلمع رجال الأعمال 

مع بع�سهم، واخذوا نتيجة هائلة. لأنه ل يوجد لبناين اإل ويحب 

لبنان حتى لو كان يحمل جن�سية اأخرى. لنكن نحن املركز وهم 

الفروع«. 

وتابع مبو�سوع التعبئة والتغليف: »قطاع الطباعة كبري ووا�سع 

باك«  ن�سرتي من »ما�سرت  واحد، نحن مثاًل  ول يخت�رش مبعمل 

جتميع  عملنا  الدمج،  بعملية  ونقوم  وندبلجه  ونطبعه  النايلون 

الورق وطبعه وحت�سريه ليتحول اىل مادة جاهزة للتعبئة. 

الورق ومن قبلهم هم من ي�سنعون  ومن كان قبلنا من ي�سنع 

احلبوب، يف لبنان ن�ستطيع مادة واحدة ممن النايلون والباقي 

كبرية  طاقة  اىل  حتتاج  الت�سنيع  كلفة  اأن  اإل  ن�ستورده،  كله 

وعالية جداً، ولي�ض من اخلطاأ اأن ن�ستورده، ولكن امل�سكلة عندما 

وا�سدرها  م�سافة  �رشيبة  عليها  اأدفع  الأولية  املواد  ا�ستورد 

معفية من ال�رشائب ول ا�ستطيع حت�سيل ال�رشيبة لأن الروتني 

الداري يقتل ال�سناعي«. 

قال:  عامة  اللبنانية  بال�سناعة  يرتب�ض  ال��ذي  اخلطر  وع��ن 

»هناك خطورة على ال�سناعة يف لبنان، فمنذ 1990 لغاية الآن 

كل النتائج التي �سدرت كانت حول �رشر ال�سناعة يف لبنان، 

الأرباح  �رشائب  من   %  70 بن�سبة  باعفائنا  لهم  احرتامي  مع 

فاإذا  اأوًل  لرنبح  لت�ساعدنا  الربح  فقبل  امل�سدرة،  الب�سائع  على 

اردت الت�سدير لأربح على الدولة م�ساعدتي يف ذلك، واذا ارادت 

م�ساركتي يف الرباح فال باأ�ض لكن لترتكني اأربح اأوًل. فعندما 

اأن  نرى  املقابل  يف  ولكننا  ذلك  لنا  يتم  ال�رشيبة  عنا  تخفف 

الطلبية التي كلفة انتاجها اأعلى مما لدينا ل ن�ستطيع مناف�ستها، 

فاإن الأمر م�سكوك فيه«. 

واأ�ساف: »لي�ض من املنطق اأن ت�سل حمولة م�ستوردة براً تكلفنا 

300 دولر، فيما تكلفنا حمولة ب�سائع اأقل عرب من املرفاأ 1500 
دولر، ويف ال�سوبر ماركت ل جند اأكرث من 20 % من الب�سائع 

لل�سناعة اللبنانية بينما كل الب�سائع م�ستوردة. 

من  التغليف  ب�سائع  بدخول  الدولة  ت�سمح  كيف  ن�ساأل  وهنا 

تركيا، بينما لدينا خم�ض م�سانع تعمل يف لبنان، وهنا اأقول اإن 

اأقدم امل�سانع  هناك جرمية حت�سل بحقنا ك�سناعيني ما دفع 

يف لبنان اىل الإغالق. 

ترفع  واأن  تركية،  من  اكرث  ب�سكل م�ساعف  اأعمل  اأن  هو  واحلل 

على  �رشائب  وتاأخذ  النتاج  كلفة  على  ال�رشائب  عني  الدولة 

الأرباح. فنحن لدينا بحدود مئة �سناعي بال�سافة اىل ت�سدير 

ب�سائعنا اىل اخلارج«. 
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 اأم����ا امل�����س��ك��ل��ة امل���وج���ودة ه��ي ع��دم 

مناف�سونا  عليه  يح�سل  ما  يف  امل�ساواة 

نود  فعندما  وم�����س��اع��دة،  ح�سور  م��ن 

مناف�سة �رشكات على م�ستوى عاملي من 

الدول  توؤمنه  ما  لنا  يوؤمن  اأن  املفرت�ض 

يتحقق  ما  كل  لأن  لل�سناعة،  الخ��رى 

من اجنازات على امل�ستوى ال�سناعي يف 

ا�سحاب  من  فردية  بجهود  اأغلبه  لبنان 

عن  �سورة  يعطي  ما  وهذا  املوؤ�س�سات، 

حجم اجلهد الكبري والداء العايل لالإدارة 

وال�سناعيني والعاملني يف هذا املجال، 

ظروفهم  العامل  دول  من  مناف�سينا  لأن 

خمتلفة متامًا«. 

ورفعه  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  من��و  وع��ن 

»هناك  ق��ال:  املحلي  ال��ن��اجت  مل�ستوى 

الغذائية  لل�سناعة  لبنان  يف  خ�سو�سية 

العامل  يف  و���س��اأن  باأهمية  تتميز  وه��ي 

امل�ستوى  ع��ل��ى  م��ق��درة  غ��ري  ول��ك��ن��ه��ا 

العربية  الدول  يف  لبنان  فا�سم  الر�سمي، 

مهم مقارنة مع مناف�سينا من دول عربية 

لها  لبنان«  يف  »�سنع  فكلمة  اأخ���رى، 

قيمة، هذا بال�سافة اىل الذوق ال�سناعي 

والتغليف  باجلودة  واهتمامهم  اللبناين 

العوامل  م��ن  جمموعة  وه��ذه  وال���ذوق، 

والقت�ساد  ال�سناعة  دع��م  يف  ت�ساعد 

حقها  تاأخذ  مل  ال�سناعة  لكن  اللبناين، 

بعد واأمامها جمالت وا�سعة لو اأمنت لها 

ن�سبة  لرتفعت  حتتاجها  التي  الظروف 

الناجت القت�سادي من ال�سناعة فقط«. 

فيما �رشح الظروف التي ميكن ان تطور 

عن  نتكلم  »عندما  بالقول:  ال�سناعة 

الوطني(  )الإقت�ساد  نقول  القت�ساد 

�رشكة  اأو  بقطاع  خا�سا  لي�ض  اأن��ه  اأي 

القت�ساد  عن  نتحدث  وعندما  معينة، 

الوطني تكون هناك موؤ�س�سات وطنية من 

املفرت�ض اأن توؤمن له ما يحتاجه، وهذا 

اأمر  العامل، وهذا  ما يح�سل يف كل دول 

طبيعي. 

بينما يف لبنان هناك اأمور كثرية ت�سغل 

النتاج  غري  الوطنية  املوؤ�س�سات  ب��ال 

تقوم  املوؤ�س�سات  ه��ذه  اأن  فلو  ع��ام��ة، 

بعملها ت�ستطيع تقدمي الدعم، فاي ن�ساط 

باهتمام  يتابع  مل  اإذا  ب��ه  القيام  ن��ود 

�سناعي  اي  مثاًل  يتابعون،  وم�سوؤولني 

اإن ح�سلت م�سكلة يتوجه بها  العامل  يف 

لت�سهيل معامالته وتطبيق  الوزارات  اىل 

ي�ستطيعون  هم  مل�سلحته،  الإتفاقات 

تنظيم ال�رشوط ال�سناعية التي فر�سناها 

اىل  الدخول  نحن  ن��ود  وعندما  عليهم، 

نود  عندما  ولكن  ن�ستطيع،  ل  اأ�سواقهم 

هم  بينما  ر�سومًا  عندهم  ندفع  الت�سدير 

الر�سوم، فيدخلون  ل يدفعون عندنا تلك 

بتنفيذ  م��ل��زم��ون  ون��ح��ن  ليناف�سونا، 

التفاقيات«. 

الدولة والنقابات
ال��دول��ة  اج�����راءات  فاعلية  ع���دم  وع���ن 

مو�سوعيني،  »لنكن  ق��ال:  والنقابات 

عامة ل ارى اأن جتربة النقابات ناجحة 

املفاهيم  يف  ه��و  وال�سبب  لبنان  يف 

 مدير عام شركة »التغذية« 
سمير سنو: »صنع في لبنان« ذات قيمة خارجيًا

�سهد لبنان خالل ال�سنوات ال�سابقة 

عملية تطوير لل�سناعات الغذائية 

التي بات���ت من اأه���م النتاجات 

ال�س���ناعية، خ�سو�س���ًا اأن معظم 

اللبنانية  الغذائي���ة  ال�س���ناعات 

الت�س���دير ب�س���بب  تعتم���د على 

كثاف���ة اأنتاجها وعدم ا�س���تيعاب 

ال�س���وق املحلي���ة له���ا، وقدرتها 

التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية، 

ويعود ذلك اىل اجلودة ال�سناعية 

وموا�س���فات �س���المة الغذاء التي 

يتمي���ز به���ا الإنت���اج اللبن���اين 

الغذائية.  يف معظ���م �س���ناعاته 

ويف هذا ال�س���اأن اأكد �س���مري �سنو 

مدير عام �رسك���ة »التغذية«  اأن 

�سناعة املواد الغذائية يف لبنان 

تعت���رب رقم���ًا �س���عبًا يف عملية 

التناف�س يف اخل���ارج على الرغم 

من عدم ح�س���ولها عل���ى الدعم 

الكايف ر�سميًا. وعن عدم امل�ساواة 

الذي يتعر�س له قطاع ال�سناعات 

الغذائية والتناف�س مع الب�س���ائع 

الأجنبية قال �سمري �سنو: »ل يوجد 

م�س���اواة يف ما يتعل���ق باجلودة 

واملتابعة  الأ�س���ناف  وم�س���توى 

الداري���ة والت�س���ويقية، نحن من 

خ���الل انت�س���ارنا يف ع���دد كبري 

م���ن دول العامل وم�س���اركتنا يف 

العاملي  امل�ستوى  على  منا�سبات 

والطلب الذي يكون على منتجاتنا 

من بع�س الدول ليح�س���لوا على 

وكالتنا، هذا يدل اأن لدينا م�ستوى. 
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يف  العاملون  يعتمدها  التي  والذهنية 

هذه املجالت فهي غري فعالة ول ت�سبه 

مثيالتها يف  دول اأخرى ، مثاًل عادة يف 

اإرادة ليتجمعوا،  دول العامل يكون لديهم 

حتى لو مل يكن هناك نقابة يبحثون عن 

نقابة  ويوؤ�س�سون  جتمعهم  التي  العوامل 

لدينا  نحن  بينما  حقوقهم،  عن  تدافع 

امور كثرية جتمعنا اإل ان النقابات لي�ست 

فعالة بهذا الهدف، ولكن مبجرد انطالق 

ب�سبب  النطالقة  ه��ذه  تتعرث  امل�رشوع 

يبحثون  النا�ض  لن  الفردية،  املبادرة 

عن التوحد والندماج واملبادرة الفردية 

ل تنجح«. 

اأع�ساء  كل  اأ�سمل  اأن  اريد  »ل  واأ�ساف: 

للنقابات  يوؤ�س�ض  البع�ض  لكن  النقابات، 

ا�سحاب  فبع�ض  بعملهم،  يقومون  ول 

اخلا�سة  م�ساحلهم  تهمهم  النقابات 

النقابات  وموؤ�س�ساتهم، وبالتايل اع�ساء 

ان  من  ياأ�ض  اأو  اهمال  هو  منهم  ج��زء 

النقابة لن حتقق اأهدافهم. فال الدولة ول 

النقابات تقوم بعملها وهذا ما يدفع كل 

الن�سال من  فرد من خالل موؤ�س�سته اىل 

اأجل اإي�سال �سوته«. 

بها  قامت  التي  الفردية  املبادرة  وعن 

جمعية ال�سناعيني لإن�ساء مدن �سناعية 

وعدم انتظار الدولة، قال: »هذا اأمر يب�رش 

لي�ض  ال�سناعيني  جمعية  ولكن  باخلري 

ي�ستطيعون  فهم  تنفيذية،  �سفة  لديها 

التو�سيات،  وت��ق��دمي  اجل���ذور  تن�سيق 

الدولة  ق��رارات  بانتظار  الأم��ور  وتبقى 

اأقول  وهنا  ال�سعبة،  النقطة  هي  التي 

اإن الدولة اأي�سًا هي نحن عندما نر�سى 

بالو�سع ل اأحد يغريه«. 

السلع المتجددة
وعن التجدد يف ال�سناعات التي تقدمها 

»منذ  �سنو:  قال  فرتة  كل  تغذية  �رشكة 

بداية العمل يف �رشكة التغذية يف العام 

1986، كنا ننتج اللحوم احلالل امل�سنعة 
مل  وقت  يف  انتاجنا  وطرحنا  وامل��ربدة، 

وكنا  قبلنا،  ول وجد  اأحد حمليًا  ي�سبقنا 

اأن  ي�سرتط  ال��ذي  امل�ستهلك  طلب  نلبي 

تكون اللحوم حالل، لهذا �سعارنا هو اأننا 

وتطورت  حالل«  مرتديال  قال  من  »اأول 

ال�رشكة وانتقلنا اىل مركز اأكرب وتو�سعت 

الأ�سناف ورفعنا م�ستوى اجلودة. 

العديد  يف  م�ساركتنا  اىل  بال�سافة  هذا 

معر�ض  واأخرها  العاملية  املعار�ض  من 

اقباًل  جناحنا  �سهد  حيث  فود«  »غولف 

ان يكونوا وكالء  الكثريون  كبرياً، وطلب 

اىل  بال�سافة  هذا  العامل،  دول  يف  لنا 

منتجاتنا  من   %  60 ح��واىل  ت�سديرنا 

اىل  ن�سدر  لبنان.  خ��ارج  اىل  املعلبة 

وافريقيا  وال��ع��راق  واخلليج  ا�سرتاليا 

و�سورية وافغان�ستان وفنزويال وغريها، 

املعار�ض  يف  م�ساركتنا  خ��الل  وم��ن 

على  للعمل  اجتاه  هناك  يكون  العاملية 

الت�سدير اىل خارج لبنان«. 

املنتجات اجلديدة قال: »نطور كل  وعن 

جودتها  لت�سري  القدمية  املنتجات  فرتة 

اأطيب و�رشرها اقل، من  اأح�سن وطعمها 

الذي  اجلديد  امل�سنع  اىل  انتقالنا  خالل 

عمل  ور�سة  الآن  و�سار  م�رشوعًا  كان 

مبنى  يت�سمن  مرت  األ��ف   22 م�ساحتها 

اأكرب،  انتاج  كبريا وم�ستودعات وخطوط 

لتطوير  وا�سع  م�رشوع  لدينا  و�سيكون 

الدجاج  بلحم  نعمل  نحن  �سناعتنا، 

هناك  واح��دة  كل  ومن  واحلب�ض  والبقر 

ومدخنات،  وف�ستق  زيتون  ا�سناف  عدة 

بال�سافة اىل )هوت دوغ( ومن املعلبات 

�سندخل  واأخ��رياً  خمتلفة،  احجام  عندنا 

الطون  �سن�ستورد  حيث  ج��دي��داً،  �سنفًا 

ونعلبه، و�ستبقى هناك اأفكار جديدة ولن 

تنتهي«. 

عوائق  اأي  من  الرغم  »على  �سنو:  وختم 

انتاجية اأو ترويجية اإل اأن لدينا اإجنازات 

او  والنقابات  اجلمعيات  م�ستوى  على 

نتيجة  الدولة  موؤ�س�سات  م�ستوى  على 

فعاًل  يكونون  ك��اأف��راد  عنا�رش  وج��ود 

وحما�سة،  م�سداقية  ولديهم  ن�سيطني 

وعندما  امل�سكلة  هي  املنظومة  ولكن 

فعلت  مهما  الفردية  اجلهود  تواجهها 

يبقى انتاجها حمدود«. 
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>> Thermal printer mounted
     on a strong stainless steel structure
     in order to have more printing endurance.

>> OPTIONAL WEIGHING SYSTEM
    Connection to external
     Load cell or platform scale

>> Printing Speed: 100 mm/s

>> Works with receipts and labels

>> Activated by keyboard with
      user log alternated
      with internal load cell
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مقابلة

 نقيب الصناعات الغذائية السابق وصاحب »شركة سوناكو« 

جورج نصراوي: نطلب حماية اإلنتاج الوطني عبر دعم الّصناعات الغذائية

كّل  اإّن  حيث  املناف�سة،  ح��ّدة  اأرتفاع  ومع 

وتو�سيع  منتجاتها  لتطوير  ت�سعى  �رشكة 

حتديث  خو�ض  يف  فاأّننا  اأنت�سارها،  نقطة 

املواّد  وا�ستخدام  ة 
ّ
النوعي ومراقبة  الآلت 

ة املمتازة لإر�ساء ذوق 
ّ
ة ذات النوعي

ّ
لي

ّ
الأو

امل�ستهلك و�سمان �سالمته«.

الصادرات 
الإن��ت��اج  ت�رشيف  ا�ساليب  اأو���س��ح  فيما 

كالتايل: »نقوم بت�سدير 85 % من منتجانتنا 

اىل بلدان العامل، لذلك نقوم بامل�ساركة يف 

 SIAL / ANUGA ة، مثل
ّ
املعار�ض العاملي

ة مثل 
ّ
GULF FOOD / واملعار�ض املحلي

HORECA كما ن�سعى لتطوير كاّفة و�سائل 
ما اأنها 

ّ
الأت�سال SOCIAL MEDIA، ل�سي

ف 
ّ
وتعر امل�سافات  وتخت�رش  العمل  ت�سهل 

عن منتجاتنا«.

وعن خ�سارة بع�ض ال�سلع ل�سواقها ب�سبب 

»يف  ق��ال:  التجارية  التفاقات  �سيا�سة 

ة 
ّ
وال�سيا�سي الإقت�سادية  الأو���س��اع  ظ��ّل 

واملناف�سة  ��ات 
ّ
ال��ّت��ح��دي ورغ���م  ئة، 

ّ
ال�سي

مبالحقة  نقوم  فاإّننا  اللبنايّن،  للمنتج 

ة 
ّ
الّتطورات يف كافة املجالت التكنولوجي

ة ون�سعى 
ّ
ة واملوا�سفات العاملي

ّ
ناعي

ّ
وال�س

ن املنتج 
ّ
اىل حت�سني هذا القطاع حتى نوؤم

الأف�سل ون�سمن �سالمة م�ستهلكنا«. 

حماية االنتاج الوطني 
ال�سناعي  القطاع  اىل  التوازن  اعادة  وعن 

ومعاجلة اخللل، ل بد من مطالب وا�سحة، 

وعنها ذكر: »كما ّكل دولة يف العامل، فاإّننا 

دعم  عرب  الوطني  الإنتاج  بحماية  نطالب 

ال�رشبية،  تخفي�ض  الغذائية،  ناعات 
ّ

ال�س

اللبنانية،  والزراعات  ة 
ّ
الأولي امل��واّد  دعم 

الإنتاج  كلفة  تخفي�ض  الّدولة يف  م�ساهمة 

تزويد  واأخ��رياً  وامل��ازوت،  الكهرباء  ودعم 

ال��ّت��ط��ورات  ب��اآخ��ر  اللبنانية  ال�����رّشك��ات 

والإح�ساءات«.

اأ�سباب تاأثر قطاع ال�سناعات  اأ�رشك  فيما 

اأخرى  �سناعية  قطاعات  بحركة  الغذائية 

الغذائية  ناعات 
ّ

ال�س حركة  »تتاأّثر  ق��ال: 

ول  ��ة، 
ّ
ال��زراع��ي منها  قطاعات  ��دة 

ّ
ع على 

القطاع  من  تاأتي  ة 
ّ
الأولي املواد  اأّن  ما 

ّ
�سي

ناعية 
ّ

الّزراعي. كما يوؤّثر قطاع الآلت ال�س

يف نوعية املنتج«. 

موؤ�س�سات  توؤديه  ال��ذي  بالدور  راأي��ه  وع��ن 

التعبئة والتغليف يف حت�سني وتطوير املنتج 

الإنتاجية  ال�سعد  خمتلف  على  ال�سناعي 

الّتعبئة  �سات 
ّ
موؤ�س »اإّن  ق��ال:  والت�سويقية 

حت�سني  يف  ًا 
ّ
اأ�سا�سي دوراَ  ت��وؤدي  والّتغليف 

اإزدياد  حيث  من  ناعي 
ّ

ال�س املنتج  وتطوير 

الإنتاج وم�ساعدته يف ت�سويق نف�سه وزيادة 

املبيعات«. 

الغذاء  �سالمة  وموا�سفات  ���رشوط  وع��ن 

اأكد  ال�رشوط  هذه  تطبق  التي  واملوؤ�س�سات 

ن�رشاوي: »تقوم معظم ال�رّشكات اللبنانية 

الغذاء  �سالمة  وموا�سفات  �رشوط  باإّتباع 

الإنتاجية، كما ت�سعى  �سمن حدود كلفتها 

بتدريبات  وتقوم  م�سانعها  تطوير  اىل 

لعمّالها«.

اأدت اجله����ود الفردية لل�س����ناعيني اللبنانيني اىل تطوير وا�س����ح للقطاعات 

ال�س����ناعية اللبنانية ول �سيما قطاع ال�س����ناعات الغذائية، هذا ما اأو�سحه 

النقيب ال�سابق لل�سناعات الغذائية جورج ن�رساوي خالل لقائه مع »ال�سناعة 

والقت�ساد« اذ راأى اأن قطاع ال�سناعات الغذائية يخو�س جتارب عدة واهمها 

مناف�سة الب�سائع امل�ستوردة يف ظل عدم التزام الدول بتلك التفاقات. 

