محتـــويــــــات الـعــــدد

االفتتاحية

MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ASSINAA WAL' IKTISSAD

مجلة اقت�سادية ت�سدر �سهري ًا عن ال�سركة المتحدة لم�ساريع الت�سويق والإعالم والأبحاث �ش.م.ل.

MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

�شفحة 81

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

6

ن�شاطات �صناعية

10

من �شهر الى �شهر

16

�شركات

34

م�صارف

36

ال�صادرات ال�صناعية

منتدى المال
واالأعمال:

«ايدال» ترعى الجناح اللبناني في Gulfood

�صناعات لبنانية

�صنع في لبنان

67

ر�سالة االمارات

174

ر�سالة �سوريا

180

ر�سالة العراق

184

االقت�صاد العربي

188

االقت�صاد الدولي

196

المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
مكاتب في الخارج
الإمارات العربية المتحدة :موبايل00971 502147686 :
Head Office:

Admin & Editor - Lebanon-Beirut-Clemenceau - Emir Omar Str.-Tasbahji Bldg.
Tel: 00961 1 370452-370318-370604 - Fax: 00961 1 370602
P.O.Box: 13/5838-2070-1102 - Chourane- Beirut-Lebanon

Branches

UAE: Mobile: 00971 50 2147686 - Infouae@Sinaaiktisad.Com

Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com

�سعر الن�سخة :داخل لبنان  5000ليرة لبنانية ،وخارج لبنان  5دوالر �أو ما يعادلها
اال�شتراك ال�سنوي في لبنان 100 :دوالر اميركي خارج لبنان 150 :دوالر اميركي �أو ما يعادلها (ي�شمل البريد)
The Annual Subscription In Lebanon: 100 U.S.D.
)Outside Lebanon: 150 U.S.D. (Or Equivalent

3

❐ �شدمة االقت�شاد
الدولي في 2013
م�شتمرة

ال�شناعة العربية والع�لمة!

مجلة اقت�صادية ت�صدر �شهري ًا عن ال�شركة المتحدة
لم�شاريع الت�سويق واالعالم واالبحاث �ش.م.ل.
Published By United Marketing, Information And
Research Projects S.A.L.
""UMIP

56
62

❐ ال�شادرات ال�شناعية
اللبنانية للعام 2012

ه�ة بين ال�شركات الغربية والعربية

5

الحدث

4/3/13 1:10 AM

العدد  128ني�سان No.127 April - 2013 - 2013 -

ال�سناعة والإقت�ساد العدد  128ني�سان ASSiNAA WAl' iKTiSSAD issue No.128 April - 2013 - 2013 -

العدد  128ني�سان 2013 -

ASSINAA WAL' IKTISSAD

ملف خاص:
الصناعات الغذائية
والتعبئة والتغليف في لبنان

صابونجيان :مستعدون
لدعم قطاع الصناعة الغذائية

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

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

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

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager

Nizam Mardini

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

الم�ست�شار القانوني
المحامي نبيل �شم�ص
Legal Advisor

Mr. Nabil Chamas
العدد  128ني�سان 2013

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

Assinaa 128.indd 3

الإفتتاحية

جيوبوليتيك
ردات فعل �سلبية
دخل االقت�صاد اللبناين ،من جديد مع الفراغ احلكومي ،مرحلة عدم اليقني و�سط خماوف من ح�صول ّ
يف �سوق القطع ،وح�صول تدهور �إ�ضايف يف امل�سار االقت�صادي امل�أزوم �أ�سا�س ًا ،وال �سيما �إذا ما طالت فرتة ت�شكيل
احلكومة اجلديدة والتوافق على قانون انتخابي جديد يف ما خ�ص امللف النيابي ،يف ظل غياب اي حماولة جدية لتطبيق
اال�صالحات ،والأزمة ال�سورية ،باال�ضافة اىل تدهور االو�ضاع االمنية .ومن هذا املنطلق ،اقت�رص النمو االقت�صادي على
 0,6يف املئة يف العام  ،2012مقارنة مع ن�سبة منو بلغت  1,8يف املئة يف العام .»2011
ورغم اطاللة حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة من دبي لي�ؤكد �سالمة اللرية ،وبالتايل قدرة م�رصف لبنان على مواجهة
مد �أنابيبها
�أي �أزمة مرتقبة ،فقد كان الفت ًا بدء «�إ�رسائيل» �ضخ الغاز من البحر قبالة فل�سطني املحتلة ،وانتهاء �إيران من ّ
من �ضمن م�رشوع ي�سعى �إىل نقل النفط عرب العراق و�سوريا �إىل دول �أوروبا.
�سوريا يف هذه املرحلة هي ب�ؤرة منطقة التجميع والإنتاج بالت�ضافر مع االحتياطي اللبناين ،وهو ف�ضاء ا�سرتاتيجي
– طاقي ُيفتح لأول مرة جغرافي ًا من �إيران �إىل العراق �إىل �سوريا فلبنان .وهو ما كان من املمنوعات غريامل�سموح بها
ل�سنني طويلة خلت؛ الأمر الذي يف�رس حجم ال�رصاع على �سوريا ولبنان رهن ًا.
كان الرتتيب العاملي للغاز يت�أرجح بني رو�سيا و تركمان�ستان واذربيجيان وجورجيا و�إيران و قطر ،وباتت الدرا�سات
تتحدث عن ترتيب جديد يقره واقع املخزون اال�سرتاتيجي اجلديد حيث �أوال رو�سيا( :يف حو�ض غرب �سيبرييا :باحتياطي
قدر بـ  643تريليون قدم مكعب) وثاني ًا الربع اخلايل ( 426تريليون قدم مكعب) +حقل غوار الكبري �شمال �رشق ال�سعودية
ُي ّ
( 227تريليون قدم مكعب)  ،و ثالث ًا غاز البحر الأبي�ض املتو�سط  345تريليون +5.9مليارات برميل من الغازات ال�سائلة +1.7
مليار برميل من النفط  ،وج ّل ذلك يف �سوريا ،حيث تتحدث درا�سات �أخرى عن �أن ما ُيرى يف البحر املتو�سط مركزه يف
�سوريا و�أن اكت�شاف حقل «قارة» مبا يحقق  400الف مرت مكعب يومي ًا قد ح�سم �أمر واقع ثراء �سوريا بالطاقة و�صو ًال �إىل
اعطائها املرتبة الأوىل ،ورابع ًا حزام حقول الغاز على امتداد اخلليج العربي (حزام زاغرو�س) من �إيران �إىل العراق(212
تريليون قدم مكعب).
مع بدء «�إ�رسائيل» �ضخ الغاز بات وا�ضح ًا �أن حو�ض املتو�سط قد �أ�صبح داخل اللعبة و�أن �سوريا �إما �إىل هجوم عليها �أو
�إىل �سالم يف املنطقة لأن ع�رص الطاقة النظيفة هو القرن الواحد والع�رشين.
املعلومات املتوافرة تقول �إن هذا احلو�ض هو الأثرى يف العامل بالغاز حيث ي�ؤكد معهد وا�شنطن �أن �سوريا �ستكون الدولة
الأغنى و�أن ال�رصاع بني تركيا وقرب�ص �سي�ستعر نظراً لعدم قدرة �أنقرة على حتمل خ�سارتها لغاز نابوكو (رغم �أن مو�سكو
وقعت عقداً يف  2011/12/28مع �أنقرة اتفقا فيه لتمرير جزء من ال�سيل اجلنوبي عرب �أرا�ضيها).
�إن معرفة ال�رس الكامن يف الغاز ال�سوري �سيفهم اجلميع حجم اللعبة على الغاز لأن من ميلك �سوريا ميلك ال�رشق الأو�سط
وبوابة �آ�سيا ومفتاح بيرتو�سيا (ح�سب كاترين الثانية) و�أول طريق احلرير (ح�سب ال�صني) ،والأهم من ميلك الدخول عربها
�إىل الغاز ميلك العامل خ�صو�ص ًا �أن القرن املقبل هو قرن الغاز .وبتوقيع دم�شق اتفاق ًا لتمرير الغاز الإيراين عرب العراق
�إليها ومن ثم �إىل البحر املتو�سط يكون الف�ضاء اجليو�سيا�سي قد انفتح والف�ضاء (الغازي) قد �أغلق على غاز نابوكو �رشيان
احلياة و�إن �سوريا هي مفتاح الزمن املقبل.
يف هذا الوقت ،ت�شعر تركيا انها �ست�ضيع يف بحر �رصاع الغاز طاملا �أن م�رشوع نابوكو مت�أخر ،وم�رشوعا ال�سيل ال�شمايل
وال�سيل اجلنوبي ي�ستبعدانها ،فيما غاز �رشق املتو�سط قد بات بعيداً من نفوذ نابوكو وبالتايل تركيا.
ويبقى ال�س�ؤال هو �أين موقع لبنان مما يجري يف املنطقة؟ وهل ت�ؤدي ا�ستقالة احلكومة �إىل حل �سيا�سي ُيعيد الثقة
وبالتايل يريح الو�ضع االقت�صادي �أكرث؟
ال �شك يحتاج لبنان �إىل �أن ي�أخذ دوره الريادي يف «جيوبوليتيك» ال�رصاع على املنطقة ،وهذا الدور ال ميكن �أن يكتمل �إال
باالندماج يف امل�رشوع الإيراين ـ العراقي ـ ال�سوري ،ملواجهة امل�رشوع الإ�رسائيلي ،الرتكي ،القطري ،وهذا يتطلب �رشوطا
�أمنية مالئمة وا�ستقراراً �سيا�سي ًا وحكومة قادرة.
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الحدث
م�س�ألة الأرباح ال�سنوية.

 30سفير ًا وخبير ًا دولي ًا

المؤتمر الثالث لـ «المسؤولية االجتماعية للشركات»:

هوة بين الشركات الغربية والعربية
ب��دا وا�ضح ًا م��دى ات�ساع الهوة بني
التزام ال�رشكات الأوروب��ي��ة الركائز
الأرب���ع���ة للم�س�ؤولية االجتماعية
لل�رشكات (م��ك��ان العمل ،املجتمع،
البيئة ،ال�سوق) ،ومثيالتها العربية
عموم ًا واللبنانية خ�صو�ص ًا.
وتربز الهوة �أكرث ف�أكرث ،عند مالحظة
�آليات تطبيق املبادئ الع�رشة للميثاق
ال��ع��امل��ي ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة امل��وزع��ة
�ضمن �أربعة جماالت :حقوق الإن�سان
(مبد�آن) ،العمل (�أربعة مبادئ) ،البيئة
(ثالثة مبادئ ،مكافحة الف�ساد مبا
فيها االبتزاز والر�شوة (مبد�أ واحد).
ففي امل���ؤمت��ر الثالث لـ«امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات» ،ال��ذي عقد
يف ب�يروت ،حتت عنوان« :م�س�ؤولية
الأعمال البيئية واالجتماعية يف ظل
الأزم����ات» ،مل يجد اخلبري الأجنبي
القادم من الرنوج� ،سوى ر�سم عالمة
ا�ستغراب� ،أثناء رده على �س�ؤال يتعلق
باملبد�أ الثالث يف امليثاق العاملي،
ين�ص على �أن���ه «يتعني على
ال���ذي
ّ
امل�ؤ�س�سات التجارية اح�ترام حرية
تكوين اجلمعيات واالع�تراف الفعلي
باحلق يف امل�ساومة اجلماعية» .وبدا
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ا�ستغرابه يف مكانه� ،إذا �أراد �أن يقي�س
ه��ذا امل��ب��د�أ على بلده ال�ن�روج ،لكنه
ا�ستدرك الأمر ليو�ضح �أن يف الرنوج
عمال فعالة ،ويف الوقت
هناك نقابات ّ
نف�سه ،هناك تقارب بني احلكومة وهذه
النقابات.
وتوجه �إىل احل�ضور قائال« :يجب على
ال�رشكات اخلا�صة �أن تكون لديها
عمالها
�آليات منا�سبة لال�ستماع �إىل ّ
وه��واج�����س��ه��م وخم��اوف��ه��م ،وكيفية
التوا�صل معهم» ،وي�ستدرك�« :أعلم �أن
عمال ال�رشكات الرنوجية ي�ستمتعون
ّ
العمال يف دول
بهذا احلق ،يف ما نلحظ ّ
�أخرى حمرومني من ذلك».

«المفهوم» و«العالقات العامة»

وبعيداً من مقاربة ال�رشكات الغربية
ملفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ،التي
تدرك وتعي هذا التمايز البنيوي بني
تطبيق ه��ذا املفهوم ،وب�ين ممار�سة
«العالقات العامة» والن�شاط اخلريي،
تتهافت امل��ق��ارب��ة ل���دى ال����شرك��ات
وامل�صارف اللبنانية �أو املتواجدة
يف لبنان� ،إذ ثمة خلط لعله مق�صود،
ب�ين ّادع��ائ��ه��ا بتطبيق امل�س�ؤولية
6

االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم��ا ه��ي ب��ارع��ة فيه
�أ�سا�س ًا� ،أال وهو العالقات العامة.
فالتزام امل�س�ؤولية االجتماعية ،ينطلق
م��ن م��ب��د�أ �أ���س��ا���س ،وه��و �أن��ه ال ميكن
للأعمال �أن تنجح وت�ستمر يف جمتمع
ي��ت���أمل ،كما يهدف �إىل �أن�سنة عمل
ال�رشكات ،ومكافحة الف�ساد ،ودعم
حماية حقوق الإن�سان ،والق�ضاء على
جميع �أ�شكال ال�سخرة والعمل اجلربي،
وال��ق�����ض��اء ع��ل��ى التمييز يف جم��ال
التوظيف وامل��ه��ن ،والإل��غ��اء الفعلي
لعمل الأطفال ،واحرتام حرية تكوين
اجلمعيات ،واتباع نهج احرتازي �إزاء
جميع التحديات البيئية وغريها مما
ج��اء يف امل��ب��ادئ الع�رشة للميثاق
العاملي.
�أما العالقات العامة ،والقيام ببع�ض
الن�����ش��ط��ة اخل�يري��ة ،فهو ي��ه��دف يف
أ
الأ���س��ا���س� ،إىل جتميل ���ص��ورة هذه
ال�رشكات يف املجتمع فقط ،وال ُيلقي
ب��اال للم�ساهمة يف اي��ج��اد احللول
للم�شكالت االج��ت��م��اع��ي��ة املحلية،
واحلد من �أي ت�أثري �سلبي على البيئة،
ّ
فتح�رص هذه ال�رشكات وامل�صارف كل
تركيزها ون�شاطها و�سلوكياتها يف

ومب�شاركة � 30سفرياً وخبرياً دولي ًا يف
حقل امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات
واال�ستدامة ،ا�ستهل امل�ؤمتر الثالث الذي
تنظمه «�سي �أ�س �آر ليبانون» برعاية
رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد مي�شال
�سليمان يف فندق فيني�سيا ،بكلمة وزير
ال�صناعة فريج �صابوجنيان الذي م ّثل
الر�ؤ�ساء الثالثة؛ �سليمان ،وجمل�س
النواب نبيه بري ،وجمل�س الوزراء جنيب
ميقاتي .كما �شارك يف حفل االفتتاح
رئ��ي�����س جمل�س �إدارة «فرن�سبنك»
ورئي�س «الهيئات االقت�صادية» الوزير
ال�سابق عدنان الق�صار ،وممثل حاكم
م�رصف لبنان �سعد عنداري ،واملدير
التنفيذي للميثاق ال��ع��امل��ي ل�ل�أمم
املتحدة غيورغ كيل ،وح�رضه وزير
االعالم وليد الداعوق ،النائبان جان
�أوغا�سبيان ومتام �سالم ،رئي�سة بعثة
املفو�ضية الأوروبية ال�سفرية اجنليبنا
ايخهور�ست ،ال�سفري الفرن�سي يف لبنان
باتري�س باويل ،و�شخ�صيات �سيا�سية
واقت�صادية وح�شد من ممثلي ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات التجارية وامل�صارف
وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ظ��م��ات اللبنانية
والإقليمية والدولية.

«مبادئ العولمة االقتصادية»

فبعدما نقل �صابوجنيان ،حتيات
�سليمان ومتنياته النجاح لأعمال
املنتدى� ،أ���ش��ار �إىل �أن «امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات تعترب عن�رصاً
ل��ت��ط��ور الأع���م���ال
ج���دي���داً م��واك��ب�� ًا
ّ
ومبادئ العوملة االقت�صادية .ومل تعد
تكتفي امل�ؤ�س�سات بتح�سني �إداراتها
االجتماعية الداخلية ،بل دخلت يف
مرحلة م�ساعدة الغري على حت�سني
�أدائهم االجتماعي».
ولفت االنتباه �إىل �أن «ال�رشكات ت�ساهم
يف تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية
أه��م��ه��ا :اجل��ان��ب
يف ج��وان��ب ّ
ع����دة � ّ
االجتماعي ،والبيئي ،واالقت�صادي،
والثقايف والقانوين انطالق ًا من تعزيز
القيم الأخالقية» ،م�ؤكدا �أن «لاللتزام
بامل�س�ؤولية االجتماعية �آثاراً ايجابية

ع��دة على �صعيد مواجهة ال��ك��وارث،
ّ
و�إدارة املوارد الب�رشية ،واملمار�سات
ال��ع��م��ال��ي��ة ،والت�شغيلية ،وق�ضايا
امل�ستهلك ،وال��رب��ح��ي��ة ،وامل�ساءلة،
و�إ��ش�راك وتنمية املجتمع ،وحقوق
الإن�سان .وان تكامل ه��ذه العنا�رص
مع ال�رشاكة االجتماعية ي���ؤدي �إىل
انعكا�سات مبا�رشة على تطوير الأداء
ورف��ع االنتاجية بناء على االح�ترام
جو امل�ؤ�س�سة
املتبادل .وهكذا ي�صبح ّ
كالعائلة املتما�سكة» .و�أ�شار �إىل «دور
وزارة ال�صناعة م��ن خ�لال مبادرة
ليبنور مل�رشوع تطبيق �أيزو للم�س�ؤولية
االجتماعية ال��ذي �أطلق قبل عامني،
وال��ذي �سيتم �إط�لاق املرحلة الثالثة
منه هذا العام».

«أساسية لنمو األعمال»

وخ�ص�ص كيل كلمته للحديث عن
امليثاق العاملي للأمم املتحدة وتوجه
بتحية خا�صة �إىل عدنان الق�صار،
م�شيداً ب��ال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه عندما
كان رئي�س ًا لغرفة التجارة الدولية يف
توجيه جمتمع الأعمال ال��دويل لدعم
وم�شاركة الأمم املتحدة يف ت�أ�سي�س
7

امليثاق يف الوقت الذي كانت ت�سمع
فيه بع�ض الأ�صوات التي مل ت�ستوعب
وحيا رجال
�أهمية ه��ذا املو�ضوع.
ّ
الأعمال اللبنانيني ودعاهم �إىل تعزيز
اال�ستثمار يف امل�س�ؤولية االجتماعية
التي ال تقت�رص نتائجها على املجتمع
فح�سب ،بل �أ�صبحت �أ�سا�سية �أي�ضا
لنمو الأع��م��ال وللنمو االقت�صادي
ع���ام��� ًة ،مم��ا ي��ع��ود ب��امل��ن��اف��ع على
ال�رشكات نف�سها ،واعداً بتقدمي الدعم
ال�لازم لل�رشكات التي تطبق مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية يف �رشكاتهم
وم�ؤ�س�ساتهم.

«توفير القروض الميسرة»

من جهته ،ر�أى نائب حاكم م�رصف
لبنان �سعد عنداري �أن «امل�س�ؤولية
االجتماعية تقع يف �صلب اهتمامات
امل����صرف امل���رك���زي» ،م�����ش�يرا �إىل
«دوره يف حث امل�صارف على توفري
ال��ق��رو���ض املي�رسة للقطاعات ذات
املردود االجتماعي والبيئي ،والتي مت
تتويجها �أخريا ب�إطالق مبادرة جديدة
لتحفيز الت�سليف امل�رصيف يف جماالت
ال�سكن والتعليم والإنتاج واال�ستثمار
والبيئة ،والتي ت�ضمنت نوعني جديدين
من القرو�ض لتحفيز كل من البحث
والتطوير واملعرفة والإبداع».
�أما املدير التنفيذي للميثاق العاملي
يف لبنان والرئي�س التنفيذي لـCSR
فنوه بدور
 Lebanonخالد الق�صارّ ،
عدنان الق�صار ك�أول رجل عربي �شارك
يف ت�أ�سي�س مداميك امليثاق العاملي
ل�ل�أمم املتحدة .ودع��ا ال�رشكات �إىل
االمتثال مبا قامت به جمموعة فرن�سبنك
ب�إ�صدار تقارير �سنوية ب�ش�أن امل�س�ؤولية
االجتماعية .كما دعا �إىل �أو�سع م�شاركة
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الحدث

للقطاع اخلا�ص يف امليثاق وبنوده
الع�رشة للم�س�ؤولية االجتماعية.

المتحدثون وأعمال المؤتمر

وي��ت��ن��اول امل����ؤمت���ر دور ال����شرك��ات
الإن�ساين واالجتماعي والبيئي ،االنتاج
النظيف ،الأ���س��واق ،حقوق العمال،
ال�رشكات االجتماعية ،امل�س�ؤولية
االجتماعية يف التعليم اجلامعي ،دور
ال��دول��ة ،مكافحة الف�ساد ،والتقارير
االجتماعية ال�سنوية.
ومن بني املتحدثني يف امل�ؤمتر �سفري
امل�س�ؤولية االجتماعية يف الرنوج �آر
يو�ستني نورهيم� ،سفري امل�س�ؤولية
االجتماعية يف فرن�سا مي�شال دو�سان،
رئي�سة ق�سم املناخ والبيئة يف امليثاق
العاملي للأمم املتحدة ليال كربا�سي،
نائب رئي�س امل��ب��ادرة االجتماعية
للتقارير ت�يري��زا فوغلبورغ ،رئي�س
مركز م�س�ؤولية ال�رشكات يف جامعة
كرانفيلد الربيطانية دايفيد غري�سون،
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وال���ع���دي���د م���ن اخل���ب��راء يف جم��ال
امل�س�ؤولية االجتماعية ،وه����ؤالء مل
ي�سبق �أن اجتمعوا يف م�ؤمتر واحد من
هذا النوع يف العامل العربي.
وق��د تطرق امل�شاركون يف جل�سات
امل�ؤمتر يف يومه الأول �إىل امل�س�ؤولية
البيئية لل�رشكات :نحو اقت�صاد متدين
ال��ك��رب��ون ،ال�تروي��ج ل��ق��ط��اع �أع��م��ال
م�س�ؤول ،اال�ستثمار يف منطقة عالية
امل��خ��اط��ر ،دور ال��دول��ة ،امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات م��ن منظور
�أكادميي لكليات �إدارة الأعمال� ،أهمية
ال�رشكات االجتماعية كنموذج.

التجربة الفرنسية..
و«المقهى األخضر»

وع���ق���دت ج��ل�����س��ة رئ��ي�����س��ة ت��ن��اول��ت
امل��م��ار���س��ات املتعلقة بامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات بح�سب التجربة
الفرن�سية ،والعوامل الداعمة لتطور
هذا املفهوم من الناحية القانونية،

االقت�صادية ،االداري���ة ،االجتماعية
والأكادميية ،وتفتتح بكلمة لل�سفري
الفرن�سي باتري�س باويل.
ك��م��ا تخلل ال��ي��وم ال��ث��اين «املقهى
الأخ����ضر» لل�شباب وال�رشكات الذي
يجمع ��شرك��ات وم ؤ������س�����س��ات عامة
ومنظمات غري حكومية و�أكادمييني
وطالب جامعات للم�ساعدة على فهم
ماهية بع�ض املعوقات التي تعرت�ض
تطبيق املمار�سات امل�ستدامة داخل
ال�رشكات وكيفية جتاوزها ،والتعلم
م��ن جت����ارب الآخ���ري���ن ،وم�����س��اع��دة
ال����شرك��ات والأف�������راد ع��ل��ى تطوير
جهودهم يف امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�رشكات .كذلك يتخلله ور�شة عمل
تدريبية ع��ن ا�سرتاتيجيات و�إع���داد
التقارير االجتماعية والبيئية ال�سنوية.
وراف���ق امل���ؤمت��ر معر�ض ملجموعة
من اجلمعيات الأهلية النا�شطة يف
احلقول الإن�سانية وال�صحية والبيئية
واالجتماعية يف لبنان.

8
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وضع الحجر األساس لمصنع التبغ في بكفيا
لفت وزير املال حممد ال�صفدي اىل ان
«�إدارة ح�رص التبغ والتنباك اللبنانية
تخطو خطوات �أ�سا�سية لتعزيز موقع
الإنتاج اللبناين يف �أ�سواق التبغ
العاملية» .ور�أى ان «جناح الريجي
�ساهم يف دعم االقت�صاد الوطني،
وبالتايل زيادة موارد املالية العامة.
فبالإ�ضافة �إىل الدعم املبا�رش الذي
تقدمه االدارة للمزارعني عن طريق
ّ
�رشاء حما�صيلهم ب�أ�سعار مدعومة،
ف�إن الأرباح التي حتققها من الت�صنيع
والتجارة ،وفرت للخزينة مداخيل
هامة يف العام  ،2011بلغت  535مليار
لرية لبنانية ،مو ّزعة بني ر�سوم
جمركية ومرفئية و�رضيبة على القيمة
امل�ضافة؛ بينما بلغ التحويل املبا�رش
للخزينة من �أ�صل هذا املبلغ ،مئة مليار
لرية لبنانية ،وارتفعت قيمته مع نهاية
العام � 2012إىل مئة وخم�سني مليار لرية
عن العام .»2012
كالم ال�صفدي جاء خالل احتفال و�ضع
احلجر الأ�سا�س مل�صنع التبغ اجلديد يف
بكفيا.
وكان رئي�س جمل�س ادارة ،مدير عام

التقى وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان يف مكتبه بالوزارة ،رئي�س
جمل�س ادارة مدير عام مرف أ� بريوت ح�سن قريطم .وطرح عليه مبادرة
لت�سوية النزاع القائم بني ادارة املرف�أ وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني
على خلفية واقع املبنى الذي خ�ص�ص كمقر ومعر�ض دائم للجمعية يف
لف�ض الدعاوى
حرم املرف�أ .ولقي احلل الذي قدمه الوزير �صابوجنيان ّ
املقامة جتاوب ًا من قريطم على �أن يتم ا�ستكمال التفا�صيل والرتتيبات
يف جل�سات عمل الحقة.

أسبوع صناعي في مدرسة «االليزيه» الحازمية

صابونجيان  :بتضامننا تبقى مصانعنا تعمل
ادارة «الريجي” ،نا�صيف �سقالوي
نوه فيها بالدعم الذي وفره
�ألقى كلمة ّ
ال�صفدي للريجي منذ توليه وزارة
ال�« :إنه
املال .وحتدث عن امل�رشوع قائ ً
ر�سالة بوجود ف�سحة االمل يف قيامة
امل�ؤ�س�سات ،وان ال م�ؤ�س�سات �ستقفل.
معمل الفرز م�رشوع حيوي بدونه
ال امكانية لت�صدير تبوغ املزارعني
مبوا�صفات عاملية ،وبدونه ال امكانية

لتخفي�ض ن�سبة الهوالك اىل حدود  2يف
املئة بد ًال من  20يف املئة ،كما ال ميكن
بدونه ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة والعاملني
فيها وت�شغيل يد عاملة مو�سمية».
وح�رض االحتفال النائبان غ�سان
خميرب و�أغوب بقرادونيان ورئي�س
بلدية بكفيا املحيدثة فيليب �سبعلي،
وعدد من املدراء ور�ؤ�ساء البلديات
واملخاتري يف املنت ال�شمايل.

صابونجيان يبحث العالقات مع هنغاريا
ا�ستكما ًال للمباحثات التي متت خالل زيارة رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي يف بوداب�ست والتي بحث خاللها تنفيذ م�شاريع
ا�ستثمارية م�شرتكة بني لبنان وهنغاريا ،التقى وزير ال�صناعة فريج
�صابوجنيان يف مكتبه يف الوزارة �سفري هنغاريا يف لبنان ا�ستيفان
نادجي الذي قال بعد اللقاء« :نتابع موا�ضيع البحث التي �أثريت يف
بوداب�ست خالل زيارة رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي اىل بوداب�ست
وكان الوزير �صابوجنيان يف الوفد الر�سمي املرافق .ونطرح تطوير
م�شاريع اال�ستثمار امل�شرتكة بني رجال الأعمال يف كال البلدين على
خمتلف الأ�صعدة وال �سيما يف جمال ال�صناعة الفندقية وال�سياحية
والغذائية .يوجد يف هنغاريا نحو  25مليون �سائح يف العام ،ولكن
هناك نق�ص كبري على �صعيد الفنادق التي يديرها اللبنانيون،
كما على �صعيد املطبخ اللبناين وال�صناعات الغذائية ب�شكل عام.
وعندما يح�صل هذا التفاعل ،يظهر لبنان جلي ًا على خريطة ال�سياحة
الهنغارية .كما تطرقنا اىل زيارة رئي�س حكومة هنغاريا اىل لبنان
يف  28اجلاري.
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نظمت مدر�سة االليزيه يف احلازمية ا�سبوعا ت�ضامنيا مع
ال�صناعة اللبنانية� ،ضم �سل�سلة ن�شاطات يف املدر�سة ويف
املنطقة �شملت قيام الطالب والتالميذ بتوزيع االعالم
واملن�شورات التي ت�شجع �رشاء املنتجات اللبنانية .وتوج هذا
اال�سبوع بيوم �صناعي يف املدر�سة برعاية وزير ال�صناعة
فريج �صابوجنيان وح�ضور رئي�س املدر�سة ايلي م�سلم والهيئة
االدارية والتعليمية.
و�شمل الن�شاط حفال مو�سيقيا ومعر�ضا ملنتجات امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية التي هن�أها �صابوجنيان على انتاجها «الذي
يتمتع باملوا�صفات واجلودة العالية».
وقد نظمت جل�سة حوارية ادارتها م�س�ؤولة العالقات العامة
يف املدر�سة غرازييال اقبال ،ا�ستهلها �صابوجنيان بكلمة قال
فيها« :الن�شاطات التي قمتم بها يف الأيام املا�ضية دعما
لل�صناعة اللبنانية ،ت�ستحق منا جميعا �أن نقف ون�صفق لكم
بحرارة� .أ�شعر بالفخر واالعتزاز بالتزامكم ووعيكم و�شعوركم
بامل�س�ؤولية جتاه ال�صناعة اللبنانية .و�أ�شعر بالأ�سف الفتقاد
هذا ال�شعور لدى كثري من الأ�شخا�ص الذين ن�شاهدهم
على التلفزيون يتلون ورقات النعي لالقت�صاد وال�صناعة
والتجارة وال�سياحة .فهال علمتموهم كيف يبنى االقت�صاد
يف الأوطان؟ بادرت مدر�ستكم م�شكورة �إىل اطالق الأ�سبوع
ال�صناعي اللبناين .وكنتم �أنتم الطلبة والتالميذ خري منفذ لهذا
الربنامج .و�أعتقد �أن اميانكم بلبنان هو الذي حرك فيكم هذا
احلما�س وال�شجاعة .ومل تكتفوا بدرو�س نظرية حول ال�صناعة،
بل نزلتم اىل ال�شوارع وال�ساحات ،وتوزعتم بني النا�س ،يف
حمالهم وعلى الطرقات ،مقدمني لهم الأعالم واملن�شورات
وال�شعارات التي تدفعهم �إىل �رشاء كل ما �صنع يف لبنان».
وقال« :تطوعتم يف عمل نبيل ،و�أديتم دور البائع ال�شاطر
لل�صناعة اللبنانية .ولذلك ،ت�ستحقون من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
�أكرث من حتية �شكر وثناء .وان الدرع التقديري من ال�صناعيني
11

يف الطريق �إليكم ،وهو عربون تقديري لكم لأنكم مدعاة فخر
لأهلكم وملدر�ستكم وللوطن كله� .أ�صعب حتد يواجهه ال�صناعي
اليوم هو ايجاد مكان لبيع ب�ضاعته ،لأن املناف�سة حمتدمة
يف ظل �أ�سواق مفتوحة على بع�ضها ،والظروف االقت�صادية
ال�ضاغطة ت�ؤثر على اجلميع».
وا�ضاف« :لذلك ،نحن علينا �أن نت�ضامن مع بع�ضنا لتقلي�ص
املخاطر ،وجتاوز الأزمة ،وحتريك العجلة االقت�صادية عرب
�رشاء املنتجات اللبنانية �أوال ،فتبقى معاملنا تعمل ،ويحافظ
عمالنا على وظائفهم ،ال بل ن�سعى �أي�ضا �إىل ت�أمني فر�ص
عمل جديدة .مباذا يتميز لبنان واللبنانيون عن غريهم من
ال�شعوب؟ ومل نحن دائما نقول ب�أننا بني االوائل؟ (One of the
best؟) اجلواب عندكم .حيويتكم ،ابداعكم ،ذكا�ؤكم ،انفتاحكم،
مرونتكم ،علمكم ،ثقافتكم هي اجلواب.القيمة امل�ضافة لدى
االن�سان اللبناين تكمن يف عقله وذهنه .هذه هي الـ Added
valueاللبنانية .ولذلك جنحنا يف لبنان و�أي�ضا يف بلدان
املنطقة والعامل العربي وافريقيا وبع�ض دول اوروبا و�صوال
�إىل اليابان وامريكا».
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السفير الصيني يزور شركة أماكو
ويلتقي فعاليات اقتصادية وإجتماعية
بدعوة من رجل الأعمال علي حممود
العبداهلل رئي�س جمموعة �أماكو
ال�صناعية زار �سفري جمهورية ال�صني
ال�شعبية �رشكة �أماكو غروب يف مدينة
�صيدا,وقد نظم ال�سيد عبداهلل لقاء
مع رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف �صيدا واجلنوب ال�سيد
حممد �صالح و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
الغرفة ,ولقاء مع الدكتور �أ�سامة �سعد

والدكتور عبد الرحمن البزري,وثم
البحث والتداول لإن�شاء م�شاريع
م�ستقبلية بني جمهورية ال�صني
ومدينة �صيدا ملا فيه تطوير البنى
التحتية واملدن ال�صناعية املتخ�ص�صة
على غرار املدن ال�صناعية يف ال�صني
التي غزت العامل والإ�ستفادة من هذه
التجارب الناجحة و�إ�ضافتها �إىل
خربات ال�صناعيني اللبنانيني واملرافق

سعادة السفير الصيني وٕالى جانبه السد علي العبداهلل والسيد

مدير عام شركة ٔاماكو السيد علي العبد اهلل مقدمًا درع المح

العامة يف املدينة.
و�أقام ال�سيد علي العبداهلل غذاء تكرمي
على �رشف �سعادة ال�سفري ال�صيني
يف �إ�سرتاحة �صيدا ال�سياحية بح�ضور
نخبة من رجال الأعمال والوجوه
الإقت�صادية والإجتماعية,و�شارك يف
هذا التكرمي كبار ال�شخ�صيات ويف
مقدمهم النائب علي ع�سريان وعدة
وجوه بارزة.

فاحت عاطول
على كل �صناعة لبنان
و الدخول جماين ! ..

معر�ض ال�صناعات اللبنانية الألكرتوين الدائم
www.industriallebaneseexhibition.com

السفير الصيني والوفد المرافق ؤافراد مجموعة ٔاماكو

إالجتماع الثنأيي بين رٔييس ؤاعضاء الغرفة و السفير الصيني

اسامة سعد

�أكرب ح�شد للم�صانع اللبنانية،
حوايل  400م�ؤ�س�سة تقدم �إنتاجها قطاعيا" و �سلعيا"
وفقا" للت�صنيف الدويل H.S.CODE

المدخل الرئي�سي للمعر�ض
سعادة سفير جمهورية الصين هوو زايان والسيد
حسن رحيل في شرك
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الدكتور عبدالرحمن البزري مستقبالً السفير الصيني و الوفد ا
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سعادة النأيب علي عسيران مرحبًا بالسفير الصيني ورٔييس غرف

مدخل كل قطاع

جناع عر�ض لكل م�ؤ�س�سة

www.industriallebaneseexhibition.com
كليمنصو – بيروت – لبنان – شارع االمير عمر – بناية تسبحجي

 + 9611370452فاكس+ 961370602 :
تلفون- 370318 :
13
بريد الكترونيwww.lebanon-industry.com info@lebanon-industry.com :
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العــالــم فــي �شهــر

فقاعة العولمة
وموائد الثروة المضطربة
بقلــم وسـام سعــد
عجلت العوملة يف تعديل ميزان القوى االقت�صادي يف العامل،
وتغيري واقع (ومفهوم) �سيادة الدولة يف املجالني الداخلي
واخلارجي .وهو ما يذكر بوحدة االقت�صاد ال�سيا�سي الدويل،
ون�سبية مفهوم اال�ستقالل القومي يف العامل املعا�رص.
وي�شهد االقت�صاد العاملي جمموعة من التطورات واملنعطفات
احلادة منذ �سنوات .ال تزال انعكا�ساتها ،والنتائج املرتتبة عليها
قائمة حتى الآن .وبع�ضها يزداد حدة وعمقا .و�إذا كانت البداية،
يف تداعيات ال�سوق العقارية الأمريكية� ،إال �أن توابعها املالية
توالت يف الهزة التى تعر�ض لها العديد من امل�صارف اال�ستثمارية،
و�أ�سواق املال العاملية ،واالنخفا�ض احلاد يف قيمة الدوالر.
ترتب على كل ذلك حدوث خلخلة يف توازن القوى االقت�صادية
على ال�صعيد العاملي ،و�إعادة ترتيب املقاعد حول مائدة الرثوة.
ومقابل ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام والذهب ،وتراكم الفوائ�ض
املالية التجارية والبرتولية عند البع�ض ،تظهر �أرقام متزايدة
للعجز املايل والتجاري لدى �آخرين .وال بد �أن ن�شري �إىل الأثر
ال�سلبي للعوملة يف �رسعة انتقال هذه الأزمة املالية من دولة �إىل
�أخرى ،متجاوزة يف ذلك حدود الت�أثري الفاعل ملجموعة الدول
ال�سبع الكربى ،حيث انح�رس نفوذ ر�ؤ�ساء م�صارفها املركزية يف
ادارة حركة التدفقات املالية وتقلبات �أ�سعار ال�رصف العاملية.
الت�رصيحات والإجراءات التى اتخذت ملواجهة امل�شكلة يف
�أحد القطاعات� ،أدت �إىل تعقيد امل�شكلة على ال�صعيد القومى،
وت�صديرها �إىل ال�صعيد العاملي .و�أبرز الأمثلة يف هذا ال�صدد،
الإجراءات املتخذة من جانب بنك االحتياطى الفيدرايل الأمريكي
للخروج من وط�أة الأزمة العقارية وتوابعها امل�رصفية.
�أدى توايل الإجراءات وحقن االقت�صاد مبا يقرتب من 430
مليار دوالر ،بالإ�ضافة �إىل �صفقة الإنعا�ش املعلنة من جانب
الكونغر�س� ،إىل رد فعل �إيجابى حمدد� ،رسعان ما تبخر وبد�أت
دورة �أزمة الثقة يف البور�صة والعملة الأمريكية من جديد.

عنوان فرعي
يف �إطار «العوملة» و«التغريات التى طر�أت على الأوزان الن�سبية
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للقوى االقت�صادية يف العامل» ،يكون تناولنا للتطورات الأخرية،
ويف القلب منها «الأزمة املالية» التى بد�أت يف الواليات املتحدة،
وانتقلت منها �إىل العديد من الدول الأخرى .ما زاد نقاط التما�س
واحل�سا�سية االقت�صادية الناجمة عن اختالف الأوزان الن�سبية
يف االقت�صاد العاملي.
كانت «الفقاعة العقارية» الأمريكية هى نقطة البداية للأزمة،
وقد جاءت تطوراتها على الن�سق نف�سه الذى �شهدته اليابان خالل
عقد الت�سعينيات ،الذى ا�صطلح على ت�سميته «بالعقد املفقود».
ب��د�أت الأزم��ة العقارية ،وهي ال�سابعة منذ عام  ،1960نتيجة
التو�سع يف الإقرا�ض العقاري ،بوا�سطة قرو�ض م�رصفية ،يتم
متويلها عرب �سندات م�ضمونة بهذه العقارات .ويتم الت�أمني على
هذه ال�سندات ،وبالتايل القرو�ض ،من جانب �رشكات ت�أمني
عمالقة ذات جدارة ائتمانية مرتفعة ال تقل عن .AAA
�شملت الأزمة مليونى رهن عقارى تبلغ قيمتها  350مليار
دوالر ،ب�أ�سعار فائدة مرتفعة حتى  .2010وقد جتلت الأزمة
العقارية الأمريكية يف عدة مظاهر� ،أبرزها  :جتاوز قيمة
القرو�ض املمنوحة لقيمة امللكيات �أو العقارات املرهونة ،نتيجة
انخفا�ض �أ�سعارها .وتزايد حاالت العجز عن ال�سداد ،وبالتايل
نزع امللكيات .وهكذا ،ارتبط �أطراف الأزمة يف ما بينهم يف حلقة
«مفرغة».
لقد �أدت �أزمة القرو�ض �إىل زيادة الديون الهالكة لدى امل�صارف
الأمريكية ،نتيجة التو�سع يف الإقرا�ض �أو اال�ستثمار يف ال�سندات
املمولة لهذا الإقرا�ض ،وبالتاىل زادت الديون الهالكة لدى
�رشكات الت�أمني ال�ضامنة لها ،ما انعك�س على «قيمة الدوالر»
يف الأ�سواق العاملية ،وكذلك ،على �أ�سعار الأ�سهم ،وخا�صة �أ�سهم
امل�صارف وال�رشكات املتورطة يف الأزمة العقارية.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �رشكات الت�أمني �ضامنة ل�سندات تبلغ
قيمتها � 12.4ألف مليار دوالر ،و�أن �أحد امل�صارف الرئي�سية
املت�أثرة بهذه الأزمة ،وهي جمموعة �سيتي غروب ،قد �شطبت
 18مليارا من الدوالرات ،وعانت من خ�سائر مالية بلغت 9.83
مليارات دوالر يف الربع الأخري من عام  ،2007كما تتوقع
خ�سائر ا�ضافية يف الربع الأول من العام احلايل ( )2008تبلغ
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 12مليار دوالر.
لقد انخف�ضت �أ�سهم هذه املجموعة �إىل �أدنى م�ستوى لها ،على
مدى عقد كامل ،يف �آذار/مار�س . 2008
ولكي تت�ضح ،لنا ،ال�صورة الكاملة للآثار املرتاكمة على الأزمة
العقارية .يكفي �أن ن�شري �إىل �أن ثروات العائالت الأمريكية
انخف�ضت  347مليار دوالر خالل الربع الأخري من العام املا�ضي،
نتيجة انخفا�ض �أ�سعار العقارات والأ�سهم والأوراق املالية .وقد
�أف�ضى ذلك �إىل انخفا�ض �إنفاق هذه العائالت ،خا�صة بعد اتباع
امل�صارف ل�سيا�سة ائتمانية مت�شددة ،تقلل من فر�ص االقرتا�ض،
وانتهاج ال�رشكات �سيا�سة تق�شفية يف جمال اال�ستثمار ،واللجوء
�إىل خف�ض �أعداد متزايدة من العمالة.
و�إذا علمنا �أن �إنفاق الأ�رس الأمريكية ي�شكل ن�سبة  71يف املئة
من �إجمايل الناجت املحلي ،ف�ستت�ضح لنا �أبعاد احللقة املفرغة
املرتتبة على الأزمة العقارية الأمريكية .فقد دفعت هذه
الأزمة ب�أرقام البطالة يف �شهر �شباط/فرباير � 2008إىل �أعلى
م�ستوياتها يف غ�ضون خم�سة �أعوام ،حينما جرى اال�ستغناء عن
� 63ألف وظيفة.
وباالنتقال �إىل ال�سيا�سات املتخذة ملواجهة الأزمة و�آثارها
املرتاكمة� ،سوف جند �أن حمافظ امل�رصف الفيدرايل «بن
برنانك» جل�أ اىل �سيا�سة اخلف�ض املتتايل لأ�سعار الفائدة ،ما
عمق من �ضعف قيمة الدوالر يف الأ�سواق العاملية ،وحتديدا يف
مواجهة اليورو والني.
تبع ذلك �إعالن الرئي�س بو�ش عن �صفقة الإنعا�ش التى دعمها
الكونغر�س الأمريكي .ثم احلقن املتتايل لكميات �ضخمة من
الأموال ،من جانب الفيدرايل الأمريكي �إىل امل�صارف [املتعرثة]
ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة .فقد �ضخ الفيدرايل الأمريكي خالل
�شهر �آذار/مار�س  ،2008ماءتي مليار دوالر يف ال�سابع منه ،ثم
 230مليار دوالر يف احلادي ع�رش من ال�شهر نف�سه� ،ضمن جهود
�أمريكية و�أوروبية م�شرتكة.
وتعرب تلك الإجراءات عن تزايد القلق من انخفا�ض قيمة الدوالر،
واجتاه االقت�صاد الأمريكي �إىل الركود .حيث مل تفلح �صفقة
الرئي�س بو�ش ،وال االتفاقيات الأمريكية ـ الأوروبية التى �أعلنت
يف دي�سمرب  ،2007يف جمال مبادلة الدوالر باليورو ،يف اخلروج
من «عنق زجاجة» الأزمة العقارية.

عنوان فرعي
باالنتقال من «اجلزء» �إىل «الكل»� ،سوف جند �أن الإجراءات
املتخذة على ال�صعيد الأمريكي ،مل تنقذ االقت�صاد بال�صورة
املتوقعة ،ولكنها �أدت �إىل تداعيات �سلبية على ال�صعيد العاملي.
ومن وجهة النظر الأمريكية ـ الأوروبية ،فقد ارتفعت خماطر
فقدان القيادة وال�سيادة يف االقت�صاد العاملي� .إذ من املعلوم،
�أن هدف التخفي�ض املتتايل لأ�سعار الفائدة الأمريكية ،كان
تقليل عبء املديونية العقارية املرتاكمة� .إال �أن الإجراء نف�سه
�أدى �إىل تدهور قيمة الدوالر ،وتدافع اال�ستثمارات الأمريكية
والعاملية ،نحو النفط اخلام والذهب كمخزن للقيم وقت
الأزمات املالية .وهذا التدافع عززته ،تقلبات حادة �شهدتها
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البور�صة الأمريكية والعاملية نتيجة خ�سائر امل�صارف
الأمريكية والأوروبية.
�أ�صبحت هذه التطورات مراكز �ضغط �إ�ضافية على «االقت�صاد
الأمريكي» ،وجعلت االجراءات االنعا�شية والتدعيمية تفقد
مفعولها ،بعد فرتة حمدودة ويتال�شى ت�أثريها� .إن ال�سبب
املو�ضوعى لعمق الأزمة العقارية الأمريكية وطبيعتها املفرغة،
يكمن على ال�صعيد العاملي ،يف العجز الأمريكي املرتاكم� ،سواء
يف امليزان التجارى �أو ميزان ح�ساب املعامالت اجلارية ،بينما
تزخر كثري من الدول الآ�سيوية ،وعلى ر�أ�سها ال�صني بالإ�ضافة
�إىل الدول العربية اخلليجية ،برتاكم يف الفوائ�ض املالية
التجارية والبرتو دوالرية.
وتبحث هذه الفوائ�ض عن �أف�ضل فر�ص ا�ستثمارية خارج نطاق
اقت�صاداتها القومية �أو الوطنية� ،سواء كان يف �شكل مزيد من
«الدوالرات» �أو اال�ستثمارات يف الأوراق املالية الأمريكية
ك�سندات اخلزانة� ،أو العقارات .ولكن قرارات خف�ض �سعر الفائدة،
وانكما�ش �سعر �رصف الدوالر ،ت�ؤدي �إىل انكما�ش القيمة احلقيقية
لتلك اال�ستثمارات.
يدفع هذا االنكما�ش بالكثري من حائزي تلك الفوائ�ض �إىل
�إعادة النظر يف ترتيب �أولوياتها اال�ستثمارية ،والتخل�ص
من اال�ستثمارات امل�شكوك يف جدواها ،مل�صلحة امل�ضاربات
ال�سلعية على البرتول والذهب وال�سلع الأولية ب�صفة عامة .وقد
كانت وجهة النظر الأمريكية تن�رصف �إىل �أن �سيا�ستها النقدية
خماطرة حم�سوبة ،لن ت�صري «ركودا عامليا» ،نظرا �إىل قوة
االقت�صادات الآ�سيوية وارتفاع معدالت منوها.
�إال �أن النظرة نف�سها� ،أغفلت ما �سوف يرتتب على هذه ال�سيا�سة
من تعميق حدة بطء النمو االقت�صادي الأمريكي ،واندفاعه �إىل
الركود يف ظل جمموعة من امل�ؤ�رشات ال�سلبية التي ت�سيطر عليه.
مبا ي�ضعف القوة الن�سبية لهذا االقت�صاد على ال�صعيد العاملي.
وقد جتلت ب�صورة وا�ضحة احل�سا�سيات ال�سيا�سية التى جنمت عن
الفوائ�ض املالية املرتاكمة ،والعجز املاىل الأمريكي ،يف اجلدل
الدائر حول �صناديق الرثوات ال�سيادية ،لدى رو�سيا والرنويج
وال�صني ودول اخلليج.
قدمت �صناديق الرثوة اململوكة لل�صني ودول اخلليج دعما
للم�صارف الأمريكية املتعرثة ،مثال مورغان �ستانلى ،و�سيتى
غروب ،ومرييل الن�ش ،مع اندالع الأزمة العقارية واخل�سائر
املالية التى منيت بها هذه امل�صارف .لكن الدوائر الأمريكية
والأوروبية نظرت بعني االنتقاد� ،إن مل يكن بالعدائية� ،إىل هذه
ال�صناديق ال�سيادية وقراراتها اال�ستثمارية يف جمال تقدمي
القرو�ض واال�ستحواذ على جزء من ح�ص�ص ال�رشكات العاملية
املتعرثة.
وتتنا�سى هذه الدوائر �أنه لوال الأزمة العقارية التي تفجرت على
الأرا�ضي الأمريكية ،وما �أدت �إليه من �إجراءات مواجهة مت�أخرة،
وغري متوا�صلة ،ولوال العوملة التي رفعت راياتها وا�شنطن،
وال�سيا�سات النقدية املرتددة التي �أنتجتها ،ملا كان يحدث هذا
االنكما�ش الن�سبى يف الدوالر والعملة الأمريكية ،مل�صلحة الدول
ال�صناعية اجلديدة ذات الفوائ�ض التجارية ،مت�ضامنة يف ذلك
مع الفوائ�ض البرتو دوالرية.
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من �شهر �إلى �شهر

الوزير فادي عبود

اعالن تأسيس المجلس اللبناني للترويج
بن��اء» على املر�سوم رق��م  ،9169ال�صادر
ع��ن رئي���س اجلمهوري��ة العم��اد مي�ش��ال
�سليم��ان� ،أعل��ن وزي��ر ال�سياح��ة ف��ادي
عبود خالل م�ؤمت��ر �صحايف عن ت�أ�سي�س
ّ
�ضم
«املجل���س اللبن��اين للرتوي��ج» ،الذي ّ
ال�سادة:
 الرئي�س :وزير ال�سياحة فادي عبود الأع�ضاء - :رئي�س الهيئات االقت�صاديةالوزير ال�سابق عدنان الق�صار
 رئي���س جمعي��ة امل�ص��ارف الدكت��ورجوزف طربيه
 النائ��ب الأول حلاك��م م��صرف لبن��انرائد �رشف الدين
 رئي���س جمل���س ادارة �رشك��ة ط�يرانال�رشق االو�سط اخلط��وط «امليدل اي�ست»:
حممد
احلوت

 رئي���س جمل���س ادارة كازين��و لبن��انحميد كريدي
 رئي�س احت��اد النقابات ال�سياحية بياراال�شقر
 نقيب �رشكات االعالن جورج جبور املدي��ر الع��ام ل��وزارة االع�لام ح�سانفلحة
 انطوان الفرد حبيب ريا الداعوق مازن �صاحلة مي�شال حبي�سعبود االجتماع ال ّأول
و ق��د تر�أ�س الوزي��ر ّ
مت
و
ة»
ف
كا
أع�ضائه
للمجل�س يف ح�ض��ور �
ّ
ّ
و�ض��ع الأ�س���س الواج��ب اتباعه��ا لتفعيل
املجل���س يف جميع القطاع��ات ال�سياحية
واالقت�صادي��ة والثقافي��ة وال�صناعي��ة
واالمنائية.

 ..ويعرض التراخيص للمؤسسات السياحية
عر�ض وزير ال�سياحة فادي عبود ،مع فريق اخلرباء من وزارة التنمية االدارية وامل�ؤ�س�سة
املالية الدولية «اي اف�.سي» وم�ؤ�س�سة «اك�سرب فيجن» ،مراحل اعادة هند�سة اجراءات
العمل ملنظمومات تراخي�ص الفنادق واملطاعم ،بح�ضور حمافظ مدينة بريوت نا�صيف
قالو�ش ومديرة م�صلحة امل�ؤ�س�سات امل�صنفة يف بلدية بريوت جاهدة عيتاين.
ومت خالل االجتماع مناق�شة االجراءات الواجب اتخاذها على املدى الق�صري واملتو�سط
والطويل يف امل�ؤ�س�سات ال�سياحية من اجل احل�صول على الرتاخي�ص .وا�ستندت هذه
التوجيهات اىل القوانني ال�سارية املفعول من جهة والتوجهات احلديثة يف العامل التي
تطبق جلهة تب�سيط املعامالت وت�شجيع اال�ستثمارات.
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دعم فرنسي
للصادرات الزراعية

«جائزة الديناميكية»
لجناح لبنان

وج��ه ال�سف�ير الفرن�س��ي باتري���س
ّ
ب��اويل با�س��م احلكوم��ة الفرن�سية،
دع��وة �إىل وزي��ر الزراع��ة ح�س�ين
احل��اج ح�س��ن ،لزي��ارة العا�صم��ة
الفرن�سي��ة وح�ضـ��ور املعر���ض
الزراع��ي ال��دويل اخلم�س�ين ال��ذي
يعق��د م��ن � 23شب��اط �إىل � 3آذار
املقب��ل يف باري�س .وعر�ض باويل
م��ع احلاج ح�س��ن بح�ض��ور املدير
الع��ام للزراع��ة املهند���س لوي���س
حل��ود� ،سبل تطوي��ر العالقات بني
البلدي��ن وال �سيم��ا يف املج��ال
الزراعي.
وتط��رق البحث ب�ين اجلانبني �إىل
برنام��ج الزي��ارة واالجتماع��ات
التي �ستعق��د على هام�ش املعر�ض
ب�ين وزير الزراعة اللبناين ونظريه
الفرن�سي وامل�س�ؤول�ين الفرن�سيني،
بالإ�ضاف��ة �إىل اللق��اءات الت��ي
�ستجمع القطاعني اخلا�ص اللبناين
والفرن�سي لتطوير تبادل املنتجات
الزراعي��ة وزي��ادة ال�ص��ادرات
الزراعي��ة اللبناني��ة �إىل الأ�س��واق
الفرن�سية.

ح��از اجلن��اح اللبن��اين يف معر���ض
« »Emittلل�سياح��ة وال�سف��ر يف
حو���ض البحر املتو�س��ط يف ا�سطنبول،
«جائزة اجلناح الأكرث ديناميكية» يف
املعر�ض.
والقى اجلن��اح �إقباال كثيفا ،كما �أجنز
العدي��د م��ن وكالء ال�سياح��ة وال�سف��ر
والفن��ادق امل�شارك�ين يف املعر���ض
ال��ذي ا�ستم��ر م��ن � 24إىل  27كان��ون
الثاين ،اتفاقيات وعقودا ملو�سم العطل
ال�سياحي��ة يف لبنان مع جهات تركية
ودولي��ة .وعلى ال�صعي��د الر�سمي ،عقد
وف��د وزارة ال�سياح��ة برئا�س��ة مدي��رة
الإمن��اء ال�سياحي من��ى فار�س وملكة
جم��ال لبن��ان رين��ا �شيب��اين ،لقاءات
�إعالمي��ة ،خ�صو�ص��ا م��ع التلفزي��ون
الرتك��ي وتلفزيون��ات غربي��ة عدة ،ما
�ساه��م يف الإ�ض��اءة �أكرث عل��ى كامل
نقاط اجلذب ال�سياحي يف لبنان.

الوزير ح�سني احلاج ح�سن

تقديراً لنجاحاته وتعزيز العالقات
زاسبيكين ق ّلد ّ
القصار وسام الصداقة
ق ّل��د �سف�ير رو�سي��ا الإحتادي��ة يف لبن��ان
�ألك�سن��در زا�سبيك�ين رئي���س الهيئ��ات
االقت�صادي��ة ورئي�س االحتاد العام لغرف
التج��ارة وال�صناع��ة والزراع��ة للب�لاد
العربي��ة عدن��ان الق�صار و�س��ام ال�صداقة
م��ن حكوم��ة رو�سي��ا االحتادي��ة ،تقدي��ر ًا
جلهوده وما حققه من جناحات يف تعزيز
العالقات االقت�صادية العربية  -الرو�سية
ع�بر م�سرية  40عام ًا م��ن التعاون املثمر
والب ّناء.
وبه��ذه املنا�سبة� ،أق��ام ال�سفري زا�سبيكني
يف مقر ال�سفارة يف بريوت حفل ا�ستقبال
على �رشف الق�صار ،يف ح�ضور وفد رو�سي
ر�سمي ق ِدم خ�صي�ص ًا للمنا�سبة ،وم�شاركة
مقدمهم نائب
العديد من ال�شخ�صيات ،يف ّ
رئي�س جمل�س الوزراء �سمري مقبل ،ال�سيدة
منى الهراوي ،وزير االعالم وليد الداعوق،
والنائب متام �سالم .كذلك �شاركت قيادات
من القط��اع اخلا�ص اللبناين ومن جمل�س
مقدمتهم
الأعم��ال اللبناين ـ الرو�سي ويف ّ
رئي�س اجلانب اللبناين فيه جاك �رصاف.
و�ألق��ى ال�سف�ير زا�سبيك�ين كلم��ة يف
ن��وه فيه��ا بالزي��ارة الأخ�يرة
املنا�سب��ة ّ
لرئي�س اجلمهوري��ة اللبنانية �إىل مو�سكو.
و�أ�شاد باجله��ود التي بذلها الق�صار لدعم
العالق��ات الرو�سي��ة م��ع لبن��ان والع��امل
العرب��ي ولدع��م مكانته��ا يف االقت�ص��اد
العامل��ي ،من��ذ �أن ت��وىل من�ص��ب رئا�س��ة
غرف��ة جت��ارة ب�يروت وجبل لبن��ان عام

 ،1972م�ش�يرا �إىل دوره يف قي��ادة الوفود
االقت�صادي��ة اللبناني��ة والعربي��ة �إىل
مو�سكو لت�أ�سي�س الغرفة التجارية العربية
ـ ال�سوفياتي��ة الت��ي �أقيم��ت ع��ام ،1975
ومن ث��م دوره يف �إقام��ة جمل�س الأعمال
العرب��ي ـ الرو�سي عام  2003الذي ال يزال
يلع��ب دوراً �أ�سا�سي�� ًا يف تعزي��ز الرواب��ط
والعالقات االقت�صادية .كما �أ�شاد بالدور
املمي��ز ال��ذي ق��ام ب��ه ح�ين كان رئي�س ًا
التوجهات
لغرفة التج��ارة الدولية لدع��م
ّ
الر�سمية واخلا�صة لتعزيز دور رو�سيا يف
االقت�ص��اد العاملي وجناح��ه يف �إدخالها
�إىل ع�ضوية هذه امل�ؤ�س�سة الدولية الهامة.
كم��ا الق��ى الق�ص��ار كلم��ة �شك��ر� ،أع��رب
فيه��ا عن اعتزازه بتقل��د الو�سام ومعانيه
الإن�ساني��ة العميقة ،م�ؤك��داً التزامه الدائم
تنمية العالق��ات االقت�صادية والإن�سانية
يف �شت��ى جماالت التنمي��ة والتطوير بني
رو�سيا االحتادي��ة ولبنان والعامل العربي
ب�أ��سره ،م�ش�يراً اىل �أن «عالقات��ي م��ع
رو�سيا كانت دائم ًا يف طليعة اهتماماتي
ع�بر م�س�يرة عمل��ي الطويل��ة واملنا�صب
املختلف��ة الت��ي �شغلته��ا ،و�ستبق��ى كذلك
لأنن��ي �أ�ؤم��ن ب�أنه��ا ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن
تاريخن��ا امل�شرتك ال��ذي نعت ّز ب��ه وجن ّله
كث�يراً» .ومت خالل حفل اال�ستقبال توزيع
كرا���س يعر���ض �أب��رز املحط��ات مل�س�يرة
ّ
 40عام�� ًا م��ن ال�صداق��ة والعالق��ات التي
ن�سجها الق�صار مع رو�سيا.
17
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من �شهر �إلى �شهر
عبود ُيشارك في معرض  FITURالسياحي اإلسباني:

ترشيح «ايدال»
لمديرية
الشرق األوسط

األمن أساسي للسياحة وبيروت مدينة آمنة
�ش��ارك وزي��ر ال�سياح��ة ف��ادي عب��ود يف
فعالي��ات معر���ض  Fiturيف ا�سباني��ا
وال��ذي يعت�بر م��ن املعار���ض ال�سياحية
الهام��ة عل��ى امل�ست��وى العامل��ي حي��ث
مب�شاركة  167دولة وي�ضم حوايل الع�رشة
�آالف عار���ض ،وكان عب��ود قد �شارك يف
االفتت��اح الر�سمي للمعر�ض وح�رض حفل
اال�ستقب��ال ال��ذي �ضم اكرث م��ن  80وزير
�سياحة من حول العامل حيث التقى عبود
وزي��ر ال�سياح��ة وال�صناع��ة واالقت�ص��اد
اال�سب��اين خو�س��ي �سوريا ،وعق��د لقاءات
جانبي��ة م��ع وزي��رة ال�سياح��ة الليبي��ة
الدكتورة �إكرام با�رش �إمام ووزير ال�سياحة
االرجنتين��ي كارلو���س ماي�ير ،ووزي��رة
ال�سياح��ة الفل�سطيني��ة روال معايعة ،كما
لق��اءات مع امني ع��ام منظم��ة ال�سياحة
العاملية الدكتور طال��ب الرفاعي ،ووزير
ال�سياح��ة الربازيل��ي اال�سب��ق مار�سي��و
فافيا.
وقد غ���ص اجلناح اللبناين بعدد كبري من
ال��زوار واملخت�ص�ين يف ع��امل ال�سياح��ة
حي��ث توا�ص��ل معهم الوزي��ر وا�ضاء على
واق��ع ال�سياح��ة يف لبن��ان واالو�ض��اع
يف لبن��ان عل��ى االر���ض ،و��شرح الوزير
حمل��ة الـ  50يوم التي تت�ضمن عرو�ضات
خا�ص��ة ورزم �سياحي��ة داعي��ا وكاالت
ال�سياح��ة وال�سف��ر االجنبي��ة اىل االف��ادة
م��ن ه��ذه العرو���ض .وق��د اج��رى الوزير
عب��ود ع��دة لق��اءات �صحفي��ة واعالمي��ة
م��ع و�سائ��ل اعالمي��ة اجنبي��ة وعاملي��ة
ومنه��ا االخباري��ة ال�سعودي��ة ووكال��ة
االنب��اء الكويتية حيث حت��دث الوزير عن
العالقات االخوية التي تربط لبنان بدول
اخللي��ج م�ش��ددا على اهمي��ة احلفاظ على
هذه العالقة املميزة.
كم��ا عقدت ع��دة لق��اءات م��ع ال�صحافة
املتخ�ص�ص��ة يف ال�سياح��ة وال�سف��ر حيث
رك��ز عبود على �أهمي��ة امل�شاركة الفعالة
يف املعار���ض العاملية وعل��ى امل�شاريع
ال�سياحي��ة امل�ستقبلي��ة يف لبنان ال �سيما
جله��ة زيادة الق��درة الإ�ستعابية بالن�سبة
لل�سي��اح الوافدي��ن اىل الأرا�ضي اللبنانية
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شقير في جزين ويفتتح مركزًا تجاريًا في لبعا:

الوضع االقتصادي ليس على ما يرام

وزيادة عدد الفنادق وم�ؤكدا ان امل�شاركة
يف ه��ذا الظرف بالذات هامة جدا اليجاد
ا�س��واق جدي��دة ال�ستقطاب ال�سي��اح ،كما
لتغي�ير االنطباع ح��ول الو�ضع يف لبنان
خا�ص��ة يف ه��ذه املرحل��ة احلرج��ة يف
ال�رشق االو�سط.
والتقى عبود اجلالي��ة اللبنانية وتوا�صل
معه��م واعلمهم بفتح خ��ط طريان مبا�رش
ب�ين بر�شلون��ة وب�يروت ابت��داء م��ن �آذار
املقب��ل ،وافتت��ح عب��ود املطع��م اللبناين
االول يف مدري��د «�شكراً» بح�ضور اجلالية
وفعاليات.
وق��د عقد عبود م�ؤمت��را �صحافيا يف مقر
البي��ت العرب��ي يف مدري��د حي��ث تن��اول
في��ه الو�ضع ال�سياحي يف لبنان والو�ضع
الع��ام للتط��ورات يف منطق��ة ال��شرق
االو�س��ط وانعكا�ساتها عل��ى ال�سياحة يف
لبن��ان واعترب عب��ود ان احلكوم��ة تعتمد
�سيا�س��ة احلي��اد يف املو�ض��وع ال�س��وري
وه��ي �سيا�س��ة حكيم��ة تبع��د لبن��ان عن
التداعي��ات االمني��ة وال�سيا�سي��ة ،واعترب
ان االم��ن هو ا�سا�س��ي لل�سياحة م�ؤكدا ان
18

ب�يروت مدين��ة �آمن��ة بقدر مدين��ة مدريد
م�شجع��ا اجلمي��ع عل��ى زي��ارة لبن��ان،
وا�ستعر���ض عبود الن��واع ال�سياحات يف
لبن��ان واملقومات العدي��دة وحلملة ال50
ي��وم ب 50باملئ��ة  ،واج��اب ع��ن ا�سئل��ة
ال�صحافي�ين احلا�رضين حيث ا�ستف�رسوا
ع��ن تاث��ر ال�سياح��ة فاج��اب عب��ود بان
الرتاج��ع ع��ن الع��ام املا�ضي ه��و %17
وبالت��ايل ال ننكر بان هناك م�شكلة ولكن
الو�ض��ع لي���س كارثي ًا كما يت��م ت�صويره،
وه��ذا امر طبيع��ي يف ظل الظ��روف التي
ت�شهده��ا املنطق��ة وخا�ص��ة م��ع خ�سارة
ح��وايل  300الف �سائح كان��وا ي�أتون اىل
لبن��ان براً ،وا�ش��ار اىل ان احلكومة ت�سعى
عرب كاف��ة الو�سائل اليج��اد خطط بديلة،
وعن االو�ض��اع االمنية وقط��ع الطرقات
وعمليات اخلطف اجاب الوزير ان ظاهرة
قط��ع الطرق مت��ت معاجلته��ا بحكمة من
قبل اجلي�ش اللبناين ،اما احلوادث االمنية
فهي ت�ضاهي اي حوادث ممكن ان حت�صل
يف اي بل��د يف الع��امل ،م�شددا ان ال وجود
الي ا�سته��داف لل�سياح يف لبنان .وحتدث
عبود ع��ن لبنان الر�سال��ة والتنوع ،وعن
متي��ز القط��اع اخلا�ص وتط��ور اخلدمات
ال�سياحية وال�ضيافة من فنادق ومطاعم،
كم��ا ا�ش��ار اىل متانة القط��اع امل�رصيف
وال�رسية امل�رصفية واهمية هذا القطاع.

ج��ال رئي���س» احت��اد غ��رف التج��ارة
وال�صناع��ة والزراع��ة يف لبنان«رئي���س»
غرف��ة بريوت وجبل لبنان«حممد �شقري يف
منطق��ة جزي��ن ،بدع��وة من رج��ل االعمال
ايلي رزق ،رافقه وفد اقت�صادي �ضم :نائبي
رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان حممد ملع
ونبيل فهد وعددا من �أع�ضاء جمل�س االدارة
واملدير العام ورجال اعمال.
افتت��ح �شقري يف لبعا مرك��زا جتاريا لرجل
االعمال ف��ادي رومانو�س ،بح�ضور رئي�س
احتاد بلديات منطقة جزين خليل حرفو�ش،
رئي���س «غرف��ة ال�صناع��ة والتج��ارة يف
اجلن��وب« حممد �صالح ،رئي�س جلنة »جتار
جزي��ن« انط��وان رزق ،مدي��ر يف املجل���س
التنفي��ذي لـ«البن��ك اللبن��اين – الفرن�س��ي«
ايلي عون ،كاهن رعية لبعا انطوان خ�رضا
ور�ؤ�س��اء بلدي��ات وخمات�ير م��ن املنطقة،
وح�شد من املواطنني.
و�أقي��م له��ذه الغاي��ة حف��ل� ،أب��دى خالل��ه
رومانو���س �أمل��ه يف »التع��اون وامل�ساعدة
يف تنفي��ذ م�شاري��ع و�إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات
للم�ساهمة يف �إمناء املنطقة».
وفيم��ا �أعلن ع��ون عن افتت��اح الفرع الـ51
للبنك اللبناين الفرن�سي يف املركز التجاري
 لبع��ا ،م�ؤك��دا ان م��ن �ش�أن ه��ذه اخلطوةتوف�ير التموي��ل ال�لازم لإن�ش��اء م�ؤ�س�سات
االعمال مبا ي�ساع��د يف خلق فر�ص العمل.
�ألق��ى �شق�ير كلمة �أ�ش��ار فيها اىل ان��ه »اذا
كان احلديث عن ان منطقة جزين حمرومة،
ف�إننا نقول انه مع هذه احلكومة لبنان كله
حمروم من ال�سياحة واال�ستثمار».
وبعد حمطتني يف روم وعازور ،مت خاللهما
االطالع على عدد من امل�ؤ�س�سات الناجحة،
�أكم��ل الوف��د طريق��ه اىل جزي��ن ،فجال يف

ال�س��وق القدمي للمدينة مطلعا على االعمال
احلرفي��ة اجلزيني��ة ،وكان غ��داء يف مطعم
ال�شال��وف يف املدين��ة ح��ضره ،اىل �شق�ير
والوفد املرافق ،رئي���س املركز الكاثوليكي
لالع�لام االب عب��دو اب��و ك�س��م� ،صال��ح،
�أنط��وان رزق ،الهيئة االداري��ة للجنة جتار
جزي��ن ور�ؤ�س��اء بلدي��ات وخماتري ورجال
�أعمال ومدراء م�صارف وجتار وحرفيون.
و�ألقى رئي�س جمعية جتار جزين كلمة �شدد
فيه��ا على ��ضرورة التعاون مل��ا فيه خري
املنطقة وتثبيت النا�س يف مناطقهم.
ث��م حتدث �شق�ير ،فق��ال» :كلك��م يعرف ان
الو�ض��ع االقت�ص��ادي يف لبن��ان لي�س على
ما ي��رام .لن �أدخل بتفا�صيل اال�سباب التي
�أدت اىل وق��ف عجلة النمو و�رضب املو�سم
ال�سياح��ي وتلويث املن��اخ اال�ستثماري يف
الب�لاد ،ولكن �أ�ؤكد لكم �أن الو�ضع االقليمي
لي���س ه��و ال�سب��ب الوحي��د وراء ذل��ك .ان
الو�ضع احل��ايل لالقت�صاد يحت��م علينا ان
نراج��ع كل ال�سيا�س��ات املتبع��ة بعي��دا عن
الت�سيي���س واملزايدات .ح�ين تق�رص الدولة،
ولق��د اعتدنا على ذلك ،فالع��بء ينتقل اىل
القط��اع اخلا���ص ال��ذي حت��ول اىل �صمام
�أمان االقت�صاد الوطني».
�أم��ا رزق فعدد جمموعة من امل�شاريع التي
�سيت��م تنفيذه��ا يف منطق��ة جزي��ن ،والتي
�سيعلن عنه��ا يف وقت قريب ،م�ؤكدا ان من
�ش���أن ذل��ك امل�ساهم��ة يف تنمي��ة املنطقة
وتقوية �صمود الأهايل يف جزين.
وم��ن ثم ق��دم رزق هدي��ة تذكاري��ة ل�شقري
وه��ي عب��ارة عن �سيف م��ن �صناعة جزين
التقليدي��ة .وقدم �شقري ب��دوره كتاب غرفة
ب�يروت اىل ر�ؤ�س��اء اللج��ان التجاري��ة
وال�صناعية يف املنطقة.
19

�أعلن��ت امل�ؤ�س�س��ة العام��ة لت�شجي��ع
اال�ستثم��ارات يف لبنان «ايدال» عن
تر�شيحه��ا م��ن ِقب��ل رئي���س جمل�س
الوزراء جنيب ميقاتي لتويل من�صب
مدير منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من �ضم��ن ال�شبكة العاملية
لهيئ��ات ت�شجي��ع اال�ستثم��ارات
 WAIPAللف�ترة املمتدة بني عامي
 2013و .2015وي�أت��ي ه��ذا الرت�شح
لي�سب��ق جل�س��ة االنتخ��اب الت��ي
جتريها اجلمعي��ة العمومية لل�شبكة
يف � 11شب��اط احل��ايل يف جنيف -
�سوي�رسا.
وق��د اعت�بر رئي���س جمل���س �إدارة
«�إي��دال» املهند�س نبي��ل عيتاين �أن
هذه املبادرة ت�ؤكد موقع لبنان على
اخلارط��ة اال�ستثمارية وتثبت قوته
ومناعت��ه ،رغ��م الظ��روف ال�صعب��ة
و�شدد
التي تع�ص��ف باملنطقة ككلّ .
عل��ى وج��وب تفعي��ل التع��اون بني
الهيئ��ات الإقليمي��ة م��ا يزي��د م��ن
اجلاذبي��ة اال�ستثماري��ة للمنطق��ة.
ودع��ا عيت��اين ال��دول الإقليمية �إىل
م�ساندة لبنان يف هذا اال�ستحقاق.
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من �شهر �إلى �شهر
وه��ذا الو�ضع نعمل عل��ى معاجلته عرب
احتاد التعاونيات ،و�إعطاء منتج الزيت
ق�سيم��ة بالنوعية واال�سم ،لت�سويقه بني
اجلاليات اللبنانية يف دول االغرتاب.
�أم��ا بالن�سبة �إىل تراج��ع ت�صدير البطاطا
والب�صل والثوم وبع�ض اخل�ضار الأخرى،
فيو�ضح «�أنه بعد �إخ�ضاع هذه الأ�صناف
�إىل �إذن ا�ست�يراد م�سب��ق وتقييد الواردات
وفق �سقف حمدد ،زاد اال�ستهالك املحلي،
وبقي��ت حمافظ��ة عل��ى �سعره��ا ،ال�سيما
�سعر كيلو البطاطا».
وعق��د ،م�ؤمت��ر �صح��ايف م�ش�ترك لوزي��ر
الزراع��ة ورئي���س جمل���س «اي��دال» نبيل
عيت��اين ،للإع�لان ع��ن نتائ��ج «برنامج
تنمي��ة ال�ص��ادرات الزراعي��ة» (�أغ��ري
بال���س) بع��د �سن��ة عل��ى �إطالق��ه ،وب��دء
العم��ل به ،وذلك بح�ض��ور �أع�ضاء جمل�س
�إدارة «اي��دال» ،وممثل�ين عن احتاد غرف
التجارة وال�صناع��ة يف لبنان ،و�رشكات
املراقبة ومزارعني وم�صدرين.

