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الإفتتاحية

معادلة سالمة الغذاء وسالمة الصناعة؟
ال تزال ترددات وتداعيات ف�صيحة املوؤ�ص�صات واملطاعم غري م�صتوفية �رشوط ال�صالمة الغذائية، التي فجرها وزير ال�صحة وائل 

اأبو فاعور تتفاعل على ال�صعيد الوطني كما على �صعيد الوزارات املعنية التي تابعت تفاعالتها، اإعالميًا، �صيا�صيًا، وق�صائيًا، 

ر ما قيمته 400 مليون دوالر 
ّ
بهدف االإلتزام باأف�صل املعايري واملوا�صفات العاملية التي توفر �صالمة الغذاء يف لبنان الذي ي�صد

املرجتعة منه �صنويًا ، الأ�صباب تتعلق مبل�صق التعريف ولي�س ب�صبب ف�صاد يف  الن�صبة  من ال�صناعات الغذائية، ال تزيد عن 1% 

ال�صناعة، خا�صة واأن عدد امل�صانع العاملة يف قطاع ال�صناعات الغذائية يبلغ حدود االألف م�صنع يف لبنان، وبالتايل اإذا كان 

هناك ع�رشة اأو ع�رشون م�صنعًا خمالفًا فذلك ال يعد اأمراً كارثيًا.

االأو�صاط املتابعة للحملة ا�صتغربت الت�صخيم الكبري الذي جرى، يف حني يجب العمل على اإعطاء �صورة حقيقية وجميلة عن 

لبنان وعن القطاع ال�صناعي الغذائي فيه، ولي�س اظهار �صورة ا�صتثنائية تعك�س بع�س االأخطاء وبع�س الف�صاد الذي ال ت�صتثنى 

م من االأجهزة لعدد من ال�صناعات اذ تبني وجود 
ّ
منه اجهزة وجتهيزات الدوائر الر�صمية ال �صيما ان عدد من االعتذارات قد قد

خطاأ يف نتائج الفحو�صات املخربية لالإنتاج ال�صناعي اللبناين.

من الطبيعي القول اإنه ال ميكن يف واقع هذه احلملة للرقابة على االأغذية االعتماد فقط على وزارة واحدة من دون ت�صافر جميع 

الوزارات املعنية يف هذا ال�صاأن ال�صديد احل�صا�صية يف لبنان. فباالإ�صافة اإىل وزارة ال�صحة، �صاركت وزارات ال�صناعة والزراعة 

واالإقت�صاد واملال يف هذه احلملة، من دون اأن يكون هناك اأي جلنة م�صرتكة من قبلها ملتابعة هذا القطاع الهام يف لبنان. وهنا 

ال ميكننا اإال التاأكيد على اأن املقاربة اال�صرتاتيجية التي كانت قد اعتمدتها وزارة ال�صناعة بالتعاون مع كلية الزراعة والعلوم 

الغذائية يف جامعة الروح القد�س والهادفة اإىل تقوية ال�صناعات الغذائية واإعطائها االإمكانات لتلبية متطلبات ال�صالمة يف ظل 

“اأزمة �صالمة الغذاء” التي ي�صهدها لبنان.
ولعل اللبنانيني وجدوا بع�س العزاء يف اإقرار اللجان النيابية امل�صرتكة، اإقرتاح قانون �صالمة الغذاء )قانون د. با�صل فليحان(، 

الذي جاء بعد التعديالت التي اأدخلتها اللجنة الفرعية النيابية اخلا�صة بالقانون لتحديد �رشوط واإجراءات مراقبة تنفيذ اأحكامه 

التنفيذ  مو�صع  لو�صعها  الالزمة  القرارات  واتخاذ  مواده،  يف  عليها  املن�صو�س  ال�صالحيات  وممار�صة  التطبيقية،  ون�صو�صه 

�صمن ال�صيا�صة العامة ل�صالمة الغذاء، من خالل التن�صيق يف ما بني الوزارات املخت�صة واالإدارات املعنية لتنفيذ اأحكام القانون، 

وامل�صاركة يف اإعداد م�صاريع املوا�صفات والقواعد الفنية املتعلقة بالغذاء، واقرتاح اإ�صدار اأو تعديل هذه املوا�صفات والقواعد 

الفنية، وامل�صاركة يف و�صع املعايري املتعلقة ب�صالمة الغذاء باال�صتناد اإىل املعلومات العلمية وبعد تقييم املخاطر التي قد تنتج 

عن ا�صتهالك غذاء معني اأو ا�صتعمال املبيدات اأو االأعالف، باالإ�صافة اإىل مهمات اأ�صا�صية اأخرى.

األي�س االجدر بنا ان نعمل على معادلة جديدة حتفظ �صالمة الغذاء واملواطن و�صالمة ال�صناعة واالقت�صاد الوطني يف بوتقة تقنية 

متثل الوزارات املعنية وت�صع ال�رشوط املنا�صبة التي تاأخذ بعني االعتبار امل�صالح امل�صرتكة للمواطن وامل�صانع وم�صوؤوليات 

الوزارات املعنية من خالل ت�صكيل هيئة تتوىل هذه املهمة، وت�صكل �صمانة للمواطن وللقطاع ال�صناعي الذي يتعر�س هذه االأيام 

الأزمات وخماطر بالغة ال حتتمل كان اآخرها اقفال احلدود ال�صورية االآردنية الذي �صيوؤدي اىل خ�صائر هائلة على القطاعات 

الزراعية وال�صناعية واالإنتاجية. بهذا فقط، �صنتمكن من حماية ال�صناعة من مزاجية املراقبة التي ا�صتغلت ثغرات �صئيلة يف 

عمل بع�س املوؤ�ص�صات ال�صناعية. وال بد من التاأكيد يف هذا االإطار، على ان هذه الثغرات ناجتة يف معظمها عن اهمال كبري يف 

عمل اجهزة الدولة ال ميلك ال�صناعي اي قدره على ت�صحيحه.
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العــالــم فــي �شهــر

اأنع�س �صعود الي�صار اليوناين وجناحه يف االنتخابات االأخرية، 

والفرن�صي  االإ�صباين  الي�صار  هو  وها  االأوروبي،  الي�صاري  اجل�صم 

يعي�س عملية اإعادة تنظيم حيوية، بعد جناح حزب »بودميو�س« 

الي�صاري )تتزعمه ترييزا رودريغيز(، يف خرق الثنائية احلزبية 

يف  االإقليمية  الربملانية  االنتخابات  بعد  ال�صيا�صي  للتمثيل 

االأندل�س التي جرت يف 22 من اآذار، جنوبي اإ�صبانيا، ومتكن من 

على  الفرن�صي  الي�صار  حافظ  حني  يف  االأندل�س.  برملان  دخول 

مواقعه من دون تقدم.

كتبت  تتم«  مل  الي�صار  »هزمية  عنوان  وحتت  ثانية  جهة  من 

�صحيفة لوتون )فرن�صية( اأن الي�صار احلكومي، ورغم هزميته يف 

االنتخابات االإقليمية التي جرت يف اآذار، حافظ على موقع قوي 

يجعله ياأمل يف االحتفاظ بعدد مهم من االأقاليم 57 التي كان 

ي�صيطر عليها قبل االنتخابات.

يبدو،  ما  على  �صيفقدون،  وحلفاءهم  اال�صرتاكيني  اأن  واأ�صافت 

اخل�صارة،  هذه  وقف  من  متكنوا  ما  اإذا  لكن  االأقاليم،  من  عدداً 

اإن  ف�صيحدون من الرتاجع الكبري ل�صعبيتهم، بل وميكنهم القول 

هذا الت�صويت هو اإ�صارة حمت�صمة لالنخراط يف اخلط االجتماعي 

احلكومة  )رئي�س  فال�س  مانويل  عنه  يدافع  الذي  الليربايل 

الفرن�صية(.

�صنوات، ركزت حمالت  ل�صت  اأزمة وركود  اإ�صبانيا وبعد  اأما يف 

احلزب  قبل  من  امل�صمون«  »التغيري  »التغيري«،  على  االأحزاب 

اال�صرتاكي، الذي دعا الناخبني اإىل جتنب »االختبارات« و«التغيري 

النمو  ا�صتئناف  على  ي�رش  الذي  ال�صعبي  احلزب  مع  الهادئ« 

)1،4+ %( او »التغيري الذي ال عودة عنه« مع حزب »بودميو�س«. 

قلب حزب »بودميو�س« معادلة القوة داخل اإقليم االأندل�س، رغم 

النتائج  هذه  ووفق  االإ�صباين،  العمايل  اال�صرتاكي  احلزب  فوز 

االإ�صباين  الربملان  تتقا�صم  �صيا�صية  اأحزاب  اأ�صبحت خم�صة  فقد 

املوؤلف من 109 نواب، بعد اأن كانت ثالثة فقط تتناف�س �صابقا 

ب47  اال�صرتاكي  احلزب  فاز  اإذ  االأندل�س،  حكومة  مقاعد  على 

مقعدا مقابل 33 للحزب ال�صعبي املحافظ وخم�صة مقاعد حلزب 

االأندل�س  اجلديدان يف  احلزبان  املوحد، يف حني ح�صل  الي�صار 

وت�صعة  مقعدا   11 على  و«�صيودادان�س«  )ن�صتطيع(،  »بودميو�س« 

مقاعد على الرتتيب. واأعرب »بودميو�س« عن ارتياحه لنتائجه 

»الثنائية  زعزع  اأنه  اخلا�صة  �صيك�صتا  ل�صبكة  معترباً يف حديث 

يف  االأ�صوات  من   %  60 اإىل  نتائجها  تراجعت  التي  احلزبية« 

اأندلو�صيا بعدما تقا�صمت 80 % من اأ�صوات املنطقة عام 2012. 

يف  اال�صتحقاقات  من  �صل�صلة  يف  االأول  هو  »االختبار«  وهذا 

وانتخابات  اأيار  يف  وبلدية  اإقليمية  انتخابات  بني  ما  اإ�صبانيا 

اإقليمية مبكرة يف كاتالونيا يف اأيلول واأخرياً انتخابات ت�رشيعية 

يف نهاية ال�صنة حيث يواجه املحافظون خطر فقدان غالبيتهم 

املطلقة.

»التغيري االآمن« بالن�صبة اإىل احلزب اال�صرتاكي الذي خرج قويًا 

من االنتخابات بعدما اعتربه اجلميع يف موقع ه�س يف مواجهة 

اإىل  بالن�صبة  الهادئ«  و«التغيري  »بودميو�س«،  قوة  ت�صاعد 

 احلزب ال�صعبي الذي �صلط ال�صوء على معاودة النمو االإقت�صادي

التي كان وقعها  التق�صف  �صيا�صة  اأنه يدفع ثمن  %( غري   +1،4(

�صديدا على هذه املنطقة حيث تطاول البطالة حواىل ثلث ال�صكان 

يف �صن العمل )34،2 %( يف م�صتوى قيا�صي بالن�صبة اإىل املناطق 

يف اأوروبا.

»التغيري«  حل  واملراوحة  االأزمة  من  �صنوات  �صت  بعد  وهكذا 

الرئي�صية،  لالأحزاب  االنتخابية  احلمالت  �صعارات  طليعة  يف 

واحتالل  التظاهرات،  بتنظيم  االإ�صباين،  الي�صار  يكتفي  يعد  ومل 

�صاحات املدن الرئي�صية، والقيام بفعاليات رمزية، اإىل الهيمنة 

منطلقات  اأ�صا�س  على  تاأ�صي�صها  واإعادة  الدولة،  موؤ�ص�صات  على 

 بعد يسار اليونان... 
اليسار اإلسباني والفرنسي 

يختبران  شعبيتهما؟ بقلــم وسـام سعــد
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»الدميقراطية احلقيقية«، بعد ف�صل حزبي ال�صعب اليميني احلاكم، 

الدولية(،  اال�صرتاكية  اأحزاب  )من  اال�صرتاكي  احلزب  ومناف�صه 

عودة  منذ  البالد،  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  على  �صيطرا  اللذين 

الدميقراطية اإليها غداة وفاة اجلرنال فرانكو، ومعه دكتاتوريته 

البغي�صة، قبل اأكرث من 40 عاما تقريبًا.

وكان الي�صار االإ�صباين قد بداأ يعي�س عملية اإعادة تنظيم حيوية، 

انتخابات  اإجراء  قبل  حتى  وا�صحة  ذلك  موؤ�رشات  وظهرت 

الربملان االأوربي يف العام 2014، حيث متكن من احل�صول على 

ثالثة اأ�صعاف اأ�صواته ال�صابقة.

واملدن  الواليات  يف  الي�صار  �صاحة  على  املتغريات  وت�صري 

على  تهمني  اأكرثية  حتقيق  اإمكانية  اإىل  والبلديات  االإ�صبانية، 

هو  االأبرز  واملثل  املقبلة.   2015 اأيار  انتخابات  يف  املوؤ�ص�صات 

التي اتبعت  التي انطلقت من احلركات االحتجاجية،  املبادرات 

اإىل  اإ�صافة  فيها  ركزت  واملدن  الواليات  يف  متعددة  اأ�صكااًل 

اإىل  موجهة  ملمو�صة  ن�صاطات  ممار�صة  على  ال�صيا�صي  الن�صاط 

�رشائح واأو�صاط اجتماعية حمددة.

الي�صار حتى االآن  اأن كل ما حققه  وي�صدد ن�صطاء املبادرة على 

مل يعد كافيا، مبا يف ذلك نتائج ا�صتطالعات الراأي التي تتوقع 

»نحن  يقولون:  فهم  هامة،  انتخابية  جناحات  الي�صار  الأحزاب 

نريد اكرث،نحن نريد اأن ننت�رش، وهنا يكمن الفرق، ولكي ننت�رش 

يدخل  من  فكل  التوحد،  بهدف  ا�صتثنائية  جهود  بذل  علينا 

ال  نحن   « وي�صيفون  الغطر�صة«،  ميار�س  اإمنا  منفردا،  ال�رشاع 

نريد احل�صول على مقعد يف جمل�س البلدية، لكي نوؤكد وجودنا. 

اأن  نثبت  ولكي  القائم،  الواقع  نغري  لكي  ننت�رش،  ان  نريد  نحن 

باالإمكان اعتماد �صيا�صة خمتلفة جذريا«.

وحدها،  كاتالونيا  يف  لي�س  مدر�صة  اإىل  يتحول  النموذج  وهذا 

حتالفات  اأو  منتديات  قيام  ت�صهد  عديدة  اإ�صبانية  مدنًا  اإن  بل 

هي  كما  واملدن،  املناطق  انتخابات  يف  للم�صاركة  مماثلة 

»الي�صار  فيها  ين�صط  التي  املدن  ويف  وملقا،  مدريد،  يف  احلال 

املتحد« وحزب »نحن قادرون«، واخل�رش، مدعومة من حركات 

االحتجاجات«،  و«موجة  تنت�رش«،  »بر�صلونة  مثل  ومنتديات 

وت�صكل  والربامج،  املواقف  تطوير  على  تعمل  والتي  وغريها، 

اجتماعات  يف  واإمنا  مغلقة،  غرف  يف  لي�س  م�صرتكة،  قوائم 

عامة، ومناق�صات مفتوحة.

احلكومة  اإىل  الي�صار  الإي�صال  تكفي  ال  اجلهود  هذه  اأن  وبديهي 

املركزية، ولكن الو�صول اإىل اإدارة املدن، واملناطق، يتيح الكثري 

من االإمكانيات الإحداث التغيري مل�صلحة االأكرثية يف قطاعات 

ال�صكن، وال�صحة، واخلدمات العامة.وت�صتطيع قوى الي�صار مثال 

من  ويقلل  اأحداً،  ي�صتثني  ال  ال�صحي  لل�صمان  نظامًا  حتقق  اأن 

فرتات انتظار املر�صى، الأنها �صتعمل على تخ�صي�س املزيد من 

االأموال لهذا القطاع احليوي، وكذلك توفري م�صاكن مالئمة اأكرث، 

وبهذا تنهي عمليات االإخالء الق�رشي. و�صيعمل الي�صار اأي�صا على 

اإلغاء قرارات اخل�صخ�صة، ومنع اتخاذ املزيد منها يف البلديات، 

واإن�صاء االأطر املطلوبة لبناء بنى حتتية اجتماعية، وك�رش ال�صائد 

املاألوف وحتدي مركز ال�صلطة.

وقاية �صد  املحلية  التحالفات  �صت�صكل هذه  املطاف  نهاية  يف 

الإعادة  املطلوبة  القاعدة  وتهيئة  نف�صه،  على  الي�صار  انق�صام 

انتخابات  لدخول  متهيداً  الوطني،  ال�صعيد  على  الي�صار  تنظيم 

الربملان االإ�صباين االحتادي بقوة، واإنهاء نظام احلزبني، والبدء 

بعملية تاأ�صي�س، توؤدي اإىل الدميقراطية احلقيقية.
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الحدث

االأورا���ص��ي  ال��رو���ص��ي  امل�����رشوع  يتقاطع 

البنك  تاأ�صي�س  يف  ال�صيني  امل�رشوع  مع 

»طريق  متويل  اإىل  يهدف  الذي  االآ�صيوي 

اآ�صيا  ���رشق  ت�صل  اجل��دي��د«ال��ت��ي  احل��ري��ر 

وجنوب �رشقها بع�صها ببع�س وباأوروبا، 

براً عرب و�صط اآ�صيا، وبحراً عرب �صل�صلة من 

اآ�صيا،  وجنوب  �رشق  من  انطالقًا  املوانئ 

لالأن�صمام  الغربية  الهجمة  ن�صاهد  ولهذا 

اإىل هذا البنك كاأملانيا وفرن�صا وبريطانيا 

وتركيا  اأو�صرتاليا  اأن�صمت  وقد  واإيطاليا، 

وتايوان  اجلنوبية  كوريا  وحتى  وم�رش 

طلبوا  الذين  وا�صنطن  حلفاء  قائمة  اإىل 

هذا  ويف  االآ�صيوي.  البنك  اإىل  االن�صمام 

�صي  ال�صيني  الرئي�س  توقع  كان  ال�صياق 

جينغ بينع يف التا�صع والع�رشين من اآذار 

تقاطعات »األوراسي« و»طريق الحرير«... وطهران وسيط لوجيستي
سباق السيطرة على سوق الطاقة العالمي

بقلم فارس سعد

بالتزامن مع احلراك الذي يبديه الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف 

ني�سان  اأول  من  اعتبارا  رو�سيا  ت�سلمت  اأورا�سيا،  ـ  اخللفية  حديقته 

النا�سئة  لالقت�سادات  »بريك�س«  جمموعة  رئا�سة  كامل  عام  وملدة 

اأفريقيا، وما  التي ت�سم اإىل جانبها، الربازيل والهند وال�سني وجنوب 

يعنيه هذا الت�سلم من الدور احليوي ملو�سكو يف املرحلة املقبلة من 

اإيران  النووي بني  االتفاق  الطاقة، وجاء  ال�سيطرة على م�سادر  حرب 

اإىل هذا املحور الدور اجلديد الذي �ستطلع به  والدول ال�ست، لي�سيف 

واأن  الطاقة، خا�سة  طهران كو�سيط لوجي�ستي ومركز لتخزين ومرور 

اإيران ت�سكل يف احتياطاتها من النفط والغاز 14 باملئة و36 باملئة من 

احتياطيات ال�رشق االأو�سط، و9.3 باملئة و13.1 باملئة من احتياطيات 

العامل على التوايل.

الحزام االقتصادي لطرق الحرير
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اأن تتجاوز التجارة مع الدول امل�صاركة يف 

اجلديد«  احلرير  »طريق  الإن�صاء  بكني  خط 

2.5 ترليون دوالر خالل ع�رشة اأعوام.

 ثالثة أرباع الطاقة العالمية 
في أوراسيا

الكربى-  ال�صطرجن  »رق��ع��ة  كتابه  يف 

عليها  يرتتب  وم��ا  االأمريكية  ال�صيطرة 

زبيغنيو  ي���رى  ج��ي��وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ًا«، 

القومي  لالأمن  امل�صت�صار  بريجن�صكي 

كارتر  جيمي  الرئي�س  اأي��ام  االأم��ريك��ي 

اأورا�صيا  اأن  يرى  و1981،  عام1977  بني 

التحدي  مكمن  ت�صكل  اآ�صيا(   - اأوروب��ا   (

لل�صيادة  واالق��ت�����ص��ادي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

اأورا�صيا  قوة  واأن  العامل،  على  االأمريكية 

تفوق ب�صكل كا�صح قوة اأمريكا. 

رو�صيا  اأف�صل  اأن  بريجن�صكي  ويعلن 

غري  رو�صيا  هي  لالأمريكيني  بالن�صبة 

املوجودة، رو�صيا املحطمة التي ي�صتغلها 

جريانها. 

ول��ف��ه��م م���ا ق��ال��ه ب��ري��ج��ن�����ص��ك��ي فمن 

منظار  من  االأم��ور  اإىل  النظر  ال�رشوري 

متتد  فاأورا�صيا  ال�صيا�صية.  اجلغرافيا 

املحيط  على  الغربية  اأوروب��ا  حدود  من 

ورو�صيا  ال�صني  �صفاف  حتى  االأطل�صي 

وت�صم  ال�رشق.  يف  الهادئ  املحيط  على 

الطاقة يف  اأرباع م�صادر  اأورا�صيا ثالثة 

وفيها  العامل،  ق��ارات  اأكرب  وهي  العامل، 

�صخمة  دول  �صت  وفيها  ثرواته  معظم 

والع�صكرية،  االقت�صادية  الناحية  من 

ال�صني  هما  �صكانًا  االأك��رث  وال��دول��ت��ان 

وهي  م�صاحة  االأك��رب  وال��دول��ة  والهند، 

رو�صيا 17.1 مليون كلم2.  

وح�صب،  جغرافيا  لي�صت  االأورا�صيا  ولكن 

رو�صيا،  جتتاح  ايدولوجيًا  باتت  لقد 

حولها  جتمع  فكرية  »مو�صة«  و�صارت 

يف  االأمريكية  الهيمنة  بتحدي  احلاملني 

العامل، والذين مل ين�صوا قط االإمرباطورية 

ال�صوفيتي  االحت��اد  واأجم��اد  القي�رشية، 

االأمريكية،  للقوة  املناوئة  الثانية  القوة 

وهو ما اأعلنه بوتني يف االأول من ت�رشين 

دولة  هي  رو�صيا  »اأن   2000 عام  االأول 

اإي��ج��ازه  على  التعبري  وه��ذا  اأورا���ص��ي��ة« 

واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  برناجمًا  يحمل 

بوتني  ل�صيا�صة  واجتماعيًا  وثقافيًا 

يف  اأن  بوتني  وي��رى  رو�صيا.  ومل�صتقبل 

اأ�صا�س  على  ل�صيقًا  تكاماًل  االحتاد  هذا 

ويقرتح  واقت�صادي،  و�صيا�صي  قيمي 

وحدة عابرة وقوية للقوميات من �صاأنها 

املعا�رش.  العامل  اأقطاب  اأحد  ت�صبح  اأن 

وهنا بيت الق�صيد، اأن ي�صبح قطبًا موؤثراً 

االأورا�صي  واالحتاد  املعا�رش،  العامل  يف 

للهيمنة  كا�صح  قطب  اإنه  قطب،  اأي  لي�س 

االأمريكية يف العامل.

سباق السيطرة على مصادر الطاقة
االإحت���اد  لتفكك  االأوىل  اللحظات  منذ 

اأن من  الواليات املتحدة  ال�صوفياتي راأت 

دول  وبع�س  رو�صيا،  اإقناع  ال�����رشوري 

الطموح  ج��دوى  بعدم  ال�صابق  االحت���اد 

وكان  كبري،  �صيا�صي  ب��دور  لال�صطالع 

رو�صيا  هو  الروؤية  لهذه  الرئي�س  الهدف 

ميكنها  التي  العامل  يف  الوحيدة  »الدولة 

ذلك  ومنذ  امل��ت��ح��دة«.  ال��والي��ات  تدمري 

اقتحام  ع��ل��ى  وا���ص��ن��ط��ن  تعمل  ال��وق��ت 

دول  ب��اإغ��راء  لرو�صيا  املبا�رش  الف�ص�اء 

االحت�اد ال�صابق لالإن�صمام لدول االحت�اد 

االأوروبي، اأو حللف »الناتو«، وقد اأ�صار اإىل 

اخلام�س  يف  الرو�صي  االأم��ن  جمل�س  ذلك 

اأعلن  والذي  املا�صي،  اآذار  والع�رشين من 

ت��زال  ال  املتحدة  ال��والي��ات  »اأن  خالله 

يف  هيمنتها  اإبقاء  اإىل  بتطلعها  متم�صكة 

العامل، وعزل رو�صيا �صيا�صيا واقت�صاديا«.

من  العامل  يف  دول��ة  اأك��رب  رو�صيا  تعترب 

كلم2   )17.075.400( امل�صاحة  حيث 

وهي متتد من اأوروبا غربًا وحتى املحيط 

اآ�صيا  قارة  �صمال  الهادئ �رشقًا، وتغطي 

ال�صمايل،  القطب  م��ن  اأج���زاء  م��ع  كلها 

اأكرث  رو�صيا  من  االأوروب��ي  اجلزء  وميثل 

مليون   3.9( اأوروب���ا  م�صاحة  ثلث  م��ن 

كلم2/ 10.4مليون كلم2(،

القريب،  حميطها  يف  م�صالح  لرو�صيا 

خ�صو�صًا تلك الدول التي كانت تدور يف 

فلك االحتاد ال�صوفيتي، ولن تقبل بتدخل 

تعتربه  ال��ذي  املحيط،  هذا  يف  االآخرين 

اأول  دف��اع  وخ��ط  احل��ي��وي«،  »ف�صاءها 

هذا  ويف  م�صاحلها.  وميدان  اأمنها،  عن 

ال�صياق فاإن ق�صيتي ن�رش ال�صواريخ على 

النفط  اأنابيب   
ّ
ومد ال��دول،  هذه  اأرا�صي 

اأمن  اأ�صا�س يف حفظ  اأرا�صيها، هما  عرب 

رو�صيا وم�صاحلها االقت�صادية ونفوذها 

ال�صيا�صي املبا�رش.

والقوقاز  الو�صطى  اآ�صيا  منطقة  تتمتع 

طبيعية  وث��روات  هام  ا�صرتاتيجي  مبوقع 

ال��دويل  للتناف�س  مركزاً  جعلتها  كبرية، 

واالإقليميي بعد انهيار االحتاد ال�صوفيتي. 

كمحرك  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��ط��اق��ة  وتكت�صب 

لالقت�صاديات الغربية التي تعاين من اأزمة 

اقت�صادية طاحنة. ومن هنا فاإن ال�صيطرة 

يعد  الغاز  نقل  خطوط  وعلى  الغاز  على 

اأولوية للواليات املتحدة ورو�صيا.

 قراءة في األهداف 
الروسية واألميركية

الرو�صية  االأه����داف  ن��ق��راأ  كيف  ول��ك��ن 

واالأمريكية يف ال�صباق القائم يف منطقة 

اأورا�صيا:

روسيا المفضلة عند 

األمركيين هي روسيا 

المحطمة

أوراسيا... موضة فكرية 

وقطب كاسح للهيمنة 

األميركية
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الحدث

اأوروبا  الرتكي ملد  الرو�صي  االتفاق  اإىل 

مب�صادر الطاقة عرب �رشكة »غازبروم«.

قطاع  تنمية  خمطط  م�����رشوع  ويظهر 

اأن حجم   2035 الرو�صي حتى عام  الغاز 

ي�صل  قد  »غازبروم«  �رشكة  ا�صتثمارات 

ما بني عامي 2015 و2035 اإىل 26.803 

مليار   456 يقارب  )م��ا  روب��ل  تريليون 

دوالر(.

اأن الطاقة االإجمالية  الدالة   ومن االأمور 

االآن  االأوروبية  الرو�صية  الغاز  خلطوط 

تبلغ 250 مليار مرت مكعب �صنويًا، تخطط 

مو�صكو لرفعها اإىل 380 مليار مرت مكعب، 

بينما تبلغ التوريدات الرو�صية 150 مليار 

مرت مكعب فقط.