فقد �سجل قطاع ال�سناعات الغذائية خالل الفرتة ما بني عامي 2012 ن�ساطًا 

مقبوًل واأرتفاعًا يف قيمة �س����ادراته، ما اعطى دفعًا قويًا لل�سناعيني للعمل 

على تطوير ال�سناعة، فر�سة جديدة لتو�سيع ال�سواق اخلارجية وفتح خطوط 

جتارية مل تكن متوفرة �سابقًا. 

الغذائية  ال�سناعات  نقيب  وجد  ال�سياق  ا 

�رشكة  و�ساحب  ن�رشاوي  ج��ورج  ال�سابق 

اإنتاج  لت�رشيف  موؤاتية  ا�سواقًا  »�سوناكو« 

ال�رشكة وال�سري باخلطط العملية التي ت�ساهم 

ال�سناعات  قطاع  وج��ودة  قيمة  رف��ع  يف 

الغذائية. 

هذا  اإن  ن�رشاوي  يعترب  اخل�سو�ض  وبهذا 

الداخلية  التجاذبات  مع  يتجاذب  القطاع 

للظروف  وج���زر  م��د  ف��ب��ني  واخل��ارج��ي��ة، 

القليمية تاأثر لبنان من ناحيتي الت�رشيف 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  اأن  اإل  والإنتاج. 

توجه نحو منٍو ملحوظ. 

عن الأ�سباب املبا�رشة لنمو قطاع ال�سناعات 

ناعات 
ّ

يل قطاع ال�س
ّ
الغذائية قال: »جاء ت�سج

ال�سنتني  الن�ساط املتنامي يف  الغذائية لهذا 

الأ�سواق  حجم  اإزدي��اد  نتيجة  املا�سيتني 

اأّدت  كما  الغذائية،  ناعات 
ّ

لل�س واأ�ستهالكها 

اىل  يئة 
ّ
ال�س العربية  البلدان  بع�ض  اأو�ساع 

 �سادرات البلدان الأخرى على ح�سابها«.
ّ
منو

اأو�سح  القطاع  ه��ذا  لتطوير  اخلطط  وع��ن 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  »اإّن  ن�رشاوي: 

اأ�سحاب  من  ة 
ّ
الفردي املبادرة  على   

ّ
مبني

دعم  هناك  لي�ض  اأّن��ه  ما 
ّ
�سي ول  ال�رشكات، 

القطاع.  لهذا  اللبنانية  ال��دول��ة  من  ك��اف 
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مدير المبيعات والتسويق في شركة قرطاس للمعلبات والتبريد 

جاك الحاماتي: الصناعة اللبنانية تحتاج للحماية والدعم

الفول  فاأ�سافوا  النا�ض،  عنها  ي�ساأل 

طرق  ووجدوا  غنوج  والبابا  واحلم�ض 

بني  وتعليبه  بالفول  للتفنن  ج��دي��دة 

اأي�سًا  وامل�رشية،  اللبنانية  اخللطة 

برعوا يف تقطري ماء الزهر وماء الورد 

اأ���س��اف��وا  ��ان. كما 
ّ
ال��رم وط��ب��خ دب�����ض 

امللوخية  منها  اخل�سار  لحقًا �سناعة 

عالية،  ب��ج��ودة  وال��ب��ازي��ال  والبامية 

منتجات  عن  يبحث  الزبون  واأ���س��اف 

مع  منها،  يريد  ما  يجد  لأن��ه  قرطا�ض 

ب غرينا ب�سبب املناف�سة 
ّ
اأن البع�ض جر

القوية يف ال�سوق، لكنه عاد اإىل اجلودة 

منتجاتنا.  يف  امل��وج��ودة  والأ���س��ال��ة 

نحن ن�سعى دائمًا للحفاظ على العالقة 

اخلا�سة واملميزة لك�سب ولء امل�ستهلك 

ذات  واملنتوجات  اخلدمات  خالل  من 

اجلودة العالية.

األسواق المحلية والخارجية
اأما الأ�سواق التي توّزع فيها منتوجات 

اإن  اأو����س���ح احل���ام���ات���ي:  ق��رط��ا���ض، 

الأوائل يف  منتوجات قرطا�ض هي من 

كاأمريكا  واخلارجية  املحلية  الأ�سواق 

ال��دول  اأوروب���ا،  اأ�سرتاليا،  ال�سمالية، 

العربية والأفريقية وال�رشق الأو�سط. لقد 

تفوقنا يف ال�سناعة والت�سدير عامليًا، 

اأهمها  ة 
ّ
عد ودروع  �سهادات  فح�سدنا 

يف العام 2004 �سهادة اإ�ستحقاق اأف�سل 

رة  
ّ
م�سد لبنانية  �سناعية  موؤ�س�سة 

املرتبة  لإحتاللها  تقدير  و���س��ه��ادة 

املر�سحة  املوؤ�س�سات  تقييم  يف  الثانية 

جلائزة اأف�سل موؤ�س�سة �سناعية �ساحبة 

اإ�سم جتاري عاملي.

 امل�ساكل التي تعرت�سهم 
ّ

ا يف ما خ�ض
ّ
اأم

احلاماتي:  ق��ال  �سناعية  كموؤ�س�سة 

نواجهها  عديدة  م�ساكل  هناك  لالأ�سف 

لدينا  اللبناين،  ال�سناعي  القطاع  يف 

اإرتفاع  اأهمها  بالثغرات،  مليئة  حلقة 

 - م��ازوت   - فيول  من  الطاقة  اأ�سعار 

كهرباء - ماء بحيث اأن معظم املعدات 

والآليات ال�سناعية كما تعلمون تعتمد 

وب�سكل اأ�سا�سي على هذه الطاقة وب�سبب 

لل�سناعيني  الأخ��ري  ه��ذا  دع��م  اإن��ع��دام 

باهظة،  تكاليف  بدفع  كانت  فالنتيجة 

الأمر الذي اأدى بال �سك اإىل اإرتفاع كلفة 

الإنتاج وبالتايل قد �سهل لبع�ض الدول 

الإ�ستفادة من نقاط ال�سعف يف اإنتاجنا 

لت اإىل 
ّ
اللبناين وتكاليفنا العالية فتحو

نقاط قوة لهم للتفوق علينا ببع�ض من 

املنتجات املثيلة ملنتجاتنا بكلفة تقل 

بكثري عن تكلفتنا، فاأ�سبحت املناف�سة 

منذ �س���نوات عدة تفوقت �رسكة قرطا�س يف ال�سناعة والت�سدير فكانت 

الرائدة يف ال�سناعات الغذائية التي تعمل دائمًا على تطوير منتجاتها 

متا�سيًا مع متطلبات الأ�سواق حملية كانت اأم عاملية.

يف ملح���ة �رسيعة عن تاريخ ال�رسكة العري���ق وجناحاتها حتّدث مدير 

املبيعات والت�سويق يف �رسكة قرطا�س ال�سيد جاك احلاماتي الذي اأ�ساد 

بتطور عمل ال�رسكة خالل ع�س���ور خلت، وعن هذه املراحل الذهبية قال 

احلاماتي »لل�س���ناعة والإقت�س���اد«: تعترب »�رسكة قرطا�س« من اأقدم 

ال�رسكات لل�سناعات الغذائية يف لبنان، اأ�س�سها الأخوين اإميل ومي�سال 

قرطا�س �س���نة 1930 ول تزال هذه ال�رسكة العريقة حمافظة على جودة 

اأ�سنافها وجناحها امل�ستمر حتت رعاية رئي�س جمل�س اإدارتها ومديرها 

العام احلايل ال�سيد رمزي اإميل قرطا�س.

وع���ن م��راح��ل ت��ط��وي��ر ال�����رشك��ة ق��ال 

احلاماتي: اإن �رشكة قرطا�ض كانت اأول 

من عّلب احلم�ض بالطحينة يف ال�رشق 

املنتوجات  ر 
ّ
�سد من  واأول  الأو���س��ط 

 .1960 العام  منذ  العامل  اإىل  اللبنانية 

يات اأيام 
ّ
من اأول اأ�سنافهم كانت املرب

حني  والفرن�سي  الإنكليزي  الإن��ت��داب 

طلب الإنكليز طبخ الأبو �سفري لتموين 

وهم  احلني  ذلك  ومنذ  اآن��ذاك،  اجلي�سني 

التي  الأ�سناف  تطوير  على  يعملون 
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منها  املحلية  باأ�سوقنا  ال�سلع  بهذه 

واخلارجية اأمر واقع. 

املعاناة  ب��الأح��رى  اأو  امل�ساكل  ه��ذه 

اليومية التي يعي�سها القطاع ال�سناعي 

اأو  اأي دعم  لبنان من دون  الغذائي يف 

للت�سدير  اأو  املحلية  لالأ�سواق  ل  رقابة 

عن  الدولة  غياب  طال  اإذا  اخلارجي. 

اإىل  ال�سناعة  �ست�سل  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 

قطاع  اأن  اإذ  وماأ�ساوي،  حمرج  و�سع 

حاليًا  لبنان  يف  الغذائية  ال�سناعات 

يف حال من الغيبوبة يف غرفة العناية 

الفائقة.

مقترحات صناعية
طرحها  التي  الإق��رتاح��ات  �سمن  من 

ال�سناعة  و�سع  لتح�سني  احلاماتي 

عمومًا  ال��غ��ذائ��ي��ة  و���س��ن��اع��ات  ع��ام��ة 

ب�سكل  ق��رط��ا���ض  منتجات  و�سناعة 

خا�ض هي كالتايل:

دعم موارد الطاقة لل�سناعيني.

 ت�سهيالت م�رشفية اأو قرو�ض مدعومة 

بحيث  التطوير،  من  لتتمكن  لل�رشكات 

بلد  لكل  معينة  ���رشوط  دف��ات��ر  هناك 

ت�سدير  ل��ن��ا  ليتثّنى  م����راراً  ل 
ّ
ت��ت��ع��د

منتوجاتنا اإىل اخلارج مما يتطّلب مّنا 

هذه  نخ�رش  �سوف  واإًل  معداتنا  جتديد 

بالكامل  واملحلية  اخلارجية  الأ�سواق 

وبالتايل �سنرتاجع عن اأماكن ال�سدارة 

نكافح  ة 
ّ
ع���د ���س��ن��وات  اأم�سينا  ال��ت��ي 

للو�سول اإليها. 

ت�سهيل املعامالت اجلمركية من ناحية 

الإ�سترياد والت�سدير.

املنتجات  على  جمركية  ر�سوم  فر�ض 

الغذائية التي يتم اإ�ستريادها من اخلارج 

الإنتاج  تناف�ض  التي  تلك  وبخا�سة 

واحلم�ض  واملربيات  كالفول  املحلي 

اإلخ.

ال�سادرات  نقل  كلفة  ودع��م  ت�سهيل 

املعابر  اإقفال  بعد  وخا�سة  وال��وردات 

النقل  كلفة  واإرتفاع  �سوريا  مع  الربية 

كلفة  اإرت��ف��اع  اإىل  اأدى  مم��ا  البحري 

املنتج ب�سكل عام.

 واأخ����رياً ذك��ر احل��ام��ات��ي الأ���س��ن��اف 

منتوجات  اإىل  اأ�سافوها  التي  اجلديدة 

قرطا�ض  عائلة  اإىل  اأ�سفنا  قرطا�ض: 

اأ�سناف جديدة مثل املربيات واحلالوة 

من دون �سكر، اأ�سبح لدينا خم�سة اأنواع 

التني،  )امل�سم�ض،  الاليت  املربى  من 

وهي  �سفريوال�سفرجل(  الأب��و  الفريز، 

ومتبعني  ال�سكري  ملر�سى  منا�سبة 

احلمية.
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مقابلة

على الرغم من كل الأو�ساع التي يراها 

اأ�سحاب  اأح��د  بطر�ض  �سيمون  ول��ي��ام 

الغذائية«  لل�سناعات  بي  »ولكو  �رشكة 

ب�سكل  يقراأ  اأنه  اإل  الت�سجيع  من  بعيدة 

الغذائية،  ال�سناعات  قطاع  حال  واقعي 

لتطوير  خططا  خ��الل��ه��ا  م��ن  وي��ب��ن��ي 

اىل  نظرنا  ما  »اإذا  قال:  وعنه  النتاج، 

و�سع  اأن  فنجد  اللبنانية  الدولة  و�سع 

ال�سادرات الغذائية مقبول ن�سبيًا بالرغم 

على  للتطوير.  كثرية  فر�ض  وج��ود  من 

خط  ال�سنة  هذه  �سنطلق  �رشكتنا  �سعيد 

كليًا  املطبوخة  للدواجن  جديد  اإنتاج 

�سعيًا منا لإيجاد اأ�سواق ت�سدير. مع اننا 

حاليًا ل�سنا �رشكة م�سدرة ولكننا ن�سعى 

التقدم  اىل تو�سيع عملنا لنكون يف خط 

ال�سناعي«.

بع�ض  بها  منيت  التي  اخل�سارة  وع��ن 

القدرة  فقدانها  ب�سبب  اللبنانية  ال�سلع 

الدعم  �سيا�سة  ظل  يف  املناف�سة  على 

وعلى  لبنان  اىل  امل�ستوردة  للمنتجات 

احلرة  التجارية  التفاقيات  من  الرغم 

ق����ال: »اإن���ن���ا ن��ع��اين من 

الدولة  قبل  من  الإجحاف 

مثاًل  فنجد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

الكثري من جملدات الفروج 

الأ���س��واق  يف  امل�ستوردة 

طازجة  تباع  اللبنانية 

من  رق��اب��ة  اأي  دون  م��ن 

الدولة. فنجد اأن احلمايات 

اأقل  لبنان  يف  اجلمركية 

مما هو معمول به يف دول 

الإحتاد الأوروبي مثاًل«.

وربط عامل التطور وال�سري 

اعتربت �رسكة »ولك���و بي« من ال�رسكات الرائدة يف ال�س���ناعات 

الغذائية ومتخ�س�سة باللحوم والدواجن، يف لبنان على الرغم من 

عدم دخولها اىل اأ�سواق خارجية تعتمد عليها يف ت�رسيف اإنتاجاتها، 

رمبا ب�س���بب الظ���روف املحيطة اأو ب�س���بب �سيا�س���ات احلكومات 

املتعاقبة التي مل حتِم ال�سناعات اللبنانية عامة والغذائية خا�سة 

ما فتح املجال ملناف�سة الب�سائع الجنبية لالنتاج املحلي. 

احلد  بتنفيذ  ال�سرتاتيجية  باخلطط 

ومنها:  ال�سناعيني  مطالب  من  الأدن��ى 

»مطلبنا الأ�سا�سي اأن ت�ساور الدولة اأهل 

الخت�سا�ض واخلربة قبل اتخاذ قرارات 

انعكا�سات  لها  يكون  ق��د  اقت�سادية 

�سعيد  على  اأما  القطاعات.  على  �سلبية 

القطاع اخلا�ض فاإننا ن�سعى اىل نوعية 

امل�ستهلك ونعتمد على العمل الدوؤوب مع 

دوائر الدولة لت�سويب بع�ض ال�سيا�سات 

املتخذة«.

التعبئة  بني  العالقة  ترابط  على  و�سدد 

التي  الغذائية  وال�سناعات  والتغليف 

ال�سناعات  بحركة  ع��ام  ب�سكل  تتاأثر 

ال�سناعات  اأن  �سك  »ل  وقال:  املختلفة 

اأ�سا�ض  امل�سافة  بقيمتها  ال��غ��ذائ��ي��ة 

خمتلف  يف  الزراعي  املنتج  لت�رشيف 

الغذائية ت�سيف على  ال�سناعات  الدول. 

القيمة املالية للمنتج الزراعي وت�رشف 

ك�ساد  حدة  من  وتخفف  منه   الفائ�ض 

املنتج،  عمر  من  وتطيل  املنتوجات، 

املزراع يف  تثبيت  ي�ساعد يف  كله  وهذا 

على  لإنعكا�ساته  بالن�سبة  اأما  اأر�سه.  

من  ل�سناعة  فبالطبع ل وجود  الغليف، 

دون تغليف.

عملية  يف  والتغليف  التعبئة  عن  اأم��ا 

»مع  قائاًل:  فاأو�سح  والت�سويق  الإنتاج 

لدى  الغذائية  ال�سالمة  معايري  تقدم 

تطور  مع  اأو  العاملية  ال�رشكات  خمتلف 

الكثري  ب��ات  والأ�سناف  الإن��ت��اج  ط��رق 

برزت  وهنا  مت�سابها،  املنتجات  من 

ال�رشورة اىل التمييز عرب التغليف.

فبالإ�سافة اىل �رشورات التغليف حلفظ 

اإ�ستهالكها،  املنتجات وزيادة �سالحية 

نظر  وي��ل��ف��ت  امل��ن��ت��ج  التغليف  مي��ي��ز 

ويدفعه  التجارية  املراكز  يف  امل�ستهلك 

اىل اأ�ستعمال املنتج.

انعكا�سات  عن  قال  فيما 

�������رشوط وم���وا����س���ف���ات 

�سالمة الغذاء: »اإن ل�رشوط 

وموا�سفات  الغذاء  �سالمة 

كلفة   ع��ل��ى  ان��ع��ك��ا���س��ه��ا 

كثرية  ح�سنات  الإن��ت��اج  

يف  ملحوظ   تقدم  وهناك 

اللبناين  الإنتاج  م�ستوى  

وقدرته على الت�سدير منذ 

الأنظمة  تطبيق  يف  البدء 

اأواخ�����ر  يف  امل����ذك����ورة 

الت�سعينات«.

 شركة »ولكو بي« للصناعات الغذائية 

وليام سيمون بطرس: نعاني من االجحاف من قبل الدولة
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مدير عام شركة Unigaz مروان صيداني:

صناعة الغاز الطبيعي مرتبطة بصناعة الغذاء 

يعترب الغ����از الطبيع����ي ال�رسيان 

قط����اع  حرك����ة  يف  الرئي�س����ي 

ال�سناعات الغذائية، وحمرك رئي�س 

لنمو الناجت ال�س����ناعي، بالإ�سافة 

اىل كونه عامال مبا�رسا واأ�سا�س����يا 

يف العملي����ة الغذائي����ة لرتباطه 

بامل�س����تهلك ب�س����كل يومي، �سواء 

لال�ستخدام املنزيل او ال�سناعي، اإذ 

بداأت العديد من امل�سانع التحول 

نحو ا�س����تخدام الغاز الطبيعي ملا 

فيه من �رسر اأقل على البيئة.

عام  مدير  �سيداين  م��روان  اأك��ده  ما  هذا 

�رشكة Unigaz، خالل لقائه مع »ال�سناعة 

الغاز  اأن �سناعة  اأكد   والقت�ساد« حيث 

الإنتاجية  العملية  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي 

ال�سناعات  ول�سيما  ال�سناعات  لكل 

الغذائية، وهي مرتبطة ب�سكل مبا�رش بنمو 

هذا القطاع. 

الغاز  ق��ط��اع  من��و  ح��رك��ة  ناحية  وم��ن 

الغاز  قطاع  يتحرك  »مل  �سيداين:  ق��ال 

طن  األ��ف   150 ي�رشف  وهو  �سنوات  منذ 

منذ  ولكن  اللبناين،  للم�ستهلك  �سنويًا 

وجود ال�سوريني يف لبنان ارتفع من 150 

الف طن، لأن امل�رشوف يتحول  اىل220 

من لبنان اىل �سورية، فزاد انتاجنا قرابة 

للغاز  وا�ستهالك  ك�سناعة  ولكن   ،%  30
ا�ستخدام  زاد  واأي�سًا  نف�سه،  هو  يزال  ل 

امل�سانع  يف  للغازخ�سو�سًا  امل�سانع 

�سديقة  معدات  اىل  معداتها  نقلت  التي 

يف  امل��ازوت  ي�ستهلك  كان  فمن  للبيئة، 

من  الغاز  اىل  ينتقل  مثاًل  حليب  م�سنع 

اأجل الرائحة والبيئة«. 

وقال �سيداين يف ال�سياق نف�سه: » ت�ساهم 

منو  عملية  يف  الطبيعي  الغاز  �سناعة 

ميكن  عامال  كونها  الغذائية  ال�سناعات 

الغاز  اأن  مع  التلوث،  تفادي  خالله  من 

ولكن عندما  امل��ازوت،  اغلى من  يزال  ل 

ي�سبح عندنا يف لبنان غاز طبيعي متوفر 

البحر، تتغري كل  ا�ستخراجه من  ن�ستطيع 

املعايري مل�سلحة الغاز لأن امل�ستقبل له«. 

التنقيب والصناعة 
وعن تطور قطاع �سناعة الغاز الطبيعي 

وعن  ع��ن��ه،  التنقيب  مت  اإذا  لبنان  يف 

ال�سناعات  ���رشك��ات  تنمية  يف  دوره 

اللبنانية، قال �سيداين: »هناك �سقان يف 

لن�ستورد  نعمل  اأننا  الأول  امل�ساألة،  هذه 

لن  الغاز  التنقيب عن  غازا طبيعيا، كون 

ا�ستوردنا  اذا  �سنوات،  �سبع  قبل  يح�سل 

الغاز اىل لبنان يكون قطاع الكهرباء اأول 

�رشكات  على  �سنوفر  لأننا  امل�ستفيدين، 

ال�سنة.  يف  دولر  مليار  فقط  الكهرباء 

ثانيًا �سي�سري لدينا خط غاز من البداوي 

اىل الزهراين، وميكن اأن ي�ستخدم للدخول 

اىل م�سانع كبرية مثل ال�سرياميك والذين 

العمل  فيتحول  املازوت  فيها  ي�ستهلكون 

الطبيعي  ال��غ��از  اىل  امل�سانع  ه��ذه  يف 

�سار  غ��ري  وال��غ��از  التوفري  يتم  وه��ك��ذا 

بالبيئة«. 