س ّلم متحرك للحوافز المالية

صادرات برنامج «أغري بالس»
تنمو  % 14في 2012
مل متن��ع اال�ضطراب��ات الأمنية وال�سيا�سة
الت��ي ت�شهده��ا املنطق��ة ،خ�صو�ص�� ًا تلك
التي ت�ست��ورد االنتاج الزراع��ي اللبناين،
م��ن �أن ي�شهد الع��ام  ،2012زيادة حوايل
 14يف من��و ال�ص��ادرات الزراعية مقارنة
مع العام .2011
ويو�ض��ح وزي��ر الزراع��ة ح�س�ين احلاج
ح�سن �أن �أرقام ال�صادرات بعدما جمعت
م��ع اح�صاءات ال��وزارة و�إدارة اجلمارك
وامل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
يف لبن��ان (ايدال) (حيث هناك منتجات
�ص��در م��ن خ��ارج برنام��ج تنمي��ة
ُت ّ
ال�ص��ادرات الزراعي��ة «�أغ��ري بال�س»)،
تظه��ر �أن هن��اك زي��ادة يف ت�صدي��ر
معظ��م الأ�صن��اف الزراعي��ة با�ستثن��اء
احلم�ضي��ات الت��ي تراجع��ت  16,79يف
املئ��ة يف العام  2012مقارنة مع 2011
(وف��ق اح�صاءات ايدال ال�سنوية الرتاجع
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بل��غ  11يف املئ��ة) ،والبطاط��ا 20,57
يف املئ��ة (اي��دال :الرتاج��ع  8يف املئة)
والث��وم  57,53يف املئة والب�صل 25,76
يف املئة.

المنافسة وسعر األرض

ويفي��د ب���أن م�شكلة احلم�ضي��ات ،وعلى
ُ
الرغ��م م��ن �أن �صادراته��ا بلغت حوايل
� 106آالف و 178طن�� ًا يف الع��ام 2012
(مقاب��ل � 127ألف ط��ن و� 604أطنان يف
 ،)2011تتلخ���ص برتاج��ع اال�ست�يراد
ال�س��وري ب�سب��ب الأزم��ة ،وتعر���ض
احلم�ضيات ملناف�س��ة �شديدة من �أ�سواق
�أخ��رى ،كم��ا مل ن�ص��ل �إىل النوعية التي
مت ّكننا من الت�صدير �إىل �أوروبا .ي�ضاف
�إىل ذل��ك �أن كلف��ة انت��اج احلم�ضي��ات
مرتفع��ة ج��داً ،منه��ا نتيج��ة �سعر دومن
الأر���ض يف املنطقة ال�ساحلي��ة ،وكلفة
20

الطاق��ة .وبرغ��م ذل��ك ،امل�شكل��ة تكم��ن
يف زي��ادة ت�صدير ح��وايل � 40ألف طن،
وه��ذا الو�ض��ع ن�سع��ى ملعاجلت��ه ع�بر
زي��ادة الردي��ات وحت�س�ين النوعي��ة،
والتو�س��ع يف فت��ح �أ�س��واق جدي��دة مثل
ّ
رو�سي��ا (ا�ست��وردت ح��وايل  18طن�� ًا
ال�سن��ة املا�ضية) ،و�أنغوال وكازاخ�ستان
وفرن�سا وا�سرتاليا وغريها من الأ�سواق،
ال�سيم��ا تل��ك الت��ي حتت�ض��ن جالي��ات
ال عن العمل م��ع الأ�سواق
لبناني��ة ،ف�ض ً
التقليدية ،مثل ال�سعودية (ا�ستوردت 35
�ألف ًا و 267طن ًا يف العام  )2012والكويت
(� 29ألف�� ًا و� 607أطن��ان) والإم��ارات
العربي��ة (� 10آالف و 889طن�� ًا) وقط��ر
والبحري��ن وعم��ان والع��راق والأردن
وغريه��ا .والأم��ر نف�س��ه ميك��ن تطبيقه
على زيت الزيتون� ،إذ امل�شكلة تكمن يف
تفتت امللكية والتجميع وكلفة االنتاج،

ي��رى عيت��اين �أن «املناف�س��ة بال�سع��ر مل
تع��د اليوم ممكنة ،لذا يج��ب الرتكيز على
النوعي��ة العالي��ة املنتجة ،وعل��ى جودة
التو�ضي��ب» .ويو�ضح �أن الربنامج اجلديد
ُبني على مقومات وركائز خمتلفة ،حيث
اعتمد �س ّلم متحرك للحوافز املالية يتغيرّ
وف��ق احتياجات ال�س��وق املحلية لبع�ض
املنتجات وم�ستلزمات ت�رصيف الفائ�ض
من الإنتاج.
وم��ن ركائ��ز الربنام��ج ،ت�شجي��ع مراك��ز
التو�ضيب وحق��ول الإنتاج على احل�صول
عل��ى �شه��ادات اجل��ودة العاملي��ة .وق��د
و�ضع��ت معاي�ير له��ذه املراك��ز ،و ُقب��ل
انت�سابه��ا �إىل الربنام��ج عل��ى �أ�سا���س
االلت��زام به��ذه املعايري .علم�� ًا �أن عددها
حتى اليوم  80مركزاً.
و�إذ ي�أم��ل عيت��اين «�أن يت��م تطوير هذه
املراك��ز لتتمت��ع بجمي��ع املوا�صف��ات
ال��واردة يف �شه��ادات اجل��ودة العاملية
على غرار الها�سب والأيزو» ،يلفت النظر
�إىل �أن «النتائ��ج �أت��ت �إيجابي��ة جداً يف
ه��ذا ال�سياق ،حيث حازت  5مراكز على
ه��ذه ال�شه��ادات العاملية م��ع مبا�رشة
عدد منها ب�إجراءات احل�صول على هذه
ض�لا عن ح�ص��ول بع�ض
ال�شه��ادات ،ف� ً

الحاج حسن:
زيادة في تصدير
األصناف الزراعية
املزارعني ،وعدده��م  ،10على �شهادات
اجلودة للإنتاج .»Global Gap

تصدير  454ألف طن
عبر «أغري بالس»

وبعدم��ا «ك�ثر احلدي��ث ع��ن تراج��ع
ال�صادرات الزراعية ،وتعثرّ عمليات النقل
نتيجة الظروف والأحداث الإقليمية غري
امل�شجع��ة» ،ي�ؤكد عيتاين �أن��ه «بعد �سنة
ّ
وني��ف على ب��دء عمل الربنام��ج ،جاءت
ّ
النتائ��ج �إيجابي��ة� ،إذ حقق��ت ال�صادرات
عربه (هناك �صادرات زراعية ال متر عرب
برنام��ج �أغري بال�س) خالل العام 2012
زي��ادة قدرها  14يف املئ��ة م�سجلة 454
�أل��ف طن مقارنة مع � 400ألف طن للعام
 .2011وح ّل��ت �ص��ادرات احلم�ضيات يف
��در � 102أل��ف ط��ن
املرتب��ة الأوىل �إذ ُ�ص ّ
( 22يف املئ��ة م��ن جمم��وع ال�ص��ادرات
��درت كمي��ة مماثلة
الزراعي��ة) .كم��ا ُ�ص ّ
م��ن البطاط��ا� .أم��ا الفاكه��ة ف�سجلت 38
�أل��ف ط��ن �أي م��ا ن�سبت��ه  9يف املئة من
ال�صادرات».
وع��ن وجهة ه��ذه ال�ص��ادرات ،ي�شري �إىل
��درت ب�شكل خا�ص �إىل املنطقة
«�ص ّ
�أنها ُ
ب��ـ (م��صر ،ليبي��ا ،ال�س��ودان ،تركي��ا،
ال�سعودي��ة ،الإم��ارات ،اليم��نُ ،عم��ان،
الكوي��ت ،قطر ،البحري��ن ،العراق و�إيران)
21

عيتاني:
انتاجنا وصل
األميركيتين وأستراليا
الت��ي ا�ستقطب��ت � 330أل��ف ط��ن� ،أي 73

يف املئ��ة م��ن جممل ال�ص��ادرات .كذلك،
ا�ستقطب��ت املنطق��ة �أ (�سوري��ا والأردن)
نحو � 120ألف طن �أي  26يف املئة».

منتجات تدخل البرنامج
للمرة األولى

و�شم��ل الربنامج ،وفق عيت��اين« ،ت�صدير
منتج��ات جديدة تدخل للم��رة الأوىل من
�ضم��ن برامج تنمية ال�صادرات على غرار
زي��ت الزيتون والع�سل وال�شتول .وقد �شهد
م�شجعة
زي��ت الزيت��ون ت�صدي��ر كمي��ات ّ
و�صل��ت �إىل  1132طن�� ًا ،ن�سب��ة  22يف
املئة منها ذهب��ت �إىل املنطقة د (�أمريكا
ال�شمالي��ة واجلنوبي��ة و�أ�سرتالي��ا) وه��ي
�أ�س��واق جدي��دة بالن�سب��ة �إىل املنتج��ات
اللبنانية».
و�إذ يلحظ �أنه من خالل الربنامج �سي�صار
�إىل دع��م امل�شارك��ة يف معار���ض دولية
متخ�ص�ص��ة يف لبن��ان واخل��ارج بعدم��ا
تع�ثر هذا الدع��م يف العام املا�ضي ،يعلن
�أن «الربنام��ج اجلديد �سي�شه��د املزيد من
التطوي��ر خ�لال الع��ام  2013بالتع��اون
والتن�سيق مع وزارة الزراعة� ،سواء لناحية
ا�ستم��رار العمل لتح�سني نوعية التو�ضيب
والتخزي��ن والتربي��د والنق��ل ،والعم��ل
بال�سل��م املتحرك للحوافز ،ورفع املعايري
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من �شهر �إلى �شهر
من  9إلى  12نيسان في الـ BIEL

ملتقى  Horecaالسنوي في عامه العشرين
مبنا�سب��ة الإع�لان ع��ن انط�لاق لق��اء
ومعر���ض  Horecaلل�سن��ة الع�رشي��ن،
�أُقي��م م�ؤمت��ر �صحف��ي برعاي��ة مع��ايل
ال
وزي��ر ال�سياحة ال�سيد فادي عبود ممث ً
مب�ست�شاره ال�سيد رامز �أبو نادر يف فندق
 Phoeniciaيف بريوت.
و�أع��رب ر�ؤ�ساء امل� ّؤ�س�س��ات و النقابات
يف القط��اع الفندق��ي عن دعمه��م للقاء
ومعر���ض  Horecaو�أعلن��وا ع��ن �أن�شطة
وخطط جديدة للمو�سم الآتي.
ويف كلمت��ه �أك��د ال�سي��د رام��ز �أب��و نادر
�لا ع��ن مع��ايل الوزي��ر ف��ادي عبود
نق ً
ب�أن��ه لطاملا كان داعم�� ًا لقاء ومعر�ض
 Horecaم��ذ كان رئي�س�� ًا جلمعي��ة

اخلا�ص��ة مبراكز التو�ضي��ب ،وو�ضع �آلية
امل�ص��درة احلائ��زة
ملراقب��ة املنتج��ات
ّ
على �شهادات اجل��ودة و�آلية لتمويل كلفة
ح�صول مراكز التو�ضيب واملزارعني على
�شهادات اجلودة».
ويخل���ص عيت��اين لت�أكي��د �أن «القط��اع
الزراع��ي م��ا زال ميتلك مقوم��ات واعدة
وعديدة لدخول �أ�سواق جديدة».
وكان احلاج ح�سن قد ا�سته ّل كلمته قائ ًال
«م��ن خالل هذا امل�ؤمتر ن�ستعر�ض ق�ضية
وطني��ة واقت�صادية مهم��ة ،خ�صو�ص ًا �أن
ال�ص��ادرات ارتفع��ت رغ��م اال�ضطراب��ات
ن�صدر �إليها».
الأمنية يف الدول التي ّ
ويع��دد املنتجات التي �شه��دت ارتفاع ًا
يف �صادراته��ا يف الع��ام  ،2012ومنها
التف��اح الذي �سج��ل ت�صدير � 88ألف طن
مقاب��ل � 61,5آالف طن للعام �( 2011أي
بزي��ادة  43,28يف املئ��ة) ،مو�ضح�� ًا �أن
�أكرب �سوقني ت�ست��وردان التفاح اللبناين
هما م�رص (� 56,384ألف طن) وال�سعودية
ف�ص��در
(� 7,996آالف ط��ن)� .أم��ا امل��وز،
ّ
منه � 60,6ألف طن منه يف العام ،2012
مقاب��ل � 43أل��ف ط��ن يف ( 2011بزيادة
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 41,57يف املئ��ة) .وكانت �أبرز وجهتني
لت�صدي��ر امل��وز �سوري��ا (� 43,490أل��ف
طن) والأردن (� 17,014ألف طن) .كذلك،
�سجل ارتفاع يف �صادرات العنب (9,38
يف املئ��ة) والك��رز ( 172,5يف املئ��ة)
وامل�شم���ش ( 46,5يف املئ��ة) واخل��وخ
( 15,5يف املئ��ة) والبن��دورة ( 100يف
املئ��ة) واخليار ( 72,86يف املئة) وزيت
الزيتون ( 29يف املئة).

ارتفاع الكميات المص ّدرة
عبر البحر

ويتط��رق �إىل النق��ل البح��ري ،فيلح��ظ
امل�ص��درة ع�بر البحر،
ارتف��اع الكمي��ات
ّ
ال�سيم��ا بالن�سب��ة �إىل التف��اح الذي بلغت
�صادراته � 28ألف طن (مقابل � 9آالف طن
يف  .)2011كم��ا ارتفعت �صادرات الزيت
والعن��ب وامل�شم�ش والبطاطا �إىل � 36ألف
طن (بعدما �سجلت � 27ألفا يف .)2011
وفيما يلف��ت االنتباه �إىل �أن مرف�أ بريوت
مل يعد يت�سع احلاويات الزراعية ،ي�شري �إىل
�أن هن��اك اجتماع ًا حت�ضريي ًا بني الوزارة
واي��دال وامل�صدري��ن ونقاب��ات ال�شح��ن
22

ال�صناعي�ين اللبناني�ين وحت��ى يومنا
ه��ذا نظ��راً لنجاح ه��ذا املعر���ض الذي
�أثبت بانه متجدد و�آخذ يف التو�سع �أكرث
ف�أكرث على مر ال�سنني.
�أم��ا ال�سي��دة جمان��ة دمو���س �سالم��ة،
املدي��رة العام��ة ل��ـHospitality
 ، Servicesف�أعلن��ت ع��ن ارتفاع الطلب
عل��ى  Horeca 2013و� ّأك��دت �أن غالبية
م�ساح��ة معر�ض ال��ـ  BIELقد ُحجِ زت.
و �أعلنت �سالمة �أي�ض ًا عن ميزات مثرية
ج��داً له��ذا الع��ام حي��ث �ستق��ام �سل�سلة
من االحتف��االت ملنا�سبة عيد Horeca
الع�رشين� .إ�ضاف��ة اىل ذلك �ست�ست�ضيف
وزارة ال�سياح��ة وف��داً م��ن  10كب��ار

«Taste

كت��اب يف التغذية حتت عنوان
 »Lebanonوه��و برنام��ج يه��دف اىل
النهو���ض بال�صناع��ات الغذائي��ة يف
البلد.
و�أ�ضاف��ت �سالمة بان نقابة ال�صناعات
الغذائي��ة اللبناني��ة �ستقي��م منتداه��ا
ال�سن��وي نه��ار اخلمي���س  11ني�سان حتت
عنوان «عقبات الت�صدير وحلوله».
وختم��ت �سالم��ة كلمته��ا الرتحيبي��ة
متوجهة بال�شكر اىل جميع اجلهاة الراعية
وال��شركاء يف لق��اء ومعر���ض Horeca
وب�شكل خا�ص امل�رصف اللبناين الفرن�سي،
 Boecker، Prunelleوفن��دق Phoenicia
و Le Royalو Rotanaل�رشاكتهم.

البح��ري ،ملعاجل��ة بع�ض الأم��ور بهدف
بح��را ،م�ؤكدا �أن
تفعي��ل عملي��ات ال�شحن ًّ
باب ال��وزارة مفت��وح ل�سم��اع �أي اقرتاح
ي�ساهم بزيادة منو ال�صادرات الزراعية.
ويك�شف يف هذا ال�سياق ،عن زيارة مرتقبة
�إىل ع��دد م��ن ال��دول قريب ًا ،منه��ا فرن�سا،
به��دف فت��ح �أ�س��واق احتياطي��ة لبع���ض
ت�ص��ب
املنتج��ات الزراعي��ة ب��د ًال م��ن �أن
ّ
جميعها يف منطقة واحدة ،م�ؤكداً �أنه «�آن
الأوان للمراهنة على �أ�سواق جديدة».
ويعلق على من يط��رح م�شكلة الروزنامة
الزراعي��ة ،في�ؤك��د �أن لبن��ان ال ي�ست��ورد
تفاح ًا �أو م��وزاً �أو عنب ًا بكميات مناف�سة،
وبالتايل ف�إن املطالبة بتعديل الروزنامة
�أمر غري مربر ،م�شريا �إىل �أن «الوزارة تتخذ
الإج��راء املنا�س��ب عند احلاج��ة ،ويندرج
يف ه��ذا الإط��ار تقيي��د ا�ست�يراد البطاطا
والب�صل و�إخ�ضاعه لإجازات م�سبقة».
وي�شدد احلاج ح�سن على «�رضورة احلفاظ
عل��ى جودة املنتج وتعزي��ز ممار�سات ما
قب��ل احل�صاد وما بعده ،كما احلفاظ على
الأ�س��واق الت��ي ن�صدر �إليه��ا وفتح �أ�سواق
جديدة».
23
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ودور امل�ؤ�س�س��ات الر�سمي��ة ،وحمارب��ة
الف�س��اد ومكافح��ة الر�ش��وة وتفعي��ل
�أ�س���س ال�شفافي��ة ومب��ادئ امل�ساءل��ة
واملحا�سبة».

سالمة:
االقتصاد يحتاج الى الثقة

منتدى المال واألعمال:
«ليبقى القطاع الخاص قاطرة النمو»
و�ص��ف حاك��م م��صرف لبن��ان ريا���ض
مت��ر بها معظم
�سالم��ة «الأو�ض��اع التي ّ
ال��دول العربي��ة ودول البح��ر املتو�س��ط
ت�شج��ع عل��ى اال�ستثم��ار».
بالدقيق��ة وال ّ
وق��ال ان «لبن��ان يت�أث��ر به��ذا املناخ ،ال
�سيم��ا �أن الأح��داث يف �سوري��ا تنعك���س
ّ
ت��صرف امل�ستثم��ر
مبا��شرة عل��ى
ّ
وامل�ستهل��ك ولها ارت��دادات على الو�ضع
ال�سيا�س��ي والأمن��ي وعل��ى اال�ستق��رار
االجتماع��ي» .واعت�بر �أن ن�سب��ة «من��و
بحدود ال��ـ 2يف املئة يف العام  ،2012هي
م��ن �أف�ضل الن�س��ب يف الدول العربية غري
النفطية ويف دول املتو�سط».
كالم �سالم��ة ج��اء خالل افتت��اح منتدى
املال والأعمال «ليبق��ى القطاع اخلا�ص
قاط��رة النم��و» ،ال��ذي نظمت��ه �رشك��ة
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

4/3/13 1:11 AM

العدد  128ني�سان 2013

كونفك���س بالتعاون مع م��صرف لبنان،
يف فن��دق «املوفنب��ك» برعاي��ة رئي���س
جمل���س ال��وزراء جني��ب ميقات��ي ،ممث�لا
بوزي��ر االقت�صاد والتج��ارة نقوال نحا�س
– بريو ،وح�ضور وزير الدولة مروان خري
الدي��ن ،وحاك��م م��صرف لبن��ان ريا�ض
�سالم��ة ،ورئي�س احتاد الغ��رف اللبنانية
حمم��د �شقري ورئي�س جمل���س �إدارة �رشكة
«كونفك���س انرتنا�شيونال» رفيق زنتوت،
ورئي�س اجلمعي��ة اللبنانية للجودة فادي
�صعب.
بع��د الن�شي��د الوطن��ي ،حت��دث زنت��وت
انعق��اد منت��دى امل��ال
فق��ال« :ي�أت��ي
ُ
واالعم��ال حتت عن��وان (ليبقى القطاع
اخلا���ص قاط��رة النم��و) ،للت�شديد على
دور القط��اع اخلا���ص يف وق��ت ت��رى
24

الدول��ة نف�سه��ا عاج��زة �أم��ام تراك��م
امل�ش��اكل» ،م�ش�يراً �إىل ان «جل�س��ات
املنت��دى �ستتمح��ور ح��ول مو�ضوعني،
هما ج��ذب اال�ستثم��ارات لتحفيز النمو
االقت�ص��ادي ،وم�سان��دة القطاع��ات
الإنتاجية وحت�ص�ين ال�رشكات الكربى
وال�صغرى».
ثم حتدث �صعب ،فق��ال« :يبقى القطاع
اخلا���ص قاط��رة النم��و ،عنوان��ا يفت��ح
�أمامنا العديد من الت�سا�ؤالت تذهب �أبعد
بكثري م��ن حتليل قدرة القطاع اخلا�ص
املحافظ��ة عل��ى �إمكاني��ات مكونات��ه
الإنتاجية» ،داعي��ا اىل «ا�ستعادة الثقة
بالوط��ن واقت�ص��اده ع�بر الت�أكيد على
اال�ستقرار الأمن��ي والأمان االجتماعي
و�سلط��ة القان��ون وعدال��ة الق�ض��اء

و�أ�ش��ار �سالم��ة يف كلمت��ه اىل ان الودائع
زادت مببل��غ  9,1ملي��ارات دوالر مقارن��ة
م��ع مبلغ  7,6ملي��ارات دوالر للعام ،2011
وارتفع��ت الت�سليف��ات ب�أك�ثر م��ن  10يف
املئة مقارنة مع العام .2011
�إن التوقع��ات لأداء امل�ص��ارف يف الع��ام
�سيم��ا �أن��ه مت خالل العام
 2013جي��دة ،ال ّ
 2012تكوي��ن امل�ؤون��ات املطلوب��ة مقابل
املخاط��ر املحلية والإقليم��ي ،وال نتو ّقع
مفاج���آت �سلبي��ة عل��ى ميزاني��ات ه��ذه
امل�صارف يف العام .2013
وق��ال «ان حاج��ة االقت�ص��اد الأوىل
ه��ي الثق��ة واملب��ادرات الت��ي تدع��م
الطل��ب الداخلي دون �إح��داث ت�ضخم».
الت�ضخم خالل
ويقدر م��صرف لبن��ان
ّ
الع��ام  2012ب��ـ 5,3يف املئ��ة و�سن�سع��ى
�أن يك��ون الت�ضخم �أق��ل من  4%خالل
الع��ام  2013م��ا دام��ت الأو�ض��اع على
حاله��ا .م�ش�يرا اىل ان «م�رصف لبنان
ح�س��ن ميزانيته نوعيا ،فباع  2,2مليار
ّ
دوالر �أمريكي م��ن ال�سندات بالعمالت
الأجنبية امل�صدرة بالدوالر من الدولة
اللبناني��ة ،وا�ستب��دل �شه��ادات �إي��داع
باللرية اللبنانية مبا يفوق ال�ستة �آالف
مليار لرية لبنانية ت�ستحق يف العامني
 2013و 2014ب�شه��ادات ا�ستحقاقاته��ا
بعي��دة الآج��ال ،وكل ذل��ك حققناه يف
�آخر ثالثة �أ�سابيع» .و�شدد على ا�ستقرار
الفوائد وا�ستقرار ا�سعار العملة الوطنية.

خير الدين:
فصل السياسة عن االقتصاد

ب��دوره ،رح��ب خ�ير الدي��ن ،بـ»اخلط��وة
الأخ�يرة الت��ي ق��ام به��ا م��صرف لبنان
املركزي ب�ضخ  1,4مليار دوالر ،مما ال �شك
بها �ست�ؤتي ثماره��ا و�سرتفع ن�سبة النمو
باحل��د الأدنى كمثيلته��ا يف العام ،»2012
م�ضيف�� ًا :ان «الو�ض��ع الع��ام م��ن حي��ث
الفوائ��د ال يزال م�شجع�� ًا ،و�أي �شخ�ص يف
ي��ود القيام مب��شروع منتج (يعود
لبنان ّ
عليه مبردود �إيجابي) ،ي�ستطيع احل�صول
على التمويل املنا�سب».
وتط��رق �إىل ال�س��وق العقاري��ة ،ف�أ�ش��ار
�إىل ان «هن��اك ا�ستق��رارا �شهدن��اه ال�سن��ة
املا�ضي��ة ،وهذا كان متوقعا بغ�ض النظر
ع��ن الظ��روف القائم��ة ،ومم��ا ال �شك فيه
اننا �أمام حتدي��ات كبرية ،منها امل�شاكل
البنيوي��ة نتيج��ة الو�ضع غ�ير ال�سليم يف
البل��د ،ون�ستطيع جمابهة ه��ذا املو�ضوع
باملعاجل��ة اجلدي��ة» ،داعي�� ًا �إىل «ف�ص��ل
ال�سيا�س��ة عن االقت�صاد ،وحتديد املواقف
بال�شق االيجابي من االقت�صاد واالبتعاد
عن اعتماد ال�سلبية».

نحاس:
االستقرار السياسي واألمني

ث��م اختت��م اجلل�س��ة االفتتاحي��ة الوزي��ر
نق��وال نحا�س ،فق��ال�« :إن تطور الأزمات
الداخلي��ة واخلارجية يجعل من ال�رضورة
ومن املحتم ،العمل على ان يكون للقطاع
اخلا���ص املج��ال والإمكاني��ة والق��درة
عل��ى التطور والنم��و والإ�سهام يف �إيجاد
املخ��ارج والبدائ��ل واحلل��ول للم�س��ارات
التي ميكن ان ت�شهد انكما�ش ًا �أو تراجع ًا»،
م�ضيف�� ًا� :إن «ه��ذه الأه��داف ال ميك��ن �أن
تتحق��ق �إال ع�بر �سيا�س��ات اقت�صادي��ة
25

مالئم��ة ت�ؤم��ن بال�رشاك��ة الفاعل��ة ب�ين
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،وب���أن
التناف�سي��ة ه��ي ال�سبيل الأمث��ل والأجنح
ليك��ون النم��و عملي��ة م�ستدام��ة ت�ؤم��ن
اال�ستق��رار امل��ايل واالجتماع��ي .كما �أن
حتفي��ز القطاع اخلا���ص ي�ستلزم معاجلة
جدية وفاعلة لبع���ض املعوقات املزمنة
الت��ي ترهق وحتد من قدراته على التطور
وعلى ا�ستقطاب اال�ستثمارات املنتجة».
وتط��رق نحا���س اىل اال�ستق��رار ال�سيا�سي
والأمن��ي ،الفت�� ًا �إىل انه ال يتحقق �إىل من
خ�لال «العمل عل��ى ا�ستيع��اب التحوالت
ال�سيا�سي��ة يف املنطق��ة ،وا�ستيع��اب
االنق�سام��ات والت�شنج��ات عل��ى �صعي��د
ال�سيا�س��ة الداخلي��ة ،ومعاجل��ة الأح��داث
الأمني��ة ،كذل��ك احل��د من ت�أث�يرات النمو
ودع��وات التط��رف والتباع��د» ،م�ضيف�� ًا
«وللو�ص��ول �إىل البيئ��ة الت�رشيعي��ة
ال�صاحل��ة ،يج��ب العم��ل عل��ى حتدي��ث
وتطوي��ر الت�رشيع��ات والقوان�ين
االقت�صادي��ة ،ومراجع��ة رزم��ة كب�يرة
م��ن القوان�ين املتعلق��ة باال�ستثم��ارات
الأجنبي��ة وال�سياحي��ة وغريه��ا ،لتتالءم
مع التطورات العاملية».
ودع��ا نحا���س �إىل خل��ق ا�سرتاتيجي��ة
لإ��شراك القط��اع اخلا���ص يف اخلدم��ات
العام��ة والبن��ى التحتي��ة» ،متن��اوال م��ا
تق��وم به ال��وزارة التي تدع��م كل اجلهود
والن�شاط��ات للنهو���ض باالقت�ص��اد ،ال
�سيم��ا للنهو���ض بالقطاع��ات املنتجة»،
م�ش��دداً عل��ى «��ضرورة العم��ل على خلق
البيئ��ة املالئم��ة مل�شاري��ع التنمي��ة ،مبا
ي���ؤدي �إىل من��و وازدهار اقت�ص��اد لبنان،
و�إىل زي��ادة الإنت��اج وحتقي��ق الرخ��اء
للمواطن�ين ،ورف��ع م�ست��وى معي�شته��م،
وتوفري فر�ص العمل».
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«غرفة بيروت»
تطلق الصندوق االستثماري األول من نوعه
�أطل��ق رئي���س «احت��اد غ��رف التج��ارة
وال�صناع��ة والزراع��ة يف لبن��ان» رئي�س
«غرف��ة بريوت وجبل لبنان» حممد �شقري
يف م�ؤمت��ر �صح��ايف م�ش�ترك م��ع حاكم
م�رصف لبن��ان الدكتور ريا���ض �سالمة،
يف «روتان��ا ـ جيفين��ور»� ،أول �صن��دوق
م��ن نوع��ه يف لبن��ان لتحفي��ز ومتوي��ل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة «FARO
لبنان» ،من �ضمن �شبكة متو�سطية الن�شاء
ودعم م�ؤ�س�س��ات حديثة عاملة يف جمال
االب��داع واالبت��كار .كما �أعلن ع��ن �إجناز
جمي��ع املراح��ل التح�ضريي��ة لل�صن��دوق
مب��ا فيها ا�ستقبال طلب��ات احل�صول على
التمويل وامل�ساعدة التقنية.
بداية اعترب �شقري �أن «اللقاء لي�س من �أجل
دق ناقو�س اخلطر حول املرحلة اخلطرية
واحلرجة التي مير بها االقت�صاد الوطني،
�إنمّ��ا ه��و حت�� ٍد يف ظ��ل اجلم��ود والركود
االقت�ص��ادي يتمثل ب�إطالق �صندوق دعم
وحتفي��ز وتوجي��ه امل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة
واملتو�سط��ة املبدعة يف لبنان هو «فارو
لبنان» ،الذي �أُن�شئ مببادرة من احلكومة
الفرن�سي��ة ويه��دف �إىل حتفي��ز التنمي��ة
االقت�صادي��ة ع�بر االب��داع واالبتكار من
خالل �شبك��ة متو�سطي��ة يقودها االحتاد
م��ن �أجل املتو�سط لدع��م وتعزيز ال�رشاكة
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بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة».
و�أو�ض��ح �شق�ير �أن لبن��ان ه��و �أول بل��د
ي�ش��ارك يف هذا امل�رشوع بعد فرن�سا التي
�أطلقت��ه يف خدمة املتو�سط ،م�شريا اىل ان
غرف��ة بريوت وجبل لبنان �ستكون مركزاً
ل�صندوق  »FAROلبنان».
منوذجا
وق��ال «يبقى �صن��دوق «ف��ارو»
ً
لل�رشاك��ة بني القطاعني الع��ام واخلا�ص
وللتعاون الوثيق بني امل�ؤ�س�سات الكبرية
وامل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة والنا�شئ��ة وذلك
نتيج��ة الرعاية املالي��ة والتقنية» ،داعيا
من «كل لبناين ذي فكرة �أوم�رشوع طموح
ومفي��د للمنطقة ولديه الرغب��ة بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات يف اخلارج االت�صال مبركز
الدرا�س��ات يف غرفة ب�يروت وجبل لبنان
للح�ص��ول عل��ى كل املعلوم��ات التي هو
بحاجة �إليها لال�ستفادة من الفارو».
واخريا قال �شقري �إنه ت�أمن حتى اليوم 400
ال��ف دوالر ،و�سيتوف��ر قر�ض م��ن االحتاد
االوربي مبليون دوالر كهبة لل�صندوق.

سالمة :محرك لتحفيز االستثمار

ويف ا�شارت��ه اىل ال�صن��دوق اال�ستثم��اري،
اعترب حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة،
املح��رك الأ�سا�سي
�أن ه��ذه امل�ؤ�س�سات هي
ّ
لعملي��ة حتفي��ز اال�ستثم��ار وه��ي املبادِرة
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اىل م�شاري��ع جدي��دة وخل��ق فر���ص العمل
تخ�ص�ص�� ًا وكف��اءة .كذل��ك �أن ه��ذه
الأك�ثر ّ
امل�ؤ�س�س��ات مفت��اح للإبت��كار واملعرف��ة
يف جم��ال االقت�ص��اد» .وا�ش��ار اىل قي��ام
م��صرف لبن��ان تاريخي�� ًا مبب��ادرات عدة
وتو�صل من خالل
لدع��م الت�سليف املُنت��ج،
ّ
�سيا�س��ة اال�ستق��رار يف �سعر ��صرف اللرية،
اىل �إدخال العملة الوطنية كعملة للت�سليف،
و�سع حتم ًا جم��االت الت�سليف
الأم��ر ال��ذي ّ
يف لبن��ان .الي��وم ويف �أواخ��ر الع��ام ،2012
�أقر�ض��ت امل�ص��ارف يف لبن��ان اىل القطاع
اخلا�ص م��ا ي�ساوي الـ  44ملي��ار دوالر �أي
�أكرث م��ن الن��اجت املحلي اللبن��اين ،واجلزء
الأك�بر من هذه القرو�ض ت�أت��ى من قرارنا
جع��ل اللرية اللبنانية عمل��ة ت�سليف .نعترب
�أن م��ن �أولوياتنا يف العام  ،2013املحافظة
عل��ى اال�ستقرار يف �سعر �رصف اللرية جتاه
ال��دوالر الأمريكي ب�ش��كل �أ�سا�س��ي ،ولدينا
االمكان��ات لتحقي��ق ذلك .ه��ذه االمكانات
متاح��ة �أو ًال من خ�لال موجودات م�رصف
لبن��ان بالعم�لات الأجنبية الت��ي بلغت ما
يقارب ال��ـ 36مليار دوالر با�ستثناء الذهب.
ثاني�� ًا ،من خ�لال الإمكانات املوجودة يف
القط��اع امل�رصيف ،حي��ث �أ�صبحت ودائعه
ت�س��اوي حدود ال��ـ 135ملي��ار دوالر ي�ضاف
اليها  25ملي��اراً ودائع امل�صارف اللبنانية

العاملة يف اخلارج.
�أ�ض��اف :نتط ّل��ع اليوم ،يف ه��ذه املرحلة
الت��ي نعتربه��ا كثرية الدق��ة بالن�سبة اىل
لبن��ان ال��ذي يت�أث��ر ب�أزم��ات املنطقة ال
�سيم��ا الأزمة احلا�صل��ة يف �سوريا ،الأمر
ال��ذي ل��ه وق��ع عل��ى حرك��ة اال�ستثم��ار
وحرك��ة اال�سته�لاك� .شهدن��ا تراجع ًا يف
النم��و بعد �أي��ار  2012ب�سبب تراجع الطلب
اخلارجي يف ال�سوق اللبناين.
وق��ال �سالم��ة «�أ�صدرن��ا التعمي��م  313يف
بداي��ة الع��ام ،ال��ذي ُو�ض��ع يف ت��صرف
القط��اع امل��صريف بح��دود ال��ـ 2200مليار
ل�يرة اي م��ا ي�س��اوي امللي��ار و 400مليون
دوالر ب�ص��ورة تقريبي��ة ،عل��ى ان تك��ون
الت�سليف��ات الت��ي حت�صل عليه��ا امل�صارف
موجه��ة بن�سب��ة  56يف املئة
ب��ـ 1يف املئ��ةّ ،
اىل قط��اع ال�سك��ن 20 ،يف املئ��ة اىل البيئة،
 22يف املئ��ة اىل القطاع��ات االنتاجي��ة ،و2
يف املئ��ة اىل التعلي��م ،وهنالك �أي�ض ًا مبالغ
خم�ص�ص��ة للأبح��اث وتطوي��ر امل�شاري��ع
اجلدي��دة خ�صي�ص�� ًا للم�ؤ�س�س��ات ال�صغرية.
ه��ذا امل�رشوع ي�ساهم يف زيادة ن�سبة النمو
يف االقت�ص��اد اللبن��اين ب�ين  2و 3يف املئة
تتح��رك بها هذه
وف��ق ال�رسع��ة التي �سوف
ّ
الت�سليفات».
�ضخ ال�سيول��ة وحتريك
إع��ادة
�
واعت�بر «�أن
ّ
ال�س��وق ي�ساهم��ان �أي�ض�� ًا يف ردع الزي��ادة
يف دع��م القرو���ض غ�ير القابل��ة للت�سدي��د.
ما نح��اول �أن نقوم به ،ه��و توفري التمويل
ت��صرف الأ�س��واق يف لبنان
و�إبقائ��ه حتت
ّ
اىل ح�ين ح��دوث م�شاريع جمدي��ة ،فتكون
امل�ص��ارف �أي�ض�� ًا يف �ص��دد ممار�سة ليونة
م�س�ؤول��ة م��ع القطاع��ات االقت�صادي��ة يف
تخط��ي ه��ذه املرحل��ة الدقيق��ة من
�سبي��ل ّ
الوق��ت .ون�ش�ير اىل �أن الت�أث�ير املبا��شر
للأح��داث احلا�صل��ة يف املنطق��ة (�سوري��ا،
م�رص� ،أوغري دولة موجودة فيها امل�صارف)
على القطاع امل�رصيف اللبناين ،مت ا�ستيعابه
خالل العام  ،2012ولهذا ال�سبب كانت �أرباح
امل�ص��ارف خ�لال ال��ـ 2012م�شابه��ة تقريب ًا
لتل��ك املح ّققة يف الـ ،2011لأننا �أردنا وجود
امل�ؤونات الالزم��ة وال�رضورية لتغطية كل
املخاطر التابع��ة للم�صارف اللبنانية التي
تعم��ل خ��ارج لبنان .ه��ذا ال�ش��يء أُ�جنز ،لذا
لي�س لدينا خالل العام  2013مفاج�آت �سلبية
جراء عمله
منتظرة على القط��اع امل�رصيف ّ
يف اخلارج».

لقاء لبناني ــ روسي في غرفة التجارة
ا�ستقب��ل نائ��ب رئي�س غرف��ة التجارة
وال�صناع��ة والزراع��ة يف ب�يروت
وجب��ل لبن��ان الدكت��ور نبي��ل فه��د
رئي���س اجلان��ب الرو�س��ي ملجل���س
رج��ال االعم��ال اللبن��اين  -الرو�سي
ايف��ان �رسغييف ،يرافقه نائب رئي�س
املجل���س ال�سف�ير اولي��غ بريي�سيبكني
ونائ��ب مدير جمل�س االعمال الرو�سي
العرب��ي  -مدي��ر معر���ض «�أرابي��ا
�إيك�سب��و  »2013فالدي�س�لاف لوت�سنكو
وال�سكرت�ير الأول يف �سف��ارة رو�سي��ا
رودي��ون ت�سيبول�ين ،وجمموع��ة من
رج��ال الأعم��ال الرو���س ،يف ح�ضور
رئي���س اجلان��ب اللبن��اين ملجل���س
الأعم��ال اللبن��اين  -الرو�س��ي ج��اك
�رصاف ورئي�س غرفة التجارة الدولية
 لبن��ان وجي��ه الب��زري ،و�أع�ض��اءجمل���س الأعمال اللبن��اين  -الرو�سي:
روب�ير جري�صاتي ،فايز جبادو ،نبيل
زنت��وت ،ومدي��ر ع��ام غرف��ة ب�يروت
وجبل لبنان ربيع �صربا.
بداي��ة نوه فهد بالعالق��ات االلبنانية
 الرو�سي��ة ،و�أك��د «��ضرورة اتخ��اذكل اخلط��وات التي م��ن �ش�أنها تعزيز
التع��اون االقت�صادي ب�ين البلدين»،
م�ش�يرا اىل «اهمية الزيارة التي يقوم
به��ا الوف��د الرو�س��ي ،والت��ي ت�ص��ب
يف تنمي��ة العالق��ات االقت�صادي��ة
الثنائية ،ال �سيما مع وجود الكثري من
فر���ص االعمال التي ميكن اال�ستفادة
منها لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة».
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و�شدد على �أهمية دور جمل�س الأعمال
اللبن��اين  -الرو�س��ي« ،ال��ذي ي�ش��كل
�أداة فعال��ة لتنمية التب��ادل التجاري
وتعزي��ز التع��اون االقت�ص��ادي ب�ين
البلدين» .م�ش�يرا �إىل �أن غرفة بريوت
وجب��ل لبن��ان �أن�ش�أت جلن��ة ملتابعة
وتفعي��ل جمال���س الأعم��ال اللبنانية
امل�شرتك��ة ،و«م��ن �ش���أن ذل��ك ان
ينم��ي عالق��ات لبن��ان االقت�صادي��ة
والتجارية اخلارجية».
وحت��دث �رسغييف ،ف�أكد �أهمية الدور
االقت�ص��ادي ال��ذي يلعب��ه لبن��ان يف
املنطقة ،م�شددا على «�أهمية التعاون
الثنائ��ي خ�صو�ص��ا ب�ين القط��اع
اخلا�ص لتنمي��ة التعاون االقت�صادي
امل�ش�ترك وحتقيق م�صال��ح البلدين».
ووج��ه دع��وة اىل غرفة بريوت وجبل
لبنان للم�شارك��ة يف معر�ض «�أرابيا
�إيك�سب��و  »2013ال��ذي ينظم��ه جمل���س
االعمال العرب��ي  -الرو�سي يف مركز
املعار���ض ال��دويل يف مدين��ة �سانت
بيرت�سب��ورغ بني � 30أي��ار و 1حزيران
 ،2013به��دف �إقام��ة االت�ص��االت
املبا��شرة ب�ين ال��شركات العربي��ة
التي متثل ف��روع االقت�صاد املختلفة
م��ع الأقالي��م الرو�سي��ة .ورح��ب فهد
بـ«ه��ذه املب��ادرة» ،م�ؤك��دا ا�ستع��داد
الغرف��ة القيام بكل ما يلزم والتعاون
والتن�سي��ق م��ع اجله��ات املعني��ة يف
�سبيل �إجناح امل�شارك��ة اللبنانية يف
املعر�ض.
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«إيدال» تطلق موقعها اإللكتروني
�أطلق��ت امل�ؤ�س�س��ة العام��ة لت�شجي��ع
اال�ستثم��ارات يف لبن��ان «اي��دال»
موقعه��ا الإلك�تروين اجلدي��د خ�لال
حفل نظمت��ه يف ال�رساي��ا احلكومية،
برعاي��ة وزي��ر االقت�ص��اد والتج��ارة
نق��وال نحا���س وح�ض��ور وزي��ر
االت�ص��االت نقوال �صحن��اوي ووزير
الدول��ة م��روان خري الدي��ن وعدد من
ال�سفراء وال�شخ�صيات االقت�صادية.
بداي��ة ،حت��دث رئي���س جمل���س �إدارة
«اي��دال» املهند���س نبي��ل عيت��اين،
م�ؤك��دا �أن «�إط�لاق املوق��ع اجلدي��د
ه��و �إجن��از يج�س��د �سع��ي «اي��دال»
املتوا�صل لتدعي��م وتعزيز انت�شارها
عل��ى ال�صعي��د املحل��ي والإقليم��ي
والعامل��ي» .واعت�بر �أن��ه «ي�ش��كل
من�ص��ة ت�ساع��د امل�ستثمري��ن عل��ى
جب��ه التحديات وعل��ى االنطالق يف
م�شاريعه��م وتو�سي��ع �أعمالهم  .ومن
خالل��ه نحق��ق العدي��د م��ن الأهداف
الت��ي تدع��م قدرتن��ا عل��ى املناف�سة
والو�صول �إىل العاملية».
بعد ذل��ك ،مت عر�ض املوقع مبحاوره
الأ�سا�سي��ة .وكان��ت كلم��ة ل�رشك��ة
 Koeinاملطورة للموقع الإلكرتوين.
�أم��ا نحا���س فهن���أ «�إي��دال» عل��ى
«ال��دور الفاعل ال��ذي تلعبه يف جذب
اال�ستثم��ارات الت��ي لطاملا احتاجها
لبنان لتعزيز منوه وتقوية اقت�صاده».
و�أك��د «ال�سعي الدائ��م �إىل خلق البيئة
املالئم��ة لال�ستثم��ارات وتوفري دعم
�أكرب له��ا يف ظل املناف�س��ة العاملية
مع م�ؤ�س�سات ت�شجيع اال�ستثمار».
و�أو�ض��ح نحا�س �أن «وزارة االقت�صاد
والتج��ارة �ساهم��ت ب�ش��كل فاع��ل
يف التح�ض�ير لإدخ��ال التعدي�لات
الالزم��ة عل��ى االط��ار القان��وين
للم�ؤ�س�سة لت�سهي��ل �أعمالها وحت�سني
انتاجيتها».
جم��دداً دع��م الن�شاط��ات الت��ي تقوم
بها م�ؤ�س�س��ة «ايدال» يف اطار عملها
جللب اال�ستثمارات لتطال القطاعات
االقت�صادي��ة اال�سا�سي��ة وتوزيعه��ا
على كافة املناطق اللبنانية».
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«ايدال» ترعى الجناح اللبناني في Gulfood
يف �إط��ار دعمها للقطاع��ات الإنتاجية
اللبناني��ة وتروي��ج �صادراته��ا ،رع��ت
امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
يف لبن��ان «اي��دال» جن��اح ال�صناعات
الغذائية اللبنانية يف معر�ض Gulfood
ال��ذي افتتح��ه رئي���س جمل���س �إدارة
«اي��دال» املهند���س نبي��ل عيت��اين يف
ح�ض��ور قن�ص��ل لبنان يف دب��ي �سامي
منري ورئي�س نقابة �أ�صحاب ال�صناعات
الغذائية ج��ورج ن�رصاوي وممثلني عن
وزارة الزراع��ة واحتاد الغرف اللبنانية
وح�شد من ال�صناعيني.
وت�أتي م�شاركة لبنان يف هذا املعر�ض
لت�ؤكد على احل�ضور الإقليمي والعاملي
لقط��اع ال�صناعات الغذائي��ة اللبنانية،
كم��ا عل��ى قدرت��ه عل��ى املناف�س��ة
خ�صو�ص��ا �أن ه��ذا املعر���ض يعت�بر
نافذة مهم��ة ل�صادرات هذا القطاع �إىل
الأ�س��واق العربي��ة والعاملي��ة ،يف ظ��ل
الإقبال املتزاي��د على منتجات املطبخ
املتو�سطي ب�شكل ع��ام واللبناين ب�شكل
خا�ص ،وانت�شار اجلاليات اللبنانية يف
عدد كبري من دول املنطقة والعامل.
وقال رئي�س نقابة �أ�صحاب ال�صناعات
الغذائية جورج ن�رصاوي �أن «امل�شاركة
يف معر���ض  Gulfoodبات��ت تقلي��دا
�سنوي��ا .ولكنه��ا ه��ذه ال�سن��ة فاق��ت
28

29

العدد  128ني�سان 2013

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

Assinaa 128.indd 28-29

من �شهر �إلى �شهر
بنتائجها كل التوقعات يف ظل النجاح
ال��ذي حقق��ه املعر���ض لناحي��ة احلجم
وتنوع جن�سياتهم والعقود
وعدد الزوار ّ
الت��ي مت �إبرامها مع ال�صناعيني» .و�أكد
ن��صراوي �أن ه��ذا املعر�ض ه��و الأبرز
عل��ى ال�صعي��د الإقليمي و�أن��ه مهم جدا
بالن�سب��ة �إىل زيادة �ص��ادرات القطاع،
معلن��ا �أن ال�صناعي�ين اللبناني�ين
امل�شاركني �أر�سوا العديد من عقود البيع
مع جتار عامليني.
م��ن ناحيت��ه ،ر�أى رئي�س جمل���س �إدارة
«اي��دال» املهند�س نبي��ل عيتاين �أن هذا
املعر���ض يعترب من �أه��م املعار�ض يف
�صناعة الأغذية وال�ضيافة يف املنطقة،
يف ظ��ل االهتمام ال��ذي ي�شه��ده العامل
يف موا�ضي��ع الغ��ذاء وال�سالم��ة والأمن
الغذائ��ي ،معلن��ا �أن قط��اع ال�صناعات
الغذائية اللبنانية ال يزال ي�ستحوز على
ن�سب��ة جي��دة من جمم��وع ال�ص��ادرات
ال�صناعية اللبنانية.
و�أ�ضاف�« :شهدت �صادرات ال�صناعات
الغذائي��ة من��وا خ�لال ال�سن��وات القليلة
املا�ضي��ة .ويف �ض��وء التوقع��ات الت��ي
ت�شري �إىل ت�ضاع��ف الطلب على الأغذية
امل�ستوردة يف العامل العربي يف الأعوام
املقبل��ة ،ميتل��ك قط��اع ال�صناع��ات
الغذائي��ة اللبناني��ة مقوم��ات واع��دة
وعدي��دة لتلبي��ة ه��ذا الطل��ب املتزاي��د،
وكذلك دخول �أ�س��واق جديدة على غرار
مت ت�صدير
زي��ت الزيتون اللبناين ال��ذي ّ
كمي��ات من��ه ه��ذا الع��ام �إىل �أم�يركا
ال�شمالية واجلنوبية و�أ�سرتاليا.
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مشاركة مميزة لشركة» مبتكو»
في معرض غالف فود  2013في دبي
متي��زت م�شارك��ة �رشك��ة ال��شرق
االو�س��ط للتج��ارة والتو�ضي��ب
«مبتك��و» ه��ذا الع��ام يف معر���ض
غال��ف فود يف دبي ال��ذي اقيم يف
الفرتة املمتدة من  25اىل  28فرباير
 2013وال��ذي اقي��م يف مرك��ز دب��ي
التج��اري العامل��ي يف االم��ارات
العربية املتحدة .
وق��د عر�ض��ت مبتك��و منتجاته��ا
ذات النكه��ة اللذي��ذة يف املنتجني
اال�سا�سني الت��ي تنتجهما «دومو و
دارينا» DOMO & DARINA
حي��ث قدمت لل��زوار ه��ذه النكهات
املمي��زة واالل��وان اجلميل��ة
واخللط��ات الغني��ة بالفيتامين��ات
وق��د الق��ت م�ساحي��ق ال��شراب
املنع�ش��ة وال�سهل��ة التح�ض�ير الذي
عر�ضته��ا مبتكو رواج��ا كبريا بني
الزوار يف املعر�ض حيث اقر الزوار
ال�صغار والكب��ار والن�ساء والرجال
انهم مل يتذوقو يوما اف�ضل من هذه
النكهة.
واجلدي��ر بالذك��ر ان معر�ض غالف
ف��ود يق��ام �سنويا يف �شه��ر فرباير
م��ن كل عام عل��ى م�ساح��ة 113398
مرت مربع وي�شارك فيه � 4200رشكة
من  110بل��دان يف العامل باال�ضافة
اىل  50000مارك��ة جتارية و يعترب
غال��ف ف��ود م��ن اك�بر املعار���ض
العاملية للمنتجات الغذائية

30

Assinaa 128.indd 30-31

من �شهر �إلى �شهر

لقاء بين ايخهورست و«تجمع األعمال اللبنانيين»
التقى رئي�س الهيئة الإدارية لتجمع رجال الأعمال اللبنانيني
الدكت��ور ف���ؤاد زمكح��ل� ،سف�يرة االحت��اد الأوروب��ي �أجنلين��ا
ايخهور�س��ت ،يف ح�ض��ور امللح��ق االقت�ص��ادي فران�سي�سك��و
لوبي��ز -مين�شريو وبع�ض من �أع�ضاء الهيئة الإدارية للتجمع:
كارين ح�سني� ،إيلي عون وجورج تابت.
وق��د عر�ض مكح��ل خمتل��ف الأولويات اجل��اري العمل عليها
�ضم��ن التجم��ع وكذل��ك امل�شاريع املب��ادر بها ،مب��ا يف ذلك:
م�رشوع �ضمان ال�شيخوخة ،و�إعادة النظر يف قانون التجارة،
وموازنة الدولة العامة لعام  ،2013وم�رشوع الأ�سهم االتف�ضلية
للقط��اع اخلا���ص ،ف�ض�لا ع��ن نتائ��ج اجتماع��ات الطاوالت
احلالية فيما يتعلق بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ()CSR
امل�ستديرة مع االحتاد العمايل العام ،والبنك الدويل ،وم�رصف
والبيئة.
لبنان ،و�صندوق النقد الدويل ،والإ�سكوا...
م��ن جانبها� ،أثنت ال�سف�يرة ايخهور�ست على «التجمع ملوقفه
وحت��دث زمكحل عن «م�ش��اكل �سل�سلة الرواتب التي تهز البالد
الال�سيا�س��ي امل�ستم��ر وامل�ستق��ل و�شجعت فري��ق الإدارة على
حالي��ا» ،معرب��ا ع��ن «خماوف القط��اع اخلا�ص ح��ول تكلفة
موا�صلة الرتكيز على �أهداف �صغرية قابلة للتحقيق».
امل�رشوع غ�ير امل�ضبوطة ومتويله الباهظ على املدى الطويل
كم��ا �أثنت على «م�ستوى ال��شركات اللبنانية اخلا�صة الرفيع،
واملتو�سط والذي ما يزال لغزا خطريا مل تتم درا�سته».
وه��ي حمرك مركزي لالقت�ص��اد ،والتي تتبع عن كثب معايري
م��ن جهته��م ،ركز �أع�ض��اء الهيئ��ة الإدارية عل��ى دور التجمع
امل�ستويات العالية الدولية».
يف الدف��اع ع��ن القط��اع اخلا���ص اللبن��اين مع احلف��اظ على
و�ش��ددت على «�أهمي��ة القطاع اخلا�ص يف احلفاظ على امليزة
ا�ستقالليته بعيدا عن كافة التوترات ال�سيا�سية التي من �ش�أنها
التناف�سية واالبتعاد عن الق�ضايا ال�سيا�سية والدينية».
ت�صعي��د التوتر �ضمن بيئة الأعم��ال .كما و�أنهم ذكروا بفر�ص
ث��م عر�ضت �أولوي��ات البعث��ة الأوروبية وامل�شاري��ع اجلارية،
�إعادة بناء البنى التحتية يف لبنان (الكهرباء ،واملياه ،والنقل
مثال :التغذية� :سالمة الغذاء ،وخل�صت �إىل �أن لبنان مير بفرتة
الع��ام) و�أهميته��ا ،وذلك مب�ساعدة ال��شركات الأوروبية حتت
من اال�ضطرابات ال�شديدة على ال�صعيد املحلي والإقليمي �آملة
�ش��كل �رشاكة بني القطاعني العام واخلا���ص ،والتي هي احلل
�أن تكون هذه املرحلة ال�سيئة ق�صرية الأجل.
الوحيد املمكن والقابل للتحقيق.
و�سيعق��ب ه��ذا االجتم��اع الأول لق��اءات عدة،
بع��د ذلك� ،شدد �أع�ضاء الهيئة على �أهمية تعزيز
مكحل :
و�سيكون هناك توا�صل منتظم و�أي�ضا خطة عمل
واق�تراح م��شروع قان��ون لل�سم��اح بتكوي��ن
��شركات حم��دودة مب�سط��ة ( ،)SASوختم��وا القطاع الخاص يتخوّف اقت�صادي��ة م�شرتك��ة ب�ين البعث��ة االقت�صادية
عر�ضه��م بتق��دمي مب��ادرات الهيئ��ة الإداري��ة
الأوروبية وجتمع رجال الأعمال اللبنانيني.

من تكلفة السلسلة
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للسنة العشرين من  9الى  12نيسان

األعالن عن لقاء ومعرض «هوريكا»
اطلق��ت املديرة العام��ة لـ»هو�سبيتاليتي
�رسفي��سز» جمان��ة دمو�س �سالم��ة «لقاء
ومعر���ض هوري��كا» لل�سن��ة الع�رشين يف
 9ني�س��ان املقب��ل ،يف م�ؤمت��ر �صح��ايف،
برعاي��ة وزي��ر ال�سياح��ة ف��ادي عب��ود
�لا مب�ست�شاره رامز �أبو نادر يف فندق
ممث ً
فيني�سيا يف بريوت.
ويف م��ا �أع��رب ر�ؤ�س��اء امل� ّؤ�س�س��ات
والنقاب��ات يف القط��اع الفندق��ي ع��ن
دعمهم للقاء ومعر�ض «هوريكا» و�أعلنوا
عن �أن�شط��ة وخطط جديدة للمو�سم الآتي،
�أك��د اب��و ن��ادر نق�لا ع��ن الوزي��ر عب��ود
ب�أن��ه لطامل��ا كان داعم ًا لق��اء ومعر�ض
 Horecaم��ذ كان رئى�س�� ًا جلمعي��ة
ال�صناعي�ين اللبنانيني وحتى يومنا هذا
نظراً لنجاح ه��ذا املعر�ض الذي اثبت انه
متج��دد و�آخذ يف التو�سع �أكرث ف�أكرث على
مر ال�سنني.
وق��ال« :ان �سياح��ة املطب��خ وال�ضياف��ة

ه��و ن��وع ا�سا�س��ي يف تطوي��ر ال�سياح��ة،
فالعالق��ة ب�ين ال�سياح��ة وال�ضيافة هي
عالق��ة تكاملية ،كم��ا ان الزيادة يف عدد
الفن��ادق واملطاع��م يف لبن��ان تفر���ض
احلاج��ة اىل م��وارد تواكب ه��ذه الزيادة
يف حج��م متطلباته��ا الب�رشي��ة والتقنية
وال�صناعية والتكنولوجية والغذائىة».
وق��د عمل��ت وزارة ال�سياح��ة جدي�� ًا على
مو�ض��وع تطوي��ر معاي�ير اجل��ودة ل��دى
امل�ؤ�س�س��ات ال�سياحي��ة كاف��ة يف لبن��ان.
وي�ساهم هوري��كا يف ح�رص كل التقنيات
والتجارب يف بقعة واح��دة تقدم الفائدة
واخل�برة للم�شارك�ين يف املعر���ض.
وتكم��ن �أهميته ه��ذا املعر���ض اي�ض ًا يف
عملية تب��ادل اخلربات والتجارب ما بني
ال�رشكات الكربى املحلية والدولية.
ولفت «حر�صت وزارة ال�سياحة هذا العام
على القاء ال�ضوء على امللتقى وفعاليته،
حيث نظم��ت رحلة تعريفي��ة ل�صحافيني
33

اوروبي�ين وامريكيني م��ن و�سائل اعالم
اجنبي��ة معروف��ة اىل لبن��ان لتغطي��ة
فعاليات امللتقى».
م��ن جهته��ا ،اك��دت �سالم��ة �أن غالبي��ة
م�ساح��ة املعر���ض ق��د ُحجِ ��زت .وقال��ت
�إن وزارة ال�سياح��ة ت�ست�ضي��ف وف��داً م��ن
 10كب��ار كتاب يف التغذي��ة وهو برنامج
يهدف اىل النهو�ض بال�صناعات الغذائية
يف البلد.
وي�ستقب��ل لق��اء «هوري��كا» �أك�ثر من 385
م�ش��ارك ًا م��ن :لبن��ان� ،أ�سرتالي��ا ،فرن�سا،
�إي��ران� ،إيطالي��ا ،االردنُ ،عم��ان ،بولندا،
�سنغاف��ورة ،تايالن��دا ،تركي��ا ،الإم��ارات
املتحدة العربية� ،إ�سبانيا و �سرييلنكا.
و�سي�شارك يف املعر�ض ال�سنوي لل�ضيافة
و�صناع��ة امل�أك��والت  30طاهي��ا حملي��ا
وعاملي��ا حي��ث �ستقام �أكرث م��ن  13ور�شة
عم��ل يومي�� ًا واك�ثر م��ن  10م�سابق��ات
ملكاف�أة التميز يف الإبداع واالبتكار.
العدد  128ني�سان 2013
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�شركات

تعاون بين  touchو«لبنان والمهجر» و«فيزا»

برعاية وح�ضور وزير االت�صاالت نقوال
�صحناوي ،مت �إطالق بطاقة االعتماد
التي حتمل ح�رصي َا العالمة التجارية
ل�رشكة االت�صاالت اخللوية الرائدة يف
لبنان « »touchبالتعاون مع �رشكة
فيزا العاملية عرب �أحد �أكرث امل�صارف
ريادة يف لبنان ،بنك لبنان واملهجر،
خالل م�ؤمتر �صحايف يف فندق الـ
 Four Seasonsيف بريوت،
بح�ضور ك ّل من ال�سيد �سعد �أزهري ،
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك
لبنان واملهجر ،وال�سيد كلود با�سيل،
املدير العام ل�رشكة « ،»touchوال�سيد
طوين غوغا�سيان ،مدير عام �رشكة فيزا
ملنطقة امل�رشق.
وتعترب بطاقة الإعتماد اجلديدة هذه
الأوىل من نوعها يف ال�رشق الأو�سط
بحيث �أنها �أول بطاقة حتمل عالمة
جتارية واحدة ل�رشكة �إت�صاالت
( ،)single brandedكما متنح
حامليها برنامج مكاف�آت يخو ّلهم
الإختيار ما بني احل�صول على دقائق
جمانية �أو ر�سائل ق�صرية
تخابر
ّ
جمانية على
إنرتنت
�
خدمة
أو
�
ة
جماني
ّ
ّ
خطوط �رشكة « »touchالثابتة
عند قيامهم بعمليات �رشاء بقيمة
مئة دوالر �أمريكي� ،أينما كانوا يف
العامل ،باال�ضافة �إىل مرونة التق�سيط
وغريها من املزايا النوعية مثل متديد
تلقائي لكفالة امل�ص ّنع �أو البائع على
حمددة بالإ�ضافة �إىل تغطية
منتجات ّ
جلميع امل�شرتيات اجلديدة يف حال
ت�رضرها �أو �إ�ضاعتها �أو �رسقتها .كما
ّ
تقدم بطاقة الإعتماد من «»touch
عرو�ضات خا�صة مثل �صفر باملئة
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بطاقة اعتماد من شركة «تاتش»

بالتعاون مع «بنك لبنان والمهجر» و«فيزا»

صحناوي :نفخر بإطالق البطاقة االئتمانية
أزهري :ضرورة مواكبة التغييرات
فائدة على الأجهزة الذكية ،والعفو من
�أي ايداع للتفعيل خدمة Roaming
�صحي
و�إمكانية الإختيار بني ت�أمني ّ
جماين ي�شمل م�صاريف الطبابة حلاملي
البطاقات البالتنية املميزين � ،أو بطاقة
( )Priority Passاملجانية التي
تخول �صاحبها �أف�ضلية الدخول لأكرث
ّ
مميزة ()VIP
من � 600صالة مطار ّ
حول العامل....
�شدد ال�سيد �سعد
ويف كلمة الرتحيبّ ،
�أزهري على �رضورة مواكبة التغيريات
أهمها تلك الناجتة عن
العاملية و� ّ
التكنولوجيا وت�أثريها على عادات
و�أذواق امل�ستهلك .وهنا ي�أتي �سعي بنك
لبنان واملهجر الدائم للإبتكار لي�س
فقط يف لبنان بل يف ال�رشق الأو�سط
�أجمع حيث كان امل�رصف �أول من �أطلق
خدمة ال eCashيف ال�سنة املا�ضية
يتجدد هذا الإبتكار مع ال�رشكاء
واليوم
ّ
« »touchو فيزا من خالل هذه اخلدمة
اجلديدة.
ال�سيد با�سيل
�رصح ّ
يف هذه املنا�سبة ّ
قائ ًال« :متثل بطاقة «»touch
االئتمانية التي نطلقها اليوم �إحدى
جتليات ال�رشاكة الوثيقة بني حق َلي
و�صريفة
اخلليوية
االت�صاالت
التجزئة ،م�ضيفة ُبعداً جديداً يف ابتكار
و�سائل متطورة تتما�شى ومتطلبات
امل�ستخدمني احلالية وامل�ستقبلية .علم ًا
�أنه بح�سب �أحدث الإح�صاءات� ،أكرث من
 200مليون م�ستخدم �أجروا عمليات
مالية عرب الهواتف اخللوية لغاية
34

نهاية العام .»2012
ال�سيد
� ّأما من جهته ،ف�أو�ضح
ّ
أهمية تنامي االعتماد
غوغا�سيان عن � ّ
على البطاقات امل�رصفية والدور الذي
ت�ؤديه فيزا يف هذا املجال من خالل
منتجاتها .وت�أتي بطاقة touch
اجلديدة لتعزيز التعاون بني فيزا وبنك
ي�ستمر هذا
لبنان واملهجر على �أمل �أن
ّ
التعاون الطالق املزيد من املبادرات
امل�ستقبلية التي ت�صب يف م�صلحة
امل�ستهلك واالقت�صاد.
�أما الوزير �صحناوي فقال« :نفخر
بقطاع امل�رصيف اللبناين الذي يعد
من �أكرث القطاعات االقت�صادية ن�شاط ًا
وحيوية .كذلك الأمر بالن�سبة اىل
قطاع االت�صاالت الذي ت�شتد املناف�سة
فيه ويزداد حيوية مبا يخدم م�صلحة
املواطن اللبناين .نفخر كذلك ب�إطالق
بطاقة  touchاالئتمانية التي هي
الأوىل من نوعها على �صعيد منطقة
ال�رشق الأو�سط ،لكننا يف الوقت عينه
ن�س�أل القطاع امل�رصيف بذل املزيد
من اجلهود ليكون لبنان الرائد �أي�ض ًا
يف جمال الدفع عرب الهاتف اخلليوي
 ،Mobile Paymentعلم ًا �أن
هذا املو�ضوع لي�س منوط ًا بوزارة
االت�صاالت فح�سب ،بل يتطلب تعاون
وتوحيد جهود جهات عدة �أبرزها
م�رصف لبنان ووزارة االقت�صاد».
وختم �صحناوي كلمته مهنئ ًا ك ًال من
�رشكة  touchوبنك لبنان واملهجر
على هذا الإجناز اجلديد.

مت اطالق بطاقة االعتماد التي حتمل ح�رصي َا العالمة التجارية
ل�رشكة االت�صاالت اخللوية الرائدة يف لبنان « »touchبالتعاون
مع �رشكة «فيزا» العاملية عرب �أحد �أكرث امل�صارف ريادة يف
لبنان ،بنك لبنان واملهجر ،برعاية وزير االت�صاالت نقوال
�صحناوي وح�ضوره ،وذلك خالل م�ؤمتر �صحايف ،يف فندق الـ
 Four Seasonsيف بريوت ،بح�ضور ك ّل من رئي�س جمل�س
�إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر �سعد �أزهري ،واملدير العام
ل�رشكة « »touchكلود با�سيل ،ومدير عام �رشكة فيزا ملنطقة
امل�رشق طوين غوغا�سيان.
وتعترب بطاقة االعتماد اجلديدة هذه الأوىل من نوعها يف ال�رشق
الأو�سط ،بحيث �أنها �أول بطاقة حتمل عالمة جتارية واحدة ل�رشكة
ات�صاالت ( ،)single brandedكما متنح حامليها برنامج
مكاف�آت يخو ّلهم االختيار ما بني احل�صول على دقائق تخابر
جمانية على
جمانية �أو خدمة �إنرتنت
جمانية �أو ر�سائل ق�صرية
ّ
ّ
ّ

خطوط �رشكة « »touchالثابتة عند قيامهم بعمليات �رشاء
بقيمة مئة دوالر �أمريكي� ،أينما كانوا يف العامل.
�شدد �أزهري يف املنا�سبة على �رضورة مواكبة التغيريات العاملية
ّ
أهمها تلك الناجتة عن التكنولوجيا وت�أثريها على عادات
و� ّ
امل�ستهلك و�أذواقه .وهنا ي�أتي �سعي بنك لبنان واملهجر الدائم
لالبتكار لي�س فقط يف لبنان بل يف ال�رشق الأو�سط �أجمع حيث
كان امل�رصف �أول من �أطلق خدمة الـ  eCashيف ال�سنة املا�ضية
يتجدد هذا االبتكار مع ال�رشكاء « »touchو فيزا.
واليوم ّ
وقال با�سيل« :متثل بطاقة « »touchاالئتمانية التي نطلقها
�إحدى جتليات ال�رشاكة الوثيقة بني حق َلي االت�صاالت اخللوية
و�صريفة التجزئة ،م�ضيفة ُبعداً جديداً يف ابتكار و�سائل متطورة
تتما�شى ومتطلبات امل�ستخدمني احلالية وامل�ستقبلية .علم ًا �أنه
بح�سب �أحدث الإح�صاءات� ،أكرث من  200مليون م�ستخدم �أجروا
عمليات مالية عرب الهواتف اخللوية لغاية نهاية العام .»2012
أهمية تنامي االعتماد
� ّأما من جهته ،ف�أو�ضح غوغا�سيان عن � ّ
على البطاقات امل�رصفية والدور الذي ت�ؤديه فيزا يف هذا املجال
من خالل منتجاتها.
�أما �صحناوي ف�أبدى افتخاره بقطاع امل�صارف اللبناين
وب�إطالق بطاقة  touchاالئتمانية التي هي الأوىل من نوعها
على �صعيد منطقة ال�رشق الأو�سط ،لكننا يف الوقت عينه ن�س�أل
القطاع امل�رصيف بذل املزيد من اجلهود ليكون لبنان الرائد �أي�ض ًا
يف جمال الدفع عرب الهاتف اخللوي ،Mobile Payment
علم ًا �أن هذا املو�ضوع لي�س منوط ًا بوزارة االت�صاالت فح�سب ،بل
يتطلب تعاون وتوحيد جهود جهات عدة �أبرزها م�رصف لبنان
ووزارة االقت�صاد».