األهداف األميركية
اأما االأهداف االأمريكية فيمكن ح�رشها 

على  وال�صيطرة  تنويع  با�صرتاتيجية 

ال��ط��اق��ة ب��ع��ي��داً ع��ن اخلليج  م�����ص��ادر 

العربي وال�رشق االأو�صط، ثم يف مرحلة 

النفط  على  االع��ت��م��اد  تقليل  ثانية 

الغاز  اأكت�صاف  بعد  خا�صة  اخلارجي، 

ال�صخري وبكميات كبرية يف الواليات 

املتحدة.

املتحدة  والواليات  االأوروب��ي  االحت��اد 

االآذري  الغاز  ليكون  )ن��اب��وك��و(،  خلط 

اأوروبا  يف  الرو�صي  للغاز  املناف�س  هو 

لتو�صيله  خطط  مع  وال�رشقية  الو�صطى 

الإيطاليا. كما يحاول االحتاد االأوروبي 

وك��ازخ�����ص��ت��ان  تركمن�صتان  اإق���ن���اع 

ب��االن�����ص��م��ام خل��ط ن��اب��وك��و. م��ن هنا 

ملواجهة  الرو�صية  اال�صرتاتيجية  كانت 

مع  التعاون  عرب  االأوروب���ي  االلتفاف 

املطلقة  �صبه  وال�صيطرة  كازخ�صتان، 

ل�رشكة »غازبروم« على غاز تركمن�صتان 

تقوم  امل�صرتك، حيث  االأنابيب  عرب خط 

الرتكماين  الغاز  ت�صدير  باإعادة  رو�صيا 

الرو�صية.  الغاز  خطوط  عرب  الأوروب���ا 

الغربية  االأنابيب  م�صاريع  فمواجهة 

ال�صيا�صة  جوهر  هو  م�صادة  مب�صاريع 

�صوق  على  هيمنتها  لتاأكيد  الرو�صية 

النظر  يجب  هنا  ومن  االأوروب��ي.  الغاز 

األهداف الروسية
املنطقة:  يف  رو�صيا  دور  ا�صتعادة  اأواًل، 

اخللفية،  حديقتها  املنطقة  رو�صيا  تعترب 

ومنطقة نفوذها احل�رشي. حيث خ�صعت 

القرن  منذ  الرو�صية  لل�صيطرة  املنطقة 

اأذربيجان  خرجت  وق��د  ع�رش.  التا�صع 

بينما   ،1994 عام  الرو�صية  احلظرية  من 

النفوذ  على  �رشاعًا  قرغزي�صتان  �صهدت 

اأ�صفر عن  بني الواليات املتحدة ورو�صيا 

االأمريكية  القاعدة  وت�صفية  رو�صيا  فوز 

رو�صيا من  �صددت  بينما   ،2010 عام  يف 

ودعمت  طاجيك�صتان،  على  قب�صتها 

وتركمن�صتان،  كازخ�صتان  مع  عالقاتها 

اأوزبك�صتان.  م��ع  عالقتها  وت��اأرج��ح��ت 

موعد  اق��رتاب  مع  حدة  ال�رشاع  وي��زداد 

اأفغان�صتان،  من  الناتو  ق��وات  ان�صحاب 

وا�صتعداد رو�صيا مللء الفراغ.

�صوق  على  ال�صيطرة  �صمان  ث��ان��ي��ًا، 

اأوروب��ا  رو�صيا  متد  االأوروب���ي:  الطاقة 

الغاز.  احتياجاتها من  باملئة من  ب�25 

وت�صعى اأوروبا لتنويع وارداتها الغازية 

غاز  اإىل  جل��اأت  ل��ذا  رو�صيا،  عن  بعيداً 

ومناف�س.  كبديل  الو�صطى  اآ�صيا  ونفط 

وتبدى هذا يف الدعم املطلق الذي يبديه 

روسيا الدولة الوحيدة 

 القادرة على تدمير

 الواليات المتحدة
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دف����ع االن���خ���ف���ا����س ال���ذي 

ال�صناعية  ال�صادرات  �صهدته 

جمعية  رئي�س   2014 ع��ام 

اجلميل  ف���ادي  ال�صناعيني 

ع��ال��ي��ًا  ال�����ص��وت  رف���ع  اإىل 

بالتدخل  احلكومة  ومطالبة 

الذين  فال�صناعيون  ال�رشيع، 

الفردية  مببادرتهم  ��زوا 
ّ
مت��ي

وجناحاتهم املميزة وع�صقهم 

املنتج  اأو�صل  الذي  للتحدي 

مل  ال��ع��امل  دول  اإىل  اللبناين 

االأحداث  جماراة  من  يتمكنوا 

تفاعلت  وال��ت��ي  املنطقة  يف 

ب�صكل �رشيع.

لبنان  يف  ال�صناعية  ال�صادرات  و�صهدت 

 2014 ال��ع��ام  يف   %  6.9 بلغ  انخفا�صًا 

اأزم��ة  ظ��ل  يف   ،2013 ال��ع��ام  م��ع  مقارنة 

وو�صع  لبنان  يعي�صها  حقيقية  اإقت�صادية 

وتعرتي  م�صطرب.  اإقليمي  اإق��ت�����ص��ادي 

ا�صتمرار  من  حقيقية  خم��اوف  املطلعني 

معرب  اإغ��الق  بعد  �صيما  وال  الرتاجع  ه��ذا 

ن�صيب احلدودي بني االأردن و�صوريا الذي 

انهيار  اإىل  توؤدي  قد  قا�صية  ب�رشبة  ينذر 

االقت�صاد اللبناين الزراعي وال�صناعي. 

فمن �صاأن اإغالق هذا املعرب مفاقمة االأزمة 

التي  ال�صناعية  املنتجات  كانت  حيث 

والعراق  واالأردن  اخلليج  دول  اإىل  ت�صدر 

اإغ��الق��ه،  وم��ع  ال��زب��ون،  اإىل  راأ���ص��ًا  ت�صل 

اإطالة  اإىل  البحر  عرب  الت�صدير  �صيوؤدي 

ال�صغط  من  ويزيد  للزبائن  الت�صليم  فرتة 

على التزامات ال�صناعيني، فاإ�صافة اإىل اأن 

مقارنة  مرتفعة  البحري  الت�صدير  تكاليف 

بالت�صدير الربي،اإن متو�صط فرتة الت�صدير 

مقارنة  �صهر  اإىل  وت�صل  البحر طويلة  عرب 

. كما اإن الت�صدير البحري 
ّ
ب�10 اأيام يف الرب

تذهب  هناك  وم��ن  ج��ّدة  مرفاأ  اإىل  ي�صل 

بوا�صطة  النهائي  مق�صدها  اإىل  الب�صاعة 

اأ�صبح  ج��ّدة  مرفاأ  اأن  علمًا  جم���دداً،   
ّ
ال��رب

فيه  وترتاكم  كاملة  �صبه  ب�صورة  م�صغواًل 

الب�صائع ب�صبب ما اأ�صبح عليه جلهة كونه 

الواردة  الب�صائع  لتوزيع  اأ�صا�صيا  مق�صدا 

اإىل دول اخلليج«.

ن�صيبًا  ن��ال  قد  ال�صناعي  القطاع  وك��ان 

ل��الأح��داث  ال�صلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  ك��ب��رياً 

تراجع  نتيجة  العربية  املنطقة  يف  الدائرة 

الطلب يف بع�س اأ�صواق اال�صترياد من جراء 

عدم اال�صتقرار االأمني، اإ�صافة اإىل التكاليف 

االإ�صافية التي يتكبدها ال�صناعي يف بع�س 

طرق الت�صدير وال �صيما بعد امل�صاعب التي 

ب�صبب  �صوريا  عرب  الربي  الت�صدير  واجهت 

�صعوبات عملية النقل الربي.

قيمة  يف  ال���رتاج���ع  امل��ت��اب��ع��ون  وي��ع��زو 

ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية الأ�صباب عدة 

منها ان 70 % من ال�صادرات اللبنانية تتجه 

نحو دول اجلوار مثل اخلليج �صوريا والدول 

العربية تليها اأوروبا واأفريقيا وبقية الدول. 

اإىل  �صورية  االأمنية يف  اال�صطرابات  واأدت 

كما  الف��ت،  ب�صكل  اإليها  الت�صدير  تراجع 

اأثرت �صلبًا يف حركة النقل عرب الرب والتي 

ووفقًا  الت�صدير.  لنقل  و�صيلة  اأف�صل  تعترب 

ملطلعني على �صوؤون القطاع، فاإن الت�صدير 

يف  االأح���داث  ب�صبب  �صعبا  ب��ات  ال��رب  عرب 

�صوريا، واإذا ما توفر فبكلفة مرتفعة، ليبقى 

الت�صدير عرب البحر هو اخليار املتاح حيث 

ال ميكن ت�صدير كل الب�صائع عربه عدا عن 

مع  مقارنة  البحري  النقل  كلفة  ارتفاع 

اأنه من ال�صعب جداً فتح  النقل الربي. كما 

اأ�صواق بديلة من االأ�صواق العربية، وال �صيما 

اأنه لي�س مل�صلحة ال�صناعيني 

اخل���روج م��ن ه��ذه االأ���ص��واق 

حتى لو ا�صطرروا اإىل اللجوء 

للنقل  ع��ب��ارات  ال�صتئجار 

البحري بكلفة اأقل.

الجميل
وك�������ان رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة 

ل 
ّ
اجلمي ف��ادي  ال�صناعيني 

��ع ال�����ص��ادرات 
ُ

ق��د ع��زا ت��راج

الو�صع  تعرّث  اإىل  ال�صناعية 

البلدان مبا  االأمني يف بع�س 

يعوق حركة الت�صدير.

اللبنانيني  ال�صناعيني  اأّن  اع��ت��رب  واإذ 

كهم وفعاليتهم، لكن 
ّ
معروفون ب�رشعة حتر

ا كّنا 
ّ
تبنّيَ لنا اأّن االأحداث تتفاعل اأ�رشع مم

نتوّقع.

اأن االأو�صاع باتت ت�صتدعي معاجلة  وراأى 

ب��االأح��داث  ج��ّدي��ًا  نفّكر  اأن  يجب  ج��ّدي��ة، 

يف  ام��ت��دَّت  فهي  املنطقة،  بها  متر  التي 

مّنا  فاملطلوب  ل��ذا  واجل��غ��راف��ي��ا،  ال��وق��ت 

مقاربة  لدينا  تكون  اأن  لبنايّن  كاإقت�صاد 

على  للحفاظ  نة 
ّ
معي وا�صرتاتيجية  جديدة 

جتري  التي  االأح���داث  ظ��ّل  يف  اإقت�صادنا 

اأّن  لنا  تبنّيَ  بعدما  خ�صو�صًا  حولنا،  من 

ة.
ّ
 بها املنطقة لي�صت اآني

ّ
امل�صاكل التي متر

اأظهر  ال�صناعي  القطاع  اأّن  ل 
ّ
اجلمي واأّك��د 

ال��ب��الد،  ال��ت��ي مت��ر بها  يف ظ��ّل االأزم����ات 

له املزيد من 
ّ
مناعًة وقدرة ذاتية رغم حتم

االأكالف، ومواجهته املزيَد من ال�صعوبات. 

ل مبعاجلة االأكالف االإ�صافية 
ّ
 اجلمي

َ
وطالب

نتيجة  لها 
ّ
حتم اإىل  ال�صناعي   

ّ
ي�صطر التي 

ي 
ّ
الرب الت�صدير  اأكالف  االأحداث، مثل  هذه 

والبحري.

االإنتاج  حجم  يرتاجع  مل  ل، 
ّ
جلمي ووفقًا 

ال�صناعي  القطاع   
َ
اأظ��ه��ر اإمّن��ا  اللبناين، 

النهو�س والربوز  ّكنته من 
َ
قدرات كافية م

تراجع  عندما  اأي  الظروف،  �صمحت  عندما 

االإ�صترياد االإغراقي نتيجة اأحداث املنطقة. 

وب�رشعة  اللبنانيون  ون 
ّ
ال�صناعي مالأ  فقد 

الصادرات الصناعية تنخفض بنسبة 6.9  %عام 2014
إقفال الحدود السورية األردنية هم صناعي جديد

والجميّل يدعو الحكومة إلى التحرك السريع

الحدث
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ترتفع  مل  التي  اللبنانية  االأ�صواق  حاجات 

اإمّنا  االإقت�صادية  االأو�صاع  ن 
ّ
حت�ص نتيجة 

نتيجة تراجع االإ�صترياد االإغراقي.

اللبنانية  االأ�صواق  حاجة  ارتفاع  اأّن  واأّكد 

يحّل  ال  االإغراقي  االإ�صترياد  توّقف  نتيجة 

اأّن  اإىل  ولفَت  الت�صدير.  تراجع  عن  كبديل 

توّقف االإ�صترياد االإغراقي مّكَن ال�صناعيني 

يف  الطبيعي  دوره��م  اأداء  من  اللبنانيني 

ّلية.
َ
ال�صوق املح

بيان
بيان  يف  اجلميل  دعا   ، نف�صه  االإط��ار  ويف 

ملواجهة  ب�رشعة  التحرك  اإىل  احلكومة  له 

بلغ  الذي  ال�صناعية  ال�صادرات  انخفا�س 

مع  مقارنة   2014 العام  يف  املئة  يف   6،9
�صّلة حتفيزات  باإقرار  مطالبَا   ،2013 العام 

التكاليف  تغطية  االإع��ت��ب��ار،  بعني  تاأخذ 

االإ�صافية التي يتكبدها ال�صناعي من نقل 

وتاأمني، بعد ال�صعوبات التي تواجه النقل 

يف  الدائرة  االأحداث  ب�صبب  �صوريا  عرب  برا 

الت�صغيلي  الراأ�صمال  دعم  واإقرار  البلد،  هذا 

للت�صدير.

من  ت�صعى  اجلمعية  اأن  اجلميل  واأو���ص��ح 

فتح  عرب  التحديات  هذه  ملواجهة  جهتها 

رو�صيا  اأ���ص��واق  �صيما  وال  جديدة  اأ���ص��واق 

برامج  اإع��داد  جانب  اإىل  واأفريقيا،  وكندا 

وال�صغرية  املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  مل�صاعدة 

معترباً  الت�صدير،  من  تتمكن  حتى  احلجم 

خالل  ال�صناعية  ال�صادرات  انخفا�س  اأن 

العام 2014 بن�صبة 6.9 يف املئة جاء نتيجة 

اال�صترياد   اأ�صواق  بع�س  يف  الطلب  تراجع 

م��ن ج���راء ع��دم اال���ص��ت��ق��رار االأم��ن��ي، اإىل 

يتكبدها  التي  االإ�صافية  التكاليف  جانب 

وال  الت�صدير  ط��رق  بع�س  يف  ال�صناعي 

�صيما بعد امل�صاعب التي واجهت الت�صدير 

الربي عرب �صوريا.

واأ�صار اإىل اأن االأ�صواق العربية ت�صكل اأ�صواقا 

اللبنانية،  ال�صناعية  لل�صادرات  طبيعية 

الفتًا اإىل اأن بع�س هذه االأ�صواق تعاين من 

تكاليف  ال�صناعيني  د 
ّ
كب ما  اأمنية،  اأحداث 

اأ�صافية الإي�صال �صحنات ال�صادرات اإليها.

هذا  اأن  يف  �صك  ال  اأن��ه  اجلميل  واأو���ص��ح 

خ�صو�صًا  القطاع  الأه��ل  مزعج  ال��رتاج��ع 

�صبل  اإىل  تطلعوا  لطاملا  ال�صناعيني  واأن 

ب�صكل  تنمو  كانت  التي  ال�صادرات،  زيادة 

ال�صناعة  �صمود  اأن  معترباً  م�صطرد، 

متر  التي  االأح���داث  حجم  رغ��م  اللبنانية 

ال�صناعي  قوة  دليل على  املنطقة، هو  بها 

التحرك  على  وق��درت��ه  ومرونته  اللبناين 

لتغيري اجتاه �صادراته.

اللبنانية ال تزال ت�صل  اأن ال�صادرات  واأكد 

العامل، م�صدداً  االأكرث تطلبا يف  البلدان  اإىل 

على اأن للقطاع ال�صناعي قدرات ت�صديرية 

االإف��ادة  ميكن  ب�رشعة  للتحرك  واإمكانية 

منها ب�صكل اأكرب، يف حال مت و�صع برامج 

مثل  ال�صناعية،  ال�صادرات  لتنمية  هادفة 

القطاع  اأن  خ�صو�صًا  العامل،  دول  معظم 

لديه القدرة على رفع حجم اإنتاجه ا�صتجابة 

الأي طلب جديد.

ال�صناعي  القطاع  اأن  رغ��م  اجلميل  واأك��د 

اأظهر مناعة ن�صبية يف هذه الظروف، اإال اأنه 

م�رشوعة  غري  مل�صاربة  يتعر�س  ولالأ�صف 

يناف�صوننا  ال�صوريني  ال�صناعيني  قبل  من 

يف عقر دارنا، من دون اأن ي�صتحوذوا على 

االأرا�صي  على  العمل  لهم 
ّ
تخو تراخي�س 

العوامل  ه��ذه  ك��ل  اأن  معترباً  اللبنانية، 

تتطلب  القطاع،  لها  يتعر�س  التي  ال�صلبية 

التخاذ  احلكومة  قبل  من  �رشيعا  حتركا 

التدابري املذكورة اآنفا.

رئيس جمعية الصناعيين: إلعـــالن حــالة طـوارئ اقتصـادية
يف بيان له بعد اإغالق معرب ن�صيب على احلدود ال�صورية االأردنية 

جمعية  رئي�س  راأى  اللبنانيني،  ال�صائقني  من  ع�رشة  واحتجاز 

خطرياً،  منحىاً  اتخذت  احلادثة  هذه  اأن  ل 
ّ
اجلمي فادي  ال�صناعيني 

اال�صالمية على املعرب مانعني  الدولة  �صيطر م�صلحو تنظيم  ان  بعد 

ال�صاحنات من العبور، يف وقت متكن عدد من ال�صائقني من الفرار 

حيث املعارك ال تزال م�صتمرة.

وطنهم  اىل  �صاملني  ال�صائقني  عودة  »املركزية«  عرب  ل 
ّ
اجلمي واأمل 

امنا  هوؤالء،  �صالمة  عند  يتوقف  احلديث  »ان  اىل  الفتا  وعائالتهم، 

امل�صوؤولية الوطنية جتربنا على مناق�صة املو�صوع نظرا اىل اأهميته، 

نتيجة ظهور اأزمة كبرية اأمام ال�صادرات اللبنانية ونحن على ابواب 

االعياد املباركة«.

وا�صار اىل ان معرب »ن�صيب« هو املمر الطبيعي لل�صادرات اللبنانية 

 45 منها  العربية  اال�صواق  ن�صبة  تبلغ  بحيث  العربي،  اخلليج  اىل 

يف املئة تقريبا«. واعلن ان م�صكلة اقفال املعرب ت�صاف اىل جملة 

من  كبريا  عددا  تطاول  باتت  اللبناين،  االقت�صاد  يعانيها  م�صاكل 

امل�صانع التي لها التزاماتها من حيث ت�صليم ال�صادرات يف مواعيد 

حمّددة.

واذ ا�صار اىل »ان خط الت�صدير عرب العراق مكلف ويتعر�س ل�صغوط 

كبرية«، دعا اجلميل اىل اعالن حال طوارئ اقت�صادية، بهدف ايجاد 

ة«، 
ّ
الهام العربية  اال�صواق  اىل  لل�صادرات  �صليم  خط  وخلق  البدائل 

النقل  اعتماد  منها  �صابقا،  طرحت  بديلة  حلول  »جملة  اىل  م�صريا 

البحري، حيث يعّد ا�صطول النقل البحري 

اكرب  ثالث  مكوناته،  �صمن  من  اللبناين 

�رشكة لنقل امل�صتوعبات يف العامل«. 

�صهدت  ال�صادرات  ان  ل 
ّ
اجلمي واأو�صح 

تراوح  الفائتني  العامني  يف  انخفا�صا 

بني 13 و6،9 يف املئة، اي مبعدل 20 يف 

املئة، امنا قدرات اللبنانيني يف االقت�صاد 

الوطني كبرية، وباملثابرة وامل�صاعدة، ال 

ن�صمح لل�صادرات باالنهيار«. واعترب اأن 

ل االكالف اال�صافية، 
ّ
رغم التحديات التي جتربنا على التاأقلم وحتم

ل اخل�صائر، فمن جهة هناك طاقات وقدرات، 
ّ
اال ان هناك حّدا لتحم

لها«.
ّ
ومن جهة اخرى هناك اكالف ا�صافية ال ن�صتطيع حتم

النقل،  خطوط  ال�صتمرار  التدخل  اللبنانية  الدولة  اجلميل  ونا�صد 

بزيادة  ت�صمح  التي  الت�صدير  اأك��الف  معاجلة  ب�رشورة  وطالب 

يف  الفروقات  تت�صمن  ان  ال�رشوري  من  ان  معتربا  ال�صادرات، 

احلركة  ا�صتمرار  اجل  من  الدولة  من  خم�ص�صة  مبالغ  الت�صدير 

االقت�صادية، منعا النهيار ال�صادرات.

واعلن انه توا�صل مع وزير االأ�صغال العامة والنقل غازي زعيرت ومع 

املعنيني  وكافة  االردن  يف  اللبنانية  وال�صفارة  اخلارجية،  وزارة 

عند  املتوقفة  لل�صاحنات  حل  وايجاد  ال�صائك،  املو�صوع  ملتابعة 

نقطة املعرب.
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ن�شاطات �شناعية

ح�صن  احل��اج  ح�صني  ال�صناعة  وزي��ر  اإفتتح 

موؤمتر »ال�صالمة الهند�صية يف منظومة االإمداد 

واحللول«،  التحديات  الكهربائية  بالطاقة 

ح�صور  يف  بريوت،  يف  املهند�صني  نقابة  يف 

النقيب  اللبنانيني  املهند�صني  احت��اد  رئي�س 

موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  �صهاب،  خالد 

»ليبنور«  اللبنانية  واملوا�صفات  املقايي�س 

حبيب غزيري، واملديرة العامة للموؤ�ص�صة لينا 

ني.
ّ
درغام، وح�صد من املهند�صني واملهتم

على  األقاها  كلمة  يف  ح�صن  احل��اج  و�صجع 

بني  وامل�صتمر  الفعال  والتن�صيق  »التعاون 

الوزارات واالإدارات العامة والنقابات املهنية 

نقابة  طليعتها  ويف  كافة  �صة 
ّ

واملتخ�ص

�صمان  على  ال�صهر  اأج��ل  م��ن  املهند�صني، 

لبنان، وذلك من  للمواطن يف  العامة  ال�صالمة 

خالل حتديد اأهداف وطنية جامعة تقوم على و�صع اأ�ص�س علمية 

�صحيح  نحو  على  املطلوبة  ات 
ّ
املهم الإجناز  متهيداً  ومنهجية 

و�صليم ويراعي املوا�صفات ومعايري اجلودة«.

قطاع  يف  العامة  ال�صالمة  مو�صوع  املوؤمتر  »يعالج  واأ�صاف: 

جانب  اإىل  الغذاء،  �صالمة  مبو�صوع  البلد   
ّ
ي�صج فيما  الكهرباء، 

ملفات عدة اأخرى حتتاج اإىل التحديث والتطوير واأبرزها قانون 

باالأبنية  يتعلق  الذي  العامة  ال�صالمة  معايري 

تعر�س  اأو  حريق  حوادث  تقع  اإذ  وامل�صاعد. 

تطبيق  ���ص��وء  م��ن  ن��اجت��ة  بالتيار،  لل�صعق 

موا�صفات ال�صالمة املطلوبة. نحن معنيون اإذاً 

ب�صّن الت�رشيعات الالزمة لرعاية هذا القطاع. 

االأولوية  يحتل  اأن  ويجب  اأ�صا�صي  الدور  وهذا 

يف العمل امل�صرتك بني موؤ�ص�صة ليبنور ومعهد 

البحوث ال�صناعية ونقابة املهند�صني، بحيث 

الفنية  واملعايري  القواعد  و�صع  اإىل  ي�صار 

لال�صتخدام  ال�صاحلة  املواد  وحتديد  امللزمة، 

يف البناء والتمديدات الكهربائية. وبعد مرحلة 

القوننة، نحن مدعوون اإىل االنتقال اإىل مرحلة 

تطبيق الت�رشيعات، وو�صع املرا�صيم التطبيقية 

التتبع  عملية  حل��ظ  م��ع  ل��ه��ا،  والتنظيمية 

واال�صت�صاري،  بالتاجر،  م��روراً  امل�صنع  من 

واملقاول، واملهند�س، وامل�صتفيد النهائي من امل�رشوع«.

 من اأخذ املعيار االإقت�صادي لل�صالمة يف االعتبار، 
ّ
وختم: »ال بد

مع اأهمية ربطه بالعامل االإجتماعي، اأي وجوب تطبيق معايري 

ال�صالمة العامة على كل امل�صاريع العمرانية التي جتذب اهتمام 

اجلودة  عنا�رش  من  التخفيف  يجوز  فال  الفقراء.  كما  االأغنياء 

واملعايري على اأ�صا�س �صعر ال�صقة مثاًل«.

الحاج حسن في مؤتمر السالمة الهندسية:
 معنيون بسّن التشريعات وتطبيقها 

الحاج حسن يلقي كلمته

لالإنتاج  اللبناين  املركز  مدير  اأطلق 

لكفاءة  العربية  الدول  وممثل  االأنظف 

االأنظف لدى منظمة  املوارد واالإنتاج 

ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم 

د.علي  للبيئة  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

ال�صناعية  البحوث  معهد  من  يعقوب 

م�رشوع حتويل التكنولوجيا ال�صديقة 

التجارية  امللحقة  بح�صور  للبيئة 

والقطاع اخلا�س يف االإحتاد االأوروبي 

فريجني كو�صول وممثلة  منظمة االأمم 

املتحدة للتنمية ال�صناعية يف النم�صا  

كارولينا غونزال�س وممثلني عن وزارة 

م�رشف  ال�صناعة،  وزارة  البيئة، 

وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  لبنان، 

وجمعية  لبنان  وج��ب��ل  ب���ريوت  يف 

نقابة  ورئي�س  اللبنانيني  ال�صناعيني 

ال�صناعات الغذائية وح�صد من اخلرباء 

املحليني والدوليني. 

اأهمية  األقاها،  كلمة  يف  يعقوب  واأكد 

القطاع  قوة  تعزيز  يف  امل�رشوع  هذا 

اأح���دث  ا���ص��ت��خ��دام  ال�����ص��ن��اع��ي يف 

و�صدد  للبيئة،  ال�صديقة  التكنولوجيا 

ل من 
ّ
امل��م��و امل�����رشوع  ان »ه��ذا  على 

باهتمام  �صيحظى  االأوروب��ي  االإحت��اد 

املقبلني  ال��ع��ام��ني  خ���الل  خ��ا���س 

قطاع  يف  ال�صناعية  للموؤ�ص�صات 

التغذية«.

لقاءات 
وكان يعقوب قد عقد عدة لقاءات بحث 

فا�صتقبل  خمتلفة.   موا�صيع  خاللها 

اجلامعة  يف  ال���زراع���ة  كلية  عميد 

يرافقه  مدور  �صمري  الدكتور  اللبنانية 

واأ�صاتذة  االأق�صام  وروؤ�صاء  ال�رش  اأمني 

الكلية حيث جرى جتديد االإتفاقية بني 

االأبحاث  يف  للتعاون  والكلية  املركز 

والعلوم ملدة خم�س �صنوات اإ�صافية.

التجاري  امللحق  مع  يعقوب  وبحث   

ب��ريوت  يف  االإي��ران��ي��ة  ال�صفارة  يف 

االإج��ت��م��اع��ات  ���ص��ج��اد جن����اد يف 

للتعاون  االإيرانية  للجنة  التح�صريية 

زيارتها  يتوقع  والتي  االإقت�صادي 

اأي���ار  ���ص��ه��ر  منت�صف  يف  ل��ل��ب��ن��ان 

االإ�صالمية  اجلمهورية  ورغبة   ،2015
التعاون  نطاق  بتو�صيع  االإي��ران��ي��ة 

يعقوب يطلق المشروع األوروبي للتكنولوجيا البيئية
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االأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  مع 

لهم  ملا  ال�صناعية  البحوث  ومعهد 

على  عالية  علمية  وكفاءة  خربة  من 

ال�صعيد اللبناين واالإقليمي ويف �صبيل 

وتبادل  والعلمي  البحثي  التعاون 

امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات وال��ت��دري��ب 

امل��وارد  ك��ف��اءة  جم��ال  يف  وال�صيما 

واالإنتاج االأنظف.