نفطيًا  بلداً  لبنان  اأن يكون  امكانية  وعن 

لبنان  �سي�سري  »اأكيد  قال:  للغاز  م�سّنعًا 

ولكن  تغيري،  فيه  ويح�سل  �سناعيا  بلدا 

هناك  �سيكون  اإذ  �سنوات،  �سبع  قبل  لي�ض 

توفري هائل لل�سناعة والكهرباء، و�ستكرب 

دائرة ال�ستفادة لت�سري مثل كرة الثلج«. 

الغاز والطعام 
يف  غ��از  �رشكة  م�ساركة  اأ���س��ب��اب  وع��ن 

معر�ض هوريكا املتخ�س�ض بالغذاء قال: 

ما  وكل  املجالت،  كل  يف  نعمل  »نحن 

واملطاعم  والفنادق  بال�سياحة  يخت�ض 

وكل ما له عالقة  مبجال الأكل وال�رشب، 

مبا�رش  ب�سكل  القطاعات  هذه  مع  ونعمل 

لأنها ت�ستهلك الغاز، لذا فاإن وجودنا يف 

هوريكا �رشوري لننا اعتدنا  امل�ساركة 

فنحن  عامًا،   14 قرابة  اأكرث من  منذ  فيه 

وايجابية  اأكرب  نتيجة  جند  مرة  كل  ويف 

القطاع  هذا  يحبون  لأنهم  النا�ض،  عند 

منتجاته  على  ليتعرفوا  وي��ت��واف��دون 

اجلديدة، وهذه ال�سنة كان الهوريكا جيدا 

جداً، وتعجبنا النتيجة التي يحققها دائمًا 

ليعرفوا  ق�سمنا  اىل  يتوافدون  النا�ض  لأن 

م�ساحة  ونو�سع  جن��دد  �سنة  وك��ل  عنه، 

اأكرث   �سنتو�سع  رمبا  ال�سنة  وهذه  املوقع، 

خ�سو�سًا اأننا جند نتيجة جيدة ب�سببه«. 

يف  والتو�سع  ال�ستثمارية  اخلطط  وع��ن 

لبنان  حجم  »معروف  ق��ال:  النفط  جمال 

العام  يف  فيه  العمل  بداأنا  ومنذ  وو�سعه، 

ال���دول  م��ن  ل��ب��ن��ان  نعترب  ون��ح��ن   1954
الطبيعي،  الغاز  ا�ستخدام  يف  ال�سا�سية 

نعمل  واأ�سبحنا  بن�ساطنا  تو�سعنا  واليوم 

مقارنة  الأ�سغر  البلد  فلبنان  دول.   8 يف 

ونخزن  فيها  ن��وزع  التي  اخلليج  ب��دول 

ونركب �سبكات يف العراق وال�سعودية وقطر 

فيها  نعمل  �سنة  وكل  والم��ارات،  وعمان 

نعرف اأننا ن�سري يف الطريق ال�سحيحة. 

كون  لبنان  يف  العمل  نطور  اأن  وننوي 

بالبيئة  الهتمام  اىل  يتوجهون  النا�ض 

ان  مع  امل��ازوت،  رائحة  من  ويبتعدون 

وا�سعاره  الغاز  يناف�ض  البنزين  موتور 

نحو  يتوجهون  النا�ض  اأن  اإل  اأرخ�����ض، 

كل  يف  ن���وزع  ون��ح��ن  ال��غ��از.  ا�ستخدام 

املنطقة«. 

لل�سناعات  اخل��ا���س��ة  ال���ربام���ج  وع���ن 

وللبيئة، قال: »نعمل على كل ما له دخل  

بالغاز الطبيعي والغاز املنزيل، ونتعاون 

مع وزارة الطاقة للقيام بن�ساطات بيئية 

وتطويرية«. 
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يف  الت�سويق  مدير  اليا�ض  داين  يعرتف 

بالتجدد  الأخ�������رش«  »ال�����وادي  ���رشك��ة 

خالل  ويقول  ال�رشكة  ملنتجات  امل�ستمر 

»من  والقت�ساد«:  »ال�سناعة  مع  لقائه 

يتابع »الوادي الأخ�رش« ويعرف اعالناته 

جديداً،  منتجًا  �سهر  كل  لدينا  اأن  يعرف 

فنحن بداأنا العمل يف العام 1982 تقريبًا 

بالرتويقة  عالقة  له  ما  كل  ن�سنع  وكنا 

واحلم�ض  املدم�ض  الفول  مثل  اللبنانية 

الوقت  ذل��ك  وبعد  واحل���الوة،  والطحينة 

املايونيز  ن�سنع  وبتنا  �سناعتنا  عنا 
ّ
و�س

وال�سل�سات واملاأكولت املجّلدة و�سارت 

مطلوبة من النا�ض، فاأهم �سيء هو التجدد 

يف ال�سناف التي �ستتوجه اىل الأ�سواق، 

وبعدها �سار  العادي  الفول  ن�سنع  وكنا 

مع  وخلطة  امل�رشية  باخللطة  ال��ف��ول 

منتجات  عندنا  �سار  اأي  احلرة،  الفليفلة 

املوجودة.  املنتجات  اىل  ن�سيفها  مميزة 

نحن كل فرتة نقدم منتجًا جديداً وجندد 

دخلنا  والآن  ونوعيته،  م�سمونه  يف 

�سمن  ن��زال  ول  الدب�ض،  انتاج  خط  اىل 

املاأكولت اللبنانية«.  

 »الوادي االخضر«

داني الياس: نعمل وفقًا للمواصفات المطلوبة عالميًا 

نال���ت »الرتويقة اللبنانية« 

�سهرة عاملية من خالل اخللطة 

بها  التي متي���زت  اخلا�س���ة 

ال�سناعات الغذائية اللبنانية 

من خ���الل م�س���انع الطعام 

اجلاه���ز، وبات���ت مطلوب���ة 

يف كل الأقط���ار من �س���مال 

الكرة الأر�س���ية اىل جنوبها، 

وكما ق���ال داين اليا�س مدير 

»الوادي  �رسكة  يف  الت�سويق 

الأخ����رس« اينما وجد لبناين 

يعمم طعم ومذاق ال�س���ناعة 

اللبناني���ة على م���ن حوله. 

وهذا ما اأعطاها �سمعة طيبة، 

بال�سافة اىل جودة ال�سناعة 

والتزامها مبوا�س���فات الغذاء 

عامليًا. 

خالل لقائه مع »ال�س���ناعة 

والقت�س���اد« اأكد ال�سيد داين 

والتجدد  الحرتاف  اأن  اليا�س 

ال�سناعة  تر�سيخ  ي�ساهم يف 

اللبنانية لتبقى يف ال�سدارة. 

 نستطيع ان ننافس 

بصناعة الحالوة الطحينة 

 خصوصًا الطحينة اللبنانية 

 ألن صناعتها دقيقة جدًا 

 وال يستطيع اي كان 

التفوق فيها
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ومناف�ستهم  ال�سوق  يف  ح�سورهم  وعن 

ل��الأ���س��ن��اف ال��غ��ذائ��ي��ة الأخ�����رى ق��ال: 

احلالوة  ب�سناعة  نناف�ض  ان  »ن�ستطيع 

اللبنانية  الطحينة  خ�سو�سًا  الطحينة 

لأن �سناعتها دقيقة جداً ول ي�ستطيع اي 

تركيا  التفوق فيها، مثاًل هناك يف  كان 

خمتلفة  وهي  احل��الوة  وعندهم  طحينة 

ياأكلها  اأن  ي�ستطيع  ل  واللبناين  عنا، 

اخل��ارج.  يف  م��وج��ودون  هم  ممن  وقلة 

ف�سناعتنا ت�سل اىل اأ�سواق اأمريكا وكندا 

اأكرث جتمع  واأوروبا وا�سرتاليا حيث جند 

قيمة  يعرفون  واللبنانيون  للبنانيني، 

ويعممونها  الأخ�����رش  ال���وادي  طحينة 

عالية  جودتنا  ولأن  حولهم،  من  على 

يتو�سع انت�سار ب�سائعنا، خ�سو�سًا ال�سنة 

كبري  توزيع  لدينا  ك��ان  فقد  املا�سية 

للحالوة والطحينة بن�سبة اأكرث من 30 % 

عن ال�سنة التي �سبقتها«. 

ال�سناعة  بحق  احلا�سل  التع�سف  وعن 

ال�سناعات  م��واج��ه��ة  يف  اللبنانية 

اأنه  »اأعتقد  اليا�ض:  داين  قال  امل�ستوردة 

ال�سترياد  مو�سوع  على  عمل 
حُ
ي اأن  يجب 

امل�سكلة  املحلي،  النتاج  حلماية  قلياًل 

لدينا  لي�ست  ان��ه  لبنان  يف  ال�سا�سية 

دعم  لدينا  ولي�ض  قوية  تناف�سية  قدرة 

انتاجنا  بكلفة  متعلق  والم���ر  ق��وي، 

الطاقة  ندفع  فنحن  العالية،  كم�سانع 

تخفيف  ن�ستطيع  ول  جداً  كبرية  بن�سبة 

اىل  نحتاج  نف�سه  الوقت  ويف  جودتنا، 

التي  الب�سائع  من  حلمايتنا  قوي  دعم 

من  نخفف  ونحن  اخلارج،  من  ت�ستورد 

عن  نتخلى  ول  وجودتها  اخللطة  قيمة 

م�ستوى النتاج«.

وعن طرح وزير ال�سناعة احلايل للبحث 

كان  »عندما  ق��ال:  القوانني  جتديد  يف 

الوزير احلاج ح�سن وزيراً للزراعة ح�سل 

تالٍق مبا�رش مع اجلميع ولكن هذا ما مل 

ال�سناعة  ت�سلمه وزارة  �سابقًا، وبعد  نره 

منا  يطلبون  مكتبه  من  ات�سال  جاءنا 

للبحث  ك�سناعيني  الوزير  مع  الجتماع 

من  الطحينة  �سناعة  تطوير  كيفية  يف 

ال�سليم  الدقيقة لالنتاج  البحوثات  خالل 

لرفع اجلودة، خ�سو�سًا اأننا ن�سنع خطًا 

جديداً من الطحينة«. 

الدولة  حلث  ك�سناعيني  خطواتهم  وعن 

ع��ل��ى ت��اأم��ني ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ن خ��الل 

قائاًل:  اليا�ض  داين  او�سح  امل�ساريع، 

الإن��ت��اج  وحت�سني  تطوير  يتم  »فيما 

فردية،  دائمًا  املبادرة  تكون  ال�سناعي 

م�ساعدة  كيفية  فكرة  على  نعمل  ونحن 

نتابع  ان  طلبنا  لهذا  الن��ت��اج،  تطوير 

التوا�سل مع الوزارة لإيجاد احللول لهذا 

هناك  يكون  واأينما  وتطويره،  القطاع 

مبادرات ونحن جاهزون. 

مطالب  لدينا  لي�ست  ال�سياق  ه��ذا  يف 

كثرية من الدولة اإل مطلب ا�سا�سي يتمثل 

على  ال�رشيبة  تن�سيط  خالل  من  بدعمنا 

اخل���ارج،  م��ن  امل�����س��ت��وردة  ال�سناعات 

اأننا  الطاقة خ�سو�سًا  ا�سعار  والدعم يف 

دخلنا اأزمات كثرية«. 

مواصفات سالمة الغذاء
�سمن  الغذائي  ال�سناعي  العمل  وع��ن 

املطلوبة  ال��غ��ذاء  ���س��الم��ة  م��وا���س��ف��ات 

عامليًا، قال: »على �سعيد �رشكة »الوادي 

الأخ�������رش« ن��ع��م��ل ع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات 

تزال  ول  البداية  منذ  عامليًا  املطلوبة 

نحافظ على م�ستوى انتاجنا. 

لدينا  ال�رشكة  منح  على  نعمل  اأننا  كما 

نعمل  لننا  املطلوبة،  اجليدة  ال�سورة 

من  اأك��رث  العلبة  خ��ارج  م�سمون  على 

ما  كل  يكون  اأن  على   ونعمل  داخلها، 

دون  ال�سناعة من  من  انتاجنا  يت�سمنه 

ثقة  ر�سخ  ا�سافة مواد حافظة، وهذا ما 

امل�ستهلك بنا«.

وعن م�رشوعهم اجلديد يف الطحينة قال: 

»ل يزال م�رشوع جتديد �سناعة الطحينة 

ل  ال�سناعية  الآلة  ر�سومات  لن  قائمًا 

ت��زال يف ط��ور الجن��از. وه��ذا امل�رشوع 

 ،%  50 اىل  انتاجنا  معدل  �سريفع  الذي 

الطلب  �ستغطي  الن�سبة  هذه  اأن  واعتقد 

الطحينة  من  منتجاتنا  على  املتزايد 

واحلالوة. كما اأن لدينا م�رشوعًا اآخر، اإذ 

املعمل  نقل  ر�سم خرائط  نعمل على  اإننا 

اىل خارج بريوت«. 
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 :»Tony’s Food« طوني شرفان 

نطبق سياسة انماء المناطق

يف  ون�سدرها  ونعاجلها  منهم  وا�سرتيناها  مزروعة،  واخ��رى 

لل�ساي  جديدة  علبة  وابتكرنا  واخلارجية،  اللبنانية  ال�سواق 

8 حبات من كل  جميلة وت�سم ثمانية ا�سناف وكل �سنف فيه 

انواع الزهورات اللبنانية. وبهذه الطريقة ن�ساعد املزارع اللبناين 

ال�سغري للبقاء يف ار�سه، ونحد من �سعف اليد العاملة اللبنانية، 

ونتمنى اأن نقوى بهذا املجال ونحن �سجعنا �سناعتنا، ون�سجع 

تقطف  كانت  التي  جدته  لزهورات  لي�ستاق  اللبناين  املغرتب 

الزهور لت�سنع له منها ال�ساي اللذيذ. ونحن قدمنا الفكرة نف�سها 

وحولناها اىل �سناعة ن�ستطيع توزيعها يف العامل«. 

�رشفان  فيعتمدها  التطوير  عملية  يف  الذاتية  التجارب  عن  اأما 

والن�سف  ال�سنة  قرابة  منذ  »نقوم  واخل��رباء:  اخلربة  خالل  من 

جودة  فح�ض  عملية  يف  وخربائنا  خمترباتنا  على  بالعتماد 

النا�ض  ذوق  اختبار  على  نعتمد  اأننا  اىل  بال�سافة  منتجاتنا، 

اجلديد من  منتجنا  تفيدهم خ�سو�سًا يف  الأ�سناف  اأي  لنعرف 

»Liban The«. مثاًل اثبتت جتاربنا اأن خلطة البابوجن ذات نكهة 

جيدة، وهي تقوي وتخفف �سغط الدم وتنحف«. 

قانون يحمي الصناعة
ح امل�ساكل ال�سناعية وامل�ساربة والقوانني املفرت�ض 

ّ
فيما �رش

وم�سالح  �سيا�سي  �سيء  كل  لبنان  »يف  ال�سناعة:  حتمي  اأن 

�سخ�سية، ولال�سف يف اخلارج اأي �سخ�ض يت�سلم م�سوؤولية معينة 

يوجد  ل  عندنا  لكن  املكتوب،  القانون  وبنود  بن�سو�ض  يلتزم 

يعترب الطعام اجلاهز من ال�س����لع 

املرغوب����ة حملي����ًا وعاملي����ًا مع 

و�س����هولة  احلياة  وترية  ت�س����ارع 

احل�س����ول عليه، خ�سو�سًا عندما 

يكون بج����ودة عالية ومطلوب يف 

ال�سواق، وا�ستهر ال�سناعي اللبناين 

بجودة ال�سناعات الغذائية ب�سبب 

تطبيقه ل�ساليب �سناعية حديثة 

ونظاف����ة وتغليف يعطيه جمالية، 

بال�سافة اىل البتكارات املتجددة 

مع كل مو�سم. 

ه����ذا ما يعتم����ده ط����وين �رسفان 

 »Tony’s Food« ساحب موؤ�س�سة�

يف �س����ناعته للمعجنات اجلاهزة 

واحل�س����وة، ويدعم نظري����ة امناء 

املناط����ق النائية لتك����ون مناطق 

نامية لتو�س����يع وتطوير ال�سناعة 

ول �سيما الغذائية. 

»ال�سناعة والقت�ساد« مل ينكر طوين �رشفان  خالل حديثه مع 

اللبنانية  ال�سناعة  تاأثر   »Tony’s Food« موؤ�س�سة  �ساحب 

وحتديداً الغذائية بالظروف المنية املحيطة وعنها قال: »تاأثرنا 

ب�سكل مبا�رش من جراء الأزمة ال�سورية تاأثرنا مبا�رشة، فقد كنا 

ن�سدر ب�سائعنا اىل ال�سعودية وكل الدول العربية، وحتولنا اىل 

الت�سدير عرب البحر ما رفع كلفة النتاج، بال�سافة اىل الو�سع 

ارتفع  حتديداً   »Tony’s Food« ل�  وبالن�سبة  اللبناين،  الداخلي 

انتاجنا بن�سبة 20 % ونحن يف تزايد مماثل. فنحن نهتم كثرياً 

وزارة  ونتعاون مع  ال�سعد،  والرتويج على كل  اجلودة  مل�ساألة 

ال�سناعة وجمعية ال�سناعيني، ونهتم كثرياً مل�ساألة النت�سار يف 

اللبنانية، واحلمد هلل نحاول التجدد دائمًا ونعمل على  ال�سواق 

ل  الذي  البلد  و�سع  حت�سن  ونتمنى  منتجاتنا،  وحت�سني  تطوير 

ي�سجع على التقدم ن�سبيًا.

اأما اجلديد الذي �سيقدمه ف�رشحه �رشفان: »�سنطرح �سنفًا جديداً 

بقيا�ض -10  با�سرتي«  »الباف  اللبنانية هو عجينة  ال�سوق  يف 

نروج  ونحن  بعجني،  للحمة  ت�ستعمل  والتي  مربعة،  وتكون   10
 Liban( لهذه ال�سناف اجلديدة، بال�سافة اىل  ال�ساي اللبناين

The( هو عبارة عن جمموعة زهورات لبنانية مع �ساي اخ�رش، 
ويف الوقت نف�سه بحثنا يف الرياف حيث وجدنا انا�سًا كرثاً ل 

يعملون خ�سو�سًا ملن هم بعد اخلم�سني �سنة، لذا قمنا بربنامج 

ال�سخا�ض ممن يزرعون  اأولئك  جديد يف تعاملنا بتوجهنا اىل 

حرجية  ازه��ار  بينها  التي  النبات  اأن��واع  وكل  والزوفا  النعنع 
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خمطط لغاية �سنة 2020 ، مثاًل لي�ست لدينا خطط للمياه اأو ل�سجر 

مثمر اأو حلماية الأرز الذي يكاد ل يكون يعد موجوداً. 

اإن  اأما على �سعيد امل�ساكل فقد تاأثر لبنان بالتهجري ال�سوري، 

ا�ستبدلت  املوؤ�س�سات  فالعديد من  العاملة  اليد  كان على �سعيد 

املوظف اللبناين باآخر �سوري لأن اأجره اأقل. اأو على �سعيد العمل 

ال�سناعي فقد جلب بع�ض ال�سناعيني اآلتهم ليعملوا عليها يف 

ال�رشائب  نحن  ندفع  فيما  عمل،  �رشائب  دفع  دون  من  لبنان 

وال�رشيبة امل�سافة، وال�سمان والتفتي�ض واملراقبة، والدولة ل 

تبحث عن �رشكات وموؤ�س�سات غري م�سجلة لتحد من الفو�سى«. 

وعن وجود املدن ال�سناعية واحلد من الفو�سى قال: »من خالل 

درا�ستي للجغرافيا ا�رشرت على امناء املناطق النائية، لذا قمت 

بافتتاح مطعمي اخلا�ض يف بلدتي قرطبا يف حماولة لبقاء ابن 

اجلبل يف منطقته، انطالقًا من قناعتي ان قرطبا التي هي مدينة 

جبلية ميكن اأن تكون �سياحية، فيها كل م�ستلزمات احلياة، لكن 

المناء  اأهمية  ال�سعب  يعي  ان  ونتمنى  الدولة،  توجه  ينق�سها 

ويتكاتف ال�سناعيون مع بع�سهم البع�ض. 

ومن ناحية املدن ال�سناعية اأنا اأوؤيدها فعندما تتو�سع ال�سناعة 

من ال�رشوري نقلها. ولكن لي�ض من املنطق اأن اأنقل �سناعتي اىل 

اجلنوب فنحن لي�ض لدينا و�سائل نقل، مثاًل ل يوجد خط قطار ول 

خط با�ض ثابت بتوقيته، لو تاأمنت و�سيلة النقل بطريقة منفردة 

عن القرى وي�سل على الوقت فال تعود هناك م�سكلة، لذا ل بد من 

درا�سة النقل قبل اأن نعمل على تاأ�سي�ض مناطق �سناعية مع اأنها 

مهمة جداً، خ�سو�سًا اأن الأر�ض توؤجر لكي ل يرتفع �سعرها، فاأنا 

لدي م�سلحة بعدم �رشاء الغريب لالأر�ض بل العمل فيها«.