افالس شركة «بيروت انتربرايز ش.م.ل»
�أعلنت الغرفة االبتدائية الأوىل يف
بريوت �إفال�س �رشكة «بريوت انرتبرايز
�ش.م.ل» وحددت بداية توقفها عن
الدفع يوم  2011-7-23وعينت قا�ضي ًا
ال
م�رشف ًا على التفلي�سة وحمامي ًا وكي ً
لها ،وقررت �إجراء اجلردة وو�ضع
الأختام بعناية م�ساعدين ق�ضائيني
�أ�سمتهما.
وتبينّ من احلكم ال�صادر عن املحكمة
يف مرحلة �سابقة� ،أنها تثبتت يف قرار
�صدر عنها يوم  2012-10-29من حتقق
ال�رشطني الأولني لإعالن الإفال�س:

وهما ال�صفة التجارية لل�رشكة ،وتر ُتب
املطا َلب ب�إعالن
الدين التجاري
َ
الإفال�س على �أ�سا�سه وقدره  40،150د�.أ،.
وبقي التحقق من توافر ال�رشط الثالث
وهو التوقف عن دفع الدين التجاري
امل�ستحق.
وكانت املحكمة كلفت ال�رشكة املدعى
عليها اتخاذ موقف من الدين التجاري
املرتتب عليها مل�صلحة املدعي «بنك
املوارد �ش.م.ل» ،للتثبت من مدى توافر
هذا ال�رشط ،لكنها مل تنفذ ما كلفت به،
ومل تبادر اىل ت�سديد قيمة الدين او اىل
35

ايداع القيمة يف �صندوق املحكمة ،ومل
تقدم اية كفالة م�رصفية �ضامنة له،
وبذلك يثبت موقفها ال�سلبي انهيار
و�ضعها املايل ،وي�ؤكد بالتايل انها يف
حالة التوقف عن الدفع .وبذلك تتحقق
�رشوط الإعمال باملادة  489جتارة،
ويقت�ضي �إعالن �إفال�س ال�رشكة املدعى
عليها بريوت انرتبرايز �ش.م.م.
وكانت املحكمة يف حكم �سابق حلكم
�إعالن الإفال�س هذا ،ق�ضت برد الدعوى
عن حممد ح�سام م�صباح جارودي وهو
املدعى عليه الثاين من بنك املوارد.
العدد  128ني�سان 2013

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

Assinaa 128.indd 34-35

م�صارف
النتائج المالية لبنك بيروت :2012

نمو الموجودات  % 16,2واألرباح % 12,6
�أظ��ه��رت النتائج املالية لبنك ب�يروت
خ�لال ال��ع��ام  2012من��واً ملحوظ ًا على
خمتلف ال�صعد والن�شاط امل�رصيف ،على
الرغم من التباط�ؤ االقت�صادي والتجاري
الذي مرت به البالد واملنطقة وامل�ؤثرات
االقليمية على ال��داخ��ل اللبناين .وقد
تخطى بنك ب�يروت يف بع�ض معدالت
النمو يف ن�شاطه ن�سب النمو املحققة يف
امل�صارف الأوىل.
يف النتائج العامة ،ك��ان ال��ع��ام 2012
مهم ًا جداً لبنك بريوت كما تظهر ارقام
امليزانية املجمعة خالل ال�سنة املا�ضية.
فبالن�سبة للميزانية ،ارتفعت موجودات
بنك بريوت حواىل  1,6مليار دوالر �أمريكي
�أي بن�سبة من��و ق��دره��ا  % 16,2لي�صل
جمموعها �أىل  11,3مليار دوالر �أمريكي.
مت متويله
�إن منو حجم امل��وج��ودات قد ّ
ب�صورة رئي�سية من زيادة ودائع الزبائن
بحواىل  1,4مليار دوالر �أمريكي �أي بن�سبة
منو �سنوية قدرها  % 18,5بالإ�ضافة �إىل
ارتفاع الأموال اخلا�صة حواىل  92مليون
دوالر �أم�يرك��ي لت�صل �إىل ما جمموعه
حواىل  1,14مليار دوالر �أمريكي.
من ناحية الربحية ،فقد حقق بنك بريوت
املجمعة
منواً مميزاً حيث ارتفعت الأرباح
ّ
ال�صافية لتبلغ حواىل  116,3مليون دوالر
�أمريكي �أي بن�سبة ارتفاع �سنوية قدرها
.% 12,6
املميز ح�سب درا���س��ات
�إن ه��ذا النمو
ّ
امل����صرف ،ج��اء نتيجة اال�سرتاتيجية
الطويلة الأج��ل املعتمدة من قبل بنك
بريوت والتي ترتكز على �أ�س�س عدة �أهمها
التو�سع املدرو�س يف لبنان واخل��ارج،
التنوع يف املنتجات امل�رصفية ،احلفاظ
على ر�سملة عالية ،ت�أمني م�ستويات
متوازنة من الأرباح ،التمتع بن�سب �سيولة
هامة بالإ�ضافة اىل التقيد ب�أهم معايري
�إدارة املخاطر ومبادئ الإدارة الر�شيدة
املعتمدة عاملي ّا.
فعلى �صعيد الربحية ا�ستطاع بنك بريوت
حتقيق منو جيد يف �أرب��اح��ه ال�صافية
املجمعة والتي بلغت حوايل  116,3مليون
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دوالر �أمريكي للعام  2012مقارنة مع
 103,3مليون دوالر �أمريكي لعام � 2011أي
بن�سبة منو �سنوية قدرها � .% 12,6إن هذا
النمو املهم والذي فاقت ن�سبته الن�سب
املحققة يف امل�صارف الكربى الأخرى،
جاء نتيجة ارتفاع �أرباح جميع وحدات
جمموعة بنك بريوت من دون ا�ستثناء.
يف لبنان ،ارتفعت الأرب���اح ال�صافية
ل��ل��وح��دات العاملة فيه ب��ح��واىل % 11
كما ارتفعت تلك امل�سج ّلة يف الوحدات
اخلارجية بحواىل .% 20
�إ�شارة �إىل �أن بنك بريوت يعمل حالي ًا
يف  9دول موزعة على �أربع قارات من
خ�لال  80ف��رع�� ًا منها  58منت�رشة يف
معظم الأرا���ض��ي اللبنانية و 16فرع ًا
يف ال��ق��ارة اال���س�ترال��ي��ة� .إن جمموعة
بنك ب�يروت تطورت ب�شكل كبري خالل
الأع��وام ال�سابقة بحيث �أ�صبحت م�ؤلفة
يف لبنان من م�رصف جتاري ،م�رصف
متخ�ص�ص ،م�ؤ�س�سة مالية� ،رشكة ت�أمني
و�رشكة و�ساطة ت�أمني .يف اخلارج ،نعمل
من خ�لال م�رصف تابع يف او�سرتاليا
 ،Beirut Hellenic Bankم�رصف تابع
يف بريطانيا )Bank of Beirut (UK
 .Ltdوالذي ميلك فرع ًا يف فرانكفورت ـ
املانيا 3 ،فروع يف �سلطنة عمان ،فرع ًا
يف قرب�ص و 3مكاتب متثيل يف كل من
دبي (الإمارات العربية املتحدة) ،الغو�س
(نيجرييا) وبغداد (العراق).
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نمو الرسملة

ل��دى بنك ب�يروت معدل الر�سملة هو
الأعلى بني امل�صارف الكربى اللبنانية،
حيث بلغ جم��م��وع الأم����وال اخلا�صة
بنهاية العام  2012ح��وايل  1,14مليار
دوالر �أمريكي ،ونتيجة لذلك فقد بلغت
ن�سبة الأم��وال اخلا�صة اىل املوجودات
بالتاريخ نف�سه ح��واىل  % 10,1كما
تبلغ ن�سبة املالءة املحت�سبة وفق بازل
 2حواىل � .% 13,5إن ن�سبة املالءة هذه
هي �أعلى بكثري من تلك املطلوبة من
م�رصف لبنان يف نهاية العام 2012
والبالغة  % 10كما تفوق ن�سبة الـ % 12
املطلوبة بنهاية العام � .2015إن معدل
الر�سملة العايل يعطي بنك بريوت ميزة
تفا�ضلية.

السيولة

�إن احلفاظ على معدالت �سيولة عالية
كان دوم�� ًا من �ضمن ا�سرتاتيجية بنك
بريوت ،على هذا الأ�سا�س ،حافظ البنك
خالل العام  2012على م�ستوى عالٍ جداً
من ال�سيولة فقد ارتفعت ن�سبة ال�سيولة
الإج��م��ال��ي��ة اىل ح���واىل  % 73كما يف
 2012/12/31من حواىل  % 71يف نهاية
العام ال�سابق ،مع الإ�شارة اىل �أن ن�سبة
الت�سليفات اىل الودائع قد انخف�ضت خالل
العام  2012من  % 41,9بنهاية العام 2011
اىل حواىل  % 39,4بنهاية العام .2012

 24مليار دوالر ودائع غير المقيمين
بزيادة  213مليون ًا مطلع 2013

�سجلت الودائع امل�رصفية خالل ال�شهر
الأول م��ن ال��ع��ام  2013زي���ادة قدرها
حوايل  687مليون دوالر ،وهي م�ستمرة
بالتح�سن .وقد بلغت قيمة هذه الودائع
حوايل  125,5مليار دوالر مقابل حوايل
 124,9مليار دوالر لنهاية العام � 2012أي
بنمو حوايل  0,55يف املئة يف �شهر واحد.
وي�ستمر حت�سن حركة الودائع يف ظل
احلديث وال�شائعات حول �سحب ودائع
خليجية م��ن ل��ب��ن��ان ،وه��و �أم���ر لي�س
�صحيح ًا ا�ستناداً �إىل ن�شاط منو الودائع
يف القطاع امل�رصيف.
وت���ؤك��د م�����ص��ادر م�رصفية �أن حركة
ال��ودائ��ع حتافظ على معدالت مقبولة
لنموها خالف ًا ملا ُيقال ح��ول خروج
ّ
الودائع �أو �سحبها من قبل خليجيني.
وقالت هذه امل�صادر رداً على �س�ؤال� :إن
ا�ستمرار حت�سن الن�شاط امل�رصيف يعترب

�أ�سا�سي ًا لتتمكن امل�صارف من متويل
ح��اج��ات ال��دول��ة وت�سليفات القطاع
اخلا�ص مما ي�ساهم يف حتريك العجلة
يف ظل التباط ؤ� احلا�صل.
ه��ذا الأم���ر ين�سحب اي�ض ًا على حجم
م��وج��ودات امل�صارف التي بلغت يف
نهاية كانون الثاين ما جمموعه حوايل
 153,06مليار دوالر مقابل حوايل 151,8
مليار دوالر لنهاية العام  ،2012بزيادة
قدرها  1,2مليار دوالر يف ال�شهر الأول.
على �صعيد حركة ودائع غري املقيمني
م��ن ال��ع��رب وغ�ير اللبنانيني وحتى
املغرتبني يف القطاع امل�رصيف ،فقد
بلغت مع بداية العام  2013حوايل 36,630
الف مليار لرية �أي ما يوازي حوايل 24
مليار دوالر بزيادة ح��وايل  320مليار
لرية خالل ال�شهر الأول مبا يقارب 213
مليون دوالر.

«البنك اللبناني الفرنسي»
يطلق صندوق ًا استثماري ًا جديد ًا
�أطل��ق «البنك اللبناين الفرن�سي» �صندوقا
ا�ستثماري��ا جدي��دا «LF Total Return
 ،»Bond Fundيتي��ح لأ�صحاب الرثوات،
من �أفراد وم�ؤ�س�س��ات ،فر�صة اال�ستثمار
يف �أ�سواق ال�سندات العاملية.
و�أو�ض��ح امل�س���ؤول ع��ن «وح��دة �إدارة
ال�سن��دات» يف البن��ك جمي��ل ق��ودم �أن
م�سج��ل يف اللوك�سمب��ورغ،
«ال�صن��دوق ّ
وتدي��ره وحدة �إدارة ال�سن��دات يف البنك،
ويج��ذب امل�ستثمري��ن الذي��ن يرغب��ون
واحل��د
يف املحافظ��ة عل��ى ر�أ�سماله��م،
ّ
م��ن املخاطر مع زي��ادة مردودهم ،عرب
اال�ستثم��ار يف �أ�سواق االئتمان العاملية،
ال�سيم��ا يف �أوروب��ا والوالي��ات املتحدة
ّ
الأمريكية ودول اخلليج».
�أما املكتتبون يف ال�صندوق «في�ستفيدون

منظمة و�شفافة ،ومن
من بيئة ا�ستثمارية ّ
�سيولة �أ�سبوعية ،بالإ�ضافة �إىل فر�ص ال
تتواف��ر للم�ستثمرين الأفراد جلهة النفاذ
اىل الأ�س��واق الدولية و�إمكانية التوا�صل
املبا��شر مع �إدارة ال�صن��دوق ل ّأي �س�ؤال
�أو ا�ستف�س��ار ح��ول ا�ستثماراتهم .كما �أن
ن�سب��ة املخاطر/العائ��دات يف التوظيف
ع�بر ال�صن��دوق �أف�ض��ل م��ن تل��ك الت��ي
االدخار التقليدية».
ت� ّؤمنها �أدوات ّ
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جائزة خضراء للبنك
اللبناني الفرنسي
يف االح��ت��ف��ال الأول لل�شهادة
الوطنية اخل����ضراء ،منح معايل
وزير البيئة ،ال�سيد ناظم اخلوري،
البنك اللبناين الفرن�سي ،جائز ًة
لإط�لاق��ه ع���دداً م��ن امل��ب��ادرات
ال�صديقة للبيئة ،ال �سيما منها
بطاقة  Earth Cardالأوىل من
نوعها يف لبنان امل�صنوعة من
مادة �صديقة للبيئة وامل�ساهمة
يف مت��وي��ل م�شاريع بيئية يف
لبنان حتت �إ�رشاف برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي -لبنان.
وقد ت�س ّلم اجلائزة رئي�س جمل�س
الإدارة – املدير العام ،معايل
الأ�ستاذ فريد روفايل ،يف خالل
نظمته
ع�شاء يف فندق فيني�سياّ ،
ال��وزارة وبرنامج الأمم املتحدة
الإمن����ائ����ي -ل���ب���ن���ان ،وجم��ل��ة
 ،Beyondيف  23كانون الثاين
.2013
وي��رى البنك البناين الفرن�سي
نف�سه م�ساهم ًا يف االقت�صاد
اللبناين والقطاع اخلا�ص ،وي�أخذ
على عاتقه تعزيز ال�سلوك البيئي
وامل�س�ؤولية االجتماعية ال�صديقة
للبيئة ،عرب م�شاركته الفاعلة يف
حتديد ال�سيا�سات البيئية و�إر�ساء
توجهه «الأخ�رض» ،بالإ�ضافة �إىل
تطوير منتجات وخدمات �صديقة
للبيئة.
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بنك عوده..
األردن يوسع نطاق شراكته مع «آر آند إم»
فازت �رشكة الكابالت ال�سوي�رسية رايكلي
�آند دي ما�ساري (تعرف اخت�صاراً با�سم
�آر �آند �إم  )R&Mال�رشق الأو�سط وتركيا
و�إفريقيا بعقد توريد وتركيب البنية
التحتية لكابالت ال�شبكات للمقر الرئي�سي
اجلديد لبنك ع��وده ـ الأردن يف منطقة
عمان.
العبديل يف ّ
�ستقوم �رشكة �آر �آند �إم بتوريد وتركيب
حلول كاملة و�شاملة للكابالت تتكون
من كابالت الأل��ي��اف ال�ضوئية CAT6
و CAT6Aو OM3املت�صلة بالرف
املتكامل من �إنتاج �آر �آند �إم الذي يدعم
حتى  60و�صلة من � CAT6 RJ45أو 120
الل��ي��اف ال�ضوئية من نوع
و�صلة من أ
 .OM3ي�شغل رف �آر �آند �إم املتكامل نف�س
م�ساحة الرف ثالثي الوحدات  U 3لكنه
يتميز مبزيج من الأداء القوي وتقلي�ص
حيز الإ���ش��غ��ال وال��ت��وف�ير يف التكلفة.
وتتميز التو�صيالت اجلديدة بتوافقها مع
تو�صيالت  10جيجابت �إيرثنت وحت�سن
م�ستويات احلماية والأم��ان من خالل
تدابري متنع تركيب الو�صالت املرنة يف
لوحات التجميع و�أغطية علب الربط �أو
فكها ب�صورة غري م�رصح بها.
و�أكد ال�سيد يو�سف الن�سور ،املدير العام
لبنك عوده ،قائال« :يرتجم افتتاح املقر
الرئي�سي اجلديد للبنك ال�سيا�سة القائمة
على ت�سهيل خدمة عمالئه �أينما تواجدوا
وهو الأمر الذي ينطلق من مفهوم ن�رش
اخل��دم��ات واملنتجات امل�رصفية عرب
م�ساحات �أو�سع ويف مناطق جغرافية
وا�سعة .ويرتكز جناحنا يف حتقيق هذا
امل�سعى على التقنية التي نعمل بها».
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا�« :سبب ه��ذه ال�رشاكة
القوية اجل���ودة ال�سوي�رسية ال�شهرية
والأداء املتميز حللول الكابالت التي
تنتجها �رشكة �آر �آند �إم والتي تعززها
خدمة دع��م راق��ي��ة م��ن فرعهم املحلي
يف الأردن .ولأننا م�ؤ�س�سة مالية ي�شكل
�أم���ن تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات مطلب ًا
حيوي ًا و�أ�سا�سي ًا لأن�شطتنا املختلفة.
وبف�ضل منتجات �رشكة �آر �آند �إم �أ�صبح
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لدينا واح��دة من �أف�ضل البنى التحتية
يف البنوك الأردنية و�أقواها من حيث
م�ستويات احلماية والت�أمني».
يقدم بنك عوده الأردن خدمات التجزئة
امل�رصفية ويحافظ على الرتكيز القوي
على اخل��دم��ات امل�رصفية التجارية
املقدمة لل�رشكات .وخالل ال�سنوات ال�سبع
املا�ضية� ،شهد البنك العديد من خطوات
�إعادة الهيكلة الكربى التي ت�ضمنت زيادة
ع��دد ف��روع��ه وحت�سني البنية التحتية
ل�شبكة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية وتنويع منتجاتها
وخدماته امل�رصفية .لقد ر�سخت �رشكة
�آر �آند �إم ال�رشق الأو�سط وتركيا و�إفريقيا
عالقة وطيدة طويلة املدى مع بنك عوده
الأردن ،و�أمت��ت بنجاح تركيب كابالت

البنية التحتية يف عدد من فروع البنك
ؤخرا
يف اململكة .وي�أتي العقد املوقع م� ً
ليو�سع من نطاق هذه ال�رشاكة املتبادلة
املفيدة للطرفني.
وع��ل��ق ال�سيد حممد ���س��وي��دان ،املدير
الإقليمي ل�رشكة �آر �آند �إم ال�رشق الأو�سط
وتركيا و�أفريقيا ،قائ ًال« :يتيح لنا هذا
العقد الفر�صة لكي نكمل ونو�سع العالقة
الناجحة بالفعل مع فريق تكنولوجيا
املعلومات يف بنك ع��وده ،ال��ذي يتمتع
بخربة كبرية يف منتجات �آر �آند �إم ،ولهذا
ا�ستطعنا العمل مع ًا بكفاءة وفاعلية عرب
مراحل الت�صميم والتخطيط والتنفيذ.
و�إن��ن��ا نتطلع بنجاح �إىل �إمت���ام هذا
امل�رشوع والتعاون مع بنك عوده يف كل
فروعه امل�ستقبلية».

«بنك عوده» يو ّزع جوائز قروض سكنية
مقره الرئي�سي للإعالن
نظّ م «بنك عوده �ش م ل – جمموعة عوده �رسادار» حفل ا�ستقبال يف ّ
عن �أ�سماء الرابحني يف العر�ض اخلا�ص الذي كان قد �أطلقه على القر�ض ال�سكني ،وذلك
مديرية اليان�صيب الوطني اللبناين.
بح�ضور مم ّثل عن
ّ
وكان «بنك عوده» �شارك يف املعر�ض العقاري «درمي  »2012يف بيال ،وقدم عر�ضا بالتزامن
متت املوافقة على طلباتهم للح�صول على
مع املعر�ض ،ق�ضى مبنح جوائز لع�رشة زبائن ّ
الع�رصية
التكنولوجية
قر�ض �سكني من امل�رصف ،واجلوائز هي منتجات من �أحدث الأجهزة
ّ
ّ
�رشائية خمتلفة تراوح قيمتها
من «�إل .جي .الكرتونيك�س» ..وح�صل الفائزون على ق�سائم
ّ
بني  1500و 4000دوالر امريكي بح�سب قيمة القر�ض املطلوب.
38

الدورية
بحسب نشرة «بنك عودة»
ّ

النشاط المصرفي في الـ  2012حقق نمواً مرضي ًا
في ظروف تشغيل ّية صعبة وهوامش ض ّيقة

ا�شارت الن�رشة امل�رصفية ال�صادرة عن بنك عودة اىل ان منوا
مر�ضيا و�سط ظروف �صعبة ات�سمت بهوام�ش م�رصفية �ضيقة
با�ستمرار يف �سياق انخفا�ض معدالت الفوائد عرب العامل،
ومبتطلبات متزايدة لر�صد امل�ؤونات يف مواجهة اال�ضطرابات
االقليمية ،وبانخفا�ض املداخيل من خ��ارج الفوائد يف ظل
منو اقت�صادي بطيء .وقد منا الن�شاط امل�رصيف ،الذي يقا�س
باملوجودات املجتمعة للم�صارف العاملة يف لبنان بن�سبة 8.0
 %على ا�سا�س �سنوي بحيث ارتفعت هذه املوجودات يف كانون
االول  2012اىل  151.9مليار دوالر.
اما ودائع الزبائن ،املحفز التقليدي للن�شاط امل�رصيف فقد �سجلت
ال ( ) % +8.0يف العام الفائت ،بارتفاعها من 115.7
منوا مماث ً
مليار دوالر يف كانون االول  2011اىل م�ستوى قيا�سي قدره 125.0
مليار دوالر يف كانون االول  2012اي بقيمة  9.3مليارات دوالر يف
ال�سنة املن�رصمة وهي زيادة اعلى بن�سبة  % 9.1من تلك املحققة
عام  2011ولكن بخالف العام  2011توزعت زيادة الودائع يف العام
 2012بالت�ساوي تقريبا بني اللرية اللبنانية والعمالت االجنبية.
وب�سبب االو�ضاع ال�سيا�سية واالمنية املحلية ال�ضاغطة على
ن�شاط �سوق القطع يف مطلع العام  2011كان منو الودائع يف
القطاع امل�رصيف اللبناين ناجما ب�صورة �شبه ح�رصية عن
الودائع بالعمالت االجنبية يف العام  2011ولكن يف العام 2012
�شهد الن�شاط مزيدا من التحويالت من الدوالر اىل اللرية .فكان ان
ت�أتت  % 49من اجمايل منو الودائع من الودائع بالعملة الوطنية
التي راحت تزداد �شهرا بعد �شهر خالل العام  .2012يف هذا ال�سياق
انخف�ضت ن�سبة دولرة الودائع من  % 65.9يف كانون االول 2011
اىل  % 64.8يف كانون االول  2012وخالل الن�صف الثاين من العام
 2012بلغت هذه الن�سبة ادنى م�ستوى لها منذ بداية العام .2011
ويظهر توزع الودائع امل�رصفية ان منو ودائع غري املقيمني حافظ
تقريبا على الوترية التي عرفها العام  +2.8 2011مليار دوالر مع
انها ال تزال ت�شكل حواىل  % 19من جمموع الودائع يف حني ان
منو ودائع املقيمني فاق بن�سبة  % 13ذاك الذي حققه عام 2011
بحيث ا�ست�أثر بنحو  % 70من اجمايل منو الودائع يف العام .2012
عليه ال تزال امل�صارف اللبنانية تتمتع بقاعدة قوية من الودائع
الثابتة التي ت�ست�أثر بن�سبة  % 82من ميزانياتها االجمالية،
ما يعزز �سمعتها كم�صارف غنية بالودائع وال�سيولة اال�ضافية
التي حتظى بها امل�صارف اللبنانية متكنها من موا�صلة متويل
االقت�صاد اللبناين خ�صو�صا وان و�ضعية �سيولتها مرتاحة جداً،
ذاك انه بف�ضل امل�ستوى املتدين لن�سبة الت�سليفات اىل الودائع
وال��ذي يبلغ  % 34.8يف كانون االول  .2012ت�سجل امل�صارف
اللبنانية ن�سبة عالية من ال�سيولة االولية ،وان حواىل ن�صف
الودائع بالعمالت االجنبية مغطى بوفورات نقدية بالعمالت
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االجنبية موظفة لدى امل�رصف املركزي وم�صارف يف اخلارج
ذات ت�صنيف عال.
ويف هذا ال�سياق �سجلت ت�سليفات امل�صارف اللبنانية للقطاع
اخلا�ص منوا بن�سبة  % 10.4يف العام  2012لت�صل قيمتها اىل
رقم قيا�سي هو  43.5مليار دوالريف كانون االول الفائت ،حمققة
زيادة مماثلة تقريبا لتلك امل�سجلة يف العام  +4.1( 2011مليار
دوالر يف العام  )2012ويعزى منو الت�سليفات امل�رصفية بن�سبة
 % 70اىل الت�سليفات بالعمالت االجنبية .ما يعني ان الـ 1.2مليار
دوالر الباقية منحت بالعملة اللبنانية .وهذا االداء مماثل تقريبا
الداء ال�سنتني ال�سابقتني حيث قامت امل�صارف اللبنانية جتاوبا
مع تدابري م�رصف لبنان الرامية اىل ت�شجيع الت�سليف بالعملة
املحلية .بزيادة ح�صة الت�سليفات امل�رصفية باللرية من جمموع
الت�سليفات ،ومن ج��راء ذلك وا�صلت ن�سبة دول��رة الت�سليفات
تراجعها اىل  % 77.6يف كانون االول  2012اي اىل ادنى م�ستوى
لها يف �سنتني ونيف .مقابل  % 78.4يف كانون االول  2011ويظهر
توزع الت�سليفات ان املقيمني ما زالوا اهم امل�ستفيدين من االموال
املمنوحة من قبل امل�صارف ( +3.6لياراات دوالر يف العام )2012
بينما مل تتعد زيادة الت�سليفات املمنوحة لغري املقيمني ن�صف
ملياردوالر يف العام .2012
على ان منو الن�شاط الت�سليفي يف العام  2012مل يتم على ح�ساب
نوعية املوجودات .فالواقع ان ن�سبة الديون امل�شكوك بتح�صيلها
اىل الديون االجمالية بقيت تقريبا على م�ستوى  % 3.5يف
العام  2012وثمة  % 74.7من الديون امل�شكك بتح�صيلها مغطاة
مب�ؤونات .ي�ضاف اىل ذلك امل�صارف اللبنانية ال تزال ت�سجل
ن�سبة مالءة مر�ضية ( )% 11.6واعلى من احلد االدنى املطلوب.
كذلك ،وا�صلت امل�صارف اللبنانية حت�سني م�ستوى تعر�ضها
للمخاطر ال�سيادية .فخف�ضت التزاماتها جتاه الدولة طوال
العام  2012بحيث ان ن�سبة اجمايل حمفظة �سندات اليوروبوندز
ال�سيادية بالعمالت االجنبية اململوكة من امل�صارف اللبنانية
اىل االموال اخلا�صة بلغت  % 103.5يف كانون االول  2012مقابل
 % 118.2يف كانون االول  2011ومقابل م�ستويات تتخطى �سقف
الـ % 200قبل ب�ضع �سنوات.
اخريا على �صعيد الربحية ،ظلت امل�صارف اللبنانية تعمل و�سط
هوام�ش �ضيقة ،ت�ضاف اىل ت�ضا�ؤل االيرادات من خارج الفوائد
ومتطلبات ر�صد املزيد من امل�ؤونات ملواجهة التطورات االمنية
يف املنطقة .وعلى العموم ،وازنت مثل هذه ال�ضغوط الرتاجعية
على املداخيل الت�شغيلية مفعول الكم املرتبط بالنمو املر�ضي
للن�شاط الت�سليفي .وبح�سب �آخر االح�صاءات املتوافرة ،فقد �سجل
القطاع انخفا�ضا ب�سيطا ال تتعدى ن�سبته  % 0.6يف ارباحه
ال�صافية املت�صلة بعمليات املحلية يف العام . 2012
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«بنك بيبلوس» يسجل مستوى عاليًا من الرسملة:

إصدار ديون مرؤوسة بقيمة  300مليون دوالر
�أظهر «بنك بيبلو�س» مرونة كبرية يف
مواجهة الأزم��ة االقت�صادية العاملية
وتق ّلبات الأو�ضاع ال�سيا�سية الإقليمية.
وقد عزز امل�رصف متانته املالية يف
العام  2012من خالل اتباعه ا�سرتاتيجية
حمافظة.
ويف �شهر كانون الأول  ،2012جنح «بنك
بيبلو�س» ب�إ�صـــدار �سندات دين مر�ؤو�سة
بقيمة  300ملــيون دوالر �أمريكي ت�ستحق
بعد � 10سنوات بفائدة  6,5يف املئة تدفع
ف�صلياً.
هذا وحافظ «بنك بيبلو�س» على واحد
من �أعلى م�ستويات ال�سيولة يف القطاع
امل�رصيف حيث بلغت ال�سيولة الأولية
امل��ودع��ة ل���دى امل�����ص��ارف امل��رك��زي��ة
وامل�صارف  8,9مليارات دوالر �أمريكي
�أي ما يعادل  66,6يف املئة من جمموع
الودائع كما يف  31كانون الأول .2012
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سجل «بنك بيبلو�س»
م�ستوى عالي ًا من الر�سملة حيث و�صلت
ن�سبة امل�ل�اءة وف��ق ب���ازل � 3إىل 15,5

يف املئة ،وذل��ك مقارنة بالن�سبة الأدن��ى
املطلوبة والتي تقف عند حدود  12يف املئة،
على �أن يتم تطبيقها يف كانون الأول من
العام .2015
هذا وقد ا�ستمر «بنك بيبلو�س» يف تعزيز
فكون يف العام 2012
نوعية موجوداته ّ
م���ؤون��ات خا�صة وعامة لتغطية الديون

بقيمة  66,7مليون دوالر �أم�يرك��ي ،علم ًا
�أن  30,6مليون دوالر �أمريكي منها هي
م�ؤونات عامة .كما �ش ّكلت حمفظة الديون
امل�شكوك بتح�صيلها  4,0يف املئة من
�إج��م��ايل ت�سليفات ال��زب��ائ��ن كما يف 31
مغطاة بن�سبة
كانون الأول  ،2012وه��ي ّ
 75,1يف املئة مب�ؤونات خا�صة وفوائد غري

«بيبلوس» يطبق برنامج «أوراكل» اإللكتروني
جن���ح ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��و���س يف
ت��ط��ب��ي��ق ب���رام���ج �أوراك�����ل
�ل��ع���م���ال الإل��ك�ترون��ي��ة
ل أ
Oracle
E-Business
Suite
Release
12.1
املالية ال
إدارة
ل
با
املتعلق
ّ
�سيما دفرت احل�سابات العام،
َ
و�إدارة امل�شرتيات ،و�إعداد
التقارير
املالية ،وذلك بالتعاون مع �رشكة «ويربو» املحدودة
ّ
 .Wipro Ltdوهي منفذة برامج �أوراكل على �صعيد دويل .وتعترب
املمتد على ثالث مراحل والذي
هذه املرحلة الأوىل من الربنامج
ّ
�سي�ضع «بنك بيبلو�س» يف م�صاف امل�صارف الأوىل يف املنطقة
التحليلية.
من حيث حتليل البيانات ،واحلوكمة ،و�إعداد التقارير
ّ
وبف�ضل هذه البنية
التحتية اجلديدة� ،سي�ستفيد «بنك بيبلو�س» من
ّ
موحدة ال تكرار فيها وال �إدخال يدويا للمعلومات،
قاعدة بيانات ّ
�سيحد �أي�ض ًا من اجلهد املبذول للتوفيق بني البيانات ،ويتيح
مما
ّ
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حت ّكم ًا �أف�ضل بها ور�ؤي��ة
ملالية
�شاملة متكاملة
ّ
امل�رصف مع �إمكانية �إجراء
تدقيق �شامل للمعامالت
ان��ط�لاق�� ًا م��ن ملخ�صات
عن الأر���ص��دة و�صو ًال �إىل
الفردية.
العمليات
ّ
ويف هذا الإطار ،قال املدير
الإداري واملايل زياد الزغبيّ �« :إن التطبيق الناجح لربامج �أوراكل
للأعمال الإلكرتونية هو اخلطوة الأوىل من خطتنا اال�سرتاتيجية
التي �ستتيح لبنك لبيبلو�س �أن ي�صبح مثا ًال يحتذى به يف ميداين
�إدارة البيانات والتقارير التحليلية».
� ّأما املدير العام والرئي�س الإقليمي ل�رشكة «ويربو» املحدودة
موكوند �سيرثمان ،فقالّ �« :إن تطبيق م�رشوع متكامل كهذا ما
كان ممكن ًا من دون الدعم الكبري والر�ؤية امل�ستقبلية من قبل
الإدارة التنفيذية لبنك بيبلو�س».
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حمققة .هذا مع الإ���ش��ارة �إىل �أن ن�سبة
التغطية ت�صل �إىل  128,4يف املئة لدى
احت�ساب امل�ؤونات العامة التي �شك ّلت
 2,3يف املئة من �صايف حمفظة الديون.
�أم��ا �صايف حمفظة ال��دي��ون امل�شكوك
ٍ
(���ص��اف م��ن ال��ف��وائ��د غري
بتح�صيلها
املحققة وامل�ؤونات اخلا�صة) ،فقد �ش ّكل
 1,1يف املئة من �صايف حمفظة الديون
كما يف  31كانون الأول .2012
ويف النتائج املالية ال��ت��ي �أ�صدرها
امل����صرف ،ب��ل��غ ���ص��ايف �أرب����اح «بنك
بيبلو�س»  169مليون دوالر �أمريكي يف
العام  ،2012وذلك بعد تخ�صي�ص م�ؤونات
بقيمة  66,7مليون دوالر �أمريكيّ � .أما
املجمعة
�إجمايل موجودات امل�رصف
ّ
وغ�ير املدققة فو�صل �إىل  17,0مليار
دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول
 .2012ومنت ودائع الزبائن خالل العام
 2012بن�سبة  4,4يف املئة ( 0,6 +مليار
دوالر �أمريكي) لتبلغ  13,4مليار دوالر
�أمريكي كما يف  31كانون الأول ،2012
بينما ارتفع �صايف الت�سليفات للزبائن
خالل  2012بن�سبة  3,0يف املئة (0,1 +
مليار دوالر �أم�يرك��ي) بحيث بلغ 4,1
مليارات دوالر �أمريكي كما يف  31كانون
الأول .2012

«بنك بيبلوس» حول ُمستقبل أوروبا:

يجب أن تقوم االتفاقية لضبط الموازنة
� ّأكد احلاكم الفخري للم�رصف املركزي
جمل�سي �إدارة بنك
البلجيكي ،وع�ضو
َ
بيبلو�س وبنك بيبلو�س �أوروبا ،البارون
غ��ي ك���وادنّ � ،أن االحت���اد الأوروب���ي
واليورو قد �أظهرا مرونة �إزاء امل�شاكل
م�شدداً على
االقت�صادية وال�سيا�سية،
ّ
�أن االن�ضباط ال�رضيبي والإ�صالحات
الهيكلية �أمران ال ميكن تفاديهما.
وجاء كالم كوادن يف �إطار حما�رضة
نظمها بنك بيبلو�س يف قاعة فرن�سوا
ّ
با�سيل يف جامعة القدي�س يو�سف،
حرم االبتكار والريا�ضة.
ويف كلمته االفتتاحية للمنا�سبة،
كلية االقت�صاد يف جامعة
�سلط عميد ّ
القدي�س يو�سف ال��دك��ت��ور جوزيف
جميل ، ،ال�ضوء على الو�ضع املايل غري
ّ
امل�ستقر ال��ذي ت�شهده منطقة اليورو
و�سط اعتقاد �سائد باحتمال انفجارها.
�أما غي كوادن ،ف�أكد �أن اليورو عملة
قوية رغم �أن �شكوك ًا عديدة بد�أت حتوم
حول ا�ستمرارية وقوة منطقة اليورو.
و�أردف قائ ًال« :ما من بل ٍد ع�ضو� ،ضعيف ًا

كان �أم قوي ًاُ ،يريد حق ًا مواجهة النتائج
االقت�صادية الوخيمة التي قد تنجم
جراء انفجار منطقة اليورو .فبالن�سبة
ّ
�إىل ال��ب��ل��دان ال�ضعيفة اقت�صادي ًا،
كاليونان مث ًال ،لي�س ه��ذا الأم��ر من
اخليارات املطروحة ،ل ّأن �إعادة �إطالق
عملة وطنية تعني تخفي�ض قيمة
ت�ضخم ًا هائ ًال ،ما قد
العملة ،وبالتايل
ّ
ي� ّؤدي �إىل �إفقار ال�شعب ،وانعدام ثقة
الدائنني .يف الوقت الذي قد تواجه فيه
االقت�صادات القوية ك�أملانيا و�ضع ًا
معاك�س ًا يف حال خروجها من منطقة
اليورو :ارتفاع قيمة العملة وبالتايل
تراجع يف القدرة التناف�سية».
و�أردف كوادن قائ ًال« :يجب �أن تقوم
اال ّتفاقية الأوروبية ل�ضبط املوازنة،
ال��ت��ي ���ص��دق عليها �أع�����ض��اء منطقة
اليورو كاف ًة ،بت�صحيح النواق�ص يف
ميثاق اال�ستقرار والنمو .كما �أن نقل
ال�صالحيات الرقابية �إىل امل�رصف
املركزي الأوروب��ي يعترب خطوة �أوىل
جتاه االحتاد امل�رصيف املرجتى».

يصل  235مليون دوالر أميركي

أرباح «البركة المصرفية» تنمو بنسبة % 11
�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ال�برك��ة
امل�رصفية �ش.م.ب (،)ABG
امل���ج���م���وع���ة امل����صرف��ي��ة
الإ�سالمية الرائدة التي تتخذ
من مملكة البحرين مقراً لها،
عن حتقيق زي��ادة ملحوظة
يف �صايف �أرب��اح��ه��ا للعام
 ،2012حيث ارت��ف��ع بن�سبة
 % 11لي�صل �إىل  235مليون دوالر �أمريكي باملقارنة مع
�صايف ربح العام  .2011كما حققت بنود امليزانية العامة
معدالت منو جيدة ،حيث ارتفع جمموع املوجودات بن�سبة 11
 %وجمموع التمويالت واال�ستثمارات بن�سبة  % 21والودائع
بن�سبة  % 12وجمموع احلقوق بن�سبة  % 9بنهاية دي�سمرب 2012
وذلك باملقارنة مع نهاية دي�سمرب  .2011وت�ؤكد جميع هذه
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النتائج الدميومة الت�شغيلية
والربحية املتنامية التي
تتمتع بها املجموعة والتي
ج��ع��ل��ت �أدائ���ه���ا امل����ايل يف
ت��ن��ام م�ضطرد ع��ل��ى م��دار
ال�سنوات املا�ضية ،والناجمة
عن �سالمة اال�سرتاتيجيات
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة،
عالوة على �شبكة تواجدها اجلغرايف املنوعة والوا�سعة� ،إىل
جانب متانة مواردها املالية والفنية والب�رشية واخلدمات
واملنتجات املختلفة التي تقدمها �إىل جانب قاعدة العمالء
وامل�ستثمرين املتنامية ،وذلك بالرغم من الظروف البالغة
ال�صعوبة ال��ت��ي خيمت على بيئة الأع��م��ال وامل�صارف
واالقت�صاد العاملي خالل العام املن�رصم.
العدد  128ني�سان 2013
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م�صارف
ارتفاع أرباح المصارف المدرجة في البورصة  % 2,41في 2012

«االعتماد اللبناني»:
القطاع يثبت صالبته في وجه التغ ّيرات
املجمعة للم�صارف اللبنانية املدرجة يف
�سجلت الأرباح
ّ
بور�صة بريوت ارتفاع ًا �سنوي ًا بن�سبة  2,41عام  ،2012ومت ّكن
القطاع امل�رصيف من �إثبات �صالبته يف وجه التغيرّات
ال�سيا�سية واال�ضطرابات الفريدة من نوعها التي جتتاح
البالد وترخي بظاللها على الدول العربية املجاورة منذ
�أكرث من عامني .وبح�سب تقرير �صادر عن دائرة االبحاث
يف بنك االعتماد اللبناين ،انعك�س الأداء املر�ضي للنموذج
امل�رصيف املعتمد يف لبنان من خالل النتائج الإيجابية
التي ح ّققها خالل العام  ،2012وال �سيما من خالل الزيادة
املجمعة
ال�سنوية بن�سبة  2,41يف املئة من �صايف الأرباح
ّ
خلم�سة م�صارف لبنانية مدرجة �أ�سهمها يف بور�صة بريوت،
وهي «بنك عودة« ،بنك لبنان واملهجر»« ،بنك بيبلو�س»،
«بنك ب�يروت» ،و»بنك بيمو» .وبلغت الأرب���اح ال�صافية
للم�صارف املذكورة �آنف ًا  1,01مليار دوالر مع نهاية العام
 ،2012يف مقابل  986,58مليون دوالر خالل العام .2011

نتائج القطاع المصرفي العربي:

الرأسمال  310مليارات دوالر
اع��ت�بر رئ��ي�����س «احت�����اد امل�����ص��ارف
العربية»عدنان يو�سف :ان «القطاع
امل�رصيف العربي ال ي��زال ميثل حجر
ال��زاوي��ة لالقت�صاد العربي وال ي��زال
يلعب دور حمرك االقت�صاد و�رشيانه
احليوي الذي ميده بالتمويل الالزم يف
ظل الظروف اال�ستثنائية التي مير بها
وطننا العربي ،والأح���داث ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة
التي ت�ضغط على معظم الدول العربية».
�أ���ض��اف�« :أم��ا بالن�سبة حلجم القطاع
امل�رصيف العربي ،فت�شري تقديراتنا اىل
�أن �أ�صوله املجمعة قد بلغت بنهاية
الف�صل الثالث من العام  2012حوايل
 2.58تريليون دوالر ،وه��و ما يعادل
حوايل  105يف املئة من الناجت املحلي
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الإجمايل العربي .وهكذا ،ف���إن ن�سبة
منو �أ�صول القطاع امل�رصيف العربي
قد بلغت خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام  2012حوايل  7.5يف املئة ،يف
مقابل ن�سبة منو لالقت�صاد العربي مل
تتجاوز  3يف املئة».
وختم يو�سف« :كما ت�شري تقديراتنا �إىل
بلوغ ودائع القطاع امل�رصيف العربي
حوايل  1.62تريليون دوالر حتى نهاية
الف�صل الثالث من عام  ،2012وهو ما
ي�شكل ن�سبة  65يف امل��ئ��ة م��ن حجم
الناجت املحلي الإجمايل ،و�أن ر�أ�سمال
القطاع امل�رصيف العربي قد بلغ حوايل
 310مليارات دوالر ،وهو ما ي�شكل ن�سبة
 12.4يف املئة من حجم الناجت املحلي
الإج��م��ايل العربي� .أم��ا يف ما يخ�ص
42

ر�سملة القطاع امل�رصيف العربي ،فقد
حقق متو�سط ن�سبة ر�أ�سمال �إىل الأ�صول
بلغت ح��وايل  12.3يف املئة خ�لال عام
 .2012وهذه الن�سبة املرتفعة كانت نتيجة
ن�سب عالية حققتها القطاعات التالية
حتى �شهرنوفمرب/ت�رشين الثاين :2012
القطاع امل�رصيف الإماراتي �سجل ن�سبة
 15.4يف املئة وال�سعودي �سجل ن�سبة 14يف
املئة حتى نهاية  ،2012والبحريني �سجل
ن�سبة  16.1يف املئة  ،والأردين �سجل ن�سبة
 14.9يف املئة  ،وال�سوداين �سجل ن�سبة
 22.2يف املئة واملوريتاين �سجل ن�سبة
 31.9يف املئة حتى منت�صف .»2012
واع���ت�ب�ر ي��و���س��ف اج��ت��م��اع��ات احت���اد
امل�صارف العربية يف البحرين خطوة
الأوىل «على طريق متابعة مقررات قمة
الريا�ض االقت�صادية ،وخ�صو�ص ًا يف
ما يتعلق باالتفاقية املعدلة ال�ستثمار
ر�ؤو�س الأموال يف الدول العربية ودعوة
القطاع اخلا�ص �إىل �أخذ املبادرة يف هذا

ويف التفا�صيل ،ارتفع �صايف الإيرادات من الفوائد بن�سبة
 6,41يف املئة �إىل نحو  1,55مليار دوالر مرتافق ًا مع زيادة
يف �صايف الإيرادات من العموالت بن�سبة  3,99يف املئة �إىل
 473,51مليون دوالر ،الأمر الذي �ساهم يف ارتفاع �صايف
الت�شغيلية بن�سبة  5,81يف املئة �إىل نحو  2,39مليار
الإيرادات
ّ
مت ا�ستثناء الإيرادات اال�ستثنائية
دوالر ،غري �أنه يف حال ّ
عودة
( 44,5مليون دوالر) لبنك
جـراء بيعه لـ  81يف املئة
ّ
ح�صته يف �رشكة الت�أمني التابعة له «ليا للت�أمني» يف
من ّ
الف�صل الثاين من العام  ،2012فتكون امل�صارف املذكورة
�سجلت انخفا�ض ًا يف الأرباح ال�صافية بن�سبة  2,10يف املئة
خالل العام � 2012إىل  965,82مليون دوالر .وحظي بنك
عودة
خ�ص الأرباح
ّ
بح�صة الأ�سد ( 37,96يف املئة) يف ما ّ
املجمعة للم�صارف املدرجة �أ�سهمها ،تبعه بنك
ال�صافية
ّ
لبنان واملهجر ( 33,20يف املئة) وبنك بيبلو�س (  16,7يف
املئة) وبنك بريوت ( 11,57يف املئة) وبنك بيمو ( 0,52يف
املئة).
املجمعة ،فارتفع جمموع �أ�صول
امليزانية
�صعيد
على
�أما
ّ
امل�صارف املدرجة �أ�سهمها (با�ستثناء البنك اللبناين
للتجارة لعدم توفر البيانات املالية) بن�سبة  8يف املئة
خالل العام � 2012إىل  86,14مليار دوالر .يف مقابل 79,76
مليار دوالر خالل العام  ،2011ت�ش ّكل ح�صة بنك عودة منها
ما ن�سبته  36,34يف املئة وبنك لبنان واملهجر  29,04يف
املئة وبنك بيبلو�س  19,75يف املئة وبنك بريوت  13,13يف
املئة وبنك بيمو  1,73يف املئة.

وين�سب هذا االرتفاع يف �إجمايل الأ�صول للم�صارف اخلم�سة
ب�شكل خا�ص ،بح�سب التقرير� ،إىل منو حمفظة الت�سليفات
بن�سبة  12,70يف املئة خالل العام � 2012إىل نحو 24,84
مليار دوالر� .أما جلهة م�صادر التمويل ،ف��زادت حمفظة
الودائع لدى امل�صارف املدرجة بن�سبة  8,37يف املئة خالل
العام  2012حيث قاربت عتبة ال��ـ 72,13ملياراً مقارنة بـ
بتطور
 66,55مليار دوالر يف العام� .2011أما يف ما يخت�ص
ّ
حركة الت�سليفات ال�صافية من امل�ؤونات ،فح ّقق بنك عودة
االرتفاع الأكرب يف حمفظته الت�سليفية التي منت بن�سبة
 20,22يف املئة خالل العام  ،2012تبعه بنك بريوت (زيادة
بن�سبة  12,99يف املئة) وبنك بيمو (زيادة  11,31يف املئة)
وبنك لبنان واملهجر (زيادة  7,80يف املئة) وبنك بيبلو�س
(زيادة  3يف املئة).
ويف هذا ال�سياق ،ارتفعت ن�سبة الت�سليفات ال�صافية من
ودائع الزبائن للم�صارف اخلم�سة �إىل  34,45مع نهاية العام
وت�صدر بنك
 2012يف مقابل  33,12يف املئة يف العام .2011
ّ
بيمو الئحة امل�صارف اخلم�سة جلهة ن�سبة الت�سليفات من
ودائ��ع الزبائن حيث بلغ هذا
املعدل  48,77يف املئة مع
ّ
نهاية �شهر كانون الأول من العام  2012يف مقابل 39,37
يف املئة لكل من بنك بريوت وبنك عودة و 30,85يف املئة
لبنك بيبلو�س و 27,73يف املئة لبنك لبنان واملهجر� .أما
املجمعة
جلهة ر�سملة امل�صارف ،فارتفعت الأموال اخلا�صة
ّ
للم�صارف اخلم�سة املدرجة بن�سبة  8,62يف املئة خالل
العام � 2012إىل  7,76مليارات.

املجال ،وتهيئة املناخ اال�ستثماري عرب
تعديل القوانني والنظم والت�رشيعات،
خ�صو�ص ًا �أن اال�ستثمار يرتبط ب�شكل
وثيق بق�ضية البطالة التي جتاوز معدلها
 16يف املئة يف املنطقة العربية عام 2011
ليبلغ عدد العاطلني عن العمل  17مليون ًا».

تكريم يوسف

بعد امل�ؤمتر ال�صحايف ليو�سف يف فندق
فيني�سيا حول و�ضع امل�صارف العربية،
اقامت جمعية امل�صارف ،حف ًال تكرميي ًا
له� ،ألقى خالله رئي�س اجلمعية جوزف
طربيه كلمة يف املنا�سبة معترباً �أن
التكرمي «ي�أتي من �أهل البيت امل�رصيف
اللبناين ،من اقرانه ر�ؤ�ساء امل�صارف،
وبت�أييد من ال�سلطة املالية والنقدية مع ًا
يف لبنان ،فهو تكرمي نابع عن معرفة
ب�أدائه وتقدير لدوره يف خدمة امل�صارف
العربية ،وخا�صة خدمة لبنان وقطاعه
امل�رصيف».
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م�صارف
نائب حاكم مصرف لبنان محاضرًا في طرابلس:

موقع الكتروني
لحاملي بطاقات
«بنك عوده»

استدراك قواعد اللعبة العالمية ّ
حصن المصارف
ر�أى نائب حاكم م�رصف لبنان الدكتور
هاروتيون �ساموئليان �أن م�رصف لبنان
فح�صن
«ا�ستدرك قواعد اللعبة العاملية
ّ
قطاعه ب�شكل �أب��ع��ده ع��ن م�ضاعفات
الأزم���ة التي ما زال العامل يعي�شها»،
م�ؤكداً �أن ازدياد عامل الثقة يف القطاع
امل�رصيف جاء بفعل �سيا�سة اال�ستدراك
ه��ذه ،والتعاون بني حاكمية م�رصف
لبنان وجمعية امل�صارف.
و�أو���ض��ح �ساموئليان خ�لال حما�رضة
�ألقاها أ�م��ام طالب علوم االقت�صاد يف
«جامعة امل��ن��ار» يف طرابل�س بدعوة
من رئي�ســها الدكــتور �ســامي منــقارة
والدكتورة رندة �رشف الدين الأ�ســتاذ
املحـا�رض يف اجلـامعة� ،أن «النتــائج
عك�ست زي��ادة يف ثقة العامل بالقطاع
امل�صـــريف اللبـــناين ،ووفــرت الأموال
الكافية وال��ق��درة على التحفيز على
الت�سليفات يف القـطاع امل�رصيف».
وفيما �أ�شار �إىل �أن «املخاطر االقليمية
والعاملية املواكبة للقطاع امل�رصيف
تبقى مو�ضوع متابعة حثيثة من قبل
م����صرف لبنان وجل��ن��ة ال��رق��اب��ة على
امل�����ص��ارف» ،ك�شف �أن «ه��ذا التعاطي
الوقائي واملو�ضوعي �ساهم ب�شكل رئي�س
يف زي���ادة احتياطي م����صرف لبنان

بالعمالت الأجنبية التي الم�ست  36مليار
دوالر من دون احت�ساب الذهب ،ومن �آخر
القرارات امل ّتخذة �إ�صدار قانون �إعادة
تنظيم الأ�سواق املالية الذي حلظ دوراً
�أ�سا�سي ًا مل�رصف لبنان».
وطم�أن �ساموئليان على �سالمة القطاع
امل�رصيف والنقد الوطني ،وعلى التدابري
امل ّتخذة من قبل م�رصف لبنان لتعزيز
ميزانية امل�صارف من خالل رفع ن�سبة
املالءة �إىل  12يف املئة متا�شي ًا ومعايري
«بازل .»3
وك���ان ال��ل��ق��اء ق��د افتتحه عميد كلية
�إدارة الأعمال وم�ساعد الرئي�س لل�ش�ؤون

الأك��ادمي��ي��ة الدكتور ع��ادل م��راد الذي
رح��ب بال�ضيف املحا�رض مثني ًا على
ّ
اجلهود التي ميتاز بها م�رصف لبنان
من خالل حاكميته التي ج ّنبت لبنان
امل�شاكل و�أبقته بعيداً من ال�صعوبات
املالية الدولية.
وا�ستهل نائب احلاكم حما�رضته ،بنبذة
�رسيعة عن تاريخ والدة العمل امل�رصيف
م�شدداً على
وتطوره يف لبنان منذ القدمّ ،
ّ
�صوابية ال�سيا�سة امل ّتبعة يف امل�رصف
ّ
املركزي ،مف ّنداً يف عناوينها التي ر�سمها
املركزي بقيادة احلاكم ريا�ض �سالمة
وعلى الإجراءات الوقائية لهذه ال�سيا�سة.

«بنك سوسيته» يرعى «فلنحلم الفرنكوفونية»

رع���ى «ب��ن��ك �سو�سيته ج�ن�رال»
يف لبنان ،لل�سنة الثالثة على
التوايل� ،شهر الفرنكوفونية حتت
عنوان «فلنحلم الفرنكوفونية»،
ب��ال����شراك��ة م��ع ���س��ف��ارة فرن�سا
وامل��ع��ه��د الفرن�سي يف لبنان.
وجرى الإع�لان الر�سمي النطالق �شهر الفرنكوفونية للعام
 2013يف � 27شباط املا�ضي خالل م�ؤمتر �صحايف عقد يف وزارة
الثقافة.
وانطلق �شهر الفرنكوفونية هذا العام يف � 1آذار بعنوان «فلنحلم
الفرنكوفونية» ،يف املعهد الفرن�سي يف ب�يروت بح�ضور
فرنكوفونية عدة
�سفري فرن�سا باتري�س باويل ،و�سفراء بلدان
ّ
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و�أ�صدقاء الفرنكوفونية.
ويف ح��ف��ل االف���ت���ت���اح� ،أ���ش��ار
املدير العام املنتدب يف «بنك
�سو�سيته جرنال» يف لبنان جريار
غارزويل �إىل �أنه «لطاملا احتلت
الفرنكوفونية مكانة خا�صة يف
قلب ّ � ،SGBLأول م�رصف فرن�سي يف لبنان .وتظهر م�شاريعنا
ا�ستثنائية الثقافة
يومي ًا التزامنا امل�ستمر لتعزيز
املختلفة
ّ
ّ
الفرن�سية وحيوية اللغة الفرن�سية يف لبنان ،يف ع�رص العوملة
ّ
عاملي ًا».
املتزايدة
ّ
ي�شار �إىل �أن نا�شطات ال�شهر ت�شمل تقدمي عرو�ض خمتلفة
وور�ش عمل ومعار�ض فنية.
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أرباح المصارف اللبنانية
في سوريا تهبط % 45,8
املجمعة ال�صافية
هبطت الأرب����اح
ّ
ل�سبعة م�صارف �سورية تابعة مل�صارف
لبنانية ،بن�سبة  45,8يف املئة يف العام
 2012مقارنة مع العام  ،2011وذلك بعدما
و�صلت �إىل  1,1مليار لرية �سورية� ،أو 13,8
مليون دوالر يف العام املا�ضي.
وبلغت الإيرادات الت�شغيلية للم�صارف
 14,5مليار لرية �سورية� ،أو  187,5مليون
دوالر ،يف العام � ،2012أي بزيادة قدرها
 10,4يف املئة عن العام .2011
ووف����ق ت��ق��ري��ر ال��ن����شرة الأ���س��ب��وع��ي��ة
ملجموعة «بنك بيبلو�س» ،يعود هذا
االنخفا�ض الكبري يف �أرباح امل�صارف
�إىل تراجع �أرباح بنك �سورية واملهجر
 92يف امل��ئ��ة ( -524,7م��ل��ي��ون ل�يرة
�سورية) ،وبنك �سورية واخلليج  97يف
املئة ( -249,9مليون ل�يرة �سورية)،
وبنك بيبلو�س �سورية  94,7يف املئة
( -160,4مليون ل�يرة �سورية) ،وبنك
ع��ودة �سورية  95,1يف املئة (-108,8
ماليني لرية �سورية) ،وبنك فرن�سبنك
�سورية  62,1يف املئة ( -93,3مليون لرية
�سورية) ،وبيمو ال�سعودي الفرن�سي 13,4
يف املئة ( -88,8مليون لرية �سورية).
وت��ب�ّي�نّ النتائج املالية الأول��ي��ة �أن

�إجمايل �أ�صول هذه امل�صارف بلغ 310,8
مليارات ل�يرة �سورية� ،أو  4مليارات
دوالر ،يف نهاية العام � ،2012أي برتاجع
قدره  4,2يف املئة عن نهاية العام .2011
ويعود الرتاجع �إىل انخفا�ض مبعدل 22,1

يف املئة يف �أ�صول بنك عودة �سورية
( -14مليار لرية) ،يليه انخفا�ض 18,3
يف املئة يف �أ�صول بنك �سورية واملهجر
( -12,8مليار لرية) ،ثم انخفا�ض  6,1يف
املئة يف �أ�صول بنك بيبلو�س �سورية
( -2,8مليار لرية).
يف م��وازاة ذل��ك ،ارتفعت �أ�صول بنك
بيمو ال�سعودي الفرن�سي  11,6يف املئة
( 8,8مليارات لرية) ،يليه ارتفاع 17,4
يف املئة يف �أ�صول بنك �سورية واخلليج
التابع للبنك الوطني الأول ( 3,9مليارات
لرية) ،وارتفاع  8,9يف املئة يف �أ�صول
فرن�سبنك �سورية ( 2,8مليار لرية) ،ثم
ارت��ف��اع  4,4يف املئة يف �أ���ص��ول بنك
ال�رشق ،التابع للبنك اللبناين الفرن�سي
( 0,7مليار لرية) .وبلغ جمموع حقوق
امل�ساهمني للم�صارف  36,4مليار لرية
�سورية� ،أو  470مليون دوالر ،يف نهاية
العام � ،2012أي بارتفاع قدره  3,6يف
املئة عن نهاية العام .2011
45

اطلق «بنك ع��وده» ،يف �سياق جهوده
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ف��ري��دة وح����صري��ة
حلاملي بطاقاته امل�رصفية ،موقع
عد مبثابة
«عوده �إيفنت كلوب» ،الذي ُي ّ
مدخل حل�ضور مباريات ومنا�سبات
دولية مهمة .فهذا املوقع الإلكرتوين
خم�ص�ص ح�رصاً حلاملي بطاقات «بنك
عوده» ،الذين يوفر لهم �إمكان ح�ضور
منا�سبات دولية الطابع وامل�شاركة يف
مهرجانات ترفيهية ودورات ريا�ضية
ب�أ�سعار تف�ضيلية .وبذلك يقدم امل�رصف
له�ؤالء الزبائن خدمة �شخ�صية تتيح لهم
فر�صة قيمة لتم�ضية �أوق��ات ال تن�سى
ولعي�ش جتارب نادرة يف �أي زمان و�أي
مكان من العامل.
وقال يف البيان� :أكدت مديرة ال�صريفة
الإلكرتونية وخ��دم��ات البطاقات يف
«بنك عوده ���ش.م.ل  -جمموعة عوده
��سرادار» رن��دة بدير �أن «ع��وده �إيفنت
كلوب» يقدم عامل ًا من التجارب الفريدة
بحيث ي�ستطيعون حتقيق �أحالم �أوالدهم
مب�شاهدة �أبطال كرة القدم العامليني
�شخ�صي ًا �أو بامل�شاركة يف احتفاالت
ومهرجانات مو�سيقية يحييها جنومهم
املف�ضلون .كما ميكنهم امل�شاركة يف
الح��م��ر وغ�يره��ا من
�أح���داث ال�سجاد أ
الأحداث البارزة املماثلة».
وتابع« :يف اخت�صار� ،صار يف �إمكان
ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ات ب��ن��ك ع���وده ��شراء
بطاقات والإف��ادة من عرو�ض خا�صة
والتمتع ب��ت��ج��ارب ف��ري��دة يف جمال
الريا�ضة واملو�سيقى ،وح�ضور �أحداث
ال�سجاد الأحمر ،وامل�شاركة يف ن�شاطات
عائلية �أو يف منا�سبات دولية بارزة».
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م�صارف
مؤشر جمعية تجار بيروت  -فرنسبنك لتجارة التجزئة

التراجع التراكمي  % 10,1بين كانون األول 2011
وكانون األول 2012
�سجل «م���ؤ��شر جمعية جت��ار ب�يروت -
فرن�سبنك لتجارة التجزئة» ،خالل العام
 2012زيادة قدرها  2,88يف املئة ،وهي
انعكا�س للنتائج الإيجابية التي �شهدها
الف�صالن االول والثاين من العام  ،ان مل
ن�أخذ العوامل املو�سمية بعني االعتبار،
والتي ما لبثت ان انعك�ست يف الفرتة
التالية ،كما انها انعكا�س اىل امل�ستوى
املتما�سك يف مبيعات ال�سيارات .ويف
مقارنة ب�ين الف�صل ال��راب��ع م��ن 2011
والف�صل الرابع من  2012ي�سجل امل�ؤ�رش
تراجع ًا بن�سبة  12,30يف املئة.
وجت���در الإ����ش���ارة اىل �أن احل�سابات
متـّـت مع �أخذ ن�سب الت�ضخـّـم الر�سمية
للقطاعات التجارية املعنية كما �صدرت
عن �إدارة الإح�صاء املركزي ،باالعتبار،
وهي كالآتي:
 1.6 +يف املئة للف�صل الأول من 2012
 1.1ـ يف املئة للف�صل الثاين من 2012
 +8.4يف املئة للف�صل الثالث من 2012
 +1.01يف املئة للف�صل الرابع من 2012
�أم��ا ن�سبة الت�ضخـّـم ال�سنوية ما بني
كانون الأول  2011وكانون الأول  2012فقد
بلغت  10.1 +يف املئة.
ظ ّل الن�شاط التجاري بالتجزئة ي�شهد
م��ع ّ��دالت ت��راج ٍ��ع مقلقة خ�لال الف�صل
ال��راب��ع من �سنة  ،2012حيث �أن��ه ،ويف
احل�ين ال��ذى �أظ��ه��ر فيه ال��رق��م الإ�سمي
( )nominal figureتراجع ًا بن�سبة حواىل
 2.5يف املئة باملقارنة مع الف�صل نف�سه
من ال�سنة املا�ضية� ،سجـّـل الرقم احلقيقي
( )real figureتراجع ًا بالغ ًا و�صل اىل 12.3
معدل الت�ضخـّـم
يف املئة بعد �أن ي�ؤخذ ّ
لقطاعات التجارة بالتجزئة ال�صادر عن
�إدارة الإح�صاء املركزي ( )% +10.1بعني
الإعتبار.

عوامل خارجية

متعددة تكمن وراء
هنالك عوامل رئي�سية ّ
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هذا الهبوط احلاد يف الن�شاط التجاري
بالتجزئة باملقارنة مع الفرتة نف�سها من
�سنة  ،2011منها خارجية ومنها باطنة:
�أ ـ �إن التداعيات ال�سلبية حلالة عدم
اال�ستقرار وامل�شاحنات املحلية ،و�أهمـّـها
اغتيال �شخ�صية �أمنية بارزة ،وا�ستمرار
�أزم��ة املنع من ال�سفر اىل لبنان الذى
�أ�صدره عدد من حكومات دول اخلليج،
والأح����وال االجتماعية واالقت�صادية
اله�شــة التي ت�سود يف البالد مبا حتمل
من مطالب ون��زاع��ات �إل���خ� ، ...أثقلتها
الفر�ص ال�ضائعة لال�ستفادة من مو�سم
48

تب�ضـّـع ع��ادة ما يكون ع��ام��راً ب�سبب
الأعياد (الأ�ضحى وامليالد ور�أ�س ال�سنة).
ب ـ �أ�ضف اىل ذلك حالة عدم اال�ستقرار
املتوا�صلة يف املنطقة ،خا�صة يف
�سوريا ،واىل تداعياتها املبا�رشة على
لبنان.

عوامل باطنة

يبدو �أن امل�ستهلك يف الأ�سواق اللبنانية
قد وا�صل يف هذه الآون��ة �إن مل نقل قد
�شدد ،تق�شـّـفه وم�رصوفه املت�أنـّـي لي�س
ّ
فقط يف القطاعات التجارية الأ�سا�سية

�إمن��ا �أي�ض ًا يف القطاعات التي حتقـّـق
ع��ادة �أف�ضل �أرق��ام مبيعات لها خالل
فرتة الأعياد :الألب�سة والأحذية ،الأثاث
والتجهيزات املنزلية ،الهدايا ،اللعب� ،إلخ
 ، ...يف احلني الذي مل ينعك�س فيه توافد
الأعداد الكبرية من الالجئني من �سوريا
ب�أي ارتفاع يـُذكر يف م�ستوى اال�ستهالك،
وال حتى يف م�ستويات اال�ستهالك يف
قطاع ال�سلع الأ�سا�سية.
لقد جاء الأداء ال�ضعيف الذى �شهدته
ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��ارة بالتجزئة خالل
الف�صل الرابع من ه��ذه ال�سنة ليظهر
ا�ستمرارية الو�ضع امل��ت���أ ّزم ال��ذي كنا
قد �شهدناه يف الف�صلني الثاين والثالث
م��ن ه��ذه ال�سنة ،وي أ���ت��ي ذل��ك ت�أكيداّ
للتوقـّـعات التي �سبق وتكلـّـمنا عنها
ب�ش�أن التباط�ؤ يف الن�شاط االقت�صادي
كك ّل خالل �سنة � .2012إن هذا امل�سار
الذي ن�شهده ما هو �إ ّال انعكا�س للت�أنــّـي
امللحوظ يف م�رصوفات امل�ستهلكني
الق��ت�����ص��اد اللبناين
ولن�سبة ت�أثــّـر إ
ال�شديدة � -إن بالأحداث الإقليمية من
الزوار اخلليجيني
جهة ،و�إن بوزن �إنفاق ّ
من جهة �أخرى.
يف هذا النطاق ،هنا ،ميكن التمعـّـن يف
الأرق���ام التف�صيلية التىي �سجــّـلتها
قطاعات التجارة بالتجزئة خالل الف�صل
الرابع ل�سنة  2012ومالحظة ما يلي:
ـ �سجـّـل م�ستوى اال�ستهالك يف قطاع
ال�����س��ل��ع الأ���س��ا���س��ي��ة (وه���و ق��ط��اع من
املفرت�ض �أن يظل فيه الطلب مت�ساوي ًا
�أي ًا كانت الظروف االقت�صادية) تراجع ًا
ح��اداً جداً باملقارنة مع م�ستوياته يف
الف�صل الرابع من �سنة  ،2011وال �سيما يف
القطاعات التالية:
ــ حواىل  -42يف املئة الأحذية.
ــ حواىل  -35يف املئة الألب�سة ،يف حني
الذي �شهدت فية قطاعات �أ�سا�سية �أخرى
مبعدالت �أقل
انخفا�ض ًا مقلق ًا ،حتى ولو ّ
  8.5امل�رشوبات الروحية.ـ مبيعات املواد الغذائية (ال�سوبرماركت�س)
بن�سبة ح��واىل  0.6 -يف املئة (وذل��ك
بالرغم من تدفـّـق النازحني من �سوريا
وما يرتتـّـب على ذلك من زي��ادة كانت
متوقـّـعة يف ا�ستهالك املواد الغذائية).
ـ �شهد قطاع ال�سلع املعمــّـرة (وبالأخ�ص
تلك ال�سلع التي ت�شهد طلب ًا متزايداً يف

تصميم جديد لشعار مصرف لبنان ولهويته المؤسسية

سالمة:
مص ّرون على تطبيق االبتكارات في بيئة آمنة
اطلق م�رصف لبنان ت�صميم ًا جديداً
ل�شعاره
ولهويته امل�ؤ�س�سية ،ما يج�سد
ّ
رغبته بامل�ضي قدم ًا ،وفق ًا لر�ؤية احلاكم
ريا�ض �سالمة.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أو���ض��ح �سالمة � ّأن
«هوية م�رصف لبنان اجلديدة تع ّزز قيمه
الأ�سا�سية ،فتعك�س االنفتاح وال�شفافية
واال�ستقرار التي ينتظرها اجلمهور ،ف�ض ًال
عن �إ�رصار امل�رصف على تطبيق االبتكارات التكنولوجية يف بيئة �آمنة .والواقع
�أن هذه اخلطوة هي مبثابة ر�سالة وا�ضحة من م�رصف لبنان �إىل الأو�ساط املالية
املحلية والدولية التي عانت من عدم اال�ستقرار يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب التغيرّات
التي �شهدتها ال�ساحة املالية العاملية».
و�أ�ضاف احلاكم � ّإن «دورنا اليوم كم�رصف مركزي م�س�ؤول عن �صون اال�ستقرار
النقدي واالقت�صادي ،بلغ ذروة الأهمية .وباعتمادنا على �إرثنا الغني ،ن�ؤمن ب�أن
�صورة م�رصف لبنان اجلديدة تدعم جهودنا املتفانية يف خدمة املجتمع كك ّل .كما
ن�ؤمن ب�أن الرتكيز على ال�شفافية واالنفتاح كقيمتني �أ�سا�سيتني �سري�سي الثقة يف
اقت�صادنا املحلي والإقليمي وير�سم للبنان م�ستقب ًال واعداً �أكرث ا�ستقراراً� .إن هويتنا
امل�ؤ�س�سية اجلديدة تعبرّ عن مت�سكنا الدائم باملمار�سات املالية ال�سليمة وبالنمو
االقت�صادي يف لبنان».
تتمثل الهوية اجلديدة ب�شعار خمتلف ك ّلي ًا يربز دور امل�رصف الباعث على الأمن
واال�ستقرار ،مع احلفاظ على الرمز املربع الأ�صلي الذي يعترب درع ًا يحمي االقت�صاد
مت تطوير هوية ب�رصية �أ�شمل تعطي
اللبناين .وانطالق ًا من هذا ال�شعار اجلديدّ ،
�صورة جريئة وحمافظة مل�رصف لبنان لإبراز وجوده كم�ؤ�س�سة م�س�ؤولة موثوقة.
موا�سم امليالد ور�أ���س ال�سنة) انكما�ش ًا
معبـّـراً ،مع الإ�شارة اىل �أن ن�سب الرتاجع
أ�شد من تلك التي
يف هذا القطاع كانت � ّ
�شهدها قطاع ال�سلع الأ�سا�سية ،يف املئة
ـ  58للتجهيزات املنزلية ،ـ  52يف املئة
اللعب ،ـ  15يف املئة املوا�صالت (�أجهزة
الهاتف املحمول
ومعداته) ،ـ  7.5يف املئة
ّ
الإلكرتونيات
واملعدات املنزلية ،ـ  4.5يف
ّ
املئة االثاث و�أدوات زينة املنازل.
�إن تلك البيانات �أتت لت�ؤكـّـد �أن الأ�رس
�شددت التدابري التق�شـّـفية التى
اللبنانية ّ
كانت قد ب��د�أت بالتقيـّد بها يف الفرتة
ال�سابقة ،وه��ي تدابري يبدو �أن الأ��سر
باتت تطبـّقها لي�س فقط يف امل�رصوف
ع��ل��ى ال�سلع امل��ع��م��ـّ��ـ��رة (ك���الأث���اث �أو
الإلكرتونيات �إل����خ ،)...بل �أي�ض ًا على
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امل�شرتيات املو�سمية وم�شرتيات الأعياد
(كالألعاب واالألب�سة وغريها) ،كما وعلى
ال�سلع الأ�سا�سية (كالغذاء وامل�رشوبات
وغريها).
وظلت مبيعات قطاع الثقافة والتعليم
ت�سجـّل تراجع ًا ق��وي�� ًا ،و�شهدت �أرق��ام
املكتبات مث ًال انخفا�ض ًا جت��اوز ن�سبة
 25يف املئة خالل الف�صل الرابع من هذه
ال�سنة .ويف املقابل ،نلحظ �أن القطاع
الوحيد الذي �سجـّـل حت�سـّـن ًا يف الف�صل
ال��راب��ع م��ن ه��ذه ال�سنة باملقارنة مع
الف�صل نف�سه من ال�سنة املا�ضية هو
قطاع التبغ ومنتجاته ،حيث بلغت ن�سبة
الزيادة احلقيقية فيه حوايل  5يف املئة،
وذل��ك بالرغم م��ن ���ص��دور ق��ان��ون منع
التدخني يف الأماكن العامة.
العدد  128ني�سان 2013
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م�صارف
شراكة بين «صندوق سند» و«بنك عودة»

 20مليون دوالر
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

«المالية العامة» خالل تشرين األول :2012

العجز المالي اإلجمالي يبلغ  4035مليار ليرة
�أ�صدرت وزارة املال «مر�صد املالية

ال��ع��ام��ة» ل�شهر ت�رشين الأول 2012

�أظهرت فيه بلوغ �إجمايل العجز املايل
يف فرتة كانون الثاين  -ت�رشين الأول
من العام  2012نحو  4035مليار لرية
مقارنة بعجز �أق��ل و�صل �إىل 2282
ملياراً يف الفرتة املماثلة من العام
 2011بالتوازي ،تقل�ص فائ�ض امليزان
ال  654مليار لرية يف الفرتة
الأويل م�سج ً
املذكورة ،مقارنة بـ  2758ملياراً يف
الفرتة مثيلتها من العام ال�سابق .هذا
الأداء هو نتيجة ارتفاع النفقات بن�سبة
 15يف املئة ( 2122مليار ل�يرة) ،الذي
طغى على الزيادة يف الإيرادات البالغة
 3يف املئة ( 369مليار لرية).
ب��ل��غ �إج��م��ايل الإي������رادات يف ال��ف�ترة
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املمتدة من كانون الثاين ت�رشين الأول
من العام  2012نحو  12207مليارات
لرية مقارنة بنحو  11838مليار لرية يف
ال
الفرتة نف�سها من العام  ،2011م�سج ً
حت�سن ًا �سنوي ًا ق��دره  369مليار لرية
( 3يف امل��ئ��ة) .من منظار نقدي ،بلغ
الي��رادات نحو  11610مليارات
�إجمايل إ
لرية وذلك بارتفاع ن�سبته  16يف املئة
عن الإيرادات املح�صلة يف الفرتة ذاتها
من العام .2011
بلغ �إجمايل الإنفاق  16242مليار لرية
يف كانون الثاين  -ت�رشين الأول 2012
مقارنة بـ  14119مليار لرية يف الفرتة
ال ارتفاع ًا
نف�سها من العام  ،2011م�سج ً
ن�سبته  12يف املئة خالل �سنة .وارتفعت
النفقات اجلارية الأولية خالل �سنة
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بقيمة  1907مليارات لرية ( 25يف املئة)
لت�سجل  9681مليار لرية لغاية ت�رشين
الأول  .2012ويعود هذا االرتفاع �إىل (�أ)
زيادة تكلفة «املخ�ص�صات والرواتب
وملحقاتها» بقيمة  1275ملياراً (30
يف املئة) ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة زيادة
امل��دف��وع��ات املخ�ص�صة للتقاعد
وتعوي�ضات نهاية اخلدمة بالإ�ضافة
�إىل الزيادة املتعلقة بغالء املعي�شة يف
روات��ب القطاع العام وبلغ جمموعها
 5562ملياراً( ،ب) �إ�ضافة �إىل ارتفاع
املبالغ املحولة �إىل �رشكة كهرباء
لبنان بقيمة  670ملياراً ( 31يف املئة)
التي بلغ جمموعها  2821ملياراً يف
الفرتة املمتدة بني كانون الثاين -
ت�رشين الأول من العام .2012

م��ن��ح «����ص���ن���دوق ���س��ن��د» ل��ت��م��وي��ل
امل����شروع��ات امل��ت��ن��اه��ي��ة ال�صغر
وال�صغرية
واملتو�سطة «بنك عوده
ّ
ـ جمموعة ع��وده ��س�رادار» اعتماد ًا
بقيمة  20مليون دوالر �أم�يرك��ي
تو�سع ن�شاطات الإقرا�ض
بهدف دعم ّ
��وج��ه��ة �إىل
ّ
اخلا�صة بـ»�سند» ،وامل ّ
واملتو�سطة
ال�صغرية
��ات
ك
����شر
ال
ّ
احلجم يف لبنان ،التي هي �أحد مراكز
االهتمام ذات ال
أف�ضلية لدى «بنك
ّ
عوده».
وت��ت��ي��ح ال����شراك��ة ب�ين «���ص��ن��دوق
�سند» و«ب��ن��ك ع���وده»« ،ل��ه��ذه الفئة
اللبنانية اال�ستفادة
من ال�رشكات
ّ
حم�سن .كما � ّأن
من التمويل ب�شكل
ّ
مدة القر�ض الطويلة ت�ش ّكل عن�رص ًا
ّ
أ�سا�سي ًا يف تلبية احلاجة �إىل دعم
�
ّ
املتو�سط والطويل الأج��ل
التمويل
ّ
لهذه ال�رشكات».
وق��ال رئي�س «جمل�س �إدارة �سند»
جت�سد م� ّؤ�س�ستانا
وولفغانغ رو�سّ « :
إقليمية را���س��خ��ة ،م��ا يجعل
ر�ؤي���ة �
ّ
طبيعية .ذاك � ّأن بنك عوده
ال�رشاكة
ّ

وي�ص ّنف
قوية يف ال�سوقُ ،
يتم ّتع مبكانة ّ
م�رصفية
يف ع��داد �أك�بر  20جمموعة
ّ
عربية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ّ
ح�رصي ًا على
يركز �سند
وتركيا ،يف حني ّ
ّ
ّ
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ويتعاون م��ع نخبة م��ن امل� ّؤ�س�سات
ال�رشيكة من �أجل توفري املوارد الالزمة
لل�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم».
ّ
ور�أى � ّأن «دعم هذه ال�رشكات �رضوري
يف لبنان ،حيث يبقى القطاع اخلا�ص
أ�سا�سي ًا يف
باحليوية العب ًا �
الناب�ض
ّ
ّ
ر�سم م�ستقبل النمو االقت�صادي وتوفري
عدد �أكرب من فر�ص العمل».
� ّأما املدير العام لـ»بنك عوده» يف لبنان
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مارك عوده ،ف�شكر �سند على دعمه
والتزامه جتاه االقت�صاد اللبناين،
ان ثقته بنا جتعلنا �أكرث
م�ضيفا « ّ
ت�صميم ًا على احلفاظ على دورن��ا
القيادي يف خدمة هذا االقت�صاد».
و�أو�ضح �أن «ه��ذا االعتماد ي�ساهم
يف ت��وف�ير امل���زي���د م���ن ال��ف��ر���ص
اللبنانية
االقت�صادية لل�رشكات
ّ
ّ
وي�صب
احلجم
طة
واملتو�س
ال�صغرية
ّ
ّ
يف م�صلحة االقت�صاد اللبناين ب�شكل
عام».
ي�شار �إىل � ّأن «�سند» و»بنك ع��وده»
يبحثان عن �رشاكات �أخرى يف �سائر
بلدان املنطقة.
العدد  128ني�سان 2013
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Al Hajar Al Aseel Est

م�ؤ�س�سة احلجر اال�صيل

 غرانيت-  رخام- �صناعة حجر

Manufacturing Stones - Marbles & Granite

ال�شـركــة العـامــة ل�صنــاعــات االملنيــوم
.ل.م.(الـوك�سـال) �ش

The General Co. For Aluminium Extrusion
(ALUXAL) S.A.L.