ك��م��ا ب��ح��ث م��ع امل��ب��ع��وث ال��ي��اب��اين 

للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  يف 

ال�صناعية وامل�صوؤول عن دائرة الطاقة 

ترافقه  اأوك���ي  كنتارو  النم�صا  يف 

املنظمة  يف  البيئية  امل�صاريع  مديرة 

بلورة  اإمكانية  واالأردن  لبنان  يف 

جمال  يف  للبنان  ج��دي��دة  م�صاريع 

الطاقة املتجددة وكفاءة اإ�صتخدامها.

اأودي�����س  يعقوب  ا�صتقبل  ذل��ك  اإىل 

ا�صتمبوليان الذي قدم درا�صة مف�صلة 

النفايات  حتويل  معمل  م�رشوع  عن 

ال�صوؤون  مديرة  التقى  كما  طاقة،  اإىل 

اخلارجية  وزارة  يف  االإقت�صادية 

ال�صفرية دونا الرتك.

جانب من المشاركين في اطالق الكشروع

ت�����ص��ت��م��ر اجل���ه���ود 

ملتابعة  ال�صاعية 

الغذاء  �صالمة  حملة 

وت�صلك  وت��ت��ك��ث��ف، 

م��ن��ح��ًا اي��ج��اب��ي��ًا 

ج�����دي�����داً ي��ت��ج��ل��ى 

بني  اجلهود  بتظافر 

ال������وزارات م��ا من 

�صاأنه ت�صويب م�صار 

احل��م��ل��ة و���ص��م��ان 

حت��ق��ي��ق اه��داف��ه��ا 

ل��ن��اح��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م 

ويتالقي  فيها.  احلا�صلة  الفو�صى  ووقف  االنتاجية  القطاعات 

مطالبة  مع  الغذاء  �صالمة  ملف  مع  التعاطي  يف  التطور  هذا 

القطاع  حلماية  الوزارات  بني  بالتعاون  امل�صتمرة  ال�صناعيني 

ال�صناعي وتكري�س �صالمة الغذاء يف اآن واحد. 

عمل  اجتماع  عقد  ح�صن  احل��اج  ح�صني  ال�صناعة  وزي��ر  وك��ان 

الكبي�س  م�صانع  اأ�صحاب  مع  ال�صناعة،  وزارة  يف  مو�صعًا 

حت�صرياً  البال�صتيكية،  الرباميل  م�صانع  واأ�صحاب  واملخلالت 

ملباحثات وزارية ثالثية عقدت اإثره يف وزارة ال�صناعة، �صارك 

فيها اإىل احلاج ح�صن، وزيرا الزراعة اأكرم �صهيب وال�صحة العامة 

وائل اأبو فاعور، يف ح�صور املعنيني.

العامة  ال�صالمة  مو�صوع  ملتابعة  ع 
ّ
املو�ص االجتماع  �س 

ّ
وخ�ص

الكبي�س  يف �صناعة 

وال  وم�صتلزماتها، 

موا�صفات  �صيما 

ال��ربام��ي��ل امل��ع��دة 

ومّت  ل��ت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا. 

ال�����ت�����واف�����ق ب��ني 

على  امل��ج��ت��م��ع��ني 

�صهر  مهلة  اإع��ط��اء 

غري  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 

لتقدمي  امل��رخ�����ص��ة 

ط���ل���ب ت��رخ��ي�����س، 

ت�صم  جلنة  ت�صكيل 

ال�صناعية،  املوؤ�ص�صات  واأ�صحاب  ال�صناعة  وزارة  عن  ممثلني 

الرباميل  عن  دوري��ة  تقارير  وحت�صري  امللف  متابعة  تتوىل 

ال�صاحلة  غري  الرباميل  تلف  التعبئة،  يف  امل�صتخدمة  اخل��ام 

للتعبئة، تاأمني درا�صة حول ال�رشوط ال�صحية ل�صناعة الكبي�س 

ا�صتعدادها  الديراين  كوثر  املهند�صة  واأبدت   USAID و�صعتها 

ال�صناعية  البحوث  معهد  ا�صتعداد  بها،  املجتمعني  لتزويد 

بتكليف  جم��ان��ًا  الرباميل  على  املخربية  الفحو�س  الإج���راء 

القيا�صية  املوا�صفة  بتطبيق  واالل��ت��زام  ال�صناعة،  وزي��ر  من 

اإىل  باالإ�صافة   ،NL 2111 رقم  باملخلالت  اخلا�صة  اللبنانية 

الق�صوى  واحلدود  الغذاء  مب�صافات  املتعلقة  املوا�صفات  كافة 

للمبيدات.

جهود الوزارات تتكاتف لتكريس سالمة الغذاء

شهيب، الحاج حسن وابوفاعور خالل اللقاء المشترك



العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L14

على  ا�صتثنائية  ظروف  يف  لبنان   
ّ
مير

االأم��ر  ه��ذا  وانعك�س  امل�صتويات.  ك��ّل 

على انتاجية املوؤ�ص�صات عمومًا، وعلى 

الروؤى  وعلى  اال�صرتاتيجية،  امل�صاريع 

من  الرغم  وعلى  وال��ربام��ج.  واخلطط 

وزارة  متّكنت  القاهرة،  الظروف  هذه 

االجنازات  بع�س  ال�صناعة من حتقيق 

يف  م 
ّ
والتقد فالتغيري  تراكمي.  ب�صكل 

عمل  نتيجة  ياأتيان  ال�صناعي  القطاع 

تراكمي، وال يتحّققان دفعة واحدة.

عملية  ال�صناعة  وزارة  تابعت  كما 

ا�صدار جمموعة من القوانني واملرا�صيم 

ال�صناعي،  القطاع  لتحفيز  والقرارات 

ودعمه، وحمايته.

الوزارة عر�صًا الأبرز االجنازات  م 
ّ
وتقد

االجناز  قيد  هي  اأو  اجنازها  مّت  التي 

خالل �صنة من عمر احلكومة:

اعفاء  قانون  النيابي  املجل�س  اق��رار 

االأرب�����اح امل��ت��اأت��ي��ة م��ن ال�����ص��ادرات 

بن�صبة  الدخل  �رشيبة  من  ال�صناعية 

االآلية  و�صع  ال��وزارة  وتتابع   .50%
عن  ي�صدر  بقرار  للقانون،  التنفيذية 

جمل�س  ينهي  اأن  بعد  املالية،  وزي��ر 

القرار  مل�رشوع  درا�صته  الدولة  �صورى 

متهيداً ال�صداره.

االملنيوم  قطاع  حماية  ق��رار  جتديد 

بفر�س ر�صوم جمركية على امل�صتورد، 

الج��ازة  الت�صيب�س  بطاطا  واخ�صاع 

للقطاعات  حماية  م�صبقة،  ا�صترياد 

لعمليات  تتعر�س  ال��ت��ي  االنتاجية 

اغراق غري متكافئة يف ال�صوق اللبناين، 

�صتوؤدي اىل اقفال هذه القطاعات.

ا�صتكمال التح�صريات النهائية لقرارات 

حمائية جديدة لقطاعات الزيت النباتي 

واحلديد واالألبان واالأجبان وغريها...

على  الفوائد  تخفي�س  م�صاألة  متابعة 

 للت�صدير مع 
ّ
الت�صغيلي املعد الراأ�صمال 

كبري  م 
ّ
تقد اأح��رز  ولقد  املالية.  وزارة 

على هذا ال�صعيد.

الدفع باجتاه ا�صدار قانون الدمج بني 

امل�صانع. واأ�صبح امل�رشوع يف مراحله 

النهائية يف جلنة املال واملوازنة.

متابعة اقرار التعديالت املطلوبة على 

على  ال�رشيبة  قانون  من   17 امل��ادة 

القيمة امل�صافة ) TVA ( بهدف اعفاء 

للحاجات  امل�صتوردة  االأولية   
ّ
امل��واد

ات واالالت امل�صتوردة 
ّ
ال�صناعية واملعد

TVA �للم�صانع من ال

واأ�صاليب  و�صائل  ايجاد  على  العمل 

مع  الطاقة  كلفة  تخفي�س  يف  ت�صاهم 

وزارة الطاقة واملياه.

العمل على اقامة مدن �صناعية جمهزة 

ذات  اأرا���س  على  حديثة،  حتتية  ببنى 

املالية  االط��ر  وب���داأت  متدنية.  كلفة 

تتبلور،  امل�����رشوع  لهذا  واجلغرافية 

على �صعيد متلك اأو تاأجري ال�صناعيني 

اأرا�س �صناعية باأ�صعار مقبولة.

ال�����ص��ادرات  قيمة  رف���ع  اىل  ال�صعي 

القدرة  تقوية  خ��الل  م��ن  ال�صناعية 

التناف�صية لل�صناعة الوطنية وتخفي�س 

كلفة االنتاج.

على  ال��ت��ف��او���س  اع���ادة  على  العمل 

االتفاقات التجارية غري املتكافئة. 

اخالل  من  االمنائية  امل�صاريع  حتفيز 

اطالق م�صاريع جديدة او متابعة تنفيذ 

م�صاريع قائمة مع كل من منظمة االمم 

يونيدو   ( ال�صناعية  للتنمية  املتحدة 

 600 بقيمة  اليابان  حكومة  وم��ع   )

االوروب���ي  ال��ف دوالر، وم��ع االحت���اد 

احلكومة  ومع  دوالر،  الف   800 بقيمة 

االيطالية بقيمة مليون دوالر.

والفنية  الهند�صية  الك�صوفات  تفعيل 

يف  ال���وزارة  مهند�صو  بها  يقوم  التي 

اأج��ل  م��ن  اللبنانية،  املناطق  ك��اف��ة 

االنتاجي  العمل  �صري  ح�صن  مواكبة 

االلتزام  مدى  ومراقبة  امل�صانع،  يف 

الرتخي�س  و�صوابط  ���رشوط  بتطبيق 

امل��م��ن��وح ل��ه��ذه امل��وؤ���ص�����ص��ات، ودف��ع 

لقوننة  املرخ�صة  غ��ري  املوؤ�ص�صات 

اأو�صاعها.

ا���ص��ت��ك��م��ال ت��ط��وي��ر من����اذج ال��ع��م��ل 

والك�صوفات والرتاخي�س ب�صكل دائم.

عن  واملعلومات  االح�صاءات  تيومي 

امل�صانع وتو�صيع مروحتها.

مبا  الوزارة  لوحدات  امل�صتمر  التجهيز 

يلزم ملواكبة التطور وتاأمني اخلدمات 

بال�صكل املنا�صب.

قانون  تعديل  قانون  م�رشوع  اجن��از 

احداث وزارة ال�صناعة ) 97/642 (

مر�صوم  تعديل  مر�صوم  م�رشوع  اجناز 

 ( وهيكليتها  ال�صناعة  وزارة  تنظيم 

.) 98/13173
للقطاع  التكاملية  ال���روؤي���ة  اجن���از 

ال�صناعي  2025 وترجمتها.

جمل�س  واآليات  عمل  م�صارات  تفعيل 

ادارة معهد البحوث ال�صناعية

ال�صناعة  وزارة  بني  التعاون  تعميق 

�صيما  وال  ال�صناعي،  اخلا�س  والقطاع 

مع جمعية ال�صناعيني اللبنانيني.

وامل���وؤمت���رات  ال��ع��م��ل  ور�����س  تنظيم 

واالجتماعات  امل�صتديرة  والطاوالت 

القطاعية.

حّل امل�صاكل االجرائية، والتوا�صل مع 

ال���وزارات  �صائر  يف  العامة  االدارات 

للتن�صيق واملتابعة.

تر�صيخ العالقات مع اجلهات االأجنبية 

املعنية بالقطاع ال�صناعي وتطويرها.

املناطق  على  ميدانية  بجوالت  القيام 

اأو�صاعها،  على  لالطالع  ال�صناعية 

والعمل على امل�صاهمة يف حّل م�صاكل 

ال�صناعيني فيها.

انجازات وزارة الصناعة خالل عام:
قوانين وقرارات تحّفز القطاع وتحميه

ن�شاطات �شناعية
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االإقت�صاد  وزير  اأطلق 

حكيم  اآالن  والتجارة 

من  الرابعة  املرحلة 

اللبنانية  »اجلائزة 

احتفال  يف  لالمتياز«، 

االحتاد   
ّ
مقر يف  اأقيم 

التجارة  لغرف  العام 

والزراعة  وال�صناعة 

مبنى   – العربية  للبالد 

عدنان الق�صار لالقت�صاد 

العربي.

واعترب حكيم اأن اجلائزة 

مميزة  »اأهمية  تكت�صب 

اأعلى  ب�صبب رعايتها من 

والدويل  االإقليمي  بعدها  وب�صبب  الدولة،  يف  ر�صمي  مرجع 

الذي نعمل عليه من خالل توقيع مذكرات تفاهم واعرتاف 

العربية وبقية دول  الدول  متبادل مع اجلوائز املماثلة يف 

اإىل  »نظرا  وقال:  منها«.  االأوروبية  الدول  �صيما  وال  العامل، 

للقطاع  خا�صة  حكام  جلنة  اأن�صئت  اجلائزة،  هذه  اأهمية 

رفيع  م�صتوى  على  ر�صميني  م�صوؤولني  من  موؤلفة  العام 

وزير  بالتعاون مع  وذلك  والنزاهة،  املوؤهالت واخلربة  من 

دو  نبيل  ال�صديق  معايل  االإدارية  التنمية  ل�صوؤون  الدولة 

اإىل ذلك، يعمل مكتب اجلائزة على و�صع  فريج. باالإ�صافة 

 Quality« معايري تر�صيح واختيار »�صخ�صية العام للجودة

Personality of the year، والتي �صنطلقها قريبا لتتزامن مع 
اجلائزة لهذه ال�صنة، وذلك بالتعاون مع املنظمة االأوروبية 

»كتاب  اإ�صدار  على  الوزارة  تعمل  كذلك   .)EOQ( للجودة 

تقدير Recognition Book« يوؤرخ ملراحل اجلائزة اللبنانية 

لالإمتياز منذ 2009 وحتى 2014«.

برو
وزارة  يف  اجلودة  برنامج  ملدير  بكلمة  بداأ  قد  االحتفال  وكان 

برو قدم خاللها ملخ�صا عن اجلائزة  والتجارة علي  االإقت�صاد 

اللبنانية لالمتياز وم�صتوياتها الثالثة واآلية عملها يف القطاعني 

نات 
ّ
مكو و�رشح  املدين.  املجتمع  وهيئات  واخلا�س  العام 

املوؤ�ص�صة  منوذج  على  املبني  اجلودة  الإدارة  اللبناين  النموذج 

.)EFQM( االوروبية الإدارة اجلودة

القصار
ومن ثم اأبدى الرئي�س الفخري الحتاد غرف التجارة والزراعة 

دعمه  الق�صار،  عدنان  ال�صابق  الوزير  العربية  وال�صناعة 

اجلودة  برنامج  بعمل  منوهًا  احلدود«،  »اأق�صى  اإىل  للم�رشوع 

االإقت�صاد  وزارة  يف 

بكل جدارة،  اأ�صبح  »الذي 

اأركان  من  اأ�صا�صيًا  ركنًا 

االإقت�صاد اللبناين«.

غولوبيوسكي
الق�صم  رئي�س   

ّ
وعرب

ال�صيا�صي يف بعثة االحتاد 

لبنان  يف  االأوروبي 

غولوبيو�صكي  ما�صييج 

»تطبيق  اأهمية  عن 

الإدارة  اللبناين  النموذج 

على  واحل�صول  اجلودة 

اجلائزة اللبنانية لالمتياز 

للموؤ�ص�صات ال�صاعية اإىل التح�صني املتوا�صل يف اأدائها واأداء دور 

ريادي على ال�صعيد الوطني«.

الجميل
عن  اجلميل  فادي  ال�صناعيني  جمعية  رئي�س  حتدث  بدوره، 

قدرة ال�صناعة على جتاوز ال�صعاب. وراأى اأن »ال�صناعة اأثبتت 

اإىل  يعود  وهذا  االإقت�صاد،  يف  كبرية  وفعالية  عالية  دينامية 

القدرة الفائقة التي اأثبتها ال�صناعي اللبناين على جبه التحديات، 

وتخطي امل�صاعب، واالإمكانات واملرونة التي ميتلكها البتكار 

احللول والدخول بقوة اإىل عامل املناف�صة«.

شقير
واإذ اأ�صاد رئي�س احتاد الغرف اللبنانية رئي�س غرفة بريوت حممد 

�صقري باجلائزة، واعترب »اأن اجلهود التي تبذل يف اإطار اجلائزة 

اإدارة �صيا�صية  اإذا مل تكن هناك ثمة  ، �صيبقى مردودها �صعيفا 

تدفع يف هذا االجتاه، وال �صيما توفري ا�صتمرار عمل املوؤ�ص�صات 

تاأمني جو مالئم  واإنتاجيتها، ف�صال عن  الد�صتورية وفعاليتها 

من اال�صتقرار والهدوء«.

دو فريج
دو  نبيل  االإدارية  التنمية  ل�صوؤون  الدولة  وزير  اأ�صار  جهته،  من 

مبداأ  اعتماد  العمل هي يف  املتبعة يف  ال�صيا�صة  »اأن  اإىل  فريج 

 Public Private اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني  التعاون 

اأثبت قدرته على  اأن »القطاع اخلا�س  اإىل  Partnership.  ولفت 
خدمة امل�صلحة العامة بطريقة مبتكرة، كما اأن �صيا�صات اإ�صناد 

اأهم  اأحد  تعترب  والتي   ،Outsourcing ال�  اأو  »التعهيد«  املهمات 

اأوجه هذا التعاون، اأ�صبحت خياراً اإداريًا ا�صرتاتيجيًا بدال من اأن 

تكون اإجراء حم�صوراً يف تقلي�س النفقات«.

 حكيم يطلق المرحلة الرابعة 
من الجائزة اللبنانية لالمتياز
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 اأعلن وزير املال علي ح�صن خليل عن دورات تدريبية 
لروؤ�صاء املكاتب العقارية يف كل املناطق اللبنانية، »يف 

اإطار الور�صة االإ�صالحية ال�صاملة التي بداأت يف املديرية 

العامة لل�صوؤون العقارية«. و�صدد على اأن »عملية مكافحة 

وتعزيز  خدماتها  وحت�صني  العقارية  ال�صوؤون  يف  الف�صاد 

اإداريًا  الفا�صدين  مالحقة  على  تقت�رش  ال  فيها،  النزاهة 

بناء  وعملية  هيكلية  اإ�صالحات  تتطلب  بل  وق�صائيًا، 

ارة ال�صرتداد 
ّ
قدرات تواكب هذه االإ�صالحات وجهوداً جب

وا�صعة  جمموعة  »الدورات  اأن  اإىل  واأ�صار  املواطن«.  ثقة 

واآلية  املعاون،  املكتب  رئي�س  دور  بينها  املوا�صيع،  من 

الر�صوم،  ا�صتيفاء  وكيفية  اليومي  ال�صجل  يف  الت�صجيل 

وحاالت االإعفاء من دفع الر�صوم«.

 عر�س وزير االإقت�صاد والتجارة اأالن حكيم اأو�صاع 
بها   

ّ
مير التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  التاأمني  قطاع 

لبنان، وذلك خالل ا�صتقباله وفداً من جمل�س اإدارة جمعية 

�رشكات التاأمني برئا�صة رئي�صها اأ�صعد مريزا الذي اأعلن اأن 

الوفد �صكا اإىل حكيم من م�صمون الكتاب ال�صادر عن غرفة 

املن�صوين  من  مبوجبه  تطلب  التي  لبنان  وجبل  بريوت 

اإليها، التعامل مع اإحدى �رشكات الو�صاطة لدر�س بوال�س 

االإعالننينْ  م�صاألة  عر�س  كذلك  لديهم.  املوجودة  التاأمني 

ن عن هيئة اال�صواق املالية يف م�رشف لبنان يف 
نْ
ال�صادري

�صاأن االأدوات املالية املرتبطة بعقود ال�صمان، و�رشورة 

التن�صيق يف هذا اخل�صو�س مع جلنة الرقابة يف الوزارة.

 اأ�صار اخلبري االإقت�صادي واملايل لوي�س حبيقة اإىل اأن 
اإيجابيًا على  اليورو �صيكون  انخفا�س �صعر �رشف  تاأثري 

والت�صدير  التجاري  التبادل  فيه  مبا  اللبناين  االإقت�صاد 

�صيوؤثر  حيث  لبنان،  على  اإيجابي  التاأثري  وقال:  وغريه، 

على  كلفتها  �صترتاجع  التي  الواردات  حركة  يف  كثرياً 

بالن�صبة  اأما  الوطني.  اقت�صادنا  يفيد  مبا  ملحوظ،  نحو 

�صادراتنا  الأن  الفتًا،  تاأثرياً  تتلقف  فلن  ال�صادرات  اإىل 

باللرية اللبنانية اأو بالدوالر االأمريكي الذي �صجل ارتفاعًا 

واأكد  ال�صادرات.   على  �صلبًا  يوؤثر  ما  االأخرية،  االأيام  يف 

هذا  من  ي�صتفيد  »لبنان  اأن 

م�صتورد،  بلد  الأنه  االإنخفا�س 

وثلث وارداته من اأوروبا، من هنا 

ن املعي�صة 
ّ
اإن تراجع اليورو يح�ص

انخفا�س  جانب  اإىل  لبنان  يف 

�صعر برميل النفط«.

موجز اقتصادي
عن  �صيتي  ووترفرونت  اأعلنت 

على  الثالثة  لل�صنة  دعمها 

 Build It ملنتدى  التوايل 

تنظمه  الذي   ،Green Lebanon
خالل   ،e-EcoSolutions
يف  يف  قد 

ُ
ع �صحايف  موؤمتر 

مكاتب مبيعات ال�رشكة بح�صور 

ال�رشكاء وممثلي و�صائل االإعالم.

الروؤية   الطرفني  يت�صارك 

مل�صتقبل م�صتدام و�صديق للبيئة 

حلول  منتدى  وكان  لبنان.  يف 

ال�صاد�صة  بن�صخته  انعقد   Build it Green Lebanon اال�صتدامة 

يف فندق مونرو يف بريوت، وناق�س ا�صرتاتيجيته اخلا�صة ف�صال 

عن ا�صتك�صاف وا�صتغالل التوجهات العاملية.

ال�صابقة باأن ظاهرة االحتبا�س  وكان املنتدى ذكر يف االعوام 

م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  خطرية  ق�صية  اأ�صبحت  قد  احلراري 

املدفوعة  اخل�رشاء  واالأحياء  اخل�رشاء  املبادرات  اإن�صاء  وباأن 

باعتبارات املجتمعات املحلية قد اأ�صبحت حتمية. وهذا العام 

خ�ص�س منتدى Build It Green موارده لتحقيق هذه االأهداف 

بدعم من ووترفرونت �صيتي.

العام مل�رشوع ووترفرنت  وتعليقًا على هذا احلدث، قال املدير 

م�صتدامة  مدينة  اإن�صاء  ان   « قائاًل:  ب�صاط  �صامر  ال�صيد  �صيتي 

ووترفرنت  يف  اخلا�صة  القيم  �صلب  يف  هو  املقبلة  لالأجيال 

اأمام  ونحن  واخلربات،   والقدرات،  االإمكانيات،  فلدينا  �صيتي، 

فر�صة فريدة من نوعها الإثبات اأنه ميكن تقدمي اأف�صل م�صتوى 

ممكن من العمران امل�صتدام يف لبنان، وجناحنا يف ووترفرونت 

�صيتي ي�صّكل مثااًل مميزاً الإمكانية تطوير مدننا يف لبنان.«

ال�صيد    EcoSolutions وموؤ�ص�س  التنفيذي  املدير  عّلق  كذلك، 

 Build It منتدى   با�صتدامة  جمدداً  نحتفل  قائاًل:  تيغو  جيلبري 

Green – Lebanon Conference لل�صنة ال�صاد�صة على التوايل، 
حيث  اخل�رشاء«،  االأحياء  عن  »الك�صف  العام  هذا  مو�صوع  مع 

يف بلد مثل لبنان ي�صعى اإىل  حت�صني احللول واالأنظمة املرعية 

االإجراء بالرغم من العوائق االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية 

النطاق   Eco-districts اخل�رشاء«  »االأحياء  تعترب  املختلفة، 

ال�صحيح الذي يجب التطرق اإليه: فهي �صغرية مبا فيه الكفاية 

ليكون  الكفاية  فيه  مبا  وكبرية  ب�رشعة،  االبتكارات  لتقدمي 

تاأثريها بارزاً.«

يف  الريادة   LEED  ( م�صادقة  نيل  اإىل  امل�رشوع  وي�صعى  هذا، 

الطاقة والت�صميم البيئي( مما يعني اأنه يدمج مبادئ النمو الذكي، 

ع 
ّ
العمران اجلديد، واملباين اخل�رشاء. ويجري حاليا ت�صميم جمم

�صديقة  كم�صاحة  �صبية  مدينة  يف  �صيتي  ووترفرونت  اأعمال  

للبيئة واملبنية فعال با�صتخدام اأ�صاليب م�صتدامة من البناء.

»ووترفرونت« سيتي تدعم منتدى 

Build it Green بنسخته السادسة

سامر البساط متحدثًا
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فرعون،  مي�صال  ال�صياحة  وزير  برعاية 

�صبكة  اأول  وهي   Ihjoz �رشكة  نظمت 

موؤمتراً  التذاكر،  حلجز  لبنان  يف  رقمية 

الرقمي  الع�رش  يف  »التذاكر  عنوان  حتت 

فندق  يف  ال�صياحية«،  املهرجانات  واإدارة 

واالأطراف  ال�رشكاء  ح�صور  يف  »هيلتون« 

املعنيني بالقطاع واإعالميني.

واأ�صار ال�رشيك املوؤ�ص�س ل�رشكة Ihjoz ب�صام 

تويني اإىل اأن »اإطالق Ihjoz ياأتي يف اإطار 

متكني قطاع التذاكر واحلجوزات وتنميته. 

والرئي�س  املوؤ�ص�س  ال�رشيك  قال  جهته،  من 

مع  تويني:  �صامي   Ihjoz ل�رشكة  التنفيذي 

ات واخلدمات الرقمية، عملنا يداً بيد مع م�صتهلكينا و�رشكائنا 
ّ

خربتنا يف بناء املن�ص

لتاأمني جتربة ال ت�صاهى وموثوقة حلجز التذاكر واملهرجانات«.

واأ�صارت ال�رشكة يف بيان �صدر عنها اإىل اأن » هذا احلدث اأظهر ال�رشاكات القوية التي 

ن�صجتها Ihjoz يف ال�صوق اللبنانية، مع تو�صيع انت�صارها كمن�صة حلجز التذاكر، اإ�صافة 

رت Ihjoz �صبكة 
ّ
اإىل جتربة حجز تذاكر ال ت�صاهى عرب االإنرتنت والهاتف اخلليوي، طو

الغر�س  االإنرتنت. ولهذا  اللبنانية خارج �صبكة  دفع وتوزيع تذاكر يف جميع املناطق 

ومكتبة  هوم«،  و»خوري  عودة،  وبنك  بو�صت«،  »ليبان  مع  �رشاكة  عقود   Ihjoz بنت 

بيع  نقطة   120 من  اأكرث  تاأمني  اأجل  من   ،Pinpayو  ،CashUnitedو  OMTو »مالك«، 

واأكرث من 1200 نقطة دفع. اإ�صافة اإىل ذلك، �صتتيح »ليبان بو�صت« لل�صارين اإمكان دفع 

قيمة التذاكر يف املنزل اأينما كانوا يف لبنان«.