التوازن الصناعي 
وعن التوازن بني ال�سناعة اللبنانية والب�سائع امل�ستوردة قال 

اختيار  اللبنانية  الدولة  على  م�ساألتان  »هناك  �رشفان:  طوين 

اأحداهما، اإما اأن ت�ساعدنا وتخف�ض كلفة الكهرباء واملحروقات 

من  ب�سائع  تريد  كما  لتدخل  وبعدها  ت�سهيالت،  لنا  تقدم  اأو 

قمت  توازن،  هناك  ي�سري  وهكذا  اجلودة،  عندنا  فنحن  اخلارج 

ال�سناعية  الكهرباء  لبنان  يف  ال�سعودية،  وبني  بيننا  مبقارنة 

الكهرباء  تكون  ال�سعودية  يف  بينما  واط،  الكيلو  على  �سنت   10
الكهرباء  5 �سنت، وعندما ي�سل م�رشوف  اآلف كيلو وات  لل5 

اىل 10 اآلف كيلو واط وما فوق ي�سري ال�سعر 2:30، وتاأتي 

األف   160 ال�سنة  يف  اأدف��ع  اأنني  النهائية  املح�سلة 

ال�سناعي  يدفع  ل  ال�سعودية  يف  بينما  دولر، 

األ��ف   35 م��ن  اأك���رث  نف�سه  ل��ل��م�����رشوف 

اىل  اذه��ب  اأن  اف�سل  قد  ل��ذا  دولر، 

اأكرث  ال�سعودية فاأوفر على نف�سي 

اأن  اىل  بال�سافة  الن�سف،   من 

لبناء.  الأر�ض رمزية فنوؤ�س�ض  كلفة 

فعلينا اأن نخفف العبء عن ال�سناعة 

ال�سناعة  تعطي  الدولة  لأن  اللبنانية، 

الب�سائع  خ��الل  م��ن  منه  وت��اأخ��ذه��ا  هدية 

امل�ستوردة«. 

املوؤ�س�سات  ب��ني  بالعدل  نطالب  »ن��ح��ن  واأ���س��اف: 

ال�سناعية، يف لبنان يجب اأن ناأخذ كهرباء ب�سعر اأقل وحمروقات 

وتركز  العربية،  ال��دول  مثل  ت�سهيالت  على  ننال  واأن  خفيفة، 

الدولة على �سبط القوانني والت�سجيل لل�سناعات غري املرخ�سة، 

يتمكنوا من  لكي  لدعمهم  ال�سناعيني  ت�ساعد  اأن  وعندها ميكن 

ت�سدير ب�سائعهم اىل اخلارج وتخف�ض الر�سوم«. 

صناعات متجددة
»يف  قال:  امل�ستهلك  جذب  يف  والت�سميم  البتكار  اأهمية  وعن 

لبنان لدينا الكثري من املتخ�س�سني بالت�سميم والت�سويق، ونحن 

والتطوير  التغيري  عن  نبحث  ونحن  عدة،  م�ساريع  على  عملنا 

ونغري بع�ض الت�ساميم من فرتة اىل اأخرى، لن ال�سكل اخلارجي 

لتقنعه. وكذلك نعمل  امل�ستهلك، وتاأتي اجلودة  �رشوري جلذب 

ت 
ّ
كل فرتة على ا�سافة اأ�سناف جديدة ومنها »كبة القمح املنب

البلغاري  كبة  امليلفي،  بعجينة  وجبنة  احللوم،  جبنة  وبرك 

اتوجه  اجلاهز  الكل  يف  حتى  بالقمح«،  برك  وال�سي�ض 

اىل الطبيعة، فاذا ا�ستطاع ابن اجلبل اأن يزرع يل 

ال�سميد  منها  ي�سنع  التي  ال�سلموين  القمحة 

ال�سفر التي حتتوي على نكهة طيبة، 

ت�سجيع  فا�سلوبنا  منه.  ا�سرتيها 

الزراعة يف لبنان. 

ك��م��ا ان ل��دي��ن��ا ك��ب��ة ب���رك احل��ل��وم 

ولدينا  احل��ل��وم  جبنة  و�سمبو�سك 

�سنف جديد من عجينة امليلفوي تاأتي 

8 ا�سناف  مربعة وم�سد�سة، بال�سافة اىل  

�ساي »Liban The« حتتوي على اأنواع خمتلفة 

والجنبي  العربي  �سيحبها  اللبنانية  الزهورات  من 

بحجمني كبري و�سغري، وبتغليفها اجلميل ميكن اأن تقدم 

هدية«. 

نتعامل مع المزارع لنبقيه في أرضه

جودة الصناعات الغذائية اللبنانية عالية جدًا 
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 �رسكة ال�سمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�صتقات الحليب

 Milk-Chees & Dairy Products

العنــوان : مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف : 28٦٤33 )3(٩٦١  - 20٦٤33 )٦(٩٦١ 

 ADDRESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 )6( 206433 - 961 )3( 286433
St-alchimal@hotmail.com
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مقابلة

شركة »أطياب- زيت بولس«

طوني بولس مارون: ماركتنا ريادية في األسواق
قال  ال�رشكة  به  تقوم  ال��ذي  التطور  عن 

يد  على  البداية  »كانت  م���ارون:  ط��وين 

�رشكة  �ض 
ّ
اأ�س الذي  م��ارون  بول�ض  الوالد 

يديه،  على  يت 
ّ
ترب واأن��ا  بول�ض«ا،  »زيت 

يف العائلة والعمل، وال�سنوات الع�رش التي 

اأم�سيتها معه كانت يل مبثابة جامعة يف 

اأكرث  ا 
ّ

رمب منها  ا�ستفدت  واحلياة،  العمل 

التي  العليا  ال�سهادات  من  ا�ستفدت  مما 

القت�سادية  العلوم  يف  عليها  ح�سلت 

ز 
ّ
واإدارة الأعمال، من حيث  اخلربة والتمي

اإدارتها  توليت  عندما  ل��ذا  وامل��ث��اب��رة.  

على  لنحافظ  كبرياً  حتديًا  الأم��ر  ك��ان 

م. 
ّ
والتقد ر 

ّ
التطو ومتابعة  منتجاتنا  ا�سم 

يف البداية كان التحدي اأن ننقل ال�رشكة 

�سي 
ّ
من طابعها العائلي اىل العمل املوؤ�س

اأكرث تنظيمًا، ما  ال�سليم، فاأ�سبحنا بذلك 

وعملنا  جديدة،  اأ�سواق  فتح  من  مّكننا 

اأ�سناف  باإدخال  منتجاتنا  تطوير  على 

جانب  ف��اإىل  رديفة،  وم��ارك��ات  جديدة 

ال�سهرية،  التجارية  بول�ض«  »زيت  عالمة 

  »VIRGO«و يلة« 
َ
»الع ماركات  اأطلقنا 

الزيتون  زيت  على  واأ�سفنا  َكة«... 
َ َ
و»الرب

مبا  اخل��ّل  وجت���ارة  �سناعة  وال��زي��ت��ون، 

ودب�ض  واملكابي�ض  بل�ساميك،  اخلّل  فيه 

من  وع��دد  البلدي  وال�سابون  ��ان، 
ّ
ال��رم

ل 
ّ
اأو واأطلقنا  كما  الغذائية،  املنتجات 

زيت زيتون لبناين من الزراعة الع�سوية 

)Organic( الذي نال عدة �سهادات تقدير 

�ستخدم 
ً
ي ل  زيتون  من  م�ستخرج  وه��و 

الكيماوية  الأ�سمدة  من  اأي  زراعته  يف 

�سعيد  على  ا 
ّ
اأم اأخرى...  اإ�سافات  اأي  اأو 

املحلية،  لالأ�سواق  فبالإ�سافة  النت�سار، 

ا�ستطعنا، بف�سل اهلل، اأن نو�سل منتجاتنا 

اىل اخلليج واأوروبا وبع�ض بلدان اأفريقيا 

ف�ساًل عن الأمريكيتني.

كيف ترون اإقبال النا�ض على زيتكم؟

ل 
ّ
اأّن زيت بول�ض هو الأو اأبالغ اإن قلت  ل 

الأرق���ام  على  مبني  وه���ذا  ل��ب��ن��ان،  يف 

والدرا�سات.  وهذا ما كان ليتحّقق من دون 

ثقة امل�ستهلك.  اأنا ورثت قاعدة من والدي 

اأّن امل�ستهلك  ل ميكن اأن اأحيد عنها، هي 

واإن  ء، 
ّ
وال�سي د 

ّ
اجلي التمييز بني  ي�ستطيع 

اأن يغ�ّسه مرة، ففي  اأحدهم ي�ستطيع  كان 

اآخر،  �سنف  اىل  �سينتقل  الأخ��رى  امل��رة 

وهذه القاعدة عّلمتنا اأن نحرتم امل�ستهلك 

ونعطيه الزيت ذاته الذي ناأخذه اىل بيتنا، 

مع  العمل  يف  م�سداقية  عنه  تنتج  وهذا 

امل�ستهلك  اأخ��رى،  ناحية  ومن  الزبائن.  

لن  الزيت  ورائحة  نكهة  على  اعتاد  متى 

على  نحافظ  اأن  علينا  لذا  غ��ريه،  يختار 

النكهة ذاتها يف كل امّلرات، وهنا يتطّلب 

د وحده 
ّ
ما اأّن الزيت اجلي

ّ
خربة كبرية ل �سي

العوامل جعلتنا  تلك  كّل  للتخزين.   قابل 

ما  وه��ذا  ال�سوق  يف  الريادية  امل��ارك��ة 

نفتخر به كثرياً. وما انتخاب زيت بول�ض 

 )Product of the Year( العام«  »منَتج 

ل امل�ستهلك اللبناين خالل الأعوام 
َ
من ِقب

اإّل  التوايل،  على   2013 و   2012 و   2011
تاأكيد مل�سداقيتنا ولذكاء وذوق اللبناين 

��و!«...  مِتّ ِمة 
ْ
َطع عِرف 

َ
ي
ْ
و«ب بنا  يثق  الذي 

اإنتاج اجلودة  الرئي�سي هو  ويبقى هدفنا 

اق��ني 
ّ
ال��ذو ك��ّل  وتقدير  ثناء  وا�ستحقاق 

وامل��واد  الزيتون  زي��ت  ونوعية  جل��ودة 

.
ْ
ِلقت

ْ
الغذائية، ويبقى �سعارنا اإذا ِدْقت...ع

ف مبنتجاتهم 
ّ
فيما او�سح ال�سبل التي تعر

على ال�سعيد املحلي واخلارجي قال: »من 

و�سهادات  املوا�سفات  تطبيق  اأولوياتنا 

ال���دوام  على  ن�سعى  العاملية،  اجل���ودة 

للمحافظة على جودة وطيبة منتوجاتنا، 

يف  امل�����س��ارك��ة  ع��رب  عنها  وال��ت��ع��ري��ف 

الطرق  من  وغريها  الدولية  املعار�ض 

اأكرث  اأ�سنافنا  لتدخل  اأمامنا  املتاحة 

فاأكرث اىل كافة الأ�سواق العربية، وكذلك 

�سوق  ما 
ّ
ل�سي العاملية،  الأ���س��واق  اىل 

الوروب���ي  الحت���اد  املتحدة،  ال��ولي��ات 

وال�سني وغريها من الأ�سواق اجلديدة.

ّ اأن ا�سري يف هذا ال�سياق اىل اأّن ثقة 
واأود

وجودتها  منتوجاتنا  بنوعية  الزبائن 

املحلي  ال�سوق  الريادة يف  اىل  بنا  تدفع 

الثقة  وبكل  النطالق  على  واملحافظة 

يف  ا 
ً
وم��وؤّخ��ر الجنبية...  ال���س��واق  نحو 

ال��دويل  املعر�ض  وخ��الل   ،2013 العام 

اأقيم  الذي   )HORECA 2013( »اأوريكا« 

»امل�سابقة  و�سمن  – بريوت،  البيال  يف 

الزي���وت  �س���ناعة  تعت���رب 

يف لبن���ان م���ن اأه���م واأقدم 

ملا يف  الغذائية،  ال�سناعات 

لبن���ان من ب�س���اتني زيتون 

اأن  و�سناعة مميزة خ�سو�سًا 

الزراعة  م���ن  يعترب  الزيتون 

زيت  واأ�س���ناف  الع�س���وية، 

ع���ايل  اللبن���اين  الزيت���ون 

اجلودة والنوعية. 

وهذا م���ا اكد ال�س���يد طوين 

مارون �ساحب �رسكة  بول�س 

»اأطي���اب- زي���ت بول����س« 

خالل لقاءه مع »ال�س���ناعة 

والقت�س���اد« ال���ذي ت�س���لم 

زم���ام الأم���ور وعم���ل على 

الزيتون  زيت  �سناعة  تطوير 

لتقدم اىل امل�ستهلك اللبناين 

والعرب���ي بحل���ة جديدة كل 

فرتة. 
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بدعم  م�سكورة  »اإي����دال«  تفعل  وك��ذل��ك 

والغذائية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  بع�ض 

ومت���وي���ل ج��زئ��ي ل��ب��ع�����ض امل��ع��ار���ض 

تبقى  امل�ساعدات  هذه  اأّن  اإّل  اخلارجية، 

ثابتة، خا�سًة  خجولة، غري كافية وغري 

خا�سة  احل��اد  التناف�ض  من   
ّ
جو ظّل  يف 

يف  ن��رى  حيث  العاملي،  ال�سعيد  على 

كيف  الدولية  املعار�ض  يف  م�ساركاتنا 

اأفريقيا  و�سمال  امل��ج��اورة  البلدان  اأّن 

الأوروبية و�سوًل  البلدان  اىل  بالإ�سافة 

يدعمون  اجلنوبية  واأمريكا  اأ�سرتاليا  اىل 

ما  ب��ك��ّل  عندهم  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ق��ط��اع 

وترويجية  م��ادي��ة  اإم��ك��ان��ات  م��ن  لهم 

ذلك  كّل  وتثقيفية وغريها...  وا�ست�سارية 

انفتاح  مع  ال�رشوريات  فعاًل من  اأ�سبح 

التجارية  التفاقات  خالل  من  الأ�سواق 

لتحرير  ال��داع��ي��ة  واملتو�سطة  ال��دول��ي��ة 

اأردت  ما  احل��دود...  اأق�سى  اىل  التجارة 

قوله هو اأّن املنتوجات الغذائية اللبنانية 

تالقي ا�ستح�ساًنا اأينما كان وهي قادرة 

الجنبية  املنتوجات  مع  املناف�سة  على 

نحن  لذلك.  املجال  لها  توّفر  ح��ال  يف 

لبنان  مب�ستقبل  ل��ل��غ��اي��ة  م��ت��ف��ائ��ل��ون 

 به من ظروف �سعبة 
ّ
و�سناعته وما مير

يف الوقت الراهن ما هو اّل فرتة ع�سيبة 

ً اإن�ساء اهلل«. 
ا ثابت

ً
و�ستثمر �سالم

املمتاز«،  البكر  الزيتون  لزيت  الوطنية 

نلنا اجلائزة الأوىل كاأ�سحاب اأف�سل زيت 

العام،  لهذا  لبنان  يف  ممتاز  بكر  زيتون 

معايل  يد  من  مة 
ّ
القي ال��درع  وت�سّلمت 

ال��دك��ت��ور ح�سني احل��اج  ال��زراع��ة  وزي��ر 

وعدد  املنظمة  اللجنة  بح�سور  ح�سن، 

و�سخ�سيات  الزيتون  زيت  منتجي  من 

اجتماعية واقت�سادية واإعالمية«.

الغذاء  �سالمة  وموا�سفات  �رشوط  وعن 

مواجهة  لأي  حت��ٍد  يف  لالإنتاج  تطويراً 

هذا  يف  نفتخر  »اإّن��ن��ا  ق���ال:  مفرت�سة 

زيتون  زيت  �رشكة  ل 
ّ
اأو نكون  اأن  الطار 

لبنانية تنال �سهادة نظام جودة و�سالمة 

 HACCP و�سهادة   ISO22000 الغذاء 

كّنا  ال�سنة  ونحن   ،Bureau Veritas من 

مع  بالتعاون  التي،  ال�رشكات  اأوائل  من 

حليازة   QUALEBو القت�ساد  وزارة 

 .ISO22005 ع الغذائي
ّ
�سهادة نظام التتب

ت�سمن  ان��ه��ا  ال�����س��ه��ادات  تلك  واأه��م��ي��ة 

ي�سرتي  التي  املوؤ�س�سة  ان  للم�ستهلك 

منتجاتها تعمل وفق نظام �سارم يحافظ 

على جودة املنتجات واأ�سول ت�سنيعها. 

�سبيل  يف  �رشورية  كانت  اخلطوة  وهذه 

عدد  اىل  ال�سهادة  هذه  لت�ساف  رنا، 
ّ
تطو

زيت  عليها  ح��از  التي  ال�سهادات  م��ن 

بول�ض... كذلك نحن يف املراحل النهائية 

قرب  جديد  م�سنع  ت�سييد  اأع��م��ال  م��ن 

م�سنعنا احلايل، ح�سب الأ�س�ض الهند�سية 

املوا�سفات  مع  تتطابق  التي  اجلديدة 

العاملية، خا�سة فيما يتعّلق مبوا�سفات 

على  واملحافظة  الغذائية  ال�سناعات 

على  الكلفة  ي��زي��د  ه��ذا  ا 
ً
طبع البيئة. 

اأّن��ه  اإّل  الق�سري،  امل��دى  يف  ال�سناعي 

لال�ستمرار  لنا  ا 
ً
واأ�سا�سي ا 

ً
�رشوري اأ�سبح 

وموا�سلة النجاح«.

ال��دول��ة  م�ساهمة  اىل  م����ارون  واأمل����ح 

»جتدر  النجاح:  عملية  يف  وامل�سوؤولني 

ال�سارة اىل اأّنه، على الرغم من اأّن م�رشف 

لبنان وموؤ�س�سة كفالت ل يوّفران جهدا 

والزراعي  ال�سناعي  القطاعني  دعم  يف 

ال�سفعة  رغم  املدعومة،  القرو�ض  عرب 

زيت بولس... قّصة نجاح!

بول�ض  زيت  قرن،  ن�سف  من  اأكرث  منذ 

م�ستمرة،  جن��اح  ق�سة  ويكتب  يتاأّلق 

اللبنانيني.  وث��ق��ة  ة 
ّ
مبحب ا 

ً
مت�سّلح

يف  اً، 
ّ

واأخ���ري  HORECA( اأقيم  ال��ذي 

وخالل   ،2013 ني�سان  من  ع�رش  الثاين 

يف   2013( »اأوريكا«  ال��دويل  املعر�ض 

»امل�سابقة  و�سمن  ب��ريوت،   – البيال 

املمتاز«،  البكر  الزيتون  لزيت  الوطنية 

نال ال�سيد طوين بول�ض مارون، �ساحب 

اجلائزة  بول�ض،  اأط��ي��اب/زي��ت  �رشكة 

الأوىل كاأف�سل زيت زيتون بكر ممتاز 

مة 
ّ
يف لبنان لذا العام، وت�سّلم الدرع القي

الدكتور  ال��زراع��ة  وزي��ر  معايل  يد  من 

اللجنة  بح�سور  ح�سن،  احل��اج  ح�سني 

املنظمة وعدد من منتجي زيت الزيتون 

واقت�سادية  اجتماعية  و�سخ�سيات 

ل 
ّ
الأو اختري  قد  زيته  وكان  واإعالمية. 

زيت  نة 
ّ
عي خم�سني  من  اأك��رث  بني  من 

كافة  م��ن  منتجني  ع��دة  م��ن  زي��ت��ون 

من  �سل�سلة  وبعد  اللبنانية،  املناطق 

ق من قبل جلنة حمرتمة 
ّ
جل�سات التذو

اخل��رباء  خ��رية  م��ن  موؤلفة  وم��وث��وق��ة 

اقة من لبنان والعامل.
ّ
والذو

ولل�سنة   ،2013 اآذار  من  ال�سابع  ويف 

العامني  )بعد  ال��ت��وايل  على  الثالثة 

 2013 ل�سنة   
َ
انتِخب  ،)2012 و   2011

 )Product of the Year( زيت  فئة  عن 

ل امل�ستهلك اللبناين 
َ
»زيت بول�ض ِمن ِقب

درا�سة  بعد  ال��زي��ت��ون،  ال��ع��ام  »منتج 

اإيب�سو�ض«.  »�ستات-  �رشكة  تها 
َ
اأجر

امليوزيك  يف  اأقيم  الذي  احلفل  وخالل 

ا�ستالمها  واأث��ن��اء  ب���ريوت،  يف  ه��ول 

ال�سيدة  �سكرت  مة، 
ّ
القي اجلائزة  درع 

كري�ستيان مارون، مديرة الت�سويق يف 

�رشكة اأطياب، كّل امل�ستهلكني الأوفياء 

املتفاين،  العمل  وفريق  بول�ض  لزيت 

�سيظّل  اأنتم،  »بف�سلكم  قائلة:  وزادت 

ا زيت 
ً
زيت بول�ض يكتب«، و�سيبقى دائم

يقوله  ما  �سحيح  لأّن��ه  ل 
ّ
الأو بول�ض 

»واحَلبل  وطيبة،  جميلة  جناح  ة 
ّ

ق�س

اإذا  بول�ض:  َزي��ت  و«�سعاره«:  ار 
ّ
ع��اجِل��ر

»! 
ْ
ِلْقت

ْ
 ... ع

ْ
ِدْقت
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مقابلة

 مؤسسة »عمادز فود«: 

عماد أبو شهال: الصناعة اللبنانية تتميز بالذوق العالي

القطاع ال�سناعي عامة وقطاع ال�سناعات الغذائية ب�سكل خا�ض. 