�صنــاعـة �سحب االملنيـوم

Manufacturing of Aluminum

العنوان

ADDRESS

٩٦١ )8( 543176 :  فاكس٩٦١ )8( 512182 :  هاتف-  املنطقة الصناعية-  تعنايل-  البقاع: العنــــــوان

ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area - Tel : 961 (8) 512182 - Fax : 961 (8) 543176
E-mail : asilstone@yahoo.com
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Choueifat - Lebanon - P.O.Box : 30106 Choueifat
Tel : 961 (5) 4804069/8/7/ - Fax : 961 (5) 480405
aluxal@inco.com.lb

 ال�شويفات٣٠١٠٦ : ب. �ص-  لبنان- ال�شويفات
٩٦١ )٥( ٤٨٠٤٠٥ :  فاك�س- ٩٦١)٥( ٤٨٠٤٠٦/٧/٨/٩ : هاتف
www.aluxal.info
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ENGINEERING PERFECTION
since 1960

T: +961 1 681 201/2/3

facebook.com/MezherSteel

www.MezherSteel.com

That is
20,000 solid reasons
to choose your genset
from us...
Buying a new generator to power your business is
a major decision and to make the right investment, the question is not only which brand to
choose from... but from who and why?
Humbly said, 20,000 yearly satisﬁed customers can’t
go wrong! - With more than 30 years of experience
in the electro-mechanical ﬁeld and a team of 200

specialists, at GHADDAR Machinery Co. we make
sure that every Genset proposed is a tailor
made solution to your
needs and every
deal we honor is a
lifetime commitment
for reliability and
after sales services.

Exclusive Distributors:

www.ghaddar.com
Head Quarter
Ghazieh, Sidon, Lebanon - Tel: +961 7 220 000 Fax: +961 7 221 754 / 223 322 - P.O.Box: 110 Sidon - Email: info@ghaddar.com
Beirut Branch
Bir Hassan, Facing Golf Club, Beirut, Lebanon. - Tel: +961 1 847 770 /1/2/3/4 - Fax: +961 1 847 775
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�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية للعام 2012
انخف�ضت ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية عام  2012بن�سبة % 11.5
مقارنة بالعام .2011
وكانت قد بلغت قيمة ال�صادرات ال�صناعية عام  2012نحو 2.951
مليون دوالر دون احت�ساب الأملا�س اخلام و�سبائك الذهب والف�ضة
ب�شكلها اخلامي يف ق�سم (الل�ؤل�ؤ الطبيعي والأحجار الكرمية وغريها
ح�سب التعرفة اجلمركية) والتي بلغت قيمتها  1.336مليون دوالر.
 -1الصادرات الصناعية
حسب المنتج

�أهم ال�صادرات ال�صناعية ح�سب �أق�سام
التعرفة اجلمركية لعام  2012كانت:
 1ـ الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية
والتي احتلت املرتبة الأوىل وقيمتها
 478.3مليون دوالر.
 2ـ يليها الآالت العادية وم�صنوعاتها
يف املرتبة الثانية وقيمتها 470.7
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مليون دوالر.
 3ـ منتجات ال�صناعات الغذائية احتلت
املرتبة الثالثة وقيمتها  392.2مليون
دوالر ويليها
 4ـ الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية �أحتلت
املرتبة الرابعةو( ...طبع ًا بدون الأملا�س
اخلام و�سبائك الذهب والف�ضة ب�شكلها
اخلامي كما ذكرنا) والتي بلغت 388.6
مليون دوالر.
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عرق الختيار

 -2أسواق الصادرات الصناعية
اللبنانية

شركة سامو بلت

ح�سب �أبرز البلدان امل�صدر �إليها وهي:
 1ـ ال�سعودية بقيمة  330.9مليون دوالر.
 2ـ الإمارات العربية بقيمة  272.5مليون
دوالر.
 3ـ �سوريا بقيمة  262.9مليون دوالر.
�أما �أكرب دولة �أجنبية غري عربية فهي:
 4ـ تركيا بقيمة  154.5مليون دوالر.
 5ـ �أفريقيا اجلنوبية بقيمة  133.7مليون
دوالر.
وح�سب املجموعات الدولية ا�ست�أثرت
الدول العربية بن�سبة  51.5باملئة ،والدول
الأفريقية غري العربية بن�سبة  15.8باملئة
والدول الأوروبية بن�سبة  15.0باملئة
والدول الآ�سيوية غري العربية بن�سبة 12.2
باملئة والدول الأمريكية بن�سبة  3.5باملئة
والدول الأوقيانية بن�سبة  0.4باملئة.

شركة NEW AM3
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�صادرات �صناعية
 -3توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها:
 1ـ �إن ال�صادرات ال�صناعية والتي كان
�أهمها الآالت والأجهزة الكهربائية فقد
كانت الدولة الأوىل امل�ستوردة لهذه
ال�سلع العراق ( 91.0مليون دوالر) وتلتها
ال�سعودية ( 82.9مليون دوالر) والإمارات

العربية ( 34.4مليون دوالر).
 2ـ �أما املنتج الثاين وهو معادن عادية
وم�صنوعاتها فقد احتلت تركيا املرتبة
الأوىل يف الت�صدير �إليها ( 128.3مليون دوالر)
والثانية جمهورية كوريا وبعدها ال�صني.

 3ـ الثالث هو منتجات �صناعة الأغذية
وقد كانت ال�سعودية امل�ستورد الأول 62.9

(مليون دوالر) و�سوريا امل�ستورد الثاين
( 51.6مليون دوالر) وتلتها الأردن 29.3
(مليون دوالر).

الخالصة
�إن ال�صادرات ال�صناعية تت�أثر ب�أمور كثرية منها يف الداخل للإنتاج والت�صدير.
 3ـ �إن التجارة املنفتحة بدون قيود هي التي �أدت �إىل تراجع
ومنها يف اخلارج:
 1ـ يجب �أن يكون هناك م�ؤ�س�سات لتطوير ال�صناعة وخا�صة التناف�سية ال�صناعية يف الدول النامية .لذلك يجب العمل
طرق ت�صديرها يف الرب �أو البحر �أو اجلو.
على �إن�شاء م�ؤ�س�سات ت�شجيع القطاعات ال�صناعية لت�سطيع
 2ـ در�س االتفاقات التجارية خلدمة م�صلحة لبنان بالن�سبة الوقوف يف وجه املناف�سة.
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�صناعات لبنانية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

مؤسسة يعقوب األسمر لصناعة المفروشات

عراقة وريادة في الديكور

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع العاملية في
مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد ،شركة سيكومو،
مؤسسة يعقوب األسمر ،مؤسسة هيسم القبوط التجارية ،معمل هوانا.

من��ذ بداي��ة الثمانيني��ات م��ن الق��رن
املا�ض��ي �أنطلق��ت م�ؤ�س�س��ة الأ�سم��ر
ل�صناعة املفرو�ش��ات ،وبد�أت من خالل
موقعه��ا يف البو�رشية بو�ض��ع مل�ساتها
الفني��ة يف ع��امل الديك��ور واملفرو�شات
املنزلي��ة واملكتبي��ة ،وجتهي��ز الفنادق
واملطاع��م مب��ا فيه��ا �أعم��ال الديك��ور
والزخرف��ة ،لت�ش��كل ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة
بع��د ذل��ك م�ؤ�س�س��ة رائ��دة وعريق��ة يف
اخت�صا�صها ،بل وتتفوق على قريناتها
من امل�ؤ�س�سات الأخرى.
ويف لقاء ل��ـ «ال�صناعة والأقت�صاد» مع
ال�سيد يعق��وب الأ�سمر حتدث عن مراحل
تطوي��ر امل�صن��ع ،ولف��ت اىل �أن��ه من��ذ
ت�أ�سي�س امل�صنع وهو يعمل على تطويره
ب�أح��دث الأالت واملع��دات احلديث��ة مبا
فيها ماكينات كب�س الق�رشة واحلفر على
الاليزر.
و�أك��د الأ�سم��ر �أنه ي��شرف �شخ�صي ًا على

شركة «سيكومو»

لصناعة الكرتون ونفايات الورق
تخ�ص�صت �رشكة «�سيكومو» ل�صاحبها ال�سيد ظافر ال�شاوي ،منذ
ت�أ�سي�سها عام  1974مروراً مبراحل التح�سني والتطوير التي طر�أت
عليها عام  1996ب�صناعة الكرتون على خمتلف �أنواعه:
كرتون الكور
كرتون الدوبلك�س
كرتون الرتيبلك�س
الكرتون الذهبي والف�ضي وامللون
ومتتاز هذه الأ�صناف بجودة ،فريدة ،حيث �إنها ت�صنع بتقنيات
�صناعية عالية مطابقة للموا�صفات العاملية.
ت�ستخدم �رشكة «�سيكومو» يف �صناعة الكرتون نفايات الورق
والكرتون املتوفرة حملي ًا باال�ضافة اىل مواد كيمائية ت�ستوردها
من �أوروبا ،الواليات املتحدة ،وال�رشق الأق�صى ،وتبلغ كمية
�أنتاجها  20000طن �سنوي ًا ،ي�ستهلك  % 25منها حملي ًا على مدار
ال�سنة ،ويتم ت�صدير ال  % 75الباقية اىل الأردن ،االمارات العربية
املتحدة� ،سوريا ،ال�سعودية ،الكويت ،وبلدان �أوروبا و�أفريقيا.
يتم توزيع منتجات �رشكة «�سيكومو» ل�صناعة الكرتون ونفايات
الورق يف لبنان عن طريق امل�صنع الذي يديره ال�سيد /مي�شال

�أيوب من جهة ،وعن طريق موزعني خا�صني ،يف خمتلف
املناطق اللبنانية لت�أمني حاجات ال�سوق ،من جهة �أخرى.
ت�أمل �رشكة «�سيكومو» �أن يتم �إن�شاء مناطق �صناعية جمهزة يف
لبنان ،لتنظيم توزيع امل�صانع على الأرا�ضي اللبنانية ومل�ساعدة
�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات اجلديدة على العمل بر�ؤو�س �أموال �صغرية.
كما تدعو الدولة اللبنانية اىل دعم م�سرية ال�صناعيني اللبنانيني
من خالل تخفي�ض كلفة الكهرباء واملحروقات وال�شحم البحري.
وتزويدهم بقرو�ض م�رصفية مدعومة من م�رصف لبنان،
مل�ساعدتهم يف ت�أمني الر�ساميل املطلوبة ل�صناعاتهم وتخفي�ض
كلفتها.
ت�سعى «�سيكومو» دائم ًا اىل امل�ضي قدم ًا يف عملها و�أنتاجها،
عرب الرفع من م�ستوى موظفيها الفكري والعلمي الذي هو �أ�سا�س
�أي تطور داخلي لعمليات امل�صنع ما يهدف اىل مواكبة التطورات
العاملية من حيث اجلودة والنوعية والت�سويق للأرتقاء مب�ستوى
ال�صناعة اللبنانية اىل �أعلى املراتب �إقليمي ًا وعاملي ًا.
عبد اهلل حداد

مؤسسة هيسم القبوط التجارية (هايكا بالستيك)

في تطور مستمر نحو األفضل

�أ�س�س ال�سيد هي�سم القبوط ع��ام 2005

معم ًال يف منطقة ال��ك��ف��اءات املريجه
ل�صناعة جميع �أنواع عبوات البال�ستيك
لزوم �أدوات التجميل وم�ستلزماتها وعلب
االدوية الطبية وامل�أكوالت و�إك�س�سوارتها
خ�صو�ص ًا عبوات ( )pvc-pe.petون�ؤمن
طباعة العبوات ح�سب الطلب.
كيف يتم ت�رصيف �أنتاجكم؟
يتم ت�سويق �أنتاجنا يف لبنان والعامل
العربي يف لبنان تلبي جميع طلبات
امل�صانع وجميع طلبات معبئي املواد
بوا�سطة العبوات البال�ستيكية.
هل تواكبون التطور يف جم��ال هذه
ال�صناعة؟
طبع ًا نتابع ك��ل �شئ ج��دي��د يف هذه
ال�صناعة وخ��ا���ص��ة ن��ق��وم مبتابعة
وزيارة املعار�ض يف اخلارج وم�شاهدة

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

4/3/13 1:12 AM

العدد  128ني�سان 2013

62

عملي��ة الت�صني��ع م��ن االل��ف اىل الياء،
كم��ا يحر�ص عل��ى متابعة كل جديد يف
�صناع��ة املفرو�شات ،من خ�لال قيامه
بزي��ارة املعار�ض التي تق��ام يف الدول
العربية واالوروبية ،لكي يطلع عن كثب
عل��ى تطور ه��ذه ال�صناعة وجديدها يف
عامل الديكور و�صناعة املفرو�شات.
�أم��ا ع��ن امل�ش��اكل الت��ي تعرت���ض
ال�صناعة ب�شكل عام يف لبنان و�صناعة
املفرو�ش��ات ب�شكل خا���ص فاخت�رصها
ال�سيد الأ�سمر على النحو التايل:
املناف�سة الأجنبية لل�صناعات املحليةوخا�صة من ال�صني وبع�ض الدول.
الكلف��ة العالي��ة للأنت��اج الوطن��يوخا�ص��ة غ�لاء املحروق��ات وارتف��اع
�أ�سعار الكهرباء كل هذه املعطيات تعيق
تطور ال�صناعة الوطنية وجتعلها بو�ضع
ال حت�سد عليه.
عبدااهلل حداد

املعار�ض املتخ�ص�صة ب�صناعة العبوات
البال�ستيكية ولوازمها حتى نبقى دائم ًا
يف الطليعة ب�صناعة و�أن��ت��اج �أج��ود
و�أحدث ما تو�صلت �إليه هذه ال�صناعة
وخ�صو�ص ًا ع��ب��وات الأدوي����ة الطبية
وعبوات امل�أكوالت ()pvc-pe-pet
هل لديكم مطالب من الوزارة
املعنية؟
طبع ًا لدينا �صعوبات �أهمها
دع��م ال�صناعيني والتجار
ح��ت��ى ينطلق ال��ع��م��ل كما
يجب يف ال�سوق اللبنانية
واخل����ارج����ي����ة م����ا ي��رف��ع
امل�ستوى وينع�ش الأقت�صاد
ال���ل���ب���ن���اين وي���خ���ف���ف م��ن
البطالة.
ح�سن دقيق
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�صناعات لبنانية
معمل غزل البنات «هوانا» لعبد الرزاق وأوالده

أنتاجنا يغطي سوقنا المحلية
�أ�س�س ال�سيد عبد الرزاق هوانا و�أوالده
معمل غزل البنات �سنة  1948يف منطقة
زقاق البالط .وانتقل املعمل بعد ذلك �إىل
منطقة �ساحة املريجة يف العام ،1969
وذلك بعد تزويده ب�أالت حديثة بهدف
زيادة االنتاج وتلبية حاجة ال�سوق
املحلية.
ي�ستخدم هذا املعمل يف انتاجه �أجود
�أنواع املواد الأولية التي يتم تغليفها
ب�أنواع متعددة وجميلة من العلب
البال�ستيكية ال�صحية وبعيداً من املواد
احلافظة.
وتعتمد اال�صناف املتنوعة من غزل
البنات ،واملف�ضلة من الكبار وال�صغار،
على خرباء وحرفيني ،خ�صو�ص ًا بعد
ا�ضافة ال�شوكوال والفريز �إىل هذا املنتج.
ي�شري ال�سيد حممد هوانا �إىل �أن هذا
القطاع يعاين من غالء املواد الأولية
برغم �أنه ال يزال يحافظ على االنتاج
النظيف واملمتاز ،وباال�سعار املنا�سبة
واملقبولة من قبل الزبائن.

ويتابع هوانا �أنه ومنذ ت�أ�سي�س املعمل
وحتى يومنا هذا ي�سري انتاجنا يف ن�سق
متوا�صل ومرتفع وال �سيما �أن �سوقنا
املحلية يتمدد يف كل املناطق اللبنانية،
ي�سبقنا يف ذلك �سمعة معملنا ،وجودة
�صنفنا ونوعيته ،ونظافته.

م�ؤ�س�سة هي�سم القبوط التجارية

الطفلة دانيا غريب تفوز

بجائزة محامص األمين
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�أطلقت حمام�ص الأمني يف الن�صف
من العام املا�ضي جائزة نوعية
وهي عبارة عن ق�سائم تخول كل
من ي�شرتي بـ � 20ألف لرية الدخول
يف ال�سحب على �سيارة �شفرولية
�سبارك وقد �أوفت بوعدها حيث
اجرت ال�سحب ح�سب املوعد املحدد
يف  2013/2/16ب�إ�رشاف وزارة املالية
مديرية اليان�صيب الوطني وكانت
الفائزة الطفلة دانيا �أحمد غريب ومت
الإت�صال بها بناءاً على رقم الهاتف
املدون على الق�سيمة ،وقد ح�رضت
فوراً ومت الت�أكد من الهوية.
ومت ت�سليم الفائزة ال�سيارة يف
�رشكة ال�شفرولية من قبل مدير عام
حمام�ص الأمني �أحمد �أمني و رئي�س
جمل�س �إدارة دبو�سي غروب وعائلة
الفائزة بجوٍ من البهجة والفرح
وال�رسور.

Haissam El Kabbout Trdg. Est.
�صناعة وجتارة عبوات واك�س�سوارات بال�ستيك

Haika Plastic
Asst Items Of Plastic

املريجة  -الكفائات  -خلف �أفران الوفاء  -هاتف  - ٩٦١ )1( 475664 - ٩٦١ )3( 282576 :فاك�س- ٩٦١ )1( 475664 :
�ص.ب 14/5292 :.بريوت Email: kabboot_w@hotmail.com -
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شركة ستيم للصناعة والتجارة

Steam Company INdustry & Commerce
�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

 - 1املكتب الرئي�سي :بريوت  -بناية العازارية – ط – 2بلوك  02ب
تلفون009613514752 – 03266322 :
 – 009611999511فاك�س009611999522 :
 -2امل�صنع الرئي�سي :منطقة الكفور – النبطية – جنوب لبنان
 – 3م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة :بريوت – الكفاءات
تلفون 0096117472582 :فاك�س009611468475:

1 - Head office: Beirut – Azarieh Bldg – Block 02B – second floor
Tel: 009613266322/3514752

متاشيا ً مع نهج مجلة «الصناعة واألقتصاد» القائم على
األهتمام بالصناعة اللبنانية أنطالقا ً من رسالة اجمللة في خدمة
القضية الصناعية.
ومبناسبة أطالق موقع اجمللة على األنترنتwww.sinaaiktisad.com
والذي يشكل من خالله (باب صنع في لبنان) منطا ً حقيقيا ً يساهم
بوصول السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية ،وقفزة نوعية
وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج الصناعي اللبناني.
ومع اإلنطالقة اجلديدة للمجلة في األسواق العربية واحمللية
بحيث باتت مرجعا ً معتمدا ً للتعرف إلى صناعة لبنان ،فقد
باشرت إدارة اجمللة العمل على تعزيز (باب صنع في لبنان)
الذي تفردت به منذ صدورها في مطلع التسعينات
كخطوة فاعلة وبكلفة مخفض ًة جدا ً في الترويج
للصناعة الوطنية في لبنان مستفيدة من األنتشار
اجلديد للمجلة ،مضافا ً إليها اإلنتشارالواسع على املوقع
االلكتروني  www.sinaaiktisad.comفي جميع األسواق
احمللية والعربية.
لذلك ونظرا ً جلدية هذه اخلطوة ،تأمل إدارة اجمللة أن
يجد الصناعيون اللبنانيون فيها فرصة سانحة
لترويج منتجاتهم عبر املشاركة االعالنية وفقا ً
للنموذج املوحد الذي مت أعتماده بأسلوب سهل
وفعال وبكلفة تكاد تكون رمزية مبا يفسح
في اجملال أمام أكبر عدد ممكن من املؤسسات
الصناعية للتعريف بأنتاجها بأقصر الطرق
وبأقلها كلفه.
أنطالقا ً من ذلك أنشأت اجمللة جهازا ً بشريا ً
وتقنيا ً خاصا ً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق
املصالح املشتركة للصناعة اللبنانية
بشكل خاص واإلقتصاد الوطني
بشكل عام.

00961999511 - Fax: 009611999522
2 – Branch1: South Lebanon -Kfour – Nabatieh
3 – Factory after sale/service: Beirut – Kafaat
Tel: 009611472582 fax:009611468475

Email: info@steamindustry.com - www.steamindustry.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.

تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات (ا�ستيراد وت�سدير)

العنوان :حارة حريك  -شارع الرويس الرئيسي  -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج البراجنة
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاكس  ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :
E-mail : helbawi@helbawibros.com

�صركة حمام�ش االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

العنوان :عكار  -العبدة  -مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني  -هاتف 961)6( 471114 - 961 )6( 471117 :
فروع الشركة  -طرابلس  -1طريق املعرض  -2 -مستديرة ابو علي  -3-القبة  -4 -ابو سمرا  -عكار  -5- :العبدة -6 -
احملمرة  -7 -حلبا  -الضنية  -8 -مرياطة - 9 -سير الضنية  10 -زغرتا  -الكورة -11 -عابا
E- mail : contact@api.com.lb
اململكة العربية السعودية  -الرياض  -اخلالدية 00966555201698 -

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
Super Brasil Co. S.A.L
بن  -حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت /املكلس/بيروت /لبنان  -هاتف  - 961 )1( 680680 :ص.ب 66 :
فاكس961 )1( 685090 :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�صركة اخلبز امللكي

البان واجبان جابر ابناء جابر

�سناعة الخبز العربي واالفرنجي �سناعة
الحلويات العربية واالفرنجية

م�شوار اجلودة منذ 1951

العنــوان  :مكسة  -طريق قب الياس  -البقاع
هاتف  - ٩٦١ )٨( ٥٤٤١٥١ :فاكس ٩٦١ )٨( ٥٤٤٨٠٧ :

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

�صركة �صدقة
للمعجنات واحللويات Sadaka

معامل الفلوك�ش ال�صناعية
احمد عطايا

صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها (ا�ستيراد وت�سدير)

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا
هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاكس ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :
ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بيروت
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www.yamama-lb.com
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Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l
طحينة  -راحة حلقوم  -حالوة  -سمسمية  -دبس خروب
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Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases
بيروت  -هاتف  - 01/273649 -545331:فاكس  - 01/545331 :ص.ب 114720 :.بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com

بئر العبد  -شارع اقسيس  -بيروت لبنان  -تلفون 961 01/542542-278248 :فاكس961 01/543030 :

69

Email: info@sadaka-lb.com

www.sadaka-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
�ضـركـة زيـاد بـو عـز لل�ضنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م

�شـركـةؤ�ض�ضة
مو
حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

جاين �ضيك�ش

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.

ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات (ا�صتيراد وت�صدير)

Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

Jany Six

بريوت  -امل�صيطبة � -صارع يزبك  -بناية برج احلرية
العنوان :حارة حريك  -شارع الرويس الرئيسي  -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج البراجنة
هاتف � - ٩٦١ )١( ٨١٦٨45 - ٩٦١ )١( 3٠٠٨74 :ص.ب574١- ١4 :.
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاكس  ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :

العنوان :بتلون-الشوف -الطريق العام  -هاتف961)3(619681 961)5( :
خليوي -961)3(671265 :ص.ب1503-33 .

Web site: www. saidmidani.com

E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

E-mail : helbawi@helbawibros.com

والتجارةالنباتية �ش.م.ل
لل�ضناعة الزيوت
رميودال�صناعة
موؤ�ض�ضة ذ م

مطاحن الدورة �ش.م.ل
موؤ�ض�ضة دارين

ZM Vegetable Rimoda
Oils Industries
SAL
Manufacturing

�ضركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

&ك�سب و�أعالف
نباتية،
القمح والذرة  /زيوت
دقيق و�سميد
Trading
Est.

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

�ش.م.م

الب�شة داخلية Lingerie

Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil
الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي  -هاتف ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :
فاك�ص  - )٦( ٩٥٢٨٢٨ :خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ :ص.ب  ١٢ :اميون  -لبنان
Website : www.aldayaa.com

باتي�ضري مريفاي

Mirvay Patisserie

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�شناعة وتجارة مخلالت � -شرابات  -مربيات  -مواد غذاية

�سناعة الكاتو -كروا�سان  -بوظة � -سوكوال على انواعها لجميع المنا�سبات  -تاأمين طلبات االفراح

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا  -البقاع هاتف ٩٦١ )3( 4١4١73 - ٩٦١ )٨( ٩١١4٠٠ :
فاك�ص � - ٩٦١ )٨( ٩١١3٢3 :ص.ب - ١٦١ :.زحلة

darnaco@hotmail.com www.aldirani.com ahmad.aldirani@hotmail.com
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هاتف ٩٦١ )١( ٣٠٩٨٣٣ :
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فاك�ص٩٦١ )١( ٣٠٩٨٣٣ :
info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Rima Confectioneries Est.

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب  -تعبئة وحتميص بن
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

بيروت  -الب�شطا التحتا  -بناية بي�شون
Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660
هاتف
Fax: +961 1 659 200
فاك�ص
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
بريد الكتروني
Website: www.beydounstore.com.lb
٩٦١-٦٦٦٦٦٠
)8( 506298
هاتف :
امل�حامد
جمعة
�صارعال�شارع
تعلبايا
الب�صطاالبقاع -
بريوت -زحلة -
هاتف :
ؤ�ص�صة -
بنايةبناية
العام -
اال�صتقالل
التحتا -
Corporate
03/658853
٩٦١
)3(Ahmad
640775
٩٦١
فاك�س506298 :
Only:ريا�ص ال�صلح
١١/7٢3٨
�-Aminص.ب:.
(٩٦١ )8
)١(Beydoun
٦5٩٢٠٠
فاك�ص:
- ٩٦١ )١( ٦44٢٠7

www.beydounstore.com.lb

Darine Manufacturing
& Trading Est.

-٩٦١هاتف - ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
٥١١٨١١برج()٣حمود
الدورة -
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

Sales@beydounstore.com.lb

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

�شارع ب�شري جنبالط  -بناية العيا�ص

info@zmvegetableoils.comwww.rimoda.com.lb

م�ضنع احمد محمد �ضليمان الديراني واخوانه

دقيق و�سميد القمح والذرة  /زيوت نباتية ،ك�سب و�أعالف

بريوت  -برج ابي حيدر

rimoda.est@gmail.com
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان

aldayaa@hotmail.com

والتجارة Dora Flour
لل�ضناعة Mills
SAL

الب�شة داخلية Lingerie

بريوت  -برج ابي حيدر
�شارع ابن خلدون  -بناية العبري
هاتف ٩٦١ )١( ٣١٥٠٨٤-٥ :
٩٦١ )٣( ٠٤٥٩٩٩
فاك�ص٩٦١ )١( ٣١٥٠٨٥ :
 -١٤/٦٢٨٢ك�سروان -هاتف - ٩٦١ )١( 252580 :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
�ص.ب:.ذوق م�صبح

مخلالت  -كبي�س  -مربيات  -معلبات طازجة ورق عنب
زيتون  -زيت زيتون

info@saidmidani.com

71

�شركة الكار �ش.م.ل

AL CART S.A.l

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

�رشكة الرج�س
Largess Co
االألب�سة اجلاهزة

�سد البو�سرية
�سارع كني�سة مارمارون
هاتف961 1-248777 :
فاك�س 961 1 248648 :
�س.ب90 - 1809 :

العنوان :املتني  -الشارع العام -هاتف961 )3( 866277-961 )4( 296176 :

info @ largess-co.com
- www.largess-co.com
E-mail:bousleiman@hotmail.com
- chateauvictor@hotmail.com
- alcartsal@hotmail.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك
روبن�سون �أغري �ش.م.م

بال�ستيك كام كومباين  -ب�.سي�.سي� .ش.م.م

Robinson agri

Plastic Chem Company - PCC s.a.r.l

Agricultural Products & Services

�ضناعة البيوت البال�ضتيك ّية� -ضناعة �ضتول الخ�ضار المطعمة

تو ّؤم��ن روبن�صون �أغري ت�صميم،ت�صنيع
وتركي��ب �لبي��وت �لبال�صتيك ّية وف��ق �أحدث
�لتقني��ات ف��ي لبن��ان و�لبل��د�ن �لأخ��رى
كالع��ر�ق ،روماني��ا ،جورجي��ا� ،أ�صتر�لي��ا
وغيرها .كم��ا ت�صاهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع
�ل�صت��ول �لمطعم��ة (�لبن��دورة و�لباذنج��ان
و�لبطيخ و�ل�صم��ام )...مما يكفل للمز�رعين
بد�ي��ة مثالي��ة لح�ص��اد �أمث��ل .توفّ��ر
روبن�صون �أغري كافة �لم�صتلزمات �لزر�ع ّية
كم�صتلزم��ات �ل��ري و�لبذور�لمهجّن��ة
و�لأ�صمدة �لكيماوي��ة و�لع�صو ّية بالإ�صافة
�إلى �لإر�ص��اد �لزر�عي لم�صاعدة �لمز�رع في
�لح�صول على �إنتاج �أف�صل ونوع ّية مم ّيزة.

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك
Plastic Industry

�ضناعة بال�ضتيكية

لبنان الجنوبي � -سيدا  -الغازية  -ال�سارع العام  -البناية ملكه
هاتف  -٩٦١ )٣( ٣٣77٨٨ - ٩٦١ )7( 22٣5٣5 :فاك�س٩٦١ )7( 22٣5٣5 :

�سارع �سيدة الحقلة -م�ستيتا -جبيل – لبنان
هاتف ٩٦١ )٩( 7٩٦502 - 7٩٦١44 :
فاك�س٩٦١ )٩( 7٩٦١4٦ :

E-mail :khalilcherri@yahoo.fr

�لفتى كو

ل�سناعة وجتارة مو�د �لتنظيف

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة
وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials

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

العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك  -شارع القسيس
هاتف  - ٩٦١ )١( 27٩3١4 - ٩٦١ )3(٩2٦830 :فاكس ٩٦١ )١( 27٩3١4 :

�سركة �يكو للتجارة و�ل�سناعة
و�ملقاوالت �ش.م.م

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

املكلس  -بناية بارودي  - -تلفون ٩٦١ (١) 4٨٦٣٩٥ / ٦/ 7 /٨ :فاكس٩٦١ (١) 4٨٦٣٩٩ :

Email: info@baroudigroup.com

لـوريجين �ش.م.ل

�سـامـو بلــت

م�ضتح�ضرات التجميــل والعطــورات والمنظفــات

SAMO BELT
صناعة االحزمة اجللدية

Leather Belts

العنــوان :
املعمل
كفرشيما -
املنطقة الصناعية
هاتف :
٩٦١ )٥( - 4٣٦١١٥/ ١١4
املكتب:
حارة حريك
تلفاكس:
٩٦١ )١(٥٥7٥٢٣

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

�سركة بال�ستيبون

موؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك
A.M. PlAstic Est.

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

Plastiban

صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

العنوان :احلدث  -وهبي سنتر
هاتف- ٩٦١)٥( ٠ 4٦٦٠٢ :
فاكس ٩٦١ )٥( 4٦١٦٨٦ :
Adresse: Hadath - Wehbi
Center Tel : 961 (5) 466020
- Fax : 961 (5) 461686

العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة الصناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاكس  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :
E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com
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Email : info samobelt.com
Website : www.samobelt.com

العنــــــوان  :بيروت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( 8٥١40٩ :خلوي ٩٦١ )3( 84٩700 :

E-mail : abbasmiski@hotmail.com

E-mail : abbasmiski@gmail.com

73

العنــوان  :بيروت  -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام  -هاتف٠١/٨٠٩4٥4 :
خليوي  - ٠٣/٢٨4٦٩٠ :فاكس٠١/٨١٠4٥4 :
E mail : info@plastiban-lb.com, www.plastiban-lb.com
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�آالالت واالجهزة الكهربائية

�آالالت واالجهزة الكهربائية

MF Ste. 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

ميكانيك�ش �ش.م.ل

Mecanix s.a.l

تبريد �صناعي وا�صغال �صناعية

�سركة الي�سا
لل�سناعة والتجارة

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف اأنواعه

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

Manufacturing All
Kinds of Tissue Paper
Converting Machine
املركز الرئيسي :صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د .نزيه البزري ـ بناية حمود
تلفاكس - ٠٠٩٦١)٧(٧٢٢٢٥٣ - ٠٠٩٦١)٧(٧٣٠٢٥٣ :ص ب ٣٧١ :صيدا

العنوان :االوزاعي مدينة ناصر الصناعية  -هاتف وفاكس +٩٦١( ١) ٤٥٥٠٠١ :
خلوي +٩٦١(٣ )٢٨٨٣٤٤ :
E.Mail: elissaco@live.com

www.amacosal.com info@amacosal.com

حريري رادياتور

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة
ال�صيارات والمولدات والمعدات

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة

Import Machinery & Packaging Materials, Packaging& Packing

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -االوت��سرتاد  -بناية بندر
هاتف  - ٩٦١ )5( ٩508٦٦-7 :فاك�س٩٦١)5( ٩528٦٦ :
mecanix@mecanixsal.com www mecanixsal.com

�سركة نحا�ش لل�سناعة والتجارة (�سنيك)

�صناعة ماكينات  Plasma - Water-Jetلق�ص المعادن
وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

صيدا  -عني الدلب
ملك محمد احلريري
هاتف :
٩٦١ )٧( ٧٢٣٠٠٧
٩٦١ )٣( ٢٤٧٨٤٧
ص.ب ٤٩٩ :

Saida - Ain
 Al DelebMohammad Hariri
Bldg.

Stretch Film & Adhesive Tape
Flow Pack
العنوان :لبنان  -منصورية املنت  -شارع سامي الصلح  -بناية سانت ايلي  -بلوك«د»
هاتف  - ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :فاكس٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :
خليوي  ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - ٩٦١ )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.منصورية املنت

Tel : 961 (7) 723007
- 961 (3) 247847
P.O.Box : 499

info@chouerymultipack.com www. chouerymultipack.com

�سركة اك�سترافور

ل م�صكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

ل�سناعة الفران الآلية �ش.م.م

�صناعة وتجارة االفران االآلية

HARIRI
RADIATOR

Manufacturing of Bakery

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى � -صنع معامل للنفايات � -صنع دفايات على انواعها

الدفاية االقت�صادية البيئية

 - 1لمزرعة دواجن م�صاحة
 1000م .مربع  6ليتر ديزل لكل
�صاعة دوران
 - 2دفاية للخيم الزراعية من
 500م .مربع الى 10000م .مربع
(ديزل اوزيت م�صتهلك)
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Snic@dm.net.lb www.snic.net

املنت  -عني �سعادة
املدينة ال�سناعية  -بناية امل�ؤ�س�سة
هاتف ٩٦١ )١( 878800-8٩0٦٩٦ :
فاك�س٩٦١ )١( 87880١ :
�س.ب -٩0-١١5٩ :.جديدة

للمعلومات

�صركة ال�صامي للتجارة وال�صناعة

العنــوان  :كفرشيما  -شارع الغدير  -ملك سميون وباسيل
هاتف  ٩٦١ )٥( ٤٣٥٤٣٣ :فاكس ٩٦١ )٥( ٤٣٢٨٥٦ :

http://www.ExtraFourCo.com/ contact@extrafourco.com
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�صناعة الألب�سة والن�سيج
م.م.�ضـركـة زيـاد بـو عـز لل�ضنـاعـة والتـجـارة �ش

موؤ�ض�ضة

جاين �ضيك�ش

ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

Jany Six

 بناية برج احلرية-  �صارع يزبك-  امل�صيطبة- بريوت
574١- ١4 :.ب. �ص- ٩٦١ )١( ٨١٦٨45 - ٩٦١ )١( 3٠٠٨74 : هاتف

info@saidmidani.com

�آالالت واالجهزة الكهربائية

961)3(619681 961)5( : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب. ص-961)3(671265 :خليوي

Web site: www. saidmidani.com

E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

موؤ�ض�ضة رميودا لل�ضناعة والتجارة

موؤ�ض�ضة دارين
لل�ضناعة والتجارة

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting
Machines & Semi-Automatic Filling Machine.

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.

Darine Manufacturing
& Trading Est.

 مكاب�س, مطاحن بن و مك�سرات و جميع �أنواع �أحلبوب,حمام�ص بن و مك�سرات
 ماكينة, فرامات ماكينة تعريب �أحلبوب, خالط �أفقي وعامودي,هيدروليكية
.تعبئة �أحلبوب و البودرة

Lingerie الب�شة داخلية

Lingerie الب�شة داخلية

 برج ابي حيدر- بريوت
 بناية العبري- �شارع ابن خلدون
٩٦١ )١( ٣١٥٠٨٤-٥ : هاتف
٩٦١ )٣( ٠٤٥٩٩٩
٩٦١ )١( ٣١٥٠٨٥ :فاك�ص
١٤/٦٢٨٢ :.ب.�ص

 برج ابي حيدر- بريوت

 بناية العيا�ص- �شارع ب�شري جنبالط
٩٦١ )١( ٣٠٩٨٣٣ : هاتف
٩٦١ )٣( ٥١١٨١١

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

٩٦١ )١( ٣٠٩٨٣٣ :فاك�ص

Nut Roaster

حمم�ص بزورات �آيل
High Speed Coffee Roaster

حمم�ص بن �سريع

Horizontal Hammer Hydraulic Bailing Press
Mill – Dust Proof
مكب�س هيدروليكي عامودي

مطحنة �شواكي�ش �أفقية

االألب�سة اجلاهزة

�سد البو�سرية
�سارع كني�سة مارمارون
961 1-248777 :هاتف
961 1 248648 : فاك�س
90 - 1809 :ب.�س

info @ largess-co.com - www.largess-co.com
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Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660
هاتف
Fax: +961 1 659 200
فاك�ص
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
بريد الكتروني
Website: www.beydounstore.com.lb
-٦٦٦٦٦٠ :  هاتف-  بناية امل�ؤ�ص�صة-  �صارع اال�صتقالل-  الب�صطا التحتا- بريوت
Corporate
Ahmad
03/658853
ريا�ص ال�صلحOnly:
١١/7٢3٨
:.ب.�صAmin
٩٦١ )١(Beydoun
٦5٩٢٠٠ :فاك�ص
- ٩٦١ )١( ٦44٢٠7

Sales@beydounstore.com.lb

www.beydounstore.com.lb

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

م.م.�ش

�ضركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

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

:  هاتف-  لبنان ال�شمالي-  كفرعقا- الكورة
legeant_echo@hotmail.com٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨
www.legeant.biz

ب�شلة-�شارع
 جبيل- جبل لبنان
لبنان
م�ستيتااميون
١٢ : ب. �ص- ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ :  خليوي- )٦( ٩٥٢٨٢٨ : فاك�ص
٩٦١ )9( 795500 : ) فاك�س3( 608012 - ٩٦١ )9( 795500 :هاتف

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119
info@ambar-group.com - www.ambar-group.com

aldayaa@hotmail.com

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
 مواد غذاية-  مربيات-  �شرابات- �شناعة وتجارة مخلالت

 بناية بي�شون-  الب�شطا التحتا- بيروت

لو جيانت

ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع �أنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

 معلبات طازجة ورق عنب-  مربيات-  كبي�س- مخلالت
 زيت زيتون- زيتون

م�ضنع احمد محمد �ضليمان الديراني واخوانه

�رشكة الرج�س
Largess Co

Le Geant

Website : www.aldayaa.com

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

باتي�ضري مريفاي
Mirvay Patisserie
ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

Steam Boilers-Heaters

 تاأمين طلبات االفراح-  �سوكوال على انواعها لجميع المنا�سبات-  بوظة-  كروا�سان-�سناعة الكاتو

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
٩٦١ )3( 4١4١73 - ٩٦١ )٨( ٩١١4٠٠ :  البقاع هاتف- ق�صر نبا
 زحلة- ١٦١ :.ب. �ص- ٩٦١ )٨( ٩١١3٢3 : فاك�ص

darnaco@hotmail.com www.aldirani.com ahmad.aldirani@hotmail.com

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف
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.Ω.Ω.¢T á«d’BG ¿Gôa’G áYÉæ°üd

EXTRA FOUR CO

�صناعات مختلفة

QƒaGôà°ùcG ácô°T

S.A.R.L

Manufacturing of Bakery

BAKERY EQUIPMENT

á«d’BG ¿Gôa’G IQÉéJh áYÉæ°U

ل.م.�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش
Modern Industries For Concrete sal (MIC)

Ready Mix Concrete - Laboratory  مختبر لفح�ص الباطون- مجبل باطون جاهز

٩٦١ -4-٩82٦33 :  هاتف-  الطريق العام-  ابو ميزان-  املنت-  جبل لبنان: العنــوان
٩٦١ -4- ٩82٦33- :فاكس
Email: mic-concrete@kahy-holding.com

Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر

 ديكور من خ�شب الدهانات للموبيليا- �شناعة الفمرو�شات وهند�شة داخلية

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

ADDRESS :
EXTRA FOUR Co. Automatic Bakeries Manufacturers
Kafarchima, Beirut - LEBANON
Mob +961 3 733707 - Tel +961 5 435433 Fax +961 5 432856
http://www.ExtraFourCo.com/ contact@extrafourco.com

Assinaa 128.indd 78-79

: العنــوان
π«°SÉHh ¿ƒ«ª°S ∂∏e - ôjó¨dG ´QÉ°T - Éª«°TôØc
961 (5) 435433 : ∞JÉg
961 (5) 432856 : ¢ùcÉa

 �شد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل- املنت- جبل لبنان
٩٦١ )١( 8755١4 :  فاك�س٩٦١ )3( ٦١075١ - ٩٦١ )١( 8755١4 : هاتف
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فلسفة المعارض..
ُ
نموذج للنبوغ
«هوريكا»
Taste the difference

C

M

Y

CM

Fresh - Grain Fed - No Hormones

MY

CY

CMY

Halal

K

ال �شيء ير�سم مالمح العامل كما تفعل املخيلة التي تقودنا �إىل �صياغة النظريات ،والوقوع يف احلب ،و�إطالق ال�رشكات ،وت�أ�سي�س الأ�رسة،
و�إقناع اجلمهور ،واختبار فكرة ما ،وكتابة ق�صيدة ،واختبار معادلة ،وتكوين �صداقة ،وت�أ�سي�س مدينة ،وبناء دولة.
هكذا ت�أتي املعار�ض التي تعتمد على مفهوم وفكرة حمددة تو�ضح فل�سفة كل معر�ض ،حيث تعددت وتنوعت يف الع�رص احلديث فكرة
املعار�ض فنجد املعر�ض ال�صناعي والزراعي واملعار�ض املتخ�ص�صة لبع�ض املنتجات وال�سلع وو�سائل التكنولوجيا احلديثة� .إي �أن كل
معر�ض يقام يعتمد يف �إقامته على �أهداف يرجى حتقيقها ،و�إقامة املعار�ض ال�صناعية بكل �أنواعها تهدف �إىل ت�سويق ال�سلع واملنتجات
اال�ستهالكية.
وتعد �صناعة املعار�ض من ال�صناعات النا�شئة يف املنطقة العربية ،فعمرها يزيد عن  20عام ًا بقليل ،يف الوقت الذي بد�أت فيه منذ �أكرث
من ثمانني عام ًا على م�ستوى العامل؛ حيث مت �إن�شاء االحتاد الدويل للمعار�ض �سنة 1925م.
ويوجد بالعامل العربي حاليا �أكرث من � 2000رشكة لتنظيم املعار�ض� ،إال �أن � 150رشكة فقط هي التي ت�ستويف ال�رشوط العاملية ،وال
تتجاوز ن�سبة املعار�ض امل�سجلة يف العامل العربي  % 1.7من �إجمايل املعار�ض على م�ستوى العامل ،والتي ت�صل �إىل � 30ألف معر�ض
�سنويا.
وتعمل املعار�ض على تعزيز الفر�ص اال�ستثمارية يف املجاالت الزراعية وال�صناعية والتجارية وال�صناعات امل�ساندة لها؛ من خالل
ال�رشكات العاملية الوافدة ،وال�رشكات املحلية ،حيث يوفر املعر�ض فر�صة للجميع؛ موردين وم�ستوردين ،لالنتقال �إىل �آفاق �أرحب يف
التعاون ،يحققها املعر�ض؛ من خالل جتميع �أكرب قدر من اخلرباء وال�رشكات الكربى املعنية يف وقت واحد.
وت�سعى املعار�ض �إىل �أن يكون قبلة للزوار واملعنيني بال�صناعات الغذائية وم�ستلزماتها ،نظراً ملا متثله ال�سوق اللبنانية من �أهمية
كربى يف املنطقة العربية وال�رشق الأو�سط.
وتعترب بريوت جت�سيداً حقيقي ًا للمفهوم الذي ك�شفه النبوغ اللبناين باعتبار ان التوا�صل الفكري هو ال�سبيل الأف�ضل للتقدم والنجاح
والتعاي�ش بالن�سبة للأجيال املقبلة .وتنبع �أهمية بريوت يف هذا امل�ضمار من كونها مركزاً للتوا�صل بني النا�س والدول والأفكار �سواء
عندما كانت قرية �صغرية يف بدايات القرن الع�رشين� ،أو يف �أيامنا احلالية التي حتولت فيها �إىل مدينة عاملية عمالقة.
ويواجه لبنان اليوم جمموعة من التحديات غري امل�سبوقة يف الوقت الذي يقوم فيه العامل ب�إعادة تقييم مناذجه االقت�صادية وال�سيا�سية
والبيئية ،كما يدفعه التعقيد احلا�صل يف جمتمعاتنا العربية املرتابطة �إىل �إعادة النظر يف �أطر النمو والتطور لدينا .وال يزال احلل
الرئي�سي يتمثل باتباع نهج تعاوين جماعي يهدف �إىل معاجلة التحديات احلالية مثل الأزمة املالية العاملية ،والأمن الغذائي،
والتهديدات اخلارجية بني الدول ،وحماربة الفقر والبطالة ،واال�ضطرابات االجتماعية.
ومن هذا املنطلق� ،سي�شكل « معر�ض هوريكا ـ بريوت  »2013من�صة مهمة للتوا�صل وامل�ساهمة يف بناء �رشاكات رائدة
حتقق النمو واال�ستدامة .كما �سي�سعى املعر�ض �إىل ا�ستقطاب املفكرين واملبدعني لعر�ض اجنازاتهم العظيمة التي ت�شجع
على �إيجاد مناذج جديدة للنمو ،وطرح �أفكار جديدة للتوا�صل ،وا�ستعرا�ض اخلطط التي حتقق تقدم ًا حقيقي ًا .حيث
�سي�شارك يف املعر�ض لهذا العام كربى ال�رشكات واملنظمات العاملية واملحلية.
يف ظل الرتابط الكبري الذي ت�شهده جمتمعاتنا املعا�رصة ،بات من امل�ستحيل على �أي بلد �أو م�ؤ�س�سة �أو نظام
مواجهة التحديات امل�ستقبلية ب�شكل منفرد .وانطالق ًا من هذا الت�صور ،ف�إن «هوريكا» �سي�شكل من�ص ًة مهمة
لت�أ�سي�س ال�رشاكات التي تواكب املتطلبات املتغرية للعامل.
وهكذا �سي�ضفي ملتقى «هوريكا» الذي يقام يف العا�صمة اللبنانية ـ بريوت ،يف دورته اجلديد ٌة،
فر�صة ذهبية لتبادل اخلربات يف جماالت ال�ضيافة وامل�أكوالت يف ال�رشق الأو�سط وحمطة
�أ�سا�سية مل�شاركة الإجنازات يف عامل ال�ضيافة والذي خطا �أ�شواط ًا كبرية يف احلرفية واملعرفة.
ورغم الظروف التي تطاول املنطقة وتداعياتها على القطاع الغذائي ،ينطلق ملتقى
هوريكا» متحدي ًا ك ّل الظروف ،م�ش ّك ًال من خالل �سمعته العاملية عالمة فارقة لرفد
املقومات على م�ستوى ال�صناعة الغذائية مبا
القطاع ال�سياحي يف لبنان ب�أقوى
ّ
واملحرك الأ�سا�سي لقطاع
لرواد ال�صناعة
يجعل من «هوريكا» مرجع املهني ّ
ّ
ال�ضيافة حملي ًا و�إقليمي ًا.

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175
www.wilcopm.com
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Canned Chick Pea Dip, Chick Peas, White Beans & Green Peas
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�صناعات لبنانية

قطاع الصناعات الغذائية (انتاج وصادرات)
�شهد قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية
�أهمية ا�ستهالكية على ال�صعيدين املحلي
والعربي ،وتطوراً ملحوظ ًا على ال�صعيد
العاملي� ،إذ تعترب ال�صناعات الغذائية
الأوىل بني كل ال�صناعات الإ�ستهالكية
يف لبنان ،تختلف يف توزيعها بني
املحافظات اللبنانية .كما يختلف
توزيع ال�صناعات الغذائية وفق املناخ
وامل�ساحات املبنية لتلك امل�صانع.
ويتعلق منو قطاع ال�صناعات الغذائية
بنمو الأ�سواق اخلارجية ومطلباتها من
املنتجات الغذائية اللبنانية ،وكل العوامل
تتعلق بالإنت�شار الإغرتابي وفتح الأ�سواق
الإ�ستهالكية يف اخلارج.
ويتوزع قطاع ال�صناعات الغذائية بطريقة
�شبه ع�شوائية �إذ ال ترتكز �صناعة حمددة
يف مناطق دون االخرى ،على �سبيل
املثال ،تتواجد �أكرب م�صانع الطحني يف
بريوت و�ضواحيها ،وتليها طرابل�س كمركز
ثان لوجود املطاحن ،فيما تنت�رش بع�ض
ٍ
املطاحن ال�صغرية يف �سائر املناطق
اللبنانية.
�أما �صناعة الألبان فتتوزع بني حمافظتي
البقاع وجبل لبنان ،بالإ�ضافة اىل م�صانع
�صغرية يف �ضواحي بريوت� .أما �صناعة
اخلبز وم�شتقاته فال حدود النت�شار
امل�صدرة لهذه
امل�صانع الكربى �أو املخابز
ّ
ال�سلع بني بريوت و�ضواحيها واملدن كافة.
�إال �أن حمافظة جبل لبنان تعترب الأكرب
يف عدد امل�صانع رمبا لوجود امل�ساحات
الإعمارية وقربها من العا�صمة بريوت.
ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية الأكرث
فاعلية بني القطاعات ال�صناعية الأخرى
كونه املحفز على التطوير الرتباطه
املبا�رش بكل القطاعات ،ومنها القطاع
الزراعي والقطاع ال�صناعي (�صناعات
كرتون وبال�ستيك وحديد وزجاج وغريها)
بالإ�ضافة اىل قطاع اخلدمات والقطاع
املايل ،كونه القطاع الأكرث مرونة وطلب ًا
يف اال�سواق.
�إال �أن هذا القطاع يعترب القطاع الأكرث غياب ًا
عن الإهتمامات الر�سمية والدبلوما�سية ،يف
التبادل واملعاهدات والإقت�صاد اخلارجي،
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ملا فيه من جتاهل حلاجات ال�صناعة
الغذائية وحاجات امل�ستهلك لل�صناعة
املحلية.
تطور ال�صادرات
ومع تطور ال�صناعة الغذائية تقدم قطاع
ال�صادرات الغذائية ،فارتفعت ن�سبة الطلب
اخلارجي على املنتجات اللبنانية كافة
ح�سب الإنت�شار اللبناين يف العامل ،خ�صو�ص ًا
يف الأوروبية ،حيث �سجلت �صادرات
ال�صناعات الغذائية ن�سبة و�صلت اىل 28
مليون دوالر يف العام  ،2010وارتفعت اىل
 41.7مليون دوالر يف العام .2011

وتوزع الت�صدير اىل الدول العربية بن�سبة
 55.8يف املئة ،و�أوروبا الغربية  17.08يف
املئة ،وامريكا الالتينية  16.45يف املئة،
و�أوروبا ال�رشقية  4.8يف املئة ،و�أمريكا
وكندا  3.4يف املئة.
�أما نقاط القوة الداعمة لل�صناعات الغذائية
فرتتكز على نقاط متعددة تعمل على
تطويرها وتو�سيعها ومنها:
* الطبيعة املناخية والرتبة يف املنتجات
الزارعية.
* �أماكن ت�صدير املنتجات اللبنانية يف
الأ�سواق اللبنانية يف البلدان الأجنبية

ومنها اخلليج واوروبا وامريكا.
* اخلربة التي اكت�سبها املنتجون
اللبنانيون يف معرفة كيفية الت�سويق اىل
الأ�سواق الأجنبية.
* كلفة العمالة املتوفرة بكلفة معقولة
مقارنة بالبلدان ال�صناعية.
* دعم متوافر من ثالث خمتربات للتجارب
مبا يف ذلك  R&Dومدر�سة مهنية
متخ�ص�صة يف ال�صناعة الغذائية.
* ن�شاطات وم�شاركات يف معار�ض حملية
ودولية مثل �أوجنوا� -سيل -هوريكا-
جلف فود وغريها.

التو ّزع اجلغرايف للم�صانع اللبنانية

شركة فوديكو  -الشويفات

وقد تو ّزعت امل�صانع الغذائية يف لبنان على املحافظات بال�شكل التايل:
احتلت حمافظة جبل لبنان املرتبة الأوىل من حيث عدد امل�صانع وو�صل العدد الإجمايل اىل  217م�صنع ًا بن�سبة  36.9باملئة .واحتلت
حمافظة ال�شمال املرتبة الثانية حيث بلغ عدد امل�صانع  122بن�سبة  20.7باملئة .وجاءت حمافظة البقاع يف املرتبة الثالثة حيث بلغ
عدد امل�صانع  97م�صنع ًا بن�سبة  16.3يف املئة .وجاءت حمافظة اجلنوب يف املرتبة الرابعة وبلغ عدد امل�صانع  82م�صنع ًا بن�سبة 13.9
يف املئة .واحتلت العا�صمة بريوت املرتبة اخلام�سة يف عدد امل�صانع الذي بلغ  70م�صنع ًا بن�سبة  11.9باملئة.
بينت اجلداول املرفقة تو ّزع هذه امل�صانع ح�سب املحافظات والأق�ضية.
وقد ّ
وتوزعت امل�صانع يف �أق�ضية املحافظات وفق اجلداول التالية:

شوكوال كارال  -النقاش

مطاحن الفتوح  -جديدة غزير
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شركة داليا  -جبيل
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�صناعات لبنانية
اإلنفاق على التعبئة يساوي قيمة الحمالت اإلعالنية

كلفة التعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف:
دور أساس في ترويج المنتجات الغذائية
تاريخ العالمات التجارية

بد�أت العالمات التجارية يف الع�صور
الو�سطى عندما بد�أت ال�شعوب ت�ؤ�س�س
للنقابات املهنية (على غرار النقابات
العمالية) ،و�شكلت النقابات التجارية
لل�سيطرة على كمية ونوعية الإنتاج.
وكان هناك �رشط واحد �أن ميثل كل منتج
الب�ضائع حتى ميكن تقييده بالناجت عند
ال�رضورة .ل�ضبط النوعية ومراقبة ال�سلع
من خالل العالمات التجارية و�أي�ض ًا
احلماية للم�شرتي ،فيما الآن تطورت
عملية املراقبة والرتويج وميكن الآن
حتديد م�صدر املنتج.
وبد�أ هذا القطاع بالتنامي بعد احلرب
الأهلية الأمريكية ،وبقيت بع�ض
العالمات التجارية التي انطلقت يف
العام  1870قوية لغاية اليوم ،على اعتبار
�أن عالمة جيدة ت�ؤكد عادة اهمية املنتج
وبالتايل احلفاظ على اجلودة وت�شجع
على تكرار ال�رشاء.

األهمية االستراتيجية للتغليف

اتخذت التعبئة والتغليف �أكرث من
وظيفة� ،إذ �إن �أهميتها تتمثل بزيادة
القدرة التناف�سية يف اال�سواق العاملية،
وال ميكن ح�رصها يف بلد املن�ش�أ فقط.
وبات قطاع ًا منف�ص ًال بحد ذاته ،لكنه
ذات �أهمية ا�سرتاتيجية كبرية يف �شتى
ال�صناعات ال �سيما ال�صناعات الغذائية
على م�ستوى العامل.
ومن �ش�أن اخلطط اال�سرتاتيجية لقطاع
التعئبة والتغليف معرفة احتياجات
ال�سوق امل�ستهدفة وتنا�سب عملية
الت�سويق الالزمة ،وقد يكون هذا القطاع
�أكرث العوامل حيوية بني ال�صناعات
كافة� .إذ ميكن ل�سلعة جديدة �أن ت�صبح
عام ًال رئي�سي ًا يف ا�سرتاتيجية جديدة
للت�سويق من قبل ب�شكل ملحوظ لتح�سني
اجمايل الناجت .ومن نواحي �أخرى تزيد
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وكانت كلفة التعبئة والتغليف يف
العامل قد و�صلت عام  2004اىل حواىل
 485مليار دوالر ،ق�سمت اىل  460مليار
دوالر تقريب ًا كلفة مبيعات حاويات
التعبئة والتغليف ،وقرابة  25مليار دوالر
مبيعات الآالت .ت�ستخدم يف جمموعة
وا�سعة عرب جمموعة من ال�صناعات
الغذائية وامل�رشوبات ،والرعاية ال�صحية،
وم�ستح�رضات التجميل وغريها من ال�سلع
اال�ستهالكية ،ف�ض ًال عن جمموعة من
القطاعات ال�صناعية ،و�أ�صبحت �صناعة
التعبئة والتغليف عن�رصاً �أ�سا�سي ًا ،مع

تزايد ا�ستخدامها على نطاق وا�سع ومبا
يتما�شى مع تطور االقت�صاد العاملي.
ويف ظل تطور و�سائل البيع واملعامالت
التجارية االلكرتونية جتري ممار�سة
ال�ضغط لتخفي�ض الأ�سعار من قبل
�أ�صحاب العالمة التجارية وجتار
التجزئة على حد �سواء ،وتزايد ا�ستخدام
التجارة الإلكرتونية جعل املناق�صات
يف الأعمال كلها من م�صادر املواد.
لقد �أثرت ال�ضغوط كثرياً على الأ�سواق
يف �أوروبا الغربية واليابان و�أمريكا
ال�شمالية ،و�أدت يف بع�ض احلاالت �إىل ما
يقارب ال�صفر يف منو ا�ستهالك التعبئة

والتغليف يف العامل املتقدم .ومع ذلك ،ال
تزال هناك فر�ص للنمو مدفوع ًا بزيادة
ا�ستهالك املواد املعب�أة بدال من الغذاء غري
املعب�أ ،وكذلك النمو العام عرب جمموعة
من جماالت ال�سلع اال�ستهالكية .يف الوقت
نف�سه ،ف�إن النمو ال�رسيع يف ا�ستخدام
التعبئة والتغليف ،يف االقت�صادات
ال�رسيعة النمو يف �آ�سيا و�أوروبا ال�رشقية،
يتيح فر�صا جديدة للموردين ،على الرغم
من املخاطر الكامنة يف وجود درجة
عالية يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار ،وال
�سيما يف �ضوء جتربة الأ�سواق يف جنوب
�أمريكا خالل ال�سنوات الأخرية.

شركة روتو فليكسو برس  -الشوير

القدرة تناف�سية وت�ساهم بنجاح انت�شار
ال�سلعة .والتجديد ب�شكل التغليف العام
و�أ�ساليب التعبئة الآمنة يرفع ن�سبة
الطلب عليها.
ومن ناحية ال�شحن والت�صدير ،فقد �ش ّكل
قطاع التعبئة والتغليف �أهمية كربى
امل�صدرة ،وهذا ما نا�سب
لوقاية ال�سلع
ّ
ال�صناعيني وجتار اجلملة ،حلماية
الب�ضائع �أثناء عملية ال�شحن.
لهذا باتت عملية التعبئة والتغليف �أمراً
حيوي ًا لتجار التجزئة ،فقد ا�ستفادوا
من احلماية ب�شكل �أف�ضل و�سه ّلت عليهم
عملية الرتويج ،كما قللت من كلفة
التخزين واحلماية من التلف �أو ال�رسقة.

التسويق

عامل ت�سويق ال�سلع الإ�ستهالكية مرتبط
ب�شكل مبا�رش مب�س�ألة التعبئة والتغليف
كونهم �ضمن دائرة واحدة .فمع التغليف
اجليد وال�صورة املميزة تخدم ال�سلعة
نف�سها بنف�سها خالل عملية البيع
بالتجزئة� .إال �أن هذا الأمر ال يحد من
رفع كلفة التوزيع ،فكلما حت�سن و�ضع
التغليف زادت ن�سبة اجلودة ،وارتفعت
90

القدرة على املناف�سة ،وزادت عملية
املبيع ،وحتركت عجلة الإنتاج.
�أما احت�ساب م�صاريف التعبئة والتغليف
فيعود اىل الن�سبة املئوية من �سعر بيع
ال�رشكة امل�صنعة وهي تختلف من نطاق
اىل �آخر� ،إذ ترتاوح بني � 1إىل  70يف املئة
فقط.

دراسة

ووفق الدرا�سة التي �أجراها الدكتور «�إ.
�شانتا»  ،I. Chanetaمن كلية التجارة
يف جامعة زميبابوي ،عن التعبئة
والتغليف يف العامل ،وارتباطها املبا�رش
بال�صناعات الغذائية ،فقد تطور هذا
القطاع عرب ال�سنوات ب�شكل �رسيع وبات
من �أهم عوامل تطور الرتويج لل�سلع
الغذائية ب�شكل مبا�رش.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن التعبئة والتغليف
والعالمة التجارية هي �أكرث من جمرد
�رشاء �صندوق من الورق املقوى واخلالف
على ا�سم ال�رشكة ،ويف بع�ض احلاالت
قد تكون قرارات التعبئة والتغليف
والعالمات التجارية �أكرث �أهمية من
قرارات املنتجات املادية.

يف عام � ،2003أحرزت الأ�سواق
الأمريكية ال�شمالية ،مبا يف
ذلك كندا واملك�سيك ،على
الن�صيب الأكرب من التعبئة
والتغليف العاملية و�صلت
قيمته اىل  132مليار دوالر
(� ،)32٪أوروبا الغربية ()26٪
و�آ�سيا ( .)26٪و�أكرب �سوق
للتعبئة يف العام نف�سه كانت
الواليات املتحدة الأمريكية
التي و�صلت مبيعاتها اىل 113
مليار دوالر .وت�أتي اليابان
يف املرتبة الثانية مع مبيعات
 49مليار دوالر ،متقدمة على
ال�صني يف  32مليار دوالر ،ويف
�أملانيا و�صلت اىل  21مليار
دوالر وفرن�سا  19مليار دوالر.
91
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�صناعات لبنانية
توقعات اال�ستهالك ح�سب نوع التعبئة
والتغليف
يف العام  2003ارتفع الطلب على الورق
والورق املقوى وزادت من قيمتها
يف ال�سوق العاملية اىل  1647مليار

أنواع التعبئة والتغليف

ت�شمل مواد التعبئة والتغليف جمموعة
وا�سعة من �أنواع املواد منها الورق
والكرتون والبال�ستيك واملعادن
والزجاج واخل�شب وغريها من املواد.

يتم احت�ساب الن�صيب الأكرب من التعبئة
والتغليف العاملية للتغليف بالورق
والورق املقوى مع مبيعات  165مليار
دوالر يف عام � ،2003أي ما يعادل 38٪
من ال�سوق .ويعترب الورق والورق املقوى

دوالر ،وهو ما ميثل زيادة قدرها
 10٪عن العام  - 2002نتيجة ل�ضعف
الدوالر خارج الواليات املتحدة ما زاد
املبيعات  -مع تزايد اال�ستهالك مبعدل
متو�سط �سنوي قدره  3٪منذ عام .1999

ومتثل �أ�سواق �أمريكا ال�شمالية ن�سبة
 32٪من املبيعات مبا يقارب  52.2مليار
دوالر يف ال�سنة ،ومنو مبعدل  0.4٪فقط
يف تلك الفرتة ب�سبب تراجع الطلب
االمريكي.

�أكرب عن�رصين يف ال�سوق عام � ،2009إذا
منا مبعدل �سنوي حواىل  4٪من حيث
القيمة احلقيقية ،ب�سبب ارتفاع الطلب
عليه يف الأ�سواق ،ف�ض ًال عن منو التعبئة
والتغليف يف جميع �أنحاء العامل.

وتظهر الجداول (بحسب دراسة بيرا الدولية المحدودة) كيفية استخدام التعبئة والتغليف
بنسب متفاوتة على النحو التالي:

جميل إخوان  -بكفيا

تغليف الورق والكارتون
كانت الأ�سواق هي الأ�رسع منواً للتغليف
الورق والورق املقوى بني 2003-1999
يف �أوروبا ال�رشقية ،مع اال�ستثمار يف
القدرات اجلديدة ،وحتول ميزان االنتاج
بعيداً من ارتفاع التكلفة يف �أوروبا
الغربية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شهد النمو
القوي يف الطلب على الورق الرو�سي،
ف�شهد قطاع التعبئة والتغليف زيادة
يف اال�ستهالك من  $ 1،2مليار يف عام
� 1999إىل ما يقرب من  3مليارات دوالر
يف عام .2003
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يوني كرتون  -غزير
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�صناعات لبنانية

البال�ستيك
ترجم النمو يف اال�ستهالك العام
للتغليف بالبال�ستيك يف زيادة الطلب
عليه يف جميع �أنحاء العامل .ففي

�أوروبا الغربية ،و�صلت ن�سبة الطلب
على التعبئة والتغليف لـ 37٪يف عام
 ،2003يف ما �شهدت ال�صني ن�سبة
ارتفاع كونها �أحد �أهم املنتجني

وامل�ستخدمني ل�صناعة البال�ستيك.
وبلغ ناجت البال�سيتك عندها يف عام
 2003بن�سبة  11.7مليون طن ،وارتفع اىل
 18.7مليار طن يف العام .2009

املبيعات املرنة
ومنت مبيعات البال�ستيك والتغليف
املرنة مبعدل �سنوي قدره  4٪خالل
الفرتة  2003-1999لت�صل �إىل $ 53
مليار .و�شهدت قيمة املبيعات منواً
مبعدل بطيء ن�سبي ًا .ب�سبب الطاقة
املفرطة يف العديد من الأ�سواق وما
يرتتب على ذلك من مناف�سة �شديدة يف
الأ�سعار.
كما �شهدت الأ�سواق الأوروبية ال�رشقية
منواً �أ�رسع يف ال�سنوات الأخرية ،وزادت
مبعدل �سنوي بن�سبة  14٪لت�صل �إىل 3.2
مليار دوالر .وكانت ال�سوق الرو�سية
الأ�رسع منواً من جميع الأ�سواق� ،إذ
�شهدت ارتفاع ًا من  429مليون دوالر
يف عام � 1999إىل  1.44مليار دوالر.
وبقيت الواليات املتحدة الأكرث تقدم ًا
�إذ و�صلت اىل قيمة  17.7مليار دوالر
يف عام  2003من ا�ستهالك البال�ستيك

املرن ،متقدمة على اليابان بن�سبة
( 4.2مليار دوالر) ،و�إيطاليا ( 3.3مليار

ج.أس .بالست  -البوشرية

دوالر) واململكة املتحدة ( 3.2مليار
دوالر).

م.ع .بالستيك  -بئر حسن

ا�ستهالك البال�ستيك والتغليف ح�سب املنطقة

فاكيوم باغز  -رومية
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وزير الصناعة فريج صابونجيان:
مستعدون لدعم قطاع الصناعة الغذائية
ي�ؤكد وزير ال�صناعة واالقت�صاد فريج �صابوجنيان يف هذا اللقاء �أهمية حماية �صناعتنا ب�إ�ضافة ر�سوم ًا
معينة من الر�سوم ،على ان يكون لدى لبنان موقف من الدول التي تخالف الإتفاقات� ،أو تقدم دعم ًا غري
مبا�رش ملنتجاتها.
وي�شري �صابوجنيان �إىل حرب كبرية يعي�شها العامل اليوم وهي احلرب االقت�صادية ،ولذلك تعترب املناف�سة
�رشعية يف كل القطاعات املنتجة ،ولكن على �أن يكون هناك توازن يف التعامل بيننا وبني الدول الأخرى.
وحتدث �صابوجنيان عن املناطق ال�صناعية والفارق بيننا وبني الدول الأخرى .ففي حني ا�ستحدثت هذه
الدول مناطقها ال�صناعية منذ ع�رشين �سنة ومنت وتطورت و�أ�صبح لديها �صناعة ،ف�إن لبنان يبقى و�ضعه
خمتلف ًا لأ�سباب عديدة.
حتدث �صابوجنيان عن توجه للحكومة والوزارة وجمعية ال�صناعيني� ،إىل �أن تكون ال�صناعة موازية للتجارة
و�سوق.
واخلدمات ،م�ؤكداً دعمه لل�صناعي ،على �أن يعرف الأخري كيف يبتكر وينتج ّ
يف العام � 2011/2010سجلت ال�صناعات
اللبنانية تقدم ًا يف �صادراتها؟ كيف
تقر�أ هذا الن�شاط يف ال�صادرات وما هي
�أ�سبابه بر�أيكم؟
اه��م الأ�سباب التي �ساعدت يف تنمية
الن��ت��اج
ال�����ص��ادرات اللبنانية ه��و �إن إ
حت�سن لناحية النوعية،
الغذائي يف لبنان ّ
متنوع ًا �أك�ثر ،ي�ضاف �إىل ذلك
و�أ�صبح
ّ
�أنه �صارت لدينا ا�سواق جديدة يتطلع
ال�صناعيون اللبنانيون �إليها اليوم
للت�صدير .وهذه العوامل املجتمعة اعطت
القوة لقطاع الإنتاج الغذائي ،و�أنا �أتفاءل
بخطواتهم امل�ستقبلية.