 Ihjoz  تطلق أول شبكـة رقمية 
في لبنان لحجز التذاكـر

 إطالق غرفة عمليات »الزراعة« 

إلدارة الكوارث
غرفة  ب 

ّ
�صهي اأكرم  الزراعة  وزير  اأطلق 

يف  واالأزمات  الكوارث  اإدارة  عمليات 

مبنى  يف  ها 
ّ
ومقر الزراعي،  القطاع 

مكتب الوزير يف و�صط بريوت، خالل لقاء 

الكوارث،  طوارئ  تن�صيق  جلنة  نظمته 

املتحدة  االأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

االإمنائي من خالل وحدة احلّد من خماطر 

الوزراء  جمل�س  رئا�صة  لدى  الكوارث 

ال�صفارتني  من  وبدعم  الزراعة  ووزارة 

�صمن  وذلك  واالأملانية،  ال�صوي�رشية 

ال�صتجابة  القطاعية  اخلطط  اإعداد  اإطار 

الوزارات خالل الكوارث واالأزمات.

و�صدد �صهيب على اأن »الوزارة تاأمل زيادة 

واالأزمات  الكوارث  ترقب  على  قدرتها 

القطاع  تطاول  اأن  ميكن  التي  املحتملة 

ك 
ّ
التحر يف  ال�رشعة  وتاأمني  الزراعي، 

لالإ�صتجابة خالل الكوارث واالأزمات وذلك 

من خالل حتديد االأدوار وامل�صوؤوليات يف 

ومنها  الكوارث  الإدارة  الثالث  املراحل 

االإ�صتعداد قبل وقوع االأزمة، التدخل عند 

وقوع االأزمة والتعايف والنهو�س املبكر 

بعد االأزمة بالتن�صيق مع االأجهزة املعنية 

منعًا لالإزدواجية يف العمل وهدر املوارد 

اإىل  اإ�صافة  الق�صوى،  االإفادة  وحتقيق 

حول  النا�س  لتوعية  اآلية  وتنفيذ  و�صع 

القطاع  يف  املحتملة  الكوارث  خماطر 

منها  للوقاية  الت�رشف  و�صبل  الزراعي 

واحلدّ من اآثارها«.

م�صنع  داخل  للغاز  خزان  انفجر 

اأنطوان  اإيلي  ل�صاحبه    MP4
ال�صناعية  املنطقة  يف  معلوف 

احرتاق  اىل  اأدى  ما  ادوني�س،  يف 

طابقني من امل�صنع.

ح�صني  ال�صناعة  وزير  واأعرب 

للحادث  اأ�صفه  عن  ح�صن  احلاج 

االلهية  العناية  و�صكر  وقع.  الذي 

على عدم وقوع ا�صابات اأو �صحايا 

مع  ت�صامنه  عن  معلناأ  باالأرواح، 

�صاحب املوؤ�ص�صة ال�صناعية.

رجال  ح�صن  احلاج  �صكر  كما 

ح�رشهم  على  املدين  الدفاع 

ب�رشعة  احلريق  واطفاء  النريان 

قيا�صية، ما اأدى اىل التخفيف من 

االأ�رشار.

و�رشح ان املعطيات االولية  توؤكد 

ان احلريق ناجم عن ت�رشب مادة 

الغاز من ال�صهريج املعباأ باملادة 

بحائط  �صائقه  ا�صطدم  بعدما 

املعمل اخلارجي، ما ادى اىل متدد 

الغاز وتفاعله وا�صتعاله، وبالتايل 

يف  واحلريق  االنفجار  احداث  اىل 

امل�صنع.

امل�صنع  ان  ح�صن  احلاج  واكد 

ال�صناعة،  مرخ�س من قبل وزارة 

الرتخي�س  �رشوط  بح�صب  ويعمل 

ويعتربمن  ل�صاحبه،  املمنوح 

بال�رشوط  امللتزمة  امل�صانع 

الفنية املطابقة للموا�صفات.

 حريق 

 MP4 مصنع 

في ادونيس
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اأن  اإىل  وزين  غازي  الدكتور  املايل  اخلبري  لفت   
التي  الكبرية  املخاطر  ب�صبب  �صعب   2015 »اقت�صاد 

ال�صعيد  على  الداخلية  وال�صاحة  املنطقة  تعي�صها 

الوزراء وتفعيل  اأن »جل�صة جمل�س  واعترب  ال�صيا�صي«، 

اقت�صاد  اأجل  من  �رشورية  خطوة  وعمله،  اإنتاجيته 

2015، الأن غالبية املوؤ�رشات االإقت�صادية يف ال�صهرين 
ال�صعيد  على  اإن  مرتاجعة،   2015 العام  من  لني 

ّ
االأو

العقاري اأكرث من 20 %، اأو احلركة ال�صياحية، والقطاع 

امل�صكالت  بفعل  االإقفاالت  �صل�صلة  حيث  التجاري 

الذين  املواطنني  اإىل  بالن�صبة  اأو  املتفاقمة،  املالية 

يعانون من عبء غالء املعي�صة من دون اأن ي�صتفيدوا 

من انخفا�س ال�صعر العاملي للنفط، وال من تراجع �صعر 

�رشف االأورو«.

 اأبدى رئي�س املجل�س االإجتماعي - االإقت�صادي 
روجيه ن�صنا�س كل تعاون مع احلكومة »كي ال يكون 

دويل«،  اأو  عربي  موؤمتر  اأي  يف  �صاغراً  لبنان  مركز 

يف  الفاعل  دوره  يف  تكمن  لبنان  »اأهمية  اأن  معترباً 

الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  خ�صو�صًا  والعامل،  املنطقة 

واالإجتماعية  االإقت�صادية  بالتحديات  واملليئة 

والوطنية«. وكان ن�صنا�س قد زار رئي�س احلكومة متام 

البحث  اأن  اإىل  اللقاء  بعد  واأ�صار  ال�رشاي،  يف  �صالم 

الراهنة،  واالإجتماعية  االإقت�صادية  االأو�صاع  تناول 

ونتائج املوؤمترات التي عقدتها املجال�س االإقت�صادية 

واالأورو-  االأوروبي  ال�صعيد  على  اأخرياً  واالإجتماعية 

متو�صطي والعربي.

املمثل  امل�صنوق  حممد  البيئة  وزير  التقى   
ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  االإقليمي 

كري�صتيانو  »يونيدو«  و�صوريا  ولبنان  االأردن  يف 

م�صّلم.  منال  البيئية  امل�صت�صارة  ح�صور  يف  با�صيني، 

بدعم  تتعلق  م�صاريع  على  امل�صنوق  با�صيني  واأطلع 

االأنظف، وجرى عر�س  واالإنتاجية  ال�صناعي  القطاع 

ال�»اأوزون«  واأهميتها مع وحدة  املمكنة  التعاون  اأطر 

يف وزارة البيئة. وتطرق البحث 

 املناخ« 
ّ

اإىل اأهمية »مركز تغري

يف كوبنهاغن.

موجز اقتصادي

يف اطار �صعيها الدائم نحو التطور واحلداثة، افتتحت �رشكة 

�صعيد  احلاج حممد  الغبريي  بلدية  رئي�س  برعاية  فوما هوم 

اخلن�صا مركزها اجلديد يف منطقة اجلناح بح�صور ح�صد كبري 

من الفعاليات االإقت�صادية واالإجتماعية.

وتقدم »فوما هوم« يف هذا املركز  املوؤلف من 3 طوابق اف�صل 

منزلية  وبيا�صات  فوماكو   فر�صات  من  لزبائنها  املنتجات 

وادوات مطبخ ا�صافة اىل ت�صكيلة وا�صعة من غرف نوم االطفال.

و�صدد مدير �رشكة »فوما هوم« ا�صامة حلباوي اىل ان افتتاح 

متابعة  على  هوم  فوما  حر�س  على  جديد  دليل  املركز  هذا 

زبائنها وتقدمي احدث ما مت التو�صل اليه من منتجات تلبي 

حاجاتهم. 

 الخنسا يرعى إفتتاح 

»فوما هوم« في الجناح



العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L22

العامة  املوؤ�ص�صة  نظمت 

يف  اال�صتثمارات  لت�صجيع 

بالتعاون  »ايدال«،  لبنان 

لبنان،  �صينما  موؤ�ص�صة  مع 

االإعالم  وزيري  وبرعاية 

والثقافة  جريج،  رمزي 

موؤمتر  عريجي  رميون 

قطاع  يف  »اال�صتثمار 

التوقيع  مت  حيث  االعالم«، 

بني  تفاهم  مذكرة  على 

يف  واملوؤ�ص�صة  »ايدال« 

ح�صور ح�صد كبري من املعنيني 

عليه  والقيمني  االعالمي  بالقطاع 

وممثلني وخمرجني.

عيتاني
ادارة  لرئي�س جمل�س  كلمة  كانت  بداية 

العامة لت�صجيع اال�صتثمارات  املوؤ�ص�صة 

عيتاين  نبيل  املهند�س  لبنان  يف 

هذا  تنظيم  من  الهدف  اىل  فيها  ا�صار 

املوؤمتر هو التاأكيد على التزام احلكومة 

املوؤ�ص�صة  التزام  وحتديداً  اللبنانية، 

العامة لت�صجيع اال�صتثمارات يف لبنان، 

لبنان،  يف  االعالمية  ال�صناعة  دعم 

يف  تعمل  الذي  القطاع،  هذا  ان  وقال 

يوظف  والذي  �رشكة،   400 نحو  اإطاره 

العاملة  اليد  اإجمايل  من  املئة  يف   2

امليزات  من  بالعديد  يتمتع  اللبنانية، 

التفا�صلية، منها توافر املوارد الب�رشية 

وم�صورين  اعالميني  من  املتخ�ص�صة 

وكتاب وخمرجني، واحرتام حرية الفكر 

والتعبري وات�صاع ال�صوق وحترر القطاع 

املالئم،  القانوين  واملناخ  االإعالمي 

وارتفاع حجم االإنفاق االإعالين، اإ�صافة 

اإىل نوعية احلياة، مما يجعل من لبنان 

االإنتاج  �رشكات  من  للعديد  موطنا 

ال�صمعي والب�رشي والقنوات الف�صائية 

العربي،  العامل  يف  م�صاهدة  االأكرث 

ال�صعيد  على  واملناف�صة  للنمو  ويوؤهله 

العاملي.

اعتماد  اىل  االجنبية  ال�رشكات  ودعا 

لبنان مركزا لها وال�رشكات القائمة على 

على  موؤكداً  ومن�صاآتها،  اعمالها  تو�صيع 

البنى  توفري  بهدف  التعاون  �رشورة 

التحتية الالزمة و�صوال اىل ان�صاء منطقة 

جتمع  بالقطاع  متخ�ص�صة  اقت�صادية 

القوى املتناثرة يف مكان واحد.

جريج
بدوره ، ااكد جريج على ان دعم الن�صاط 

ا�صا�صيًا  عاماًل  فرتة  منذ  ا�صبح  الثقايف 

يف النمو االقت�صادي، باعتبار ان الثقافة 

واجلماعية  الفردية  الرفاهية  عن  تعبري 

يف املجتمع، وان اال�صتثمار يف هذا احلقل 

هو موؤ�رش هام ملدى التطور االقت�صادي 

يف املجتمع املذكور.

تبني  املتوافرة  االح�صائيات  »ان  وقال: 

املبنية  الثقافية،  امل�صاريع  �صاأن  من  ان 

ارباحًا  حتقق  ان  �صليمة،  ا�ص�س  على 

النظام  جمدية وت�صاهم يف تطوير كامل 

االقت�صادي يف بلد معني«.

واعلن جريج عن دعم موؤ�ص�صة »ايدال« 

يف  اال�صتثمار  لت�صجيع  �صعيها  يف 

قطاع  ويف  عمومًا  الثقايف  القطاع 

االعالم خ�صو�صًا، ال �صيما يف م�رشوع 

ان�صاء مدينة اعالمية حرة، الذي ي�صكل 

ه 
ّ
احد امل�صاريع االكرث فائدة للبنان. ونو

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  »ايدال«  بعزم 

اال�صتثمار  ت�صجيع  على  لبنان،  �صينما 

الذي  ال�صينمائي،  االنتاج  جمال  يف 

متكن، دون رعاية حكومية كافية، من 

حتقيق اجنازات فردية متعددة.

عريجي
عريجي:  قال  ناحيته،  من 

من  بكثري  نتطلع  »اننا 

االهتمام اىل الدور املحوري 

يلعبه  ان  ميكن  الذي 

عرب  املركزي  امل�رشف 

والن�صو�س  االآليات  ايجاد 

القطاع  فتحيز  الالزمة 

اخلا�س  والقطاع  امل�رشيف 

�صناعة  يف  اال�صتثمار  على 

ا�صتطاع  لقد  ال�صينما. 

ال�صيا�صة  عرب  لبنان  م�رشف 

بث  حاكمه  انتهجها  التي  املالية 

احليوية االقت�صادية واملالية يف العديد 

من القطاعات، وناأمل ان يتم هذا االمر 

اي�صا يف قطاع ال�صينما خدمة لالقت�صاد 

وزارة  »ان  وا�صاف:  معًا«.  والثقافة 

اجلمعيات  مببادرات  ترحب  اذ  الثقافة 

يف  اجلامعية،  واملوؤ�ص�صات  والهيئات 

ت�صعى  اللبنانية،  ال�صينما  دعم  جمال 

جميع  مع  فعالة  �رشاكة  الر�صاء  دائمًا 

عامة  الثقايف  بال�صاأن  املهتمني 

�صمن  ياأتي  وهذا  خا�صة.  وال�صينما 

ت�صعى  التي  القطاع  هذا  دعم  �صيا�صة 

لتخفيف املعوقات وتذليل ما امكن من 

ال�صعوبات عرب درا�صة امل�صاريع واتخاذ 

القرارات الالزمة«.

لبنان،  يف  الرقابة  م�صاألة  اأن  اىل  ولفت 

كانت وال تزال معوقا خطريا امام الكثري 

وال�صينما  الرواية  يف  االبداعات  من 

وامل�رشح.

موؤ�ص�صة  ورئي�صة  عيتاين  وقع  ذلك  بعد 

�صينما لبنان مايا دو فريج على مذكرة 

تعاونا  تر�صي  ان  �صاأنها  من  التفاهم 

م�صرتكا من اجل ا�صتقطاب اال�صتثمارات 

يف جمال االعالم وم�صاعدته على النمو 

واملناف�صة.

وعقدت بعدها ثالث جل�صات عمل تتمحور 

حول حوافز اال�صتثمار اخلا�صة بالقطاع 

لبنان  والدعم،  التمويل  و�صبل  االعالمي 

االعالمي وحتديث  لالنتاج  واعد  كمركز 

دور االعالم التقليدي.

»ايدال« توقعّ مذكرة تفاهم مع مؤسسة »سينما لبنان«
 جريج : لتشجيع االستثمار في القطاع الثقافي

مصافحة بين عيتاني ودو فريج بعد التوقيع

من �شهر اإلى �شهر
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وقع رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�صمايل توفيق دبو�صي »مذكرة 

ممثلًة  والتنمية  االدارة  يف  امل�صت�صارين  جمعية  مع  تفاهم« 

برئي�صها الدكتور مهند االأ�صعد، بهدف التن�صيق والتعاون  االإمنائي 

وتبادل املعلومات واخلربات وتنمية العالقات مبا يخدم م�صالح 

الفريقني واالقت�صاد الوطني.

يف  امل�صت�صارين  جمعية  مع  التعاون  »اأهمية  على  دبو�صي  و�صدد 

االإدارة والتنمية ملا ت�صمه من نخب يف هذه االإخت�صا�صات التي 

لل�رشوع باإعداد ودرا�صة كل امللفات االإمنائية  نعول عليها كثرياً 

اخلطط  على  واالإ�صاءة  اجلوار  ومناطق  بطرابل�س  تنه�س  التي 

وح�صب  املحلي  امل�صتوى  على  لي�س  البناءة  وامل�صاريع  والربامج 

واإمنا على م�صتوى الوطني اجلامع«. 

فيها  �صتتحكم  االإمنائية،  امل�صائل  مقاربة  »اأن  دبو�صي  واأكد 

الوقائع  ت�صخي�س  يتم  بحيث  واملو�صوعية،  العلمية  املنهجية 

الواقع،  اأر�س  واالإجتماعية، كما هي على  االإقت�صادية  واحلاالت 

ال�صيقة،  االإح�صائية  احللقات  من  اخلروج  على  العمل  اأجل  من 

والرتكيز على االإعتبارات  االأ�صا�صية باأن طرابل�س يف كل حني هي 

»مدينة واعدة«، و«رافعة االإقت�صاد الوطني« واأن »مقولة الفقر« ال 

اأنها متلك  اأو تعميمها الأن طرابل�س بالرغم من  القبول بها  ميكن 

ت�صكل  ال  عوار�صها  اأن  القدمي،اإال  ق�صمها  يف  �صعيفة«  »خا�رشة 

ن�صبة 10 % وميكن جتاوزها من خالل االإمناء، املو�صوع امل�صرتك 

الذي نبحثه اليوم مع �رشكاوؤنا اجلدد يف التنمية«.

األسعد 
من جهته، اأبدى اال�صعد تفاوؤله بنجاح عمل اجلمعية، ومتكينها من 

القيام بدورها ب�صكل كامل، ونوه باجلهود الكربى التي ميتاز بها 

الرئي�س دبو�صي وحركته الدائمة يف خمتلف املحافل واملنتديات 

واللقاءات التي ي�صارك فيها من اأجل »تعزيز دور القطاع اخلا�س 

وتنمية االإقت�صاد الوطني«، واأننا جئنا اىل غرفة طرابل�س لن�صهد 

دور  من  م�صامعنا  اىل  تناه  ما  على  ولنوؤكد  العني  باأم  عليها 

متعاظم مل�صاريعها وبراجمها احليوية ال �صيما الدور العلمي املميز 

ملختربات اجلودة لديها، معترباً اأن »املذكرة« ت�صكل داعما اأ�صا�صيا 

جلمعيتنا لتحقيق اأهدافها املرجوة ملا فيه م�صلحة لبنان ومنوه 

م�صتوى  وعلى  الوطني  امل�صتوى  على  واالإجتماعي  االإقت�صادي 

طرابل�س عا�صمة ال�صمال ومناطق اجلوار ب�صكل خا�س«.

مذكرة تفاهم بين »غرفة طرابلس« و»جمعية 
المستشارين في اإلدارة والتنمية«

فادي  ال�صناعيني  جمعية  رئي�س  زار 

رئي�صها  والتقى  ال�صمال  غرفة  اجلميل 

خالل  اجلميل  واأعرب  دبو�صي.  توفيق 

يف  اجلودة  مراقبة  خمتربات  زيارته 

املتقدمة  للخطوات  تقديره  عن  الغرفة 

التي تخطوها تلك املختربات، وقال:«ما 

من مرة نلتقي بها الرئي�س توفيق دبو�صي 

اإال ون�صهد اأن غرفة ال�صمال قد دخلت يف 

طور جديد ال �صيما خمترباتها التي باتت 

على  ت�صاعد  متطورة  تقنية  بنية  متتلك 

بال�صناعات  املتعلقة  الفحو�صات  اإجراء 

وقت  اأ�رشع  ويف  متناهية  بدقة  الغذائية 

واأقل كلفة، اإذ نثق اأن هذه اجلهوزية وهذه 

درجات  اأق�صى  تتوخى  العالية  التقنية 

م�صدر  من  للتاأكد  واحلذر  احلر�س 

الوطنية  الغذائية  منتجاتنا  و�صالمة 

ومدى مطابقتها للتعليمات واملوا�صفات 

على  نثني  كما  املعتمدة.  القيا�صية 

فريق  بها  يتمتع  التي  العليا  املناقبية 

العمل املتخ�ص�س خالل القيام مبهامهم 

ومدى التزامهم بوجوب التقيد بالقرارات 

الغذاء  �صالمة  م�صمار  يف  ال�صادرة 

اأن  ونعتقد  اجلودة،  معايري  وبتطبيقات 

يف ذلك اأداء لواجب وطني وحفظا ل�صحة 

و�صالمة املواطن«.

»الذي  لدبو�صي  بال�صكر  اجلميل  وتوجه 

نرى فيه همة ريادة نلم�صها على خمتلف 

مواقعه القيادية �صواء يف غرفة طرابل�س 

االإقت�صادية  هيئاتنا  من  هيئات  اأي  اأو 

وتتطلع  ت�صبو  واحدة  م�صرية  يف  ونحن 

اىل حتقيق النهو�س باإقت�صادنا الوطني 

التي  الديناميكية  على �صورته  واحلفاظ 

طاملا ات�صف بها دائما واأبدا«.

دبوسي
»على  اجلميل  دبو�صي  �صكر  جهته  من 

ولبنان  طرابل�س  غرفة  جتاه  مودته 

النبيلة  م�صاعره  وخ�صو�صا  ال�صمايل 

جتاه ما تقوم به خمتربات مراقبة اجلودة 

ال�صديق  لدينا، ونحن متفقون دائما مع 

هموم  تقا�صم  يف  اجلميل  فادي  الدكتور 

يف  التعاون  وكيفية  الوطنية  �صناعاتنا 

اإعداد ملفاتنا االإمنائية التي تطال كافة 

قطاعاتنا االإنتاجية«.

ج�صم  خا�س  كقطاع  اأننا  »نعتقد  وختم: 

هو  املن�صودة  و�صالتنا  متما�صك  واحد 

نحو  الوطني  اإقت�صادنا  حركة  تعزيز 

القوة  مقومات  كل  منتلك  واأننا  االأف�صل 

التي ت�صكل حوافز اأ�صا�صية لالنطالق نحو 

الوطني  امل�صتوى  على  اإمنائية  برامج 

اجلامع«.

الجمّيل يزور غرفة الشمال ويثني على تطور مختبراتها

الجميل ودبوسي يستمعان الى شرح عن المختبرات
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ومدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإعترب 

عام بنك بيبلو�س فرن�صوا با�صيل »اأن 

القطاع امل�رشيف اللبناين ا�صتطاع اأن 

يربهن مرة اأخرى عن مناعة كبرية يف 

الداخلية واخلارجية،  وجه التحديات 

على  واأكيدة  وا�صحة  قدرة  وعن 

التكيف مع اأ�صعب الظروف ال�صيا�صية 

واأكرثها  واالإقت�صادية  واالأمنية 

تعقيدا«. ولفت اإىل اأن » النتائج التي 

على  تكن  مل  واإن  القطاع،  حققها 

م�صتوى تطلعات القيمني عليه، تبقى 

التي  مقبولة وجيدة يف ظل االأحداث 

�صهدتها البالد، من ا�صطرابات اأمنية 

الرئا�صة  �صدة  يف  فراغ  ومن  متنقلة 

االأوىل وتعرث كبري يف عمل ال�صلطتني 

اإىل  ي�صاف  والت�رشيعية.  التنفيذية 

ذلك تلبد االأجواء االإقليمية املنعك�صة 

�صلبا على خمتلف جماالت االإ�صتثمار 

يف لبنان، مبا فيه االإ�صتثمار املايل«.

�صحفي  موؤمتر  خالل  با�صيل  واأ�صار 

اإىل  امل�صارف  جمعية  مقر  يف  عقد 

ل 
ّ
معد  »

ً
»حياء ل 

ّ
ي�صج »االإقت�صاد  اأن 

 
ٌ
ا�صتقرار يقابله   ،%  1،5 بحدود  منو 

ال�صلع  �صعيد  على  االأ�صعار  بنيِة  يف 

الِت ال�رشف 
ّ
واخلدماِت، واالأجور، ومعد

والفوائد«.

النشاط المصرفي
 االأمنية 

ُ
اأن »االأو�صاع اإىل  ولفت با�صيل 

اختالالٍت  مع  تتزامن  واالقت�صادية 

التي  اخلارجية  املدفوعاِت  يف  رة 
ّ
متكر

اأربِع  يف  فاَق  عجزاً  موازيُنها  َلت 
َّ
�صج

�صنوات ال� 6 مليارات دوالر لفرتة 2011 

ة 
ّ
االأ�صا�صي اأن احل�صاباِت  2014. علمًا   -

التي تعود يف معظمها اىل حركة ال�صلع 

اً 
ّ

واخلدمات مع اخلارج مل ت�صهد تغري

 
ُ

حتويالت ظلَّت  وكذلك  جوهريًا، 

اخلارج  يف  العاملني  ني 
ّ
اللبناني

 كبري ويف حدود 7،5 
ّ
متما�صكًة اىل حد

معطياِت  اإىل  ا�صتناداً  دوالر  مليارات 

 
ُ

البنك الدويل، فيما تراجعت التدّفقات

االإ�صتثمارات  وخ�صو�صا  املالية 

االأجنبية املبا�رشة التي انخف�صت من 

3،7 اإىل 2،8 ملياري دوالر بني 2012 
و2013، مرجحا اأن يكون هذا املنحى 

قد توا�صل عام 2014 رغم عدم توافر 

معطيات نهائية يف هذا ال�صدد«.

اأ�صار  امل�رشيف،  الن�صاط  ويف عر�صه 

اإىل النتائج االولية لعام 2014 والتي 

ِط 
ّ
متو�ص على  ربحية  معدل  اأظهرت 

 %  12 من  اأدنى  اخلا�صة  االأمواِل 

ِط 
ّ
متو�ص على   %  0،97 حدود  ويف 

 
ُ

الت
ّ
املوجودات. وبراأيه فاإن هذه املعد

باالأعوام  قيا�صًا  مرتاجعًة  تعترب 

جت تواليًا من 
ّ
االأربع املا�صية، اإذ تدر

18،8 % و1،29 % عام 2010 اإىل 15،4 
 13،2 واإىل   2011 عام   % و1،12   %
 %  12،2 اإىل   2012 عام   % و1،04   %

و1،01 % عام 2013.

باسيل: تحويالت المغتربين متماسكة

�صالمة  ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم  اأكد 

اللبناين  امل�رشيف  بالقطاع  »الثقة  اأن  

»القطاع  اأن   و�صدد على  قائمة«.  تزال  ال 

االأموال  تبيي�س  جلهة  �صليم  امل�رشيف 

»االإتهامات  راف�صًا   االإرهاب«،  ومتويل 

املتداولة يف هذا االإطار«، م�صدداً على اأن  

ن لديه 
َ
اإطالقًا«، وقال:  »م »ال �صحة لها 

معلومات فالقانون اللبناين وا�صح يجيز 

التحقيق  اإىل هيئة  م معلوماته 
ّ
يقد اأن  له 

اخلا�صة التي ميكنها اإجراء التحقيق. واأي 

خمالف للقانون اللبناين يعاقب تبعاً لذلك«.

حرب   
ّ
�صن منه  الغاية  االأخبار،  هذه  من  »جزءاً  اأن   واعترب 

نف�صية على لبنان الأن قطاعه املايل وامل�رشيف اأ�صا�صي يف 

احلياة اللبنانية«.

ولفت اإىل اأن  »التن�صيق متوا�صل مع االأمريكيني واالأوروبيني 

اأن لبنان ملتزم  والدول العربية، للتاأكيد 

االأموال  الدولية جتاه تبيي�س  بال�صيا�صة 

ومتويل االإرهاب«. و�صدد على  »�رشورة 

انتظام احلياة ال�صيا�صية يف لبنان وعمل 

املوازنات  واإقرار  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 

املايل  الو�صع  م�صلحة  من  فيها  مبا 

تبقى  ذلك،  رغم  اأنه  اإال  واالإقت�صادي، 

احلالة املالية جيدة«.

جزم  اليوم،  اللبنانية  اللرية  و�صع  وعن 

يوجد  وال  جيد  و�صع  »يف  اأنها   �صالمة 

حتويل اإىل الدوالر«، وقال: يف ا�صتطاعة لبنان اأن يقرت�س 

املوؤ�ص�صات  قبل  من  امل�صّنفني  من  بكثري  اأف�صل  بفوائد 

ذلك  اإىل  والدليل  لدينا،  التي  االإئتمانية  بالعالمة  الدولية 

النجاح الذي حققته الدولة يف اإ�صدار مليارين و200 مليون 

دوالر اأخرياً. 

سالمة: الثقة بقطاعنا المصـرفي ال تزال قائمة
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بنك«  انف�صت  »�صيدرو�س  ا�صتحواذ  بعد 

على »�صتاندرد ت�صارترد بنك« يف لبنان، 

م 
ّ
»ليقد النور،  بنك«  »�صيدرو�س  اأب�رش 

عمل  بفريق  متمثلة  كبرية  مالية  خربة 

ا�صرتاتيجية   
ّ
اأعد عالية  خربات  ذي 

يف  امل�رشوع  جناح  ل�صمان  وا�صحة 

لبنان«، وياأتي هذا احلدث مبثابة �صهادة 

بنك«  انف�صت  »�صيدرو�س  ثقة  على  قوية 

باالإقت�صاد.