فان كلفة الإنتاج املرتفعة على ال�سعيد املحلي وب�سبب ارتفاع 

حركة  يف  مهمان  عن�رشان  وهما  واملحروقات،  الطاقة  كلفة 

ال�سناعة، اإ�سافة اىل دعم لل�سادرات. وافتقار ال�سناعي اللبناين 

اىل مناطق �سناعية جمهزة، وارا�ٍض �سناعية مفرزة. 

اأو  م�سابهة  با�سناف  املحلية  ال�سوق  اإغراق  اىل  بال�سافة  هذا 

توؤثر  تناف�سية  باأ�سعار  اللبنانية  الغذائية  لل�سناعات  موازية 

مبا�رشة يف حركة البيع حمليًا وبالتايل حركة الإنتاج.. 

على  اللبناين  ال�سناعي  ق��درة  تبقى  املعوقات  ه��ذه  كل  وم��ع 

ت�سري  ب��ان  حت��ٍد  يف  ال�ستمرار 

واول  اه��م  م��ن  ال��غ��ذاء  �سناعة 

عليها  يعتمد  التي  ال�سناعات 

وترتفع  ال��ل��ب��ن��اين،  الق��ت�����س��اد 

املنتجات  مع  التناف�سية  قدرته 

امل�������س���ت���وردة، خ�����س��و���س��ًا ان 

ت�سدر  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة 

واأوروب��ي��ة  عربية  اأ���س��واق  اىل 

واأف��ري��ق��ي��ة، وجت��د اإق��ب��اًل لأن 

اللبنانية  الغذائية  ال�سناعة 

والذوق  والطعم  باجلودة  تتميز 

العايل«. 

متكنت �سناعة احلبوب وم�ستقاتها يف لبنان من التقدم 

اىل م�ستويات جعلت منها �سناعة مميزة بني ال�سناعات 

الغذائية، ول �س����يما اأنها حرّكت قطاعات لبنانية عدة، 

وتعاملت ب�س����كل مبا�رس مع الزراعة املحلية ون�سطت 

العجلة نحو منو ملحوظ ومطلوب.

يف هذا ال�سياق اعترب عماد اأبو �سهال اأن اخلربة يف جمال 

�سناعة احلبوب وتعليبها تعطي اجلودة املطلوبة حقها 

يف عملية التوزيع والنت�س����ار، اإذ اأنه وب�س����بب اخلربة 

التي اكت�سبتها على مدى 15 عامًا ا�ستطاع تر�سيخ ا�سم 

»عمادز فود« بني املوؤ�س�سات املتميزة �سواء يف البقاع 

وحتديداً يف منطقة تعنايل البقاع الو�سط حيث ميتلك 

م�س����نعه اخلا�س لتعبئة احلبوب والبهارات والكبي�س 

وم����اء الزهر وماء الورد وزيت الزيتون والطحني، اأو يف 

منطقة �ستورا التي افتتح فيها فرعًا جديداً، و�سوًل اىل 

بريوت التي يح�رس ليكون �سمن ا�سواقها.

والقت�ساد«:  ل«ال�سناعة  �سهال  اأبو  عماد  قال  �سناعته  وعن 

احلبوب  وتعبئة  ت�سنيع  الإنتاجية يف جمال  العملية  تطور  »اإن 

يوؤثر  ما  ال�سناعي  الناجت  العمل  تنمية  يف  ي�ساهم  وم�ستقاتها 

اإيجابا يف احلركة القت�سادية، لذا كان ل بد لنا من الإقدام على 

وجودة  متطورة  �سناعة  لنقدم  التقنية  التطورات  مع  التما�سي 

اأف�سل، حيث اأدخلنا املكننة احلديثة لتح�سني اداء خطوط اإنتاجنا 

يف اإدارة عملية التعبئة والتغليف التي ن�سمن من خاللها �سالمة 

الغذاء مبوا�سفاته املطلوبة«.

»على  ق��ال:  الغذائية  ال�سناعات  تعانيها  التي  امل�ساكل  وعن 

ال�سناعات  قطاع  اأن  من  الرغم 

من  يعترب  لبنان  يف  الغذائية 

ال��ت��ي رفعت  ال�����س��ن��اع��ات  ب��ني 

من  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��اجت  قيمة 

خالل  حققته  الذي  النمو  خالل 

يف  ول�سيما  ال�سابقة  ال�سنوات 

اأدى  ما  املن�رشمني،  العامني 

اأن  اإل  اىل رفع حجم ال�سادرات، 

القطاعات  اأكرث  من  القطاع  هذا 

ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن م�����س��اك��ل من 

للكثري  ر���س��م��ي  جت��اه��ل  ج���راء 

يحتاجها  التي  المتيازات  من 
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موؤ�ص�صة عمادز فود 

Imad’s Food

بهارات - زعتر - جميع انواع الحبوب - �صرابات - كبي�س

البقاع - تعنايل - خليوي : ٧٤٤٩٤5 )3( ٩٦١ -هاتف :٩3١3١8 )8( ٩٦١
Bekaa - Chtoura - Taanayel -  Cell : 961 )3( 744945
Tel : 961 )8( 931318  - E-mail :imad.shahla@yahoo.com
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Abbas Miskiعبا�ض م�سكي 

مبيع وتجهيز معامل ومطابع البال�صتيك ومكنات التعبئة

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

 العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١

ADDRESS : Beirut - Lebanon - Tel : 961 (1) 851409 - Cell : 961 (3) 849700
E-mail : abbasmiski@gmail.com

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�صتيك

A.M. Plastic Est. Plastic  موؤ�س�سة ع.م. للبال�ستيك
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مقابلة

م�سعالين  م��روان  ���رشح  والقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديثه  يف 

النبيذ  ب�سناعة  اهتمامه  كيفية   »Le Noble« موؤ�س�سة  �ساحب 

الفاخر: »نعتمد يف �سناعتنا على انتاجنا الذاتي من كروم العنب 

ينبت  وعندما  خا�ض،  باهتمام  بالكروم  ونعتني  منلكها،  التي 

وتخمريه،  ت�سنيعه  اأما  جيداً،  نبيذاً  ينتج  اجليدة  بنوعيته  العنب 

احلجم  من  �ستانلي�ض  خزانات  لدينا  مهنية،  طريقة  نتبع  فنحن 

نتابعه  وبالتايل  �سغرية  لكميات  التخمري  من  لنتمكن  ال�سغري، 

اأثناء تخمريه للمحافظة على جودته«. 

تفوقت �س����ناعة النبيذ اللبناين بجودتها على العديد 

من ال�س����ناعات الفاخرة يف اأوروبا، وباتت بني الأرقام 

ال�سعبة يف هذه ال�سناعة، خ�سو�سًا عندما جتمع بني 

النبتة اجليدة والأر�س اخل�سبة والتخمري اجليد. هذا ما 

يتقنه مروان م�س����عالين من خالل موؤ�س�سته التي يركز 

فيه����ا على اجلودة ل على الكمي����ة، اإذ يرى اأن التقنية 

ميكنه����ا اأن ترافق اخلربة والتاأين بال�س����ناعة لتعطي 

نتاجًا ذات جودة تليق بت�سمية موؤ�س�سته. 

مؤسسة »Le Noble« لصناعة النبيذ

مروان مشعالني: ال أنتج كميات كبيرة ألني أقدم النخبة
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وعن ا�ستخدامه لل�ستول قال: »هناك اأ�سناف عديدة من العنب غري 

يف  �سنة،   20 منذ  كرومنا  نزرع  بداأنا  ونحن  لبنان،  يف  موجودة 

يم ن�سوب العنب، بينما 
ّ
تلك الفرتة مل يكن يف لبنان م�ساتل لتطع

ا�سرتينا كل  لذا  ال�سناعة،  �سوطًا كبرياً يف هذه  فرن�سا قطعوا  يف 

ن�سوب العنب من فرن�سا فقط واخرتنا زراعة كل الأ�سناف املميزة، 

»�سيباج نوبل« لذا اأطلقنا على موؤ�س�ستنا »لو نوبل« لنتميز«. 

أسواق محلية فقط
وعن �سبب توزيعه لنتاجه يف ال�سوق اللبنانية فقط قال م�سعالين: 

»انتج كمية قليلة جداً لنني اأركز على النوعية واجلودة، واأنتج بني 

والق�سم  نف�سي،  تاأ�سي�ض  اأعيد  واأنا  ال�سنة،  قنينة يف  و4000   3000
اأبيعه للخمارات الأخرى، واأنا اأغطي  الذي يبقى من العنب عندي 

املطاعم  من  زبائني  واأكرث  اللبنانية،  ال�سوق  احلا�رش  الوقت  يف 

الأ�سناف  ���رشاء  يق�سدون  الذين  الأ�سخا�ض  وبع�ض  والفنادق 

التجارية بعد، ولكنني  اأطرح نبيذي يف املحال  اخلا�سة بي، ومل 

اأ�سارك يف املعار�ض ليتعرف العامل اىل نوعية النبيذ الذي اأ�سنعه«. 

لنها  احلا�رش  الوقت  يف  �سناعتي  تو�سيع  ا�ستطيع  »ل  وا�ساف: 

الأمني  الو�سع  اأن  ذل��ك  اىل  اأ�سيف  وح��دي،  اأعمل  واأن��ا  مكلفة 

اأنني  مع  الأعمال،  تو�سيع  على  ي�سجعان  ل  البلد  يف  وال�سيا�سي 

دخلت مب�رشوع �سغري ا�ستفدت من كفالت وانتهيت منه، وانتظر 

الو�سع لدر�ض امكانية تو�سيع م�ساريعي«. 

اأحمر  �سنف  بانتاج  العمل  »بداأت  تنتجها:  التي  الأ�سناف  وعن 

معتق برباميل خ�سبية وبكمية قليلة اكرث من 3000 قنينة، وتابعت 

اأوىل  كخطوة  اأي�سًا  قليلة  بكمية  والزهري  بالأبي�ض  املجموعة 

زجاجات  ا�سرتي  اأخرى  ناحية  ومن  �ستنجح.  النتيجة  اأن  وارى 

والزهري  الأبي�ض  للنبيذ  اأ�سرتي  فيما  فرن�سا،  من  الأحمر  النبيذ 

»�سوليفر« من لبنان. 

اأما الفلني فقد اأ�سبحت وكيل معمل فلني من الربتغال ا�سمه »�سوتك 

كورك« وبداأت اوزع الفلني على بع�ض اخلمارات، وهناك نوعيات 

األف فلينة ب33 يورو،  اأ�سعارها بني  الفلني وترتاوح  خمتلفة من 

واألف فلينة ب400 يورو، ح�سب نوعية النبيذ وعمره«. 

منها  تعاين  التي  ال�سناعية  امل�ساكل  م�سعالين  م��روان  وعر�ض 

�سناعة النبيذ: »ل اأ�سّنع كميات نبيذ كبرية، تقريبًا اأ�رشف جزءاً 

املناف�سة  اأن  هنا  اأنكر  ول  املحلية،  ال�سوق  يف  النتاج  من  كبرياً 

قد  »�ساتو«،  جيدة  نبيذ  نوعية  اأنتج  اأنني  مع  ك�سناعة،  موجودة 

تكون املناف�سة بالأ�سعار، مع ان ا�سعاري اأقل من نوعية »�ساتو« 

املوجودة يف ال�سوق لنني ل اتعامل بالتوزيع العام واحر�ض على 

اجلودة. 

اأما امل�ساكل التي نعاين منها فتتمثل بالطاقة والكهرباء يف فرتة 

ال�سيف اأكرث، لأن لدي اأجهزة تربيد للرباميل ب�سكل م�ستمر، وهذا ما 

يرفع من قيمة فاتورة الكهرباء ب�سكل كبري، لأنه اإذا مل يربد النبيذ 

يفقد جودته اثناء التخمري، لأنه يجب اأن يبقى على حرارة ثابتة 

حرارة   ل�سدمة  ال�ستاء  يف  يتعر�ض  األ  الأف�سل  ومن  �سنة،  طيلة 

ت�سل اىل 8 درجات اأو اكرث واأن ي�سل يف ال�سيف اىل ما فوق ال�20 

ثالث  اأو  درجتني  بني  ال�سنة  كل  احلرارة  تبقى  اأن  ويجب  درجة، 

يتعتق  عندما  خ�سو�سًا  اأكرث  ولي�ض  النبيذ  يك�رش  ل  لكي  درجات 

برباميل خ�سبة«. 
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صاحب »ألبان واجبان الرهبان« طنّوس الرهبان: 

يواجه قطاع الصناعات الغذائية منافسة من المواد المستوردة 

املنتجة  الأ�سناف  عدد  ال�رشكة  زادت 

من  الع�رشين  ح��واىل  اىل  لي�سل  لديها 

احلليب  من  فقط  ت�سّنع  التي  املنتجات 

ة. متتاز 
ّ
الطبيعي وعلى الطريقة التقليدي

الأجبان  اأنواع  اأف�سل  بت�سنيع  ال�رشكة 

امل��اأك��ولت  لت�سنيع  ت�ستعمل  ال��ت��ي 

الت�سيكي  ك��ال��ع��ك��اوي  واحل���ل���وي���ات، 

ا. كما قامت 
ّ
زة جد

ّ
واملجدولة بنوعية ممي

ي 
ّ
ال�رشكة بتقدمي الدعم اىل عدد من مرب

بهدف  مزارعهم  وتكبري  لتطوير  الأبقار 

من  اأك��رب  يات 
ّ
كمي على  ال�ستح�سال 

لل�رشكة  �سمح  ما  واملاعز،  البقر  حليب 

بزيادة انتاجها اىل ما يقارب ال�13 طن 

من احلليب الطبيعي يوميًا«.

الرهبان:  اأو�سح  القطاع  يواجهه  وعما 

مواجهة  يف  �سعوبة  القطاع  »ي��واج��ه 

على  تلقى  ال��ت��ي  امل�����س��ت��وردة  ال�سلع 

بالدها دعمًا من الدولة، ي�ساعدها على 

ب�سعر  ة 
ّ
املحلي الأ���س��واق  اىل  الو�سول 

ة. 
ّ
املحلي الكلفة  �سعر  من  اأقل  يكون  قد 

تدر�ض  الكلفة،  �سعر  خف�ض  من  للتمّكن 

ة 
ّ

خا�س مزرعة  ان�ساء  امكانية  ال�رشكة 

بها للح�سول على احلليب ب�سعر تناف�سي 

ي�سمح لها انتاج الألبان والأجبان ب�سعر 

هذا  يف  الدولة  جهود  اأّن  لالأ�سف  اأق��ّل. 

ا وهي ل تاأتي بنتيجة 
ّ
الإطار خجولة جد

ل 
ّ
بتحم البدء  ال��دول��ة  على  ل��ذا  الة. 

ّ
فع

النظر  لإع���ادة  ة 
ّ

وخا�س اتها 
ّ
م�سوؤولي

الدول  مع  التجاري  التبادل  مبعاهدات 

الأخرى«.

ة قطاع ال�سناعات 
ّ
واأ�ساف: »تكمن اأهمي

الغذائية  ال�سناعة  ة 
ّ

وبخا�س الغذائية، 

ة �سالحية ق�سرية، يف اأّنه 
ّ
التي لديها مد

ة، 
ّ
الأمني ات  اخل�سّ بفعل  كثرياَ  يتاأّثر  ل 

ل بل قد يزدهر يف ظّل هكذا ظروف اذا 

ال��واردات. وهذه  اأّثر ذلك على حركة  ما 

من  بها  باأ�ض  ل  ن�سبة  ك 
ّ
حتر ال�سناعة 

ة املرتبطة بها، 
ّ
قطاع ال�سناعة اللبناني

التغليغ  عبواة  اىل  الآلت،  �سناعة  من 

والتو�سيب بالإ�سافة اىل تن�سيط قطاع 

الزراعة«.

»ل  ق��ال:  الرقابة  يف  الدولة  دور  وعن 

�سعب  ة 
ّ
�سحي �رشوطًا  الدولة  تفر�ض 

الأدن��ى  احل��د  تطلب  فالدولة  تطبيقها. 

نتوّقف  مل  التي  ة 
ّ
ال�سحي ال�رشوط  من 

عندها بل جلاأنا اىل �رشوط اأكرث �رشامة 

اأّن  ة 
ّ

خا�س للم�ستهلك  النوعية  ل�سمان 

غريه  من  اأدق  والأجبان  الألبان  اإنتاج 

لهذه الناحية. بالتاأكيد كان لذلك تاأثري 

ا واأ�سبح 
ّ
على الكلفة اإمّنا هو �رشوري جد

ة الإنتاج«.
ّ
من �سلب عملي

متا�سيًا مع التحديات التي تواجه ال�سناعات الغذائية يف لبنان اعتمد 

م�س���نع األبان واأجبان الرهبان على �سيا�سة تطويرية �سعى  من خاللها 

اإىل تغطية ال�س���واق، على الرغم مما تتعر�س له ال�س���ناعة اللبنانية 

وخ�سو�سًا الغذائية. 

يف لقاء ال�سيد طنو�س الرهبان �ساحب موؤ�س�سة »األبان واأجبان الرهبان« 

مع »ال�سناعة والقت�ساد« اأو�سح تفاعالت قطاع ال�سناعات الغذائية مع 

الأزمات وما قد يطراأ عليها، ومواجهته للظروف القت�س���ادية التي توؤثر 

مبا�رسة على الإنتاج اللبناين. 

الفرتة  ال�سناعية خالل  وعن املتغريات 

املا�سية قال طنو�ض الرهبان: »�سحيح 

ة كان اأف�سل 
ّ
اأّن قطاع ال�سناعات الغذائي

ال�سنتني  يف  القطاعات،  من  غ��ريه  من 

املن�رشمتني، يعود ذلك لأكرث من �سبب 

ها تزايد عدد ال�سّكان )و�سببه نزوح 
ّ
واأهم

لبنان(  اىل  ني 
ّ
ال�سوري م��ن  كبري  ع��دد 

والرتاجع الكبري يف ال�سادرات الغذائية 

من �سوريا باإجّتاه لبنان«.

»يف  ق���ال:  يعتمده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  ع��ن 

منها  يعاين  التي  يات 
ّ
التحد �سّتى  ظل 

واألبان  »اأجبان  �رشكة  اختارت  القطاع، 

الرهبان« اأن يكون احلل عن طريق رفع 

اجل��ودة  طبعت  حّتى  منتجاتها  ج��ودة 

بالإحتفاظ  لها  �سمح  ما  ال�رشكة  اإ�سم 

ة 
ّ

خا�س جديدة  اأ�سواق  وربح  بعمالئها 

فكانت  ة. 
ّ
النوعي عن  تبحث  التي  تلك 

اخلطوة الأوىل باإن�ساء م�سنع جديد على 

ة 
ّ
ع بقدرة انتاجي

ّ
م�ساحة 1500 مرت مرب

ًا. كما 
ّ
ت�سل اىل 30 طن من احلليب يومي
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انه  م�سعالين  نبيه  اأكد  والقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  لقائه  خالل 

موؤ�س�سته:  يف  ال�سناعة  تطوير  ل�سالح  احلديثة  التقنية   
ّ

يجري

على  تعديًا  ولي�ض  علميًا  تاأ�سي�سًا  كان  م�سنعنا  اأ�س�سنا  »عندما 

الفح�ض  اىل  بال�سافة  املختربات  ا�ستخدمنا  فقد  ال�سناعة 

�سناعتنا،  انواع  رنا 
ّ
طو بل  نتغري  مل  عملنا  بداأنا  ومنذ  الذاتي، 

بالنظافة  ونهتم  ونراقب  نفح�ض  بالوعي،  اإل  العمل  ي�سري  ول 

لذا  اأوىل  درجة  الأ�سناف  تكون  اأن  يريد  وامل�ستهلك  والرتتيب، 

تطوير  على  ونعمل  الأعلى،  واجل��ودة  الأف�سل  النوعية  نعطيه 

جودتنا«. 

»نحن  ق��ال:  خياراته  يف  اللبنانية  ال���س��واق  اختياره  وع��ن 

واأ�سحاب  اخل�سار  �سوق  من  اخل�سار  ن�سرتي 

يف  مزارعني  مع  نتعامل  وقلما  التعاونيات، 

اأبداً،  اخل�سار  خيم  من  ن�سرتي  ول  ال�ساأن  هذا 

على  ونعتمد  حبة،  حبة  الب�سائع  ونختار 

لننا  يومًا   40 لدينا  فيكون  ال�سيفي،  النتاج 

ان  من  لنتمكن  جيدة  الب�سائع  تكون  اأن  نريد 

على  نعتمد  فنحن  جيد.  انتاج  لدينا  يكون 

ن�سنع  التني  مو�سم  ففي  الزراعية،  املوا�سم 

التني املعقود ومربى التني مثاًل«. 