كلفة العقار
 يظهر ال��واق��ع �أن ال�سلع اللبنانيةتواجه تناف�س ًا كبرياً وفقدت قدرتها
على املناف�سة هناك �أ�سباب مو�ضوعية
وا�سباب �أخرى ،مث ُال الإتفاقات التجارية
غري املن�صفة واجلمارك ،مث ًال تقدم تركيا
الدعم ل�صناعاتها بينما الدولة ال تتخذ
�إج��راءات باملقابل ،بالإ�ضافة اىل كلفة
الإن��ت��اج الإ�ضافية مثل املحروقات،
الربميل ب�ألف دوالر يف ما �سعره يف
اخل��ارج مئة دوالر ،والعامل الثالث
الإ�ستثمار العقاري .يعترب ال�صناعيون �أن
الدولة مل ت�أخذ هذا االمر باالعتبار؟
قبل كل �شيء بالن�سبة �إىل كلفة العقار،
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�أعتقد �أن لبنان حجمه لي�س بكبري ون�سبة
ال��ب��ن��اء فيه م��رغ��وب��ة ،ومب��ا ان معظم
ال�صناعيني يف�ضلون بناء م�صانعهم
ح��ول ب�يروت بالت�أكيد �ستكون الكلفة
�أغلى .و�أن�صح من ينتج بكميات كبرية،
وعمله لي�س له عالقة بالتغيري اليومي
ان كان باملوا�صفات �أو باجلودة ،نقل
م�صنعه اىل خارج ب�يروت ،يف ال�شمال
�أو اجلنوب �أو يف البقاع ،لأن لدينا فيها
أرا����ض كثرية �شا�سعة .ونحن ك��وزارة
� ٍ
�صناعة �سندعمه ،لأنه �إذا نقل م�صنعه اىل
جانب قرى معينة ن�ستطيع �إيجاد فر�ص
عمل فيها و�أنا ا�شجعها هذه الفكرة.
�أم���ا ع��ن ال��دع��م ،ف����أود �أن ي��ع��رف كل
اللبنانيني �أن��ه لي�ست كل الأم���ور حت ّل
ب��ال��دع��م ،فهناك �إت��ف��اق��ات ب�ين ال��دول
منها ما هو بفئة  ،WTOومنها OMC
(م��وزع التجارة العاملية)� ،صحيح �أن
هذه الإتفاقات وقعت لفتح الأ�سواق على
بع�ضها� ،إال اننا من ال�رضوري �أن يكون
لدينا موقف من ال��دول التي تدخل اىل
هذه املنظمات وتخالف الإتفاقات� ،أو
تقدم دعم ًا غري مبا�رش ملنتجاتها ،ونحن
ك�رشكة �إذا عرفنا يكون لدينا موقف
يعدلوا التعامل
اجتاه هذه الدولة ،و�إذا مل ّ
عندها نحمي حدودنا ونحمي جتارتنا
و�صناعتنا ،ون�ستطيع �أن ن�ضيف ر�سوم ًا
معينة كنوع من احلماية.
 مل��اذا ال نفعل ذل��ك؟ فمث ًال �صندوقال��ف��ول ال�سعودي يخرج م��ن املعمل
بت�سعة دوالرات ،وي�صل ويوزع يف ال�سوق
بثمانية وربع ،لأن املازوت �أقل والكلفة
واليد العاملة �أقل ويبقى ا�ستثمار الأر�ض؟
ال تن�سى �أن الطعم يختلف لأن ال�صناعة
اللبنانية �أطيب ،عندنا الطبيعة �أح�سن من
ال�سعودية كما �أن لدينا مياه ًا طبيعية،
بينما املياه يف ال�سعودية مكررة ،عندما
نبحث عن القيمة امل�ضافة ن�س ّلط ال�ضوء
على الت�سويق والدعاية على هذا الأ�سا�س.
 هذه واحدة من الأ�سباب ،ال ي�ستطيعك��ل ال�صناعيني ال���دخ���ول ب��اجل��ودة،
فهناك �صناعيون كبار يبيعون �ضمن
املوا�صفات يواجهون املناف�سة؟
املناف�سة موجودة يف كل القطاعات وهي
موجودة بني كل الدول� ،أكرب حرب تدور
يف العامل اليوم هي احلرب االقت�صادية،
�أحيان ًا نرى حرب ًا ب�سبب واقع اقت�صادي.

توازن في التعامل
 م��اذا تفعل الدولة حيال املعاملةباملثل؟ مث ًال تركيا تدعم �صادراتها؟
نحن �أخذنا موقف ًا يف هذا املو�ضوع ،ف�أنا
لن �أقبل بتواجد مناطق حرة مع تركيا
نهائي ًا ،ويجب �أن ت��زال ،مبدئي وا�ضح
ج��داً� ،أن �أي �إتفاق مع �أي دولة يجب �أن
ي�أخذ بالإعتبار عدد ال�سكان املوجود بني
99

الدولتني وجغرافيتها وم�ساحتها� ،إذا كانت
الدولة التي �أتفقنا معها �أكرب منا بع�رشين
مرة وعدد �سكانها �أكرث منا بثالثني مرة ال
يكون هناك توازن بالتعامل ،هنا نحمي
اتفاقياتنا ويجب �أخذ الن�سبة باالعتبار.
ه��ذا بالإ�ضافة اىل �أن الإتفاقيات يف
البلدان العربية املعروفة باتفاق «تي�سري
العرب» ،وهناك بع�ض البلدان ال يحرتمون
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هذه االتفاقية ،ومن املفرو�ض ان نلفت
نظرهم ثالث مرات ،وان مل تتجاوب يجب
�أن نحمي �سلعتنا وهذا حقنا.
وذات مرة اجتمعت يف وزارة اخلارجية
مع بع�ض ال���وزراء وتكلمت مع الوزير
عدنان من�صور وقتها ،واطلعتهم على
ال�شكاوى امل��وج��ودة م��ن ال�صناعيني
يف ما يخ�ص ال�صناعات الغذائية التي
ت�شحن من لبنان ،و�أعلمتهم �أن هناك بلداً
عربي ًا يبقي الب�ضائع اللبنانية �أ�سبوعني
�أو ثالثة يف املرف أ� ويقولون �إن مدتها
تغريت وال ن�ستطيع ادخالها ،وبلداً �آخر
و�ضع ر�سوم ًا �أكرث من املتفق عليه.
 و�أن��ت��م ت�سريون يف اجت��اه حمايةال�صناعة اللبنانية من هذه الثغرات؟
بالت�أكيد هذا مهم ،لإن ذلك ي�ساعد يف
�سد الثغرات التي تواجهنا من هنا وهناك.

الصناعي واالبتكار
 هل ت�أخذون باالعتبار التفاوت يفكلفة الإنتاج حلماية ال�صناعة؟
ه��ذا واجبنا ك��دول��ة ووزارة �صناعة،
ولكنني �أرى �أن لل�صناعي دوراً ،فال
ا�ستطيع ك�صناعي �أعرف �أن مواد معينة
ت�ص ّنع ببلد معني ب�سعر ما ،ك�أن ت�صل هذه
ال�سلعة الينا ب�سعر خم�سة دوالرات فيما
هي تكلفني ال�سعر نف�سه ،عندها �أقوم
بدرا�ساتي وابحاثي� ،أراج��ع ح�ساباتي
�إما �أن �أ�ص ّنعها �أو ال� ،أو �أجد لها بدي ًال
ميزة معينة �أ�سوق على
�أو �أ�ضيف �إليها ّ
�أ�سا�سها .ال بد �أن تكون لدى ال�صناعي
�أفكار مبتكر.
 �صحيح �أن على ال�صناعي �أن يبتكر،لكن �ألي�ست هذه مهمات الدولة؟
نحن ننتبه اىل هذا الأمر وهي واجباتنا
كما تذكر.
 من الوا�ضح �أن املناطق ال�صناعيةتخفف الكلفة� ،أين حددوها؟
ه��ذه نظرة غري واقعية لكل البلدان،
املناطق ال�صناعية �أ�ستحدثت يف بع�ض
البلدان يف �آخر ع�رشين �سنة و�صار فيها
منو وحتولت لل�صناعة .بينما نحن يف
لبنان فعمر البلد �أكرث من خم�سة �آالف
�سنة .وعملي ًا بنى بع�ض اللبنانيني �أبنية
خا�صة لهم لل�سكن ،بنوا حتتها م�صانع
�صغرية .هنا ال �أ�ستطيع �أن �أق��ول له
(�أغلق معملك وا�ستثمر عن جديد الننا
�أ�س�سنا لك منطقة �صناعية) ،نحن لدينا
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و�ضع وجو معني ن�ستطيع املحافظة
عليه� ،إذا ك��ان و�ضعه الإقت�صادي
منا�سب ًا ي�ستطيع �رشاء �أي قطعة �أر�ض
يف �أي��ة منطقة ويبني عليها م�صنعه
وال��وزارة جاهزة لت�شجعه �إن كان من
ناحية الرخ�صة� ،أو على �صعيد وزارة
ال�صناعة وال��زراع��ة ،ونحن مع ًا لدينا
توجه مل�ساعدة �أي �صناعي ت�شجيع ًا منا
لتنمية الريف.
وافرتا�ض ًا �أنني من ال�شمال �أري��د فتح
م�صنعي يف ال�شمال ،و�إذا بنيت منطقة
�صناعية يف البقاع قد ال �أرغب بالتوجه
اىل هناك.

عملية التسويق
 ن�ضيف اىل امل�شاكل م�شكلة �أخرىتتمثل بكلفة النقل من امل�صنع اىل البحر؟
م�ستحيل هذا الكالم ،فنحن مرف�أنا �أقرب
اىل �أي م�صنع �أينما ك��ان� ،إذا ا�ستوردنا
�لا ،يك ّلف نقل
ب�ضائع م��ن �إيطاليا م��ث ً
الكونتيرن من البحر اىل البحر �أق��ل �أربع
م��رات م��ن النقل ال��داخ��ل��ي ،ويف �أمريكا
وبريطانيا وفرن�سا ال�شيء نف�سه ،و�إذا كان
م�صنعي يف باري�س و�أريد نقل الب�ضائع اىل
مار�سيه تكلفني �أغلى من فرن�سا اىل لبنان.
 كيف ت�ساعدون ال�صناعيني يف عملية100

الت�سويق؟
�أو ًال �أه��م �شيء هو دعمنا لل�صناعيني
ك��وزراء وجمعية ال�صناعيني وحكومة،
هناك توجه ب�أن تكون ال�صناعة موازية
للتجارة واخلدمات ،لذلك علينا تقدمي
الدعم ،واملهمة التالية تكون على عاتق
ال�صناعي ال��ذي يجب �أن يعرف كيف
وي�سوق.
يبتكر وينتج
ّ
وه��ن��ا �أن�����ص��ح ك��ل ال�صناعيني يف هذا
املجال �إذا كان لديهم �ضعف يف الت�سويق
�أن يت�صلوا ب�رشكات الت�سويق لت�ساعدهم،
و�إذا ك���ان ل��دي��ه��م ���ض��ع��ف يف اجل���ودة
ليح�سن جودتهم .وجنح
ليبحثوا عن �أحد
ّ
الكثريون لأنهم تابعوا الأنظمة اجلديدة
و�أتبعوا موا�صفات اجلودة واتبعوا الأيزو
وا�ستطاعوا الت�صدير و�صار لديهم انت�شار
يف جميع البلدان.
 �إذاً تعزيز قطاع ال�صناعات الغذائيةينعك�س على باقي القطاعات و�أبرزها
الزراعة التعبئة والتغليف وغريها ،هل �أنتم
مهتمني كوزارة لإعطاء هذا القطاع حقه؟
و�أكرث من حقه ،ونحن م�ستعدون لدعم
ه��ذا القطاع �ضمن الواقعية ،وهنا ال
ميكن لل�صناعي �أن ي��ق��ول �إن���ه يريد
ت�أ�سي�س م�صنع وعلى احلكومة �أن تدعم
ن�صف الإنتاج.
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ملف خا�ص
رئيس مجموعة الفا انترفود للصناعات الغذائية
زين حرب :لبنان رائد في الصناعات الغذائية

يك�ش���ف رئي����س جمموع���ة الفا
انرتف���ود لل�ص���ناعات الغذائية
زي���ن حرب ،يف هذا احلوار اهمية
الت�س���ميات �أو امل�صطلحات التي
ميكن اعتمادها حلماية ال�صناعة
اللبناني���ة ،وذل���ك عل���ى قاعدة
املعاملة باملثل كخطوة ملواجهة
تالع���ب بع����ض ال���دول العربية
واالجنبية .فبني الر�سوم اجلمركية
�أو ر�سوم وبدل املحروقات تلعب
الدول على الت�سميات ،وهي بذلك
تتحايل لكي حتمي �ص���ناعاتها،
ولكن ال�س����ؤال يبق���ى وماذا عن
لبنان؟
يعت�بر ال�سي��د زي��ن ح��رب ان �أ�سب��اب
من��و �ص��ادرات لبن��ان خ�لال العام�ين
املن�رصم�ين ( 2011و  )2012انعك���س
ايجاب�� ًا على قطاع ال�صناع��ات الغذائية،
وم��ا �ساع��د يف ذل��ك ه��و قل��ة امل�ش��اكل
الت��ي تواجه امل�صانع يف ال��دول العربية
الأخ��رى (غري ال��دول التي تع��اين �أزمات
�أمني��ة) ،وهذا �ش��كل دافع ًا لن��ا يف زيادة
�صادراتنا الغذائي��ة �إىل البالد الأوروبية
والأمريكية ،وكذلك النمو الذي ح�صل يف
� 2010ساعد املعامل وال�صناعات.

خططنا المستقبلية

وحول خططه امل�ستقبلية ،وعما �إذا كانت
لدي��ه خط��ة ا�سرتاتيجي��ة ملجموع��ة الفا
انرتف��ود يف الوق��ت احلا��ضر .قال حرب
�أن ال فك��رة للتطوي��ر وال جم��ال للقي��ام
ب���أي م�شاريع جديدة للع��ام  ،2013ب�سبب
الأو�ضاع التي تعاين منها املنطقة ككل.
ولكن��ه من جهة ثانية �أكد وجود م�شاريع
متع��ددة وكثرية لع�رش �سنني مقبلة ،وهي
الآن مرهون��ة بتح�سن الظروف كما تعلم.
ولذل��ك نحن مرتيثون فق��ط حتى نرى ما
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الذي �سيح�صل يف املنطقة.

لدينا معارض مستمرة

ورداً عل��ى �س���ؤال ع��ن كيفي��ة دخ��ول
املنتجات اللبنانية �إىل الأ�سواق العاملية،
�أجاب حرب
�إن��ه لطامل��ا كان��ت لل�صناع��ات الغذائية
اللبناني��ة الق��درة للتفاع��ل م��ع تطورات
الأ�س��واق العاملي��ة ،والدلي��ل جناحن��ا
يف الت�صدي��ر .ولك��ن رغم الظ��روف نحن
ق��ادرون عل��ى الو�ص��ول �إىل مرحل��ة �إن
 99%م��ن �أن املنت��ج اللبن��اين �سيك��ون
مقب��و ًال يف اال�س��واق اخلارجي��ة ،ي�ضاف
�إىل �أن اللبناين املغرتب يرغب �أن ي�شرتي
الب�ضاع��ة اللبناني��ة يف جمي��ع �أنح��اء
الع��امل� ،سواء كان يف �أمريكا �أم يف الدول
العربية �أو يف �أوروبا �أو غريها� .أي هناك
ثقة باملنتج اللبناين.
وع��ن اخلطوات اال�ستثنائي��ة التي تتبعها
الف��ا للرتوي��ج لإنتاجه��ا خا�ص��ة يف
اال�س��واق اخلارجية� ،أو�ضح ح��رب :لدينا
معار���ض دائم��ة ،ونعم��ل م��ن خالله��ا،
كمعر�ض دبي ومعر�ض �سيال يف باري�س
104

ومعر���ض �أردوغ��ا يف �أملاني��ا ،ومعر�ض
يف نيويورك ولدين��ا الهوريكا يف لبنان.
كم��ا �شاركنا يف العديد من املعار�ض يف
كل من �أ�سرتاليا ونيويورك.
�أمتن��ى عل��ى الدول��ة اللبناني��ة �إذا كانت
ت�ستطي��ع م�ساعدتنا يف فت��ح �أي معر�ض
�لا.
يف �أم�يركا الالتيني��ة ،كالربازي��ل مث ً
لأن يف هذه البالد جاليات لبنانية كبرية
ج��داً ،وباعتقادي لي�س هن��اك �شيء بعيد
ع��ن البلوغ �إذا ما تواف��رت الإرادة ،ولكن
م�شكلتن��ا �أي��ن تكمن؟ تكم��ن يف �أن لدينا
بع���ض النفق��ات وخ�صو�ص�� ًا يف عملي��ة
الت�سوي��ق .فعملي��ة ال�شحن من املعمل �إىل
املرف�أ �إىل ظهر الباخرة ،تكلفنا يف حدود
الأل��ف �أو الألف��ي دوالر ،وتبع�� ًا لنوعي��ة
الب�ضاع��ة والناق��ل .وه��ذه نفق��ات غ�ير
منظ��ورة ،وال ن�ستطي��ع الت�صدير مبوجب
اتفاقية جامعة الدول العربية �إىل املغرب.

تعثر التصدير

�أم��ا ع��ن ال�سب��ب يف تع�ثر الت�صدي��ر �إىل
دول املغ��رب� ،شدد حرب عل��ى �أن الأمور
بحاج��ة �إىل �ضغ��ط من جه��ة امل�س�ؤولني

يف دولتن��ا لرتتي��ب العالق��ة بيننا وبني
اال�سواق العربي��ة ،فنحن ن�ستورد �رسدين
من املغرب ،ونطبق اتفاقية جامعة الدول
العربي��ة ،ونطال��ب ب���أن يك��ون التعام��ل
باملث��ل .ي�ض��اف �إىل ذل��ك �أن ب�ضائعن��ا
ذات من�ش���أ عرب��ي ،وليق��م امل�س�ؤول��ون
بالدرا�س��ات الالزمة حلل امل�س�ألة العالقة
بينن��ا ،لأننا حاولن��ا �أن ن�شحن ب�ضائعنا
�إىل املغ��رب� ،إال �أن امل�س�ؤول�ين هن��اك
رف�ض��وا واعدين بزيارتن��ا ،ولكن �أحداً مل
ي�أت حتى الآن.
وعم��ا �إذا كانت امل�شكلة يف املغرب فقط،
و�أن املنتج��ات ال�سعودي��ة ت�أت��ي .ق��ال
حرب :كما �أو�ضح �أن هذا الو�ضع ين�سحب
عل��ى اجلزائ��ر وتون�س �أي�ض�� ًا� .أي املغرب
العرب��ي� .أما بالن�سب��ة �إىل ال�سعودية فان
الكلفة �أقل مبا يحتم على الدولة اللبنانية
حماي��ة املعام��ل ال�صناعية ب���أي ت�سمية
�سميت ،جم��ارك �أم بدل حمروقات ور�سم
مدار���س� ،أو ر�س��م حمروق��ات .وبه��ذه
الطريق��ة ت�ستطي��ع الدول��ة �أن تتخ��ذ �أي
خط��وة حلماية ال�صناع��ة الوطنية .ولهذا
نحن ال ندخل يف ق�صة اجلمارك .ون�ضطر
�إىل تطبي��ق عملي��ة « .»Cotoوه��ذه
الأ�سالي��ب تطبقه��ا بع�ض ال��دول العربية
�لا �رضيب��ة م��ا ي�سم��ى ر�سم ًا
وهن��اك مث ً
�ضمني�� ًا ،وهي مطبق��ة يف �سوريا .ول�ست
�أدري م��اذا ميكن �أن يبتك��روا من �أ�سماء،
ولكن يتوجب حتويلها �إىل ا�سم �آخر.
وعم��ا �إذا كان يق�ص��د اللعب على الألفاظ
ال�ستب��دال �أ�سماء الر�س��وم ب�أ�سماء �أخرى،
يق��ول ح��رب :امله��م ل��دي هو م��ا ي�ساعد
ال�صناع��ات يف الوق��وف عل��ى رجليه��ا.
وكل املو�ض��وع ه��و كي��ف نحم��ي البل��د
بر�س��م حمروق��ات �أو ر�سم حت�سني �أو �سمه
ما �شئت ،والدولة �ست�ستفيد من هذا الر�سم
لدع��م املحروقات (غ�ير البنزين) وهو ما
�سينعك�س حت�سن ًا يف قطاع الكهرباء.

ريادة لبنان

وح��ول ر�أي��ه يف �أن تعزي��ز ه��ذا القط��اع،
�سيدف��ع لبن��ان لك��ي يك��ون م��ن ال��دول
الرائدة يف ال�صناعات الغذائية� .أكد حرب:
ي�ستطيع لبنان ان يكون من الرواد يف هذا
القطاع مئة باملئ��ة .بل �إنه كان رائداً يف
ال�صناعات الغذائية يف العامل العربي� ،إال
�أن ظروف احلرب يف لبنان كان لها ت�أثري
وا�ضح على كل القطاعات االنتاجية.
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الآن خرجن��ا م��ن تلك الظ��روف ،ويهمنا
الت�أكي��د �أن قط��اع ال�صناع��ة لي�س عائلة
واح��دة تعي���ش منه ب��ل هن��اك عائالت،
وه��و على عك���س اال�ستثمار ال��ذي يكون
�أو�س��ع  ،فه��و يبد�أ ا�ستثم��اره من املزارع
�إىل امل�صانع.
ورداً عل��ى �س���ؤال ح��ول القطاع��ات التي
تع��زز ال�صناع��ة .ي��رى ح��رب �أن قط��اع
الزراعة واليد العامل��ة والنقل والوظائف
ه��ي م��ن القطاعات التي تع��زز ال�صناعة
يف لبن��ان وتخف���ض م��ن البطال��ة الت��ي
تتف�شى يف البلد.
وي�ؤك��د ح��رب �إن��ه �إذا م��ا ت�أم��ن للبن��ان
من��اخ �صناع��ي مالئ��م ،وا�ستط��اع �أن
يحمي��ه و�أن ي�ساعده يف زيادة �صادراته،
ف�سيكون بلدنا من �أهم البلدان ال�صناعية.
خ�صو�ص�� ًا و�أن لبن��ان قري��ب ج��داً م��ن
�أوروب��ا ومن خمتل��ف الأ�س��واق العاملية
بحك��م موقع��ه اجلغ��رايف .وهن��اك نقطة
�أه��م �أح��ب �أن �أو�ضحها لك وه��ي �أننا �إذا
خلقنا ج��واً �صناعي ًا ت�صديري ًا يف لبنان،
فالفندق يعمل واملطعم يعمل ،وامل�صانع
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تن�شط ،وبع�ض النا���س يق�صدونه للزيارة
وال�سياحة.
ويف هذا املعنى ن�شكل نحن كتلة متكاملة
يف لبن��ان ،من ال�صناعة �إىل ال�سياحة �إىل
التج��ارة �إىل اخلدم��ات .هكذا يعود لبنان
�إىل �سابق عهده.

وح��ول �أهمي��ة �صناع��ة التغلي��ف يف
تروي��ج ال�سلعة اللبناني��ة� .أعترب حرب �أنه
م��ن الطبيع��ي �أن ي�ساع��د ال�ش��كل اجلميل
واملمت��از يف تروي��ج ال�سلع��ة اللبناني��ة.
م�ؤك��داً �أن يف لبنان قدرات عالية جداً يف
هذه ال�صناعة.

تكامل القطاعات

تحايل المصطلحات

�لا� ،إن القطاع��ات
ويتاب��ع ح��رب قائ ً
املنتج��ة يف البل��د تعزز بع�ضه��ا بع�ض ًا،
فهي م��شروع كامل متكامل .فال�صناعة
م��ن دون ال�سياح��ة ال ميك��ن �أن تك��ون،
والعك���س �صحي��ح .وه��ذا م��ا يدف��ع �أي
�شخ���ص �إىل �أن ي��زور لبن��ان ولو مرتني
عل��ى الأقل كل �سنة ،ف���إذا جاء يف زيارة
عم��ل ،يعن��ي �أن��ه �سيتنق��ل ب�ين الفن��دق
واملطعم واملطار.
يف �ض��وء التكام��ل بني القطاع��ات ،ف�إن
رج��ل االعم��ال �أو ال�سائ��ح ال يعود يق�صد
أمن حاجاته
�أي مكان �آخر ،خ�صو�ص ًا �إذا � ّ
ف�سيعم��د كم��ا فع��ل الكث�يرون �إىل فت��ح
مكتب له هنا مثلما فعلوا يف دول اخلليج.
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وعم��ا �إذا كان م��ع رف��ع �شع��ار حماي��ة
ال�صناع��ة ،و�إذا كان كذل��ك م��ا املخج��ل
يف م�صطل��ح احلماي��ة رغ��م وج��ود خط�أ
قان��وين يف ذل��ك� .أج��اب ح��رب قائ ًال :ال
�شيء �إطالق ًا.
ولك��ن هدفه��م هو ان�ش��اء �صناع��ة؟ نعم
يجي��ب حرب ،ولكن هن��اك م�شكلة .فنحن
طبقنا العوملة �إال �أن البالد الأخرى دعمت
�صناعاته��ا .فمث ًال اوروب��ا تدعم �صناعة
ال�سك��ر .هم �ألغوا عملي��ة اجلمارك وقاموا
بدع��م ال�صناع��ة ..الي��وم عندم��ا ت�شحن
طن�� ًا م��ن ال�سك��ر تدعم��ك مببل��غ حم��دد،
فلنق��ل �أن ط��ن ال�سك��ر ثمنه �أل��ف يورو �أو
�ألف وثالثمئ��ة دوالر فيبيعه الأوروبيون
للت�صدير ب�ستمائة دوالر.
ورداً عل��ى �س���ؤال ح��ول �أنه كان��ت لدينا
حماي��ة للن�سي��ج قدمي�� ًا ولك��ن ه��ذه
ال�صناع��ة مل تقلع �إال بالدعم .قال حرب:
لق��د ا�ستبدل��وا امل�صطل��ح .مبعن��ى �أن��ك
�أن��ت ال��ذي ت�ضع قيوداً عل��ى ال�صناعات
الأوروبي��ة �أو الأجنبي��ة �أو �سواها �إال �أنك
ال ت�ض��ع ر�سوم�� ًا .ولكن م��ن جهة �أخرى
�أن��ت ممنوع عليك الت�صدير لأن االرتفاع
يف الأ�سعار ط��اول بع�ض ال�سلع ف�أ�صبح
ت�صديرها �صعب ًا.
تل��ك ال��دول دعم��ت �صادراته��ا وبقي��ت
�أموره��م �سليم��ة� ،س��واء يف ال�ص�ين �أو
�أوروبا وخا�صة يف مادة ال�سكر.
الي��وم لدين��ا معم��ل لل�سك��ر وال ميكننا
الت�صدي��ر �إىل �أوروب��ا ،بينم��ا ه��م له��م
احل��ق يف الت�صدي��ر �إلينا! ممن��وع عليك
الت�صدي��ر �إليه��م حتت ذريع��ة قوانينهم
وه��ي من الأوام��ر العليا وال بد من دفع
الر�سم على ذلك.
وعم��ا �إذا كانت لدى الدولة خطة لإنعا�ش
القط��اع ال�صناع��ي جدي ًا ،ق��ال حرب �أنه
يتمن��ى ذلك ،ووزي��ر ال�صناعة من داعمي
ال�صناع��ة ..ه��و �صناع��ي ويخ��دم البل��د،
ولكنن��ا نتمن��ى علي��ه �أن ي�ض��ع قانون�� ًا
حلماية ال�صناعة.
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يتحدث ال�سيد ن�رصاوي ب�أ�سهاب عن ن�شاط ال�صادرات ال�صناعات �سنة

رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
جورج نصراوي:

 2011معترب�أً �أنها كانت جيدة ل�صادراتنا ،بينما �شهدت �سنة 2012
انخفا�ض ًا عام ًا لل�صادرات من لبنان بن�سب ترتاوح بني  11و12

باملئة ،ولكن قطاع ال�صناعة الغذائية بقي حمافظ ًا على م�ستواه عام
 2012من دون �أن يكون هناك �أي تطور.
وي�شري �إىل �أن  2013يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية من �صعوبة،
ولذلك يقول توجهنا �إىل امل�س�ؤولني وتقدمنا ب�شكوى من ارتفاع تكلفة
ال�صناعة اللبنانية ،وهو حا�صل ب�سبب الكهرباء واملحروقات ،وكنا قد
طالبنا منذ �سنوات عديدة بخف�ض تكلفة القطاعات ال�صناعية ،ا�سوة
بالدول العربية التي حتمي �صناعتها وتناف�س انتاجنا.
والأمر مل يتوقف عند مناف�سة الدول العربية فقط ،بل دخل على خط
مناف�سة �صناعاتنا تركيا التي تقدم دعم ًا كبرياً ل�صادراتها ،وقد
و�صفت تركيا بـ «ال�صني الثانية يف ال�رشق الأو�سط» من خالل قدرتها
التناف�سية و�صادراتها ال�صناعية ،وهذه يعود �إىل وجود دولة مركزية
قوية قادرة على حماية �صناعاتها.

نطالب بحماية منتجاتنا
من المنافسة
فتح رئي�س نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية يف
لبنان جورج ن�رصاوي ،الباب وا�سع ًا ملناق�شة القوانني
والأنظمة التي حتمي املنتج اللبناين وال�صناعة
اللبنانية وذلك عرب و�ضع ر�سوم حماية على كل
�سلعة تدخل اىل لبنان ،ومراجعة التكاليف التي
ترهق ال�صناعة اللبنانية من حمروقات وكهرباء...
الخ ،ويقدم يف هذا احلوار مع «ال�صناعة واالقت�صاد»
�أفكاراً ت�ساعد الدولة يف ايجاد خمرج لل�صناعي وذلك
عرب مناطق �صناعية جمهزة بالبنى التحتية.
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مواجهة التنافس

وملواجهة هذا التناف�س ،يقول ن�رصاوي ب�رضورة �إعادة ما تعبنا
عليه منذ �سنوات عديدة ،حول تنمية �صادراتنا الغذائية حتديداً ،من
خالل امل�شاركة يف املعار�ض العاملية ،و�إحياء املطبخ اللبناين يف
هذه املعار�ض ،كي نتمكن من تقوية �صادراتنا الغذائية ،وتقوية
هذا القطاع ال تتم �إال من خالل تعاون بني �أ�صحاب امل�صانع خا�صة
ونقابة ال�صناعات الغذائية.
ويرى ن�رصاوي �إذا مل ت�ستطع الدولة �أن تدعمنا ب�سبب و�ضعها الراهن
حالي ًا فقد عر�ضنا عليها حلوالً ،ويف العرف عندما �أريد توقيع �أي
اتفاق جتاري مع اي دولة يف العامل يجب �أن يكون هناك تكاف�ؤ يف
فر�ص الإنتاج ،هكذا تن�ص الإتفاقيات .وعندما �أوقع مع �أي دولة
عربية تدخل منتجاتها اىل لبنان وتكون �أكالف �أنتاجها �أدنى من
�أكاليف ،املفرت�ض من الدولة و�ضع ر�سم حماية على املنتج ولي�س
ر�سم جمرك ،لي�صري هناك توازن باالكالف بيننا وبني هذا املنتج،
وهذا ما �أقره نظام التجارة العاملية ،وكانت الدولة الأمريكية وراء
نزع اجلمارك من دول العامل وو�ضع بدائل له ،ويف املقابل �صار هناك
حماية املنتجات املحلية و�أ�سواقهم.
ما �أطلبه من دولتنا يف الدرجة الأوىل هو و�ضع ر�سوم حماية على
كل �سلعة تدخل اىل لبنان .وهذه التدابري ال يك ّلف الدولة ماالً ،بل
على العك�س نحن بهذه الطريقة ندخل املال �إىل الدولة ،فعندما ن�ضع
ر�سم حماية على املنتج الذي يدخل لبنان ،ف�أننا ندخل عربه ما ًال اىل
اخلزينة.
وقعت �إتفاقيات جتارية مع دول عربية ،وال�س�ؤال هو كيف
ثاني ًا ،لقد
ُ
�س�أمني ال�صناعة الداخلية املحلية يف وقت �أ�ستورد فيه بع�ض املواد
لإعادة ت�صنيعها يف لبنان ،و�أدفع عليها جمرك ًا ،مثل تنكة الكون�رسوا
التي ن�ستوردها لأعبئها يف لبنان و�أدفع عليها جمرك  10باملئة،
بينما �إذا جاءت من بع�ض الدول العربية معب�أة جاهزة تدخل اىل
لبنان ب�صفر جمارك؟ وكيف �أ�صنع منتج ًا يف لبنان و�أمني �صادراته
يف الوقت الذي �أدخل عليه منتج ًا بكلفة متدنية؟ كيف �ستقف دولتي
اىل جانبي وتنمي �صناعتي بدل �أن ترتاجع �صادرتنا �إذا مل تقدم
حماية ل�صناعاتنا؟
نحن ال نحتاج دعم ًا مالي ًا من الدولة اللبنانية� ،أودعم ًا للوقوف اىل
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عرب احلماية والأر�ض ،لفت ن�رصاوي �إىل وجود عامل ثالث ي�أتي
بتكاف�ؤ الفر�ص القانونية باالتفاقات مع �أي دولة ،فحني �أوقع
اتفاقات جتارية مع ال�سعودية مث ًال ،يكون فيها ثمن طن املحروقات
لل�صناعي يرتاوح بني  100و 150دوالراً ،بينما نحن ك�صناعيني يف
لبنان ندفع ما يقارب الألف دوالر� ،أي بني ال�ستة وال�سبعة �أ�ضعاف،
فكيف �س�أ�ص ّنع منتج ًا يف لبنان و�أدخل منتج ًا ثاني ًا من بلد وقعت
معه بروتوكو ًال جتاري ًا يدخل علينا ب�أقل �أكالف؟ عندها ت�أتي تلك
الدولة التي وقعت معها اتفاق جتاري ًا وتعطيني كمية من املحروقات
بالأ�سعار التي تعمل هي عليها ،يعطونا اياها ويقولون لنا كيف تتم
املراقبة عليها .وقد حتدثنا مراراً مع بع�ض الوزراء املعنيني ومل جند
جواب ًا عليها ،مع ان الأمر �سهل جداً .ف�أنا عندي م�صنع من املفرت�ض
�أال �أدفع على فواتري املحروقات ( )TVAال�رضيبة امل�ضافة ،وال
ا�ستطيع التهريب ،ويقول امل�س�ؤولون “حاجتك كانت مئة طن ولكنك
طلبت �ألف طن وتاجرت بها يف ال�سوق ال�سوداء” .املراقبة على هذا
الأمر �سهلة جداً ،بالن�سبة يل مث ًال ال تزال فواتري املحروقات التي
ا�ستخدمتها يف  2012موجودة يف حم�صلتي ومقدار ال�رضيبة
امل�ضافة التي ت�أخذها الدولة مني ،وال ا�ستطيع الغ�ش بها ،عندها
�أبرز فواتريي ملعرفة حاجة امل�ؤ�س�سة ال�صناعية اال�ستهالكي لن�ؤمن
أحمل دولتي
بدلها نفط ًا ب�سعر خم ّف�ض من هذه الدول ،وهنا �أنا ال � ّ
فوق طاقتها ،بل على العك�س �أدعم دولتي .فكل ا�ستهالك البرتول
لل�صناعة يف لبنان ال ي�صل اىل جزء من ا�ستهالكه يف بع�ض الدول
العربية ،وكم بب�ضعة براميل ي�ستخدمونها يف اليوم الواحد.
لذلك عندما تبد�أ هذه املبادرة وتقتنع بها دولتنا عرب ت�شكيل جلنة من
وزراء معينني مكلفني من قبل جمل�س الوزراء مع ال�صناعيني ،ولتنفيذ
م�رشوع املنطقة ال�صناعية.

جانبي يف بع�ض الربوتوكوالت املعمول بها ،والأنظمة املعمول بها
يف بلدنا ال�ستطيع حماية املنتج اللبناين� ،أوت�ستطيع تنميته و�إعادة
�إحياء �صادراتنا.

اختيارات المستهلك

ورداً على �س�ؤال عما �إذا كان يقرتح ر�سوم ًا على الدول التي تدعم
ادراتها ،قال ن�رصاوي ،ما �أحدده هو مع الدول التي وقعنا معها
اتفاقيات جتارية ،جممل الدول العربية وقعنا معها اتفاقيات جتارية،
مث ُال عندما تدخل لبنان علبة الفول املدم�س اىل لبنان من ال�سعودية
�أو من الإمارات �أو من م�رص ،ت�أتي ب�أقل من كلفة ال�صناعي يف لبنان،
فكيف �س�أحارب و�أمني �صناعتي؟ عندها من ال�رضوري �أن يكون لدينا
توافق بالأكالف ك�أن نرى كم يدفع ال�صناعي اللبناين �سعر العلبة ،وكم
يكون �سعر العلبة التي ت�صل من اخلارج ونوافق بينهما ،مث ًال �إذا كان
�سعر العلبة من اخلارج � 80سنت ًا وتكون كلفتها يف لبنان دوالر� ،أي �أن
هناك فارق ًا  20يف املئة فن�ضع عليها ر�سم حماية بن�سبة  20باملئة
لت�صري كلفتها بقدر املنتج اللبناين ،وعندها يختار امل�ستهلك بينهما.
وهنا �أقول �إننا ال ن�ستطيع �إدخال منتج يف مواجهة ال�صناعي اللبناين
حي يف لبنان ،كان لدينا م�صنع «يوني�سرياميك»
ب�سعر �أدنى ،ولدينا مثل ّ
�رصف  500موظف من عنده ب�سبب �أن منتج ال�سرياميك كان ي�أتي من
م�رص ب�أقل من �أكالف امل�ص ّنع يف لبنان ،طالبنا كجمعية �أن نحميه
وندعمه منذ وجود وزير ال�صناعة الراحل بيار اجلميل ،الذي �ساعدنا
وو�ضع له حماية ،وبعد �أغتيال الوزير اجلميل رفعوا احلماية عنه،
وكانت نتيجتها �إعالن امل�صنع �إفال�سه و�إغالق �أبوابه.
ولكي ال تتكرر هذه الظاهرة �أو تنتقل �إىل �صناعات �أخرى وتغلق،
عما ًال يف مقابله،
نطالب الدولة باحلماية ،فكل م�صنع يغلق ي�رصف ّ
ن�صدر �شباب ًا بل ن�ستوعب
ونحن اليوم ب�أم�س احلاجة يف لبنان �أال ّ
ون�ؤمن فر�ص عمل لل�شباب.

األمن الغذائي

حت�سن و�ضع ال�صناعات الغذائية على باقي القطاعات
وحول فوائد ّ
وابرزها القطاع الزراعي ،قال ن�رصاوي ان لبنان بحاجة �إىل
�سيا�سة �أمن غذائي مثلما ي�ؤ�س�س للأمن الع�سكري .اليوم �إذا ح�صلت
�أي كارثة قوية ماذا �سن�ؤمن يف لبنان ،نحن ن�ستورد مبوازنة
ن�صدر منه،
 85باملئة ون�ص ّنع  15باملئة وما ن�ص ّنعه يف لبنان
ّ
لهذا يجب خلق �سيا�سة �أمن غذائي ،لدينا �أرا�ض بور كثرية يف
لبنان ميكننا اعادة ا�ستهالكها الحياء الزراعة يف لبنان ،لننتج
�أمننا الغذائي ،ون�ستطيع فتح فر�ص عمل للكثري من اليد العاملة.
ويتابع قائ ًال ،نحن لدينا متممات لل�صناعات الغذائية ،منها
معامل الكرتون والبال�ستيك والزجاج والتنك والكثري غريها،
تن�شط كل القطاعات املرتبطة بها.
وعندما تطبق هذه ال�سيا�سية ّ
وحول دور التعبئة والتغليف يف عملية الت�سويق ،قال ن�رصاوي:
نحن منذ �أن و�ضعنا نقاط ًا على قطاع ال�صناعات الغذائية و�ضعنا
يطور املل�صقات
�أفق ًا لكل �صناعي يريد ت�صدير منتجاته� ،إذ عليه �أن ّ
والتغليف ليكون لديه موا�صفات عاملية ،وا�ستطعنا من خالل
املعامل كلها واملنت�سبني للنقابة وامل�شاركني معنا يف املعار�ض
�أن ن�ضع الأفكار لتطوير منتجاتنا� .أو ًال عرب تطوير املنتج بحد ذاته
ليمنح ثقة للم�ستهلك .ثاني ًا �أن يتم تطوير التغليف لكي ي�صبح فاع ًال
ومقبو ًال اجتاه املنتجات املوجودة يف دول العامل.
لقد متكنا خالل �سنوات من الو�صول �إىل تنويع منتجاتنا اىل نتيجة
جيدة جداً ،وطورنا و�صار لدينا و�ضع جيد يف لبنان.

المناطق الصناعية

ورد ن�رصاوي على غياب الدولة يف ا�ستثمار الر�ض لإن�شاء مناطق
�صناعية ،يجب ان نتحدث عن عدة عوامل ذكرت منها عام ًال واحداً.
وبالن�سبة �إىل املناطق ال�صناعية ،على جمعية ال�صناعيني �أن تقوم
بتقدمي درا�سة �إىل الدولة لإحياء مناطق �صناعية ،وكما �أعلم هناك
جلنة يف جمعية ال�صناعيني تتابع هذا املو�ضوع على �صعيد عدة
حمافظات يف ال�شمال ،والبقاع واجلنوب ،وحتى يف �ضواحي بريوت،
لإن�شاء مناطق �صناعية ،عندها ال�صناعي الذي ميلك قطعة �أر�ض يف
بريوت وثمنها مبالغ كبرية ،ي�ستطيع بيعها وا�ستثمار ماله مرة جديدة
يف مناطق �صناعية �أخرى.
�إمنا املناطق ال�صناعية التي �ستحددها الدولة يجب �أن تكون جيدة،
ولي�س �أن نختار �أر�ض ًا يف اجلبل (�أر�ض بور) واقول لل�صناعي (تف�ضل
�أنا �أعطيتك �أر�ض ًا �صناعية) ،بل لنعمل مثل الدول العربية كال�سعودية
مث ًال ،هناك طريق �أوتو�سرتاد يدخلنا اىل املدينة ال�صناعية ،وهي
جمهزة بالبنى التحتية من جمارير مياه ،ومياه �شفة وكهرباء
وتقطع
وات�صاالت .واليوم الدولة عليها �أن جتهز البنى التحتية
ّ
الأرا�ضي وتقول لدينا مدينة �صناعية جمهزة.

ثغرة الكلفة

وحول وجود عاملني �أ�سا�سيني ل�سد ثغرة التفاوت بكلفة الإنتاج
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ملف خا�ص

مقابالت

نائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط:

مصممون على المثابرة رغم التحديات
يقدم نائب رئي�س نقابة ال�صناعات
الغذائية و�صاحب م�ؤ�س�سة منري
الب�ساط ،قراءة مو�ضوعية لواقع
القط���اع ال�ص���ناعي ،م���ن حيث
الت�ش���ديد على �أهميته من جهة.
و�أي�ض��� ًا من حيث و�ض���ع النقاط
عل���ى واق���ع التحدي���ات الت���ي
يعي�شها ،ب�سبب انعدام اال�ستقرار
ال�سيا�سي اللبناين ،باال�ضافة �إىل
االهت���زازات الإقليمية املتفجرة،
الت���ي كان وال يزال لها تداعيات
�سلبية مبا�رشة على هذا القطاع.
�أك��د الب�س��اط ل «ال�صناع��ة واالقت�ص��اد»
ان قط��اع ال�صناع��ات الغذائية �شهد منواً
م�ستم��راً خ�لال عام��ي  2011و ،2012وان
بن�سب متوا�ضعة �سنويا ،وذلك طوال العقد
االخ�ير ،ويعود ذل��ك بالدرجة االوىل اىل
املطرد لال�سواق خا�صة الت�صديرية
النمو ّ
منها.
م�ش�يراً �إىل تزايد الطلب عل��ى ال�صناعات
الغذائي��ة اللبناني��ة ،ب�سبب حجم اال�سواق
الكب�ير وتزاي��د ا�ستهالكه��ا ،باال�ضاف��ة
اىل انخفا���ض ح��دة املناف�س��ة االقليمية
يف اال�س��واق الت�صديري��ة بع��د االح��داث
امل�ؤ�سف��ة الت��ي ت�شهده��ا بع���ض ال��دول
العربية منذ عامني.

تحديات القطاع

وع��ن واقع هذا القطاع واخلطة املتبعة يف
تطوي��ر م�ؤ�س�ست��ه ،يرى الب�س��اط� :أن قطاع
ال�صناع��ات الغذائي��ة يف طليعة القطاعات
املنتج��ة واملتقدم��ة يف لبن��ان ،وبن�سب��ة
اليد العامل��ة املوظفة في��ه ،باال�ضافة اىل
�أن��ه يحت��ل املرك��ز الث��اين من حي��ث حجم
ال�ص��ادرات .غ�ير ان القطاع يواج��ه �أي�ض ًا
حتديات جدية حتول دون تقدمه وازدهاره،
اهمها انع��دام اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني
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االنت��اج الوطني ،قال الب�ساط� ،إن القطاع
ال�صناعي ب�شكل عام ،كان �ضحية �أ�سا�سية
لدى ب��دء تطبيق اتفاقيات التجارة احلرة
� ،س��واء العربي��ة او الثنائي��ة ،حي��ث ادى
اغ��راق اال�س��واق اىل ا�ضمح�لال و�ضمور
العديد من القطاعات ال�صناعية ،وتدهور
اعمالها ،نظرا للفرق ال�شا�سع يف االكالف
الت�شغيلية بيننا وبني الدول الأخرى ،دون
التغا�ض��ي عن حجم الدعم املبا�رش ،وغري
املبا��شر التي تتمتع ب��ه اقت�صادات هذه
الدول على ح�ساب االقت�صاد اللبناين.
�لا :ق��د يك��ون قطاع
ويتاب��ع الب�س��اط قائ ً
ال�صناع��ات الغذائي��ة م��ن اق��ل القطاعات
املت�أث��رة به��ذا الواق��ع ،اال انن��ا ال ب��د ان
نالح��ظ م��ن ان بع�ض املنتج��ات اللبنانية
مل يع��د باالم��كان ت�صديره��ا خل�سارته��ا
للكثري م��ن ميزاتها التفا�ضلي��ة باملقارنة
م��ع املناف�س�ين االقليمي�ين .مطالبن��ا من
احلكومة اللبنانية عديدة ومزمنة ،وال يبدو
انه من املمكن حتقيقها يف القريب العاجل.

ترويج المنتج

الداخل��ي م��ا يح��ول دون املزي��د م��ن
اال�ستثمارات والتو�سع ،ومن دون ان نن�سى
الو�ضع االقليمي غري امل�ستقر ،والذي كانت
ل��ه انعكا�سات��ه املبا��شرة عل��ى القط��اع،
خ�صو�صا يف ما يتعلق بال�شحن والتكاليف
اال�ضافية الت��ي يتكبدها ال�صناعي لت�أمني
�سبل اكرث �ضمان ًا وامان ًا الي�صال منتجاته
اىل اال�س��واق الت�صديري��ة ،وال نن�س��ى �أي�ض ًا
امل�ش��اكل الع�ضوي��ة الت��ي يع��اين منه��ا
القط��اع ال�صناع��ي ب�شكل عام م��ن ارتفاع
االكالف الت�شغيلي��ة اىل م�ستوي��ات قيا�سية
خ�صو�ص��ا بع��د مترير زيادة االج��ور بداية
الع��ام املن�رصم ،وارتفاع ا�سعار امل�شتقات
النفطي��ة ،وا�سع��ار معظ��م امل��واد االولي��ة
امل�ستوردة.
ردة الفع��ل االوىل لأي �صناع��ي لبن��اين
جت��اه امل�صاع��ب الذي يواجهه��ا ال بد ان
تك��ون خط��وة اىل االمام ،م��ع املزيد من
املثاب��رة واال�رصار عل��ى تعزيز املكا�سب
الت��ي حتققت من ات�ساع اال�سواق وارتفاع
حجم االعمال ،لذا ،اخلطط الالزمة للتو�سع
وزي��ادة االنتاجي��ة جاه��زة بانتظ��ار
الظروف املالئمة لتنفيذها.
وح��ل ال�سبل املتبعة للتعري��ف عن املنتج
اللبناين ،وواقع الت�صدير �إىل الدول العربية،
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ق��ال الب�ساط� :إن ارق��ام الت�صدير اخلا�صة
بقطاع ال�صناعات الغذائية ارتفعت بن�سب
متفاوتة خ�لال العامني املا�ضيني ،وذلك
ال�سب��اب ع��دة مت �رشحها .ام��ا بخ�صو�ص
كيفية تعريفنا مبنتجاتنا يف هذه اال�سواق،
فت�أتي يف مقدمها اال�شرتاك يف املعار�ض
الدولي��ة ،والتي ت�شكل حمط��ة ا�سا�سية يف
التعريف باملنتجات اللبنانية ب�شكل عام،
و منتجاتن��ا ب�شكل خا�ص .اذ اننا ن�شارك،
و ب�ش��كل فاع��ل وا�سا�سي� ،س��واء كعار�ض
او كزائ��ر يف  3حمط��ات رئي�سي��ة :معر�ض
 GULFOODيف دب��ي ،االمارات العربية
املتح��دة HORECA ،يف بريوت،لبنان،
و �SIALأو  ANUGAيف مدين��ة باري���س،
فرن�س��ا� ،أو مدين��ة كولوني��ا ،املانيا ،حيث
يت��م اللق��اء خ�لال ه��ذه املعار���ض ،م��ع
جمي��ع امل�صدرين واملوزع�ين اال�سا�سيني
يف معظ��م بل��دان الع��امل ،واالط�لاع على
امل�ستجدات واالبتكارات املتقدمة يف هذه
ال�صناعة.

سياسة االغراق

ورداً عل��ى �س���ؤال ع��ن كيفي��ة معاجل��ة
اخلل��ل الذي حل��ق بالقط��اع ال�صناعي به
م��ن ج��راء ال�سيا�سة اخلجول��ة يف حماية

وحول الدور الذي ت�ؤدي��ه م�ؤ�س�سات التعبئة
والتغلي��ف يف حت�س�ين وتطوي��ر املنت��ج
ال�صناع��ي على خمتل��ف ال�صع��د االنتاجية
والت�سويقي��ة ،ق��ال الب�س��اط �أن االرق��ام
تتح��دث ع��ن نف�سها يف هذا املج��ال ،فكون
قط��اع ال�صناعات الغذائي��ة اللبنانية يحتل
املرتب��ة االوىل م��ن حيث القيم��ة امل�ضافة،
يع��ود بالدرج��ة االوىل اىل ان معظ��م املواد
االولي��ة امل�ستخدم��ة ه��ي نت��اج القط��اع
الزراع��ي اللبن��اين ،م��ا يجع��ل ه��ذا القطاع
عام�لا ا�سا�سي��ا يف تنمية القط��اع الزراعي
وحت�سني نوعي��ة انتاجه وتناف�سيته .واملبد�أ
نف�س��ه ينطبق عل��ى الآالت ال�صناعية ،حيث
احت��ل اي�ض��ا قط��اع ال�صناع��ات الغذائي��ة
املرتب��ة االوىل يف اال�ستثم��ار ب��االالت
ال�صناعي��ة اجلدي��دة لزي��ادة االنتاجي��ة
وحت�س�ين نوعيته��ا .ام��ا بخ�صو���ص م��واد
التعبئ��ة والتغليف ،مما ال �شك فيه ان للعبوة
قيم��ة م�ضاف��ة كب�يرة يف تروي��ج املنت��ج
الغذائ��ي ،وهن��ا ،ال ب��د م��ن التنوي��ه بجهود
املرك��ز اللبناين للتغلي��ف ،LIBANPACK
يف ه��ذا املج��ال ،حي��ث �ساه��م م��ع العديد
م��ن ال�صناعي�ين اللبناني�ين يف اعادة ر�سم
و�صياغ��ة العب��وات امل�ستخدمة ،مما كان له
انعكا���س ايجاب��ي يف زي��ادة مبيع��ات هذه
املنتجات ب�شكل كبري.
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Aoun Food Co. Aoun S.A.R.L
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مقابالت

ملف خا�ص

عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين عدنان عطايا:
ال خيار أمام الصناعيين إال تطوير نوعية المنتج
انطالق ًا من موقعه كعضو مجلس إدارة جمعية
الصناعيين ،ورئيس لجنة التعليم المهني ،ورئيس
مجلس إدارة معامل الفلوكس الصناعية ،يجيب
األستاذ عدنان عطايا من موقع المسؤولية على
تساؤالت «الصناعة واالقتصاد» حيث تشعب
الحوار ليأخذ كل تفصيل من تفاصيل واقع القطاع
الصناعي في لبنان ،والعالقات التي تحكم طبيعة
االتفاقات مع الدول العربية.

�أعترب الأ�ستاذ عدنان قطايا� ،إن العامني املا�ضيني ( 2011و
� )2012شكال ن�سبة منو ملحوظة يف �صادرات ال�صناعة الغذائية،
م�شدداً ب�رضورة �أال نعطي الأمر �أكرث من حجمه ،ويجب �أن ن�أخذ
باالعتبار الواقع احلا�صل يف �سورية ،وت�أثرياته الإيجابية على
ال�صادرات اللبنانية .وقد ت�أثرت ال�صناعات الغذائية طبع ًا يف
زيادة �صادراتها التي بلغت خالل العامني  2011و 2012الع�رشين
باملائة ،ولكن هناك �صناعات �أخرى مثل املخلالت وما �شابهها
بلغت الزيادة يف �صادراتها اخلم�سني يف املئة.
وعما �إذا كان للأزمة املحيطة بلبنان انعكا�سات� ،أكد عطايا �إنها
لي�ست عام ًال �أ�سا�سي ًا ،بل كان للأزمة عائد علينا نوع ًا ما ،بالإ�ضافة
�إىل �أن �صادرات ال�صناعة الغذائية اللبنانية باجتاه الدول الغربية
والعربية متكنت من احتالل مكانتها �سنة تلو الآخرى .ونحن
ن�ستطيع مالحظة هذا الأمر من خالل م�شاركة �صناعاتنا يف
املعار�ض الدولية ،فنالحظ �أن هذه امل�شاركة تتزايد �سنة تلو
الأخرى ،ونالحظ �أي�ض ًا �أن منتجاتنا تدخل �إىل �أ�سواق جديدة.

تنمية االقتصاد

وحول قراءته لواقع االقت�صاد يف البلد وقطاع ال�صناعات الغذائية،
وعما �إذا كان لديهم خطط ا�سرتاتيجية لتنمية ال�صناعة اللبنانية.
حتدث عطايا عن تنمية تنمية االقت�صاد ولو من خالل كل قطاع
على حدة ،ولكنه �أكد على �أهمية وجود �سيا�سة م�شرتكة بني القطاع
اخلا�ص وبني الدولة ،ولكن رغم عالقتنا القوية مع بع�ض الوزراء
وبينهم �صناعيني� ،إال �أننا حتى الآن مل نتو�صل معهم �إىل واقع
ي�ساعد على وجود قرارات ت�ضع لبنان يف مكان ي�شبه الدول الأخرى
امل�صدرة� ،أو مثلما
امل�صدرة مثل تركيا التي تقدم دعم �إىل �رشكات
ّ
ّ
يح�صل دول �أخرى ك�أوروبا .والآن ال ن�ستطيع �أن نلوم هذه الدول،
ولبنان دولة �صغرية وال ت�ستطيع فر�ض �رشوطها� ،سيما و�أن لدينا
عجزاً كبرياً يف امليزانية ،ون�سبة النمو لدينا متدنية.
ويتابع عطايا �أن ال�صناعيني لي�ست لديهم خيارات �إال �أن العمل
على تطوير نوعية املنتج وجودته خ�صو�ص ًا و�أننا ال قدرة لدينا
ملناف�سة الدول الكربى يف ال�سعر وال الدول الإقليمية� .أي لي�س
ب�إمكاننا مناف�سة الأتراك وهم لديهم طاقة �إنتاجية عالية جداً،
و�سعر الطاقة لديهم مرتفع� .صحيح �أن قيمة اليد العاملة لدى
الأتراك تتقارب معنا� ،إال �أن طاقتهم الإنتاجية كبرية جداً جداً.
فنحن ال ن�ستطيع مناف�سة املنتج امل�رصي لأن م�صانعهم م�شيدة
وم�صممة لتلبية حاجات مئة مليون ن�سمة ،وم�صانعنا م�شيدة
من �أجل خم�سة ماليني �أو تزيدها قلي ًال ح�سب �صادراتنا ،ونحن
ال ن�ستطيع مناف�سة املنتج ال�سوري الذي كان �أي�ض ًا لديهم يد
عاملة ولديهم منتج زراعي غني جداً ،وال ميكننا مناف�سة املنتج
ال�سعودي واخلليجي لأن لديه الطاقة باملجان ،ولكنني �أقول �إن
هذا ال يعطي �صورة �سوداوية لقطاع ال�صناعات الغذائية ،ال بل
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

4/3/13 1:14 AM

العدد  128ني�سان 2013

118

نحن لدينا قيمة م�ضافة عالية على العمل على اجلودة وعلى
النوعية ،و�أنا بر�أيي علينا موا�صلة دق �أبواب اال�سواق العاملية،
و�أال ني�أ�س من ذلك .ففي بع�ض الأحيان تقفل �أ�سواق بع�ض البلدان
ولكننا نفاج�أ �أن هناك بلدان ًا �أخرى تفتح �أمامنا �أ�سواق ًا جديدة.

كلفة االنتاج

وحول كلفة الإنتاج يف بع�ض الدول واالتفاقيات التجارية التي
ن�صت ب�أن يكون هناك تكاف�ؤ يف كلفة الإنتاج بيننا وبني الدول
الأخرى .قال عطايا� :إن االتفاقيات االقت�صادية التي �أبرمت بني
لبنان والدول العربية وخا�صة اتفاقية تن�سيق التجارة العربية،
يف احلقيقة ال �أريد القول ب�أنها �سيئة ،ولكنها ويف النهاية
اتفاقية ممتازة لأنها فتحت لبنان والدول املجاورة له .فهي
�أعطت �سوق ًا وا�سعة ،وبد ًال من �أن نعمل لتلبية حاجات خم�سة
ماليني �أ�صبحنا نعمل لتلبية �سوق فيها مائة مليون ن�سمة.
�صحيح �أنه قبل اتفاقية تن�سيق التجارة العربية مل يكن اال�ستثمار
ممنوع ًا ،لكن كانت هناك باملقابل ن�سبة جمارك ،واحلقيقة
التي ت�ؤملنا قلي ًال هي عندما ي�صبح لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية يف �إحدى الدول العربية �إمكانيات عالية نبد�أ نحن
بال�شعور بالت�ضييق على �صادراتنا باجتاهها ،يعني �إذا ما
�أخذت باالعتبار قطاع الطحينة واحلالوة الذي ي�شكل جزءاً من
ال�صناعات الغذائية ،وهو جزء �أ�سا�سي ،جند �أن لبنان هو من �أهم
امل�صدرين لهذا املنتج يف العامل .واليوم نحن نرتاجع كثرياً فيه،
وي�أخذ موقعنا ب�شكل كبري املنتج ال�سعودي.
الآن كي حتمي الدول �إنتاجها املحلي ال ت�ستطيع فر�ض ر�سوم
جمركية ،ولكنها تعمد �إىل اللعب على مو�ضوع تاريخ انتهاء
ال�صالحية بحيث مل يعودوا يعطونا فرتة �صالحية للمنتج
تزيد على ال�سبعة �أ�شهر ،و�أ�صبحت هناك حواجز كثرية تو�ضع
�أمامك بالن�سبة للموا�صفات واملقايي�س ويكون تطبيقها معقداً
يف الأحيان �أكرث من ال�شكل الطبيعي والذي ال يطبقونه على
منتجهم املحلي و�أنا ال �أحتدث يف هذا املجال عن �سبل الت�صدير
يف ال�سعودية ،بل ميكننا �أن نتحدث الآن عن مولدات الكهرباء
حيث و�ضعوا عليها ر�سم ًا نوعي ًا و�أعادوا ت�شكيل القيمة امل�ضافة
يف ال�سعودية ،واليوم يجري فتح ملف املك�رسات ونحن قد م�ضى
على توقيعنا التفاقية ت�سهيل التجارة العربية ما يقارب الع�رشة
�إىل االثني ع�رشة �سنة ،وهناك ت�شكيك بالقيمة امل�ضافة اللبنانية
يف بند املك�رسات �أو املخلوطة �أو القلوبات.

مواجهة الواقع

ورداً على �س�ؤال حول كيفية مواجهة احلكومة اللبنانية لهذا
الواقع ،حتدث عطايا ب�إ�سهاب عن ذلك واعطى مثال مو�ضوع
املعلبات حتديداً وم�صانعها املوجودة يف اخلليج العربي التي
تكاد تعد على �أ�صابع اليد الواحدة .هذا �إذا �أردنا احلديث عن
العمل يف �إنتاج املعلبات� ،أما يف لبنان فهناك �سبعة م�صانع
تعبئ يف علب ،وللتو�ضيح ف�أن معم ًال واحداً موجوداً يف �أمريكا
يقوم بتعبئة توازي كل املعامل املوجودة لدينا يف لبنان،
وانتبه عندما ت�صبح طاقتك الإنتاجية عالية فهذا ينعك�س كثرياً
ب�شكل �إيجابي على تخفي�ض �سعر الكلفة لديك ،بالإ�ضافة �إىل
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�أننا ال ميكننا �أن نكون مناف�سني يف كل مرة ت�صبح فيه فاتورة
الطاقة عالية التكاليف ،فنحن نريد �أن نبحث عن �سوق ال تكون
فيها الطاقة ت�شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف الكلفة.
�أما �إذا كنا نتحدث لنتناول ال�سلبيات فقط ،فال�شكاوى هي نف�سها
وقد م�ضى عليها �أكرث من ع�رشين �سنة ،و�أنا �أ�ستطيع التحدث
عن �إيجابيات ح�صلت مل�صلحة القطاع ال�صناعي ،فقد ح�صل �أمر
بدعم الفوائد على املعدات ال�صناعية ،وهو ما �ساعد امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة على التجديد ،ولكنها لي�ست بن�سبة عالية،
ولكن يف النهاية وعلى الرغم من اهميتها �إال �أنها ال ت�ضعني
ك�صناعي مقابل تطور القطاع ال�صناعي يف ال�سعودية ،فهو لديه
�سوق لع�رشين مليون ن�سمة ولديه كل الدعم الالزم.
وحول كلفة الأر�ض التي تبلغ عندهم دوالراً واحداً وتبلغ يف
لبنان �ألف دوالر� .أجاب عطايا قائ ًال �إن جمعية ال�صناعيني
اعتمدت هذا املو�ضوع ،والرئي�س نعمت افرام و�ضعه بني �أهم
امللفات التي حملها منذ بداية انتخابه لرئا�سة اجلمعية ،يف �أن
يحاول ت�سهيل عملية �إن�شاء مدن �صناعية رخي�صة الثمن ،حتى
ت�ستطيع امل�ساعدة يف تطوير ال�صناعة.
نحن كقطاع �صناعي يف لبنان يعتمد على املبادرة اخلا�صة
وت�أثريات الدولة فيه قليلة جداً ويجب �أال نطلب منهم �أكرث.

فروع الصناعات الغذائية

ورداً على �س�ؤال عن ت�أثريات قطاع ال�صناعات الغذائية و�أهميته على
الكثري من القطاعات يف لبنان بدءاً من الزراعة وانتهاء بالتغليف
والتعبئة .قال عطايا �أن ال�صناعات الغذائية تتفرع �إىل فروع ًا كثرية
وتعتمد مبعظمها على املنتج الزراعي� ،أو على املنتج احليواين مثل
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ملف خا�ص

قطاع اللحوم ،الذي يعتمد بدوره على املزارع والبي�ض والدجاج،
وهذا مو�ضوع له عالقة بال�صناعة الغذائية ،وحتى قطاع املخلالت
واملعلبات يعتمد على الفاكهة التي تنتجها زراعة الأر�ض.
�أنا �أرى �إن قطاع ال�صناعات الغذائية مهم لدعم الزراعة وهو
وينمي الزراعة معه.
ينمو ّ
والآن عندما يكون لدينا منتج زراعي ولدينا م�صانع للتو�ضيب
والتغليف والتعبئة فهذا يحتاج �إىل العلب و�إىل البال�ستيك و�إىل
الزجاج والتنك والكرتون ،و�إىل كل ما يلزم للتو�ضيب والتعبئة
والتغليف ،ويذكر �أن هناك م�صانع ممتازة للكرتون ولكن للأ�سف
�إن �أ�سعارنا �أعلى من الأ�سعار يف �سائر �أنحاء املنطقة.
و�أنا ال �أدري ملاذا يعر�ض عليك �سعر الكرتونة نف�سها يف الإمارات
والتي تكون باملوا�صفات نف�سها مبا ينق�ص عن ال�سعر لدينا ومبا
يقارب  . 35%ف�صندوق الكرتون ندفع ثمنه � 60سنت ًا وميكننا
احل�صول عليه بقيمة � 36أو � 37سنت ًا من الإمارات �أو ال�سعودية
و�أنا مل �أمتكن بعد من معرفة �سبب هذا الفارق يف الثمن� .أما يف
مو�ضوع الزجاج ولأنه يعتمد كثرياً على الطاقة املكثفة وهي
�أعلى كلفة ،ولكن م�رص تقوم بتعبئة و�سد فراغ بالن�سبة للزجاج.

حماية االستثمار

وحول فكرة قرار حماية اال�ستثمار يف لبنان ،وعن املانع
يف رفع كلمة حماية وا�ستبدالها بكلمة ثانية .ر�أى عطايا �أنه
ال ميكننا �أن نبني كل قطاعاتنا على احلماية ،و�أ�سا�س ًا جتربة
احلماية والدعم كانت غري جمدية فلمجرد رفع احلماية والدعم
عن �أي قطاع �أقفل ،و�أكرب مثال على ذلك يوني�رساميك فقد عملوا
من �أجله مبا ال ميكن فعله ومل يلتزم هو بال�رشوط التي و�ضعتها
احلكومة ح�سب ما قال لنا يومها رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة.
وتابع عطايا قائ ًال :هناك عادة يف الدول العظمى يكون االقت�صاد
هو احلامي ل�سيا�سة الرئي�س� ،أما نحن يف لبنان فال�سيا�سة هي
حتمل كل �شيء.
التي ّ
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فعملي ًا يجب �أن نتناول ال�صناعة كما لو �أن لديك ولداً جمتهداً
وعليك متابعته وت�شجيعه وت�أمني الفر�ص له ،والدولة حتى تكون
دولة قوية ال خيار لها �إال ان تنمو من خالل قطاعاتها ال�صناعية
والزراعية فهذه هي اال�سا�س يف كل التطور والتقدم ،واليوم كل
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف لبنان عندما تبني م�صانعها �إمنا
تبنيها على قيا�س م�صانعها وعندما تريد �إقفال هذه امل�صانع
ال �سمح اهلل ف�إمنا تبيعها مبقدار ثمن الأر�ض واملاكينات ت�صبح
خردة غري �صاحلة للبيع بينما �أن �أي م�ؤ�س�سة جتارية لديها
م�ستودعات ميكنها �أن تبيع هذه امل�ستودعات وحتقق �أرباح ًا
عقارية منها� .أما ال�صناعي فال ميكنه ذلك لأنه بنى هذه
امل�ساحة على موا�صفات قد ال تتما�شى مع الآخرين.
وقال عطايا� ،إننا اليوم نريد �أن نعرف ماذا يربطنا بالبلدان العربية
انطالق ًا من التجارة البيئية وهي �أو�سع قلي ًال مع دول املغرب
العربي .نحن نقول بكلمات ب�سيطة بع�ض �سيا�سيينا يخطئون
بتناول بع�ض الرموز العربية ،ف�أنا ال �أفهم �أو ًال ماذا يغري هذا الأمر
يف املعادلة ،هل احلرية بالكالم يف ال�سيا�سة جعلتنا نتناول �أي ًا كان
من دون �ضوابط ،و�إذا ما وجد هذا الأمر فليكن داخل لبنان ،و�أنا ال
�أظن �أن �أي معار�ض �أمريكي ي�ستطيع �أن يتناول �أي م�س�ؤول �أمريكي
بالأ�سلوب الذي نتناول فيه نحن ال�شخ�صيات مع العلم �أن علينا
احرتام واقعنا يف لبنان �إذا �أردنا الدخول �إىل تعديالت اقت�صادية
يجب �أن ندخل �إىل احلوار وكي يكون لدينا عدل والعدل يقت�ضي
وجود �إمكانيات ،فاليوم علبة التنك الفارغة �إذا ا�ستوردناها ندفع
عليها �رضيبة بينما �إذا ا�ستوردتها ملأى ت�صبح جمانية.
ولهذا نحن بحاجة �إىل ور�شة عمل ولي�س لدينا نحن بل مب�شاركتنا
وم�شاركة الدولة ،فاليوم فتحت بع�ض الدول العربية ملف �شهادة
املن� أش� ون�سبة القيمة امل�ضافة وبع�ض الدول بد�أت تعيد قراءة
املوا�صفات واملقايي�س لديها لكي حتمي نف�سها لأنها مل تعد
ت�ستفيد من احلماية اجلمركية ،ونحن يف لبنان ن�ستطيع العمل
�ضمن الإمكانيات ولكننا ال ن�ستطيع �أن ن�أخذ دور ال�سيا�سيني.
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مقابالت

ملف خا�ص
صاحب مؤسسة توما سعيد توما:
للنبيذ فلسفته في لبنان

ك�شف ال�سيد �سعيد �إن عائلة توما �أطلقت عرق توما يف العام 1888
وال يزال هو واخوته يعملون يف امل�ؤ�س�سة م�شرتكني� .أما عن م�ؤ�س�سة
�سان توما�س فهي منفردة لعائلتي وتنتج النبيذ فقط.

ي�ؤكد ال�سيد توما �أن الت�صدير مل يزدد اىل
اخل��ارج يف قطاع �إنتاج النبيذ ،بل وال
نزال نقوم مبجهود �شخ�صي لفتح �أ�سواق
جديدة يف كل �أنحاء العامل ،يف غياب �أي
دعم من الدولة لت�ساعدنا يف �صادرات
هذا القطاع.
وعن ت�صنيف لبنان يف �صناعة النبيذ،
قال توما� :إنه وح�سب االختبارات يعترب
�سهل البقاع على ام��ت��داد اجلمهورية
اللبنانية من �أهم �سهول العامل لزراعة
كرمة النبيذ ،وذلك ب�سبب ن�سبة ارتفاعه
عن �سطح البحر ومناخ املنطقة والرطوبة
فيه والطق�س املنا�سب ال��ذي ينتج عنه
ندى ال�صباح ،وهذا ما ي�ساعد يف اعطائنا
نوعية عنب ممتازة فن�ص ّنعها للنبيذ الذي
نناف�س فيه أ�ه��م نبيذ يف العامل ،اليوم
العامل يح�سب ح�ساب النبيذ اللبناين.
وقد �أجريت �أختبارات حول كرمة العنب
يف لبنان ،فهي ُت��زرع على املنحدرات
ولي�س يف ال�سهل ،وهي منحدرات بعيدة
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عن املياه .فاملعروف �أنه كلما �أبعدنا
املياه عن جذع �شجر العنب كلما اعطت
نوعية مهمة لل�صناعة .كل �أنواع العنب
التي ننتجها نزرعها على منحدرات يف
مواجهة لل�شم�س ،يف ال�صباح ت�ستقي
بالندى ويتجدل العنقود باملاء وعند
ب��زوغ ال�شم�س جتففه ،وبعد عند الظهر
تلفحه ال�شم�س فيعطي طعم ًا ولون ًا غريب ًا.

تجربة نادرة

وح��ول التجربة ال��ن��ادرة والناجحة
للمهند�س �أ�سعد� ،أك��د توما ان لديه
اخلربة الكافية التي اكت�سبها منذ �سنة
 1952حني تخرج من املدر�سة وتوجه
مبا�رشة اىل القطاع الزراعي يف الكرمة
وتقطري العنب املخ�ص�ص للعرق .وقال
توما� :إن زراعة كرمة النبيذ و�صناعته
تختلف هذه الأي��ام عن املا�ضي ،لذا
تخ�ص�ص ابني �أ�سعد يف زراع��ة كرمة
ال��ع��رق وك��رم��ة النبيذ ال��ت��ي تختلف
124

زراعتها يف لبنان عن بقية العامل.
فهو تخ�ص�ص يف اجلامعة الي�سوعية،
و�أراد ابتكار نوعية نبيذ يتكلم عنه العامل،
وطبق جتربة جديدة يف  2005فبدل �أن
حمل كل
ّ
يحمل العري�شة بني  5و 20كيلوّ ،
عري�شة �أقل من كيلو تقريب ًا ،وع�رصنا
النبيذ وو�ضعه يف براميل اخل�شب �ستة
�أ�شهر فقط ،وعب�أه يف الزجاجات من
العام ذاته اىل اليوم ،ويف ت�رشين الأول
� ،2012شاركنا يف دورة مونديال دو
ويرلو يف �سوي�رسا ،و�أر�سلنا هذه النوعية
اىل هناك حيث تناف�س قرابة  300نوع يف
العامل ،وكانت النتيجة يف الفحو�صات �أن
�سبعة �أ�صناف يف العامل بينه ال�صناعة
التي ابتكرها �أ�سعد ،وبعدها اختار �سبعة
خرباء الزجاجات ال�سبع الباقية ،ووقع
اختيارهم على ابتكار �أ�سعد ليكون الرقم
واح��د يف ال��ع��امل ،ف�أر�سلوا بطلبه اىل
�سوي�رسا ونظموا له حفل تكرمي لنوعية
ال�صناعة الفريدة يف العامل.
�سبب النجاح هو اخلربة يف الزراعة لأننا
نعرف �أي ت��راب و�أي �أر���ض ن��زرع فيها
�شتلة العنب املخ�ص�صة للنبيذ ،ونوعية
العنب الذي ينجح يف هذه الأر�ض وما ال
ينجح .باال�ضافة �إىل الت�صنيع.
ثم در�س �أ�سعد (�أورولوجي) يف مونبيليه
يف فرن�سا بالإ�ضافة اىل اخل�برة التي
اكت�سبها مني ،وهو يعمل معي منذ �ست
�سنوات وكل �سنة يربح  12ميدالية ذهبية
يفتخر بها لبنان.