خوري
موؤمتر  خالل  جاء  الر�صمي  االإطالق 

�صحايف عقده امل�صوؤولون يف امل�رشفني 

يف فندق »فور �صيزنز«، اأكد خالله رئي�س 

بنك«  اإنف�صت  »�صيدرو�س  اإدارة  جمل�س 

خري  هو  اال�صتثمار  هذا  »اأن  خوري  رائد 

لبنان«،  مب�صتقبل  اإمياننا  على  دليل 

اإىل  ي�صعى  بنك«  »�صيدرو�س  اأن  مو�صحا 

امل�رشيف  القطاع  يف  ريادي  دور  اأداء 

واالإفادة  وم�صتقل،  جديد  كيان  عرب 

اخلا�صة  امل�رشفية  اخلدمة  ثقافة  من 

اإىل  وكذلك  بنك«،  انف�صت  ل�«�صيدرو�س 

امل�رشفية  واخلدمات  املنتجات  تو�صيع 

على �صعيدي التجزئة وال�رشكات.

العسلي
اإدارة  جمل�س  رئي�س  لفت  جهته،  من 

موؤ�ص�صي  واأحد  بنك«  »�صيدرو�س 

الع�صلي  فادي  بنك«  اإنف�صت  »�صيدرو�س 

اإىل  ت 
ّ
اأد التي  »ا�صرتاتيجيتنا  اأن  اإىل 

االإ�صتحواذ على بنك »�صتاندرد ت�صارترد« 

»�صيدرو�س  اإن�صاء  اإىل  تهدف  لبنان،  يف 

منتجات  جمموعة  �صيملك  الذي  بنك« 

ت�صغيل  من�صة  اإىل  اإ�صافة  �صمولية  اأكرث 

قوية، ف�صاًل عن تغطية اأو�صع للخدمات«. 

ة على 
ّ
اأ�صاف: »و�صعنا ا�صرتاتيجية مبني

اأكرب  فئة  خدمة  بهدف  املنتجات  تنويع 

راأ�س  رفع  �صدد  يف  ونحن  العمالء.  من 

اأ�صعاف  اأربعة  من  اأكرث  امل�رشف  مال 

بغية التحلي بقاعدة مالية �صلبة«.

بابادوبولوس
التنفيذي  املدير  اأو�صح  جهته،  من 

ت�صارترد«  »�صتاندرد  لبنك  االإقليمي 

اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�رشق  يف 

بابادوبولو�س،  كري�صتو�س  وباك�صتان، 

ت�صارترد«  »�صتاندرد  بنك  »قرار  اأن 

يف  ورخ�صته  ن�صاطه  ببيع  ق�صى  الذي 

متو�صع  ا�صرتاتيجيات  وفق  اتخد  لبنان، 

نطاق  �صمن  من  وياأتي  جديدة،  عاملية 

جهودنا الرامية اإىل تركيز روؤيتنا واإعادة 

متو�صعنا يف لبنان«.

واأ�صار اإىل اأن »املكتب التمثيلي �صيوا�صل 

و�صيكون  كما  لبنان  يف  االأعمال  اإدارة 

املالية  املوؤ�ص�صات  من  لعدد  نافذة 

واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  من  والعمالء 

لل�صبكة العاملية التي تغطي 69 �صوقا يف 

اأنحاء اآ�صيا واأفريقيا وال�رشق االأو�صط«.

»سيدروس بنك« يبصر النور

من اليمين: بابادوبولوس، خوري، وعسلي

امل�صارف  الحتاد  العام  االأمني  ك�صف 

العربية و�صام فتوح عن زيادة موجودات 

املا�صي  العام  خالل  العربية   البنوك 

ال�صابق،  بالعام  ا 
ً
قيا�ص  %  10 بن�صبة 

لت�صل اإىل 3.1 تريليونات دوالر.

و�صلت  العمالء  »ودائع  اأن  اإىل  واأ�صار 

تريليوين  اإىل  العربية  امل�صارف  يف 

دوالر، فيما بلغت الت�صهيالت املمنوحة 

ملختلف الن�صاطات االإقت�صادية اإىل 1.7 

من   %  60 نحو  متثل  اأنها  اأي  تريليون، 

الناجت املحلي االإجمايل العربي«.

الدول  يف  القلق  يثري  »ما  اأن  اإىل  ولفت 

ال�صيا�صية  االإرادة  غياب  هو  العربية، 

التنمية  يف  ت�صب  التي  واالإقت�صادية 

ا 
ً

خ�صو�ص واالإجتماعية،  االإقت�صادية 

ال�صغرية  امل�صاريع  بتمويل  يت�صل  ما 

اأن  حيث  البطالة  وحماربة  واملتو�صطة 

ال�10  تتجاوز  ال  امل�صاريع،  تلك  ن�صيب 

اجلهاز  يف  الت�صهيالت  اإجمايل  من   %
امل�رشيف العربي«.

ه اإىل »اخللل الهيكلي يف توزيع النمو 
ّ
ونب

م�صتوى  على  امل�رشفية  والن�صاطات 

ا 
ً
مرتفع النمو  كان  اإذ  العربي،  الوطن 

ارتفاع  ب�صبب  العربي  اخلليج  دول  يف 

واأ�صار  املا�صي،  العام  يف  النفط  اأ�صعار 

اإىل ا�صتحواذ دولتني على نحو 37 % من 

موجودات امل�صارف العربية بواقع 630 

ملياراً  و550  االإمارات  يف  دوالر  مليار 

يف ال�صعودية«.

»�رشورة  اإىل  العربية  امل�صارف  ودعا 

املوّلدة  التنموية  بامل�صاريع  االهتمام 

البطالة  حتدي  ملواجهة  العمل  لفر�س 

جمموع  ي�صل  الذي  العربي  الوطن  يف 

مليونًا   20 اإىل  فيه  العمل  العاطلني من 

غالبيتهم يف �صّن ال�صباب«.

3.1 تريليونات دوالر 
موجـودات المصـارف 

العربية فـي 2014
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للم�رشفيني  الدويل  االحتاد  رئي�س  لفت 

الحتاد  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  العرب، 

طربيه  جوزف  العربية  امل�صارف 

االأخرية  »امل�صتجدات  عمل  ور�صة  خالل 

للتقارير  الدولية  املعايري  تطبيق  يف 

لل�صناعة  ال�صلة  ذات  واملعايري  املالية 

االإف�صاح  »م�صاألة  اأن  اإىل  امل�رشفية« 

Disclosure يف القوائم املالية للم�صارف 
هامًا  دوراً  توؤدي  املالية،  واملوؤ�ص�صات 

زيادة  ويف  املالية،  االأ�صواق  انتظام  يف 

هذه  لنمو  املطلوبة  ال�صفافية  م�صتويات 

�صّك  ال  »مما  وقال:  وتطورها«.  االأ�صواق 

تهدف  االإف�صاح  يف  ال�صفافية  اأّن  فيه، 

للموؤ�ص�صة  احلقيقية  ال�صورة  اإظهار  اإىل 

واأ�صحاب  امل�صتثمرين  بالتايل  وت�صاعد 

العالقة Stock Holders يف اتخاذ القرار 

ولكي  بها.  عالقتهم  �صاأن  يف  ال�صليم 

تقدمي  من  املتوخاة  االأهداف  تتاأمن 

 من اأن 
ّ
امل�صارف لبياناتها املالية، ال بد

القوائم  الواردة يف هذه  البيانات  تتمتع 

التوقيت  املالءة،  اأهمها:  بخ�صائ�س 

والتماثل،  املقارنة  ال�صدقية،  املنا�صب، 

واالأهمية الن�صبية«.

املعلومات  اأهمية  اإىل  »نظراً  واأ�صاف: 

 من 
ّ
التي تت�صمنها القوائم املالية، ال بد

اإ�صفاء ال�صدقية عليها من قبل مفو�صي 

الذي  اخلارجيني  املراجعني  اأو  املراقبة 

البيانات  هذه  باأّن  ب�صهاداتهم  يدلون 

تعك�س يف �صكل معقول الو�صعية املالية 

للقوانني  مطابقة  واأنها  للم�رشف، 

الأ�صول  املنظمة  املحلية  واالأنظمة 

لالإف�صاح  الدولية  وللمعايري  املحا�صبة، 

املايل التي ت�صع القواعد املنظمة الإعداد 

القوائم املالية على اأ�ص�س علمية ومهنية 

درجات  اأعلى  يوفر  ما  وموحدة،  �صاملة 

يظهر  وبالتايل  القوائم،  لتلك  امل�صداقية 

�صورة وا�صحة للو�صع املايل للموؤ�ص�صة«.

المعايير الدولية
االأزمة  اأفرزته  »ما  اأن  طربية  وراأى 

كان  تداعيات  من  العاملية  املالية 

اأبرزها، ال بل اأخطرها، تلك اخل�صائر التي 

منيت بها امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 

والتي اأطاحت ببع�س كربيات امل�صارف 

االأمريكي   Lehman Brothers بنك  مثل 

املحا�صبية  املعايري  جمل�س  قام  وغريه، 

باإدخال  اأثرها  على   IASB الدولية 

الدولية  املعايري  على  جذرية  تعديالت 

ت�صبح  لكي   IFRS املالية  للتقارير 

واملوؤ�ص�صات  للم�صارف  املالية  القوائم 

ودقة،  وو�صوحًا  �صفافية  اأكرث  املالية 

املوؤ�ص�صات،  لهذه  الدقيق  الواقع  وتعك�س 

وقد جاءت هذه التعديالت متما�صية مع 

حزمة االإ�صالحات الرقابية واالإحرتازية 

وجمموعة  بازل  جلنة  بها  اأو�صت  التي 

.»G20 �دول الع�رشين اأو ما يعرف ب

واأكد »اأّن م�صارفنا العربية ملزمة اليوم 

العمل مبوجب هذه التعديالت، ولبنان هو 

يف طليعة الدول التي اأ�صدرت الت�رشيعات 

العاملة يف  التي تفر�س على امل�صارف 

لذلك  مبوجبها.  والعمل  التزامها  لبنان 

ننهل من بحر هذه  لكي  اليوم  نحن هنا 

امل�صارف  احتاد  يوفرها  التي  املعرفة 

من  النخب  هذه  اأيدي  على  العربية 

خربائنا على اأمل اأن نكون قد �صاهمنا يف 

تطوير العمل امل�رشيف العربي واالرتقاء 

املتقدمة  العاملية  امل�صتويات  اإىل  به 

لكي يبقى احل�صن احل�صني القت�صاداتنا 

العربية والقاطرة التي تقودنا اإىل التنمية 

االإقت�صادية والب�رشية والتي توؤدي دوراً 

اأ�صا�صيًا يف تطوير جمتمعاتنا العربية«.

طربيه: لإلرتقاء بالقطاع إلى المستويات العالمية

سمير حمود رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف
جمل�س  قرر  بالتعرث  مهددة  كانت  خطوة  يف 

انتهاء والية جلنة  قلية من  اأيام  قبل  الوزراء 

الرقابة على امل�صارف تعيني رئي�س واأع�صاء 

جلنة الرقابة على امل�صارف على النحو االآتي :

�صمريحمود رئي�صًا: واالأع�صاء اأحمد �صفا، منري 

وجاء  �رشكي�س.  جوزف  عازار،  �صامي  اإليان، 

�صمري  فحل  ومتديد،  تعيني  من  مزيجًا  القرار 

حمود بداًل من الرئي�س ال�صابق اأ�صامة مكدا�صي 

الذي  عواد  اأمني  من  بداًل  �رشكي�س  وجوزف 

يتمتع بكفاءة م�رشفية عالية.

حمود   �صمري  امل�صارف  على  الرقابة  للجنة  اجلديد  الرئي�س 

هو ال�صابع بعد الرئي�س �صليم احل�س والرئي�س 

حممد  ود.  جنار،  وليد  ود.  ال�صنيورة  فوؤاد 

بعا�صريي .ووليد علم الدين واأ�صامة مكدا�صي 

مع االإ�صارة اىل اإثنني من ال�صتة ال�صابقني هما 

رئي�صا حكومة.

ويتمتع �صمري حمود بفكر ا�صرتاتيجي ويجمع 

االإقت�صادي املاكوري  ال�صان  يف كفاءته بني 

واخلربة امل�رشفية ا�صافة اىل ال�صاأن القانوين، 

ع�صو  عام،  مدير  من�صب  ي�صغل  حاليًا  وهو 

املديونيات يف بنك  ادارة معاجلة  التنفيذية، رئي�س  اللجنة 

البحر املتو�صط.





بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

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

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

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

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�سـنـاعــات لـبنــانـيـة

السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
سامر جوزيف أبو زيد، معامل سامر شحادة، شركة الكار، حلويات اجلندولني، ابو سليم احللبي وشركاه، وشركة آرت ميتال.

معامل سامر شحادة.. حالوة  وطحينة الغزال
ب��دا ال�صي��د �صام��ر �صحادة من��ذ الع��ام 1993 ب�صناعة 

م�صنع��ه  يف  احللق��وم  وراح��ة  والطحين��ة  احل��الوة 

مبنطق��ة وادي الزين��ة الرميل��ة على ال�صاح��ل. ويعترب 

ال�صي��د �صحادة م��ن ال�صناعي��ني الطموح��ني الذين ال 

يق��ف ب�صناعته عند حّد بل يعمل دائمًا على تطويرها 

والرقي بها اىل اأعلى امل�صتويات فبعد جتهيز امل�صنع 

بخط��وط انت��اج جدي��دة وحديث��ة عم��د عل��ى ا�صافة 

خطوط النت��اج دب�س اخلروب وال�صم�صمي��ة وال�صكاكر 

وتني املعقود.

وك��ون هذه ال�صل��ع التي ينتجه��ا تدخ��ل يف ال�صناعات 

الغذائي��ة ف�صعار النظافة واجلودة هما التي يعتمدها امل�صنع يف 

�صناعته.

ويف لق��اء مع جملة ال�صناعة واالقت�صاد مع ال�صيد �صامر �صحادة 

�صاح��ب معامل حالوة وطحينة الغزال اأو�صح لنا  كيفية ت�صويق 

انتاج��ه يف خمتل��ف املناط��ق اللبناني��ة وي�ص��در ق�ص��م كبري من 

االنت��اج اىل ا�ص��واق عاملية مثل فرن�ص��ا وا�صبانيا واملانيا وجزر 

الكن��اري وكن��دا وكولومبي��ا. وحتدث ع��ن بع�س امل�ص��اكل التي 

تعيق �صناعتنا ب�صكل خا�س وال�صناعة عامًة فهي اواًل عدم دعم 

الدول��ة لل�صناعة وخا�صة للت�صدير فعملي��ة ال�صناعة وت�صويقها 

وت�صديرها كلها تقع على عاتق امل�صنع. عدا عن م�صاكل الكهرباء 

وما نعانية من تقنني وغالء يف املحروقات والفيول...

سامر شحادة

ت�ص��ري �صناع��ة اآالت ومع��دات الدواج��ن 

له��ا مكان��ة يف  لتك��ون  ثابت��ة  بخط��ى 

ال�صناع��ة اللبناني��ة، خا�ص��ة اأنها تعترب 

على عالقة مبا���رشة بالزراعة اللبنانية، 

اإال اأنه يف ظل ال�صيا�صة الزراعية يف لبنان 

فق��د تكون �صبب��ًا يف تنمية حاجة ال�صوق 

املحلية اىل هذا النوع من ال�صناعات. 

وع��ن هذه ال�صناعة قال جوزيف اأبو زيد 

اأح��د اأ�صح��اب موؤ�ص�صة جوزي��ف. �س.اأبو 

زي��د ل� »ال�صناع��ة واالقت�ص��اد«: »تعت��رب موؤ�ص�صتنا من 

املوؤ�ص�ص��ات الرائ��دة االوىل يف �صناعة االآالت واملعدات 

للدواجن على خمتل��ف اأ�صنافها من خالطات لالعالف 

كاحلب��وب  اأ�صتعم��االت  لع��دة  )وجواري���س  واالأ�صم��دة 

والزع��رت ونواقل حلزوني��ة ونواعري والتواب��ل وغريها( 

باع��الف  خا�ص��ة  ماكين��ات  ت�صني��ع  اىل  باال�صاف��ة 

الدواج��ن واملوا�صي، ومبا اأن ه��ذه ال�صناعات ال�صادرة 

ع��ن موؤ�ص�صتن��ا تتمي��ز باإتقان وجودة عالي��ة. لذلك فاإن 

املناط��ق  كل  يف  متداول��ة  منتوجاتن��ا 

اللبنانية والدول العربية«.

واأ�ص��اف: »اأن ه��ذه ال�صناع��ات متعلقة 

ب�صكل مبا�رش بن�صاط كل املداجن ومزارع 

االأبقار والتي هي �صبب رئي�صي يف تفعيل 

وزي��ادة االإنت��اج لهذا القط��اع، وتطويره 

يتعلق بدع��م من الهيئ��ات املخت�صة من 

حي��ث غالء امل��واد االولية مث��ل املعادن 

على اختالف اأنواعه��ا واملحركات، التي 

ه��ي حاج��ة رئي�صي��ة يف منتوجاتنا، واأي�ص��ًا غالء اليد 

العامل��ة وعدم حماية ال�صناعات املحلية، كل هذا يوؤثر 

على ت�رشيف هذه املنتوجات اأو ال�صناعات«.

وعن اخلط��وات لتطوير هذه ال�صناع��ة: »اخلطوات التي 

�صنقدم عليها تتعلق بالدرجة االأوىل بالهيئات املخت�صة 

بخلق اأ�ص��واق جديدة وعندها ي�صار اىل ت�صويق االإنتاج 

وبه��ذا تتم حركة العجل��ة االإقت�صادية يف كل املجاالت 

التي تتعلق بهذا القطاع«.

سامر جوزيف أبو زيد: صناعتنا تحتاجها المداجن والمزارع
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تاأ�ص�صت �رشكة الكار املتخ�ص�صة بتعبئة امل�رشوبات الروحية 

اىل  اإنتقلت  ثم  �صليمان  اأبو  يو�صف  يد  على   1950 العام  يف 

الذي عمل مع ولده جوزف على تطوير املهنة  اإبنه فيكتور، 

اإن�صاء مبنى جديد جمهز باأحدث االآالت واخلطوط  من خالل 

املتطورة يف عملية تعبئة امل�رشوبات الروحية من نبيذ وعرق 

وغريهما... 

التطورات  ال�صناعي ذكر فيكتور ان �صببه  النمو  وعن تباًطوؤ 

ال�صيا�صية، اإذ تخيم اأجواء القلق على االإقت�صاد اللبناين ب�صبب 

ال�صناعي،  القطاع  على  اأثر  ما  واالقليمية،  الداخلية  االجواء 

االإقت�صاد  على  امل�صيطر  للركود  كبريا  تاأثريا  هناك  اأن  كما 

العاملي. باال�صافة اىل االإ�صطرابات التي اجتاحت املنطقة، 

حركة  ف�صجلت  الداخلي  ال�صيا�صي  االإ�صقرار  عدم  اىل  واأدت 

الت�صدير تراجعًا مهمًا.

التي  امل�صتعملة  الطاقة  كلفة  ارتفاع  عليها  »نزيد  واأ�صاف: 

معدالت  يف  املوؤثرة  االإجمالية  الكلفة  عنا�رش  اأبرز  تعترب 

االإنتاج ال�صناعي وكلفة اليد العاملة واملواد االأولية.

وال ميكن اأن نن�صى  غياب التنظيم ال�صناعي من قبل الدولة. 

اإذ من املفرت�س بها اأن  تدعم هذا القطاع.وال تفر�س زيادات 

يف ال�رشبية فهي ترهق القطاعات املنتجة.كما يجب اأن توفر 

حماية جمركية لالإنتاج الوطني، وتعمد اإىل اإعفاء ال�صادرات 

على  ال�رشائب  وترفع  والر�صوم.  ال�رشائب  من  اللبنانية 

اإذ اإنها بذلك حتمي   الب�صاعة امل�صتوردة التي تغرق االأ�صواق 

ال�صناعة من الزيادة يف االإ�صترياد«.

املتبعة  اال�صرتاجتية  تعديل  منها:  تطويرية  خططًا  وطرح 

احلاجة.  ح�صب  املعدات  وتطوير  االأ�صواق،  متطلبات  ح�صب 

واال�صتعانة مب�صت�صارين اأجانب. و البحث عن اأ�صواق جديدة.

شركة الكار: األجواء الداخلية واإلقليمية أثرت على صناعتنا 

مدينة  م��ن  وحت���دي���داً   1975 ع���ام 

يف  جويدي  اآل  رحلة  ب��داأت  �صيدا، 

تاأ�صي�س  مع  احللويات  �صناعة  عامل 

ميزها  رحلة  اجلندولني«،  »حلويات 

االبتكار والتجدد اللذان كانا كفيلني 

لبنان  يف  الزبائن  اأذواق  باإر�صاء 

فعلى  واالأوروبية.  العربية  واالأ�صواق 

»حلويات  جنحت  ع��ام��ًا،   40 م��دى 

اجلندولني« يف ا�صتقطاب الزبائن، ما 

�صاهم يف تو�صعها عرب افتتاح 4 فروع 

لها على االأرا�صي اللبنانية، وفرعان 

تك�صا�س  داال����س  يف  لبنان  خ���ارج 

وبرلني.

فرعان جديدان
ووفقًا ملدير حلويات اجلندولني اأحمد 

اجلندولني  حلويات  »تعمل  جويدي، 

على افتتاح فرعني جديدين يف لبنان 

وعلى  واجلبل،  ال�رشقية  املنطقة  يف 

ابتكرت  حيث  اأكرث  منتجاتها  تطوير 

اأنواعًا جديدة من البقالوة بال�صوكوال 

والفريز وحلويات اأخرى من املنتظر اأن 

ت�صبح مق�صداً للزبائن.

واإذ اأ�صار اإىل اأن تطور االإنتاج وجودته 

حلويات  ا���ص��ت��م��راري��ة  يف  �صاهما 

اجلندولني على مدى ع�رشات ال�صنني، 

الكويت،  اإىل  ر 
ّ
ي�صد االإنتاج  اأن  اأعلن 

فرن�صا،  اأمل��ان��ي��ا،  ق��ط��ر،  االإم�����ارات، 

الدمنارك، ال�صويد و�صوي�رشا.

تحديات
حتديات  جملة  اإىل  اجل��وي��دي  ولفت 

»الكهرباء  اأبرزها  �صناعته  تواجه 

واملياه وال�رشائب«. 

القدرة  رف��ع  »����رشورة  على  د 
ّ
و���ص��د

عرب  اللبنانية  لل�صناعة  التناف�صية 

دعم قطاع الكهرباء«، وقال: »لطاملا 

م�صكلة  الكهرباء  انقطاع  لنا  �صكل 

كبرية، اإذ كنا نعمد اإىل ا�صتخدام بدائل 

يرفع  كان  ما  الكلفة،  مرتفعة  عنها 

يفقد  وبالتايل  االإنتاج  تكاليف  من 

اإن  طبعًا  التناف�صية.  قدرته  اإنتاجنا 

انخف�صت  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار 

من  بد  ال  لكن  جيد،  اأم��ر  وه��ذا  اليوم 

معاجلة هذا املو�صوع«.

حلويات الجندولين .. 40 عامًا من االبتكار والتجديد
الجويدي: فرعان جديدان في لبنان قريبًا
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مدير  و�صف  هكذا  والتطور«  التقدم  »�صنوات 

يون�س  و�رشكاه  احللبي  �صليم  اأب��و  �رشكة  عام 

حيث  ال�صبع،  ال�رشكة  عمل  �صنوات  احللبي 

احلالوة  ب�صناعة  املتخ�ص�صة  ال�رشكة  متكنت 

هذه  خالل  بها،  اخلا�صة  واملاكينات  بطحينة 

ال�صنوات من نيل ثقة زبائنها عرب احلفاظ على 

معايري اجلودة والتم�صك مبعدالت اأ�صعار تنا�صب 

اإمكاناتهم.

مت�صك  اأن  اإىل  االإط���ار،  ه��ذا  يف  احللبي  واأ���ص��ار 

ال�رشكة بهذه املعايري وامل�صداقية التي اأظهرتها 

ا�صتمراريتها  �صمنا  زبائنها  مع  التعامل  يف 

و�صاهما يف تطورها.

توفير الدعم
واأ�صار اإىل اأن قطاع ال�صناعات الغذائية يف لبنان حّقق تقدمًا 

كبرياً يف ال�صنوات االأخرية اإذ اإن ال�صناعيني يواكبون با�صتمرار 

اأحدث املوا�صفات واملعايري الدولية يف االإنتاج والتو�صيب، 

االآالت  وتطوير  لديهم،  االإنتاج  بتو�صيع خطوط  يقومون  كما 

عامليًا  عليها  املتعارف  اجلودة  برامج  واعتماد  واملعدات، 

بهدف مطابقة معايري ال�صالمة واجلودة.

الغذائية  ال�صناعات  �صمعة  اأن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

د على �رشورة توفري كل 
ّ
اللبنانية مهمة جداً، �صد

يحقق  اأنه  خ�صو�صا  القطاع  لهذا  الالزم  الدعم 

تقدما ملمو�صا وتو�صعا كبريا يف اخلارج«.

تواجه  مبجملها  اللبنانية  »ال�صناعة  وق��ال: 

ك��م��ًا ه��ائ��اًل م��ن ال��ت��ح��دي��ات، وع��ل��ى ال��دول��ة 

عرب  مواجهتها  يف  ال�صناعي  مل�صاعدة  التدخل 

االهتمام مب�صاكل الطاقة والكهرباء وال�رشائب 

والت�رشيعات«. 

القدرة التنافسية
التناف�صية  القدرة  رفع  يف  يتجلى  القطاع  دعم  اأن  واعترب   

اإذ تخو�س مناف�صة �رش�صة يف مواجهة  لل�صناعات اللبنانية 

اإعطاء  اأن ال�رشكة تناف�س عرب  اإىل  ال�صناعة االأجنبية، ولفت 

اأ�صعار مدرو�صة با�صتمرار والتم�صك مبعايري اجلودة.

اإذ  وتطورها،  ال�رشكة  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  احللبي  واأع��رب 

�صهدته  ال��ذي  املتوا�صل  والتو�صع  التطور  م�صار  اأن  يتوقع 

ال�رشكة خالل ال�صنني املا�صية �صي�صتمر.

»ابو سليم الحلبي وشركاه«.. تقدم وتطور
الحلبي: جودة إنتاجنا رفعت من قدراتنا التنافسية

»آرت ميتال« .. 15 عامًا من التمّيز
شحادة: نخوض عالم التكنولوجيا لنبقى عنوان الفن

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

امل��ع��ادن  �صناعة  تعترب 

املطلوبة  ال�صناعات  من 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�����ص��وق  يف 

تكون  عندما  خ�صو�صًا 

جودة  ذات  فنية  ال�صناعة 

تعتمده  م��ا  وه��ذا  عالية، 

يف  ميتال«  »اآرت  �رشكة 

لكافة  ت�صنيعها  تطبيق 

والديكورات  االآالت  اأن��واع 

التقنيات  با�صتخدامها 

خلدمة  وتطويعها  احلديثة 

االنتاج.

قال  مها 
ّ
تقد و  ال�رشكة   تاريخ  وعن 

»حم�صن  ميتال  »اآرت  �رشكة  مدير 

ميتال  »اآرت  �رشكة  »تقدم  �صحادة: 

»منذ 15 عامًا اف�صل ال�صناعات رغم 

فيها  مير  التي  االقت�صادية  االو�صاع 

حيث  كافة،  العربي  وال��ع��امل  لبنان 

االمنية  باالو�صاع  ال�صناعات  تتاأثر 

للمواد  والت�صدير  اال�صترياد  حيث  من 

�صناعاتها   يف  تدخل  التي  االول��ي��ة 

مة«.
ّ
رغم ذلك ال تزال يف املقد

 واأو�صح »اأن ال�رشكة تبحث دائمًا عن 

الفن  عنوان  هي  لتبقى  الطرق  اأف�صل 

ال�صناعة  نوعية  وعن  واالبتكارات، 

»اأن  ق��ال:  ال�����رشك��ة«.   مها 
ّ
تقد التي 

على  امل���ع���ادن  ���ص��ن��اع��ة 

اخ��ت��الف��ه��ا واأن���واع���ه���ا 

اأملنيوم  م��ن  واأ���ص��ك��ال��ه��ا 

اختالف  على  و�صتانل�س 

االح����ج����ام واال����ص���ك���ال 

واالنواع لتلبي بذلك جميع 

حاجات ال�صوق ويف كافة 

القطاعات من م�صت�صفيات 

ماركت  و���ص��وب��ر  وط��اع��م 

وجميع اأنواع الديكور«.