االصناف الجديدة
وعن الأ�سناف اجلديدة التي اأدخلت اىل �سناعة 

»اأدخلنا  م�سعالين:  قال  موؤ�س�سته  يف  ال�رشاب 

رب  ومنها  �سناعاتنا  اىل  ج��دي��دة  اأ�سنافًا 

خالل  من  جديد  اإنتاج  خط  لدينا  اإذ  البندورة، 

الذي  الكات�ساب  لن��ت��اج   جنريها  اختبارات 

بال�سافة  ال�سوق.  يف  اجلديد  منتجنا  �سيكون 

اىل �سناعتنا للطحني واحلالوة. كما اأننا جنري 

مل يوؤث����ر التطور ال�س����ناعي على حركة ال�س����ناعات 

التقليدية التي يعتمدها العديد ممن م�س����نعي املواد 

الغذائي����ة، فال ي����زال البع�س يف�س����ل اأن يجرّي التقنية 

احلديثة مل�س����لحة ال�س����ناعة التقليدية. وعلى �سبيل 

املثال �رسكة »اخلمور اللبنانية« حيث يف�سل �ساحبها 

نبيه م�سعالين اأن يختار اخل�سار التي �سي�ستخدمها يف 

�س����ناعة »الكبي�س« قطعة قطعة من ال�سواق الكبرية 

ولي�����س من امل����زارع، يف حماولة من����ه للحفاظ على 

جودة �سناعة الكبي�س وال�رسابات �سمانًا وحفاظًا على 

ال�ستمرارية.

اختباراتنا حول ال�سم�سم الذي ن�سرتيه وهو باب اأول«.

اأولي  معي  »يعمل  ق��ال:  للتخ�س�ض  موؤ�س�سته  حاجة  وع��ن 

ادارة  حتت  تتم  التي  ال�سناعات  اأن��واع  كل  على   وي�رشفون 

مهند�سني ومتخ�س�سني، ويبقى لدينا �رش يف ال�سناعة الذي ل 

يعرفه اأحد �سوانا«. 

االسواق الخارجية
ال�سوق املحلية  الإنتاج فقال: »بال�سافة اىل  اأما عن ت�رشيف 

العامل،  حول  املنت�رشة  اأ�سواقنا  اىل  انتاجنا  ي�سل  اللبنانية، 

اأوروبا واأمريكا ولدينا خطوة جديدة نحو  فب�سائعنا ت�سل اىل 

اليابان«. 

وعن امل�ساربة التي تواجههم ك�سناعيني قال: 

اأراق��ب رف��وف غريي يف  ال��ذي ل  الوحيد  »ان��ا 

عليها  التي  الرفوف  اأراقب  بل  ماركت  ال�سوبر 

ب�سائعي اإذا كانت تنق�ض اأي �سنف. حتى اأنني 

ل اراقب الأ�سعار، فكل ما اقوله اهاًل و�سهاًل ملن 

ي�ستطيع ت�سنيع اأ�سناف بجودة �سناعاتي. 

وعن املطالب التي ميكن اأن توؤثر يف ال�سناعات 

الغذائية قال: »ل اأهتم لأحد ول يعنيني ما قد 

دول  فكل  الدولة،  من  اإل  غ��ريي،  مع  يح�سل 

اإل عندنا يف لبنان  العامل ت�ساعد ال�سناعيني 

العاملة  واليد  ال�سمان  لناحية  تتعبه،  فهي 

ال�رشيبة  ا���س��رتداد  من  او  العمال  و�رشيبة 

يف  ال�سناعة  املالية،  ومعامالت  امل�سافة، 

اىل  ال�سعبة  العملة  تدخل  التي  هي  لبنان 

اخلزينة والدولة وهم ل يتاأخرون يف ال�سحب 

ن�ستطيع  ل  لبنان  منا. ونحن ك�سناعيني يف 

اأن نطلب �سيئًا من الدولة«.

 »شركة الخمور اللبنانية«  
نبيه مشعالني: جودة صناعتنا سر ال يعرفه أحد سوانا

Assinaa 137 .indd   160 3/21/14   1:53 PM



Assinaa 137 .indd   161 3/21/14   1:53 PM



Assinaa 137 .indd   162 3/21/14   1:53 PM



�سركة �سرحال للتجارة

Serhal For Trading
 تجارة زيت وزيتون وكبي�ض 

و�سابون زيت نباتي

داريا - ال�صوف - جبل لبنان - ال�صارع العام - بملكه

خليوي: 234756 3 961 - تلفاك�س: 241212 7 961

serhaltradinglebanon@hotmail.com

Assinaa 137 .indd   163 3/21/14   1:53 PM



العدد 137 ني�سان 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L164

مقابلة

 أحمد غندور: 

الصناعة الغذائية هي الميزان التجاري وعلى 

الدولة االشراف عليها

املناف�سة يف كل املجالت على اثر توقيع 

التي  العوامل  التجارية: »كل  التفاقيات 

ال�سلع  اأدت اىل املناف�سة وخ�سارة بع�ض 

النتاجية قدرتها على مناف�سة الب�سائع 

الكلفة  اأ�سعار  امل�ستوردة هو نتيجة فرق 

وقوانني  وعمالة  وحمروقات  طاقة  من 

طبق يف الدول ال�سناعية لي�ست  حديثة  تحُ

مطبقة يف الدول التي ت�سارب الب�ساعة 

اللبنانية.

التعريفات  يف  النظر  من  بد  ل  وهنا 

اجلمركية على جميع املواد امل�ستوردة 

تخلي�ض  يف  تدفع  التي  وامل�ساريف 

الب�ساعة والف�ساد املوجود يف اجلمرك 

جميع  ال�رشيف  امل�ستورد  ي�سدد  حيث 

اأن  ميكن  وامل���رور  بالكامل  ال��ر���س��وم 

عرب  متر  ل  بت�سعرية  ب�ساعته  يخرج 

اىل  بال�سافة  هذا  القانونية.  القنوات 

طول الوقت يف عملية فح�ض الب�ساعة 

اأر�سية  اأي�سًا م�ساريف  وهذا ما ي�سبب 

على امل�ستودعات.

وذكر غندور املطالب التي تهم ال�سناعي 

على  احل��ف��اظ  م��ن  ليتمكن  ال��ل��ب��ن��اين 

ا�ستمراريته: » ل نطلب الكثري من احلكومة 

اإل العمل على حتديد خمتربات  اللبنانية 

ال��الزم��ة  بالتحاليل  ل��ت��ق��وم  معتمدة 

وا�ست�سدار �سهادات �سحية تكون معرتف 

بها يف الدول امل�سدر لها، حيث اإن واقع 

باإجراء  ال��دول  هذه  قيام  هو  الآن  الأم��ر 

التحاليل مرة ثانية على الب�ساعة وترد 

الب�ساعة يف كثري من الأحيان ن�سبة اىل 

اختالف النتيجة«.

الصناعة الغذائية وغيرها
الغذائية  ال�سناعات  اأهمية  �رشح  فيما 

كافة  ال�سناعية  القطاعات  تنمية  يف 

والتغليف:  والتعبئة  الزراعة  �سيما  ول 

ال��رائ��د  ه��ي  الغذائية  ال�سناعة  »اإن 

الأ�سا�سي للميزان التجاري ويجب على 

اأن يكون لها ا�رشاف جدي على  الدولة 

كالآيزو  �سهادة  واإيجاد  القطاع  هذا 

يف  لها  وال��رتوي��ج  ر���س��وم  دون  وم��ن 

العامل وكل هذا على ح�ساب الدولة. اأما 

لأن  حرج  ول  فحدث  والكرتون  الورق 

البالد الآ�سيوية هي الرائدة هذه الأيام 

ولو كان هناك من اح�ساء لعدد التجار 

الذين يذهبون اىل ال�سني من اأجل جلب 

ب�ساعتهم التي هي اأقل من قيمة املواد 

اأ�سحاب  معاناة  الدولة  لعلمت  الأولية 

وخالفه  والبال�ستك  ال���ورق  م�سانع 

البال�ستك  عبوات  �سناعة  اأنقذ  وال��ذي 

حيث  ال��وزن  وخفة  الكبري  احلجم  هو 

فلول  امل�ستوردين.  على  عائقًا  �سكل 

ذلك لكانت �سناعة البال�ستك اأي�سًا يف 

احل�سي�ض«.

حت�سني  يف  القطاعات  تلك  دور  وع��ن 

»عندنا  قال:  ال�سناعي  املنتج  وتطوير 

ولكن  املجال،  هذا  يف  متقدمة  �سناعة 

كما تقدم تكلفتنا كبرية جداً مقارنة مع 

الأمور  اىل  ن�سبة  الأخ��رى  البلدان  تكلفة 

التي ذكرتها«. 

وختامًا اخت�رش غندور انعكا�سات �رشوط 

»نحن  قائاًل:  الغذاء  �سالمة  وموا�سفات 

مع الت�سدد يف ذلك من اأجل �سالمة الغذاء 

ن�سبة  عن  اأم��ا  الكلفة  على  توؤثر  لأنها 

ال�رشوط،  ه��ذه  تطبق  التي  املوؤ�س�سات 

فنحن ل نعلمها«.

ويعيد غندور اأ�س���باب تن�سيط قطاع ال�س���ناعات الغذائية خالل الفرتة 

ال�سابقة وتزايد ن�سبة ال�سادرات اىل جودة النتاج الذي متكن ال�سناعي 

اللبن���اين من املحافظة على موا�س���فاتها العاملية وتطويرها لناحية 

الأ�س���ناف والرتويج وال�س���كل العام، اإ�س���افة اىل فروقات القطع التي 

تعترب مطلوبة يف كل ال�سواق. 

ت��واج��ه قطاع  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ن 

و�سع  اىل  وتدفعهم  الغذائية  ال�سناعات 

لتطوير  �سناعية  وا�سرتاتيجية  خطط 

ال�رشوري  اأحمد غندور: »من  العمل قال 

الراهنة  الأو�ساع  ولكن  الآلت  حتديث 

والتجاذبات الأمنية والأحداث القليمية 

القرو�ض غري  اإليها  اأيدينا. ن�سيف  تكبل 

العملية  على  توؤثر  قد  التي  املدعومة 

الر�سوم  اىل  بال�سافة  ككل.  الإنتاجية 

وغالء كلفة املحروقات والطاقة«. 

اللبناين  باملنتج  التعريف  ط��رق  وع��ن 

»اإن  ق��ال:  خارجيًا  توزيعه  وا�ساليب 

الإت�سالت الإلكرتونية فتحت لنا جماًل 

كبرياً لعر�ض ب�ساعتنا ما جعل الإنت�سار 

اأف�سل من املرحلة الأوىل التي كانت تتم 

عرب عمالء لنا«.

منافسة خارجية
على  اللبنانية  ال�سلع  ق��درة  ع��دم  وع��ن 
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مقابلة

مؤسسة »صدقة للمعجنات والحلويات«

جهاد صدقة: المستهلك هو الذي يحدد جودتنا 

والتعريف مبنتجاتنا اللبنانية«. 

»طبعًا  �سدقة:  جهاد  قال  املوجودة  املناف�سة  واق��ع  وعن 

لإنتاجنا،  معينة  خططًا  لدينا  ولكن  موجودة  املناف�سة 

فالزبون يعرف نوعية منتجنا وجودتها ويعتمدها، وهذا ما 

يحد من مناف�ستنا ويجعلنا خمتلفني، وعلينا هنا اأن نبقى يف 

التي هي املحفز  املناف�سة  دائرة  حال تتطور لكي نبقى يف 

الأ�سا�سي للنجاح«.

تكون  اأن  ميكن  اخللل  معاجلة  اأن  �سدقة  جهاد  راآى  فيما 

ب�سناعة نف�سها: »نحن ن�سري على خط ال�سناعي ال�سليم نحو 

اإنتاجنا ودائمًا نتطلع اىل كل  الأف�سل ونحافظ على نوعية 

ون�سري  ال�سناعات  هذه  اإليه  تو�سلت  ما  اأخر  ونتابع  جديد 

يف ثبات حتى يعالج خلل ال�سيا�سات نحونا ونحمي الإنتاج 

الوطني«.

الدولة  من  »مطالبنا  اخت�رشها:  ك�سناعي  مطالبه  وعن 

الغذائية  ال�سناعات  وخا�سة  ال�سناعيني  نحو  تتطلع  اأن 

يف  ال�سناعات  اأكرب  من  تعترب  التي 

هذه  ح��اج��ات  اأق��ل  لتاأمني  لبنان، 

ال�سناعة ودعمها من خالل القوانني 

الناجت  يكرب  وب��ذل��ك  حتميها  ال��ت��ي 

القت�سادي العام«.

تنتع�س �سناعة املعجنات واحللويات يف لبنان من 

خالل اجلودة العالية، كونها اكرث ال�سناعات الغذائية 

املطلوبة على ال�سعيد املحلي، وباتت اأي�سًا ك�سناعة 

لبنانية مطلوبة على ال�س���عيد اخلارجي، لأن �سمعة 

ال�سناعة الغذائية وحتديداً احللويات اللبنانية جيدة 

من خ���الل اهتمام ال�س���ناعيني بالنوعية واجلودة، 

ودرا�س���ة ا�س���عار الكلفة لتبقى مقبولة للم�س���تهلك 

اللبناين واملغرتب. 

يف لقاء »ال�سناعة والقت�ساد« مع ال�سيد جهاد �سدقة �ساحب 

ومدير �رشكة �سدقة للمعجنات واحللويات قال: »اأ�سباب منو 

قطاع ال�سناعات الغذائية هي نوعية وجودة املنتج من خالل 

وت�سنيعها  املمتازة  النوعية  ذات  الأولية  املواد  ا�ستعمال 

العرتاف  املجال. وميكننا  هذا  اأ�سحاب اخلربة يف  بوا�سطة 

باأن هذا القطاع يف منو وتطور دائم نحو الأف�سل بالإعتماد 

على اأ�سحاب هذه ال�سناعات«. 

لالإ�ستمرار  خطط  لدينا  »طبعًا  قال:  ال�سناعية  اخلطط  وعن   

الآلت  با�ستعمال  واإنتاجنا  ل�سناعتنا  تطويرنا  خالل  من 

واملعدات ال�سناعية الالزمة  لهذة ال�سناعة، وب�سبب جودتنا 

والأيزو   9001 الأيزو  �سهادة  على  ح�سلنا  �سناعتنا  وح�سن 

 .»22000
وا�ستكماًل لنت�سار ال�سناعة قال �سدقة: »مهمتنا ك�سناعيني 

لبنانيني اأن نبقي على ال�سورة اجليدة لنا، ونعمل على انت�سار 

منتجاتنا من خالل الدخول اىل اأكرب قدر ممكن من الأ�سواق، 

لهذا دخلنا اىل اأ�سواق خارجية يف العديد من الدول العربية 

والأوروبية، بال�سافة اىل املحلية«. 

وتابع: »ما حققناه من �سهرة وانت�سار يعود الف�سل يف ذلك 

ال�سناعة وبتمييز  اأوًل لأننا نعتمد عليهم بطلب  اىل زبائننا 

للدعم  والدعاية  الإع���الن  اىل  اأحيانًا  ونتحول  جودتها، 

دليل الصادرات واملؤسسات الصناعية اللبنانية
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�صركة فريغو ال�صكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

املنت  - الدورة - �صارع االخطل ال�صغري  - بناية غرابيت  اوهانيان

خليوي : 2٩2 - 303282 )3( ٩٦١ - هاتف : 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١ - فاك�ص : 2٦7٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com
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Phone: +961 1 497312 - Fax: +961 1 502296
e-mail: ipco@ipco.com.lb

Maalouf Bldg. - Industrial City  
(Bauchrieh) Beirut - Lebanon
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مقابلة

جابر  حممود  حتدث  والأج��ب��ان  الألبان  �سناعة  تقدم  عن 

بنظرة �سلبية اىل الأمور: »على الرغم من النمو يف �سادرات 

الألبان  �سناعة  قطاع  اأن  اإل  لبنان  من  الغذائية  ال�سناعات 

والأجبان يتعر�ض لالإهمال ب�سكل كبري، خ�سو�سًا ان ال�سوق 

اللبنانية حتتاج بكثافة وب�سكل يومي اىل هذا القطاع. وكنا 

اأكرب  اهتمامًا  املخت�سة  وال��وزارات  الدولة  تويل  اإن  نتوقع 

من خالل املتابعة واملراقبة. اإذ اأن اإنتاج احلليب وم�ستقاته 

من   %  65 ن�ستورد  فنحن  ال�ستهالك،  من   %  35 يتعدى  ل 

تعترب �سناعة اللبان والأجبان اأكرث املنتجات 

املطلوبة يف ال�سوق اللبنانية، ويتزايد الطلب 

عليها مع تزايد الإ�ستهالك اليومي، خ�سو�سًا 

يف الف���رتة الراهن���ة، اإل اأن عملي���ة الإنتاج 

تتعر�س لبع�س »القر�س���نة« كما و�س���فها 

حممود جابر احد ا�س���حاب موؤ�س�س���ة »ابناء 

جابر جاب���ر لالألبنان والأجبان« خالل لقائه 

مع »ال�س���ناعة والقت�س���اد«، خ�سو�سًا يف 

م�ساألة اجلودة وعدم مراقبة املكيال. 

الجبان واحلليب اىل ال�سوق اللبنانية، وكل ما نراه يف ال�سوق 

اأن لبنان بلد م�ستورد  ا�سترياده من اخلارج، وهذا يعني  يتم 

راً«.
ّ
للحليب ولي�ض م�سد

وعن اأحوال ال�سوق يف هذا القطاع قال: »اإن املناف�سات غري 

املراقبة  وغري  املرخ�سة  غري  امل�سانع  خالل  من  ال�رشيفة 

كثيف  عليه  الطلب  لأن  احلليب  ا�ستهالك  يف  مبا�رشة  توؤثر 

وكثري، ورمبا هذا ما دفع بالبع�ض اىل تطوير مواد للحليب 

غري طبيعية خ�سو�سًا انها تدخل اىل لبنان بطرق غري �رشعية 

ويتم ت�سنيعها وبيعها، بال�سافة وجود حليب البودرة الذي 

يعترب اأقل خطراً من تلك امل�سّنعة«. 

ت�سنيع  اأزم��ة  من  للحد  اتباعها  ميكن  التي  الأ�ساليب  وعن 

عرب  وذك��رت  »�سبق  جابر:  حممود  ق��ال  والأج��ب��ان  الأل��ب��ان 

حاجة  لأن��ه  اليوم  واأك���رره  والقت�ساد«  »ال�سناعة  جملة 

احلليب  تدعم  اأن  الزراعة  وزارة  من  اليوم  فاملطلوب  ملحة، 

لي�ض كما دعمته �سابقًا باأن تن�سىء جممعات من دون �رشاء 

يبيع  امل��زارع  بات  اإذ  البيع،  عملية  ومراقبة  لها.  الأبقار 

بالوزن،  يبيعه  كلغ   54 اأوروبا  من  امل�ستورد  احلليب  مكيال 

يباع  بل  بالغرام  ي��وزن  ل  احلليب  لأن  منطقي  غري  وه��ذا 

مبا�رشة.  الزراعة  وزارة  بر�سم  بدعة  وهذه  الليرت،  باملكيال 

3 كلغ  اأن  التي نعاين منها، ول نن�سى  وهذه من امل�ساكالت 

زيادة عن 50 ليرتاً يعني 6 % من قيمة احلليب، وكم �سيجمع 

وكاأن  الزراعة  وزارة  من  بدعم  ي�رشق  فاملزارع  ال�سنة،  يف 

وامليزان«.  الكيل  »اأوف��وا  قال  فاهلل  �رشعية،  �سارت   ال�رشقة 

ال�سواق  يف  لطرحه  املوؤ�س�سة  حت�رشه  ال��ذي  اجلديد  وع��ن 

قال جابر: »�سنطرح منتجًا جديداً بعيداً من �سناعة الألبان 

�سناعتنا  من  بعيداً  جديداً  منتجًا  �سنطرح  اإذ  والأج��ب��ان، 

نقية  مياه  عن  عبارة  وهو  هوريكا  معر�ض  خالل  التقليدية 

من  مبا�رشة  ومبراقبة  جيد،  و�سحي  طبي  ب�سكل  مدرو�سة 

وزارة ال�سحة«. 