فلسفة الزراعة

وعما �إذا كانت تقدم هذه ال�صناعة قوة
القت�صاد لبنان ،قال توما :اجلميع ي�صنع
النبيذ ،لكنه يتابع قطاع النبيذ يف لبنان
وي��ج��ب �أن ي��ق��وم باختبار ل�ل�أرا���ض��ي
ليعرف �أي��ه��ا ت�صلح ل��زراع��ة العنب،
وللزراعة فل�سفتها ولي�س �أن ن�سري يف
الطرق التقليدية القدمية ،لأنها تختلف
كثرياً .فاخلربة هي الأ�سا�س.
ويتابع توما� :إن لبنان ي�سري يف طريق

نماذج من انتاج كلوس سانت توماس مع وثائق عن شهادات وجوائز دولية حصل عليها

م�رشقة يف �صناعة النبيذ ،ون�ستطيع
ق��ول ه��ذا ��شرط �أن ت���أخ��ذ ال��دول��ة هذا
املو�ضوع باهتمامها وتقدم له الدعم.
على غ��رار ال��دول الأخ��رى مث ًال فرن�سا،
تدعم قطاع الزراعة وتقدم له ال�شتول،
وتن�شئ تعاونيات للمزارعني ال�صغار
الذين يقطفون العنب وي�صنعونه نبيذاً
للخارج ،وهذا ما يدعم قطاع الت�صدير،
بينما اليوم يعترب النبيذ اللبناين الأغلى
يف العامل ،لأننا ن�ستورد الزجاجات من
اخلارج والفلني من الربتغال والكب�سولة
من �إيطاليا واخلتم من فرن�سا ،باال�ضافة
�إىل �أن��ه لي�ست لدينا معامل ل�صناعة
الزجاج مبوا�صفات عاملية.

موعد لم يحصل

ورداً على �س�ؤال حول االجراءات املطلوبة
للدعم واملتابعة من قبل الدولة ،وعما
�إذا ك��ان هناك �إج���راء وو���ض��ع ر�سوم،
ك�شف توما �أنه يف العام  1998طلب عرب
وزير ال�صناعة �شوقي فاخوري موعداً
من رئي�س احلكومة وقتها الراحل رفيق
احل��ري��ري ،وق��ل��ت ل��ه �إن ق��ط��اع النبيذ
�سيغزو العامل ولكننا ك�أفراد ال ن�ستطيع
ان نفعل �شيئ ًا ،و�أن �سهل البقاع بكل
جوانبه �أه��م �سهول ال��ع��امل يف زراع��ة
الكرمة ،وبعد منع زراع��ة املمنوعات
الذي يت�رضر منه كل العامل ،فلت�ساهم
الدول املت�رضرة بار�سال �شتول الكرمة
ك��زراع��ة بديلة ع��ن املمنوعات ،فيتم
زرع البقاع كله بالتن�سيق مع خرباء،

مؤسسة توما – كلوس سان توماس -مؤسسة
رشيد توما تأسست سنة 1888

وبعد ن�ضوج العنب لدينا اربعة م�صانع
للنبيذ والعرق ،وعندها ي�أتي دور الدولة
يف الدعم والت�رصيف .بالإ�ضافة اىل
فر�ض التبادل بيننا وبني ال��دول التي
ن�ستورد منها �صناعات مثل �صناعاتنا،
على �سبيل املثال م�رص ،ن�ستورد منها
البطاطا والثوم واملانغا وغريها ،ولكننا
ال نورد �إليها �شيئ ًا ،والهند ن�ستورد منها
الوي�سكي وال نورد �إليها �شيئ ًا ،وال بد �أن
يكون هناك تفاو�ض وتبادل فاذا فتحت
الأ���س��واق م��ع م�رص وافريقيا والهند،
عندها �إذا دعمتنا الدولة لنغزو العامل
تكون قد قامت ب��اجن��از ،ولكن ه��ذا مل
يح�صل وقتها ،وننتظره حتى اليوم.
اليوم ال��وزي��ر احل��اج ح�سن �س ّلم قطاع
الكحول اىل الوزير جربان با�سيل لأنه
حاج وال ي�ستطيع التعامل مع الكحول،
ونحن ال ن�ستطيع الآن �أن نتكلم مع �أحد.

غال
نبيذنا ِ

وحول ت�شجيع الزراعات البديلة للقطاع
ال��زراع��ي وال�صناعي وانعكا�س ذلك
على االقت�صاد اللبناين .طالب توما
الدولة القيام بخطوات ك�إعفاء �صناعة
النبيذ م��ن ر�سم  200ل�يرة ،يف خطوة
�أوىل ،والثانية �إيجاد م�صانع النتاج
الزجاج مبوا�صفات عاملية .وفتح �أ�سواق
وم�ساعدة ال�صناعيني يف املعار�ض
وتكثيف اخلدمات الإعالنية لل�صناعة
واالقت�صاد.
وعما �إذا كان االغرتاب اللبناين ي�ؤدي
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دوراً يف ه��ذا امل��و���ض��وع� ،أك��د توما:
�إن نبيذنا غ��الِ ل��ذا يف�ضل الأجنبي
��شراء ال�سلعة الأجنبية لأنها �أرخ�ص
م��ن اللبنانية ،وي�ترك��ز عملنا على
بيع املطاعم اللبنانية التي تقدم كل
�أ�صناف الطعام اللبناين ويرتافق معه
نبيذ وع���رق لبناين ،ول��ك��ن املطاعم
الأجنبية ال ت�أخذ ال�صناعة اللبنانية،
وهذا ما ي�ؤثر علينا.

عملية التسويق

ورداً على �س�ؤال عن ت���أث�يرات التعبئة
والتغليف يف عملية الت�سويق ،ر�أى توما
�أن زراعة كرمة النبيذ يف البقاع تختلف
عن ال��زراع��ة يف �أوروب���ا ،زراع��ة كرمة
العنب الأ�سود يف �شمال فرن�سا تعطي
ع�صرياً كثرياً كون الطق�س ماطراً معظم
�أي��ام ال�سنة ،فجربنا زرعها يف البقاع
لتعطي نتيجة مماثلة فقام ابني ا�سعد
واختربها وجد �أن زراعتها يجب �أن تكون
يف منطقة عالية قرابة  1250ويف منطقة
مواجهة للغرب لت�سلط عليها ال�شم�س
يف املغيب .وطلع االن��ت��اج �سنة 2008
و�ص ّنعناه نبيذاً وكان من اهم ال�صناعات
و�أعطى لون ًا قامت ًا� .أي اننا زرعنا الكرمة
التي تزرع يف �أماكن معينة من العامل
و�ص ّنعناها ب�شكل مماثل لفرن�سا ونلنا
عليه ميدالية من منطقة بوردو الفرن�سية.
�أي �أن لدينا �صنفني الفورنوار املونرو
حتو ًال يف �صناعة النبيذ ،ما
وقد يحدثان ّ
�صار مييز لبنان يف هذه ال�صناعة.
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A.Shahine For Pastry
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مقابالت

ملف خا�ص
نائب مدير «مزارع ويلكو» سيمون بطرس:

السوق المحلية
تحولت نحو الصناعات الغذائية الجاهزة
من املفيد ج���داً معرفة اخلدمات
التي ي�ؤكده���ا نائب مدير مزارع
ولكو بطر�س �س���يمون بطر�س �إىل
امل�س���تهلك اللبناين .فمع �إزدياد
ن�س���بة الن�س���اء العام�ل�ات يف
املجتمع وابتعادهن عن املطبخ
بات م���ن ال��ض�روري لأي �رشكة
زراعي���ة حتوي���ل منتجاتها �إىل
جاهزة للأكل ملواكبة هذا التغيري
يف حاجات امل�ستهلك اللبناين.
يف ه���ذا املنعطف تق���وم �رشكة
و»لك���و» بتوظيف���ات كب�ي�رة
من �أج���ل دخول �س���وق اللحوم
والدواجن املح��ّض�رّ ة واملطهوة
كلي ًا �أو جزئياً.
يتح��دث ال�سي��د �سيمون بطر���س ب�أ�سهاب
ع��ن �أ�سب��اب الن�ش��اط الذي �شه��ده لبنان
يف  2010و 2011حي��ث �شه��د الن�ش��اط منواً
 5يف املئ��ة يف كل القطاع��ات ،ومتيز يف
ه��ذه الف�ترة قط��اع ال�صناع��ة الغذائي��ة،
ك��ون ال�سوق اللبنانية تتح��ول من املواد
�لا ب��دل
اخل��ام اىل امل��واد امل�ص ّنع��ة ،مث ً
�أن ت�أخ��ذ ال�سي��دة دجاج��ة وحت�رضه��ا،
ت�شرتي الدجاجة معدة وجاهزة .وبدل �أن
حت�ضرّ احلم�ص ت�شرتي��ه جاهز ،فال�سيدة
الت��ي تعم��ل مل يع��د لديه��ا وق��ت للطبخ،
له��ذا وجدت ال�صناع��ة الغذائية ،وهي يف
املتط��ورة تنم��و ،خ�صو�ص ًا
املجتمع��ات
ّ
الطعام اجلاهز �أو املطهو ن�صف طهو.
وي��رى بطر���س �أن �أ�سب��اب ات�س��اع دائرة
ال�صناعات الغذائية هو الإغرتاب اللبناين،
وي�ش�ير �إىل وجود  13مليون لبناين منت�رش
يف العامل ،يهمهم املنتج اللبناين ،لهذا �إذا
بحث��ت يف �أماكن تواج��د اللبنانيني جتد
فيه��ا حمالت تبيع ال�صناع��ات اللبنانية
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فق��ط مثل احلب��وب واحلم���ص بالطحينة
وامل�أك��والت اجلاه��زة غ�ير املوج��ودة
ن�ص��در اىل كندا
يف كل الأماك��ن ،ونح��ن
ّ
و�أمريكا و�أوروبا.
له��ذا جن��د �أن ال�سب��ب الأول يف من��و
حت��ول ال�سوق
ال�صناع��ات الغذائي��ة ه��و ّ
املحلي��ة نح��و ال�صناع��ات الغذائي��ة
اجلاه��زة .وال�سب��ب الث��اين يف الإنت�ش��ار
اللبناين يف دول االغرتاب يف العامل.

مشاريع استرتيجية

وعن م�شاريع��ه اال�سرتاتيجية للم�ستقبل،
ي�شري بطر�س �إىل عدة م�شاريع منها:
م��شروع �إن�ش��اء م�سل��خ جدي��د للدواج��ن
وبرادات تخزين لإنتاج ال�رشكة وم�رشوع
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�إن�شاء م�صنع ملنتجات اللحوم والدواجن
املطبوخة كلي ًا �أو جزئي ًا مثل «الناغت�س»
و«الكوردون بلو» وغريها.
بالإ�ضاف��ة �إىل هذي��ن امل�صنع�ين هناك
م��شروع جديد عبارة ع��ن م�صنع حتويل
ف�ض�لات الدجاج �إىل طعام جاهز للكالب
والقطط .ولدين��ا م�رشوع رابع هو م�صنع
لتح�ضري عل��ف الدواجن ،وهو �أكرب معمل
ل�س��د
يف لبن��ان ،واملعم��ل الأخ�ير ه��و
ّ
حاجاتنا وللبيع يف الأ�سواق.
وعن ر�أيه بالإتفاقات التجارية واخلطوات
الواج��ب اتخاذه��ا م��ن قب��ل الدول��ة ،ق��ال
بطر�س �أن اتفاقيات تي�سري التجارة العربية
ت�سمح ب�إدخال الب�ضائع التي فيها �أكرث من
 51باملئة من�ش�أ عربي� .أي الأ�سواق اللبنانية

من دون �أي ر�سوم جمركية.
�إن �أ�سا�س ال�صناعة هي الطاقة والعمالة،
�لا ال ن�ستطي��ع مناف�س��ة م�رص
فنح��ن مث ً
لأن فيه��ا كلف��ة العمال��ة �أق��ل والغ��از
زهي��د ال�سع��ر .وكذل��ك ال�سعودي��ة وقط��ر
والإم��ارات �أي�ض�� ًا ،والأخ�يرة ت�ست��ورد
ب�ضائ��ع كالدج��اج الربازيل��ي ويغ�يرون
الغ�لاف في�صبح املنت��ج �إمارات��ي! علم ًا
�أن يف الإم��ارات ال يوج��د دجاج ولكنهم
يريدون ت�صديره بهذه الطريقة اىل لبنان.
نحن ر�سومن��ا على املنت��ج الربازيلي 20
باملئ��ة ،بينما ن�سبة الر�سم على الإمارتي
�صف��ر ،كم��ا قل��ت يف الإم��ارات ال يوج��د
دج��اج وهذا يجب �أن يظه��ر يف �شهادات
املن�ش���أ ،وق��د طلبنا من وزي��ر الزراعة �أن
يدقق وير�س��ل مفت�شني ،وكذلك طلبنا من
وزي��ر الإقت�صاد ،ولغاي��ة الآن مل يتحرك
�أحد ليدقق باملن�ش�أ الإماراتي ،لأن هناك
��شركات برازيلي��ة فتح��ت مكات��ب له��ا
يف الإم��ارات و�أ�صب��ح لديه��ا ا�سم هناك،
ش��� �إماراتي مع
وت�ص��در لن��ا على �أن املن� أ
ّ
�أن البلد �صحراء وال يعي�ش فيها دجاج.
�أم��ا بالن�سب��ة �إىل العمال��ة ،فاليد العاملة
يف لبن��ان تك ّل��ف يف لبن��ان ح��واىل 750
دوالراً بينم��ا يف اخللي��ج ي�أتون بالعامل
الأجنبي مبائتي دوالر� .أي �أن العمالة يف
دول اخللي��ج �أق��ل تكلفة يف لبن��ان لأنها
�آ�سيوية ولي�س حملية.
ويف ال�سعودي��ة على �سبي��ل املثال هناك
�سيا�س��ة لدعم املزارع�ين عرب تقدمي علف
الدواج��ن �أو دعم ثمنه مبا يقارب � 100إىل
 200ريال �سعودي.
ولذلك يرى بطر�س �أن ال جمال للمناف�سة،
فنح��ن نحت��اج مقاب��ل ال�سيا�س��ة الت��ي
ي ّتبعونه��ا دول��ة حتمي املنت��ج الوطني،
ل��ذا ال ن�ستطي��ع مناف�ستهم ب��كل اجلهات،
املحروق��ات والعمال��ة ودع��م ال�صناع��ة
والزراعة مبا�رشة ،ونحن لي�س لدينا دعم،
وال حمروقات زهيدة وال عمالة زهيدة.

صناعات متطورة

�لا لت�أ�سي���س
وعم��ا �إذا كان لبن��ان م�ؤه ً
قط��اع �صناع��ي جي��د� ،أج��اب بطر���س
بالت�أكي��د ،نح��ن كنا قد طالبن��ا املراجع
املخت�ص��ة يف الدول��ة بت�سع�يرة كهرب��اء
خمف�ضة من دون نتيجة.
فف��ي �أوروب��ا ،الع�ض��و يف منظم��ة التجارة
العاملي��ة هن��اك حماي��ة جمركي��ة عل��ى

حت��دد كمي��ة
م�ست��وردات الدواج��ن وكوت��ا ّ
امل�ست��وردات امل�سم��وح توريده��ا يف ال�سنة
�إىل الإحتاد الأوروبي وتق�سيمها على ف�صول
ال�سنة .مث ًال تريد ا�سترياد حلم من الربازيل...
فتدخل ال�سوق بروية ملنع الإغراق.
نطل��ب م��ن الدول��ة م�ساعدتن��ا� ،أن
تدع��م الكهرب��اء لأنه��ا �أ�سا���س كل
�ش��يء يف ال�صناع��ة ،وكن��ا ق��د طالبن��ا
بت�سع�يرة ت�شجيعي��ة للكهرب��اء م��ن
الوزي��ر ال�صف��دي عندم��ا كان وزي��ر
االقت�ص��اد ،وعدن��ا ولكن��ه مل يفع��ل �شيئ ًا.
وي�شري بطر�س هنا �إىل وجود �رشوط �أوروبا
قا�سية على اللحم الأمريكي لأنه زهيد يف
بل��د املن�ش�أ ،ويرفع��ون ال�رضيبة على حلم
البق��ر لأنه��م يعطونه��ا هرمون��ات ،وهذه
ال��شروط تكون �صحية ملنع هذا اللحم من
الدخول ،مث ًال يطلبون �أال يكون � GMOأي
�أال يك��ون املنت��ج معدل وراثي�� ًا وال تدخل
فيه �أي هرمون��ات ،لهذا ال ميكن �أن تدخل
هذه الب�ضائع بطريقة غري مبا�رشة.
وه��ل هي لعب عل��ى الر�س��وم اجلمركية؟
يجي��ب بطر���س �أنه��م وب��دل الر�س��وم
اجلمركية ي�ضعون (كوتا) �رشوط �إ�ضافية
�صحي��ة وغريه��ا تفر�ض عل��ى امل�ستورد
ليمنع��وه م��ن الدخ��ول وهك��ذا مينع��ون
الأمريك��ي والربازيلي م��ن الدخول ،ومن
يريد �إجازة ت�صدير يدفع ر�سم معني ي�صل
اىل  20باملئة ،ونحن ال يوجد بيننا وبني
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ال��دول العربية ر�سم ،وال كوتا وال �رشوط ًا
�صحي��ة �إ�ضافي��ة وال حتديد كميات ،وهم
يناف�سون بالعمالة والطاقة.
وع��ن الطرق املتبع��ة يف ت�سويق الأنتاج،
ي�شري بطر�س� :إىل �أن مزارعنا تعتمد لغاية
الآن على ال�سوق الداخلية ،ولكنه ي�ؤكد �إىل
�أنه ومن خالل امل�صنع اجلديد �سيدخلون
الأ�س��واق اخلارجية من خ�لال املعار�ض
التي تقام يف معظم �أقطار العامل.

قطاع التغليف

ويك�شف بطر���س �أهمية قطاع ال�صناعات
الغذائية يف زيادة االنتاج اللبناين ،وي�شري
هن��ا �إىل بي�ض الدجاج عندما يتكاثر يتم
تخزين��ه مل��دة �شهر فقط ،وهن��اك معامل
حت��ول البي�ض لبودرة مث��ل احلليب .مث ًال
ّ
يف�صل ال�صفار عن الزالل وي�ؤخذ ال�صفار
ل�صناع��ة ال�شامبو بينم��ا البيا�ض ي�صري
بودرة وي�ستخ��دم يف الطعام ،ولكن لي�س
لدينا هذه ال�صناعة يف لبنان.
وهك��ذا ،تفي��د ال�صناع��ات الغذائي��ة يف
اخت�ص��ار وق��ت حت�ض�ير الطع��ام ،فب��دل
�ساعت�ين يف عملية التح�ض�ير قد ي�ستغرق
ين�شط قطاع التعبئة
ربع �ساعة فقط .وهنا
ّ
والتغليف ،وقطاع النق��ل ،وقطاع �صناعة
الكرت��ون وبال�سيت��ك والآالت ال�صناعي��ة،
وت�ص��در ،ك�صناع��ة منتجات
كله��ا تنم��و
ّ
الأف��ران الت��ي تعت�بر جي��دة يف لبن��ان.
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ملف خا�ص

وهك��ذا ت�شج��ع ال�صناع��ات الغذائي��ة كل
القطاع��ات الأخرى لأن له��ا �سوق حملية،
وميكن اال�شارة هنا �إىل �أن م�صانع احلالوة
والطحين��ة كل �سوقه��ا يف لبن��ان .وهناك
بلدي��ن �أو ثالث��ة ت�ص ّن��ع ه��ذه ال�صناعات،
وت�صدر �أي�ض ًا .وهناك
و�سوقها حملي كبري
ّ
ا�شياء مبتكرة يف ال�صناعات الغذائية ،مثل
اخلبز اللبناين املمي��ز واحلالوة والطحينة
املمي��زة ،والآن يج��رب اليه��ود �رسق��ة
�صناعة احلم�ص والتبولة ون�سبها �إليهم.
وع��ن دور التعبئ��ة والتغلي��ف يف ت�سويق
ال�سل��ع ،يق��ول بطر���س :عندم��ا يتوج��ه
امل�ستهلك ل��شراء �سلعة يلفته �شكل العلبة
�أو ًال ،وعندم��ا يريد �رشاءه��ا يقر�أ ما كتب
عليه��ا ،ل��ذا فالتغلي��ف مه��م ج��داً ،ولكن
امل�ضم��ون هو الأ�سا�س بع��د ال�رشاء ،ف�إما
�أن ين��ال املنت��ج ر�ض��ى امل�ستهل��ك �أو ال
يناله مهما كان��ت العلبة جميلة ،التعبئة
جزء من الرتويج.
يبقى �أن �أهم �شيء هو �أن تكون هناك حماية
لل�صناع��ة الوطنية ،وت�شديد اجلمارك على
الب�ضائ��ع امل�ست��وردة �أو حتدي��د الكمي��ة
امل�ستوردة مثل �أوروبا وتنظيم اال�سترياد،
وو�ض��ع ��شروط ا�ضافية عل��ى املنتجات
مبوا�صف��ات عالية ،وطلب �شهادات املن�ش�أ
العربي��ة التي يج��ب �أن تك��ون �أكرث من 51
باملئ��ة ،باال�ضافة اىل امل�أكوالت املعلبة
�لا «الناغت���س» كل مكوناته
اجلاه��زة ،مث ً
�أجنبية املن�ش�أتدخل �إىل الدول العربية من
دون جم��رك ،ت�ص ّنع هن��اك ومن ثم ت�صدر
�إىل لبن��ان كب�ضائ��ع ذات من�ش���أ عربي �أي
معفية من اجلم��ارك ح�سب �إتفاقية تي�سري
التجارة العربية.
بينم��ا يف لبن��ان توج��د جم��ارك عل��ى
مكونات «الناغت���س» وال ن�ستطيع القيام
باملث��ل م�صنعة من مزارعنا .ويجب على
الدولة �أن تعفي جمركي ًا كل املواد الأولية
الت��ي ت�صن��ع يف لبن��ان وتعطيه��ا قيم��ة
م�ضاف��ة ك��ي متك��ن ال�صناع��ة اللبنانية
ت�صدر �إىل
يف مناف�س��ة تلك العربي��ة التي ّ
لبنان معفية من اجلمرك.
ولي���س في��ه �شه��ادات من�ش���أ ،من��ه م��ا
ي�ست��ورد اىل الأردن وي�ص ّنع هناك ويورد
اىل لبن��ان ،بينم��ا نحن ال ن�أت��ي بدجاج
م��ن اخل��ارج ون�ص ّنع��ه ونبيع��ه ،ب��ل من
مزارعنا .ف��كل �شيء يعطي قيمة �إ�ضافية
عل��ى املواد امل�صنع��ة يف لبنان يجب ان
ت�شدد عليها الرقابة.
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مشروع التحدي الصناعي:

ويلكو :استئمار بـ  30مليون دوالر رغم األزمة

رئيس مجلس إدارة مدير عام مجموعة ويلكو ويليم بطرس

بطرس يناشد المسؤولين
اعتماد سياسة تشجيعية

متتلك �رشكة «ولكو» �سل�سلة متكاملة النتاج الدواجن ،من بي�ض تفقي�س،
وفقا�سات� ،صناعة �أعالف ،تربية وذبح وت�صنيع منتجات الدواجن.
تبلغ قيمة اال�ستثمارات مل�شاريع «ولكو» قيد الإن�شاء  30مليون دوالر..
تفا�صيل امل�شاريع قيد االن�شاء:
 1مزارع كفر حزير وتبلغ م�س���احاتها الإجمالية � 12ألف مرت مربع ،وهيم�ؤلف���ة من  12بيت للدواجن ب�س���عة �إجمالية تبل���غ � 200ألف فروج .ويبد�أ
�إنتاجها ال�صيف املقبل.
 2م�ص���نع النتاج الأعالف يف كفر حزير وتبلغ طاقته االنتاجية  60الفطن يف ال�ساعة ،ويعد الأكرب يف لبنان ،وميتد على م�ساحة  5000مرت مربع
مبنية وبطاقة تخزينية توازي � 8آالف طن ،يبد�أ �إنتاجه ال�صيف املقبل.
 3م�رشوع �شكا  1568امل�ؤلف من م�سلخ حديث للدواجن بطاقة �إنتاجية توازي 6000فروج يف ال�س���اعة وم�ص���نع ملنتجات اللحوم والدواجن املطهوة كلي ًا �أو
جزئي ًا «كالناغت�س والكر�سبي» .وخمازن جملّدة ت�سع لـ  1000طن من منتجاتنا
اخلا�صة ،بالإ�ضافة اىل املخازن املربّدة واملخازن احلالية ،وميتد امل�رشوع على
م�ساحة  12000مرت مربع مبنية ،وي�ضم حمطة تكرير املياه املبتذلة التي ت�ؤمن
الرّي حلواىل  100.000مرت مر ّبع من الأرا�ض���ي التي �س���يتم ا�ست�صالحها بجوار
امل�رشوع ..وهناك م�شاريع جديدة يتم التح�ضري لها من تو�سعة للمزارع وتطوير
للت�ص���نيع الغذائي ،بالإ�ضافة اىل حتويل الف�ضالت ال�صلبة الناجتة من م�سلخ
الفروج بغية زيادة انتاج ال�رشكة لي�صل اىل  10ماليني فروج يف ال�سنة.
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حجم م�رشوع ويلكو اجلديد:
تبلغ قيمة اال�ستثمارات للم�رشوع اجلديد (ويلكو) الذي يبد�أ
انتاجه خالل ال�صيف القادم  30مليون دوالر.
وهو ي�شكل وحدة انتاج متكاملة من تفقي�ص البي�ض و�صناعة
الفروج و�صناعة امل�شتقات  :كالناغيت�س ,الربغر ,واال�سكالوب
حالي ًا ويعترب �أكرب م�رشوع ا�ستثماري يف ال�صناعات الغذائية
خالل �سنتي .2014/2013
تفا�صيل امل�رشوع:
1ـ يقوم امل�رشوع على  30مزرعة النتاج الفروج حالياً,
بالإ�ضافة �إىل  12الف م 2تقع يف � 6أبنية بطابقني لكل بناء
مب�ساحة  1000م للطابق الواحد.
2ـ م�صنع للعلف مب�ساحة � 5آالف م 2مبنى ي�ستعمل ل�سد
حاجة مزارع ويلكو مع امكانية بيع فائ�ض انتاجه لل�سوق
املحلي ,ويبد�أ انتاجه خالل ال�صيف القادم.
3ـ م�صنع ل�صناعة منتجات الفروج والناغيت�س وا�سكالوب
واملرتديال وهي منتجات جملدة ومطهية كاملة الطهي ,اي انها
ت�ؤخذ من الثالجة �إىل املايكرويف مبا�رشة دون احلاجة اىل القلي.

مصنع لحوم والفروج ومشتقاته

وهذا املبنى (�صناعة حلوم الفروج وم�شتقاتها)جمهز مبحطة
لتكرير املياه بقدرة ري  90الف م 2زراعي حول امل�صنع,
وحمطة تكرير للنفايات ال�صلبة ,و معمل للناغيت�س ينتج
حوايل  600كيلو بال�ساعة ,وخمازن جملدة حلوايل  1000طن
جتليد بالإ�ضافة �إىل خمازن مربدة.
ومن املتوقع �أن يرتفع انتاج �رشكة ويلكو من  150الف فروج
حالي ًا يف الأ�سبوع �إىل  200الف بعد بدء العمل باملزارع
اجلديدة البالغة  12مزرعة.
كما ا�شرتت �رشكة ويلكو �أر�ض يف كفريا زغرتا مب�ساحة 416
الف م 2لإقامة مزرعة فروج جديدة ميكنها انتاج � 300ألف
فروج كل �أربعني يوم بالإ�ضافة �إىل مزارعنا احلالية و التي
نقوم بتو�سيعها حالي ًا و البالغة من � 30إىل  40مزرعة بحيث
ي�صبح انتاج ويلكو ا�سبوعياً.
و�أعلن ال�سيد وليم بطر�س رئي�س جمل�س �إدارة (ويلكو) �أن يف
نية ال�رشكة �إقامة م�شاريع جديدة وهي ا�شرتت �أرا�ضي بلغت
� 900ألف م 2حيث �سيقام مباين وفلل �سكنية مكملة مل�رشوع
اال�ستثمار ال�صناعي.

مصنع العلف
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�شركة مطاحن البركة �ش.م.ل

Baraka Mills. SAL
مطاحن دقيق القمح Flour Mills -

جبل لبنان  -املنت  -الدورة �شارع ال�ضمان
هاتف ٩٦١ )١( ٥٤٧٣٧٣ -901873 :
فاك�س ٩٦١ )١( 901835 :
info@barakamills.com
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ملف خا�ص

مقابالت

مدير عام «مؤسسة كامل بدوي البساط» أسامة البساط:

عوائق تمنع تقدم الصناعات الغذائية
يعترب مدير م�ؤ�س�سة كامل بدوي
الب�ساط �أ�سامة الب�ساط ،ان لبنان
ال حتكمه ال�ضوابط ،وهو بلد
م�رشّع لكل من يرغب يف فتح
مكتب �أوكالة ،وي�ؤكد لب�ساط عدم
وجود دعم لل�صناعات اللبنانية
من قبل الدولة على الرغم من �أن
القطاع ال�صناعي هو الذي ي�ؤمن
فر�ص العمل يف البلد.
ويتوقف الب�ساط عند �صناعة
التعبئة والتغليف معترباً �أن هذه
ال�صناعة �أ�صبحت تكاليفها باهظة
ب�سبب ارتفاع م�شتقات الطاقة.
يرجع الب�ساط ،يف رد على �س�ؤال عن
ن�شاط ال�صادرات ال�صناعية خالل عامي
 2011و� ،2012إىل �أ�سباب عديدة �أهمها:
�أو ًال ،ن�شاط �أ�صحاب املعامل .وثاني ًا،
جودة االنتاج اللبناين املعروف يف
كل املنطقة ،وخ�صو�ص ًا �صناعتنا من
احلالوة والطحينة وما �شابهها ،وهذه
ال�صناعة تتميز عن �سواها من ال�صناعات
نف�سها يف البالد الأخرى ب�أ�شواط ،وهي
لذلك مطلوبة.

عوائق مؤثرة

و�إذ يعترب الب�ساط �أن ال�صناعات الغذائية
ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف البلد باعتبارها
�صناعة �أ�سا�سية �إال �أنه يرى عوائق كثرية
ت�ؤثر عليها .و�أهم هذه العوائق �أرتفاع
كلفة الإنتاج ،وخ�صو�ص ًا املحروقات من
املازوت �إىل الفيول والبنزين .وغياب �أي
م�ساعدة للنظر يف تخفي�ض كلفة االنتاج
املرهقة لل�صناعي ،ويذهب الب�ساط �إىل
مطالبة الدولة بخف�ض �أ�سعار الفيول التي
يجب �أن ت�ؤمن بقيمة �أقل لل�صناعيني،
ويعطي مثا ًال هنا عن م�ؤ�س�سة الكهرباء
التي ت�ستهلك فيول ومازوت ،ولكنها يف
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كل فرتة تبادر �إىل زيادة رواتب العاملني
لديها ،وهذا ُيح�سن الإنتاج وي�ساعد يف
تطور اليد العاملة.
وي�ضيف الب�ساط �إىل �أن القرو�ض ال
ت�ساعد وحدها يف تطوير ال�صناعة ،بل
بان�شاء مناطق �صناعية كانوا قد وعدونا
بها ،ولكن بقيت الوعود وعوداً.
وال يعترب الب�ساط �أن االتفاقيات التجارية
بني لبنان والدول الأخرى متكافئة ،بل
م�رشع �أمام كل من هب
ي�ؤكد �أن لبنان بلد ّ
ودب ،وال حتكمه ال�ضوابط ،بحيث ي�ستطيع
كل من ي�شاء �أن ي�أخذ وكالة من اخلارج
ويفتح مكتب ًا له يف لبنان من دون ح�سيب
�أو رقيب ،وحتى احلالوة التي �أ�صبح ينتجها
�أكرث من � 20إىل  70معم ًال ،وت�ؤمن فر�ص
عمل لعدد كبري من العمال يف البلد ،ورغم
ذلك تبادر الدولة �إىل فتح ا�سترياد لهذا
املنتج ،ملاذا ا�سترياد احلالوة والطحينة؟
�أنا ال جواب لدي على هذا ال�س�ؤال.

أهمية المعارض

وي�ؤكد الب�ساط ،غياب �أي دعم �صناعي
حقيقي يف البلد ،بل وهناك �صناعات
عديدة غري مدعومة ،معترباً �أن الدولة �آخر
134

همها ال�صناعة يف هذا البلد ،رغم �أن هذا
القطاع املنتج يف البلد هو الذي ي�ؤمن
فر�ص العمل يف البلد ،وهو يختلف عن
التجارة .وي�شري �إىل �أن قطاع ال�صناعات
الغذائية حترك العمل لدى قطاعات
�صناعية �أخرى مرتبطة بها ،مثل �صناعة
الكرتون و�صناعة البال�ستيك و�سواهما.
وي�شدد الب�ساط على رف�ضه املطلق
لأدخال منتج احلالوة �إىل لبنان يف
�ضوء وجود من � 20إىل  70معم ًال يف البلد،
وكلها تتناف�س يف ما بينها .و�إذا كانت
املناف�سة الداخلية موجودة فلماذا هذا
االنفالت بحيث �أن كل من ي�شاء ي�ستورد
حالوة �أو ما �شابه من ال�سلع التي ننتجها
يف البلد؟ لدينا �سلع من هذا النوع
معروفة اجلودة وال تنق�صها ال�شهرة.
وحول الطرق املعتمدة لت�سويق املنتج،
ي�ؤكد الب�ساط �أهمية اال�شرتاك يف
املعار�ض ،وكذلك االت�صاالت ال�شخ�صية
التي جترى من خالل عالقاتنا مع
اخلارج.
نحن م�صنع �أن�شئ منذ  1956والعالقات
التي �أن�ش�أها احلاج كامل بدوي الب�ساط
والتي تابعناها نحن ال ي�ستهان بها،
وكذلك عالقاتنا مع التجار على مدى
العامل .وهذا ما نرتكز عليه يف ت�سويق
�إنتاجنا ،واحلمد هلل �أن ب�ضاعتنا معروفة
ومطلوبة يف ال�سوق.
وعن دور �صناعة التعبئة والتغليف يف
حت�سني الت�سويق لل�صناعة الغذائية ،يعترب
الب�ساط �أن �صناعة التعبئة والتغليف
�أ�صبحت باهظة الثمن لأ�سباب عديدة،
�أو ًال ارتفاع �أثمان البرتول والفيول
واملازوت وبالتايل امل�شتقات النفطية،
فمن جهة الت�سويق ف�أن �صناعتنا
متقدمة على الرغم من �أنها �أ�صبحت
مكلفة جداً .فثمن ال�سلعة لدى عر�ضها يف
الأ�سواق �أ�صبح �إن جزءاً كبرياً منه يكون
ثمن ًا للغالف ،وي�شتكي هنا من �أن وزارة
الزراعة تقوم بالت�ضييق ال�صناعيني يف
�أمور كثرية ،وت�ضع عليهم �رشوط ًا يف
الت�صنيع ،ونقوم ك�صناعيني بتلبية كل
�رشوطها وطلباتها .ولكن هذا �أمر يكلفنا
�إنفاق �أموال ،وامل�صانع اليوم على كف
عفريت .ف�أنت ال زلت تقول �إن هناك
مناف�سة ولكن على الدولة �أن تخفف من
الإجراءات املرهقة لل�صناعة ،ولتبادر
�إىل �إن�شاء املناطق ال�صناعية من �أجلنا.
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�سن مبكرة عام
بد�أ ال�سيد قي�رص عطا العمل يف جمال البوظة العربية يف ٍّ
 .1946وبعد �أن اكت�سب خربة يف هذا املجال �أ�س�س معمله اخلا�ص يف
حو�ش االمراء عام  .1956ا�شتهرت بوظة قي�رص عطا العربية بالطعم اجليد
والنظافة فنالت �شهرة وا�سعة يف لبنان .عام  1978ان�ضم االبن اال�صغر
طوين اىل والده وكان لديه رغبة �شديدة يف تعلم هذه ال�صناعة .عام 1990
بد�أت عملية انتاج البوظة العربية بوا�سطة الآالت لأن ال�صناعة التقليدية
مل تعد قادرة على تلبية حاجة ال�سوق اال�ستهالكية .بف�ضل اخلربة الوا�سعة
التي ميلكها قي�رص عطا وولده طوين متكّن املعمل من انتاج البوظة
العربية �آلي ًا بنف�س الطعم التقليدي وهذه ميز ٌة فريد ٌة مل
يتو�صل �سواهما
ّ
اليها بعد .ويعود ذلك اىل ا�ستعمال �أحدث الآالت و�أكرثها د ّق ًة وتطوراً
وتعمل بقو ًة �ضغطٍ يف انتاج البوظة العربية ت�صل اىل قوة BAR 120
تعقيم كامل .وا�ستكمال طوين عطا عملية التطور والتحديث
وهي ذات
ٍ
حتى �أ�صبح ينتج اليوم:
 ع�رشون نكهة بوظة عربية ع�رشون نكهة بوظة عربية اك�سرتا ع�رش نكهات بوظة عربية بدون �سكر وبدون د�سمنالت بوظة قي�رص عطا �شهر ًة عاملية وانت�رشت يف العامل العربي
وبخلوها من جميع
ال�صحية والنعومة واللزجة
ملطابقتها لكل املعايري
ّ
ّ
�أنواع 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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مقابالت

مدير إداري في مؤسسة حسن اليمن وأوالده

حسن اليمن :المعارض ّ
تعزز تسويق صناعتنا
تفا�صيل كثرية
ت�ؤرق املدير الإداري
يف م�ؤ�س�سة ح�سن
اليمن و�أوالده ،وهو
�إذ ي�رشحها ويك�شف
مطباتها العديدة
التي تبد�أ يف غياب
الدعم من قبل الدولة
للقطاع ال�صناعي
وتنتهي ب�أهمية
ا�ستنباط ر�سوم
متعددة متنع اجتياح
ال�سلع الأجنبية
والعربية للبنان.

ُيرج��ع ال�سيد ح�سن اليم��ن يف قراءته �إىل
�سبب �أرتفاع ال�ص��ادرات اللبنانية عامي
 2011و� ،2012إىل احلالة الأمنية التي طر�أت
على الدول العربية ،والتي كان لها مردود
�إيجابي �إىل حد كبري على لبنان و�أتاح له
فر�ص��ة كبرية ال�ستع��ادة �أنفا�سه ،بالرغم
من الأكالف املرتفعة التي يتكبدها.
ول��ن تبق��ى ج��ودة ال�سلعة ه��ي الأ�سا�س،
وهي التي ت�ؤدي دوراً كبرياً ونحن مهمتنا
الأ�سا�سي��ة �أن نبقى رواداً يف اجلودة التي
ما انفككنا نقدمها منذ � 130سنة.

واقع القطاع

وي��رى اليم��ن� ،إن قط��اع ال�صناع��ات
الغذائي��ة يف لبن��ان يحت��اج �إىل دع��م
الدول��ة التي ال تقدم لنا �أي نوع منه على
الإط�لاق ،ولهذا يتكب��د القطاع ال�صناعي
�أكالف�� ًا باهظة ما يرت��ب علينا بالنتيجة
معاناة يف ت�صديرها �إىل اخلارج.
وي�ش��دد اليم��ن �إىل �أن الدع��م يب��د�أ م��ن
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الكهرباء التي نعاين من انقطاعها الدائم،
برغم وج��ود مولدات خا�ص��ة لدينا بقوة
 KVA 300تبق��ى عامل��ة عل��ى مدى 12
�ساع��ة متتالي��ة .ويطالب اليم��ن بت�أمني
احلماية لل�سلعة اللبنانية من اي مناف�سة
�أخ��رى م�ست��وردة م��ن اخل��ارج .ويلف��ت
االنتب��اه �إىل قط��اع الكهرب��اء و�أكالف
املحروق��ات الت��ي تره��ق ال�صناع��ات
اللبنانية.
وح��ول الط��رق املتبعة لت�سوي��ق االنتاج،
يق��ول اليم��ن �أن الت�صدي��ر ب��د�أ من��ذ
اخلم�سيني��ات ،وكان لن��ا وكالء يف ع��دة
دول �سواء يف �أوروبا �أو �أمريكا �أو ا�سرتاليا،
وم��ا عزز ه��ذا الو�ضع ه��و م�شاركتنا يف
املعار�ض با�ستم��رار ،فاملعر�ض مينحك
الكث�ير من القوة ويع��ز ّز عملية الت�سويق،
وي�ض��اف �إىل ذل��ك تطورن��ا امل�ستم��ر يف
الإنتاج ،وانظر م��اذا لدي الآن؟ نوع ًا من
احلالوة الطحينية ،وهي عبارة عن مزيج
م��ن ال�شوك��وال م��ع احل�لاوة ،واحل�لاوة
138

ال�س��ادة ،واحل�لاوة اخلالية م��ن ال�سعرات
احلرارية .وهذه كلها حوافز جتعلنا نتقدم
ونطور عملنا و�إنتاجنا ،وكذلك يظهر دور
ّ
التو�ضيب يف املو�ضوع.

استفسارات حول المنشأ

وعم��ا �إذا كان هن��اك مناف�س��ة �شدي��دة
لل�سلعة اللبنانية و�أ�سبابها ،وعن ر�أيه يف
االتفاقيات التجاري��ة املربمة خ�صو�ص ًا
وان ال��دول الأخ��رى ا�ستبدل��ت احلماي��ة
بالدع��م .يو�ض��ح اليم��ن� ،إن لبنان يعي�ش
�أ�س��و�أ حاالت��ه الآن ويف جمي��ع امليادين
�س��واء يف القط��اع التعليم��ي� ،أو القط��اع
الإداري� ،أو قط��اع املوظف�ين �أو �سل�سل��ة
الرتب والرواتب.
وي�ستبعد اليمن يف الوقت احلا�رض ح�صول
دعم لل�صناعة عل��ى اعتبار �أن كل الأمور
تع��ود �إىل املجه��ود ال�شخ�ص��ي .وي�ش�ير
�إىل املفاو�ض��ات اجلاري��ة عل��ى �سم��ات
املن�ش���أ التف�صيلي��ة يف ال��دول العربي��ة،

ونحن عل��ى علم به��ذا .وي�أتينا من غرف
التج��ارة ا�ستف�س��ارات ح��ول مالحظاتنا
عن �شهادات املن�ش�أ التف�صيلية مبا يخدم
ت�صدي��ر انتاجن��ا �إىل اخل��ارج ،ونح��ن
نتمنى على جمي��ع ال�صناعيني وعلى كل
م��ن لديه مطلب �أو مالحظة �أن يتقدم بها
ب�ش��كل تف�صيلي حت��ى ي�ساهم يف ت�سهيل
امل�ص��در اللبن��اين عملي��ة
الأم��ور عل��ى
ّ
ت�سوي��ق ب�ضاعته يف الدول العربية ب�شكل
حمرتم والئق.
وح��ول م�ساهم��ة قط��اع ال�صناع��ات
الغذائي��ة يف تعزي��ز االقت�ص��اد الوطن��ي،
ي�ؤك��د اليمن من خالل قراءته للأرقام �أن
قط��اع ال�صناعات الغذائي��ة هو من �أقوى
القطاع��ات حت��ى الآن ويع��ود مبردود ال
ي�ستهان به للبنان ،وهو ي�ساهم يف تدعيم
القطاع��ات الأخرى ،كقطاع الزراعة الذي
له الف�ض��ل يف ت�صديرنا لأن��واع البازيال
�أو الف��ول �أو باب��ا غن��وج يف عل��ب جميلة
ال�ش��كل .وال نن�س��ى هنا �صناع��ة الكرتون

و�صناع��ات �أخرى ،وهي جميعها حلقات
مت�صلة ُتكمل بع�ضها البع�ض.

أهمية التغليف

وح��ول عملي��ة التغلي��ف ودوراه��ا يف
ت�سوي��ق ال�سلعة ،يق��ول اليمن :اليوم لدينا
ب�ضاعة موثوقة وجيدة وفاخرة ،ولكنني
�إذا مل �أ�ضعه��ا يف الغ�لاف املنا�سب كيف
ميكن �أن جتذب الزبائن؟ �إذ ال �شيء يجذب
الزبون �سوى الغالف ،بالن�سبة للأوروبي
�أو الأمريك��ي �أو العرب��ي �أو املغ�ترب
اللبن��اين ..فالغ�لاف ينادي��ه ،وبع��د ذلك
يفتحه ويتذوق ما بداخله ،ف�إما �أن يوافق
على جودته �أو يرف�ض.
وع��ن اتفاقي��ات التج��ارة العربي��ة� ،أو
اتفاقيات التجارة احلرة مع بع�ض الدول،
يعت�بر اليمن �أن ه��ذه االتفاقيات بحاجة
�إىل �إع��ادة نظ��ر .وي�ضي��ف� ،أن الكثري من
الدول ت�ضع عراقيل �أما �سعنا ،ومثال على
ذل��ك م��صر .فعندما كنا ن�ص��در �إليها يف
139

فرتة من الفرتات ،كان امل�ستوعب عندهم
ي�ستغرق �شهرين وثالثة والب�ضاعة تتلف،
بينما كانوا يريدون دخول ب�ضاعتهم �إىل
بلدنا ب�أق�صى �رسعة ممكنة.
�إن التخزي��ن يرتب علين��ا خ�سائر فادحة
يف التكلف��ة وه��و م��ا يره��ق ال�صناع��ي
ويكبده م�صاريف جديدة.

سياسة االنفتاح

وع��ن تداعيات �سيا�س��ة االنفتاح العاملي
الت��ي �أباح��ت الأ�س��واق وع��ن مقرتحاته
لدع��م املنت��ج اللبن��اين كفر���ض ر�س��وم
�أو تق��دمي دع��م مع�ين مث ًال ،يق��ول اليمن
ب��ضرورة النظ��ر �إىل الأ�سهل عل��ى لبنان
لكي ن�ستطي��ع التعاطي معه حتى ال تكبد
الدول��ة �أكالف ًا �إ�ضافي��ة ،خ�صو�ص ًا و�أنها
تع��اين الي��وم عج��زاً كب�يراً� .أي ميكنن��ا
ا�ستنب��اط ر�س��وم متع��ددة وب�أ�ش��كال ال
تخي��ف الغ�ير ويف الوقت نف�س��ه ال ترهق
الدولة.
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ملف خا�ص
مقابالت
صاحب منتوجات البيت فرنسوا رزق:
السلعة اللبنانية لم تخسر قدرتها التنافسية

ي�شدد ال�سيد فران�سوا رزق يف
هذا احلوار على �أهمية احلد من
زحمة ال�سري يف لبنان ،وهو
يقرتح على امل�صارف امل�ساهمة
يف ان�شاء طرقات وج�سور فوق
الطرقات الرئي�سية والفرعية،
للم�ساهمة يف ت�سهيل عملية
التو�صيل والت�رصيف من دون
زحمة �سري.

يف بداية حديثه يحدد ال�سيد فران�سوا
رزق ثالثة عوامل دفعت �إىل �أن ي�سجل
قطاع ال�صناعات الغذائية ن�شاط ًا يف
�صادراته عامي � :2011 2010-أو ًال ،عامل
الثقة باعتباره �سبب �أ�سا�سي للت�صدير
اىل اخلارج ،وهو ي�ش ّكل  50باملئة من
الأ�سباب .ثاني ًا ،بات ال�شحن �أ�سهل .ثالث ًا،
انخف�ض ن�سبة ت�صدير الدول املحيطة
لل�صناعات الغذائية ،مثل الطعام ال�رشقي
املطلوب عند العرب يف اخلارج.
من دون �شك خفف «الربيع العربي»
من الت�صدير اىل اخلارج ،لأن املواطن
العربي وال�رشقي املغرتب واملهاجر
يطلب م�أكوالتنا ،ومبا �أن لدى بع�ض
الدول م�شاكل داخلية فقد �أثرت يف ن�سبة
ت�صدير انتاجها �إىل اخلارج.

يف اخلارج ،ك�شف رزق عن و�سائل عديدة
للرتويج يعتمد بع�ضها على امل�شاركة
يف بع�ض املعار�ض� ،إال �أن املعارف
والعالقات ت�ؤدي دوراً مهم ًا ،فاللبناين يف
ي�صدر ولديه م�ؤهالت
اخلارج ي�س�أل عمن ّ
تنا�سب ال�سوق الأجنبية ويتعاملون معه،
ي�صدر اىل اخلارج قلة،
واملعروف �أن من ّ
نتمنى �أن يرتفع العدد .ويف النهاية كلهم
لديهم املعطيات نف�سها.
ورداً على �س�ؤال عن �سبب خ�سارة ال�سلعة
اللبنانية للكثري من قدرتها على التاف�س.
�أكد رزق �أن ال�سلعة اللبنانية مل تخ�رس
قدرتها التناف�سية بل ال تزال كما هي
قوية .و�إذا �سحبت الدول الدعم الذي
تقدمه ل�صادراتها ف�ستعود �صناعتها اىل
مكانها الطبيعي ،فهم يدعمون �صناعتهم
باملواد الأولية ،وعندنا على العك�س فكل
�شيء على ال�صناعي.
وعن املطلوب من الدولة ،قال رزق
على احلكومة �أن تعتمد خطة ،اي
�أن كل فاتورة تخرج مبوجب بيان
جمركي يجب �أن تقدم اىل الدولة فتقدم
لل�صناعيني م�ساعدات على �ضوءها،
مثلما يفعلون يف اخلارج ،خ�صو�ص ًا
و�أن ال�صناعة االلبنانية مكتملة
للت�صدير مئة باملئة .فهناك التعليب
والتغليف والت�صنيع ،واملطلوب من
الدولة هو دعم �صادرات بطريقة ما� .أما
�أن حتميها فهذا �أمر �صعب .لأن هناك
�أ�صناف ًا كثرية ت�أتي من اخلارج ،وال
ن�ستطيع التعامل باملقابل لأننا �ضعفاء

وال ن�ستطيع فر�ض �رشوط على �أي بلد
نتعامل معه.
وحول امكانية تطبيق �شعار املعاملة
باملثل حلماية �صناعتنا ،ر�أى رزق،
نحن ملزمون بتطبيق ال�رشوط بالكامل
ولكنهم ال يطبقونها .وحلماية �صناعتنا
علينا �أن نقف يف وجههم بحزم ،مث ًال
مننع دخول �صنف معني �إال ب�رشوط
ن�صدر �أ�صناف ًا تريدها تلك
معينة ،ك�أن
ّ
الدول على �أن يكون تاريخها ملدة ت�سعة
�أ�شهر ،بينما هي تدخل علينا �أ�صنافها
بتاريخ ي�صلح ل�ستنني ،وملاذا هذه
املعاملة ال نعرف؟
نحن لدينا �صعوبات يف التنقل باليد
العاملة والكهرباء ،وهذه تزيد الكلفة
علينا ،وهذه الأمور ال يعانون منها وهذا
ما يخفف من م�صاريفهم.

التعبئة والتغليف

ورداً على �س�ؤال عن �أهمية ال�صناعات
الغذائية يف لبنان ،وانعكا�ساتها
االقت�صادية ،قال رزق :ال يوجد بديل
عن ال�صناعات الغذائية ،النها الأ�سا�س
الذي ينطلق منه االقت�صاد وتنمي
القطاعات كافة ،ولها مفاعيل اقت�صادية
حت�سن الزراعة ،وتن�شط
واجتماعية .فهي ّ
اليد العاملة �أكرث ،وتنمي الريف وتنمي
التجارة ،باملبد�أ الزراعة من �أر�ضنا
ومعظم الأرا�ضي فارغة ميكن �أن نعبئها
مزروعات خمتلفة.
وهناك �أ�شياء ن�ستوردها من اخلارج

ونعبئها هنا ،مث ًال �أوروبا ت�ستورد
البرتول وت�ص ّنع بال�ستيك ونايلون.
وعن دور التعبئة والتغليف يف الإقت�صاد
ال�صناعي ،اعترب رزق �أن لهذا املجال دور
مهم جداً لأن غالف ال�سلعة �أ�سا�سي يف
عملية البيع ،فهو الذي يجذب امل�ستهلك
له� ،إذا و�ضعنا علبتني للمنتج نف�سه،
واحدة علبتها جميلة ي�شرتيها امل�ستهلك
حتى لو كانت �أغلى ورمبا لي�ست مب�ستوى
غريها ،ولكن الغالف يجذبه .ومل يعد
التغليف جمرد و�سيلة للتعبئة ،بل يجب
�أن يجاري ال�صناعي موا�صفات معينة
وما تت�ضمنه الأ�سواق ب�شكل جميل.
وهناك تغليف بالبال�ستيك �أو النايلون،
وكل م�صانع الإنتاج ال�صناعي لديها
بديل لكل �شيء ،يف ال�سابق كان لديهم
املرطبان للتعبئة اليوم �صار هناك كل
�أنواع التعبئة.
هذا بالإ�ضافة اىل �أن لدينا م�شكلة
مبا�رشة مثل التنقالت ،لو يتم �إن�شاء
طرقات علوية خا�صة ،كاجل�سور فوق
الطرقات الرئي�سية والفرعية ،ت�ساهم
فيها امل�صارف على �سبيل املثال،
خ�صو�ص ًا �أن امل�صارف تتبارى يف
ن�سبة الأرباح ،فلين�شىء كل م�رصف
ع�رشة كليومرتات جمان ًا؟ �أي طريق ًا فوق
طريق ال تتطلب �إ�ستمالكات ،و�أكيد �أن
الأمر يتطلب درا�سات حتدد �آلية العمل،
وي�ساهم هذا الأمر يف حل م�شكلة ال�سري
وي�سهل عملية التو�صيل والت�رصيف من
ّ
دون زحمة �سري.

تطور مستمر

وحول قراءته �إىل و�ضع ال�صناعات
الغذائية� ،أكد ال�سيد رزق �أن ال�صناعات
الغذائية يف لبنان بتطور م�ستمر ،ورمبا
كنا �أول من دخل اىل «�أيزو» و�صار
لدينا « »Asevو�رصنا ن�سري مبعيار
االمريكي -الأوروبي املعتمد يف كل
العامل ،و�صار ال�صناعيون اللبنانييون
يتكاثرون ويدخلون يف هذا املجال
ويح�سنون �إنتاجهم من الآالت
وينوعون
ّ
ّ
�إىل نوعية املنتج.
�إن الإقبال على هذا هو القطاع يف
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الأ�سواق اخلارجية� ،ساهم يف تطور
االنتاج ،فعندما كان امل�ص ّنع يعتمد طرق
وا�ساليب عادية يف االنتاج مل يجد ال�سوق
اخلارجي� ،أما اليوم فهذه الطرق مل تعد
مقبولة .فقد �أ�صبح هناك مل�صق على
كل علبة ي�ضم املحتويات واملوا�صفات
وتاريخ ال�صالحية وامل�صنع ،يجب �أن
نتبع الأنظمة.
وعن مقومات ا�ستمرار جناح هذا القطاع،
�أو�ضح رزق� :إن انت�شار �شهرة املطبخ
142

اللبناين يف اخلارج لأن ميتع بالذوق
ويقدم �أ�صناف ًا عديدة وجديدة ،بالإ�ضافة
اىل التغليف اجلميل الذي يلعب دوره يف
عملية الت�سويق ،وكل هذا ي�ؤدي دوره يف
عملية البيع وجذب امل�ستهلك ،رمبا قد
ال يناف�س ال�صناعة يف اخلارج ولكن له
�أ�سواقه اجليدة.

وسائل التسويق

وعن الو�سائل املتبعة يف عملية الت�سويق
143
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م�ؤ�س�سة موري�س م�شعالين
Maurice B. Mechelany

مواد غذائية :كبي�س ،مربيات ،ورق عنب ،زيوت

�شركة
لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

�صناعة وتعبئة الع�صري على �أنواعه

�سن الفيل � -شارع عازار  -هاتف � - ٩٦١ )1( 510977 - 510976 :ص.ب 55531 :.بريوت
www.mechelanyfoods.com

-

Email: mschelanyfoode@hotmail.com

م�ؤ�س�سة بال�ستيك راما
Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع
اكيا�س النايلون وال�سولوفان

را�شيا الوادي � -ضهر االحمر  -طريق كفرقوق  -هاتف  - ٩٦١ )٣( ٢٣٣٦٩٢ :تلفاك�س ٩٦١ )8( ٥٦١١١١ :
4/3/13 1:15 AM

Company
For Industry & Commerce S.A.L
Fruit Juice Manufacturing & Packing

زحلة  -البقاع  -لبنان  -تلفاك�س961 )8( 803900 / 810666 / 801900 :
Zahleh - Bekaa - Lebanon - TelFax: 961(8) 801900 / 810666 / 803900
E-mail: junet@dm.net.lb

م�ؤ�س�سة �ش ّلوف لل�صناعة والتجارة

Challouf Foundation for Industry & Commerce
�صناعة امللنب وال�شوكوال وال�سكاكر

الطيونة � -شارع هادي ن�رصاهلل  -بناية حجيج وفرحات
هاتف ٩٦١ )1( 550162 - 552674 :
www.challouf.com
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ملف خا�ص
مقابالت
شركة Kelee
تطلق «لبنان أرض القداسة»
بعد خم�سة وع�رشين عام ًا من ال ّنجاح
امل�ستمر ا ّلذي ح ّققته �رشكة كيلي ب�شخ�ص
ّ
زهار يف �إبتكار
ال�س ّيد �إليا�س ّ
مديرها ّ
احلرفية من
�صاميم
أبرز
وت�صنيع �
ت
ال
ّ
ّ
تذكارية و �أك�س�سوار تزينية جلميع
هدايا
ّ
اخلا�صة �إ�ضافة �إىل
و
ة
العام
املنا�سبات
ّ
ّ
عائية،
الد
والهدايا
ز
املمي
الـ «»Gadget
ّ
ّ
ّ
املميز
يني
الد
لبنان
بطابع
و�إميان ًا منها
ّ
ّ
وال�سياحي ب�إمتياز عمدت منذ �أواخرعام
ّ
� 2011إىل جتهيز ت�صاميم جديدة للهدايا
عدة.
ينية من �أيقونات وتذكارات ّ
ّ
الد ّ
الف�ضي لل�شرّ كة
اليوبيل
فبمنا�سبة
ّ
ي�رسها �إعالمكم عن �إطالق هذا امل�رشوع
ّ
بعنوان «لبنان �أر�ض القدا�سة» يف �صالة
عر�ضها الكائنة يف ذوق م�صبح ،ا ّلذي
يت�ضمن �أكرث من  8,000منوذج.
ّ
� ّإن ما مييز ت�صاميم  KELEEهو الإبتكار
احلريف الوطني الذي ي�ضاهي الإنتاج
وال�صيني من ناحية اجلودة،
الأوروبي
ّ
وعية ،ال ّتنويع ،ال ّتجديد� ،رسعة الإنتاج
ال ّن ّ
ال�سعر.
و ّ
وي�رس ال�شرّ كة �أن تتالقى مع مكتب
كما
ّ
الدينية
لل�سفر
�إميانويل
وال�سياحة ّ
ّ
ّ
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 ،Emmanuel Travel & Pilgrimageب�إدارة
اخلوري زخيا زغيب ،ا ّلذي يعمل من
جبيل مدينة الإميان وال ّتاريخ لدعم
الديني.
ال�سياحي ّ
ال ّن�شاط ّ
والر�سالة وهو
� ّإن لبنان �أر�ض القدا�سة ّ
ال�سالم
ليعم
قبلة الأنظار
ّ
وحمجها ن�ص ّلي ّ ّ
ربوعه ،ونحن ومكتب �إميانويل � ،إن �شاء
اهلل ،ملزيد من التعاون يف ما بيننا
لإعالء هذه الأهداف والقيم.

فن وذوق

ويف اطار حديثه عن التطور الذي �شهده
معمله طيلة �سنوات العمل ،قال زهار:
«كوننا نعد من ال�صناعات اخلفيفة ،ف�إن
تطورنا يتمثل باالفكار اجلديدة التي
قدمناها والتو�سيع الذي قمنا به ،اذ ان
التقدم التكنولوجي قد يدخل يف كل �شيء
اال يف �صناعة ك�صناعتنا تعتمد ب�شكل
ا�سا�سي على العمل اليدوي .قدتدخل
التكنولوجيا يف انواع االلوان التي
ن�ستخدمها ،او يف ماكينات احلفر التي
ت�ساندنا بع�ض ال�شيء ،لكن باالجمال ال
يزال الفن والذوق هو الغالب على عملنا».
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التجديد

ويف حني اعلن زهار ان «م�صنعه يعمل
على تقدمي الهدايا التذكارية (ال�سوفينري)،
وال�شوكوال الذي يعترب من اف�ضل االنواع
املوجودة يف ال�سوق» ،ك�شف ان «ان
املنتج املمتاز ذو النوعية اجليدة ال بد ان
يحمل �صفة التجديد ليكون موجوداً يف
ال�سوق بقوة ،وال �سيما ان ال�شعب اللبناين
بطبيعته ال يحب الروتني فهو ي�ضجر
حتى من ال�سلم واحلرب».
و�شدد زهار على ان منتوجات كيلي
ت�سوق نف�سها بنف�سها ،اذ انها تقدم
ّ
يف منا�سبات عدة ،فيختربها النا�س
ويتعرفون اليها عن كثب».
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مقابالت

ملف خا�ص
مدير عام «مجموعة الساعور» السيد طارق الساعور:

مجموعتنا تعكس وجه ًا
مشرق ًا للصناعات الغذائية

تعترب جمموعة ال�ساعور من �أهم امل�ؤ�س�سات الذائعة ال�صيت
لي�س يف �سوريا فقط بل يف عدد من البالد العربية واالجنبية،
جممدة لزبائنها .وهي
ملا تقدمه من خدمات غذائية و�صحية ّ
ال تتوقف عند هذا فقط بل �أي�ض ًا ت�شمل خدماتها �صناعات
ال�ستانل�س �ستيل والأدوات الكهربائية ومواد التنظيف .
يف لقائه مع جملة ال�صناعة واالقت�صاد ي�رشح مدير
عام امل�ؤ�س�سة ال�سيد طارق ال�ساعور بالتف�صيل واقع
“جمموعة ال�ساعور» وهدفه الطموح لالنت�شار
والتو�سع يف املنطقة العربية .واثق ًا من قدرته
على النجاح يف الدخول �إىل كل منزل ومكتب
وبلد.
حول التعريف عن �رشكته ،واملنتجات
التي تقدمها للأ�سواق ،قال ال�سيد طارق
ال�ساعور �أن «جمموعة ال�ساعور» ت�أ�س�ست
العام  2005يف �سوريا ،وهي ت�ضم عدة
عالمات جتارية مثل «هارت» ل�صناعة
الأواين املنزلية من ال�ستانل�س �ستيل
وهو امل�صنع االكرب يف ال�رشق االو�سط
و«اك�سرتا واي��ت» للمنظفات و�سي�سلي
للمفرو�شات امل��ن��زل��ي��ة و«ف��رو���س��ت��ي»
للمنتجات الغذائية وغريها .يف احلديث
عن «فرو�ستي» ف�أنها عالمة جتارية
خا�صة باملنتجات الغذائية وم�سجلة يف
بلدان ال�رشق الأو�سط و�أوروب��ا  .وقد مت
ان�شاء �رشكة «فرو�ستي» للتجارة العامة
يف لبنان والتي مبكتبها متثل �ساعور
غروب اقليميا يف املنطقة.
وت�ستهدف جمموعة ال�ساعور �إدخ��ال
النمو امل�ستمر لأ��سرة امل��واد الغذائية
مبا يت�ضمن زيت الطعام العايل اجلودة
وال�سمن النباتي وال��ب��ق��ري واحلليب
املجفف الكامل الد�سم ،واملربيات ،ورب
البندورة ،والبا�ستا ،واجلبنة ،و�أنواع ًا
خمتلفة من نكهات الع�صري ،وانواع الذرة
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املحالة ،والطحني وكل �أنواع ال�رشاب.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن جمموعة ال�ساعور
تعتمد على ف��ري��ق عمل متميز ق��ادر
على تلبية طلبات ال�سوق بثقة عالية.،
وبالأ�ضافة �إىل املكتب الأقليمي يف
لبنان �أفتتحنا مكاتب لنا يف ال�صني
وم�رص وتركيا ،والآن نحن يف �صدد فتح
مكتب لنا يف دبي.
وعن �أ�سباب تزايد الطلب على ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ،وارت��ف��اع ���ص��ادرات��ه��ا ،ر�أى
ال�ساعور ان زي��ادة �أرق���ام ال�صادرات
يعك�س وجها ايجابي ًا وم�رشق ًا عن هذا
القطاع االن��ت��اج��ي ،ولكن يجب القول
�أي�ض ًا ان هذا القطاع ال يزال يعاين من
�صعوبات جمة تعيق ت��ط��وره وتهدد
ا�ستمراريته.
وح��ول اخلطة التي و�ضعتها جمموعة
ال�ساعور لفتح الأ���س��واق �أم��ام��ه��ا� ،أك��د
ال�ساعور ان �إدارة �رشكته و�ضعت خطة غري
�آنية بل ا�سرتاتيجية للأعوام املقبلة ،ومن
�أهم بنودها تو�سيع الطاقة االنتاجية،
وتطوير العملية االنتاجية لت�صبح �أكرث
مالءمة للمتطلبات واملقايي�س الدولية
150

للت�صنيع الغذائي.
ويف ظل هذا ال�ضوء ...
افتتاح معم ًال يف منطقة تعنايل –
البقاع الن��ت��اج امل��رب��ي��ات وامل��رم�لات
ورب البندورة واملعمل م��زود ب�أحدث
الآالت والتقنيات امل�ستخدمة يف �صناعة
املنتجات الغذائية وتعبئتها وتغليفها.
وال��ذي �سيكون من خالله قادرين على
ت��زوي��د الأ���س��واق املحلية والأقليمية
مبنتجاتنا .على ام��ل ا�ستكمال معمل
�آخر يف م�رص لي�ضاف اىل مكتبنا هناك
للدخول اىل �سوق �شمال �أفريقيا.
وم��ن �ضمن ا�سرتاتيجتنا �أي�����ض�� ًا �أننا
نطمح للح�صول على �شهادة االيزو 9001
و�سالمة الغذاء .)HACCP(22000
ورداً على �س�ؤال حول توجهاته حلماية
ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ،ك�شف
ال�ساعور عن وجود م�شاكل ع�ضوية يعاين
منها القطاع ال�صناعي الغذائي ،معترباً
ان القطاع ال�صناعي عامة هو �ضحية
�أ�سا�سية لبدء تطبيق اتفاقات التجارة
احلرة العربية واالجنبية ،ب�سبب الفرق
ال�شا�سع يف الأكالف الت�شغيلية.

وحت���دث ال�����س��اع��ور ع��ن �أه��م��ي��ة قطاع
التغليف قائ ًال �أنه حتول من �أمر لوج�ستي
��ضروري حلفظ املنتج �إىل ج��زء مكمل
من عملية الت�سويق ،ليكون بذلك قيمة
م�ضافة تزيد م�ستوى االنتاج وتقوي
تناف�سية املنتج اللبناين وال�����س��وري
وت�ضاعف فر�ص ت�صديره �إىل الأ�سواق
اخلارجية.
ويف هذا ال�سياق تواكب فرو�ستي احلداثة
القادرة على مواكبة االفكار يف ميدان
التغليف لتلبية طموحاتنا يف تو�سيع
�أعمالنا وت�صدير منتجاتنا وت�سويقها يف
اال�سواق العاملية.
ولفت ال�ساعور يف حديثه �إىل �أهمية
التغليف� ،إىل حاجة ال�صناعيني الكبرية
له� ،إذ �أنه ال ميكن ت�سويق �أي منتج دون
تغليفه ،فالتغليف يزيد القيمة امل�ضافة
للمنتج وال��ق��درة التناف�سية لل�صناعة،
ما يعني انه و�سيلة مت ّكن ال�صناعي من
دخ��ول اال���س��واق ،الداخلية واخلارجية،
فت�سمح له بت�رصيف انتاجه ورفع قيمة
�صادراته �إىل اخل��ارج .وي�شري ال�ساعور
�إىل ان للتغليف فوائد �أخ��رى تكمن يف
اك�سابها املنتج قدرة على حتمل �أعباء
التحميل والنقل ،والت�صدير اخلارجي �إىل
دول خمتلفة.
وح��ول دور املعار�ض يف تعزيز وجود
جمموعة ال�����س��اع��ور� ،إن اال���ش�تراك يف
املعار�ض التجارية العربية والعاملية،
هو حاجة ما�سة لل�رشكات ال�ساعية �إىل
النجاح يف اال�سواق العاملية من حيث

ال��ق��درة التناف�سية ،وه��ذه املنا�سبات
متنح العار�ضني القدرة على التعرف �إىل
الزبائن وامل��وردي��ن ب�رسعة من خالل
االت�صال املبا�رش واملمثلني.
وي�شري ال�ساعور �إىل م�شاركة جمموعته
151

يف معر�ض �إك�سبو فود ال��ذي �أقيم عام
 ،2012كما كان لنا م�شاركة ناجحة جدا»
يف معر�ض غولفود  2013الذي اقيم يف
�شباط املا�ضي يف مركز التجارة العاملي
– دبى.
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مقابالت

ملف خا�ص

مدير اإلنتاج في مؤسسة «داندي» فادي سعادة:

التعبئة والتغليف :العنوان األول للتسويق

ب�أقت�ضاب يجيب مدير االنتاج يف م�ؤ�س�سة «داندي» ،فادي �سعادة على العديد من الأ�سئلة ،مركزاً فقط على
فكرة �إي�صال الر�سالة �إىل الدولة لكي حتمي �صناعاتها من مناف�سة منتجات الدول التي ن�ستورد منها.
وي�ستعر�ض �سعادة بع�ض امل�شاكل التي تعرت�ض طريق ال�صناعيني ويعطي مثا ًال على ذلك يف قطاع الكهرباء
والطاقة ،و�أهمية قيام الدولة ب�إن�شاء مناطق �صناعية
الأ�سا�سية .بالإ�ضافة �أي�ض ًا �إىل م�ساعدتنا
يف جتميع املعلومات التي ت�ساعدنا يف
التطوير فنحن نواجه �صعوبة بالغة يف
الو�صول �إىل القوانني التي تتبدل تكراراً
فعندما ت�صلنا تلك القوانني �أو ًال ب�أول
ميكننا العمل مبواكبة الت�رشيعات التي
ت�سهل �أمورنا.

ي�ؤكد ال�سيد فادي �سعادة �إن �أ�سباب تقدم
قطاع ال�صناعات الغذائية هو جودة
املنتج وال�سعر املناف�س .ومن طبيعي
القول �أن الت�سويق والت�صدير �إىل اخلارج،
واال�شرتاك يف املعار�ض وتلبية الدعوات،
هي �أي�ض ًا �أ�سباب رئي�سة يف الن�شاط الذي
�صاحب تقد ال�صادرات خ�صو�ص ًا عامي
 2010و.2011

تنشيط القطاع

قطاعنا مزدهر

وحول ر�ؤيته وخطته للتو�سع وتطوير
امل�صنع� ،أكد �سعادة وجود خطة للتو�سع
وهي ت�شمل �أ�صناف ًا جديدة �أنزلناها �إىل
ال�سوق لكي نتمكن من املناف�سة ب�شكل
�أف�ضل .كذلك ف�أن �أ�سعارنا ال تزال عادية
بالن�سبة �إىل الأ�سعار التي لدى غرينا.
وحول الطرق املعتمدة للدخول �إىل
الأ�سواق العاملية عرب �صادراتكم ،قال
�سعادة �أن �أهم الطرق املعتمدة لالنت�شار
هي امل�شاركة يف املعار�ض حتى ن�ستطيع
التعريف مبنتجاتنا �إىل امل�ستهلك ،وعلى
وجه اخل�صو�ص امل�ستهلك اخلليجي.
وعما �إذا كان قطاع ال�صناعات الغذائية
مزدهراً� ،أجاب �سعادة :ح�سب الأرقام
التي نقر�أها ف�إن القطاع مزدهر طبع ًا.
ورداً على �س�ؤال حول املناف�سة الذي
تتعر�ض له ال�سلع اللبنانية ،قال �سعادة:
من الطبيعي القول �أن املناف�سة لها
ت�أثريات على ال�صناعة اللبنانية لأن
االتفاقيات التجارية التي �أبرمت مع
كل الدول وخ�صو�ص ًا اتفاقيات التبادل
العربية فتحت الأ�سواق وهناك دو ًال
ا�ستبدلت احلماية بدعم �سلعها .وهذه
كلها �أ�سباب ت�ؤثر على �صادراتنا.
ويتابع �سعادة قئ ًال :لكن وطاملا �أن
�صناعتنا تتمتع بجودة عالية ونوعية
فاخرة ،كما تعتمد على الإبداع والتجديد
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بخ�صو�ص احل�شوات وما �شاكلها ،ف�إننا
ن�ستطيع جتاوز املناف�سة قلي ًال.