واأ����ص���اف حم�����ص��ن: »اأم���ا 

جديدنا  فهو تو�صيع نطاق 

عملنا، اذ انتجنا العديد من املاكينات 

الكهربائية(:  )املطاحن  ال�صناعية 

للحم�س  مطحنة    - للكعك  كمطحنة 

من  والعديد    - لل�صكر  مطحنة    –
خالط   – �صوكوال  خالط  اخلالطات: 

بودرة ... من اأجل تلبية جميع حاجات 

زبائننا وباأف�صل جودة«.
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�شادرات �شناعية

قيمة  جمموع  اأن  اىل  هنا  ن�سري 

اللبنانية  ال�سناعية  ال�سادارات 

مليار   3 بلغ   2014 العام  خالل 

و150 مليون دوالر اأمريكي )د.اأ(

مليون  و384  مليار   3 مقابل 

مليار  2013 و3  العام  د.اأ. خالل 

العام  خالل  د.اأ.  مليون   567 و 

ون�سبته باإنخفا�س  اأي   2012 
 2013 العام  %مقارنة مع   6.9  

العام  مع  مقارنة   % و11.7 

.2012
كما جتدر االإ�سارة اىل اأن املعدل 

العام  خالل  لل�سادارات  ال�سهري 

د.اأ.  مليون   262.5 بلغ   2014
خالل  د.اأ.  مليون   282 مقابل 

د.اأ.  مليون  و297.2   2013 العام 

خالل العام 2012.

الصادارات الصناعية اللبنانية خالل العام 2014
)بانخفاض 6٫9 ٪ عن 2013 و 11٫7 ٪ عن 2012(

طونيز فود-البوار عرق توما-قب الياس
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املرتبة االوىل: اآالت واأجهزة ومعدات 

مليون   57.0 قيمتها  بلغت  اإذ  كهربائية 

د.اأ. خالل كانون االول 2014.

�صناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

االأغذية اإذ بلغت قيمتها 50.1 مليون د.اأ. 

خالل كانون اللول 2014.

الثالثة: منتجات ال�صناعات  املرتبة 

مليون   40.7 قيمتها  بلغت  اإذ  الكيماوية 

د.اأ.

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�صنوعاتها بقيمة 28.0 مليون د.اأ. 

املرتبة اخلام�سة: لوؤلوؤ ، اأحجار كرمية 

و�صبه كرمية بقيمة 15.2 مليون د.اأ.

 أواًل : أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية 
في المرتبة األولى

الصادارت الصناعية اللبنانية خالل شهر كانون االول من العام 2014

)بإرتفاع 7٫4 ٪ عن كانون أول 2013 وانخفاض 11 ٪ عن 2012(

بلغ جمموع ال�سادارات ال�سناعية اللبنانية خالل �سهر كانون االأول 2014 ما قيمته 260.1 مليون د.اأ. مقابل 242.1 

 مليون د.اأ يف كانون االول 2013 و292.2 مليون د.اأ. يف كانون االأول 2012 اأي باإرتفاع وقيمته 17.9 مليون د.اأ. ون�سبته

 7.4  % مقارنة مع كانون االأول 2013 واإنخفا�س وقيمته 32٫2 مليون د.اأ. ون�سبته 11 % مقارنة مع كانون 
االول 2012.

الفرزل-poppinsافران الخبز السحري-مكسه
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�شادرات �شناعية

ال�صعودية  ت�صدرت  االوىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه االئحة حيث بلغت قيمة 

ال�صادرات اليها هذا ال�صهر 34.3 مليون 

القيمة  من   %  13 يوازي  ما  اأي  د.اأ. 

االجمالية لل�صادارات ال�صناعية.

االمارات  اإحتلت  الثانية:  املرتبة 

قيمة  بلغت  حيث  املرتبة  هذه  العربية 

ال�صادارات اإليها 27.4 مليون د.اأ. اأي ما 

يوازي 10.5 %.

هذه  العراق  اإحتلت  الثالثة:  املرتبة 

ال�صادرات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

اليها هذا ال�صهر 19.3 مليون د.اأ. اأي ما 

يوازي 7.4 %.

هذه  �صوريا  اإحتلت  الرابعة:  املرتبة 

ال�صادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

اإليها هذا ال�صهر 16.6 مليون د.اأ. اأي ما 

يوازي 6.4 %.

املرتبة اخلام�سة: اإحتلت تركيا هذه 

ال�صادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

اإليها هذا ال�صهر 14.5 مليون د.اأ. اأي ما 

يوازي 5.6 %.

اأ�سارات اإح�ساءات ال�سادارات خالل �سهر كانون االول 2014 اىل ان ال�سعودية ت�سدرت الئحة هذه الدول وقد 

جاء ترتيب الدول كما يلي :

ثانيًا : أسواق الصادارات الصناعية حسب الدول / والسعودية في المرتبة االولى .

شركة ولكو بي ام-شكا
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ثالثًا:أسواق الصادارات الصناعية حسب تكتالت الدول/والدول العربية في المرتبة األولى.

رابعًا: توزيع الصادارات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها خالل شهر كانون االول 2014

العربية  الدول  �صكلت  االوىل:  املرتبة 

الرئي�صة  ال�صوق  ال�صهر  هذا  خالل 

ن�صبة  اللبنانية  ال�صناعية  لل�صادرات 

قيمة  بلغت  وقد  االأجنبية  الدول  اىل 

ال�صادرات اإليها 149.6 مليون د.اأ. اأي ما 

ن�صبته 57.5 %.

الدول  اإحتلت  الثانية:  املرتبة 

االأفريقية الغري عربية املرتبة الثانية اإذ 

ا�صتوردت ما ن�صبته 14.5 %.

الدول  اإحتلت  الثالثة:  املرتبة 

اإ�صتوردت ما  اإذ  االأوربية املرتبة الثالثة 

ن�صبته 13.5 %.

الدول  اإحتلت  الرابعة:  املرتبة 

االأ�صيوية الغري عربية مبا ن�صبته 10.0 %.

ال�صناعية  ال�صادارات  اأن  اىل  ن�صري   - 1
كانون  �صهر  خالل  اهمها  كان  والتي 

واملعدات  واالأجهزة  االآالت   2014 االأول 

الكهربائية اإذ بلغت قيمتها 57.0 مليون 

د.اأ. وقد ت�صدرت ال�صعودية الئحة البلدان 

ما  ا�صتوردت  اإذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة 

قيمته 6.1 مليون د.اأ.

_ ومن ثم �صوريا بقيمة 4.2 مليون د.اأ. 

_ وتليها العراق بقيمة 3.8 مليون د.اأ.

االأغذية  �صناعة  منتجات  تليها   -  2
بقيمة 50.1مليون د.اأ.

البلدان  الئحة  ال�صعودية  اإحتلت   _

ما  ا�صتوردت  اإذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة 

قيمته 7.2 مليون د.اأ.

_ من ثم العراق بقيمة 5.4 مليون د.اأ.

_ ومن ثم �صوريا بقيمة 4.9 مليون د.اأ.

ال�صناعات  منتجات  تليها  ثم   -  3
مليون   40.7 قيمتها  بلغت  اإذ  الكيماوية 

د.اأ.

_ واإحتلت تركيا الئحة البلدان امل�صتوردة 

اإذ ا�صتوردت ما قيمته 9.3 مليون د.اأ.

_ ومن ثم العراق اإذ ا�صتوردت ما قيمته 

5.2 مليون د.اأ.
_ وتليها ال�صعودية بقيمة 4.5 مليون د.اأ.

الواردات من اآلالت والمعدات 
الصناعية خالل عام 2014

بلغ جمموع قيمة الوارادات من االآالت 

واملعدات ال�صناعية خالل العام 2014 

 300.4 مقابل  د.اأ.  مليون  نحو269.1 

مليون د.اأ. خالل العام  2013، و288٫1 

مليون دوالر اأمريكي خالل العام 2012 

اأي باإنخفا�س ون�صبته 10.4 % مقارنة 

ون�صبته واإنخفا�س   2013 العام   مع 

 6.6 % مقارنة مع العام 2012.

 أما أبرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية فهي 

كهربائية  ومعدات  واأجهزة  اآالت   

بقيمة 31.6مليون د.اأ.

 منتجات �صناعة االأغذية بقيمة 29.1 

مليون د.اأ.

 منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة 

24.9 مليون د.اأ.
كرمية  و�صبه  كرمية،  اأحجار  لوؤلوؤ،   

)دون املا�س اخلام و�صبائك الذهب(.

ة
ب
�ص

ن
ل
ا

0٫2

1٫5

1٫2

19٫3

0٫6

15٫6

4٫3

0٫5

0٫4

5٫5

4٫1

0٫6

0٫9

5٫8

10٫8

21٫9

1٫1

0٫7

0٫0

5٫0

100٫0



ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 42

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 جديتا - �شتورا 

 هاتف : ٥٤٥٥٠٠ )٨( ٩٦١  

فاك�س : ٥٤٥٣٤٥ )٨( ٩٦١

centerjdita@yahoo.com

La Roche Chocolate معمل �سوكوال الرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: 2٣٠٦٦7 ٣ - ٥٤٠٦٦7 ١ ٩٦١ - فاك�س: ٥٤١٦٦7 ١ ٩٦١

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com
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Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

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

www.matador-chocolate.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 2٥2٥77 )١(  ٩٦١ - فاك�س : 2٥2٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�سناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

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

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 2٥2٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : 2٥2٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring 
water is naturally filtered through the geological 
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It 
is protected by over four million m² of private 
natural reserve, ensuring the water is pure and 
suitable for a healthy lifestyle.

تنبع عالية على 1850م فوق �سطح البحر، وهي مياه نبع مكررة 

لبنان.  يف  تر�سي�ش  جبل  طبقات  يف  مرورها  خالل  من  طبيعياً 

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

مربع، فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي.

drinkaliya.com drinkaliya.com

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 (0)5 465 222, 961 (0)5 465 333  

M.: +961 (0)3 021028
info@drinkaliya.com
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

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

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

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �سركة �سدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٠١/٥٤2٥٤2-27٨2٤٨ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

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

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

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 8١٢٠8٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

املركز الرئي�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: 7٤٠٦٦2 7 ٩٦١

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 7٤٠٦٠٦ 7 ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ 7٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ ٣ ٩٦١



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

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: 77١٥١٩ ٠٣ 7٠٥277 ١ ٩٦١
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Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

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

Tony's food s.a.r.l



مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�شروان - جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : ٩2٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠2 )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩2٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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معمل يون�ش احللبي

ل�سناعة احلالوة والطحينة وال�سم�سم

�شيدا - مقابل م�شت�شفى الراعي - املدينة ال�شناعية الثالثة

هاتف: 2١٥٠٣٥ ٣ ٩٦١ - ٣٦٥٣2٠ 7٠ ٩٦١
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Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : 222٦٩٦ )7( ٩٦١  - تلفاك�س: 22٠٤2٥ )7( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥٤٣2٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�س : ٦٥٤٣٣٠ )١( ٩٦١

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

 معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �سنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

�سـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

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

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

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

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



ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 49

email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 648136

باإدارة ال�شيد حمزة
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -2١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

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

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

 معامل الفلوك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا
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 مخلالت - كبي�س

 مربيات - معلبات

 طازجة  ورق عنب

 زيتون - زيت زيتون

�سركة منتوجات ال�سيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams 
Canned Food 
Grape Leaves 

Olives-Olives Oil

E-mail: sales@aldayaa.com       Website : www.aldayaa.com

 الكورة - كفرعقا  

 لبنان ال�شمالي 

 هاتف:

 ٩٥ )٦( ٩٦١2٨٣٨ 

 فاك�س:

٩٥ )٦(  ٩٦١2٨2٨  

 خليوي :

  ٣٠٣٨٤ )٣( ٩٦١2  

 �س.ب : ١2 

اميون - لبنان
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢ )٧( ٩٦١4٥٢٠ 

 خليوي:

  ٧١١١١ )٣( ٩٦١8  

 فاك�س :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com
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املركز التجاري لل�سرق االأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : ٥١4٥٠٢ )8( ٩٦١  

4١٠4١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٥١4٥٠4 )8( ٩٦١ -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�س�سة انطوان اللقي�ش 

ل�سناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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موؤ�س�سة كفوري لل�سناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�شناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�شري

زحلة - البقاع - املدينة ال�شناعية �شارع الب�شاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤2١٤٤٤ 7٠ ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

�شد البو�شرية - مارتقال -  �شنرت عبد امل�شيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١2٤٩٠ ٣ - 7١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�ســـــر

Tiles & Marbel - بالط ورخام

ال�سناعات المنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥7٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: 7٥٣٥7٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: 7٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: ٣8٠٢٦٩ )٠٧( - ٣8١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥8 )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com



ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية 54



ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية 55

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

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



ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيك 56

املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥)١( ٩٦١7٥2٣ 

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

 �سركة ايكو للتجارة وال�سناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

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

اجلنوب - �شور - برج ال�شمايل - مفرق احلو�س

هاتف:٠7/٣٤77٤٨ - ٠٣/٣٩٤٦٨2 ٩٦١ - فاك�س: ٣٤77٤٨/٠7 ٩٦١

morexpaints@hotmail.com - www.morexpaints.com
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

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

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

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

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

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

هاتف: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

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

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

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

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

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com
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بريوت - امل�شيطبة - �شارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨7٤ )١( - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - ٨٠٠٥٠٩ ٣ ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥7٤١     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �سيك�ش

Jany Six

 داريا - ك�سروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  ٢٣١٥4٢ )٩( ٩٦١  - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�س�سة �سالح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

info@oussamco.com
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امل�سنع: الناعمة  - قرب البلدية

 االدارة و�سالة العر�س: 

بلفار �سامي ال�سلح - بناية يون�س

�س.ب: ١٩٧٦-١١ بريوت - لبنان

هاتف: ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١  

فاك�س: ٣٩٠٢٩٠ )١( ٩٦١

info@siblini-lighting.com

Lighting Fixtures Manufacturing &  Lighting Design

فــوؤاد �سـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONSSince 1922



املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠2٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧222٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine
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�سركة �ستيم لل�سناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب، النبطية، كفور، 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

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

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

Website: www.moughannilighting.com

MF �سركة مغني اإخوان �ش.م.م
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بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩72٠7 ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤7٥222  7٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic
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�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١ )٦( ٩٦١7 

 خلوي :

٦٦٦- )٣( ٩٦١7٣٣ 

٣٦ - )٣( ٩٦١7٦7٣ -7٠٩7٤٥ 

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

موؤ�س�سة جمال الدين ح�سن اأبوابراهيم للتجارة وال�سناعة

 البقاع - را�سيا  

 �سهر االأحمر  - ال�سارع العام  

بناية ال�سركة

خليوي: ٥٦٧٧٥٥ ٧٠ - 8٩٠4٠8 ٣ ٩٦١ 

هاتف: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

فاك�س: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

jamaleddineest@gmail.com
www.jamaleddine-est.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�سن - نادي الغولف - �سنرت بون مار�سيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

 خليوي:

١٥١٥ ٣ ٩٦١84 

 امل�سنع:

٢٢ ٧ ٩٦١4٩٩٥ 
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Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

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

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠2٦7 - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف



Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar
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 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 7٨٨١١٨ )١( - 7٨٨٠7٩ )١( ٩٦١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : ٤72٠٤2 )١( ٩٦١ - ٣7٥١2٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤72٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com
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موؤ�س�سة االإ�سكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥2 )7١( ٩٦١

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
Strech Film & Cling Film  /  سناعة تلزيق الورق وال�سفاف و�سريط تربيط�

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠١777 )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠77 )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣2٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :2٨٦2٥2 )٣( - ٨٠٨٠77 )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦2 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: ٨2٥2٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

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

موؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�سوف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية، خالطات، مطاحن الكشك، عجانات، معامل احلالوة والبرغل كاملة
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موؤ�س�سة ب�سام حممد �سربي كّنو للتجارة وال�سناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٠ ٣ ٩٦١8٠٩٦١ 

٩ ٧٠ ٩٦١4٢٢4٥ 

٦٥٦٩٣١ ٧١ ٩٦١ 

٢٩٣٥٠٢ ٧١ ٩٦١

٩٦١ 8 ٥١٣١٥٥

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

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

E.Mail: elissaco@live.com - +٣(٩٦١(2خلوي : ٨٨٣٤٤

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329

New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - ١٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: ٥٣2١77 ٣ ٩٦١
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Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

م�سنع علي الربجي واأوالده ل�سناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �شارع املحطة - بناية ال�شركة

هاتف: 7٨١٣٣٣ )٣( - ٩٠٠٤١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٩٠٠٣7١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: 22٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩2٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ 77٠٠ ٠٠٩٦٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: 7٥7١٨٣ 7١ ٩٦١ - 2٣2٩٦٨ 7٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�شغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �شيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

موؤ�س�سة يا�سر يو�سف واإخوانه للديكور والتعهدات

 ت�شميم وتنفيذ جميع اأنواع الديكورات - اأ�شقف م�شتعارة - جيب�س - جيب�شن بورد   

بال�شتيك - قناطر

هاتف: ٨٥٣٩٩٤ 7٠ ٩٦١ - ٩١٣٥٣٨ 7٦ ٩٦١
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Shreif Bros Factoryمعمل �سريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: ٣7٩٤٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues
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ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومرتو - بناية �شعالن

هاتف: ٨272٠٤ 7٨ - ٨٥٠٩2١ ٣ ٩٦١

chaalan.plast@gmail.com
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�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : ٩2٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - 27٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : 27٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

موؤ�س�سة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:٥٦٤٩٤٨ 7٦ ٩٦١

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤٦7٤٥٥ 7٦ ٩٦١

ال�شياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١

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

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/2٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

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

Plastiban �سركة بال�ستيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�سويق 

ال�سناعي

�سنع يف لبنان



Mtein, Main Road 
Tel: 961 4 296901/2/3

Fax: 961 4 296904
E-mail: tony@ldi-lb.com
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ر�شالة الإمارات

بدور  القيام  لال�صتثمار  دبي  توا�صل 

ال�صناعي  القطاع  رئي�صي يف دعم منو 

االإم�������ارات، مع  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 

التابعة  ال�رشكات  من  كبرية  م�صاهمة 

ال�صناعات  ق��ط��اع  يف  خ��ا���ص��ة  ل��ه��ا 

االإح�����ص��اءات  فبح�صب  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة. 

ال�صادرة عن �رشكة »دبي لال�صتثمار«، 

الم�صت عائدات ال�رشكة من ال�صناعات 

 1.71 امل��ق��اوالت  واأع��م��ال  التحويلية 

دي�صمرب   31 تاريخ  حتى  دره��م  مليار 

بالنمو  رئي�صي  ب�صكل  مدفوعًا   ،2012
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ���رشك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة 

ال�صناعي«  لال�صتثمار  و»دبي  »زجاج« 

و«»م�صاريع«.

دبي  غرفة  عن  �صادرة  درا�صة  واأبرزت 

االأهمية املتنامية للقطاع ال�صناعي، اإذ 

تبني الدرا�صة اأن القطاع ال�صناعي كان 

واحداً من اأعلى القطاعات دعمًا للناجت 

لدولة  النفطي  غري  االإجمايل  املحلي 

االإمارات على مدى العقد املا�صي، مع 

 %  14 بنحو  م�صتقرة  م�صاهمة  ن�صبة 

عن  ف�صاًل   ،2012-2001 الفرتة  خالل 

اأن م�صار النمو يف القطاع يعترب مماثاًل 

مل�صار النمو يف الناجت املحلي االإجمايل 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.

ال�����ص��ادرات  �صكلت   ،2012 ع��ام  ويف 

اإجمايل �صادرات  % من   53 ال�صناعية 

و22  ال�صلع  من  النفطية  غري  االإم��ارات 

فيها  مبا  ال�����ص��ادرات  اإج��م��ايل  من   %
مرتفعة  اأي�صًا  تعترب  والتي  النفطية، 

قيمة  زادت  اآخ���ر،  جانب  م��ن  ن�صبيًا. 

ال�صادرات ال�صناعية لالإمارات من 8.3 

مليارات دوالر )30.5 مليار درهم( يف 

دوالر  مليار   59.2 نحو  اإىل   2000 عام 

 2012 ع��ام  يف  دره��م(  مليار   217.5(

مبعدل منو �صنوي تراكمي قارب 18 %.

و�صهد القطاع ال�صناعي موجة منو قوية 

وهذا اليزال ي�صكل اأحد جماالت الرتكيز 

لال�صتثمار،  دب��ي  ل�رشكة  االأ�صا�صية 

وا�صع  طيف  عرب  ن�صاطها  ت��زاول  التي 

مبا  واملعاجلة،  الت�صنيع  عمليات  من 

االأملنيوم،  ومنتجات  الزجاج،  ذلك  يف 

الدوائية،  وال�صناعات  البناء،  وم��واد 

واملواد الغذائية والقطاعات ذات ال�صلة.

ال�رشكات  من  وهي  »زج��اج«،  و�صهدت 

طلبًا  لال�صتثمار،  دبي  ل�رشكة  التابعة 

هائاًل من االأ�صواق النا�صئة مع مبيعات 

عام  يف  دوالر  مليون   163.35 تخطت 

�رشكاتها  عرب  »زج��اج«،  وتوفر   .2012
التابعة - االإمارات للزجاج، لوميجال�س، 

للزجاج،  االأمريكية  ال�صعودية  ال�رشكة 

منتجات  امل�صطح،  للزجاج  واالإم��ارات 

زجاجية عالية اجلودة لقطاعات البناء 

وال�صيارات واالأمن والدفاع يف االأ�صواق 

املحلية والدولية.

لال�صتثمار  »دب����ي  ت�����ص��م  ب���دوره���ا، 

ال�صناعي« حتت مظلتها �رشكات تن�صط 

يف  ال�صناعية  التنمية  جم���االت  يف 

يف  مبا  واالإقليمية،  املحلية  االأ�صواق 

ذلك �رشكة الزيوت الطبيعية، واالإمارات 

وجلوبال  احلديدية،  املباين  الأنظمة 

ف��ارم��ا، وم��زرع��ة م��رم��وم ل��الأل��ب��ان، 

ودب��ي  ال��ل��دائ��ن،  ل�صحب  واالإم������ارات 

وت�صغل  الفنية.  واخل��دم��ات  للرافعات 

من�صاأة  لالأدوية  فارما،  جلوبال  �رشكة 

ت�صنيع على م�صاحة 27000 مرت مربع، 

بطاقة اإنتاجية �صنوية تبلغ 300 مليون 

قر�س دواء و150 مليون كب�صولة، واأكرث 

من 7 ماليني لرت من ال�رشاب اجلاف.

 1.7 مليار عائدات »دبي لالستثمار« 
 من الصناعات التحويلية 
والمقاوالت
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امل�صتهلك يف  اإدارة حماية  مدير  النعيمي  ها�صم  الدكتور  ك�صف 

اإطالق م�رشوع جديد حول »الرقابة  االإقت�صاد عن ترقب  وزارة 

خالل  تفعيله  اإىل  االإقت�صاد  وزارة  ت�صعى  الذي  االإلكرتونية« 

الرقابية من  اأجهزتها  االأ�صواق بهدف متكني  املقبلة يف  الفرتة 

تتبع اأ�صعار ال�صلع كافة يف كل  منافذ البيع يف الدولة.

ه النعيمي بطبيعة عمل م�رشوع »الرقابة االإلكرتونية« على 
ّ
ونو

ال�صلع يف منافذ البيع بربط الرقم التعريفي لل�صلع يف كل املتاجر 

مع النظام التقني للوزارة، لتحقيق اأهداف الوزارة يف اإلزام منافذ 

البيع ب�رشوط ولوائح االأ�صعار وقوانني حماية امل�صتهلك بالدولة.

يف  بيع  منفذ   45 ممثلي  مع  جمعه  الذي  االجتماع  خالل  واأقر 

الفجرية واملنطقة ال�رشقية تثبيت اأ�صعار 800 �صلعة ا�صرتاتيجية 

ال�صارقة،  باإمارة  ال�رشقية  املنطقة  ومدن  الفجرية  يف  وعادية 

الرئي�صية  امل��دن  كل  على  موزعة  بيع  منفذ   57 داخ��ل  وذل��ك 

واملناطق �صمن خمطط �صامل للوزارة لتثبيت 3500 �صلعة على 

م�صتوى الدولة، م�صرية اإىل وجود مبادرة فاعلة من قبل الوزارة 

التجارية  املنافذ  كل  وجتاوب   20% بن�صبة  االأ�صعار  لتخفي�س 

مع املبادرة طوال العام اجلاري 2015.

لتفعيل  اخلطوات  تن�صيق  اإىل  يهدف  االإجتماع  النعيمي:  وقال 

مبادرة تثبيت ما يزيد على 800 �صلعة غذائية يف اإمارة الفجرية 

ومدن كلباء وخورفكان ودبا احل�صن يف ال�صارقة، وت�صمل ال�صلع 

واالأرز  الطحني   2015 مبادرة  �صمن  اأ�صعارها  تثبيت  املقرر 

والزيت وال�صكر وامل�رشوبات وغريها، ومت التو�صل اإىل توافق تام 

التي مت تثبيت  ال�صلع  57 منفذ بيع يف املنطقة لبدء عر�س  مع 

اأ�صعارها خالل االأيام املقبلة.

الطموحة  مبادرتها  يف  ما�صية  االإقت�صاد  وزارة  اأن  وك�صف 

الداعية اإىل تخفي�س اأ�صعار ال�صلع الغذائية اال�صرتاتيجية 20 % 

على  �صلعة   3500 على  يزيد  ما  تثبيت  مع  اجلاري  العام  خالل 

م�صتوى الدولة، ودعا اأ�صحاب منافذ البيع اإىل حت�صري مبادرات 

وخطط ملو�صم رم�صان املقبل وتاأكيد مبادراته اخلا�صة بال�صلة 

الرم�صانية وتثبيت االأ�صعار.

اأ�صحاب املنافذ على �رشورة و�صع لوحات جدارية يف  واأطلع 

مداخل املحالت التجارية حتمل اأ�صعار ال�صلع املثبتة مع متكني 

املثبتة  ال�صلع  �صعار  حتمل  خا�صة  مل�صقات  من  ال�صلع  اأرف��ف 

وذلك على مدى العام اجلاري.

كل  االإقت�صاد  وزارة  يف  امل�صتهلك  حماية  اإدارة  مدير  ودع��ا 

االأماكن  الطاقة يف  م�رشوبات  بو�صع  االإلتزام  اإىل  البيع  منافذ 

املخ�ص�صة لها وبعيدا من متناول االأطفال والن�صاء احلوامل، واأن 

بدقة  الطاقة تو�صح  بيع م�رشوبات  اأماكن  تو�صع الفتات على 

املمنوعني من تناولها واال�صرتاطات.

إطالق مشروع رقابة األسواق إلكترونيًا 

فوائض دول الخليج المالية تدعم اقتصاداتها 7 سنوات
وال��دول  االإم���ارات  اقت�صاد  ق��درة  اإقت�صاديون،  خ��رباء  اأك��د 

دون  ما  اإىل  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  مواجهة  على  اخلليجية، 

فوائ�س  لديها  الدول  هذه  اأن  اإىل  م�صريين  احلالية،  االأ�صعار 

جراء  من  املا�صية  ال�صنوات  خالل  ادخرتها  �صخمة  مالية 

ارتفاع االأ�صعار..