مؤسسة »أبناء جابر جابر لاللبان واالجبان«

محمود جابر: جديد مؤسستنا خط مياه نقية وصحية
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�شن الفيل - �شارع عازار - هاتف : 510٩7٦ - 510٩77 )1( ٩٦1  - �ص.ب.: 55531 بريوت

  Email: mschelanyfoode@hotmail.com     -     www.mechelanyfoods.com

Maurice B. Mechelany
موؤ�ص�صة موري�ش م�صعلين

مواد غذائية: كبي�س، مربيات، ورق عنب، زيوت

موؤ�س�سة بال�ستيك راما

Plastic Rama Est.
�سناعة وطباعة جميع 

اكيا�س النايلون  وال�سولوفان

را�سيا الوادي - �سهر الحمر - طريق كفرقوق - هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�ض : ٥٦١١١١ )8( ٩٦١
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بداأ ال�سيد قي�رش عطا العمل يف جمال البوظة العربية يف �سنٍّ مبكرة عام 

يف  اخلا�ض  معمله  اأ�س�ض  املجال  هذا  يف  خربة  اكت�سب  اأن  وبعد   .١٩4٦

حو�ض المراء عام ١٩٥٦. ا�ستهرت بوظة قي�رش عطا العربية بالطعم اجليد 

ال�سغر  البن  ان�سم   ١٩78 لبنان. عام  وا�سعة يف  �سهرة  فنالت  والنظافة 

طوين اىل والده وكان لديه رغبة �سديدة يف تعلم هذه ال�سناعة. عام ١٩٩0 

بداأت عملية انتاج البوظة العربية بوا�سطة الآلت لأن ال�سناعة التقليدية 

مل تعد قادرة على تلبية حاجة ال�سوق ال�ستهالكية. بف�سل اخلربة الوا�سعة 

البوظة  انتاج  من  املعمل  متّكن  طوين  وولده  عطا  قي�رش  ميلكها  التي 

ل �سواهما  العربية اآليًا بنف�ض الطعم التقليدي وهذه ميزٌة فريدٌة مل يتو�سّ

دّقًة وتطوراً  واأكرثها   الآلت  اأحدث  ا�ستعمال  اىل  بعد. ويعود ذلك  اليها 

 BAR  ١٢0 قوة  اىل  ت�سل  العربية  البوظة  انتاج  بقوًة �سغٍط يف  وتعمل 

والتحديث  التطور  عملية  عطا  طوين  وا�ستكمال  كامل.  تعقيٍم  ذات  وهي 

حتى اأ�سبح ينتج اليوم:

- ع�رشون نكهة بوظة عربية

- ع�رشون نكهة بوظة عربية اك�سرتا

- ع�رش نكهات بوظة عربية بدون �سكر وبدون د�سم

العربي  العامل  يف  وانت�رشت  عاملية  �سهرًة  عطا  قي�رش  بوظة  نالت 

ملطابقتها لكل املعايري ال�سحّية والنعومة واللزجة وبخلّوها من جميع 

اأنواع البكترييا.

ZAhle-newhighway-tel: 961 8 930 680 - Mob:961 3 640 940
email: infotonikayssarata@gmail.com - web: www.kayssarataicecream.com 
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 مؤسسة »رؤوف غانم للحوم المبردة«

رؤوف غانم: الكلفة تنعكس سلبًا على القدرة التنافسية 

مرتبطة ب�سكل مبا�رش  للهدوء ال�سيا�سي 

والأمان بعيداً عن التجاذبات لأنها توؤثر 

على اأ�ساليب العمل يف معظم القطاعات 

ال�سناعية، وكذلك توؤثر على الت�رشيف. 

التي  والأهم مواجهة املواد امل�ستوردة 

تدخل البالد وهي مبوا�سفات ال�سناعة 

يفتح  مما  اأقل،  كلفتها  ولكن  اللبنانية 

باب امل�ساربة مع ال�سناعة اللبنانية. 

خطط وأسترايجيات
اأما عن واقع قطاع ال�سناعات الغذائية 

واأب��رزه��ا  جمة  حت��دي��ات  ت��واج��ه  التي 

اإرتفاع اأ�سعار املحروقات ب�سكل جنوين 

هذه  »كل  وق��ال  الكهربائي.  والتقنني 

الت�سنيع  عملية  على  توؤثر  العوامل 

ترفع  اأنها  اإذ  تقدمها،  وتعيق  والنتاج 

على  �سلبًا  تنعك�ض  التي  الكلفة  م��ن 

يلعب  ما  للمنتجات،  التناف�سية  القدرة 

وقدرة  املبيع  اإي��رادات  تراجع  دوراً يف 

م�سانعهم  تطوير  على  ال�سناعيني 

وتو�سيع اأعمالهم«.

اخلطط  ح��ول  نف�سه  الإط��ار  يف  وتابع 

لتطوير  ال�سناعية  وال���رشات��ي��ج��ي��ة 

»نعمل  التحديات:  ومواجهة  املوؤ�س�سة 

ومنذ  املوؤ�س�سة  يف  العمل  تطوير  على 

اأدخلنا  فقد  م�ستمر،  وب�سكل  تاأ�سي�سها 

ومنها  ومتطورة،  اإنتاج حديثة  خطوط 

رواج��ًا  لقت  التي  »كفتابرغر«  اإنتاج 

كبرياً يف ال�سواق املحلية ملا تتمتع به 

من طعم ومذاق �سهي«.

تعترب �س���ناعة اللحوم على خمتلف اأنواعها وتربيدها من ال�سناعات 

املطلوبة على ال�س���عيد املحلي على الرغم من دقة هذه ال�س���ناعة، 

واملوا�س���فات العالية اجلودة، خ�سو�سًا اأنها من املواد التي يعتمدها 

امل�س���تهلك يف حياته اليومي���ة، لهذا يتطلب من ال�س���ناعي اأن يويل 

�س���ناعة اللحوم وتربيدها اأهمية كربى على ال�س���حة العامة والبيئة 

اأي�سًا. 

من منطلق ال�سحة والغذاء حمل روؤوف غامن �ساحب »موؤ�س�سة روؤوف 

غامن للحوم املربدة« خربته على مدى 30 �س���نة �سجل فيها جناحات 

وتطور �س���ناعي لي�سبها يف انتاجه الغذائي �س���من م�سنعه للحوم 

املربدة وال�سماء يف بلدة بتلون. 

حتدث عن خطته العملية يف ال�سناعات 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ل��ح��وم امل����ربدة خ��الل 

والق��ت�����س��اد«  »ال�سناعة  م��ع  لقائه 

اىل  وتوزيعها  ت�سنيعها  يعاد  التي 

وال�سوبرماركت  وال��ف��ن��ادق  املطاعم 

وخا�سة الهمربغر وكافة اأنواع اللحوم 

موا�سفات  بذلك  معتمدة  وال�سماك، 

�سناعة  يف  ومتبعة  خا�سة  ومعايري 

امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة مل��ا حت��ت��اج��ه ه��ذه 

ال�سناعة من دقة يف النتاج ونظافة ل 

يف  مواطن  كل  تعني  كونها  لها،  مثيل 

غذائه اليومي.

تقدم الصناعة
للتطور  ال�سناعة  حاجة  اأن  غامن  يرى 
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  ال�صوف  

 بتلون الطريق العام  

 تلفون: ٢٤٠٢٦٦ ٥ ٩٦١ 

خليوي: ٢٠٧٣٥٧ ٣ ٩٦١

AlShouff 
Batloum Main Road   

Tel: 961 5 240266   
Mobile: 961 3 207357 

 extrameat.cs@gmail.com

�صركة بول دور �ش.م.م

Poule D’or Company S.A.R.L
Chicken Slaughtery /  م�صلخ دجاج

العنوان: جبل لبنان – ال�صويفات – التريو -  هاتف: ٤٨٠٥٣٥ )٥( ٩٦١ – فاك�س: ٤٨٠٥٣٦ )٥( ٩٦١

خليوي: ٣١٣٠٤٢ )٣( – ٣١٢٠٤٣ )٣( ٩٦١

ADDRESS: Mount Lebanon – Chouaifat – El Tiro Tel: 961 (5) 480535   
Fax: 961 (5) 480536 - Cell: 961 (3)312042 – 961(3)312043
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اأ�سواق  فتح  »اإن  اللقي�ض:  ال�سيد  وق��ال 

الإن��ت��اج  لت�رشيف  �����رشوري  ج��دي��دة 

اأذواق  ير�سي  اللبناين  الزيت  اأن  خا�سة 

الأ���س��واق..  يف  امل�ستهلكني  من  العديد 

هذه  تطوير  على  اقدمت  موؤ�س�ستنا  اإن 

جداً،  حديثة  اآلت  با�ستقدام  ال�سناعة 

و�سائل  اف�سل  اختيار  اىل  بال�سافة 

التعبئة والتغليف مبا يلبي حاجة وذوق 

امل�ستهلك. ومن بني اخلطوات التي قامت 

جتميع  على  اعتمدت  انها  موؤ�س�ستنا  بها 

الإنتاج يف ال�سناديق بدًل من الأكيا�ض 

التي  والعفن  الرطوبة  عمليات  لتفادي 

توؤذي طعم الزيت«. 

فقال  الإن��ت��اج  ج��دول  اىل  بالن�سبة  اأم��ا 

على  موؤ�س�ستنا  »اعتمدت  اللقي�ض:  ال�سيد 

الربح،  وتقليل  الت�سنيع  كميات  زي��ادة 

ت�سكل  الزاوية  زغرتا  منطقة  اأن  خا�سة 

انتاجاً كبيراً من الزيتون يف لبنان«. 

تطورت �س���ناعة زيت الزيتون خالل الأعوام ال�سابقة ب�س���كل قوي ون�ساأت معها ثورة يف ا�ستخدام التقنيات 

احلديثة يف ع�رس الزيت وانتاجه، ما �سّهل عملية الت�سنيع و�رسعة الإنتاج. 

ومع ازدياد الطلب على �س���ناعة زيت الزيتون ن�س���طت موؤ�س�سة »انطوان اللقي�س ل�سناعة الزيتون والزيت« 

يف عملها وو�سعت اأ�سواقها نحو اخلارج اللبناين. 

ومن هذا املنطلق اعترب ال�س���يد انطوان اللقي�س �ساحب موؤ�س�سة »انطوان اللقي�س ل�سناعة الزيتون والزيت« 

اأن �سناعة زيت الزيتون يف لبنان يجب اأن تقوم على نقاط عديدة منها، اختيار النوعية، و�رسورة التعاون 

بني املزارعني وامل�سّنعني مبا يتالءم و�رسوط النتاج ومبا ير�سي الذوق اللبناين. 

التصدير الى الخارج
وعن الت�سدير قال: »من اأهم امليزات التي 

ت�سمح بدخول الزيت اللبناين اىل ال�سواق 

بها  يتمتع  التي  النوعية  هي  اخلارجية 

اأن ذلك ل يكفي. ويجب  اإل  هذا النتاج، 

ملواجهة  الكلفة  تخفي�ض  على  الرتكيز 

املناف�سة يف ال�سواق اخلارجية من قبل 

الدول املنتجة لزيت الزيتون«. 

الزيتون  زيت  �سناعة  انعكا�سات  وعن   

اللقي�ض:  اأك��د  الأخ���رى  القطاعات  على 

وال�سناعات  الزيتون  ل�سناعة زيت  »اإن 

اإيجابيا  انعكا�سا  عام  ب�سكل  الغذائية 

ال�سناعية،  القطاعات  من  العديد  على 

ي 
ّ
اإ�سافة اىل القطاع الزراعي، بحيث تنم

بال�سافة  اإنتاجي.   كقطاع  ال��زراع��ة 

التعبئة  اأخرى مثل  اىل تن�سيط قطاعات 

والتغليف والكرتون وغريها. كما ت�سكل 

لالقت�ساد  ا�سا�سية  اقت�سادية  دعامة 

الوطني«. 

ضرورة التطوير
امر  لبنان  يف  الزيت  �سناعة  تطوير  اإن 

�رشوري مبا ي�ستوجب الإفادة من خربات 

الجنبية  ال��دول  يف  امل�سنعني 

اإليها  ي�ساف  للزيت،  املنتجة 

اختيار  يف  وال��ف��ن  الإب�����داع 

نوعية الزيت والزيتون.

التطوير  �رشورة  من  انطالقًا 

فاإن موؤ�س�ستنا ب�سدد الدخول 

يف �سناعة تعبئة الزيتون يف 

ب�رشوط  تفي  التي  العبوات 

ال��دول  غ���رار  على  الأ���س��واق 

املتقدمة يف هذا املجال«. 

مؤسسة »أنطوان اللقيس لصناعة الزيتون والزيت 
أنطوان  اللقّيس: ميزات زيت الزيتون هي النوعية
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موؤ�س�سة انطوان اللقي�ض 

ل�سناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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ورث جوزف بو �سليمان هذه 

ال�س���ناعة عن اجداده واأبيه، 

ح�سلت العائلة على رخ�سة 

�س���ناعة النبيذ وامل�رسوبات 

من���ذ العام 1950،  كما ورث 

عنه���م خ���ربة �س���نني عدة.  

بو�س���ليمان  معمل  تاأ�س����س 

الروحي���ة يف  للم�رسوب���ات 

اوائ���ل اخلم�س���ينات وتطور 

العم���ل اىل ان�س���اء مبن���ى 

املت���ني  بل���دة  حدي���ث يف 

املعدات  باح���دث  وجمه���ز 

وخطوط التعبئة التي تتمتع 

مبوا�س���فات عالي���ة اجلودة 

2007 حتول���ت  ع���ام  . يف 

املوؤ�س�سة اىل �رسكة م�ساهمة  

»الكار����س .م.ل«  اخذين يف 

العتبار التطو رالذي طراأ على 

ال�س���ناعة من جهة املعدات 

يف  احلديثة  والتكنولوجي���ا 

الت�سنيع والتعبئة.  

وع���ن ���س��ن��اع��ة ال��ن��ب��ي��ذ ق���ال ج���وزف 

املحلية  ال�سوق  يف  ز 
ّ
»للتمي بو�سليمان: 

منذ  ال�رشكة  اطلقت  الجنبية  وال�سواق 

اأم�سيات«  �ساتو  جمموعة«    2006 عام 

نوعه  من  فريد  بطعم  ز 
ّ
املمي النبيذ  من 

وادي  يف  العنب  ك��روم  من  وم�ستخرج 

البقاع.  ون�سنعه من عنب

 cabernet sauvignon، 

 syrah ،Sauvignon
  Blanc،Chardonnay،Obeidy،

 cinsault،  grenagecarignan ،

.uniblanc، clarette
خمتلفة  انواعًا  املجموعة  هذه  وت�سمل 

والأحمر،  والأبي�ض  الزهري  النبيذ  من 

ر منتجاتنا اىل الأ�سواق الأوروبية. 
ّ
وت�سد

اأن  »مب��ا  ق��ال:  التالية  اخل��ط��وات  وع��ن 

�سغف  تراث  النبيذ هي  �سعارنا »�سناعة 

وع�سق« عملنا  للدخول اىل ال�سوق املحلية 

من  جيداً  اإقباًل  لحظنا  اأخ��رياً،  بفعالية 

.كما  الفاخر  نا  نبيذ  �رشاء  على  الذواقة 

تعتمد ال�رشكة يف الت�سنيع الية ومعدات 

فرن�سي  خبري  ب��اإ���رشاف    ج��داً  متطورة 

الت�سنيع  معايري  تطبيق  على  يعمل 

الوروبية،  اىل جانب م�ساركتنا الدائمة 

ملواكبة  تدريب  ودورات  حما�رشات  يف 

التطور ال�سناعي«.

خطة ال ختراق السوق
قال   للبنانية   ال�سوقا  يف  تواجدهم  وعن 

بو �سليمان: »ان ال�رشكة يف تقدم م�ستمر 

التي  التطوير  الدائم خلطط  الوجود  ب�سبب 

ال�سرتاجتية  تعديل  العتبار  يف  تاأخذ 

. فنحن  الأ�سواق  املتبعة ح�سب متطلبات 

لنزال نحظى بح�سة �سغرية من ال�سوق، 

اإل اأننا ن�سعى اىل حتقيق نتائج جيدة يف 

ا�سرتاتيجية  خطة  وفق  القريب  امل�ستقبل 

توؤمن لنا اخرتاقها بطريقة اأ�رشع واأ�سمل«. 

وعن املنتجات التي �ستعر�سها املوؤ�س�سة 

»نقدم  قال:  معر�ض«هوريكا2014«  يف 

جديدة  جمموعة    2014 ه��وري��ك��ا  يف 

  CHATEAU OUMSIYAT نبيذ  من 

 OUMSIYAT Rose«  2012( الزهري 

والأب��ي�����ض   )Soupir« millesime
 2011millesime    OUMSIYAT
  2010( والأح��م��ر    )»Blanc« Musette
 OUMSIYAT Rouge« Jaspe«

 CHATEAU وجمموعة   )millesime
 OUMSIYAT »LE PASSIONNE«

.)2009-millesime 2008
»املعر�ض   نف�سه:  ال�سياق  يف  وت��اب��ع 

فنحن  ال��زب��ائ��ن،  م��ع  للتوا�سل  فر�سة 

دول  خمتلف  يف  معار�ض  يف  ن�سارك 

الأم��ر  وك��ذل��ك    .  Proweinمثل ال��ع��امل 

الزوق  �سوق  معر�ض  مثل  لبنان  داخ��ل 

�سهور  معر�ض    ،  VINIFEST للنبيذ  

فيه  ن�سارك  ال��ذي   و«هوريكا«  ال�سوير، 

جميعها  ال��ت��وايل،  على  الرابعة  لل�سنة 

ت�سّكل بالن�سبة الينا فر�سة للتوا�سل مع 

خارجية  اأ�سواق  على  والنفتاح  الزبائن 

جديدة لت�سويق وبيع منتجاتنا«.

حمالت تذوق
التي تقوم بها  الت�سويقية  وعن احلمالت 

املوؤ�س�سة قال: »تعتمد �سيا�ستنا الت�سويقية 

يف  بها  نقوم  التي  ق 
ّ
التذو حمالت  على 

وغريها   واملعار�ض  الكربى  امل��خ��ازن 

للتعريف عن منتجاتنا.  كما اننا نتعامل 

»ال�سناعة  كمجلة  اعالنية  �رشكات  مع 

التي  ال�رشكات  والقت�ساد« ون�سرتك مع 

ت�سدر دليال ملعامل امل�رشوبات والنبيذ 

واملجالت وال�سحف«.

من  للحد  ال��دول��ة  م��ن  مطالبهم  وع��ن 

عامة  ال�سناعة  تعانيها  التي  امل�ساكل 

الدولة   على  »اإن  �سليمان:  ب��و  اأو���س��ح 

اإيالء  القطاع ال�سناعي الهتمام الالزم 

زي��ادات  فر�ض  عدم  عرب  الدعم  وتقدمي 

لالإنتاج  جمركية  وح��م��اي��ة  �رشيبية 

اللبنانية من  ال�سادرات  واإعفاء  الوطني 

ال�رشائب  وزي���ادة  والر�سوم  ال�رشائب 

على الب�ساعة امل�ستوردة. وكلنا اأمل بان 

الأ�سواق  تعود  لكي   الأو�ساع،  تتح�سن 

جمدداً اىل حركتها الطبيعية«. 

)CHATEAU OUMSIYAT( شاتو أمسيات
جوزف  بوسليمان:صناعة النبيذ هي تراث شغف وعشق
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الشركة اللبنانية لصناعة المأكوالت الغذائية- سولينو 
عباس غدار: شعار المرحلة هو » البقاء للجودة«

تعت���رب ال�رسك���ة اللبنانية ل�س���ناعة املاأكولت 

الغذائية- �س���ولينو- من ال�رسكات الرائدة على 

ال�س���عيد املحلي والعربي والعامل���ي، كونها ل 

الغذائية بكل  ال�س���ناعات  تتخطى م�س���تلزمات 

موا�سفاتها ال�سحية املطلوبة. 

ويف هذا ال�ساأن يركز �ساحب ال�رسكة على  خ�سوع 

�س���ناعاتهم لكل موا�س���فات اجل���ودة العاملية، 

م���ا يفتح اأمامهم اآفاقًا ل�س���واق ي�س���منون فيها 

الإ�ستمرارية. 

عام ال�رشكة هي احلر�ض الدائم والتاأكد 

دوما من ر�سى الزبائن ووجهة نظرها 

واي�سال  املنتج،  يف   )Feedback  (

و�سعار  وه��دف��ن��ا  الأف�����س��ل   النوعية 

املرحلة هو » البقاء للجودة«.

موقع الشركة 
ل�سناعة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����رشك��ة  ت��ق��ع 

يف  �سولينو-   - الغذائية  امل��اأك��ولت 

نقطة رائعة من اجلنوب اللبناين ا�سمها 

» البابلية« حيث تبعدها م�سافة 18 كلم 

عن عا�سمة اجلنوب مدينة �سيدا، و40 

دقيقة  عن مطار بريوت الدويل. 

نبذة عامة عن تاريخ الشركة
الغذائية  لل�سناعة  فيفا  با�رشت �رشكة 

ن�ساطها ال�سناعي والتجاري يف العام 

لبنان  جنوب  الغازية  بلدة  يف   1995

مدينة  اجلنوب  عا�سمة  من  بالقرب 

���س��ي��دا، وذل���ك م��ن خ��الل خ��ط انتاج 

هي  م�سجلة  جتارية  وعالمة  ت�سيب�ض 

املعتمدة  الآليات  معظم  حيث  رينغو، 

للخط هي يدوية وقدمية العهد.

يف بدايات العام 2000 مت نقل امل�سنع 

واملعدات اىل مكان جديد �سمن  احلدود 

مت  حيث  للبلدة،  نف�سها  اجلغرافية 

انتاج  خطوط  وا�سافة  املكان  تو�سيع 

النتاج  م�ستوى  لرفع  وذل��ك  جديدة، 

عبا�ض  اأو���س��ح  اخل�سو�ض  ه��ذا  يف 

النقاط  والقت�ساد«  ل�«ال�سناعة  غدار 

ال�رشكة،  عليها  تعمل  التي  ال�سا�سية 

اأداء ال�رشكة اللبنانية  اإذ قال: »يخ�سع 

ل�سناعة املاأكولت  الغذائية �ض.م.م - 

�سولينو- ل�سيا�سة اأولويتني اثنتني

النتاج  من  ج��ودة  اأعلى  ايجاد  اأول: 

وت�سويقه.

وت�سويق  مبيعات  �سبكة  ان�ساء  ثانيًا: 

البيع  ونقاط  الوكالء  مع  ومرنة  �سهلة 

ت�ستطيع من خاللها ال�رشكة اأن ت�سمن 

للزبائن  راقية  متثيال م�رشفا ومعاملة 

يف  ذويهم  مع  املحدود  ال�سحب  ذوي 

ال�رشكات واملوؤ�س�سات الكبرية.