مواجهة التحديات

وحول كيفة مواجهة امل�شاكل والتحديات
التي تعرت�ضهم ،وعن مطالبهم من الدولة،
رد �سعادة بالقول :هناك م�شاكل كثرية
تعرت�ض القطاع ال�صناعي ونحتاج
�إىل معاجلتها من قبل الدولة كقطاع
الكهرباء والطاقة واالت�صاالت وغريها،
ونحتاج �إىل ان ت�ساهم الدولة يف �إن�شاء
مناطق �صناعية لأن ا�ستثمار الأر�ض
باهظ الثمن ،وال ي�ستطيع ال�صناعي
لوحده القيام باال�ستثمار .و�أما �إذا نظرنا
�إىل اخلليج مث ًال ف�أن اال�ستثمار يف
الأر�ض يبد�أ من الدوالر الواحد للمرت!
�إننا ن�ؤكد على مطالبنا ك�صناعيني قيام
الدولة ب�إن�شاء مناطق �صناعية ب�شكل
ي�ستطيع معه ال�صناعي �إن�شاء املعامل
كمحاولة منه يف جتميد ر�أ�سماله يف
�أر�ض �أو عقار ك�رشط من ال�رشوط
152

وعن ت�أثريات قطاع ال�صناعات الغذائية
على قطاعات �أخرى مثل الزراعة� ،أو�ضح
�سعادة :من الطبيعي القول �أن ال�صناعات
تن�شط القطاع الزراعي ،كما ين�شط
الغذائية ّ
�صناعة التغليف والتعليب والت�صميم
والكرتون ،وكل تلك ال�صناعات مرتابطة.
وحول كيفية م�ساهمة التعبئة والتغليف
يف ت�سويق املنتجات ال�صناعية
والتعريف بها� ،أكد �سعادة� :إن التعبئة
والتغليف تعترب العنوان الأول يف ت�سويق
املنتجات ال�صناعية والتعريف بها،
فعندما ترى التغليف مرتب ًا وجمي ًال
والئق ًا ف�إن املنتج يعتمد يف ت�رصيفه
على هذا ،وهو ي�ؤدي الدور الأ�سا�سي يف
عملية الت�سويق على الرغم من �أنه يرتب
علينا كلفة بالغة ونحن جمربون على
هذه التكاليف لأنه ي�سهل علينا العمل.
ك�صناعيني نتمنى �أن حتظى هذه
ال�صناعة برعاية من قبل الدولة لتعزيز
منوها .ف�إذا كان ال�صناعي قادراً على
القيام بهذا املجهود الكبري يف رفع
�أ�سم لبنان عالي ًا يف املعار�ض العربية
والدولية ويحقق قطاع ال�صناعات
الغذائية هذه الأرقام يف غياب �أي
م�ساعدة ،فكيف �إذا ح�صل على امل�ساعدة؟
�إننا من موقعنا ك�صناعيني نطالب
الدولة يف ت�سهيل الرتاخي�ص وتقدمي
الأر�ض لقيام املناطق ال�صناعية.
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مقابالت

ملف خا�ص

مدير عام «محامص األمين» الحاج أحمد األمين:
نطالب بخطة طوارىء اقتصادية إنقاذية
تعترب حمام�ص الأمني� ،رشكة
عائلية بامتياز ،وق��د ب��د�أت
م�����ش��واره��ا ال��ط��وي��ل على يد
م�ؤ�س�سها عبد القادر �أمني عام
 1960حيث بد�أ العمل بتلك
املهنة ف�برع فيها و�أحبها
و�أخل�ص لها ،ويف العام 1976
فتح حمم�صة �صغرية يف حيه
مع ميني ماركت ،وكان يقوم
بتحمي�ص املك�رسات و�إر�سالها
للبيوت لتعبئتها ب�أكيا�س
�صغرية حتى باتت غالبية
احلي تعي�ش من �إنتاج التعبئة
املوكلة �إليهم.
حول عدد فروع ال�رشكة يف ال�شمال
والأ�صناف التي ت�صنعها ،ي�ؤكد الأمني
وجود  13فرع ًا موزعة من الكورة
�إىل ال�ضنية �إىل عكار وطرابل�س ويف
امليناء .
�أما امل�صانع فهي حمام�ص املك�رسات
التي تعمل بالهواء ال�ساخن /
وحمام�ص القهوة  /وم�صنع لل�شوكوال
 /وم�صنع لراحة احللقوم  /وم�صنع
املالبن والنوكا والعرامي�ش  /و�صنع
ملب�س اللوز وملب�س ال�شوكوال /
وم�صنع للبوظة العربية التي تتميز عن
�أي بوظة يف لبنان  /وم�صنع للع�صري
املركز  /و�أي�ض ًا م�صنع ال�سم�سمية
والعبيدية والف�ستقية ،وغريها الكثري
من الأ�صناف التي هي ب�ضمانة
حمام�ص الأمني كالع�سل والزعرت،
وال�شاي الأ�سود والأخ�رض ،والزجنبيل
بالع�سل.
ورداً على �س�ؤال حول املعايري املعتمدة
للحفاظ على اجلودة والنوعية ،قال
الأمني :تعتمد �رشكتنا معايري عاملية
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من �أجل جودة منتجاتها وقد ح�صلنا
يف ذلك على �شهادة اجلودة العاملية
الـ  ،isoومن �أجل �سالمة الغذاء لدينا
�أن�ش�أنا خمترباً خا�ص ًا جمهزاً من
�رشكة  numelabب�أحدث التقنيات
لإجراء البحوث والفحو�صات على
خمتلف الب�ضاعة من املك�رسات� ،أو
القهوة �أو ال�شوكوال وغريها من ع�رشات
الأ�صناف  ال�صادرة والواردة ،حيث
يعمل يف املخترب متخ�ص�صون من
ذوي الكفاءات العالية .
يف �أواخر الت�سعينات �شاركت حمام�ص
الأمني يف معر�ض بغداد الدويل مع
156

�رشكات لبنانية �أخرى لرفع احل�صار
عن العراق ،فكانت لنا �شهادة و�سبق يف
ذلك  .كما �شاركنا يف معار�ض دولية
�أخرى ،كمعر�ض دبي الدويل ،ومعر�ض
الهوريكا يف بريوت ومعار�ض �أخرى.

دمج النشاطات

وتعمل حمام�ص الأمني على الدمج
بني الن�شاط ال�صناعي ـ التجاري ـ
الإقت�صادي ،وبني الن�شاط الإجتماعي
ـ الريا�ضي ـ الثقايف ،كنادي الأمني
لكرة ال�صاالت ،وهي ن�شاطات كانت
ت�شكل دفع ًا �إىل تكرمي حمام�ص الأمني

من جامعات وجمعيات وبلديات يف
خمتلف املناطق واملنا�سبات ،والتي
فاقت املئة تكرمي يف �شتى املجاالت.
وحول ر�أيه يف الو�ضع الإقت�صادي
الراهن الذي يعي�شه لبنان ،قال الأمني:
ال�صناعي يف لبنان عامة ويف ال�شمال
خا�صة ويف ظل الظروف الراهنة التي
يعي�شها لبنان ،يقوم مبهام جهادية
يف حمل هموم و�أعباء املوظفني الذين
ينتظرون �آخر ال�شهر ليقب�ضوا رواتبهم
وم�ستحقاتهم.
ولكن لبنان يحتاج �إىل خطة عمل
لفتح الأ�سواق اخلارجية من �أجل البقاء
واال�ستمرار خ�صو�ص ًا و�أننا ن�شهد ن�سبة
مفزعة من �إقفال الفنادق واملطاعم
وامل�ؤ�س�سات يف لبنان ،لذلك املطلوب
خطة طوارىء اقت�صادية �إنقاذية.
ويعترب الأمني� :إن االهتمام الر�سمي
بالقطاع ال�صناعي والتجاري يف
ال�شمال خجول جداً و�إن فعاليات
التن�شيط واملتابعة تقوم بها غرفة
التجارة وال�صناعة والزراعة ،رغم
غياب اهتمام وزارة االقت�صاد يف
�إنتخابات جمل�س للغرفة.
واود �أن �أنوه بالدور الريادي الذي يقوم
بها الأ�ستاذ توفيق دبو�سي �أمني مال
الغرفة من خالل متابعة م�شاكل وهموم
التجار وال�صناعيني ،وتن�شيط ًا حلركة

الغرفة با�ستقطاب وفود خارجية من
رجال �أعمال و�سفراء لتمكني التعاون
بني الأطراف وفتح �آفاق جديدة من
احللول والإ�ستثمارات.

ر�سمية عن الأ�رضار والتعوي�ضات ،وال
�أخفيك �رساً �أن البلد ت�سري �إىل املجهول
�إذا ا�ستمر الإبقاء على هذا النهج من
التعاطي.

حركة النقابات خجولة

عروض تحفيزية

وي�شري الأمني �إىل �أن حركة النقابات
اخلجولة يف متابعة �أمور تطوير
القطاعات ،و�أنا ك�أمني مال نقابة
احللويات وال�سكاكر يف ال�شمال �أدعو
�إىل حالة طوارىء جلميع النقابات
يف لبنان ،وغرف التجارة وال�صناعة
لو�ضع خطة �إنقاذية لتجنب �إقفال
امل�ؤ�س�سات واحلد من هجرة الكفاءات.
ال حول الو�ضع
ويتابع الأمني قائ ً
ال�صناعي� :أن التاجر وال�صناعي
الطموح ال ينظر �إىل ما حقق بل �إىل
الهدف اال�سرتاتيجي الذي يتجدد لديه
عند كل و�صول.
ففي لبنان وحتت مظلة التجاذب
واخلالفات ال�سيا�سية يدفع ال�صناعي
والتاجر �رضيبة غياب الإهتمام
الفعلي واحلقيقي للم�س�ؤولني عنه،
فرتى يف طرابل�س �إن �إقفال امل�ؤ�س�سات
لأيام عند حدوث الإ�شكاالت امل�سلحة،
بني اجلبل والتبانة ،و�رصف املوظفني
مع دفع رواتبهم ،ي�شكل عبئ ًا كبرياً على
امل�ؤ�س�سات من دون �أن ت�س�ألهم جهة
157

وعما �إذا كانت ال�رشكة تقوم بعرو�ض
حتفيزية يف الو�ضع الراهن� ،أجاب
الأمني :يف �ضوء الركود الإقت�صادي،
الذي مير به لبنان� ،أردنا �أن نخرق
الغيمة ببقعة �شم�س ،ف�أقمنا عر�ض ًا
حتفيزي ًا وت�شجيعي ًا لزبائننا وهو
عر�ض ال�سيارة ال�شفرولية فكل �شخ�ص
ي�شرتي بـ 20الف لرية يح�صل على
بطاقة تخوله الدخول يف ذلك ال�سحب،
وكانت فكرة جميلة م�شجعة ولو �أن
غالبية الزبائن كانوا يتوقعون الفوز
�إال �أنها كانت �سيارة واحدة وقد فازت
بها الطفلة دانيا غريب من الهيكلية -
الكورة ومت ت�سليمها اجلائزة ،باال�ضافة
�إىل جوائز �أخرى من حمام�ص الأمني
ب�إذن اهلل.
وي�شري الأمني �إىل فكرة تو�سع ال�رشكة
كانت قائمة ،ولكن الإ�شكاالت الأمنية
كانت حتول دون ذلك ،وقد مت افتتاح
فرع جديد لنا يف الكويت ،وهو باكورة
فروع �سيتم افتتاحها يف منطقة
اخلليج.
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مقابالت

ملف خا�ص
رئيس مجلس إدارة شركة مبتكو
ريشار هاشم:
أدعو إلى حماية الصناعات الغذائية

تهتم �رشكة مبتكو ب�إدارة ال�سيدين ري�شار وكري�ستيان ها�شم بتطوير
قطاع ال�صناعة الغذائية بالعمل يف البحث عن �سبل حديثة وتو�سيع
�أطر العملية الإنتاجية� ،سواء �أكان بتنمية ال�سلع ال�صناعية ،وتو�سيع
امل�صانع لزيادة احلاجة اال�ستهالكية يف اال�سواق املحلية والأجنبية.
ويجد ال�سيدان ها�شم �أن حماية ال�صناعة الغذائية التي تدعم بقية
ال�صناعات الإنتاجية ال بد �أن حتظى بدعم مبا�رش من الدولة وحماية
دائمة لتثبيث �إ�سم «ال�صناعة اللبنانية» ك�أهم �صناعات عربية جتتاح
الأ�سواق العاملية.

ويف اللقاء التايل بد�أ ال�سيد ري�شار
ها�شم حديثه عن تقييمه لأ�سباب تطور
ال�صناعات الغذائية يف العامني ال�سابقني
بقوله« :بر�أيي ال�صناعة اللبنانية تتقدم
من �سنة اىل �سنة وحتديداً �صادراتها،
ويعود ال�سبب �أو ًال :اىل نوعية الإنتاج
اللبناين ،ثاني ًا :ا�سم لبنان يف العامل
مبجال ال�صناعة ،وهناك عوامل خارجية
�أثرت على االزدهار ،وال ن�ستطيع القول
�إن ال�سبب كامل هو الأزمة يف �سورية
مث ًال ،وبر�أيي املغرتب اللبناين يف العامل
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يطلب ال�صناعة اللبنانية حتى لو كانت
كلفتها �أعلى».
وا�ضاف �شارح ًا« :اجلودة هي الأ�سا�س،
وهذا ما مييزنا عن غرينا ،مث ًال �إذا
كنا موجودين يف دول اخلليج جند �أن
�أ�صنافنا مميزة عن بقية الأ�صناف
امل�ص ّنعة يف دول املنطقة ،ويعود هذا اىل
النكهة ونوعية املواد التي ت�ستعمل يف
الب�ضائع ،بالإ�ضافة اىل اخلربة املميزة
يف جمال الت�صنيع الغذائي.
فيما وجد �أن التدابري التي يجب �أن
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تتخذها الدولة حلماية ال�صناعة الغذائية
كما كانت يف ال�سابق ،ملغاة بحجة
االتفاقات الدولية التي منعت احلماية
لت�شجيع املناف�سة وفتحت اال�سواق،
خ�صو�ص ًا �أن العديد من الدول مل تطبق
الإتفاقات والدولة مل حت ِم �سلعها ،فرد
على كيفية تطوير ال�صناعة الغذائية
والتدابري املفرو�ض �إتخاذها بهذا ال�ش�أن:
«احلماية كانت مهمة لل�صناعات الغذائية
بينما عندما �ألغوا احلماية مل تكن الدولة
مهيئة لفتح التبادل التجاري احلر،
فاملقومات الأ�سا�سية غري موجودة ،مثل
الكهرباء وغريها من النفقات ال�صناعية،
�أ�ضف �إليها املعامالت الر�سمية التي
ت�أخذ وقت ًا طوي ًال �إذا �أجنزت ،وكل م�شكلة
نطرحها على الوزارات ال جند لها رداً
وال يوجد ت�سهيل معامالت .ن�شعر �أن
الدولة ترى ال�صناعة من منظار هجومي
خ�صو�ص ًا ال�صناعة الغذائية ،وك�أنه ال
توجد ثقة بهذا القطاع ،وهذا ينعك�س على
الكثري من الوزارات على �أ�شغالنا اليومية،
فمث ًال عندما ن�ستورد ب�ضائع من �أوروبا
تعلق يف املطار وال تخ ّل�ص ب�سهولة
ويطلب فيها مئة حتليل و�أوراق ،مع ان
الب�ضائع ت�صل مع كامل موا�صفاتها ،وال
�أحد يعرف ما هو ال�سبب ،بالإ�ضافة اىل
�إ�ست�صدار قوانني ال �أحد يعرف ما هي».
وعن �أهمية وجود املناطق ال�صناعية
يف حماية ال�صناعات الغذائية قال« :ال
توجد لدينا مناطق �صناعية يف لبنان،
جند مناطق مبعرثة يف كل الأماكن� ،إذا
�أردنا �إن�شاء مناطق �صناعية مع �أن هناك
م�رشوع ًا قيد الدر�س يف البقاع الغربي،
�إذا وجد قد ال جند له دعم ًا ،فاملدن
ال�صناعية حتتاج اىل �إعفاء �رضيبي ملدة
ع�رش �سنوات ،بالإ�ضافة اىل رفع ال�رضيبة
ن�صدر من ب�ضائع ،فغرينا من الدول
عما ّ
تعامل �صناعاتها بهذه الطريقة مثل

تركيا ،لنتمكن من املناف�سة .وبالتايل
نخفف الكلفة من امل�صنع اىل ال�شعب».
و�أ�ضاف« :نفاج�أ يف اخلليج مث ًال
ببع�ض الأ�صناف� ،إذ تكون على رفوف
البيع ب�سعر الكلفة ال�صناعية ،فكيف
�سنناف�سهم ،لذا نحاول املناف�سة اليوم
بالإ�سم واجلودة».
تو�سع �صناعته قال ال�سيد
وعن م�شاريع ّ
ها�شم« :يف ظل الظروف ال�سائدة نحن
للتو�سع ،حالي ًا
على ثقة �أن لدينا م�شاريع
ّ
نبني م�صنع ًا جديداً م�ساحته � 8آالف مرت،
�سنزيد طاقتنا الإنتاجية ال�ضعف ،ويعود
هذا اىل زيادة الطلب على الأ�صناف
اللبنانية لذا جنرب زيادة كمية �إنتاجنا
حتت �سقف الكلفة ،على الرغم من كل
الظروف ال�سيا�سية التي ت�ؤثر يف كل
القطاعات خ�صو�ص ًا ال�صناعة الغذائية».

كريستيان

ويف ال�سياق نف�سه تابع املو�ضوع �شقيقه
ال�سيد كري�ستيان ها�شم ،حول فقدان
ال�سلعة اللبنانية قدرتها التناف�سية
ب�سبب عوامل عدة ،وعن اخلطة العملية
املفرت�ضة لإعادة التوازن اىل ال�صناعة
اللبنانية قال�« :أو ًال املطلوب من الدولة
هي الكهرباء ،لأنها العامل الأ�سا�سي يف
زيادة كلفة ال�صناعة وهي الطاقة ،وكل
م�صنع لديه مولداته وارتفاع �سعر النفط
ي�ؤثر يف �أ�سعار الب�ضائع ،وهنا ال بد من
الدعم للت�صدير ،لأن كل الب�ضائع التي
ن�صدرها ندفع عليها كلفة عالية بينما
غرينا ب�ضائعهم مدعومة وال يدفعون �إال
�رضيبة الأرباح.
هذا بالإ�ضافة اىل ارتفاع اليد العاملة،
فهناك تفاوت يف كلفتها مث ًال بني
لبنان و�سوريا هناك فرق كبري ،اللبناين
ال ال ير�ضى باحلد الأدنى للأجور 675
مث ً
�ألف لرية ،بينما يف باقي الدول العربية
�أقل بكثري .عدم وجود املواد الأولية �أو
الأ�سا�سية للتغليف ،مث ُال نحن ن�ستورد
التنك لنعيد ت�صنيعه يف لبنان ونعيد
ت�صديره بب�ضائعنا ،بينما الدول الأخرى
لديها تنك ت�ص ّنعه وتوفر على نف�سها
كلفة ال�شحن ،وهذا ما ي�ؤثر يف الكلفة
عندنا».
�أما عن كلفة ا�ستثمار العقار فقال:
«الأرا�ضي ال�صناعية يف لبنان غري

أرا�ض �صغرية يف لبنان
موجودة ،بوجود � ٍ
ن�ضطر اىل �أن نبني �أبنية عالية للم�صانع،
العمال
وهذا ما يحتاج اىل عدد �أكرب من ّ
لنقل الب�ضائع �صعوداً ونزو ًال ،وهذا كله
ي�ؤثر يف �سعر املنتج الذي ن�ص ّنعه».
�أما الإجراءات املطلوبة فت�أ�سف ال�سيد
كري�ستيان لعدم تطبيق الإتفاقات
التجارية مو�ضح ًا« :لال�سف اتفاقات
التبادل التجاري بيننا وبني الدول العربية
موجودة من جهة واحدة فقط ،فعندما
نر�سل ب�ضائع اىل املغرب مث ًال ،نفاج أ� �أن
ال�رضائب عليها ت�صل اىل  50باملئة ،فهل
يوجد على الب�ضائع املغربية قيمة هذه
ال�رضيبة �أم ال؟ ت�صل ب�ضائعنا وي�صدر
القرار فج�أة فماذا نفعل .وهنا ميكن �أن
نقول �إن االتفاق التجاري �أمر وهمي».
وعن تطبيق �سيا�سة �صناعية حتمي
التبادل التجاري قال« :اهم بند يف
التعامل التجاري هو �سيا�سة التعامل
باملثل ،فكل �شيء يخ�ضع للتعامل
املتوازن ،مث ًال التبادل بني ال�صني
و�أمريكا ،فالأمريكي الذي يريد �أن يدخل
ال�صني يحتاج اىل فيزا لأن ال�صيني الذي
ي�سافر اىل �أمريكا يحتاج فيزا .فالأمور
تبد أ� با�صغر �أمر .ونحن ك�صناعيني ال
نطلب �سوى ان تقف الدولة اىل جانبنا
لنحافظ على هذا القطاع».
واو�ضح ال�سيد كري�ستيان ت�أثري ال�صناعة
الغذائية يف بقية القطاعات« :الكثري
من امل�صانع اللبنانية تعمل من جراء
ن�شاط ال�صناعات الغذائية ،لدينا منطق
161

كريستيان هاشم:
التغليف الجميل يجذب
المستهلك
يف لبنان يقول �إنه بلد ال�سياحة هذا
القطاع هو كل �شيء ،ولكنهم ن�سوا �أن
الأهم هو قطاع ال�صناعة ،لناحية ت�أمني
اليد العاملة يف كل ال�صناعات والزراعة،
و�أي�ض ًا ال�صناعة تو�سع عجلة النقل
حلاجتها اىل �شاحنات النقل الداخلي
واخلارجي.
هذا بالإ�ضافة اىل امل�ضاربات التي
ت�ساهم يف تخفي�ض اال�سعار ،لنفرت�ض
�إذا مل تكن لدينا �صناعة ،ولنفرت�ض �أننا
ن ّتكل على ال�سلع امل�ستوردة من اخلارج
فميزانية املواطن اللبناين ال تكفيه.
كما �أن لدينا �صناعات تعتمد على
ال�صناعة الغذائية مثل التغليف والكرتون
والطباعة ،بالإ�ضافة اىل الزراعة ،مث ًال
«الت�شيب�س» ،والفاكهة واخل�ضار لأن
النوعية املوجودة عندنا لي�ست موجودة
عند غرينا.
وعن مدى ت�أثري �صناعة التعبئة
والتغليف يف نتاج ال�صناعات الغذائية،
قال« :عندما يختار امل�ستهلك �سلعة �أول
ما يلفته �شكل العبوة ،فهي التي جتذبه
وجتعله ي�شرتيها ،م�ؤكد �أن ت�صميم
الر�سمة نحن نعمل عليها بجدية ،ف�إذا
كان التغليف جمي ًال ي�شرتيه و�إذا �أكله
ووجد نوعيته جيدة يعلق بها ،لهذا نعطي
�إهتمام ًا لل�شكل وامل�ضمون».
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مقابالت

ملف خا�ص
من خالل طريقة تغليفه .فنحن نقول �إن
التغليف يلفت انتباه املت�سوق وهو الذي
ي�صنع متايزاً عن الأغلفة الأخرى و�أنت
ترى اختالف الأحجام �سواء بال�شكل �أو
بالألوان �أو بطريقة �إم�ساك املنتج وهي
التي تلفت نظر امل�ستهلك ،و�أي�ض ًا �إن
للتغليف �أثراً بالغ ًا على نوعية املاركات
اخلا�صة باملنتجات مثل ن�ستلة وبوبنز
�أو ال���وادي الأخ����ضر ف�أي�ض ًا �إن مثل
هذه املاركات ال بد لها من �أن تعتني
بالتغليف وتقدم تغليف ًا متميزاً وجيداً،
لأن التغليف اجليد ينعك�س �إيجاب ًا على
نوعية املنتج �أي�ض ًا ،فاملاركات التي
حترتم نف�سها ال ت�ستطيع �أن تعتمد تغليف ًا
رخي�ص الثمن �أو يبدو غري متقن.

وعي المستهلك

مديرة «ليبانباك» سهى عطاهلل:

التغليف بائع صامت

�شددت �سهى عطاهلل يف هذا احلوار على دور �صناعة التغليف ك�أداة
حلماية املنتج من العوامل اخلارجية امل�ؤثرة ،فالتغليف ي�ؤثر بن�سبة
 % 75يف قرار املت�سوق ،وت�ؤكد �أن م�صطلح التغليف امل�ستدام هو
الذي �أخذ باالعتبار احلفاظ على البيئة� .أي �أن تقل�ص قدر امل�ستطاع من
ا�ستخدام كمية التغليف املراد ت�صنيعها وا�ستخدامها.
�أك��دت �سهى عطاهلل مديرة «ليبانباك»
ان ل�صناعة التغليف والتعليب والتعبئة
دوراً يف امل�ساهمة يف ت�سويق الإنتاج
ال�صناعي اللبناين ،و�أ�شارت �إىل وجود
�أدواراً عديدة ل�صناعة التغليف خ�صو�ص ًا
و�أن النا�س تنظر �إىل التغليف ك���أداة
حلماية املنتج من العوامل اخلارجية،
وحلماية املنتج �أثناء نقله من مكان �إىل
�آخر ،ولإطالة عمر املنتج.
وكل هذه الأم��ور �صحيحة ،ولكن �أي�ض ًا
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هناك دور مهم جداً للتغليف وهو الدور
الت�سويقي ،فنحن نعترب التغليف هو البائع
ال�صامت لأنه ويف داخل ال�سوبرماركت
عندما يكون املت�سوق متجو ًال يف الداخل
�إن ما يجذبه �أو ما يدعوه �إىل �رشاء هذه
العبوة �أو تلك �أو هذا املنتج �أو ذاك هو �شكل
التغليف الذي مييزه والذي يتحدث عن
نف�سه ب�شكل يربزه �أمام عيني املت�سوق.
فمث ًال �إن عبوات الع�صري كلها تت�شابه
لكن املت�سوق يلفته ويجذبه نوع معني
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والتغليف ل��ه �أي�����ض�� ًا دور يف تو�صيل
املعلومات عن املنتج لأن امل�ستهلكني
�أ�صبحوا �أ�شد وعي ًا ويقظة و�أ�صبح يهمهم
معرفة ما هي املكونات املوجودة داخل
كل منتج.
ومن هنا ف�إن املاركات املحرتمة تركز
ك��ث�يراً على ال�صيغة وال�صفة واال�سم
اال�سا�سي للمنتج .فالتغليف هو الذي
ير�شدك �إىل النوع الذي ت�شرتيه وتقدمه
كهدية �أو عك�س ذلك ،والتغليف يفر�ض
عليك ماهية الو�سيلة �أو الهدف املرجو
من هذا املنتج ،وهذا �س�ؤال نطرحه دائم ًا
على الزبائن لدينا ،مبعنى ما هي الر�سالة
التي تريدون �إي�صالها؟ فالرد �أنت تريد
�أن تبيع زجاجة زيت زيتون بخم�سة �آالف
�أو تريد بيع زجاجة �أخرى بع�رشين �ألف
وطبيعي �أن ت�ستغرب الفارق يف ال�سعر
فما هي الر�سالة التي تريد تو�صيلها؟ هل
تريد القول �إن منتجي هذا هو من النوع
الفاخر جداً �أو �أنه من امل�ستوى التجاري
العادي ومبتناول اجلميع ،وه��ذه كلها
�أمور مهمة جداً.
والأم���ر نف�سه بالن�سبة �إىل امل��ارك��ات
�لا يف �سبين�س �أو يف الـ
اخل��ا���ص��ة م��ث ً
 TSCجتد ب�ضاعة با�سمهم بينما هذه
املنتجات يجب �أن تكون �أرخ�ص �سعر ًا
من �سواها والأم��ر نف�سه ف���إن التغليف
املخ�ص�ص لها يختلف ،والتغليف الب�سيط
يوحي ب�أن ال�سعر �أرخ�ص ،والأمر نف�سه
مث ًال بالن�سبة �إىل هذا الكي�س فيه ن�صف
كلغ ثمنه دوالران ون�صف ،بينما الكي�س

الآخر من املاركة نف�سها وفيه مائة غرام
وثمنه �أربعة دوالرات مل��اذا؟ لأن ثمن
التغليف هنا ي�ضاف �إىل �سعر ال�سلعة.

التغليف المستدام

ما �أود قوله �إن التغليف ي�ؤثر بن�سبة 75%
على قرار املت�سوق .ولكن ملاذا الـ  75%؟

جتيب ال�سيدة عطاهلل :مث ًال �إذا و�ضعت
لك هذا النوع من التغليف ف�إنك بنتيجة
نوعية التغليف �ستنظر �إىل ال�سعر.
والتغليف هو الذي ي�ؤثر عليك يف اختيار
املنتج الذي تريد �رشاءه ويت�أثر بالتغليف
ونوعيته و�شكله.
فالتغليف يجب �أن يعك�س هذا الأمر ولهذا
نحن نركز كثرياَ على التغليف امل�ستدام،
ولكن م��ا ه��و التغليف امل�ستدام؟ هو
�أحيان ًا وبد ًال من �أن ت�صمم هذه الكرتونة
وت�صنع منها كم ًا حم��دداً من الكرتون
ف�إنك ت�ستطيع ت�صميمها ب�شكل ميكنك من
تقلي�ص الكمية املراد ا�ستخدامها بن�سبة
. 20%
واملق�صود من التغليف امل�ستدام ،هو �أن
ت�أخذ باالعتبار احلفاظ على البيئة ب�أن
تقل�ص قدر امل�ستطاع من ا�ستخدام كمية
التغليف املراد ت�صنيعها وا�ستخدامها� ،أو

�أن ت�ستخدم بقدر امل�ستطاع مواد تغليف
ميكن �إع���ادة ت��دوي��ره��ا مثل الكرتون
والبال�ستيك ب�أنواعه املطورة حديث ًا من
�أجل �إعادة تدويره.
وهناك �أمر �أريد �أن �أقوله بالن�سبة �إىل
التغليف هي �أنه مثل الثياب فكيف يجب
على املر�أة تغيري ثيابها من حني �إىل �آخر
وتتما�شى مع املو�ضة ،فالتغليف �أي�ض ًا
يجب �أن يتغري من حني �إىل �آخر.

تجديد التغليف

وعما �إذا كان هذا الأمر مكلف ًا� ،أو�ضحت
عطاهلل بااليجاب ،معتربة ذلك :نوع من
اال�ستثمار ،ويجب هنا �أن ن�ؤكد معلومة
وهي �أن التغليف له ثمن و�أحيان ًا يكون
�أغ��ل��ى ثمن ًا م��ن املنتج نف�سه .فمث ًال
زجاجة البرية تكلف ال�صناعي �أكرث من
تكلفة امل��ادة يف داخلها ،ولكن ميكنه
بيعها من دون الزجاجة؟ وهنا �سبق
و�أعطيتك مثال �رشكة بيب�سي العاملية
وهذه من �أهم ال�رشكات يف العامل ،فقد
غريت نوعية التغليف والتعليب وكذلك
ال�سفن �آب ،كيف كانت وكيف �أ�صبحت.
ولهذا يجب �أن يوا�صل ال�صناعي التغيري
لكي ير�ضي احتياجات جمتمع ما انفك
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يتغري وكما قلت لك �إن كل النا�س تهتم
للمو�ضة ال�سائدة مثل الريجيم والدايت
واحلمية.
فالتغيري ان ي�ستمر وهذا ي�شمل بطبيعة
احل��ال التغليف لأن��ك �إذا ما ذهبت �إىل
ال�سوبرماركت ور�أي��ت طريقة العر�ض
ف�إنه يدخل �أي�ض ًا يف باب التغليف ومن
امل�ؤكد �أن هذا مغلف �أك�ثر ولكن عليك
�أن متا�شي املو�ضة العاملية فرتى �أن
طريقة العر�ض يف ال�سوبرماركت تتجدد
لتلفت انتباه املت�سوق ،وحتى الدخان
يركز على �شكل ونوعية التغليف وكذلك
مواد التجميل حيث �أنزلت �إىل الأ�سواق
مواد جديدة للرجال يف مواد التجميل �إذ
تالعبوا وغريوا يف الألوان.
وهكذا ف�أن من �أهم عوامل الت�سويق هو
التغليف لأن��ك ال ت�ستطيع �أو بالأ�صح
لأن العالقة الوحيدة بني منتجك وبني
امل�ستهلك هو الغالف.

مهمة ليبانباك

وحول مهمة مركز ليبانباك وما قدمه
�إىل ال�صناعة الغذائية ،قالت عطاهلل :مت
ت�أ�سي�س املركز يف ت�رشين الثاين 2008
�أي منذ نحو خم�س �سنوات تقريب ًا ،بدعم
العدد  128ني�سان 2013
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مقابالت

ملف خا�ص

م�شرتك من منظمة الأمم املتحدة ،وطبع ًا
دعمتنا ال�سفارة ال�سوي�رسية كما دعمتنا
جمعية ال�صناعيني .ويف الفرتة الأوىل
مل يكن لدى ال�صناعيني هذا النوع من
الوعي ب�أهمية التغليف وكانوا ينظرون
�إىل التغليف على �أن��ه عبء �إ�ضايف يف
الأعباء املرتتبة على ال�صناعة �أو �أنهم
كانوا ينظرون �إليه نظرة تقليدية وهي
�أنه فقط حلماية املنتج و�سالمته �أثناء
النقل من مكان �إىل �آخ��ر فكان واجب ًا
علينا نحن كـ «ليبانباك» �أن نقوم بحملة
توعية كبرية حول �أهمية التغليف وقد
�أجرينا الكثري من التدريبات وور�شات
العمل وامل���ؤمت��رات حتى �أن��ن��ا �أر�سلنا
ع��دداً من ال�صناعيني �إىل معار�ض يف
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فرن�سا و�سوي�رسا و�أملانيا ،وهي معار�ض
متخ�ص�صة فقط بالتغليف ،حتى يتابعوا
�أهمية التغليف يف عملية الت�سويق .و�أي�ض ًا
�أخذنا بالتعاون مع جمعية ال�صناعيني
ون��ق��اب��ة ال�صناعات الغذائية ح��وايل
خم�سني �صناعي ًا وطورنا لهم التغليف،
وكمثال على ذلك �أخذنا نوع ًا من الزيت
وقمنا بتطويرات ب�سيطة على تغليفه
لتبقى املاركة معروفة لدى امل�ستهلك.
وهناك �أمر مهم �أي�ض ًا �أننا عندما ننظر
�إىل الطريقة ال��ت��ي تتم الكتابة فيها
على الغالف فهناك موا�صفات حمددة
ت�صدر �إىل �أمريكا
كالوزن مث ًال �إذا كنت
ّ
عليك و�ضعه بالـ» ”OZولي�س بالغرام
لأن ال�شحنة ترف�ض عند ذاك.
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�أي �أنك �إذا كنت تريد الت�صدير �إىل �أمريكا
ومل ت�ضع ال���وزن بالـ ”OZفال�شحنة
ترف�ض وت�سبب لك خ�سائر فادحة ل�سبب
ب�سيط ج��داً .ففي ال�سابق ك��ان يح�صل
ال��ك��ث�يرم��ن ال��رف�����ض ملنتجاتنا لعدم
مطابقتها للموا�صفات وهنا يربز دور
ليبانباك ،ونقول لهم كيف ي�صنعون
الغالف بالطريقة ال�صحيحة ونعلمهم
كيف يكتبون املعلومات ال�صحيحة و�أين
يجب �أن تكتب كل معلومة واملوا�صفات
لها تفا�صيل معينة يجب اتباعها بدقة.

فحوص مخبرية

وه��ن��اك م�س�ألة �أخ���رى يف م��ا يتعلق
مبو�ضوع املواد الأ�سا�سية لي�س �أي نوع
من البال�ستيك ميكن حفظ الغذاء فيه
ولي�س �أي نوع من الكرتون ميكن حفظ
الغذاء فيه فهناك اختبارات وفحو�ص
خمربية نقوم بها نحن يف ليبانباك
�سواء يف معهد البحوث ال�صناعية �أو يف
خمترب اجلامعة الأمريكية �أو نر�سلها �إىل
اخل��ارج حتى نت�أكد من �صالحية هذه
املواد الأ�سا�سية ملالم�سة الغذاء و�أي�ض ًا
يخ�ضع هذا الأمر للقوانني واملوا�صفات
ونحن الآن يف ليبانباك نعمل مع وزارة
الزراعة والوزير ي�ستعني بنا كليبانباك
كي ن�ضع ق��راراً يحدد �أن��واع الكرتون
التي ي�صلح ا�ستخدامها حلفظ امل��واد
الزراعية و�أي نوع من البال�ستيك ي�صلح
ال�ستخدامه من �أجل تغليف املنتجات
الزراعية لأن هذه �أي�ض ًا يجب �أن تخ�ضع
للرقابة ،ولال�سف يف لبنان ي�ستخدمون
ال��ك��رت��ون ع��دة م���رات لتغليف بع�ض
املنتجات وهذا �أمر �ضار .ونحن ب�صدد
�إي��ج��اد ق��وان�ين وت��دري��ب ال�صناعيني
بالإ�ضافة �إىل الن�صائح التي نقدمها
لتح�سني التغليف والت�صميم من ت�صميم
العلبة �أو ال�����ش��ق ال��رئ��ي�����س كت�صميم
تخطيطي خارجي.
وحول الكلفة التي ترتتب على ال�صناعيني
ومن يدفعها� ،أجابت عطاهلل :لقد انتهى
دعم اليونيدو لليبانباك فنحن �أ�صبحنا
الآن نعتمد على �أنف�سنا وال�صناعي
هو الذي يتحمل هذه التكاليف ،ولي�س
هناك دعم كما كان يف البداية مبعونة
اليونيدو لأن هدف اليونيدو كان ت�أ�سي�س
هذا املركز وي�صل �إىل مرحلة يغطي معها
نفقاته من وارداته الذاتية.
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مقابالت

ملف خا�ص
شريكة ومستشارة للشؤون اإلعالنية في شركة «براند سيل»

كارول أيوب:
لدينا استراتيجية العتماد التغليف والتسويق
يف بداية احلوار حتدثت ال�سيدة كارول
�أيوب عن دور التغليف يف الت�سويق
وعما �إذا كانت لدى �رشكة «براند �سيل»
ا�سرتاتيجية ل�صناعة التغليف ،واعتربت
التغليف جزءاً �أ�سا�سي ًا يف حياتنا
املعا�رصة ،خ�صو�ص ًا بعدما تو�سعت
العالقات التجارية و�أ�صبح التغليف
معها �أمراً �أ�سا�سي ًا مل�ساعدة هذه املاركة
كي تظهر وتتميز عما �سواها ،يف املراكز
التجارية.
ال �شك �أن �أول ما يلفت امل�ستهلك هو
التغليف ومن ثم يعمد �إىل النظر �إىل ما
هو موجود على التغليف من معلومات
والتي ت�شكل هدف ًا �أ�سا�سي ًا وهو �إي�صال
ر�سالة باملعلومات الأ�سا�سية التي
يريد امل�ستهلك معرفتها حول ال�سلعة
�أو ال�صنف ،و�أحيان ًا هناك معلومات
على التغليف متيزه ومن ثم ي�أتي
ال�شكل والألوان وكلها تعرب جمتمعة عن
�شخ�صية هذا ال�صنف �أو ذاك.

ترابط التغليف والتسويق

ويعترب لبنان مت�أخراً يف جمال التغليف
املتقدم جداً يف الدول املتطورة .هناك
يدركون قيمة التغليف وينفقون عليه كما
يجب .و�إذا ما قمنا بجولة على املنتجات
الأوروبية �أو الأمريكية ونظرنا �إىل
املنتجات اللبنانية نالحظ الفارق بينها،
ونحن نعرف ملاذا ال يتطور التغليف لأنه
ي�شبه الت�سويق والذي نحن مت�أخرون فيه
�أي�ض ًا ن�سبة �إىل غرينا من الدول.
علينا �إيالء الأهمية الأوىل للتغليف ومن
ثم الت�سويق الذي هو الأ�سا�س يف العامل
كله ،واال�ست�شارة اال�سرتاتيجية التي
نقدمها نحن �أهم ما فيها �أن يكون لدى
امل�ص ّنع ميزة متيز ما يقدمه �إىل امل�ستهلك
وتكون متفردة وفريدة من نوعها ،و�أهم
من هذا �أن يكون هناك م�ستوى عال من
ال�صدق حتى تتم العملية ب�شكل �صحيح.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

4/3/13 1:16 AM

العدد  128ني�سان 2013

وهذا �أ�سا�سي يف التغليف ،فهو يعرب عن
ميزة ال�صنف �سواء بالألوان� ،أو بال�شكل
�أو باملعلومات املو�ضوعة ،ومن ثم �أن
الغالف ال يكفي وبعد �أن نكون قد �صنعنا
الغالف وحددنا الـ DNAعلينا �أن نعرف
�إىل من يوجه ت�سويق هذا ال�صنف .فكل
�صنف ير�ضي �أنا�س ًا معينني تبع ًا للطبقة
�أو لل�سن �أو غريه ومن ثم يجب �أن يكون
ال�سعر منطقي ًا.
وهكذا يتعاون الغالف واال�سم وال�سعر
وال�شعار ،وثم ي�أتي دور الت�سويق وكل
هذه الأمور يجب �أن تكون متنا�سقة
وتعرب عن هذا الـ.DNA

االستراتيجية التي تعتمدونها

تعتمد السيدة كارول أيوب
في حوارها استراتيجية
الخطوة خطوة لتوضيح فكرتها
في صناعة تغليف المنتج
وتسويقه في االسواق المحلية
والخارجية ،وهي تعتبر لبنان
متأخر ًا في هذا المجال في حين
تراه متقدم ًا جد ًا في الدول
المتطورة لذلك تعمل الشركة
على معالجة الثغرات التي
تعيق تطور هذا القطاع.
على املرء �أن يكون ملم ًا بتفا�صيلها
وخ�صو�ص ًا اخلال�صة �أو الـ DNAلل�صنف
واملاركة ،ونقوم ب�إجراء كل الفحو�صات
والأبحاث الالزمة لإيجاد الـDNA
اخلا�صة بال�صنف.
وكل �أمور الت�سويق تدور حول هذا الأمر،
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وحول اال�سرتاتيجية املعتمدة ،قالت
�أيوب :نحن بداية نعمل على درا�سة
ال�صنف ،واملاركة هنا هي املفتاح ،ومن
هنا نعمد �إىل درا�سة اخلطة الالزمة على
املدى الطويل ،مبعنى �إىل �أين تذهب هذه
املاركة وكيف �سيتم ت�سويقها وكيف
يجب تقدميها لأن امل�ستهلك يتطور ب�شكل
دائم وكذلك ال�سوق .ف�إذا مل يكن لل�صنف
ر�ؤيا �إىل �أين يتجه وكيف يجب �أن يتطور
مع هذا امل�ستهلك ف�إنه يف�شل وبالتايل
ف�إن التاجر يدخل يف دوامة ابتداءاً من
تخفي�ض ال�سعر �إىل ما هنالك من عالجات
ال تكون هي املعاجلة ال�صحيحة ،وهنا
ي�أتي دور اخلطة اال�سرتاتيجية التي
تعتمد على املدى الطويل بدءا من خم�س
�سنوات وما فوق.
اليوم خطتنا هي� :إىل �أين نريد الو�صول
بعد �سنتني؟
هناك �أ�شخا�ص لي�ست لديهم ت�صورات
م�ستقبلية فنعمد �إىل م�ساعدتهم بخطة
نبد�أ بها ،ومن ثم نعمد �إىل ا�ستق�صاء
�أفكار الإدارة مث ًال و�آراء املوظفني،
فنجد لديهم �أفكاراً خمتلفة يف غياب
�أي تن�سيق بني الطرفني وهو �أمر ي�ؤثر له

ت�أثري �سلبي على املاركة.
وهكذا ف�إننا نعمل من الداخل بحيث �أن
هذا ال�صنف يكون بحاجة �إىل فح�ص
دم ونحن جنري هذا الفح�ص للماركة
من الداخل ومن اخلارج مع امل�ستهلك
ومع املوظفني ،ونكت�شف �أ�شياء كثرية
بنتيجة هذا الفح�ص وتظهر لنا كل
الثغرات املوجودة وعلى �أ�سا�سها نعمل
على معاجلة هذه الثغرات ،ون�شدد على
الـ DNAاخلا�ص بهذه ال�سلعة ،حيث نقوم
بتقوية كل �شيء من الداخل وبالتايل
تتكون لدينا وحدة ر�ؤيا ووحدة خطة
ومن ثم نقوم بالعمل على امل�ستهلك
وهنا ندخل عملية التغليف.
نحن �إذاً ،نبد أ� باال�سرتاتيجية ومن ثم
نطبقها ،وتطبيقها يتم على الت�سويق
والعنا�رص ،التي هي املنتج �أو ال�صنف،
وثم التغليف وال�سعر واملكان والتوزيع
والدعاية والت�سويق.
وهناك ركيزة �ساد�سة هي امل�ستهلك �أو
ما يتعلق باخلدمات وهذه �أمور مهمة
جداً يف عملية الت�سويق وكلها يجب �أن
تكون متنا�سقة بحيث �أن لكل �أمر منها
دوره بدءاً من الدعاية �إىل كل التفا�صيل
الأخرى املميزة للمنتج .وال�سعر هنا يعرب
عما �إذا كانت هذه ال�سلعة موجهة �إليك
�أم ال ،وحتى التغليف يعرب عن ا�ستهداف
امل�ستهلك ،فما هو موجه �إىل الأطفال ال
ميكن توجيهه �إىل الكبار .ولديك مثال؟
عملنا على اال�سرتاتيجية .ف�أنت تعلم
كم هناك من الأ�صناف ،وقد كان مهم ًا
جداً �أن نحدد اليوم ماذا يهم لأم وماذا
يهم الطفل ،و�أن جند يف هذا املنتج ما
يجذب ك ًال منهما ،لإن هذا ي�شكل نوع ًا
من ال�سندويت�ش الذي ي�أخذه الطفل معه
�إىل املدر�سة ،من املهم جداً �أن ميك ّنه من
اال�ستمرار و�أن يعطيه الطاقة واحليوية
خالل النهار املدر�سي كله .وهذا ال�صنف
يجب �أن يطمئن الأم ب�أننا ال نعطي الطفل
�أي �شيء كان.

شروط التصدير

وعن ن�سبة ال�صناعيني الذين ي�ستخدمون
هذا التوجه� ،أعطت �أيوب تقديراً تقريبي ًا
بغياب �أي �إح�صائيات :ففي لبنان بح�سب
تقديرها الن�سبة ال تتجاوز  15%ممن
ي�ستخدمون هذا الأ�سلوب ،وهذه الن�سبة
كبرية �أي�ض ًا .وهناك ن�سبة  90%ممن

لي�ست لديهم النية العتماد هذه الطريقة،
وحتى ن�ستطيع النجاح يف الأ�سواق
العاملية �أل�سنا بحاجة �إىل القدرة على
الت�صدير ولبنان بلد �صغري ال يكفي؟
وتابعت �أيوب قائل ًة� :أن �أول �رشوط
الت�صدير هو ان يكون املنتج مقبو ًال
ومت�أقلم ًا ،ونحن هنا نحتاج �إىل خطة
لأن امل�ستهلك �أ�صبح كثري التنقل وعلينا
التنقل معه ،ومن ثم علينا مراعاة الأمور
ال�صحية ،وعلى املواد الغذائية �أن تراعي
هذه الأمور.
يف �ضوء ذلك ،يجب �أن تتما�شى ال�صناعة
مع املتطلبات اجلديدة ،لأن املواد الأولية
تتغري ب�شكل كبري .وهناك �رضورة ملراعاة
ق�ضية حماية البيئة� ،إ�ضافة �إىل �أ�سباب
عديدة يجب مراعاتها و�إيالءها الأهمية.
ولكن �أهم من كل ما تقدم هي ال�صورة
التي يجب �أن يظهر فيها ال�صنف ،و�أحدهم
�أجرى درا�سة على هذا الأمر و�أطلق عليه
ت�سمية “رجل املبيعات ال�صامت” يف
الت�سويق .فهو مندوب املبيعات ال�صامت
لل�سلعة ،وهذا يعرب عن �أهمية الدعاية
والإعالن التي تهم هم التاجر.
ولديك �أي�ض ًا مواد املنتج الأولية ،وهنا لديك
درا�سة حول مدى ت�أثري هذا الأمر الذي يبلغ
 70%من عملية الت�سويق ،وهو �أي الإعالن
ي�ؤثر بن�سبة  78%يف قرار امل�ستهلك،
والدرا�سة �أجريت يف �سورية حيث تبني
�أن  % 88بلغ �أثر التعبئة والتغليف على
امل�ستهلك .والعينة (الدرا�سة) كانت مهتمة
للأغلفة ال�صحية وبررت �أن الغالف مييز
بني املنتوجات .فامل�ستهلك على عجلة من
�أمره دائم ًا ويريد ما هو �سهل عليه ،وهذه
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الأمور املعتمدة من تغليف وت�سويق ت�سهل
عليك حياتك وهكذا ت�ستطيع اتخاذ قرارك
ب�رسعة.

كلفة االنتاج

وحول قدرة ال�صناعيني والقطاع
ال�صناعي على حتمل كلفة هذا الأمر
على ال�سلع ،تو�ضح �أيوب :من امل�ؤكد �أن
الأمر له كلفة معينة ويجب �أن يعتربها
ال�صناعي نوع ًا من اال�ستثمار الذي �سريد
له تكاليفه على مدى زمني بعيد ،ومن ثم
ت�أثري ذلك على احلجم اخلا�ص باملبيع،
وهي �ستعو�ض عليه لأنها �ستعيد له عرب
البيع �أكرث وعندما يجري ح�ساباته �سريى
�أن هذه الكلفة �أخرياً �ستعو�ض عليه ب�شكل
�أف�ضل وتفتح له جماالت جديدة.
وحول اقرتاحها تعميم هذه الثقافة على
ال�صناعيني� ،أكدت �أيوب� :إن ذلك من
�أ�ضعف ما هو موجود لدينا ،برغم وجود
�أ�صناف جيدة جداً يف جمال ال�صناعة
الغذائية ،بل ونحن نرى وجود ماركة
جديدة يف كل يوم وهي ماركات �صغرية
�آرتيزانية وي�صنعون منها ب�أعداد
�صغرية.
نحن نعلم �أن ال�صناعات الغذائية لدينا
فيها هذا النف�س من القدرات العالية
ولكن ينق�صها اخلطة الت�سويقية.
تتابع �أيوب :الآن لدينا بع�ض ال�رشكات
التي بد�أت باعتماد �أ�سلوبنا ،وال تزال
هناك �رشكات كثرية بحاجة �إىل هذا
الأمر وال بد من القيام بن�شاطات معينة
لتعميم ذلك ،وهي متعلقة كثرياً باحلالة
االقت�صادية.
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Sabsaby For Industry & Trading

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية
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ر�سالة الإمارات

مجلس العمل اللبناني  -أبوظبي
ّ
يكرم حاكم مصرف لبنان
�أقام جمل�س العمل اللبناين ندوة اقت�صادية
للدكتور ريا�ض �سالمة ،ح�رضها �سلطان بن
نا�رص ال�سويدي حمافظ م�رصف الإمارات
املركزي ،د .جا�سم املناعي رئي�س جمل�س
�إدارة ال�صندوق ال��ع��رب��ي ،ف��رح اخلطيب
احلريري القائم ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية
يف �أبوظبي  ،خلفان الكعبي النائب الأول
لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي ،و�سفراء العديد من الدول العربية
الم��ارات��ي�ين
وح�شد م��ن رج��ال الأع��م��ال إ
واللبنانيني ،ور�ؤ�ساء جمال�س الأعمال يف
�أبوظبي.
حت��دث رئي�س جمل�س العمل اللبناين -
أ�ب��وظ��ب��ي �سفيان ال�صالح ع��ن اجن���ازات
د� .سالمة ودوره اال���س��ا���س��ي يف تطوير
وحتديث النظام امل�رصيف اللبناين .كما
�أ�شاد ال�صالح ب�أهمية العالقات اخلليجية
اللبنانية وخا�صة العالقات الإماراتية
اللبنانية ،معلن ًا با�سم جمل�س العمل اللبناين
وجميع �أبناء اجلالية اللبنانية يف �أبوظبي،
عن خال�ص الوفاء وعميق االمتنان لدولة
الإم����ارات العربية املتحدة و لقيادتها
الر�شيدة لكل ماقدمته للبنان .
ثم حتدث د� .سالمة على ا�سرتاتيجية م�رصف
لبنان املركزي قائالً« :تتوخى ا�سرتاتيجية
امل�رصف املحافظة على اال�ستقرار يف �سعر
�رصف اللرية جتاه الدوالر االمريكي ب�شكل
�أ�سا�سي ،خ�صو�ص ًا ان كل الإمكانات متاحة
لتحقيق ذلك من خالل �أوالً :امتالك م�رصف
لبنان موجودات بالعمالت االجنبية بلغت
الـ  36مليار دوالر با�ستثناء الذهب ،وثانياً:
امتالك القطاع امل�رصيف اللبناين لودائع
ت�ساوي تقريب ًا حدود الـ  130مليار دوالر
والتي توازي ثالثة �أ�ضعاف الناجت املحلي،
ي�ضاف �إليها  25ملياراً ودائ��ع امل�صارف
اللبنانية العاملة يف اخل��ارج ،لذلك ف�إن
امل�رصف ويف هذه املرحلة الدقيقة التي
مير بها لبنان واملنطقة العربية ب�أ�رسها،
يعمل على �إع��ادة �ضخ ال�سيولة وحتريك
ال�سوق وحث امل�صارف على ممار�سة �سيولة
م�س�ؤولة مع القطاعات االقت�صادية يف
�سبيل تخطي هذه املرحلة ال�صعبة والدقيقة.
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د.سالمة:
الليرة بخير
رغم كل الظروف الصعبة

الصالح:
الخليج داعم أساسي
لالقتصاد اللبناني

جانب من الحضور

مجلس العمل البناني مع سالمة في صورة تذكارية

ويف مداخلة من قبل د .جا�سم املناعي،
املدير العام رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
النقد العربي� ،أ�شاد مبكانة م�رصف لبنان
ودوره الهام ،قائالً�« :إن لدى امل�ؤ�س�سات
املالية العربية ثقة كبرية يف لبنان ،لذلك
ي�ستمر العمل على دعم اقت�صاده.
ويف ختام الندوة االقت�صادية قدم الرئي�س
�سفيان ال�صالح درع الريادة والتميز �إىل
�سعادة الدكتور ريا�ض �سالمة حاكم م�رصف
لبنان« ،تقديرا الجن��ازات��ه وابداعاته يف
حماية وتطوير النظام امل�رصيف اللبناين».

 ..ودرع تكريمي لسالمة
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ر�سالة الإمارات

كشف النقاب عن أحدث تقنيات قطاع تغليف المواد
الغذائية في العالم

دبي..
«غلفود» احتضن آالف الزوار
ا�ستقطب معر�ض غلفود ب��دب��ي �آالف
الزوار من كافة اجلن�سيات ،و�سط تظاهرة
عاملية للعار�ضني الذين جتاوز عددهم
 4200عار�ض ج��ا�ؤوا �إىل دبي للإعالن
عن منتجاتهم ولعقد ال�صفقات والبحث
عن �رشاكات و�أ�سواق جديدة .ويحت�ضن
املعر�ض ع�رشات الآالف من املنتجات
من دول متعددة و�سط أ�ج��واء تناف�سية
راقية .وت��زداد ن�سبة �إقبال العار�ضني
على املعر�ض �سنوي ًا مبا ي��وازي 25%
وهي ن�سبة غري م�سبوقة يف �أي معر�ض
من معار�ض الأغذية يف العامل ،حيث يعد
«غلفود» �أكربها على الإطالق ويناف�سه
يف ذلك معر�ض �سيال بفرن�سا.
وقال روبن رزق مدير عام مبيعات �رشكة
ت�تراب��اك املتخ�ص�صة يف جم��ال معاجلة
وتغليف امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال�سائلة� ،إن
«ترتاباك» حري�صة على امل�شاركة ال�سنوية
يف معر�ض غلفود نظراً لأهميته املتزايدة
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من عام �إىل �آخر ،و�أ�ضاف �أن ال�رشكة ملتزمة
بطرح منتجات جديدة ذات موا�صفات
عالية اجلودة .الفت ًا �أن «ترتاباك» موجودة
يف بلدان عدة حول العامل.
وتابع رزق �أن ال�رشكة �أعلنت على هام�ش
املعر�ض عن عدد من الإ�ضافات املهمة
التي مت �إدخالها على جمموعة منتجاتها
وذل��ك خ�لال م�شاركتها يف فعاليات
معر�ض اخلليج للأغذية «غلفود .»2013
وتوفر �آخر الإ�ضافات املبتكرة للعمالء
��سرع��ة �أك�ب�ر يف تلبية االح��ت��ي��اج��ات
امل��ت��غ�يرة للم�ستهلكني م��ع احل���د من
تكاليف اال�ستثمار يف معدات جديدة.
وق���ال ت�شارلز ب��ران��د ،ن��ائ��ب الرئي�س
ل��ل��ت�����س��وي��ق و�إدارة امل��ن��ت��ج��ات ل��دى
«ترتاباك» :تعك�س هذه الإ�ضافات تركيز
«ت�تراب��اك» على مفهوم االبتكار الذي
مينح العمالء املزيد من القيمة ويزيد
من خيارات حلول التعبئة لديهم ،ف�ض ًال
176

عن تعزيز كفاءتهم الت�شغيلية ،ومنحهم
القدرة على مواكبة التغريات امل�ستمرة
ملتطلبات امل�ستهلكني ب�رسعة �أكرب.
م��ن جهته ،ق��ال ح�سام ح�سن رئي�س
املكتب التجاري الإك���وادوري يف دبي
�إن ال�رشكات الإكوادورية حري�صة على
تو�سيع ن�شاطها ح��ول العامل وال�سيما
يف منطقة اخلليج انطالق ًا من دبي ،و�أن
الإكوادور ت�سعى بقوة �إىل دخول الأ�سواق
النا�شئة يف ال�رشق الأو�سط.
و�أ���ض��اف �أن واردات الإك�����وادور من
الإم���ارات ارتفعت مبعدل  188%خالل
الفرتة من � 2009إىل  2011بينما ارتفعت
�صادرات الإكوادور �إىل الإمارات مبعدل
 87%خالل الفرتة نف�سها.
كما منت �صادرات الإكوادور ب�شكل مطرد
منذ عام 2009،حيث ازداد معدل التجارة
بني البلدين يف الفرتة املمتدة بني 2009
و 2011بن�سبة  161. 2يف املئة  .ويف عام
 2011بلغ �إجمايل �صادرات الإمارات �إىل
الإك��وادور  18. 6مليون دوالر ،يف حني
بلغ �إجمايل الواردات غري النفطية لدولة
الإمارات من الإكوادور  4. 4مليون دوالر.
وتعد حالي ًا منتجات ال�سكر واحللويات
والأ����س���م���اك واخل�����ض�روات وال��ف��واك��ه
واملك�رسات والأطعمة املح�رضة �أكرث
واردات الإمارات من الإكوادور طلب ًا.

جوائز «غلفود»

وعلى هام�ش هذا املعر�ض� ،أقيم حفل
تكرمي الفائزين بجوائز «غلفود  »2013يف
دورتها الرابعة ،يف فندق ريتز كارلتون
مركز دب��ي امل��ايل العاملي ،وذل��ك يف
ختام فعاليات اليوم الأول من معر�ض
اخلليج للأغذية (غلفود) .ح�رض احلفل،
الذي نظمه مركز دبي التجاري العاملي،
ح�شد من كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني
و�صانعي ال��ق��رار يف القطاع الغذائي،
ال �سيما من ال�رشكات الفائزة بفئات
اجلوائز الع�رشين.
وح�� ّك��م يف عملية منح اجل��وائ��ز جلن ٌة
م�ؤلفة من خ�براء م�ستقلني عامليني .
وكانت جوائز غلفود قد ا�ستقطبت هذا
العام  140م�شاركة يف  24فئة .و�شهد هذا
العام �إطالق فئة جديدة هي فئة «جائزة
تكرم املنتجات
الطعام املحلي» ،التي ّ
يتم ت�صنيعها يف الإم���ارات من
التي ّ

مكونات ُتزرع يف �أر�ض الدولة.
ّ
واع��ت�برت تريك�سي ل��وه ،النائب الأول
للرئي�س يف مركز دبي التجاري العاملي،
�أن معايري اجلودة العالية التي ات�سمت
امل�شاركات يف جوائز ه��ذا العام،
بها
َ
واالهتمام الوا�سع من القطاع بامل�شاركة
يف اجلوائز ،كانا ا�ستثنائيني  .وقالت:
«م��ن املثري لالهتمام �أن ن��رى العبني
�إقليميني كباراً يف قطاع املواد الغذائية
وامل�رشوبات يرفعون من م�ستوى التميز
واالبتكار يف كل ع��ام ،لذلك من املهم
�أن نعمل على ت��ك��رمي تلك ال�رشكات
نظراً لإ�سهامها يف تطوير القطاع عرب
�إمكاناتها الإبداعية ،وذل��ك يف الوقت
تبوو مكانته
ال��ذي يوا�صل فيه جلفود
ّ
املرموقة ك�أكرب حدث جتاري يف قطاع
الأغذية وال�ضيافة يف العامل».

مشاركة «مسافي»

و�شاركت «م�سايف»� ،إح��دى ال�رشكات
امل��خ��ت�����ص��ة يف ق���ط���اع امل��ن��ت��ج��ات
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ال����سري��ع��ة احل��رك��ة يف
املنطقة ،يف معر�ض غلفود ،حيث عر�ضت
جمموعتها م��ن امل��ن��ت��ج��ات م��ن مياه
معدنية وحم��ارم ورقية وع�صري ومياه
من ّكهة و�أرز ب�سمتي.
وق��ال نيكيل دي�ساي ،مدير الت�سويق
لفئة التجارة وامل�س�ؤولية االجتماعية
ل��دى م�سايف« :ي���أت��ي ق��رار م�شاركتنا
يف معر�ض غلفود نتيجة للنجاح الذي
حققناه يف دورات املعر�ض ال�سابقة».

ودبلوما�سيون من الأرجنتني وتركيا
ونيوزيلندا واململكة املتحدة� ،إىل جانب
م�س�ؤولني �إماراتيني �آخرين.

أمن الغذاء وسالمته

أضرار المخدرات

وع��ق��د وزراء وم�����س���ؤول��ون حكوميون

ور�ؤ���س��اء وف��ود جتارية ر�سمية من 20

دول����ة ،اجتماعات ع��دة على هام�ش
م��ع��ر���ض اخل��ل��ي��ج ل�ل�أغ��ذي��ة (غ��ل��ف��ود).
وت���ن���اول���ت االج��ت��م��اع��ات امل��و� ّ��س��ع��ة
والثنائية ،ق�ضايا احلاجات الغذائية
احلالية وامل�ستقبلي� ،إىل جانب م�سائل
الغ��ذي��ة .وقد
الأم��ن الغذائي و�سالمة أ
ُعقدت االجتماعات حتت �شعار «قطاع
الأغ��ذي��ة العاملي واحتياجات الأم��ن
الغذائي وال�سالمة الغذائية».
و���ش��ارك يف �أح���د االج��ت��م��اع��ات را�شد
�أح��م��د ب��ن ف��ه��د ،وزي���ر البيئة وامل��ي��اه
الإماراتي ،ووزراء وم�س�ؤولون حكوميون

ت�شارك الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
بالقيادة العامة ل�رشطة دبي ممثلة يف
ق�سم التوعية ب�أ�رضار املخدرات مبعر�ض
اخلليج للأغذية (غلفود .)2013
وق���ال النقيب جمعة ب�لال ال�سويدي
رئي�س ق�سم التوعية ب�أ�رضار املخدرات،
�إن امل�شاركة يف املعار�ض املتنوعة
وامل�ؤمترات و�إلقاء املحا�رضات التوعوية
ُيعد �أحد �أوليات �إدارة التوعية والوقاية
الذي يو�صلها للهدف املن�شود وهو احلد
من انت�شار املخدرات وتوعية املجتمع
ب�شكل عام وفئة ال�شباب ب�شكل خا�ص
مبخاطر املخدرات ب�أنواعها املختلفة،
وب����ضرورة االل��ت��زام ب��ال��وازع الديني
177

كمنهج وق��ائ��ي يحميهم م��ن خطورة
االجنراف وراء الأهواء التي جترهم نحو
الإدمان وال�سقوط يف �شرِ ك املروجني.
وق��ال النقيب جمعة بالل ال�سويدي �إن
�إ���ش��ادة زوار املعر�ض جلناح مكافحة
املخدرات تدفعنا نحو الأم��ام وجتعلنا
من�ضي بقوة نحو �إكمال امل�سرية بن�رش
الثقافة التوعوية بني �أف��راد املجتمع
كافة.
وت��ه��دف امل�شاركة �إىل ن�رش الثقافة
الأمنية املتمثلة يف توعية زوار املعر�ض
مبخاطر املخدرات ب�أنواعها املختلفة
وتقدمي امل�شورة التوعوية �إليهم وتوزيع
بع�ض الربو�شورات والهدايا التذكارية
ل��ل��زوار ،والتعريف بخط التوا�صل مع
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات عرب
الرقم املجاين  800400400لتقدمي �أي
معلومة تفيد الإدارة والذي نتعامل معها
بكل �رسية.
العدد  128ني�سان 2013
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ر�سالة �سوريا

مشروع حكومي لحصر األضرار على مستوى القطر

محبك :إمكانيات الدولة كبيرة
وستعوض كل متضرر
ك�شف وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية
ال�سوري حممد ظافر حمبك� ،إن احلكومة
تعمل حالي ًا على م�رشوع ح�رص الأ�رضار
يف خمتلف املناطق واملدن واملحافظات
ال�سورية للتعوي�ض على املت�رضرين مبين ًا
�أن التعوي�ض �سيكون عاد ًال بالن�سبة لكل
من تعر�ضت ممتلكاته للأ�رضار والتخريب،
وذلك وفق �ضوابط معينة مل ي�ستقر عليها
الر�أي النهائي بعد لتقدير �أ�رضار كل على
حدة.
م�شرياً �إىل �أن هذا امل�رشوع ورغم تكاليفه
�إال �أن���ه يقع �ضمن �إم��ك��ان��ي��ات ال��دول��ة
التي و�صفها بالكبرية مل�ساعدة الأف��راد
ال�سوريني على جتاوز الأ�رضار التي حلقت
وم��ع��اودة حياتهم ال�سابقة قبل وقوع
الأ�رضار عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وزي��ر االقت�صاد والتجارة اخلارجية مل
يحدد رقم ًا للتعوي�ضات املزمعة ،مو�ضح ًا
�أن احلكومة ال ت�ستطيع تقدمي رق��م ولو
تقريبي ًا الن امل�س�ألة حالي ًا ما زالت �ضمن
نطاق ح�رص الأ�رضار وتقدير قيمتها م�ؤكداً
يف الوقت نف�سه �أن مبلغ التعوي�ضات بات
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كبرياً جداً ولكن الدولة ب�إمكانياتها قادرة
على التعوي�ض عن كل ��ضرر حلق بكل
مواطن يف �سورية وب�شكل عادل.
وعن املبلغ التقريبي للأ�رضار التي حلقت
باملواطنني ال�سوريني وممتلكاتهم يف
خمتلف املناطق ال�سورية قال الدكتور
حممد ظافر حمبك� :إن املبلغ �ضخم جداً،
ولكن حتديده برقم غري وارد كذلك يف
ال��ف�ترة احلالية لأن الأ���ض�رار م�ستمرة
نتيجة ا�ستمرار املجموعات الإرهابية
امل�سلحة يف تخريبها و�إجرامها ،م�شرياً
�إىل �أن ح�رص الأ��ض�رار وتقدير قيمتها
م�ستمر حتى الآن عن طريق جلان مركزية
ير�أ�سها نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون
اخلدمات ووزير الإدارة املحلية ،مبين ًا �أن
التعوي�ض عن الأ�رضار �سيكون باملرتبة
الأوىل للم�رشوعات ال�سكنية وامل�ساكن،
�إ�ضافة �إىل امل�رشوعات ال�صناعية ،منوه ًا
بالتعاون الوثيق القائم حالي ًا مع احتاد
غرف ال�صناعة لإح�صاء الأ��ضرار التي
تعر�ض لها ال�صناعيون ومن�ش�آتهم من
خ�لال الثبوتيات الر�سمية ال�لازم��ة يف
180

هذا املجال ،بالتوازي مع �إقامة دعاوى
ق�ضائية دولية �أم��ام امل��راج��ع الدولية
املخت�صة ،حتى يتحمل من كان ال�سبب
يف الأ��ض�رار التي تعر�ضت لها البنية
التحتية اخلدمية وال�صناعية واالقت�صادية
ال�سورية ،كامل امل�س�ؤولية عما قام به،
م�شرياً �إىل �أن ه��ذه ال��دع��اوى الق�ضائية
�ستقدم با�سم احلكومة ووزارة العدل
واحت��اد غرف ال�صناعة ال�سورية ،م�ؤكداً
�إمكانية �أن يتقدم الكثري م��ن اجلهات
يف ���س��وري��ة ب��دع��اوى ق�ضائية مماثلة
مثل اجلهات املعنية بالإ�سكان والطرق
واجل�سور وال�سكك احلديدية و�سواها من
امل��راف��ق اخلدمية واالقت�صادية العامة
واخلا�صة يف �سورية ،وعليه يتابع وزير
االقت�صاد والتجارة اخلارجية ف�إن كل هذه
النواحي �أخذت باحل�سبان لأن حق ال�شعب
ال�سوري لن ي�ضيع و�ستبذل احلكومة كامل
جهدها يف حت�صيل حقه ممن تن�سبب بهذا
اخلراب والدمار.
وي�شري حمبك �إىل �أن احلكومة �ست�رصف
كذلك تعوي�ضات ملن ت�رضرت م�ساكنهم
نتيجة تخريب املجموعات الإرهابية
امل�����س��ل��ح��ة ،ح��ت��ى يتمكنوا م��ن ترميم
م�ساكنهم والعودة �إليها ،وال�سيما �أن الكثري
منهم يقيم يف مراكز الإيواء والإغاثة التي
رتبتها احلكومة يف املدار�س و�سواها من
الق��ام��ة اجلماعية ،وه��ي مرافق
�أمكنة إ
حتتاج �إليها الدولة يف عمليات خدمية
�أخرى وال�سيما املدار�س.
وي�شري حمبك يف حديثه �إىل �أن احلكومة
يف ���س��ي��اق م����شروع��ه��ا �ستقوم بح�رص
جميع الأ��ضرار التي حلقت باملواطنني
وممتلكاتهم مهما كرب هذا ال�رضر �أو �صغر،
لتقدمي يد العون �إىل املواطنني يف ت�أكيد
جديد على التزام احلكومة باملواطنني من
خالل ت�أمني كل م�ستلزماتهم وحتملها كل
م�س�ؤولياتها يف هذا املجال.
وعن كلفة ت�أهيل العقارات وامل�ساكن التي
ت�رضرت من �إجرام وتخريب املجموعات
الإرهابية امل�سلحة ،قال وزير االقت�صاد
والتجارة اخلارجية� :إن الكلفة غري حمددة
حتى اللحظة ،بالنظر �إىل �أن الأ��ضرار
مل حت�رص مببلغ ولو تقريبي ًا ،مع الأخذ
باحل�سبان عدم دقة �أي رقم يطرح حالي ًا
لهذه امل�س�ألة ،لكون الأ�رضار ال تزال رقم ًا
يدور ارتفاع ًا.

منح القروض للصناعيين مرهون بالتزام الحكومة

وزارة الصناعة:
ال اعتماد رسم حماية
الصناعيين ومنتجاتهم
يبدو �أن حل امل�شكالت وال�صعوبات التي يعاين منها القطاع
العام ال�صناعي مرهون بالتزام احلكومة بتقدمي كل �أ�شكال
الدعم املمكنة لل�صناعة ال�سورية مبا ميكنها من زيادة طاقتها
الإنتاجية والت�صديرية ب�رشط �أن يرتافق ه��ذا مع ��ضرورة
التعاون والتكامل بني احلكومة وغرف ال�صناعة وال�سيما يف
ظل الظروف الراهنة.
وزارة ال�صناعة وجهت كتاب ًا �إىل وزارة املالية �رشحت فيه جملة
من احللول واملقرتحات اعتربتها الأ�سا�س لدعم هذا القطاع
ودعم املن�ش�آت ال�صناعية وال�سيما �أن هذه املقرتحات قد متت
مناق�شتها مع �أع�ضاء غرفة �صناعة دم�شق وريفها والتي �شملت
عر�ض ًا لواقع القطاع ال�صناعي ومقرتحات ومطالب ال�صناعيني.
وقد جتلى �أبرزها ب�رضورة و�ضع �آلية جديدة حلماية ال�صناعة
والوطنية جتاه امل�ستوردات من املواد اجلاهزة التي لها مثيل
يف ال�صناعة الوطنية والقادمة من الدول املوقع معها اتفاقيات
جت��ارة ح��رة ،من خ�لال تكليف بائعي املنتجات امل�ستوردة
بن�سبة �رضيبية �أعلى من بائعي املنتجات والعمل جدي ًا على
�إعادة منح القرو�ض لل�صناعيني وتخفي�ض الفوائد �إىل  % 8هذا
بالإ�ضافة �إىل �أهمية متويل االعتمادات مل�ستوردات ال�صناعيني
بالقطع الأجنبي وت�شجيع ت�أ�سي�س م�صارف التمويل اال�ستثماري
املتناهي ال�صغر خللق فر�ص عمل يف املناطق الريفية والنائية.
مع الت�أكيد على تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على جميع املواد
الأولية لل�صناعات الن�سيجية التي ر�سمها احلايل  % 5فما فوق
والتي ت�شكل  % 40من املنتج النهائي.
وال�سعي لإ���ص��دار مر�سوم لإعفاء ال�صناعيني من الغرامات
والفوائد املرتتبة عليهم مبوجب املادة  47من القانون  8لعام
 2008املتعلقة ب�إبالغ مديرية حماية امللكية عن �أي تعديالت

تتم على ال�رشكة �أو �صاحب العالقة.
�إ�ضافة �إىل �إ�صدار �صك ت�رشيعي يق�ضي ب�إلغاء كافة ر�سوم
الت�أخري الواردة يف املادة  155من القانون  8لعام  2007اخلا�ص
بالعالمة التجارية علم ًا �أنه:
فيما يخ�ص البند  3فقد �صدر قانون حماية ال�صناعة النا�شئة،
والذي ي�ضع يف طياته �آلية معينة حلماية ال�صناعة الوطنية
متفق عليها دولي ًا وينطبق على �آليات احلماية املن�صو�ص عليها
يف منظمة التجارة العاملية والعربية ،وقد مت �إعالم احلكومة
بذلك حتى ي�صار �إىل اعتماد ر�سم للحماية وفق ما ن�صت عليه
املادة الثالثة والع�رشون من القانون املذكور.
ويف �سياق مت�صل �أو�ضحت الوزارة يف كتاب لها �أنها كانت قد
اقرتحت على احلكومة �رضورة اعتماد ر�سم حماية لل�صناعيني
حلماية منتجاتهم ب�سبب احلاجة ملوارد مالية ذات �صلة بالتحقق
من ا�ستيفاء ال�رشوط املطلوبة للحماية حيث طالبت ب�أن يكون
هناك ر�سم مقداره � 25ألف لرية �سورية حلماية منتج واحد للطلب
املقدم من من�ش�أة �صناعية واحدة حتقق ن�سبة ( )% 25من الإنتاج
املحلي الإجمايل لهذا املنتج.
ور�سم �آخر مقداره (� 50ألف لرية �سورية) حلماية منتج واحد للطلب
الذي تقدمه �أكرث من من�ش�أة �صناعية جمتمعة بحيث حتقق ن�سبة
( )% 25من الإنتاج املحلي الإجمايل لهذا املنتج.