اإ�صافة اإىل �صعيها القوي نحو تنوع اقت�صاداتها مبا يوؤدي اإىل 

تقلي�س ن�صبة م�صاهمة النفط يف الناجت االإجمايل لها. وك�صفوا 

توؤهلها  متنوعة  واإمكانيات  فوائ�س  لديها  اخلليج  دول  اأن 

لتحمل تداعيات انخفا�س االأ�صعار ملدة �صبع �صنوات على االأقل.

تطورات  ندوة  يف  م�صاركتهم  خالل  اأم�س،  اخل��رباء،  واأو�صح 

التعاون  جمل�س  دول  على  وانعكا�صاتها  الراهنة  النفط  اأ�صواق 

للدرا�صات  االإم��ارات  مركز  نظمها  التي  العربية  اخلليج  لدول 

والبحوث اال�صرتاتيجية، يف مقره يف اأبوظبي، بح�صور الدكتور 

اخلرباء  وع�رشات  للمركز،  العام  املدير  ال�صويدي  �صند  جمال 

تتميز  املجل�س  دول  ميزانيات  اأن  العامليني،  االإقت�صاديني 

باملرونة الكافية.

حاليًا،  هي  كما  التذبذب  يف  النفط  اأ�صعار  ت�صتمر  اأن  وتوقعوا 

متوقعني اأن تتح�صن االأ�صعار بداية العام املقبل، على اأن ت�صهد 

 2017 عامي  خالل  دوالراً  ثمانني  فوق  ملا  ملحوظة  زيادات 

و2018.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

تباع االأ�صاور واخلوامت.

العام  املدير  جامو�س«  »ب�صام  وب�صري 

كتابه  يف  واملتاحف  لالآثار  ال�صابق 

تاريخ  اإىل  ال�صورية«  االأثرية  »الوقائع 

»ذكر  وي�صيف:  »ال�صاغة«  �صوق 

�صفيان«  اأبي  بن  »معاوية  اأن  املوؤرخون 

موؤ�ص�س الدولة االأموية بنى لنف�صه ق�رشاً 

-1913 عامي  وبني  املنطقة،  هذه  يف 

1974م ت�صكلت بعثة وطنية باإدارة »ن�صيب 
اجلانب  يف  اأعمالها  وبا�رشت  �صليبي« 

ال�رشقي �صمن م�صاحة قدرها 20م طواًل 

و9م عر�صًا، وتركزت االأعمال االأولية يف 

امل�صاحة  �صمن  الواقعة  امل�صاطب  فك 

مغمو�صة  اأ�صا�صات  فظهرت  املذكورة 

اإ�صافة  القا�صية،  الكل�صية  باحلجارة 

من  فقرات  وبع�س  بازلتية  اأحجار  اإىل 

ورحى  الرمادي  بلونها  غرانيتية  اأعمدة 

طواحني بازلتية م�صتديرة ال�صكل واأقنية 

1974م اكت�صفت البعثة  مائية، ويف عام 

يقسم إلى »الصاغة الجوانية« و»الصاغة البّرانية«
سوق الصاغة... سمعة عربية وعالمية

أول نشوء لسوق 

»الصاغة« في »دمشق« 

كان في العهد »األيوبي« 

يتاألف »�سوق ال�ساغة« يف �سوريا من جمموعة م�ساطب كبرية يتوزع 

عليها بائعو املجوهرات، وك�سفت اللقى االأثرية يف املكان اأنه يعود اإىل 

الفرتة االأيوبية وقد يكون اأقدم من ذلك.

تقع ال�سوق جنوبي اجلامع االأموي قرب باب »الزيادة« و�سط »دم�سق«، 

وقد �سمت ال�سوق قدميًا 72 حماًل، اإال اأنه ويف عام 1960 م �سب فيها 

جمموعة  ال�سمال  من  يحدها  منها،  كبرياً  ق�سمًا  خرّب  هائل  حريق 

ال�سكنية ومن اجلنوب ما  البيوت  ال�رشق عدد من  الدكاكني، ومن  من 

تبقى من خان »ال�سفرجالين«، تعرف قدميًا با�سم �سوق »القوافني«؛ 

يوؤكد   وما  التقليدية،  واالأحذية  النعال  اأ�سناف  بائع  هو  و«القواف« 

ذلك وجود بع�س حمال بيع االأحذية يف هذه ال�سوق، وجماورة اخل�سب 

للذهب يف مكان واحد«.

الذهب  �صياغة  جمعية  اأن  اإىل  وي�صار 

ق�صمني:  اإىل  ال�صوق  ق�صمت  »دم�صق«  يف 

اللوؤلوؤ  يباع  وفيها  اجلوانية«  »ال�صاغة 

وفيها  الربانية«  و«ال�صاغة  واجلواهر، 
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حوريات  »معبد  عليه  اأطلق  ماء  منهل 

املاء« يتاألف من اأربع فتحات عر�س كل 

منها 590�صم عرث يف داخلها على اأنابيب 

مازالت يف اأماكنها االأ�صا�صية«.

»ال�صاغة« يف  ل�صوق  ن�صوء  »اأول  وتابع: 

»دم�صق« كان يف العهد »االأيوبي« حينما 

اجلامع  ِقبلي  ال�صائغني  �صوق  ظهرت 

االأموي يف قي�صارية م�صتقلة، اأما يف عهد 

»املماليك« .

فقد ازدهرت هذه ال�صناعة كثرياً، وكان 

»االأيوبي«  العهد  اأواخر  يف  لل�صاغة 

اللوؤلوؤ  و�صوق  العتيقة  ال�صاغة  �صوقان: 

اجلديدة  وال�صاغة  احلدادين،  �صوق  عند 

631ه�  عام  اأن�صئت  التي  القي�صارية  يف 

ِقبلي النحا�صني، وقد جددت �رشقي هذه 

اغ 
ّ
ال�صو فيها  و�صكن  اجلديدة  ال�صاغة 

وجتار الذهب واجلواهر«.   

االأثرية  االأعمال  اأن  »جامو�س«  وبني 

واأجري مو�صم  1992م  توقفت حتى عام 

منه  الهدف  وكان  1993م  عام  اأثري 

من  املبني  ال�صخم  البناء  عن  الك�صف 

»ق�رش  اأنه  اأعتقد  الذي  البازلتي  احلجر 

البحث  اأعمال  ك�صفت  كما  اخل�رشاء«، 

املعبد  �صمايل  تقع  مثمنة  بحرة  عن 

رث يف 
ُ
املائية، وع االأقنية  وجمموعة من 

املوقع على جرن حجري اأبي�س تو�صعت 

حتته قناة فخارية لت�رشيف املياه اآتية 

وبجوار  الغربية،  اجلنوبية  اجلهة  من 

�صوداء  حجرية  قطعة  على  رث 
ُ
ع احلو�س 

مر�صوفة ب�صكل نظامي ت�صكل مع االأوىل 

اجتاه قناة الت�رشيف، و�صمن طبقة من 

رث على قطعة نقد 
ُ
الرماديات املنهارة ع

مع  اململوكية  الفرتة  اإىل  تعود  برونزية 

ويف  خمتلفة،  وزجاجية  فخارية  ك�رش 

برونزي،  خامت  على  رث 
ُ
ع ال�صوية  نف�س 

وقال: »من خالل النتائج االأولية تو�صلنا 

للمكان  اأثرية  �صويات  ثالث  معرفة  اإىل 

واململوكية  االأيوبية  ال�صوية  ت�صمل 

موؤ�رشات  على  العثور  دون  والعثمانية 

ت�صري اإىل طبقة اأقدم«.

و�صهرة  ب�صمعة  ال�صوق  »تتمتع  واأ�صاف: 

حرفيوها  واأثبت  وعاملية،  عربية 

املعدن  هذا  مع  التعامل  يف  جدارتهم 

زينة  النا�س  ه 
ّ
عد الذي  الرباق  الثمني 

مهر  من  مبلغًا  له  فر�صدوا  وخزينة، 

املوا�صم  الفالحون  وانتظر  العرو�س، 

ل�رشائه وادخاره«.

وجه وزير املالية الدكتور اإ�صماعيل اإ�صماعيل االإدارة ال�رشيبية بالرتيث يف م�صاألة اتخاذ 

اأثار  والذي   %  5 بواقع  الذهب  الذي فر�س على  اال�صتهالكي  االإنفاق  ر�صم  ب�صاأن  قرار 

�صجة يف اأو�صاط ال�صياغ منذ االإعالن عنه ر�صميًا.

ال�صياغة  جمعية  مع  اأخرى  جل�صات  بعقد  يق�صي  التوجيه  اأن  اإىل  املعلومات  واأ�صارت 

جميع  ير�صي  حل  اإىل  التو�صل  ب�صاأن  املعنية  واالأطراف  بدم�صق  املجوهرات  و�صنع 

االأطراف وال ي�صكل خمالفة ملر�صوم االإنفاق اال�صتهالكي اجلديد.

ومن املتوقع اأن يكون االتفاق الذي تو�صلت اإليه جمعية ال�صاغة مع وزارة املالية ب�صاأن 

ر�صم االإنفاق املفرو�س على الذهب والذي و�صفته اجلمعية باأنه غري معلن اأو اأ�صبه باأن 

ب�صبب  �صهر، وح�صلت عليه اجلمعية  بفرتة  املحددة  انتهت مدته  قد  اتفاقًا �رشيًا  يكون 

مرور عدة منا�صبات منها عيد االأم خالل ال�صهر اجلاري.

املعلومات واملعطيات تفيد باأن اجلمعية قامت بتوريد ر�صم االإنفاق على كميات الذهب 

التي  اجلوهرية  امل�صاألة  ولكن  االتفاق،  مفعول  منذ �رشيان  اآذار  �صهر  بيعت خالل  التي 

�صتناق�س خالل االجتماعات القادمة مع اجلمعية �صترتكز حول مطالب اجلمعية بتعديل 

افتتح  املتوقع يف حال  الذهب، ومن  باالألف على كل غرام من   5 لي�صبح  الر�صم  ن�صبة 

الن�صبة  على  التعديل  يعر�س  اأن  التعديل  ال�صاغة ب�رشورة  نظر  بوجهة  القرار  اأ�صحاب 

لي�صدر  الوزراء  جمل�س  رئا�صة  يف  االقت�صادية  اللجنة  على  عليها  االتفاق  �صيتم  التي 

االإنفاق اال�صتهالكي  الذهب �صمن مر�صوم  الن�س اخلا�س مبادة  بعدها مر�صوم بتعديل 

لعام 2015.

وكانت اجلمعية اأكدت اأن ر�صم االإنفاق اجلديد اأثر على �صوق الذهب ودفعه باجتاه اجلمود 

وتوقف حركة التداوالت اليومية، االأمر الذي حث عدداً من جتار الذهب واأ�صحاب الور�س 

اإىل التفكري باإلغاء ا�صرتاكاتهم يف اجلمعية والتوقف عن العمل، ولكن جهود اجلمعية يف 

اإي�صال مطالبها اإىل رئا�صة جمل�س الوزراء اأف�صت اإىل اجتماع عقد موؤخراً وتراأ�صه رئي�س 

اآليات ا�صتيفاء الر�صم من ال�صاغة ومتخ�س عنه  احلكومة الدكتور وائل احللقي وناق�س 

الحقًا اتفاق غري معلن بني اجلمعية ووزارة املالية.

الهدنة بين الصاغة والمالية انتهت

 »السوريون يبنون سورية«.. 
المعرض الثاني إلعادة اإلعمار

تتح�رش  املوؤ�ص�صة ال�صورية الدولية للت�صويق »�صيما«  الطالق املعر�س الثاين العادة 

اعمار �صورية الذي تنظمه يف 18 اأيار القادم يف فندق داما روز حتت عنوان »ال�صوريون 

يبنون �صورية« مب�صاركة ع�رشات ال�رشكات العاملة  يف جمال االعمار وخدماتها.

وا�صار مديرعام املوؤ�ص�صة موفق طيارة اىل اإن »اطالق الدورة اجلديدة من املعر�س 

جاء بعد النجاح الذي حققه املعر�س االأول الذي اأقيم اأواخر العام املا�صي والقى 

اقباال من قبل امل�صاركني والزوار وذلك بهدف تلبية متطلبات عملية اإعادة االإعمار 

الوطنية  واالقت�صادية  التجارية  الفعاليات  مب�صاركة  احلديثة  التقنيات  وا�صتقطاب 

ور�صم مالمح ا�صرتاتيجية العمل للمرحلة القادمة«.

ويت�صمن املعر�س عدة جماالت ت�صمل خدمات البناء واالإن�صاء واخلدمات العقارية 

واال�صت�صارات  املحركة  والقوى  والطاقة  واخلارجي  الداخلي  واالإك�صاء  والهند�صية 

الفنية والبنى التحتية والتعهدات امليكانيكية والبنوك و�رشكات التاأمني  ا�صافة اىل 

عدد من ال�صفارات املعتمدة بدم�صق.

وجتدر اال�صارة اىل ان املعر�س االأول الإعادة اإعمار �صورية قد اأقيم يف �صهر ت�رشين 

يف  العاملة  الوطنية  ال�رشكات  كربى  من  �رشكة  اأربعني  مب�صاركة  املا�صي،  الثاين 

جماالت خمتلفة.
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ر�شالة العراق

املهدي،  عبد  عادل  النفط  وزير  قال 

ا�صرتاتيجية  اإنه يعمل وفق ثالث خطط 

والغاز،  النفط  من  العراق  اإنتاج  لزيادة 

يف وقت اأكد فيه اأن العراق حقق منجزا 

عظيما متمثال بجولة الرتاخي�س.

واأو�صح عبد املهدي يف بيان �صحايف، 

جوالت  رافق  الذي  الوطني  »اجلهد  اأن 

الرتاخي�س، هو من يدير عملية ا�صتخراج 

»�رشكات  اإن  القول  اإىل  وم�صى  النفط«. 

وزارة النفط هي التي تدير بع�س االآبار«.

مازالت  كثرية  رقعًا  »هناك  اأن  واأكد 

بعيدة عن العمليات النفطية نحاول اأن 

اأو  تراخي�س جديدة  بجولة  اإما  ندخلها 

اأن »العن�رش  باجلهد الوطني«. واأ�صاف 

االإنتاج  زيادة  يف  ي�صاهم  الذي  الثالث 

هو التعاون مع دول اجلوار«.

مفاو�صات  بداأ  »العراق  اأن  اإىل  واأ�صار 

مع ايران ومع الكويت يف كل ما يتعلق 

باحلقول امل�صرتكة والعمل امل�صرتك بني 

وم�صاعدة  لت�صهيل  املتجاورة  البلدان 

يف  ي�صهم  ما  االآخر  للطرف  طرف  كل 

تعظيم االإنتاج وي�صاعد يف تنوع اإنتاج 

العراق«.

اأن  عن  البيان،  املهدي يف  عبد  وك�صف 

عن  بعيدة  مازالت  كثرية  رقعًا  »هناك 

ندخلها  اأن  نحاول  النفطية  العمليات 

باجلهد  اأو  جديدة  تراخي�س  بجولة  اإما 

اأجنز  »العراق  اأن  اإىل  واأ�صار  الوطني«. 

بجوالت  متمثاًل  �صابقًا  عظيمًا  منجزاً 

الرتاخي�س النفطية«.

إرتفاع الصادرات عبر »جيهان« التركي إلى 400 ألف برميل يوميًا
»النفط«: ثالث استراتيجيات لزيادة اإلنتاج
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وفق  »يعمل  اأنه  املهدي  عبد  واأ�صاف 

اإنتاج  لزيادة  ا�صرتاتيجية  خطط  ثالث 

اأوالها  تتمثل  والغاز  النفط  من  العراق 

ب�رشكات  وثانيها  الرتاخي�س  بجوالت 

الوزارة التي تدير بع�س االآبار«.

�صادرات  ارتفعت  ذاته،  ال�صعيد  وعلى 

خام كركوك اإىل 400 األف برميل يوميًا 

عرب ميناء جيهان الرتكي.

كانت  االحتادية  النفط  وزارة  لكن 

االأنبوب  عرب  ال�صادرات  اإن  قالت،  قد 

»جيهان«  مرفاأ  اإىل  الرتكي  العراقي 

يوميًا  برميل  األف   300 نحو  بلغت 

وحقول  كركوك  حقول  اإنتاج  من  وذلك 

كرد�صتان.

يف  والطاقة  النفط  جلنة  رئي�س  واأكد 

يف  وم�صدر  كركوك  حمافظة  جمل�س 

الك�صف  عدم  ف�صل  ال�صمال  نفط  �رشكة 

»اإنتاج  اأن  ت�رشيحات،  يف  ا�صمه،  عن 

األف   170 ال�  يتجاوز  مل  كركوك  حقول 

برميل كمعدل يومي«.

اإىل ذلك، اأعلنت حكومة اإقليم كرد�صتان، 

املتفق  النفط  من   97% �صلمت  اأنها 

اإىل  اأ�صارت  فيما  املركز،  اإىل  عليها 

من  القانوين  ا�صتحقاقها  بانتظار  اأنها 

احلكومة االحتادية.

وقالت وزارة الرثوات الطبيعية التابعة 

»االإقليم  اإن  بيان �صحايف،  لالإقليم يف 

مي�صي نحو االلتزام باجلزء املتعلق به 

تو�صل  الذي  النفط  ت�صدير  اتفاق  من 

اإليه مع احلكومة االحتادية يف بغداد«. 

�صتمكن  الكميات  »هذه  اأن  واأ�صافت 

النفط  �صادرات  زيادة  من  العراق 

الوقت  يف  حا�صمة  ب�صورة  واالإيرادات 

املنا�صب ال�صتقرار ووحدة البالد«.

وذكرت الوزارة اأن »االإقليم ومع التزامه 

 ،2015 لعام  االحتادية  املوازنة  ببنود 

املا�صي  �صباط  �صهر  نهاية  حتى  �صدر 

ما يقارب ال� ٪97 من االإمدادات املتفق 

يف  �صومو  اإىل  اخلام  النفط  من  عليه 

ميناء جيهان الرتكي«.

االحتادية  احلكومة  »على  اأن  وتابعت 

قانون  مبوجب  التزاماتها  تنفيذ 

املوازنة وتقدمي حكومة اإقليم كرد�صتان 

حل�صتها  القانوين  ال�صهري  ا�صتحقاقها 

تخ�صي�س  ذلك  يف  مبا  امليزانية،  من 

اأموال  من  عليه  متفق  خا�س  ر�صيد 

للبي�صمركة«.

تدل االإح�صاءات املتوافرة لعام 2015 على اأن العراق ينتج نحو 1.86 بليون قدم 

مكعبة يوميًا من الغاز امل�صاحب للنفط، لكن نحو 1.3 بليون قدم مكعبة منها حُترق 

يوميًا لعدم توافر من�صاآت املعاجلة الالزمة ال�صتغالل الغاز وا�صتعماله يف جماالت 

عديدة مثل توليد الكهرباء وكوقود مل�صانع االإ�صمنت واالأ�صمدة والبرتوكيماويات، 

اإمكانية  عن  ناهيك  االإنتاجية،  طاقتها  لزيادة  النفطية  االآبار  يف  ال�صخ  واإعادة 

اإي�صاله مبا�رشة اإىل االأحياء ال�صكنية بداًل من اال�صتمرار يف ا�صتعمال القوارير، اأو 

العامة. فالفائدة من جممل هذه اال�صتعماالت  ا�صتعماله يف مركبات املوا�صالت 

املنت�رشة حول العامل، هو اال�صتغالل االإقت�صادي للوقود بداًل من حرقه، وتقلي�س 

ن�صبة التلوث املناخي، واإف�صاح املجال لت�صدير كميات اأكرب من النفط اخلام، بداًل 

من ا�صتعمالها حمليًا وخ�صارة قيمة ال�صادرات.

ويوؤدي هذا احلرق للغاز امل�صاحب اإىل عدد من اخل�صائر الفادحة للبالد، من تلوث 

اإح�صاءات  العامل ح�صب  الغاز يف  اأكرث دولة حترق  رابع  العراق  اجلو، حيث يعترب 

اأن  النفط، ومبا  الغاز امل�صاحب الإنتاج  الوقود املحروق هو  اأن  2011، ومبا  عام 

اإنتاج النفط اخلام العراقي يف ازدياد، فمعنى ذلك اأن كمية الوقود املحروق حاليًا 

هي اأعلى منها عام 2011. واإ�صافة اإىل التلوث املناخي، هناك اأي�صًا خ�صارة مالية 

عالية تقدر بنحو 70 - 100 بليون دوالر خالل 2015 - 2020 اأو الن�صف الثاين من 

هذا العقد، بح�صب اخلبري النفطي العراقي �صعداهلل فتحي.

ويوؤدي حرق الغاز اإىل �صياع الفر�صة االإقت�صادية لتغذية حمطات الكهرباء، حيث 

العراق  اأنحاء  الكهربائية تنقطع �صاعات كثرية يوميًا يف خمتلف  الطاقة  ال تزال 

لنق�س الوقود وا�صتعمال النفط اخلام اأو املنتجات البرتولية بداًل عن ذلك، ما يعني 

�صياع ثروة اإقت�صادية �صخمة واأعباء م�صتمرة للمواطنني.

العراق رابع دولة تحرق الغاز!
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اقت�شاد عربي

ال ينفصل المسعى اإلثيوبي عن لعبة األمم في رقعة الشطرنج العالمية
أميركا و»إسرائيل« تعبثان بحوض النيل

تعترب ق�سية مياه نهر النيل من اأهم الق�سايا املثارة على مدار العقود 

الثالثة املا�سية، ب�سبب الغياب امل�رشي عن اأفريقيا خالل فرتة اأزمتها، 

بق�سية  والعبث  النيل،  حو�س  دول  اإىل  و«اإ�رشائيل«  اأمريكا  ودخول 

م�سريية لهذه الدول.

 - امل�رشيون  واأفاق  »ال�صكرة«  ذهبت 

اأن  علي   - �صنة  اآالف  منذ7  مرة  الأول 

واأن عرقلة مياهه عن  لي�س منيعا  النيل 

كدولة.. وطنهم  النهيار  مقدمة  اجلريان 

العن�رش  علي  اللوم  و�صع  ميكن  ال  هنا 

وقوته  وجوده  يف  �صك  ال  الذي  االأجنبي 

ال�صاحة  تكون  عندما  اإال  ياأتي  ال  لكنه 

بني  العي�س  ميكنها  ال  فالنعجة  جاهزة 

الذئاب وال�رش ينجح عندما ت�صعف الدول 

م�صاحلها  حماية  يف  حيلتها  وتفقد 

احليوية. 

النيل واألمن القومي المصري
الدولة  قوة  القومي  االأمن  يعني  يعد  مل 

االإقت�صادية  قوتها  واإمنا  الع�صكرية 

ومدى قدرتها على احلفاظ على مواردها 

الطبيعية وتنميتها ويف مقدمتها املياه. 

احلادي  القرن  يف  الدول  اأمن  فاإن  لذلك 

متزايدة  ب�صورة  يعتمد  �صوف  والع�رشين 

على � االأمن الطبيعي اأي تاأمني احل�صول 

الطبيعية من طريق �صمان  املوارد  على 

والرثوة  الطاقة  م�صادر  اإىل  الو�صول 

القابلة  واالأرا�صي  واملياه  املعدنية 

للزراعة واملناف�صة العاملية على املوارد 

لالختالالت  ا 
ً
م�صدر �صتكون  الطبيعية 

االإقت�صادية واال�صطرابات وانت�صار عدم 

ن�صوب  اإىل  االأمر  ي�صل  وقد  اال�صتقرار 

�رشاعات م�صلحة.

دول  بني  اخلالفات  وترية  ت�صاعد  فمع 

ر بع�س  منابع النيل ودول امل�صب، وَتَنكُّ

رة 
ِّ
واملقر املنِظمة  لالتفاقيات  الدول 

املياه،  تلك  يف  التاريخية  م�رش  حلقوق 

غياب  يف  االإطارية  االتفاقية  وتوقيع 

�صهيوين  حترك  مع  وال�صودان..  م�رش 

م�رش  ح�صة  على  للتاأثري  الدول  تلك  يف 

على  والعمل  النيل،  مياه  من  وال�صودان 

هي  امل�رشي،  القومي  االأمن  زعزعة 

اأعلنت  »اإ�رشائيلية« قدمية، حيث  �صيا�صة 

يف  الزمن  من  عقود  قبل  مائري«  »غولدا 

مع  التحالف  »اإن  بقولها:  لها  خطاب 

نهرين  اأكرب  اأن  يعني  واأثيوبيا  تركيا 

 - والفرات  النيل  اأي   - املنطقة  يف 

هذه  اأن  ويبدو  قب�صتنا«  يف  �صيكونان 

ال�صيا�صة اال�صرتاتيجية ت�صعى »اإ�رشائيل« 

ن�صهده  اأدل على ذلك مما  لتحقيقها، وال 

»اإ�رشائيل«  بني  حتالفات  من  اليوم 

واأثيوبيا، وبني »اإ�رشائيل« وتركيا.

»اإ�رشائيل«  ل�  اأن  القول  الطبيعي  من 

وهناك  النيل  مياه  يف  قدمية  اأطماعا 

 1979  /1974  /1903 درا�صات منذ عام 

النيل،  مياه  من   %  1 على  للح�صول 

دول  يف  وجودها  خالل  من  ت�صعى  كما 

اأرا�صي  وامتالك  �رشاء  اإىل  النيل  اأعايل 

زراعية براأ�س مال يهودي بدعوى اإقامة 
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تلك  يف  زراعية  م�رشوعات 

والكنغو  )اإثيوبيا  االأرا�صي 

قامت  كما  الدميقراطية( 

تف�صيلية  درا�صات  باإعداد 

زائري،  اإثيوبيا،  من  لكل 

�صدود  لبناء  واأوغندا  روندا 

عالوة  زراعية  وم�رشوعات 

»اإ�رشائيل«  تعمل  ذلك  على 

حو�س  دول  حتري�س  على 

النيل على املطالبة باإعادة 

املياه  ح�ص�س  يف  النظر 

ويوؤكد  النيل  بنهر  اخلا�صة 

كتابه  يف  �صوفر  ارنون 

يف  املياه  على  ال�رشاع 

ذكر  الذي  االأو�صط  ال�رشق 

»اإ�رشائيل«  ل�  »اأن  فيه 

اإ�صرتاتيجية يف دول حو�س 

املياه  توزيع  واأن  النيل 

بني دول حو�س النيل يوؤثر 

»اإ�رشائيل«  على  مبا�رشة 

يف  اإثيوبيا  مع  تن�صق  وهي 

ذلك«.

ال �صك جاء بناء �صد النه�صة 

للتحري�س  نتيجة  االإثيوبي 

ليربمان  اأفيغدور  واأن  االإ�رشائيلي... 

من  هدد  االإ�رشائيلي،  اخلارجية  وزير 

م�رش،  واإغراق  العايل  ال�صد  بق�صف  قبل 

اأفريقية  دول  بجولة يف خم�س  قام  كما 

اإ�رشائيلي  وفد  راأ�س  على   2011 عام  يف 

ي�صم اأكرث من مائة �صخ�س معظمهم من 

رجال املال واالأعمال ف�صال عن اخلربات 

بناء  جمال  يف  املتخ�ص�صة  الهند�صية 

»اإ�رشائيل«  خدمات  وعر�س  ال�صدود، 

مياه  لتحويل  ال�صدود ومتويلها  بناء  يف 

امل�صمومة  الثمار  اأبرز  من  وكان  النيل.. 

ومل  »عنتيبي«.  اتفاقية  التحري�س  لهذا 

مل  مثلما  الطعنة،  بهذه  م�رش  تفاجاأ 

اإ�رشائيلية اتفاقا  تفاجاأ بتوقيع �رشكات 

من  العائد  الطاقة  منتوج  توزيع  لتويل 

 اجلديد«.
ّ
ال�صد

وكانت احلكومة االإثيوبية قد اأ�صندت اإىل 

وتوزيع  اإدارة  مهمة  اإ�رشائيلية  �رشكة 

ومنها  اإثيوبيا،  يف  الكهرباء  ونقل 

الكهرباء املنتجة من �صد النه�صة اجلاري 

معناه  وهذا  االآن.  االأوىل  مرحلته  تنفيذ 

�صتتحكم  االإ�رشائيلية  ال�رشكة  هذه  اأن 

الكهرباء  وتوزيع  ت�صويق  عملية  يف 

املنتجة من ال�صد، وحتديد كميات املياه 

من  كل  اإىل  تدفقها  امل�صموح  املن�رشفة 

م�رش وال�صودان، ف�صال عن كميات املياه 

املخزنة يف بحرية ال�صد هناك.