حيث اإن هذه الثقافة املتبعة يف ال�سوق 

اإي�سال  ت�ستطيع  واخلارجية  املحلية 

النتائج  اأف�سل  حتقيق  اىل  ال�رشكة 

وبالتايل  والت�سويقية،  الت�سنيعية 

الربحية.

وحر�ض عبا�ض غدار املوؤ�س�ض، املالك، 

املحافظة  هو  لل�رشكة  العام  واملدير 

املتميز،  الأداء  الطيبة،  ال�سمعة  على 

البداع امل�ستمر، واملعاملة الراقية يف 

الداري  التوا�سل  خالل  من  الأ�سواق 

ال�سناعي  الغذائي  الق�سم  مع  املثايل 

للجودة  والتطوير  التحديث  وخمتربات 

والنوعية.

واأكد  اأن ال�سرتاتيجية الرئي�سية ملدير 

وتلبية حاجة ال�سوق املحلية.

�رشكة  تاأ�سي�ض  مت   2001 منت�سف  يف 

جديدة وهي ال�رشكة اللبنانية ل�سناعة 

امل���اأك���ولت ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ي��ن��ف��و، حيث 

كان  الأ�سا�سي  ال�رشكة  هذه  اخت�سا�ض 

وخمتلف  والكيك  الكروا�سون  �سناعة 

ومت  واحل��ل��وي��ات،  املعجنات  اأن��واع��ة 

ت�سجيل العالمة التجارية لل�رشكة لورا، 

حيث لقت جناحا �رشيعا وباهرا نظرا 

اأهم  مع  تتما�سى  التي  العالية  للجودة 

هذا  يف  والعاملية  الأوروبية  املقايي�ض 

املجال من حيث ا�ستقطاب اأهم اخلربات.

 ،2005 العام  يف  كانت  النوعية  النقلة 

بالقرب  جديدة  مبان  ان�ساء  حيث  من 

ومن  اجل��ن��وب��ي��ة،  البابلية  ب��ل��دة  م��ن 

خالل ادخال اأهم واأحدث التكنولوجيا 

النتاج  يخ�ض خطوط  ما  احلديثة يف 

 7 العمل  التي ت�سمح مبرونة  ال�سناعية 

ايام اأ�سبوعيا بطاقة كاملة، بال�سافة 

والفنية  البيئية  ال��ط��رق  اعتماد  اىل 

الأول��ي��ة  امل���واد  تخزين  يف  احلديثة 

واجلاهزة.

النقلة دفعت بال�سيد عبا�ض غدار،  هذه 

العام  واملدير  املالك،  املوؤ�س�ض،  وهو 

اىل تاأ�سي�ض �رشكة ثالثة وهي ال�رشكة 

الغذائية  املاأكولت  ل�سناعة  اللبنانية 

هي  جتارية  عالمة  وت�سجيل  �سولينو، 

البطاطا  بتوزيع  خمت�سة  م��ارك  فان 

مقابلة
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املئة،  يف  مئة  الطبيعي  الت�سبي�ض 

 ( ت�سم  املنتجات  عائلة  فاأ�سبحت 

رينغو، لورا، فان مارك(.

ان م�ساحة النتاج يف ال�رشكة اجلديدة 

تغطي اأكرث من ع�رشة اآلف مرت مربع، 

حيث متت ا�سافة خطوط انتاج تتوافق 

العاملية  الغذائية  املعايري  اأه��م  مع 

امل��خ��ت�����س��ة، وح��ي��ث  امل���ج���الت  يف 

امل�ستودعات املتخ�س�سة التي ميكنها 

الن��ت��اج،  م��ن  ك��ام��ل  �سهر  ا�ستيعاب 

م�ساعفة  على  حاليا  العمل  ويجري 

خدمة  تقدمي  بهدف  وذل��ك  امل�ساحة 

اأ�رشع واأف�سل لزبائننا.

سياسة الشركة
ل�سناعة  اللبنانية  ال�����رشك��ة  ت��ق��دم 

لزبائنها  �سولينو  الغذائية  املاأكولت 

من  اكت�سبتها  التي  الكاملة  خرباتها 

خالل امل�سرية الطويلة يف كل الأ�سواق 

تقدم  اأنها  كما  واخلارجية،  املحلية 

اأ�سول  مبعرفة  املرفقة  الت�سهيالت 

واجراءات التو�سيب وال�سحن اخلارجي 

اىل جميع الأماكن.

التي  النوعية  وجودة  املراقبة  اأن  كما 

اأعلى امل�ستويات العاملية  تتما�سى مع 

من  الغذائية،  ال�سناعة  م�ستوى  على 

حيث �سحة ونظافة النتاج وامل�ستوى 

تتيحه  ال��ذي  املتميز  والأداء  العايل 

جانب  اىل  املتطورة  النتاج  خطوط 

يف  املتخ�س�ض  والتطوير  البحث  ق�سم 

جميع  يف  امل�ستحدثة  الآليات  ايجاد 

تقدمي  م��ن  ميكننا  الن��ت��اج  م��راح��ل 

الأف�سل وباأ�سعار منا�سبة ت�سهل عملية 

التوا�سل مع امل�ستهلك حيث :

توفري ن�سبة اأمان عالية للم�سغلني

مراقبة اجلودة يف جميع مراحل النتاج

انتاج  مبرونة كبرية واأداء متميز

خ�سع  �سولينو  عمل  فريق  اإن  حيث 

هذا  مكنهم  الزبائن   ار�ساء  لربنامج 

الربنامج املتخ�س�ض من توفري اخلربة 

عاملية  خلفية  على  معتمدين  العالية 

على  وحمافظني  متطورة،  �سناعية 

اللبنانية  الوطنية  ال�سناعة  تقاليد 

والذوق اللبناين الأ�سيل واملتميز.

الدائم  وتطلعنا  المكانات،  ه��ذه  كل 

على  ال�رشكة  عملت  الأ���س��واق،  خلدمة 

مواكبة �سبه يومية جلميع الزبائن من 

خالل تطوير �سبكة املوزعني املنت�رشة 

حمليا وخارجيًا.
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مقابلة

مرعي  �سليم  ف��واز  ال�سيد  افتتح  هكذا 

مانيفاكتورينغ  زد  اي  �رشكة  �ساحب 

اإىل  املوجه  ترايدنغ كومباين حديثه  اند 

منو  اأن  موؤكداً  والقت�ساد«،  »ال�سناعة 

ال�سناعات الغذائية يف لبنان كان بف�سل 

متيزت  التي  اللبنانية  الفردية  املبادرة 

اللبناين  ال�سناعي  وط��م��وح  ب��اإ���رشار 

وم�سداقيته لإنتاج نوعية يتميز بها بني 

العربية والأجنبية امل�سنعة  الدول  كافة 

لذات ال�سلعة التي يقوم بت�سنيعها.

وا�ستطاع ال�سناعي اللبناين اأن يثبت اأن 

�سناعته ت�سنف يف الباب الأول وتتميز 

جعلها  مما   ، و�سكلها  وذوقها  بجودتها 

العربية  ال�سناعات  اأن ت�ساهي  ت�ستطيع 

الأف�سلية  وحتتل  والعاملية  والأوروبية 

لبنان  يل  ف��خ��راً  ي�سكل  وه���ذا  عليهم 

ول�سناعة اللبنانية.

اإلنتشار العالمي
وعن التحديات ال�سناعية اأ�ساف: »نحن 

م��ادة  ي�سنع  م�سنع  اأول  باعتبارنا 

وخالل  ا�ستطعنا  لبنان  يف  املايونيز 

عملية  بدء  تاريخ  من  اأ�سهر  ثمانية  مدة 

اأن ننطلق يف الأ�سواق الوطنية  الت�سنيع 

اأن  فا�ستطعنا  العاملية،  الأ���س��واق  ويف 

ن�سنعها يف  التي  املايونيز  مادة  ق 
ّ
ن�سو

العامل  حول  دول  ع�رشة  �سبعة  من  اأكرث 

وج��ودة  نوعية  اإىل  يعود  ه��ذا  جنحنا  و 

ت�ساهي  والتي  نقدمها  التي  املايونيز 

الأمريكية  العاملية  ال�سناعات  ج��ودة 

منها والأوروبية وان جميع من يتذوقها 

وهذا  اأخ��رى  �سناعة  اأي  على  يف�سلها 

لبنانني  ك�سناعيني  لنا  ف��خ��راً  ي�سكل 

وفخراً للبنان اأي�سًا«.

بالن�سبة اإىل اإ�سرتاجتية التوزيع قال: ويف 

والت�سويق  الت�سنيع  بني  التكامل  اإط��ار 

اأدخلنا  ناجحة  عمل  اإ�سرتاجتية  اتبعنا 

اللبناين  ال�سباب  م��ن  جمموعه  عليها 

ننت�رش  اأن  ا�ستطعنا  حيث   ، املتخ�س�ض 

واأ�سبحنا  والإفريقية  العربية  الدول  يف 

الحتاد  دول  بع�ض  يف  الآن  موجودين 

ت�سبح  اأن  الأك��رب  والتحدي  الأوروب���ي 

العاملية  املاركات  لأهم  ت�سنع  �رشكتنا 

اإليه  ن�سعى  ما  وهذا  املايونيز  مادة  من 

حاليًا مع العلم اأننا قد حققنا جزء كبرياً 

من هذا التحدي«.

غياب الدعم الرسمي
»نحن  مرعي:  فقال  الدولة  دور  عن  اأما 

والنوعية  اجل���ودة  متطلبات  اأن  نعلم 

العالية هي التي جتعل ال�سناعة اللبنانية 

لها  املثيلة  ل�سناعات  مناف�سة  �سناعة 

نعلم  اأي�سًا  ولكننا   ، الأخ��رى  ال��دول  يف 

كلفة  لها  والنوعية  اجلودة  متطلبات  اأن 

باهظا مما يجعل عملية املناف�سة باأ�سعار 

املبيع عملية حتمل الكثري من ال�سعوبات 

والتحديات، وهنا ياأتي دور الدولة.

العامل امل�سنعة تلعب    ففي جميع دول 

تخفي�ض  عملية  يف  رياديًا  دوراً  الدولة 

كلفة الإنتاج وبالتايل ي�ستطيع ال�سناعي 

يناف�ض  اأن  مثاًل  الأوروب��ي��ة  ال��دول  يف 

اللبنانية  املنتجات  املبيع  باأ�سعار 

ال��دول  يف  العاملة  اليد  كلفة  اأن  رغ��م 

اليد  كلفة  باإ�سعاف  تفوق  الأوروب��ي��ة 

�سناعات  يف  ولكن  اللبنانية،  العاملة 

املايونيز  م��ادة  ومنها  الغذائية  امل��واد 

الب�رشي  العامل  على  لي�ض  فالعتماد 

اأولها اإىل  بل اأن عملية الت�سنيع تتم من 

التي ل  الأجهزة والآلت  اأخرها بوا�سطة 

تلم�سها الأيدي«. 

كلفة االنتاج
امل�سنعة  ال���دول  »اإن  م��رع��ي:  واأو���س��ح 

الإن��ت��اج  كلفة  تخف�ض  اأن  ت�ستطيع 

اإتباعها جمموعة  الوطنية عرب  ل�سنعتها 

من ال�سيا�سات والقوانني التي من �ساأنها 

هذه  وم��ن  الوطنية  �سنعتها  حتمي  اأن 

ال�سيا�سات مثاًل:

شركة »اي زد« مانيفاكتورينغ اند ترايدنغ كومباني 
فواز مرعي: النوعية والجودة خط أحمر حتى لو كانت 

كلفة انتاجها باهظة 
احلقيق���ة اأن الأ�س���واق اللبنانية مل تعرف قبل ن�س���اأة �رسكة اي زد 

مانيفاكتورينغ اند ترايدنغ كومباين �س���ناعة مادة املايونيز، وقد 

اقت����رست بع�س ال����رسكات اللبنانية قبل ذلك على ا�س���ترياد هذه 

املادة من الدول امل�سنعة لها يف اخلارج لإعادة تعبئتها وتوزيعها 

يف لبنان.

 اأما اليوم اإن �رسكتن���ا اأي زد مانيفاكتورينغ اند ترايدنغ كومباين، 

والتي متلك م�س���نعًا يف منطقة البقاع لت�س���نيع م���ادة املايونيز 

باأحدث الآلت ال�س���ناعية ذات اجلودة العالية وفقًا ملعاير ال�سحة 

العاملية، هي اأول �رسكة لبنانية 100 % لت�س���نيع مادة املايونيز 

)�سنع يف لبنان(.
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ال�سلع  على  عالية  ج��م��ارك  ف��ر���ض   -

والتي  اخلارج  من  امل�ستوردة  الأجنبية 

لها مثيل ي�سنع وطنيًا.

فاتورة  وتخفي�ض  الكهرباء  -ت��اأم��ني 

ال�ستهالك ال�سناعي.

ف��ات��ورة  وتخفي�ض  امل��ي��اه  -ت��ام��ني 

ال�ستهالك ال�سناعي.

بن�سبة  ال�رشائب  من  ال�سناعي  -اإعفاء 

جيدة.

املناطق  وجتهيز  التحتية  البنة  -تاأمني 

امل�سنفة لإن�ساء املناطق ال�سناعية.

ولالأ�سف  نفتقده  اأع��اله  ذكرناه  ما  اأن 

لأب�سط  نفتقد  ب��ل  لبنان  يف  ال�سديد 

املقومات التي يجب على الدولة اأن تهتم 

بها فمثاًل:

قد  البقاع  يف  امل��وج��ود  م�سنعنا  -اأن 

بت�سنيف  م�سنفة  منطقة  يف  اأن�ساأنها 

املقومات  لأب�سط  تفتقر  وهي  �سناعي 

امل�سانع  لإن�ساء  �ساحلة  جتعلها  التي 

مياه  اأو  كهرباء  فيها  يوجد  فال  عليها 

وان وجدت اأن كلفة ا�ستهالكها ال�سناعي 

البنة  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ���س��ف  ج��داً  باهظة 

وخالفها  معبدة  طرقات  من  التحتية 

مببادرتنا  قمنا  وق��د  ال��وج��ود  منعدمة 

بتعبيد  اخل��ا���ض  مالنا  وم��ن  ال��ف��ردي��ة 

الذي منلكه  بامل�سنع  املت�سلة  الطرقات 

الكهرباء واملياه وتكبدنا  وقمنا بتامني 

من اجل ذلك م�ساريف باهظة .

كهرباء  حمطة  تركيب  بطور  اليوم  واأننا 

تعمل على الطاقة ال�سم�سية من اجل توفري 

كلفتها  اأن  العلم  مع  للم�سنع  الكهرباء 

�سوف تتعدى املليون دولر اأمريكي هذا 

على �سعيد الطرقات والكهرباء 

للم�سنع  املياه  توفري  �سعيد  على  اأم��ا 

فاإننا اأي�سًا وعلى ح�سابنا اخلا�ض نقوم 

ونقوم  ل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ب�رشاء 

بتكريرها يف خمتربتنا وثم جنري عملية 

الت�سنيع بها«.

واأ�ساف: »اأن هذه الكلفة الإ�سافية جتعل 

لبنان  يف  امل�سنع  ال�سناعي  املنتج  من 

على  ق��ادر  غري  ويجعله  الكلفة  باهظة 

العاملية،  الأ�سواق  يف  ب�سعره  املناف�سة 

املناف�سة  ن�ستطيع  اهلل  واحل��م��د  اإمن���ا 

نتمتع  التي  العالية  واجل��ودة  بالنوعية 

بها.

وهنا املطلوب من الدولة �سيا�سة متطورة 

ومدرو�سة من اجل دعم القطاع ال�سناعي 

عرب قيامها بتوفري احلد الأدنى من البنة 

امل�سانع  لإن�ساء  املطلوبة،  التحتية 

الذي  ال�سناعي  التطور  عملية  وملواكبة 

يتطور يومًا بعد يوم.

اأعمال  من  تخت�رش  اأن  عليها  اأن  كما 

يف  امل��وج��ود  القاتل  الإداري  ال��روت��ني 

�ساأنه  الدولة والذي من  جميع موؤ�س�سات 

وال�سناعي  اللبناين  املال  الراأ�ض  تهريب 

يف  والت�سنيع  امل�سانع  لإن�ساء  اللبناين 

اخلارج.

املبادرة  اأن  القول  ن�ستطيع  باخت�سار 

تطور  يف  عليها  امل��ع��ول  ه��ي  ال��ف��ردي��ة 

اأن  اأمل  وعلى  اللبناين ومنوها  ال�سناعة 

تاأخذ الدولة دورها يف دعم هذا القطاع 

من اجل اأن يتطور ب�سكالً اأف�سل«.

اللبنانية  ال�سناعة  اأن  مرعي  اأكد  كما   

مل�ستقبل  ال��ت��وازن  تعيد  اأن  �ساأنها  من 

ال�سناعات الغذائية والتي بدورها �سوف 

القت�ساد  لنمو  اأ�سا�سيًا  م��ورداً  ت�سكل 

اللبناين.

القطاعات المترابطة 
توؤثر  الغذائية  ال�سناعة  اأن  ف��واز  واأك��د 

ب�سكل ايجابي على كافة القطاعات مثل 

والكرتون  والتغليف  والتعبئة  الزراعة 

الذوق  اللبناين  »ميتلك  قائاًل:  وغريها، 

نوعية  تاأتي  لهذا  واجلمايل،  ال�سناعي 

عن  و�سكلها  بجودتها  تختلف  الب�سائع 

كل ما ينتج يف دول العامل الثالث، وباتت 

الفرن�سية  الب�سائع  ت�ساهي  ال�سناعة 

اأن  م��ع  كلها  والوروب��ي��ة  والم��ريك��ي��ة 

املجهود فردي. 

مرتابط  لبنان  يف  ال�سناعي  فالقطاع 

نحن  نعمل  فعندما  البع�ض،  ببع�سه 

كمعمل للمواد الغذائية تعمل معنا قرابة 

اإذ  اأخ���رى،  �سناعية  قطاعات  اخلم�ض 

الكرتون  العمل يف م�سنع  تتحرك عجلة 

والنقل  واملطابع  والنايلون  وال��زج��اج 

فاإذا توقف  ال�سحي،  اأي�سًا حتى املجال 

اي قطاع يتاأثر قطاع اآخر. فبدعم قطاع 

معني تدعم كل القطاعات املرتبطة به«. 

الغذاء  �سالمة  ل�رشوط  مراعاتهم  وع��ن 

بالعمل  انطالقتنا  »قبل  اأك��د:  العاملي 

ال�سالمة  ����رشوط  تنفيذ  على  حر�سنا 

ومتكنا  العاملية،  مبوا�سفاتها  الغذائية 

 »IZO 22000« ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن 

اأحدث  من  عندنا  املوجودة  فاملختربات 

الو�سط  ال�رشق  املوجودة يف  املختربات 

ال��ذي  فاملايونيز  العالية،  بتقنياتها 

واجلودة  الرائعة  بالنكهة  يتميز  ن�سّنعه 

العالية والنوعية الفاخرة، وهذا ب�سهادة 

من يطلب وكالتنا يف اخلارج. 

باملوا�سفات  اجليدة  النوعية  نريد  نحن 

ليطلب  يعود  طلبية  يطلب  فمن   ، العالية 

طلبيات م�ساعفة، ومهما كان الو�سع ل 

اأحمر  خط  لأنها  املنتج  بنوعية  نتالعب 

اأكرب،  كلفتنا  كانت  لو  لنا حتى  بالن�سبة 

يهتم  الطويل  للمدى  بالعمل  يفكر  فمن 

قد  ال�رشيع  الربح  يريد  وم��ن  ب��اجل��ودة، 

يخف�ض نوعيته، اإل ان امل�ستهلك اللبناين 

والعربي هو م�ستهلك متنور ويعرف الفرق 

يغري  فمن  يريد،  التي  واجلودة  بالنوعية 

بالنوعية يخ�رش على املدى الطويل«. 

وعن مطالبه ك�سناعي ختم قائاًل: »من 

لل�سناعي  تقدم  اأن  الدولة  واجبات  اقل 

وامل���اء  وال��ك��ه��رب��اء  التحتية  ال��ب��ن��ى 

الأدن��ى  احل��د  هو  املطلوب  وال��ط��رق��ات. 

ال�ستمرارية  م��ن  ال�سناعي  ليتمكن 

بعمله، ولرتفع الناجت ال�سناعي الوطني، 

يزيد  مرتاح  ال�سناعي  القطاع  كان  اإذا 

�سريفع  وه��ذا  ارباحه  وتزيد  انتاجيته 

م��ردود  يزيد  مم��ا  وال��ر���س��وم  ال�رشائب 

خزينة الدولة«. 
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www.industriallebaneseexhibition.com

 اأكبر ح�سد للم�سانع اللبنانية - 400 موؤ�س�سة تقدم اإنتاجها قطاعياً و�سلعياً  

H.S.CODE وفقاً للت�سنيف الدولي

More Than 400 Companies Offering Its Product According  

To The International Classification

Beirut - Clemenceau - Tel: +961 1 370318 - 1 370452 - Fax: +961 1 370602 - P.O. box: 13/5838 - Beirut - Lebanon 
E.mail: info@lebanon-industry.com-www.lebanon-industry.com  

Technica International

CLOS ST.THOMASAlfa InterfoodFoods & Bever-
ages Industries

ال�سناعات 

الغذائية

Debbas Industries  Technica International Harb Electric

 Machinery & Electrical
Appliances Industries
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