وزارة الصناعة السورية 240 :مليون دوالر خسائر
قدرت وزارة ال�صناعة يف �سوريا الأ��ضرار
التي حلقت مبن�ش�آتها ال�صناعية لغاية نهاية
العام املا�ضي بنحو  40,5مليار لرية �سورية
( 420مليون دوالر بح�سب �سعر ال�رصف
ال�سائد).
وذك���رت �صحيفة «ال��وط��ن» ال�سورية� ،أن
التقرير الأخري ال�صادر عن وزارة ال�صناعة
�أظهر �أن القيمة الإجمالية ملجموع الأ�رضار

املبا�رشة وغري املبا�رشة لهذا القطاع ،تقدر
بنحو  40,5مليار» لرية �سورية.
و�أو�ضح التقرير �أن «الأ�رضار املبا�رشة بلغت
 26,7مليار ل�يرة ( 280مليون دوالر) فيما
ق��درت الأ��ضرار غري املبا�رشة بحدود 13,7
مليار لرية ( 140مليون دوالر)» .وذكر �أن القيم
املذكورة هي قيم «تقديرية» نظرا ل�صعوبة
�إح�صاء كامل الأ��ضرار يف بع�ض املن�ش�آت
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ال�صناعية التي «تقع �ضمن مناطق �ساخنة
مثل حمافظة حلب وادلب ودير الزور».
وبح�سب الأرقام التي �أوردتها الوزارة ف�إن
م�ؤ�س�سة «حلج وت�سويق الأقطان» نالت الق�سط
الأوفر من اخل�سائر حيث بلغت  13مليار لرية
�سورية ( 138مليون دوالر) تلتها امل�ؤ�س�سة
الن�سيجية حيث بلغت �أ�رضارها املبا�رشة 11
مليار لرية ( 117مليون دوالر).
العدد  128ني�سان 2013
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ر�سالة العراق

دفع عجلة التنمية االقتصادية مرهون بتنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي

لماذا اليستثمر العراق في قطاعه الصناعي؟
يرى عدد من الأكادمييني �أن ت�صحيح
م�سار االقت�صاد الوطني ودف��ع عجلة
التنمية نحو الأم���ام ورف��ع م�ساهمة
القطاعات غري النفطية كـ (القطاع
ال�صناعي وال���زراع���ي وال�سياحي)
يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،ي�أتي
كنتيجة حتمية لتنفيذ �سيا�سات �إ�صالح
اق��ت�����ص��ادي �إداري و�إع����ادة الهيكلة
بامل�ستوى املطلوب.
وبح�سب اخلبرية االقت�صادية بوزارة
ال�صناعة وامل��ع��ادن �إخ�لا���ص جبار
نا�رص ف�إن املطلوب هنا هو تنفيذ حزمة
متكاملة من ال�سيا�سات االقت�صادية
واملالية والنقدية الكلية املرتبطة
بتنفيذ برنامج ا�ستثماري وا�سع لرفع
م��ع��دالت النمو االقت�صادي وزي��ادة
م�ستويات ت�شغيل الأي���دي العاملة،
وك��ذل��ك ت�شجيع اال�ستثمار املحلي
والأجنبي �سوا» كان املبا�رش �أو غري
املبا�رش من اجل رفع معدالت ت�شغيل
املوارد املحلية ،عرب �إجرا» �إ�صالحات
�إدارية ومالية �شاملة.
و�أ�ضافت� :إن تنفيذ �سيا�سات ت�ستهدف
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�سعر ال�رصف احلقيقية عند م�ستويات
تناف�سية ،مهم ج��دا يف ه��ذا ال�صدد
مقرتن مب�ساندة �سيا�سة مالية ونقدية
غري تو�سعية من اجل تقلي�ص معدالت
الت�ضخم املرتفعة التي يعاين منها
االقت�صاد العراقي والتي ت�سهم يف رفع
تكلفة الإنتاج ،ومن ثم الت�أثري على �سعر
ال�رصف احلقيقي ،ف�ضال عن اال�ستفادة
من برامج الإ�صالح االقت�صادي لعدد
من الدول العربية كال�سعودية وغريها،
و�إن�����ش��ا» ���ش��ب��ك��ات ف��اع��ل��ة لل�ضمان
االجتماعي وتطويرها للتخل�ص من
الآث��ار ال�سلبية املرافقة لتنفيذ برامج
الإ�صالح االقت�صادي و�إعادة الهيكلة.
وزادت �أن حت��ق��ي��ق االن���دم���اج مع
االقت�صاد العاملي �رشط �أ�سا�س ليكون
اندماجا متوازنا ب�شكل ال يتم على
ح�ساب التفريط بامل�صالح االقت�صادية
الوطنية ،مع وجود نظم مالئمة للموارد
الب�رشية ،وتعد م�شكلة الف�ساد الإداري
م��ن �أك�ب�ر امل�شكالت ال��ت��ي يواجهها
االقت�صاد ال��ع��راق��ي يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية على وجه اخل�صو�ص.
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وبينت �أن تبني منهج اال�ستثمار
ب�شتى �أنواعه كو�سيلة فاعلة يف �إحداث
تغيريات جذرية و�رسيعة يف العراق
اجلديد ،ال�سيما بعد �أن مر االقت�صاد
العراقي بحقبة طويلة متيزت بطولها
مقارنة بالفرتات التي �شهدت حدوث
ت��ط��ورات تكنولوجية وف��ك��ري��ة ،يف
حني بقي االقت�صاد الوطني ي�ستخدم
التكنولوجيا و�أفكار ونظريات قدمية
نتيجة احل�صار املادي واملعنوي وعدم
توفر �إمكانية مواكبة تلك التطورات.
ولفتت �إىل �أن املو�ضوع يتطلب اتخاذ
ع��دد م��ن الإج������را»ات ،منها درا���س��ة
واقع القطاعات ال�صناعية والزراعية
وال�سياحية والنفطية واخل��دم��ي��ة،
على �أ�سا�س �أن العراق ميلك �أماكن
دينية مقد�سة و�أثارا ح�ضارية عريقة
 ،و�أح���داث ت��راب��ط وت�شابك ب�ين هذه
القطاعات االقت�صادية ،الأم��ر الذي
يتطلب ثبات �أ�سعار ��صرف العملة
املحلية (الدينار) واحل��د من حاالت
الت�ضخم ودع��م وت�شجيع اال�ستثمار
ال��داخ��ل��ي كخطوة لإي��ج��اد م�شاريع

جاذبة لال�ستثمار اخلارجي.
ونوهت �إىل �أهمية �إح��داث �إ�صالحات
�إدارية واجتماعية و�إعادة هيكلة قانون
اال�ستثمار من جديد وتطويره ،وخلق
ثقة بني ال��دول��ة وامل��واط��ن على وفق
متطلبات جتربة اال�ستثمار احلديثة
يف بالدنا ،و�رضورة القيام بتعديالت
لقانون اال�ستثمار املرقم  13ل�سنة 2006
مبا يخدم العمل اال�ستثماري يف العراق.
من جانبه قال التدري�سي يف اجلامعة
امل�ستن�رصية �إياد العامري �إن من �أهم
اجل��وان��ب التي م��ن املمكن �أن ينجح
فيها اال�ستثمار هو القطاع ال�صناعي،
مما يتطلب حتديد ال�صفات العامة لهذا
القطاع املتمثلة بغياب ال�سرتاتيجية
التنظيمية املوحدة التي جتمع اخلطوات
وال��ق��رارات املتخذة لتنمية القطاع
ال�صناعي يف اطر زمنية �ضمن كميات
ت�سويقية رقمية حمددة.
و�أ���ض��اف �إن غياب التما�سك الوثيق
ب�ين تلك ال��رواب��ط �أ���س��ه��م يف تراجع
القطاع ال�صناعي مبختلف ن�شاطاته،
ال�سيما بعد مرور هذا القطاع بفرتات

من التذبذب بني الوفرة والندرة ،ومن
االهتمام �إىل الإهمال ب�سبب حقبة من
احل��روب والعقوبات االقت�صادية� ،إىل
جانب افتقار الإدارات ال�صناعية �إىل
ا�ستخدام و�سائل التدريب التقني والفني
والإداري مبا يعزز قدراتها ورفدها بكل
مفردات املهارة احلديثة.
و�أملح �إىل �أن من الأ�سباب الأخرى ورا»
تراجع القطاع ال�صناعي هي حدوث
حالة من الت�رسب للكثري من اخلربات
الفنية املتقدمة التي كانت تعمل يف
هذا القطاع ،نحو قطاعات �أخرى ال متت
ب�صلة �إىل تخ�ص�صاتها �،سوا» داخل
�أو خ��ارج ال��ب�لاد ،بالرغم من �إنفاق
مبالغ مالية كبرية على تلك الكوادر
والكفا»ات لتطويرها و�صقل مهاراتها
على مدى �سنوات عديدة.
و�أو�ضح :كان مفرت�ضا �أن تتم �إعادة
النظر ال�شاملة ب���أو���ض��اع االقت�صاد
ال��ع��راق��ي بعد �سنوات طويلة مابني
اقت�صاديات احلرب واحل�صار ،والتدمري
والنهب والف�ساد ،وك��ان متوقعا �أن
يكون هذا مبكرا عندما انك�شف غبار
185

ال�سنوات املا�ضية وا�ستيعاب رعب
ال�����ص��دم��ة� ،إذ ك��ان م��ن الطبيعي �أن
يكون هذا الهم هو هما وطنيا خال�ص ًا،
ف�سرتاتيجية �إ�صالح االقت�صاد العراقي
وانت�شاله من �أو�ضاعه املركبة ،تبقى
يف املقام الأخري هدفا يفرت�ض �أن يظل
هاج�سا للقوى الوطنية واملخل�صني،
بينما ال ي�شكل ذل��ك املعطى هدفا
يحظى ب���أول��وي��ة ل��غ�يره��م ،ف�سيا�سة
التعجيز والأ�ضعاف واالتكا» ،هو الأمر
الأكرث ح�ضورا يف امل�شهد العراقي ،لأن
هذا �سيكون مدخال للقبول بالو�صفة
التقليدية ل�صندوق النقد ال��دويل يف
اخل�صخ�صة وتخفي�ض الدعم� ،أو الذهاب
�إىل اال�ستدانة امل�رشوطة ،وعدم القدرة
على زيادة �إنتاج النفط من دون تدخل
ال�رشكات النفطية العمالقة الأمريكية
والربيطانية وغريها .و�أ�شار �إىل �أن
الت�أخر املتعمد يف النهو�ض باالقت�صاد
العراقي من �أزمته ورك��وده ،ت�ستوجب
وقفة جمتمعية وطنية �سوا» من ذوي
االخت�صا�ص �أم من القائمني على الأمر
يف ال�سلطات التنفيذية.
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ر�سالة العراق

- SI

مصرفيون :اندماج المصارف الصغيرة

ضمان بقائها في خارطة االقتصاد العالمي
ق��ال خمت�صون يف ال�ش�أن امل�رصيف
ان اندماج امل�صارف ال�صغرية يف ما
بينها ي�ضمن لها البقا» واملناف�سة يف
خارطة االقت�صاد العاملي م�شريين
اىل ان الدول املتطورة ت�سعى بالوقت
احلا�رض اىل ت�أ�سي�س م�صارف عمالقة
عن طريق احتاد م�ؤ�س�ساتها امل�رصفية
ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة ك��ب��ار ال�لاع��ب�ين يف
م�ضمار العمل امل�رصيف.
و�أفاد رئي�س رابطة امل�صارف االهلية عبد
العزيز احل�سون بان« :اجلهاز امل�رصيف
يف البالد يتكون من جمموعة كبرية من
امل�صارف ال�صغرية التي ال ت�ستطيع ان
تواكب التطورات التي ي�شهدها القطاع
امل�رصيف يف دول العامل املتطورة» الفت ًا
اىل ان الطريق االمثل للنهو�ض بواقع
ه��ذه امل�صارف ال�صغرية ي�ستدعي ان
تندمج فيما بينها ،مبين ًا ان امل�صارف
العاملية قد قطعت مراحل متقدمة يف
تعاونها حيث ظهرت بنوك عاملية كربى
نتاج ًا لالندماج.
وا�ضاف احل�سون« :ال�شك ان امل�صارف
املحلية حتتاج اىل بع�ض الوقت لإقناع
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العامل بجدية العمل امل�رصيف العراقي
متابع ًا «ان امل�صارف العراقية قد
عززت ر�ؤو���س �أموالها وفق البيانات
املالية ل��ـ  2012وان البنك املركزي
قام بتغطية االعتمادات التي تفتحها
امل�صارف ما ي�شجع البنوك العاملية
بالتعامل مع امل�صارف املحلية فدعم
البنك املركزي ي�ضمن ت�سهيل التزامات
هذه امل�صارف جتاه البنوك العاملية.
من جانبه قال اخلبري االقت�صادي فاروق
الرم�ضاين «يجب ان يحدد البنك املركزي
امل�صارف الر�صينة التي ت�ساهم يف
عملية التنمية االقت�صادية عن غريها
التي بحاجة اىل تعزيز قدراتها وخرباتها
عن طريق الدمج.
وا�ضاف الرم�ضاين:ان امل�صارف العراقية
ت�سعى بكل جهدها مل�سايرة التطورات لكن
امل�س�ألة ال تقت�رص عليها فقط فالعالقات
ال��دول��ي��ة مهمة ج��داً ف��ال��ع��راق بالوقت
احلا�رض يعد قوة اقت�صادية لها ثقلها يف
العامل .وا�شار اىل ان الطاقة الكهربائية
�رضورية جداً لتطور امل�صارف العراقية
من خالل احلاجة اىل اجهزة تعمل عليها
186

ب�شكل م�ستمر.
وكانت بغداد قد �شهدت انعقاد امللتقى
االق��ت�����ص��ادي وامل�����ص�ريف ال����ذي دع��ا
اىل ت��و�أم��ة امل�����ص��ارف اخل��ا���ص��ة مع
العربية والعاملية بهدف تنمية القطاع
االقت�صادي وامل�رصيف يف البالد».
ويعترب قانون امل�صارف املرقم  94ل�سنة
 2004ب�شكل عام ،من القوانني املتطورة
يف العامل� ،إال انه قد كرثت املالحظات
ح��ول��ه م��ن اجل��ه��ات ال��ت��ي ي�شملها هذا
القانون ،ب�سبب عدم و�ضوح بع�ض مواده
واملالب�سات التي تثريها ،فيما طالب
عدد كبري من امل�صارف ب�رضورة تعديله
ليواكب عمليات التطور ال��ذي ت�شهده
امل�صارف العاملية.
يذكر انه بالرغم من انت�شار امل�صارف
الأهلية يف العراق والتي و�صلت �إىل �أكرث
من  30م�رصفا� ،إال �أن هذه امل�صارف مل
تلعب دورا حموريا يف العملية التنمية
االقت�صادية يف العراق ب�سبب �صغرها
�إ�ضافة �إىل ابتعاد امل�ؤ�س�سات احلكومية
على التعامل معها ب�سبب تلك�ؤ بع�ض
امل�صارف الأهلية يف عملها.

ابوظبي -االمارات هاتف 050-4191723 02 - 6672834 :فاك�س� 02 - 6672833 :ص.ب 6402:.ابوظبي
E. Mail:chart@emirates.net.ae
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اقت�صاد عربي

كيف ستواجه هيمنة التكتالت
االقتصادية العالمية الصناعة
العربية والعولمة

ي��رى البع�ض �أن العوملة هي الظاهرة
التاريخية لنهاية القرن الع�رشين �أو
لبداية القرن احلادي والع�رشين ،مثلما
كانت القومية يف االقت�صاد وال�سيا�سة
ويف ال��ظ��اه��رة املميزة لنهاية القرن
التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين ،
ولكن ما مييزها الآن هو:
ـ كثافة املبادالت بني البلدان واملناطق
و�رسعة االنت�شار.
ـ بروز قطاع التمويل والعمليات املالية
واملعلوماتية ،وكذلك الأ�سواق.
املتحكمون يف ظاهرة العوملة:
�إن ال��دول ال�صناعية الكربى هي التي
تتحكم بر�ؤو�س الأم��وال وا�ستثماراتها،
وه��ي التي تعود لها يف الواقع ملكية
ال�رشكات املتعددة اجلن�سية .ولئن كانت
هناك بع�ض الأموال من خارج هذه الدول
ف�إن من يديرها فع ًال هي الدول الكربى.
ووف��ق قائمتي «راي��ت هاو�س �سرييف»
و«فورت�شن»  ، 1997هناك � 500رشكة
(�أكرب �رشكات العامل) متعددة اجلن�سية
�أغلبها موزع بني  153يف �أمريكا ،و 155يف
االحتاد الأوروبي ،و 141يف اليابان.
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ونتيجة لذلك ،بد�أت ال�رشكات الكوكبية
تفر�ض وجهة نظرها يف التعامل مع
ال���دول النامية ،ل��درج��ة �أن امل�صالح
العليا للدولة ،بتعبريها ال�سيا�سي ،بد�أت
ت�تراج��ع �أم���ام امل�صالح االقت�صادية
لل�رشكات الكوكبية (التنازل عن جزء من
ال�سيادة الوطنية .وهكذا انقلبت املعادلة:
ففي الأ���ص��ل ك��ان النفوذ االقت�صادي
وال�سيا�سي لدولة معينة هو مفتاح �إىل
�أ�سواقها مبا يحقق الأرب��اح لل�رشكات
التي حتمل جن�سية تلك الدولة� .أما الآن
ف�إن ال�رشكات الكوكبية هي التي حتكم
�أو�ضاع كل دولة وتزن احتماالت وحجم
الأرباح التي تتحقق لل�رشكات التي متد
ن�شاطها �إليها.

العولمة والتصنيع

يف جم���ال ال�����ص��ن��اع��ة ،يتجلى طابع
العوملة ب�شكل وا�ضح ودقيق يف تطورها،
ويف �أمن����اط االن���ت���اج خ�ل�ال ال��ع��ق��ود
الأخ�ي�رة ،بف�ضل امل��وج��ات املتالحقة
من االخرتاعات العلمية واال�ستخدامات
التكنولوجية والتقدم ال�رسيع والدائب يف
188

جمال البحث والتنمية.
فقد �ضاعفت هذه االجنازات والتطورات
الهائلة م��ن ال��ق��درات الب�رشية وق��وى
الإن��ت��اج ،و�أت��اح��ت الفر�صة بالدرجة
الأوىل لل�رشكات متعددة اجلن�سية لأن
تقطف ثمارها وت�سخرها يف م�شاريع
عمالقة تغطي دو ًال وقارات.
ويف ظل هذه الظاهرة ف�إن التطور الدائب
يف عملية الت�صنيع �أف�ضى �إىل عوملة
�أ�سواق ال�سلع واخلدمات والتكنولوجيا
وامل��ال ومراكز االنتاج وكذلك العمالة
امل��اه��رة .كما ق��ادت ه��ذه الظاهرة �إىل
تعميق التق�سيم العاملي للعمل على �أ�سا�س
مزيد من التخ�ص�ص وامليزات الن�سبية،
وتو�سيع االرتباطات والتحالفات عرب
احل��دود الوطنية ،و�إقامة �أنظمة كونية
للمعلومات واالت�صاالت.
وهذه العوملة ،وما ارتبط بها وجنم عنها
من ت���أث�يرات ،و�ضعت البلدان النامية
�أمام حتد كبري ،و�أبرزت من جديد �أهمية
البحث يف خ��ي��ارات الت�صنيع بهدف
ا�ستمرار النمو وم�شاريع البناء الوطني
يف مواجهة املناف�سة احل��ادة ال�شاملة

التي تلف العامل .و�إزاء ذلك يربز خيارات
خياران �أ�سا�سيان �أمام البلدان النامية:
ـ اخليار الأول :هو االن�صياع والتال�ؤم
م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ق��وى االق��ت�����ص��ادي��ة
املهيمنة (ال�رشكات متعددة اجلن�سيات)،
واالنخراط يف م�شاريع التبعية الكاملة
لها .وه��ي �سيا�سة غري حميدة وتعود
بال�رضر على م�صالح البلدان النامية.
ـ اخل��ي��ار ال��ث��اين :ق��وام��ه االعتماد على
عنا�رص القوة وامليزات الن�سبية واختيار
التكنولوجيا امل�لائ��م��ة مل���وارد البلد
وحاجاته �أو ملجموعة بلدان (كالبدان
العربية).
العوملة �إذن حقيقة اقت�صادية ال متلك
البلدان النامية �إنكارها وال رف�ضها بل
حمكوم عليها �أن تقر بها وتتهي�أ لالنخراط
فيها من موقع الفعل وامل�شاركة و�إال
دفعتها �آل��ي��ات الإق�صاء �إىل مزيد من
الت�أخر والتخلف .فما هو موقع العامل
العربي ال��ي��وم؟ وه��ل من �سبيل �أمامه
لدفع هذه التحديات خا�صة يف جمال
التكنولوجيا وال�صناعة كركيزتني من
�أهم مقومات وركائز التنمية والتقدم؟
�إن ال�صناعة العربية التي منت وترعرعت
بق�صد �إخ���راج االقت�صاد العربي من
دوره التقليدي م�����ص��دراً مل���واد �أول��ي��ة
وم�ستورداً ل�سلع نهائية ،مل ت�ستطع،
بعد �أك�ثر من خم�سة عقود� ،أن تتو�صل
يف نهاية املطاف �إىل ك�رس هذا الو�ضع
�أو التقليل منه ،بل بالعك�س �أدت �إىل
تفاقمه وزيادته .فال�صناعة التي �أقيمت
بغر�ض دع��م اال�ستقالل االقت�صادي
وا�ستهدفت الوفاء باحلاجات املحلية
بد ًال من ا�ستريادها ،والتي كان يفرت�ض
�لا �إيجابي ًا يف حت�سني
�أن تكون ع��ام ً
م��ي��زان امل��دف��وع��ات ع��ن ط��ري��ق تنوع
القاعدة وتو�سيعها وتدعيم االكتفاء
الذاتي� ،أ�صبحت من �أهم الن�شاطات التي
تلتهم القطع الأجنبي� .إذ جل�أت �إىل العلم
اخلارجي لي�س فقط لت�ستورد منه �أهم
ا�ستثماراتها من �آالت ومعدات رئي�سية،
بل �أي�ض ًا درا�ساته الأولية وال�سلع ن�صف
امل�صنعة وقطع الغبار ،م��ع �أن��ه كان
ب��الإم��ك��ان ت�صنيع ع��دد منها حملي ًا.
وبد ًال من دعمها لال�ستقالل االقت�صادي
عملت على تكري�س التبعية نحو اخلارج،
وبالتايل تكري�س �صناعة قا�رصة عن

■ قادت هذه الظاهرة
إلى تعميق التقسيم العالمي
للعمل على أساس مزيد
من التخصص والميزات
النسبية
قيادة احلركة التنموية .وقد انتهت هذه
ال�صناعة� ،إىل �أن ت�صبح قطرية عملت
�أ�سا�س ًا ،وال تزال ،لل�سوق املحلية ال�ضيقة،
ومل تعمل للت�صدير ودخ��ول املزاحمة
الدولية والتخ�ص�ص يف �إنتاج ي�ستطيع �أن
يجابه املزاحمة الدولية يف الغالب الأعم.
ي�ضاف �إىل ذل��ك� ،إنها �صناعة ال تزال
م�ستمرة يف �إنتاج ال�سلع اال�ستهالكية
الرتكيبية والن�صف م�صنعة ب��د ًال من
ال�سلع الر�أ�سمالية امل�صنعة .ومل ت�ستطع
ت���أم�ين اال�ستهالك الكامل م��ن ال�سلع
الأ�سا�سية للم�ستهلك العربي ،وال تزال
غري ق��ادرة على ا�ستجالب وا�ستيعاب
وتطويع التقانة احلديثة واال�ستفادة
منها اال�ستفادة االيجابية املرجتاة.
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�أم��ا يف جمال التبادل التجاري فيعزو
املحللون االقت�صاديون �ضعف التبادل
التجاري بني الأقطار العربية �إىل عدة
عوامل هيكلية �أهمها� :ضعف م�ستوى
الت�صنيع ،التخلف الفني ،ال�سيا�سات
احلمائية اجلمركية وغ�ير اجلمركية،
�ضعف م�ستوى املناف�سة و�ضيق الأ�سواق
املحلية ،ت�شابه الإنتاج و�ضعف التنوع
يف ال�صادرات ،اختالل ميزاين التجارة
واملدفوعات� ،ضعف القطاع ،تخلف البنية
التحتية يف ميدان النقل واملوا�صالت،
اختالف ال�سيا�سات االقت�صادية العامة.
فهل من �سبيل لرفع ومواجهة جممل هذه
التحديات التي ينتمي �أكرثها �إىل «جذر
التنمية ال�صناعية» يف ظ��روف حترير
التجارة وا�شتداد املناف�سة ،قبل �أن ننتقل
�إىل ق�ضية التنمية ال�صناعية وم�ستقبل
ال�صناعة العربية؟
يجيب ال��ك��ث�يرون على ه��ذا الت�سا�ؤل:
ب���أن��ه يبدو جلي ًا �أن ت�شكيل اخلارطة
االقت�صادية الدولية يف احتادات جهوية
ع��م�لاق��ة ،جتيزها وتتيحها اتفاقية
منظمة التجارة العاملية  ،WTOال يرتك
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اقت�صاد عربي
للدول العربية �سوى االنخراط يف حركة
التجارة العاملية من موقع املناف�سة
الفاعلة وخ��ا���ص��ة يف جم��ال الن�شاط
ال�صناعي.

صعوبات الصناعة العربية

انتقل العامل ال�صناعي مع نهايات
القرن الع�رشين �إىل ما ي�سمى ا�صطالح ًا
(ما بعد ال�صناعي)� ،أي املجتمع املتطور
التقانات الإلكرتونية واملعلوماتية
والنظم املرتبطة بها .بينما ال يزال
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي يف ب��داي��ة املجتمع
ال�صناعي .ومن �أج��ل ردم الفجوة �أو
حرق املراحل ،تربز �أمام العامل العربي
خيارات عدة� .إذ ميكنه من حيث املبد�أ
�أن يختار �إ�سرتاتيجية �صناعية وتقانية
تتخل�ص يف ا�ستكمال ثورته ال�صناعية
ب����صرف النظر ع��ن ال��ث��ورة العلمية
يف جمتمع (م��ا بعد ال�صناعي) .لكن
تبني خيار كهذا هو غري واقعي نظراً
�إىل اندماج الوطن العربي اقت�صادي ًا
(�إن��ت��اج�� ًا وا�ستهالك ًا) يف االقت�صاد
العاملي ،وتبعيته لنمط اال�ستهالك
الغربي املادي عموم ًا.
وثمة خيار ثان وهو �أخذ العامل العربي
ب�إ�سرتاتيجية علمية وتقانية تقوم
على حرق املراحل والقفز مبا�رشة �إىل
مرحلة املجتمع (م��ا بعد ال�صناعي)،
القائم حتديداً على التقانات اجلديدة
الل��ك�ترون��ي��ة واملعلوماتية وتقانات
إ
املواد اجلديدة وم�صادر الطاقة احلديثة،
والتقانة احليوية� .إال �أن مثل هذا اخليار
ي��ب��دو م�ستبعداً يف ال��ظ��روف الراهنة
على الأق���ل .وتظهر املفارقة وا�ضحة
بني �ضعف التقانة وتخلفها وتبعيتها
اخلارجية يف البنية ال�صناعية العربية
من جهة ،والتغذية الذاتية للتطور التقاين
االنفجاري يف البنية ال�صناعية العلمية
من جهة �أخرى.
�أم��ا اخليار الثالث ،فيقودنا يف الواقع
�إىل البحث ع��ن خيار �آخ��ر يقفز فوق
���س��ل��ب��ي��ات اخل��ي��اري��ن ال�����س��اب��ق�ين .مع
االفرتا�ض �أ�سا�س ًا وقبل كل �شيء �أن �أي
حديث عن البدائل ال بد و�أن ينطلق من
اف�ترا���ض وج��ود �سيا�سة عربية واح��دة
يف جم��ال اعتماد �إ�سرتاتيجية عربية
للتنمية ال�صناعية يف مواجهة العوملة
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االقت�صادية واحتماالتها� .إذ �أنه بدون
هذا االفرتا�ض فال جمال وال داع على
الإط�ل�اق للحديث ع��ن ه��ذا امل�ستقبل.
ويكون ذلك �ضمن منظومة عربية قومية
للعلوم والتقانة ت�ستوجب م�صلحة العرب
جميع ًا �إحداثها فوراً لدعم القدرة العربية
على مواجهة العوملة وع��امل التكتالت
العمالقة .وبالتايل ف���إن �إ�سرتاتيجية
الت�صنيع امل��ن�����ش��ودة يف ظ��ل العوملة
و�آثارها ال بد و�أن ت�ستهدف رفع القدرة
التناف�سية لل�صادرات ال�صناعيو �إىل
الأ�سواق الإقليمية والدولية من خالل
ا�ستخدام فاعل للتكنولوجيا املالئمة،
وتقلي�ص كلفة الإن��ت��اج ،وذل��ك ببناء
امل�ؤ�س�سات وال��ق��درات العربية الكفيلة
بتوفري امل��ه��ارات ال�لازم��ة ال�ستيعاب
التكنولوجيا وتكييفها بح�سب حاجات
الإنتاج ومتطلبات املناف�سة يف الأ�سواق
اخلارجية .وي�ستدعي ذلك �أن تبادر الدول
العربية �إىل �إقامة تكتل اقت�صادي جهوي
يكون �أ�صلب ع��وداً يف مواجهة �رشوط
وال��زام��ات العوملة ،ويف التعامل مع
هيمنة التكتالت االقت�صادية العاملية
�رشيطة �أن يقرتن ذلك باعتماد جملة
�أهداف �إ�سرتاتيجية عربية ،والعمل على
توفيق الأو�ضاع القطري على �أ�سا�سها،
و�أي�ض ًا �رشيطة �أن تتوفر الإدارة ال�سيا�سية
�أو ًال �أخرياً.
عموم ًا ف���إن �أه��م ما ينبغي �أن ت�سعى
ال�صناعة العربية �إىل �إحرازه يف �سعيها
لتطوير ذاتها وبناء وجتديد قاعدة العلوم
190

والتقانة التي ت�ستند �إليها ،يتخل�ص يف:
التحول م��ن النقل ال�شامل �إىل النقل
االنتقائي مع توفري الإمكانات للتنفيذ
املحلي ،وبناء �إمكانات ت�ساهم يف توفري
املدخالت التقانية املطلوبة مل�شاريع
التو�سع والتحديث يف ال�صناعة العربية،
وال�سعي التدريجي نحو ال�سيطرة على
اختيار م�صادر معدات الإنتاج و�إحراز
�إمكانات مكاملتها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن مقولة� :أن
الدول ال�صناعية وال�رشكات املتعددة
اجلن�سيات ـ خ�لاف�� ًا مل��ا ي��ذه��ب �إليه
البع�ض ـ ال ترغب �ضمن ًا يف �أح��داث
نقل حقيقي للتقانة �إىل الدول النامية،
قد طرحت يف بع�ض الأحيان على نحو
غلبت املبالغة� .إذ من املمكن ،من جهة
�أوىل� ،أن ت�ستمر الدول واجلهات املوردة
املعارف العلمية والتقانية يف حيازة
م��رك��ز متفوق على ال��رغ��م م��ن نقلها
تقانات معينة ،بل قد يعد نقلها لتلك
التقانات �أح��د الأ�سباب الرئي�سية يف
احتفاظها مبثل هذا املركز .ومن جهة
ثانية ،ف���إن االرتقاء التقاين املتدرج
للدول النامية ي�شكل �أحد دعائم اقت�صاد
ال�سوق الذي تعمل �ضمنه معظم اجلهات
املولدة وامل�سوقة للتقانة.
و�أخرياً ،ف�إن اعتماد النظرة الدينامية يف
حتديد عالقة العامل العربي التكنولوجية
بالعلم يقودنا �إىل املالحظة ب�أن م�ستقبل
هذه العالقة لن يكون ا�ستمراراً حلا�رضنا
الراهن.
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اقت�صاد عربي
مفاوضات

ك�شفت احلكومة امل�رصية عن
ا�ستكمال املفاو�ضات مع
�صندوق النقد ال��دويل التي
ب���د�أت يف نوفمرب/ت�رشين
ال��ث��اين امل��ا���ض��ي حل�صول
م����صر ع��ل��ى ق��ر���ض مي�رس
بقيمة  4.8مليارات دوالر،
و�أن م�رص ت�سعى للو�صول
�إىل اتفاق ب�ش�أن القر�ض ملا
له من انعكا�س �إيجابي على
االقت�صاد امل�رصي.

الخطوط
تخطط �رشكة طريان اخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية اململوكة
للدولة �رشاء نحو  40طائرة من
نوع �إيربا�ص وبوينغ .ونقل
ع��ن م�صدر حكومي كويتي
قوله �إن اخل��ط��وط الكويتية
���س��ت��ب��ا��شر خ�ل�ال ال�شهرين
امل��ق��ب��ل�ين ت����أج�ي�ر ط��ائ��رات
ت�����ض��اف �إىل اخل��دم��ة ،حتى
االنتهاء من درا�سة العرو�ض
املقدمة من �أك�ثر من �رشكة
ل�رشاء عدد من الطائرات.

نمو

بلغ معدل منو اقت�صاد قطر
العام املا�ضي  6.2%بقيمة
بلغت  341.12م��ل��ي��ار ري��ال
(ما يفوق  93مليار دوالر)،
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام ال�سابق
الذي بلغ فيه الناجت املحلي
الإجمايل  321.07مليار ريال
( 88م��ل��ي��ار دوالر) ،ومن��ت
قطاعات البناء والتمويل
والت�صنيع بنحو الثلث ،ومن
املتوقع �أن توا�صل منوها
خالل العام اجلاري.

إخراج

�أكدت تون�س �إن البالد بحاجة
ل��ن��م��وذج اق��ت�����ص��ادي جديد
النت�شال ُخم�س ال�سكان الذين
يعي�شون يف الفقر ،وقالت يف
كلمة باملنتدى االجتماعي
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العاملي �أن الهدف املر�سوم
ه��و �إخ���راج مليوين تون�سي
من دائ��رة الفقر يف غ�ضون
ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

ميزانية

اهتمام قطري
بأمن المعلومات المالية
نظم املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف قطر م�ؤمترا للأمن املعلوماتي لدى القطاع املايل ،و�سط
ح�ضور مل�س�ؤولني وخرباء ومتخ�ص�صني يف املجال داخل
وخارج البلد.
�أكد امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �رضورة الرفع من م�ستويات
التن�سيق بني م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي ونظريه اخلا�ص
ملواجهة حتديات “الأمن املعلوماتي” التي تتعاظم بالتوازي
مع التطور ال�رسيع الذي ي�شهده قطاع تكنولوجيا املعلومات.
يف حني ت�شري التقديرات �إىل �أن قطر �سجلت نحو  850حالة
اخرتاق م�ؤكدة للأ�صول الإلكرتونية خالل العام املا�ضي.
وق��ال امل��دي��ر التنفيذي ملركز قطر لال�ستجابة لطوارئ
احلا�سبات (ك��ي��و���س�يرت) خ��ال��د الها�شمي �إن الهجمات
الإلكرتونية يف القطاع املايل ال تفرق بني �أحد� ،إذ ت�ؤثر على
كل من ال�رشكات الكربى والأفراد على حد �سواء.
وخ�لال افتتاحية امل���ؤمت��ر �أو���ض��ح الها�شمي �أن التقدم
التكنولوجي ال��ذي ت�شهده كافة القطاعات ويف مقدمتها
القطاع املايل قابله زيادة يف الأن�شطة اخلبيثة واالحتيالية.
و�أ�شار �إىل �أن هذه الو�ضعية تظهر احلاجة املا�سة �إىل �رضورة
التن�سيق ملواجهة هذه التحديات التي تتنامى يوما بعد يوم.
و�شدد يف الآن ذاته على �أهمية توفري ُنظم الإنذار املبكر ،و�آلية
تبادل معلومات الر�صد اال�ستباقي ،والبحوث التطبيقية،
عالوة على توفري برامج التوعية امل�صاحبة ،وبرامج التوعية
ب�أمن القطاع امل��ايل ،وق��ال �إن ذلك كفيل ب�إحداث �شبكة
خدمية قوية و�آمنة للمعلومات بالقطاع املايل.
من جهتها بينت اخلبرية يف خماطر �أمن املعلومات باملجل�س
الأعلى لالت�صاالت مرمي ال�سنيدي �أن كيو�سريت ا�ستجاب
ل��ـ 850حالة اخ�تراق لأمن املعلومات على م�ستوى الدولة
خالل العام  ،2012منها  6%فقط �شملت القطاع املايل.
و�أ�ضافت �أن هذا العدد يبقى قليال باملقارنة مع ماليني
املحاوالت الأخرى التي مت �إحباطها من قبل اجلهات ذات
االخت�صا�ص ،م�شرية �إىل �أن ذلك يعك�س حرفية وجاهزية هذه
اجلهات لتوفري ف�ضاء معلوماتي �آمن.
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�أق���رت ال�سلطة الفل�سطينية
موازنة للعام اجلاري بقيمة 3.8
مليارات دوالر رغم اتهامات
الكتل الربملانية والنقابات
للحكومة بالتفرد يف �إعدادها.
وقالت �إنها �أ�صدرت «تعليمات
با�ستقبال �أي مالحظات من
ال��ك��ت��ل ال�برمل��ان��ي��ة وال��ن��واب
وك��ل اجل��ه��ات ألخ��ذه��ا بعني
االع��ت��ب��ار ،و�إج����راء التعديل
القانوين �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة ذلك».

اتفاق

اتفق البنكان املركزيان يف
ال�سودان وجنوب ال�سودان،
يف ختام مفاو�ضات جرت
يف اخل����رط����وم ،ع��ل��ى فتح
ح�����س��اب��ات ل��ك��ل منهما يف
الخ��رى لالعتمادات
الدولة أ
املالية .كما اتفق اجلانبان
على ت�شجيع البنوك التجارية
التابعة لهما على فتح فروع
لها يف الدولتني.

رفض

التجاري الوطني الليبي جلهة
�أجنبية� ،أحبط امل�ؤمتر الوطني
العام واجلهات احلكومية ذلك
على اعتبار �أن البالد لي�ست
ب��ع��وز �إىل مت��وي��ل خ��ارج��ي
وب�إمكانها �ضخ املليارات يف
قنوات البالد املالية.

معبر

تفقد وزير النقل واملوا�صالت
امل�رصي حامت عبد اللطيف
والقن�صل ال��ع��ام ال�سوداين
مب�رص �أمي��ن زك��ري الأعمال
الإن�شائية اجلارية يف ميناء
ق�����س��ط��ل ال��ب�ري ب�ي�ن م�رص
وال�سودان واملقرر ت�شغيله
ال�شهر امل��ق��ب��ل بتكلفة 47
مليون جنيه (�ستة ماليني
و� 609آالف دوالر).

موافقة

وافق البنك املركزي املغربي
على اطالق الرتاخي�ص الأوىل
لإن�شاء البنوك الإ�سالمية
اب��ت��داء م��ن �شهر
يف ال��ب�لاد
ً
�أكتوبر املقبل ،بعد �أن ُت�ش َّكل
جل��ن��ة ع��ل��م��ي��ة ت��ت��ك��ون من
خ�براء وعلماء دين ملراقبة
ُمن َت َجات البنوك الت�شاركية
«الإ�سالمية» ،والوقوف على
م���دى مطابقتها ملقا�صد
ال�رشيعة الإ�سالمية.

ك�شف م�����س���ؤول ع��راق��ي �أن
�سلطات ب�لاده رف�ضت طلبا
م�رصيا بو�ضع وديعة بقيمة
�أربعة مليارات دوالر يف البنك
امل��رك��زي امل����صري ،بغر�ض
دعم االقت�صاد ال��ذي يواجه
�صعوبات ك��ب�يرة .و�أ���ض��اف
امل�س�ؤول �أن و�ضع ذلك املبلغ
الكبري ينطوي على خماطر
كبرية ،م�ضيفا �أن املباحثات
بني البلدين م�ستمرة ب�ش�أن
وديعة مببلغ �أقل.

�أعلنت درا�سة م�رصفية عن
توقعاتها ب�أن يحقق اقت�صاد
االمارات منواً حقيقي ًا بن�سبة
 3.3%خالل العام اجلاري،
وذلك نتيجة ارتفاع االنفاق
احلكومي وبقاء ا�سعار النفط
قوية ومنو معظم القطاعات
غري النفطية خا�صة يف امارة
دب��ي ،ح�سبما ن�رشت وكالة
الأنباء الإماراتية.

إحباط

إعالن

بعد حماوالت لبيع امل�رصف

ال�سعودية عن تنظيم امللتقى
االق���ت�������ص���ادي ال�����س��ع��ودي
ال�������س���وداين ي��وم��ي  13و14
بالعا�صمة الريا�ض ،وذلك
بالتعاون مع االحتاد العام
لأ�صحاب العمل ال�سوداين
ومب�شاركة وا�سعة من ممثلي
القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص
يف البلدين ،ح�سبما ن�رشت
�صحيفة الريا�ض ال�سعودية.

توقعات

�أع����ل����ن جم���ل�������س ال���غ���رف

بنوك

شل ستنسحب
من مشروع غاز سعودي
قالت �أربعة م�صادر مطلعة ب�صناعة النفط �إنه من املتوقع �أن
تن�سحب �رشكة روي��ال دات�ش �شل قريبا من م�رشوع م�شرتك
للتنقيب عن الغاز انطلق منذ �سنوات يف منطقة الربع اخلايل
بال�سعودية ،وذلك ب�سبب خالفات مع احلكومة ال�سعودية على
�رشوط تطوير امل�رشوع.
وقال م�صدر بقطاع النفط يف اخلليج �إن �شل ترغب يف االن�سحاب
من الربع اخلايل منذ فرتة ،و”قررت الآن اتخاذ هذه اخلطوة
لكنها مل ت�صبح ر�سمية بعد».
وقد مت�سكت ال�رشكة الهولندية الربيطانية طويال مب�رشوعها
امل�شرتك مع �رشكة �أرامكو ال�سعودية بعدما اكت�شفت كميات
�ضئيلة من الغاز يف منطقة كيدان� ،إال �أن الكلفة املرتفعة ن�سبيا
و�ضعف العائد من تطوير امل�رشوع يف ظل حتديد ال�سلطات
ال�سعودية بيع الغاز يف �سعر ثابت -ال ي�شكل �سوى جزء ي�سري من
كلفة الإنتاج -كلها عوامل دفعت �شل لهذه اخلطوة.
وت�رص �رشكة �أرامكو احلكومية على �رشاء الغاز من ال�رشكات
ّ
الدولية ب�سعر  0.75دوالر ملليون وحدة حرارية بريطانية يف وقت
ي�شرتي عمالء من �رشق �آ�سيا الغاز ب�سعر  17دوالر ملليون وحدة
حرارية ،وهو ما يجعل عمليات التنقيب عن الغاز يف ال�سعودية
�أمرا غري مغر ل�رشكات النفط العاملية.
ويف العام املا�ضي �أقر الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �أرامكو خالد
الفالح بالتحدي الذي متثله �أ�سعار الغاز املنخف�ضة يف ال�سعودية،
قائال �إنها ال جتعل لبع�ض مكامن الغاز الأكرث �صعوبة يف منطقة
الربع اخلايل جدوى اقت�صادية.
وكانت ثالث �رشكات �أجنبية على االقل توقفت عن البحث عن
مكامن ذات جدوى اقت�صادية للغاز حتت الكثبان الرملية التي
تغطي جنوبي �رشقي اململكة ،فقد ان�سحبت يف العام املا�ضي كل
من �إيني الإيطالية وريب�سول الإ�سبانية من عمليات تنقيب بدون
جدوى عن الغاز يف منطقة الربع اخلايل ،وقبلها تخلت �رشكة
توتال الفرن�سية يف  2008من م�رشوع الغاز يف كيدان بفعل
�ضعف النتائج امل�سجلة.
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حقق 19م�رصف ًا يف االمارات،
�صايف �إي���رادات من الفوائد
والتمويل الإ�سالمي ،املت�أتية
من قرو�ض و�سلفيات الأفراد
فقط خالل عام ،2012بلغ38.9
مليار درهم ،ت�شكل  64٪من
�إجمايل �إيراداتها عن العام
نف�سه ،وذلك بح�سب ما ذكرته
�صحيفة الإمارات «اليوم».

إعمار

ق���ال رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
�رشكة �إعمار الإماراتية حممد
العبار يف حديث مع جملة
«�آربيان بيزن�س» �إن ال�رشكة
تدر�س خطط بناء �أطول برج
يف ال��ع��امل ب��ط��ول كيلو مرت
يف �آ�سيا .وم��ن املنتظر �أن
ي��ك��ون ال�ب�رج اجل��دي��د ال��ذي
تعتزم �إعمار بناءه �أعلى من
برج اململكة القاب�ضة املقرر
بنا�ؤه يف مدينة جدة.

ودائع

تخيم حالة من القلق على
الأو�����س����اط امل����صرف��ي��ة يف
لبنان ،جراء الأزم��ة املالية
ال���ت���ي ت��ع�����ص��ف ب��ال��دول��ة
امل���ج���اورة ق�بر���ص ب�سبب
ت�ضخم نظامها امل�رصيف.
و�أث���ارت خطة الإن��ق��اذ التي
فر�ضها االحت���اد الأوروب���ي
على قرب�ص املخاوف على
و���ض��ع ال��ب��ن��وك اللبنانية
املوجودة يف اجلزيرة.
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اقت�صاد دولي

ركود في معدالت النمو الغربي ..والصين في صعود

صدمة االقتصاد الدولي في  2013مستمرة
يرج��ح تقري��ر �صن��دوق النق��د ال��دويل
�أن تظ��ل مع��دالت البطال��ة مرتفع��ة يف
الكث�ير من �أنح��اء العامل يف ع��ام 2013
م��ع ا�ستم��رار الأو�ض��اع املالي��ة يف
حال��ة ه�ش��ة ،وت�ش�ير ا�سقاط��ات تقرير
«�آف��اق االقت�ص��اد العامل��ي» ال�ص��ادر
عن �صن��دوق النقد ال��دويل يف �أكتوبر/
ت�رشي��ن �أول � 2012إىل احتم��ال ح��دوث
حت�سن تدريجي يف الن�شاط االقت�صادي
العامل��ي مقارن��ة باملع��دالت املخيب��ة
للآم��ال ن�سبي��ا يف �أوائ��ل الع��ام نف�سه،
ويتوق��ع التقري��ر ارتف��اع مع��دل النمو
يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل العاملي
�إىل  % 3.5يف ع��ام  2013مقارن��ة بتوقع
بل��غ  % 3.2لع��ام  .2012ويتوق��ع التقرير
��� الناجت يف االقت�صادات
ا�ستمرار تباط ؤ
املتقدم��ة م��ع بقائ��ه قوي��ا ن�سبي��ا يف
العديد من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�ص��ادات النامي��ة .كم��ا يرجح �أن
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تظل معدالت البطالة مرتفعة يف الكثري
من �أنحاء العامل ،مع ا�ستمرار الأو�ضاع
املالية يف حالة ه�شة.

افتراض أساسي

وت�ستند تنب�ؤات تقري��ر «�آفاق االقت�صاد
العاملي» �إىل افرتا�ض�ين �أ�سا�سيني على
م�ستوى ال�سيا�سات :الأول ،هو �أن �صناع
ال�سيا�سة يف �أوروبا �سيتخذون �سيا�سات
م��ن �ش�أنها العمل عل��ى تي�سري الأو�ضاع
املالي��ة بالتدريج يف اقت�صادات منطقة
الي��ورو ال�ضعيف��ة .وم��ع قي��ام البن��ك
املرك��زي الأوروب��ي م�ؤخ��را بال��دور
املنوط به ،ف�إن الأمر �أ�صبح ح�سب ر�ؤية
التقرير مرهونا بتحرك �صناع ال�سيا�سة
لتفعي��ل «�آلي��ة اال�ستق��رار الأوروب��ي»،
والب��دء يف �إقامة احتاد م�رصيف وزيادة
االندم��اج املايل� .أم��ا االفرتا�ض الثاين
فه��و �أن �صن��اع ال�سيا�سات يف الواليات
196

املتح��دة �سيحول��ون دون ا�ستم��رار
الزي��ادات ال�رضيبي��ة وتخفي�ض��ات
الإنف��اق التلقائي��ة الهائل��ة (م��ا يعرف
باملنحدر املايل) التي يت�ضمنها قانون
املوازنة ،و�أنهم �سريفعون احلد الأق�صى
للدي��ن الفي��درايل يف الوق��ت املنا�س��ب،
و�أنهم �سيحرزون تقدما جيدا نحو و�ضع
خط��ة �شامل��ة لإع��ادة �أو�ض��اع املالية
العام��ة �إىل م�س��ار قاب��ل لال�ستم��رار.
واحلقيق��ة �أن امل�رشع�ين الأمريكي�ين
باالتف��اق م��ع الإدارة الأمريكي��ة ق��د
جنح��وا يف �شه��ر يناي��ر  2013يف ت�أجيل
جتن��ب املنح��در امل��ايل وق�ضي��ة �سقف
م�ستوى الدين الفيدرايل لفرتة من الوقت
دون التو�صل التف��اق حا�سم على م�سار
قاب��ل لال�ستم��رار ،وه��و ما ح��ل الأزمة
جزئي��ا لكن��ه ما زال يحاف��ظ على القلق
واال�ضط��راب الناج��م عن ع��دم التو�صل
�إىل حل قاطع لها.

وعل��ى �أية حال ،ف���إن مراجع��ة للتقرير
ال��ذي �ص��در يف �أكتوبر/ت�رشي��ن الأول
 2012متت يف �أوائل يناير/كانون الثاين
� 2013أ�سفرت عن االحتفاظ بنف�س التوقع
لنم��و االقت�صاد الأمريكي يف حدود % 2
يف ع��ام  2013مقارنة مبعدل منو يتوقع
بلوغ��ه  % 2.3يف ع��ام  2012وب��شرط
اتخ��اذ ال�سيا�س��ات املالئم��ة كم��ا �سبق
الذك��ر� ،أي يخل�ص �صندوق النقد الدويل
�إىل �أن النم��و االقت�ص��ادي الأمريك��ي
يف الع��ام احلايل �سي�شه��د انخفا�ضا يف
معدله مقارنة بالنمو امل�سجل يف العام
املن�رصم.
كما �أ�سفرت مراجعة ال�صندوق عن توقعه
بانخفا���ض مع��دل النم��و االقت�ص��ادي
يف منطق��ة الي��ورو ،بالرغ��م م��ن �أن
الت�صحيح��ات الهيكلي��ة الت��ي اتخ��ذت
على م�ستوى بلدان املنطقة واال�ستجابة
القوي��ة لل�سيا�س��ة الأوربي��ة يف مواجهة
�أزم��ة منطق��ة الي��ورو ق��د خف�ض��ت من
ح��دة الأزمة وح�سن��ت الأو�ضاع املالية
فيما يتعلق بالديون ال�سيادية يف بلدان
الهام�ش الأوروبي (�أي البلدان ال�ضعيفة

اقت�صادي��ا التي تع��اين من م�شكالت يف
�سداد ديونه��ا ال�سيادية وت�شمل اليونان
و�إيرلندا والربتغال و�إيطاليا و�أ�سبانيا).
وتخل���ص تل��ك املراجع��ة �إىل �أن منطقة
اليورو �سوف ت�سج��ل معدال �سالبا للنمو
االقت�صادي يبلغ  % 0.2يف عام  2013مع
توق��ع �أن تك��ون قد �سجلت مع��دال �سالبا
�أي�ضا يف عام  2012بلغ .% 0.4
وتتوق��ع مراجعة تقرير «�آفاق االقت�صاد
العامل��ي» تو�سع الن�شاط االقت�صادي يف
الياب��ان خ�لال ع��ام  2013لي�سجل % 1.2
وهو ما يقل عن معدل النمو املتوقع يف
ع��ام  2012وال��ذي من املتوق��ع �أن يكون
قد بلغ .% 2

نمو صاعد

�أم��ا النم��و يف بلدان الأ�س��واق ال�صاعدة
والدول النامية ف�سوف يعود ال�ستجماع
ق��واه وي�سج��ل  % 5.5يف ع��ام 2013
مقارن��ة بنح��و  % 5.1متوقع��ة يف ع��ام
 ،2012وعل��ى ذل��ك ف���إن النمو ل��ن يعود
للم�ستوي��ات القوية الت��ي �سجلها خالل
عام��ي  2010و 2011حينما كان يزيد على
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 .% 6ويتوق��ع التقري��ر �أن ت�سجل ال�صني
مع��دال للنمو االقت�صادي يبلغ  % 8.2يف
ع��ام  2013مقارنة بنح��و  % 7.8متوقعة
يف الع��ام املا�ضي ،بينم��ا ت�سجل الهند
مع��دال يبلغ  % 5.9مقارن��ة بنحو % 4.5
متوقعه للع��ام املا�ض��ي ،ويرتفع النمو
ب�ش��كل ملحوظ يف الربازي��ل لي�سجل 3.5
 %يف ع��ام  2013مقارن��ة بنحو  % 1فقط
يف الع��ام املا�ض��ي .وت�سج��ل املك�سي��ك
معدال يبلغ  % 3.5وهو ما يقل عن معدل
النمو امل�سجل يف العام املا�ضي واملقدر
�أن يك��ون قد بلغ  % 3.8وهو �أمر منطقي
يف ظ��ل الرتابط االقت�ص��ادي القائم بني
االقت�صادي��ن املك�سيك��ي والأمريك��ي،
�إذ �أن دورة الأعم��ال وال��دورة التجارية
فيهما تكاد تتطابق.
�أما يف توقعاتها لنمو االقت�صاد العاملي
فقد �أ�شارت منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمي��ة  ،OECDوه��ي املنظمة التي
ت�ض��م  34بلدا م��ن البل��دان ال�صناعية �أو
ال�صناعية اجلدي��دة ،يف تقريرها «�آفاق
االقت�ص��اد» �إىل �أن االقت�ص��اد العامل��ي
رمبا يك��ون مبقدوره التح��ول النتعا�ش
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اقت�صاد دولي
مرتدد وغري مت�ساو بني �أجزائه املختلفة
خ�لال العام�ين  2013و  .2014و�أ�ش��ارت
املنظم��ة �إىل �أن هن��اك ق��رارات حا�سمة
ب�سيا�س��ات حم��ددة تعد مطلوب��ة للت�أكد
من التغلب على م���أزق ال�سيا�سة املالية
يف الوالي��ات املتح��دة وللت�أك��د م��ن �أن
ا�ستم��رار ع��دم اال�ستق��رار يف منطق��ة
الي��ورو لن يجر العامل جم��ددا �إىل دائرة
الركود.
و�أو�ض��ح املدير الع��ام ملنظمة التعاون
االقت�ص��ادي والتنمي��ة �أن االقت�ص��اد
العاملي مل يخرج م��ن دائرة اخلطر بعد،
ف�أزمة املنحدر املايل الأمريكية ميكنها
يف ح��ال حتققه��ا �أن جت��رف االقت�صاد
العامل��ي ال�ضعيف �أ�سا�سا نح��و الركود،
بينما الف�شل يف حل �أزمة منطقة اليورو
ميكن��ه �أن يق��ود �إىل �صدمة مالية كربى
وانكما�ش االقت�صاد العاملي .ولهذا يرى
مدير عام املنظمة �أنه على احلكومات �أن
ت�ستخدم كافة الأدوات املو�ضوعة حتت
ت�رصفه��ا م��ن �أجل التحول نح��و تدعيم
الثق��ة و�إعطاء دفعة للنمو والت�شغيل ،يف
الواليات املتحدة و�أوربا ويف كل مكان
�آخر يف العامل.
وت�ش�ير توقع��ات املنظم��ة �إىل �أن معدل
من��و الناجت املحل��ي الإجمايل يف دولها
�سوف تبلغ نحو  % 1.4يف عام  .2013ويف
تف�صي��ل ذل��ك �أعرب تقري��ر املنظمة عن
توقع��ه ب�أنه �إذا م��ا ا�ستطاعت الواليات
املتح��دة �أن تتغل��ب على �أزم��ة املنحدر
امل��ايل ف�إنه��ا �ست�سجل مع��دال للنمو يف
الن��اجت املحل��ي الإجمايل يبل��غ  % 2يف
ع��ام  ،2013بينما يتوقع �أن ي�سجل معدل
النم��و يف الياب��ان  .% 0.7فيم��ا �ستظ��ل
منطق��ة اليورو تعاين من الركود و�سوف
ت�سج��ل مع��دال معت��دال م��ن الرتاجع يف
الن�شاط االقت�صادي يبلغ .% 0.1
�أما يف دول االقت�صادات ال�صاعدة ،ف�إنه
بع��د م�ست��وى للن�شاط االقت�ص��ادي يقل
ع��ن التوقعات يف ع��ام  ،2012ف�إن النمو
االقت�صادي بد�أ ي�ستعيد عافيته بت�ضافر
مزي��ج م��ن ال�سيا�سات املالي��ة والنقدية
يف ه��ذه البلدان ،وه��ي ال�سيا�سات التي
حاول��ت عربه��ا �أن توازن الأث��ر ال�سلبي
ل�ضعف الطلب اخلارجي على منتجاتها.
ويف ه��ذا املقام ،فمن املتوقع �أن ت�سجل
ال�ص�ين مع��دل منو يبلغ نح��و  % 8.5يف
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ع��ام ( 2013مقارن��ة بنح��و  % 7.8ح�سب
بيان��ات �صيني��ة �أولي��ة يف ع��ام ،)2012
كم��ا يتوقع �أن ي�ستجم��ع الناجت املحلي
الإجم��ايل ق��واه الدافعة يف الع��ام 2013
يف كل من الربازي��ل والهند و�إندوني�سيا
وور�سيا وجنوب �أفريقيا.
ووفق��ا لتقري��ر منظم��ة التع��اون
االقت�ص��ادي ف���إن �أ�س��واق العم��ل �سوف
تظل �ضعيفة يف عام  ،2013و�سوف يبقى
نحو  50مليون �شخ�ص يف دول املنظمة
يعان��ون م��ن البطال��ة ،م��ع توقعه��ا
بارتف��اع مع��دالت البطال��ة مقارن��ة
بالعام املن�رصم.
و�أي��ا كان��ت الف��روق ب�ين التوقع��ات
امل�سجل��ة ح��ول معدالت من��و االقت�صاد
198

العاملي و�أجزائ��ه املختلفة خالل العام
احل��ايل ،ف���إن التقريري��ن ي�ش�يران �إىل
ع��دة نتائج متفق عليه��ا� :أوال� ،إن النمو
االقت�ص��ادي يف ال��دول املتقدمة �سوف
ي�ستم��ر على �ضعف��ه ،فهو بني ركود كما
يف منطق��ة الي��ورو �أو ي�سج��ل مع��دالت
من��و اقت�صادي موجب��ة ولكنها �أقل مما
مت ت�سجيل��ه يف الع��ام  2012خا�ص��ة يف
الوالي��ات املتحدة الأمريكي��ة واليابان.
�أم��ا يف دول الأ�س��واق ال�صاع��دة فهناك
اتف��اق على �أن مع��دالت النمو �ستتح�سن
مقارن��ة باملع��دالت امل�سجل��ة يف العام
املا�ض��ي� ،إال �أنه��ا ل��ن تع��ود للمعدالت
القوية امل�سجلة خالل عامي  2010و2011
يف �أغلب هذه البلدان.
199
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اقت�صاد دولي
توتر

يف مواجهة عودة التوتر �إىل
منطقة ال��ي��ورو ،وج��د البنك
امل��رك��زي الأوروب�����ي نف�سه
جمددا حتت ال�ضغط للتحرك
خ�ل�ال االج��ت��م��اع ال�شهري
املتعلق ب�سيا�سته النقدية،
لكن هوام�ش املناورة التي
ميلكها ب��ات��ت �ضيقة ج��دا.
وق���ال خبري اقت�صادي �إن
الأزمة يف قرب�ص ،من �ش�أنها
�أن يكون لها ت�أثري �سلبي كبري
على الثقة يف منطقة اليورو.

تركيز

ع���زا رئ��ي�����س منظمة تنمية
ال��ت��ج��ارة الإي��ران��ي��ة حميد
�صافدل �سبب الرتاجع الكبري
يف ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني
ب�لاده ودول��ة الإم���ارات �إىل
�أن طهران �أ�صبحت تركز على
اال�سترياد من الدول املنتجة
م���ب���ا��ش�رة ،دون احل��اج��ة
لو�ساطة من دولة �أخرى.

إختيار

ب�����د�أت يف ج��ن��ي��ف عملية
اخ��ت��ي��ار م��دي��ر ع���ام جديد
ملنظمة ال��ت��ج��ارة العاملية
يخلف الفرن�سي با�سكال
الم��ي ال���ذي تنتهي واليته
الثانية نهاية �أغ�سط�س�/آب
املقبل .وذك��رت م�صادر يف
املنظمة �أن ال�سل�سلة الأوىل
من �إج���راءات االنتقاء التي
يفرت�ض �أن ت�ؤدي �إىل توافق
حول مر�شح �ست�ستمر حتى 9
�أبريل/ني�سان.

توزيع

بد�أت منظمة ال�صليب الأحمر
ال��دويل توزيع م��واد غذائية
للفقراء يف �أوروب��ا ب�شكل مل
ي�سبق لها مثيل م��ن حيث
الكمية منذ احل��رب العاملية
الثانية ،وذل��ك ب�سبب ت�أثري
الأزمة االقت�صادية يف بلدان
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�أوروبية ،مما �أدى �إىل انزالق
ال��ك��ث�ير م���ن ال��ع��ائ�لات يف
دوام��ة الفقر .وق��د �أ�صبحت
املنظمة ت��وزع م��واد غذائية
يف نحو ع�رشين بلدا ع�ضوا
يف االحتاد الأوروبي.

مؤشر

دراغي يحذر إيطاليا من التراجع
عن اإلصالحات
حذر رئي�س البنك املركزي الأوروبي ماريو دراغي �إيطاليا
من الرتاجع عن الإ�صالحات املالية و�إجراءات التق�شف
التي اعتمدتها العام املا�ضي.
وا�ستبعد �إقدام املركزي الأوروبي على تخفيف �رشوطه
ب�ش�أن برناجمه ل�رشاء ال�سندات احلكومية ،رغم النتائج غري
احلا�سمة يف االنتخابات التي جرت يف �إيطاليا الأ�سبوع
املا�ضي.
و�أو�ضح دراغي يف م�ؤمتره ال�صحفي ال�شهري الدوري
اليوم �أن القواعد التي يعمل بها البنك ظلت كما هي ومل
تتغري ،م�شريا �إىل �أن «الكرة بالكامل يف ملعب احلكومات».
و�أ�ضاف �إن �أ�سواق املال ارتدت �إىل ما كانت عليه قبل
االنتخابات الإيطالية ،و�أ�ضاف �أن برنامج البنك ل�رشاء
ال�سندات احلكومية كان «داعما فعاال للغاية».
وقال �إنه يتعني الأخذ يف االعتبار �أن الكثري من الإ�صالح
ال:
الهيكلي الذي تطبقه �إيطاليا �سي�ستمر .وتابع قائ ً
�أن طريق الإ�صالح الهيكلي هو ال�سبيل الوحيد للنمو
االقت�صادي ،معتربا �أن �إيطاليا بحاجة �إىل االعتماد على
الرت�شيد املايل بها ب�صورة كبرية .و�أو�ضح �أن ذلك �سي�سهم
يف �إعطاء �إيطاليا امل�صداقية يف �أ�سواق املال.
من جهة �أخرى �أبقى املركزي الأوروبي �أ�سعار الفائدة
دون تغيري مب�ستواها القيا�سي املتدين عند .% 0.75
ي�أتي ذلك رغم خف�ض البنك توقعات منو اقت�صادات منطقة
اليورو ،حيث رجح انكما�ش االقت�صاد يف املنطقة ب�أكرث
مما كان يتوقع يف نهاية  .2012وهو ما دفع دراغي للقول
�إن البنك يدر�س خف�ضا جديدا للفائدة يف الفرتة املقبلة.
وكانت املخاوف قد ثارت ب�ش�أن التوقعات ملنطقة اليورو
يف �أعقاب اجلمود ال�سيا�سي يف �إيطاليا ب�سبب ف�شل �أي
حزب �سيا�سي يف حتقيق فوز ي�ضمن له ت�شكيل احلكومة
اجلديدة يف االنتخابات التي جرت ال�شهر املا�ضي.
ويتوقع البنك الآن انكما�ش اقت�صادات منطقة اليورو
بن�سبة  % 0.4يف العام احلايل ،يف حني كان يتوقع �سابقا
انكما�شا مبعدل  % 0.3من �إجمايل الناجت املحلي.
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ظهرت بيانات اقت�صادية
�أمريكية حت�سن ثقة امل�ستهلك
يف االق��ت�����ص��اد الأم�ي�رك���ي
ب�����ص��ورة م��ف��اج��ئ��ة خ�لال
ال�����ش��ه��ر اجل�����اري م��ق��ارن��ة
بال�شهر ال�����س��اب��ق .وارت��ف��ع
امل�ؤ�رش ال�صادر عن جامعة
ميت�شغان وم�ؤ�س�سة طوم�سون
خالل ال�شهر احلايل �إىل 78.6
نقطة متجاوزا كل توقعات
املحللني.

اتفاقيات

اخ��ت��ت��م ال��رئ��ي�����س ال�صيني
�شي جني بينغ جولة �شملت
ع��دة دول �أفريقية ب��زي��ارة
جلمهورية الكونغو برازافيل
حيث مت �إبرام  11عقدا لتنفيذ
م�رشوعات بالبنية التحتية،
وت��ع��ه��د بتعميق ال��ت��ع��اون
بني ب�لاده والقارة .وركزت
الزيارة التي �شملت تنزانيا
وجنوب �أفريقيا يف الأ�سا�س
على اجلانب االقت�صادي.

مباحثات

ق��ال رئي�س ال���وزراء الرتكي
رجب طيب �أردوغان �إن بالده
تتباحث م��ع �أك���راد العراق
ب�ش�أن بنود �رشاكة يف جمال
الطاقة ،وه��ي امل��رة الأوىل
التي تعلن فيها �أنقرة ر�سميا
ت��ف��او���ض��ه��ا م��ع كرد�ستان
العراق حول م�رشوع طاقة،
مما قد يفاقم التوتر القائم
بني تركيا والعراق.

تراجع

ق�����ال رئ���ي�������س ج��م��ه��وري��ة

م��ن��ذ ���ش��ه��ري��ن .وا�ستغرقت
الرحلة التجريبية �ساعتني،
وقالت بوينغ �إنها جرت وفق
اخلطة املو�ضوعة.

�أف��ري��ق��ي��ا ال��و���س��ط��ى اجل��دي��د
مي�شال جوتوديا �إن حكومته
���س�تراج��ع ع��ق��ود ال��ت��ع��دي��ن
والنفط التي وقعت يف عهد
احلكومة ال�سابقة ،و�أو�ضح
ج��وت��ودي��ا �أن���ه �سيطلب من
الوزراء املعنيني “النظر فيما
�إذا كانت الأمور �سارت ب�شكل
�سيئ يف حماولة للتدقيق يف
العقود”.

مراقبة

شراء

ك�شفت ��شرك��ة طوكيو غاز
ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ن موافقتها
على ��ش�راء ح�صة ن�سبتها
 25%من �أ�صول نفط وغاز
مبنطقة ب��ارن��ي��ت ���ش��ال يف
والي���ة تك�سا�س الأم�يرك��ي��ة
مقابل  485مليون دوالر من
�رشكة كويك�سيلفر ري�سور�سيز
الأم�يرك��ي��ة .وقالت ال�رشكة
ال��ي��اب��ان��ي��ة �إن��ه��ا �ستن�شئ
م�����ش�روع���ا م�����ش�ترك��ا م��ع
كويك�سيلفر.

تجميد

ق��ال وزي���ر ال��ط��اق��ة الرتكي
تاندر يلدز اليوم �إن بالده
قررت تعليق م�شاريع الطاقة
مع عمالق الطاقة الإيطالية
�إيني ب�سبب م�شاركة الأخرية
يف ع��م��ل��ي��ات التنقيب عن
امل��ح��روق��ات قبالة �سواحل
قرب�ص وهي منطقة مو�ضع
ن��زاع بني �أنقرة ونيقو�سيا.
و�أ�ضاف يلذر �أن قرار التعليق
�سي�شمل امل�����ش��اري��ع التي
تنفذها �إيني حاليا يف تركيا.

تجريب

حلقت ال��ط��ائ��رة بوينغ 787

درمياليرن يف رحلة جتريبية
ت��ه��دف لإث���ب���ات �أن نظام
البطارية ليثيوم �أيون اجلديد
يفي مبعايري ال�سالمة ،وذلك
يف خطوة مهمة ال�ستئناف
الطائرة رحالتها املتوقفة

البطالة بفرنسا
في أعلى مستوى منذ 1999
�سجل معدل البطالة يف فرن�سا �أعلى م�ستوى يف �أكرث من
 13عاما يف الربع الأخري من  2012مما يربز التحديات التي
تواجهها احلكومة للوفاء بتعهداتها بكبح جماح البطالة
بنهاية العام ،ح�سبما وعد الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند.
ودفعت البيانات الر�سمية التي �صدرت عن مكتب الإح�صاء
الوطني الفرن�سي باري�س �إىل الدعوة جمددا �إىل التحرك على
امل�ستوى الأوروبي حلفز النمو االقت�صادي ،يف وقت يظهر
ثاين �أكرب اقت�صاد يف منطقة اليورو م�ؤ�رشات متزايدة على
ال�ضعف.
وبلغ معدل البطالة م�ستوى  10.6%مرتفعا للربع ال�ساد�س
على التوايل يف اقت�صاد انكم�ش بن�سبة  0.3%يف الثالثة
�شهور الأخرية من .2012
وبهذه الزيادة بلغ معدل البطالة �أعلى م�ستوياته منذ الربع
الثاين من العام  1999كما �أنها �أحدث الأنباء ال�سيئة حلكومة
�أقرت ب�أنها لن تتمكن من الوفاء بامل�ستويات امل�ستهدفة
للنمو والعجز يف موازنة هذا العام.
وبينما تتزايد البطالة ب�شكل مطرد يف فرن�سا منذ منت�صف
العام  ،2011كان ال�شباب الأكرث ت�رضرا من الأزمة.
وبلغ عدد العاطلني يف الفئة العمرية من � 15إىل  24عاما �أكرث
من الربع وحتديدا ما ن�سبته  25.7%بزيادة قدرها  3.4نقاط
مئوية عن الفرتة نف�سها من عام .2011
وارتفاع البطالة ي�سبب حرجا للرئي�س الفرن�سي الذي وعد يف
حملته االنتخابية العام املا�ضي بالعمل على وقف ارتفاع
البطالة بنهاية العام اجلاري ،غري �أنه عاد واعرتف االثنني
املا�ضي ب�أن الوفاء بهذا الهدف يف مناخ من ركود النمو
وتزايد حاالت �إغالق امل�صانع “�سيكون �أمرا �صعبا».
وم�ؤخرا تراجعت باري�س عن معدالت النمو وعجز املوازنة
امل�ستهدفة للعام  ،2013معتربة �أن الظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي متر بها فرن�سا ومنطقة اليورو برمتها حتول
دون حتقيق ذلك.
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مرت �إدارة الطريان االحتادي
الأم�يرك��ي��ة ب���إغ�لاق �أب���راج
املراقبة اجلوية يف  149مطارا
�صغريا ب�سبب خف�ض الإنفاق
يف امل���وازن���ة الأم�يرك��ي��ة.
وقالت الإدارة يف بيان �إن
�أرب��ع�ين ب��رج��ا �آخ���ر كانت
تواجه �أي�ضا خطر الإغ�لاق
�ستبقى مفتوحة� ،إما ب�سبب
�أهميتها �أو لأن��ه��ا تتمتع
مبوازنة م�ستقلة.

مبيعات

�أعلنت جمموعة فولك�سفاغن
الأملانية �أكرب منتج �سيارات
يف �أوروب����ا �أن مبيعاتها
العاملية يف العام املا�ضي
قفزت بن�سبة  11.2%لت�صل
�إىل  9.07م�لاي�ين �سيارة.
وتعد املبيعات ،التي �أعلنتها
املجموعة الأمل��ان��ي��ة قبل
ان��ط�لاق م��ع��ر���ض �أم�يرك��ا
ال�شمالية ال��دويل لل�سيارات
يف م���دي���ن���ة دي��ت�روي����ت
الأمريكية.

تقرير

ك�شف تقرير �صدر �أن �رشكة
�إلكرتونيك�س
�سام�سونغ
ال��ك��وري��ة اجلنوبية اعتلت
املرتبة الثالثة بني �رشكات
التكنولوجيا يف العامل من
حيث القيمة ال�سوقية عام
 .2012و���س��ام�����س��ون��غ التي
تعد �أك�بر منتج يف العامل
للهواتف الذكية و�أج��ه��زة
التلفزيون امل�سطحة ورقائق
الذاكرة جاءت بعد �رشكتي
�أب����ل �أوال وغ��وغ��ل ثانية
الأمريكيتني.
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