الدور األميركي
وال يغيب هنا الدور االأمريكي يف ح�صار 

الواليات  وقامت  وال�صودان،  م�رش 

املتحدة االأمريكية عرب مكتب ا�صت�صالح 

بدرا�صة   1964 عام  االأمريكية  االأرا�صي 

االأرا�صي  م�صتوى  على  الإثيوبيا  �صاملة 

م�صتوى  وعلى  للزراعة  ال�صاحلة 

وتوليد  املياه  لتخزين  ال�صدود  بناء 

مركز  اأ�صدر  كما  الكهرومائية.   الطاقة 

والدولية  االإ�صرتاتيجية  الدرا�صات 

 1988 عام  درا�صة   )CSIS( بوا�صنطن 

االأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  حول 

االأو�صط  ال�رشق  يف  املائية  املوارد  اإزاء 

للم�صتقبل  اإ�صرتاتيجية  انتهاج  بهدف 

املنطقة  االأمريكية يف  امل�صالح  لتعزيز 

حو�س  مياه  اأزمة  الدرا�صة  حددت  وقد 

اأ�صدر  كما  العالج،  وكيفية  النيل  نهر 

واالإ�صرتاتيجية  الدولية  الدرا�صات  مركز 

يف  تاون  جورج  بجامعة 

 ،2003 �صباط  من  االأول 

احلملة   � بعنوان  اإ�صدارة 

على االإرهاب واحلرب على 

ملواجهات  مدخل  العراق: 

خمتلفة  باآليات  اأخرى 

�صالح  هناك  لي�س  اأنه  اأي 

�صالح  من  اأجنح  اأو  اأف�صل 

يف  ال�صتخدامه  املياه 

وال�صودان  م�رش  مواجهة 

هي  مثلما  النيل  مياه  واأن 

م�صدر حياة لكل من م�رش 

ا  اأي�صً فاإنها  وال�صودان 

م�صدر فناء.

امل�صعي  ف�صل  ميكن  ال 

االأمم  لعبة  عن  االإثيوبي 

�صطرجن  رقعة  يف  الكربي 

اإثيوبيا  فيها  توؤدي  عاملية 

ال�صعيف  البيدق  دور 

الالعب  به  يدفع  الذي 

�صنحت  كلما  لالأمام  خطوة 

الفر�صة. 

كثريون  الالعبون 

حو�س  على  يتزاحمون 

املياه  ونهب  االأرا�صي  خلطف  النيل 

احلروب  ا�صتعلت  لو  وحتى  والرثوات 

حياة  �رشيان  وحتول  ال�رشوع  وجفت 

امل�رشيني ورقة من اأوراق ال�رشاع. 

االأفريقية  قواتها  بقيادة  حتتفظ  اأمريكا 

وتعترب  االأفريقي  القرن  يف  االأفريكوم 

جيبوتي-  مع  الأن�صطتها  قاعدة  اإثيوبيا 

الهندي  واملحيط  االأفريقي  القرن  يف 

يف  يدها  تطلق  املنطقة  و�رشطي 

ملواجهة  وغريهما  واإريرتيا  ال�صومال 

ال�صني  وتدخل  املت�صددة  اجلماعات 

اال�صتثمارات  بنعومة  نف�صه  اخلط  على 

وامل�صاركة بتمويل ال�صدود اأي�صا اإيطاليا 

والهند اأما املخزي حقا بح�صب احلقوقي 

عربية  دول  مواقف  فهو  الربعي-  جناد 

مليارات  عر�صت4  فاإحداها  ال�صد،  من 

االإثيوبي. وي�صري  ال�صد  اإ�صهاما يف  دوالر 

اأن  اإيل  املائي  اخلبري  الدين  نور  د.نادر 

هائلة  ا�صتثمارات  ت�صخ  عربية  دوال 

ال�صودان  وجنوب  اإثيوبيا  يف  للزراعة 

فدان  ماليني  زراعة5  بفجاجة  وتعر�س 

م�رش  ح�صة  من  امل�صتقطعة  املياه  من 

ومل ينتظروا انتهاء االأزمة.



العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L86

اقت�شاد عربي

 اإلحتياطي النقدي لليمن 
يتراجع للشهر السادس

اأظهرت بيانات حكومية مينية اليوم اأن احتياطيات البالد من 

النقد االأجنبي تراجعت 6 % يف يناير/كانون الثاين املا�صي، 

دي�صمرب/كانون  يف  دوالر  مليارات   4.665 من  لينخف�س 

وكان  التايل.  ال�صهر  يف  دوالر  مليارات   4.383 اإىل  املا�صي 

املا�صي  العام  من  نف�صه  ال�صهر  يف  يناهز  االحتياطي  حجم 

5.230 مليارات دوالر.
وي�صري هذا الرتاجع اإىل موا�صلة االحتياطي النقدي يف اليمن 

ال�صهر  املركزي  البنك  قال  اإذ  املا�صي،  العام  منذ  هبوطه 

 ،%  12.8 بن�صبة   2014 يف  تقل�س  االحتياطي  اإن  املا�صي 

النفطية  امل�صتقات  ا�صترياد  فاتورة  تفاقم  اإىل  ال�صبب  واأرجع 

واملواد الغذائية االأ�صا�صية مقابل تقل�س ال�صادرات.

عن  ال�صادر  والنقدية  امل�رشفية  التطورات  تقرير  وقال 

املركزي اليمني اإن احتياطي النقد االأجنبي الذي بات يغطي 

حاليا خم�صة اأ�صهر فقط من واردات ال�صلع واخلدمات، وا�صل 

االحتياطي  ويت�صمن  التوايل.  على  ال�صاد�س  لل�صهر  تراجعه 

وديعة �صعودية بقيمة مليار دوالر قدمت عام 2012.

واأ�صار التقرير اإىل اأن فاتورة ا�صترياد املواد الغذائية االأ�صا�صية 

الثاين  يناير/كانون  نهاية  يف  دوالر  مليون   282.3 بلغت 

املا�صي، ويتوىل البنك املركزي �صداد فاتورة اال�صترياد بكل 

اأنواعه عرب االحتياطي من العمالت االأجنبية.

وقد ا�صطرت �صنعاء العام املا�صي اإىل ا�صترياد كميات كبرية 

من امل�صتقات النفطية ب�صبب انخفا�س االإنتاج املحلي نتيجة 

اال�صطرابات االأمنية وال�صيا�صية التي ت�صهدها البالد، ومنها 

كما  والغاز،  النفط  نقل  الأنابيب  املتكررة  التخريب  عمليات 

انخف�صت قيمة امل�صاعدات اخلارجية واال�صتثمارات االأجنبية 

وعائدات ال�صياحة.

غري  واقت�صادية  مالية  و�صعوبات  �صغوطا  البلد  ويواجه 

عقب  م�صاعداتها  معظم  ال�صعودية  دت 
ّ
جم بعدما  م�صبوقة، 

اإحكام جماعة اأن�صار اهلل )احلوثيون( �صيطرتهم على ال�صلطة، 

بعدما �صيطروا على العا�صمة �صنعاء بالقوة وعلى حمافظات 

ا�صتقالتها،  تقدمي  اإىل  املركزية  احلكومة  ودفعوا  عديدة، 

وفر�صوا االإقامة اجلربية على الرئي�س عبد ربه من�صور هادي 

�صهرا، قبل اأن يتمكن من الفرار اإىل عدن )جنوبي البالد(. 

رخصة
اإدارة بيت  اأعلن رئي�س جمل�س 

حمد  )بيتك(  الكويتي  التمويل 

عبد املح�صن املرزوق احل�صول 

الإن�����ص��اء  رخ�����ص��ة  اأول  ع��ل��ى 

يف  متكامل  اإ�صالمي  م�رشف 

العمل يف  �صيبداأ  واأنه  اأملانيا، 

متوز املقبل.

إجراءات
امل��رك��زي  ���ص��ع��ي  اإط�����ار  يف 

ال�صوق  على  للق�صاء  امل�رشي 

االأمريكية،  للعملة  ال�����ص��وداء 

البنوك  ا 
ً
م��وؤخ��ر البنك  وج��ه 

بعدم �رشاء الدوالر من االأفراد 

لديهم  يكن  مل  اإذا  وال�رشكات، 

م�صدر معلوم ملواردهم.

صعوبة
لدى  ال�صعودية  مندوب  ق��ال 

من  اإن  املا�صي  حممود  اأوبك 

النفط  اأ�صعار  اأن تعود  ال�صعب 

اأو  م��ائ��ة  ن��ط��اق  اإىل  جم���ددا 

واأ�صاف  120 دوالرا للربميل. 
نتفهم اأن كل الدول بحاجة اإىل 

م�صتويات دخل اأعلى.

إختالف
يوؤكد خرباء نفطيون عراقيون 

العراق  كرد�صتان  اإقليم  اأن 

عائدات  من  باملئة   31 مينح 

العمالقة  ال�رشكات  اإىل  النفط 

االإقليم،  تعمل يف حقول  التي 

بينما متنح احلكومة املركزية 

يف بغداد 19 باملئة لل�رشكات 

العاملية. 

ميزانية
العمل  ا�صتمرار  قطر  اأعلنت 

مب����وازن����ة ال�����ص��ن��ة امل��ال��ي��ة 

نهاية  ح��ت��ى   2015/2014
على  انتقالية،  كفرتة   2015
يف  اجلديدة  املوازنة  تبداأ  اأن 

االأول من كانون الثاين 2016.

ضربة
الذي  امل�صلح،  الهجوم  ��ه 

َّ
وج

ال�صياح  ع�رشات  بحياة  اأودى 

من اأجنا�س خمتلفة يف متحف 

تون�س  يف  ال��ع��ري��ق  ب����اردو 

اإىل  قوية  �رشبة  العا�صمة، 

م�صادر  اأب��رز  وهو  ال�صياحة، 

العمالت  م��ن  ال��دول��ة  مت��وي��ل 

االأجنبية.

قلق
اأعرب وزير النفط الكويتي علي 

العمري، عن قلقه من انخفا�س 

اأ�صعار النفط نظرا لتاأثريه على 

موازنة الكويت ولكنه قال اإنه 

�صوى  اأوبك  لدى  اآخر  خيار  ال 

االإبقاء على اإنتاجها م�صتقرا.

سقوط
ال�صيكل  ���رشف  �صعر  تراجع 

ال��دوالر  اأم��ام  »االإ�رشائيلي« 

االأمريكي، يف ال�صوق الر�صمية 

 3 منذ  له  م�صتوى  اأدنى  ليبلغ 

بيانات  وفق  تقريبا  �صنوات 

�صادرة عن البنك املركزي.

 

قطار
حتديد  عن  البحرين،  ك�صفت 

�صكة  م�����رشوع  م�صار  وحجز 

التعاون  جمل�س  دول  حديد 

البحرين،  داخ���ل  اخلليجي 

االأر����س  م�صاحة  واخ��ت��ي��ار 

الالزمة ملحطة ال�صكك الدولية، 

و�صاحة ال�صحن امل�صاحبة.

تفاوض
املغربي  الطاقة  وزي��ر  اأعلن 

ع���ب���دال���ق���ادر ع���م���ارة ب��دء 

مفاو�صات ال�صترياد ما ي�صل 

اإىل 7 مليارات مرت مكعب من 

�صعي  مع   2021 بحلول  الغاز 

بالده لتنويع اإمدادات الطاقة، 

وخف�س االعتماد على واردات 

النفط والفحم. 

طيران
دع���ا رئ��ي�����س ���رشك��ة ط��ريان 

االإمارات تيم كالرك احلكومة 

جت��اه��ل  اإىل  االأم����ريك����ي����ة 
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 دعوة رؤوس األموال الخليجية 
الغتنام انخفاض النفط

غرف  الحتاد  العامة  االأمانة  اأعدته  اقت�صادي  تقرير  دعا 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، روؤو�س االأموال اخلليجية اإىل 

الكبري  االنخفا�س  من  الناجتة  اال�صتثمارية  الفر�س  اغتنام 

يف اأ�صعار النفط.

واأو�صح التقرير اأن دوال م�صتهلكة للنفط ا�صتفادت طيلة االأ�صهر 

ذات  دول  وهي  دوليا،  اخلام  اأ�صعار  انخفا�س  من  املا�صية 

اخلليجية  االأموال  روؤو�س  فاإن  وبالتايل  نا�صئة،  اقت�صادات 

اإ�صرتاتيجية  مدعوة للتحرك نحو هذه الدول واإبرام �رشاكات 

معها يف جماالت االإنتاج ال�صناعي والزراعي وغريها.

التعاون  جمل�س  دول  اأن  على  اخلليجية  الغرف  احتاد  و�صدد 

مطالبة بالتوجه نحو اقت�صادات عربية واآ�صيوية لال�صتفادة 

ا�صتثمار  عرب  وال�صناعية  واحليوانية  الزراعية  مواردها  من 

ال�صنوات  يف  املجل�س  دول  حققتها  التي  املالية  الفوائ�س 

املا�صية التي كان يفوق فيها �صعر برميل النفط 120 دوالرا 

للربميل، يف حني تراجع حاليا اإىل ما دون �صتني دوالرا.

وحدد التقرير املجاالت التي ميكن لراأ�س املال اخلليجي اأن 

وال�صمكية  واحليوانية  الزراعية  امل�صاريع  وهي  عليها،  يركز 

وال�صناعية وم�رشوعات البنى التحتية والطاقة.

الدعوة  هذه  اأن  اإىل  اخلليجية  الغرف  احتاد  اأمانة  ونبهت 

االأموال  روؤو�س  خروج  بال�رشورة  تعني  ال  لال�صتثمار 

اخلليجية من دول املجل�س، واإمنا تعني اال�صتفادة من الفر�س 

ت�صتفيد  التي  الدول  من  عدد  يف  �صتربز  التي  اال�صتثمارية 

اإن�صاء  اال�صتفادة عرب  وتتم هذه  النفط،  اأ�صعار  انخفا�س  من 

م�صاريع تنموية حتقق عوائد جيدة لالأموال اخلليجية.

اخلليجية  االأموال  روؤو�س  بت�رشع  و�صفه  مما  التقرير  وحذر 

يف الدخول يف م�صاريع تعلن بني احلني واالآخر من قبل دول 

النفط، خا�صة يف  اأ�صعار  انخفا�س  ب�صبب  اقت�صادها  ت�رشر 

قطاع العقار يف الدول االأوروبية.

وقال التقرير نف�صه اإن االقت�صاد اخلليجي حقق العام املا�صي 

اأ�صهم منو  اإذ   ،2013 % يف  ب�4.1  % مقارنة   4.4 بن�صبة  منوا 

م�صتويات االإنفاق احلكومي وحت�صن ظروف القطاع اخلا�س 

يف منو الناجت املحلي غري النفطي يف املنطقة بن�صبة 6.1 % 

عام 2014، مقارنة بن�صبة 5.7 % عام 2013.

�رشكات  ك��ربي��ات  مطالبات 

ال��ط��ريان االأم��ريك��ي��ة ب��اإع��ادة 

اتفاقيات  ح��ول  ال��ت��ف��او���س 

حترير االأجواء.

إطمئنان
املركزي  البنك  حمافظ  ق��ال 

االأو���ص��اع  رغ��م  اإن���ه  اليمني 

التي  ال�صعبة  ال�صيا�صية 

ف��اإن  حاليا،  ال��ب��الد  بها  مت��ر 

ا�صتقرارها  ي��زع��زع  مل  ذل��ك 

حذرت  وقت  يف  االإقت�صادي، 

انهيار  م��ن  امل��ت��ح��دة  االأمم 

العملة اليمنية.

مساعدة
مع  حم��ادث��ات  م�رش  جت��ري 

للتعمري  االأوروب������ي  ال��ب��ن��ك 

االأغ��ذي��ة  ومنظمة  والتنمية 

خف�س  بغية  »فاو«  والزراعة 

للقمح.  ا���ص��ت��رياده��ا  تكلفة 

توفري  اإىل  ت��ه��دف  واخل��ط��وة 

العملة  من  نقدية  احتياطيات 

ال�صعبة.

معرض
اأكرث من مئة �رشكة  مب�صاركة 

متخ�ص�صة ب�صناعات االألب�صة 

دام��اروز يف  اأقيمت يف فندق 

املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  دم�����ص��ق 

التخ�ص�صي لالألب�صة الن�صيجية 

الأزياء  “موداتك�س«  واجللدية 

ربيع و�صيف 2015.

قائمة
اأن  )ف��ورب�����س(  جملة  اأع��ل��ن��ت 

موؤ�ص�س �رشكة »مايكرو�صوفت« 

بيل  ل��ل��ربجم��ي��ات،  العمالقة 

غيت�س، ا�صتعاد من�صبه كاأثرى 

رجل يف العامل، من امللياردير 

االأ�صل،  اللبناين  املك�صيكي 

بلغت  حيث  �صليم،  كارلو�س 

ثروة االأول 76 مليار دوالر.

تقرير
ن�����رشت��ه جملة  ت��ق��ري��ر  ق���ال 

بنك  اإن  فاينان�س«  »وورل���د 

خالل  من  التجاري،  اأبوظبي 

يقود  ذاتية،  تنظيمية  مبادرة 

االإمارات ل�صمان  امل�صرية يف 

م��ط��اب��ق��ة م��ع��اي��ري ح��وك��م��ة 

املطبقة  للمعايري  ال�رشكات 

يف االإقت�صادات املتقدمة.

»لوفيغارو«
»لوفيغارو«  �صحيفة  ذك��رت 

توا�صل  دب��ي  اأن  الفرن�صية، 

واالأكرب  االأعلى  نحو  طريقها 

يف  جنحت  اإذ  اإبهاراً،  واالأك��رث 

اأقل من 30 عامًا، يف اأن ت�صيد 

على اأر�س �صحراوية، مالعب 

للتزحلق  وم�صاحات  غولف، 

على اجلليد.

خسائر
االإجمالية  اخل�صائر  �صكلت 

الإي��������رادات ال��ن��ف��ط وال��غ��از 

ن�صف  م��ن  اأك���رث   2013 يف 

ونحو  اخلليجية  االإقت�صادات 

االإي���رادات.  من  املئة  يف   75
ويف حال مل ي�صهد االنخفا�س 

�صيواجه  ملحوظًا،  انتعا�صًا 

 300 تتعدى  خ�صائر  اخلليج 

مليار دوالر.

مشروع
»االإ�صكان«امل�رشية  اأعلنت 

وح��دة  األ���ف   60 تنفيذ  ط��رح 

���ص��ك��ن��ي��ة ع���ل���ى ����رشك���ات 

م�رشوع  �صمن  امل���ق���اوالت، 

االإ�صكان االإجتماعي »املليون 

8 م��دن ج��دي��دة،  وح���دة« يف 

�صهر  يف  الفعلي  التنفيذ  ليبداأ 

متوز املقبل.

توقع
اأكد حمافظ اململكة ال�صعودية 

للنفط  امل�صدرة  ال���دول  ل��دى 

حممد  ال���دك���ت���ور  »اأوب��������ك« 

النفط  ا�صتخدام  عدم  املا�صي 

متوقعا  ���ص��ي��ا���ص��ي،  ك�����ص��الح 

ا�صتثمار اأكرث من 40 تريليون 

دوالر خالل العقدين املقبلني 

لزيادة اإنتاج النفط.
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اقت�شاد دولي

اإنطلقت الثورة ال�صناعية بعد �صل�صلة من 

التغريات والتطورات اجلذرية التي حدثت 

ب�صيطة  و�صائل  ا�صتعمال  من  اأوروبا  يف 

اأجهزة متطورة خا�صة يف بريطانيا  اإىل 

حيث انطلقت منها الثورة ال�صناعية منذ 

وانت�رشت  ع�رش  الثامن  القرن  منت�صف 

ال�صمالية،  واأمريكا  اأوروبا  بقية  اإىل 

بحيث حتولت يف القرن التا�صع ع�رش من 

مالية.  راأ�صمالية  اإىل  �صناعية  راأ�صمالية 

وكانت لذلك التطور نتائج هامة وكبرية 

�صملت ميادين خمتلفة، �صيا�صية وفكرية 

واقت�صادية واجتماعية.

بريطانيا  يف  ال�صناعية  الثورة  بداأت 

ب�صبب توفر الفحم الذي اكت�صف الأول مرة 

العاملة  االأيدي  توفر  اأرا�صيها وكان  يف 

�صببا مهما اأي�صا.... ثم منت ب�رشعة فائقة 

مع تطور االآالت ذات املحرك واالأ�صاليب 

انت�رشت يف  ذلك  وبعد  لالإنتاج.  احلديثة 

منت�صف القرن التا�صع ع�رش امليالدي يف 

غربي اأوروبا.

يف  يعملون  االأوروبيني  معظم  كان 

الزراعة قبل الثورة ال�صناعية. ولكن بعد 

ب�رشعة  املدن  حتولت  امل�صانع  ظهور 

�صكان  وبداأ  �صناعية.  مدن  اإىل  فائقة 

يف  للعمل  املدن  نحو  بالتدفق  الريف  

ال�صناعي  النمو  ذلك  فاأحدث  امل�صانع. 

بداأت  كما  هائلة  اإجتماعية  حتوالت 

ال�رشيحة االإجتماعية الو�صطى من وجهاء 

النمو  يف  وال�صناعيني  االأعمال  رجال 

بامتالك  هوؤالء  ا�صتاأثر  فلقد  ال�رشيع. 

العمال،  وتوظيف  امل�صانع،  معظم 

واالأ�صواق،  واملناجم  البنوك  واإدارة 

وال�صكك احلديدية واملوؤ�ص�صات التجارية، 

يف  احلديث  االإنتاج  و�صائل  واأ�صبحت 

الوقت نف�صه متثل تهديًدا الأ�صحاب املهن 

واحلرف اليدوية املاهرة وخرجت املراأة 

واالأطفال للعمل خارج املنزل، كما تدفق 

اإىل املدن ال�صناعية.  العمال غري املهرة 

كانوا  الذين  بالعمال  املدن  فاكتظت 

يف  ويعي�صون  متدنية  اأجورا  يتقا�صون 

اأو�صاع �صيئة وفقر مدقع.

يف  الدول  من  كثري  يف  العمال  جنح 

اكت�صاب احلق بتكوين النقابات العمالية 

امليالدي.  ع�رش  التا�صع  القرن  خالل 

فبداأت بريطانيا ودول اأخرى اإقرار قوانني 

تنظيم العمل والعمال يف امل�صانع. وكان 

لربيطانيا واأملانيا الدور الرائد يف و�صع 

تطبيق ت�رشيع ال�صمان االإجتماعي الذي 

احلوادث  �صد  التاأمني  للعمال  ي�صمن 

القرن  نهاية  ويف  والبطالة.  واملر�س 

النقابات  نت 
ّ
كو امليالدي  ع�رش  التا�صع 

والعمال  العمل  تنظيم  قوانني  �صعت 
ُ
وو

يف معظم الدول ال�صناعية.

ذهن  اإىل  يتبادر  الذي  ال�صوؤال  ولكن 

الثورة  تطور  عوامل  هي  ما  القارىء، 

ال�صناعية يف اأوروبا؟

ميكن ح�رش هذه العوامل بعاملني اثنني:

العوامل السياسية
يف  كبريا  دورا  ال�صيا�صية  العوامل  اأدت 

كيف تطورت الثورة الصناعية في أوروبا؟
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وخا�صة  ال�صناعية  الثورة  انطالقة 

بنفي  الثورة  قادة  قام  1688حيث  ثورة 

ال�صعب  غالبية  الأن  الثاين،  جيم�س  امللك 

تعار�س  كانت  الربوت�صتانتي  الربيطاين 

�صيا�صة امللك املنحاز للكاثوليك، واختيار 

تعتنق  كانت  التي  الثانية  ماري  ابنته 

  ،1689 عام  يف  الربوت�صتانتي  املذهب 

وذلك باالإ�صافة اإىل اإعالن قانون احلقوق 

حتت  وانكلرتا  ا�صكتلندا  مملكتي  وتوحيد 

ا�صم بريطانيا العظمى، وا�صتقرار امللكية 

اإىل  ذلك  اأدى  وقد  والكني�صة،  والربملان 

فتح الباب اأمام ما ي�صمى ب� »الربجوازية 

بريطانيا  �صوؤون  ت�صيري  يف  الربيطانية« 

وتطبيق املبادئ الد�صتورية التي منحت 

وت�صكيل  االنتخاب،  والن�صاء حق  للعمال 

اأحزاب �صيا�صية تدافع عن م�صالح العمال 

وت�صارك يف احلياة ال�صيا�صية، والتناف�س 

بني الدول لل�صيطرة على م�صادر الطاقة 

واملواد اخلام واالأ�صواق التجارية وطرق 

املوا�صالت.

العوامل االقتصادية
دوراً  اأدت  فقد  االإقت�صادية  العوامل  اأما 

ال�صناعية  الثورة  انطالقة  يف  هاما 

امليدان  يف  اال�صتثمارات  تزايد  اأدى  فقد 

وزيادة  الزراعية(،  )الثورة  الزراعي 

تقنيات  وتطوير  امللكيات،  م�صاحة 

وتنوع  املردود  ارتفاع  اإىل  ا�صتغاللها 

االإنتاج واالإمكانيات الغذائية، وقد �صاهم 

ذلك يف تزايد النمو ال�صكاين الذي اأدى اإىل 

ال�صناعية  املنتجات  على  الطلب  زيادة 

تنمية  تراكم مايل وظف يف  واإىل توفري 

كيف  نرى  وهكذا  ال�صناعي،  القطاع 

�صاهمت الزراعة يف تطوير ال�صناعة، ويف 

امليدان ال�صناعي اأدى ظهور االخرتاعات 

واالآالت وو�صائل االإنتاج التي حلت حمل 

الو�صائل التقليدية التي تعتمد على العمل 

االخرتاع  براءة  قانون  واإ�صدار  اليدوي، 

الذي يحمي حقوق املخرتع يف ا�صتثمار 

�صنوات  ع�رش  على  تزيد  ملدة  اخرتاعه 

وذلك  االخرتاع.  على  النا�س  ت�صجيع  اإىل 

طرق  يف  حتوالت  ظهور  اإىل  باالإ�صافة 

االإنتاج بحيث مت عزل التاجر عن ال�صانع 

عن  عبارة  »املانيفاكتورة«  واأ�صبحت 

من  اخلام  املادة  قرب  تتواجد  بناية 

عمال  فيها  وي�صتغل  وطاقة  معادن 

ماأجورون، ويف امليدان االإجتماعي اأدى 

حت�صن  ب�صبب  ال�رشيع  ال�صكاين  التزايد 

التغذية وتطور امل�صتوى الطبي غاىل يف 

ال�صوق  وتو�صيع  العاملة  االأيدي  زيادة 

كجزيرة  بريطانيا  وموقع  اال�صتهالكية 

وخا�صة  اأخلام  واملواد  الطاقة  وتوفر 

الفحم وال�صوف ومالءمة املناخ ل�صناعة 

الغزل والن�صيج.

ومن مظاهر هذه الثورة ال�سناعية:

1– متركز نظام امل�صانع
2 – النزوح من االأرياف اإىل املدن

3 - منو التجارة الداخلية واخلارجية
4 – تنوع امل�صاريع

5 - زيادة النزعات االحتكارية
اأما نتائج الثورة ال�سناعية فهي:

1 – زيادة كمية االإنتاج
4 – حت�صني نوعية االإنتاج

5 – اإرتفاع م�صتوى املعي�صة
6 – ظهور ال�رشاع الطبقي

7 – ظهور النقابات

ظهور الدول القومية في أوروبا
ال�صناعي  االإنتاج  و�صائل  تطور  اأدى 

ذي  اإقليم  من  احلديثة  الدولة  ن 
ّ
تكو اإىل 

ي�صكل  و�صعب  واحدة،  جغرافية  وحدة 

االإقليم   هذا  وي�صكن  االإجتماعية  البيئة 

حدود  يف  احلكم  �صيادة  متار�س  و�صلطة 

احلديثة  الدولة  ن�صاأت  وقد  االإقليم،  هذا 

بنيان  يف  االأ�صا�صية  الوحدة  ت�صكل  التي 

ومو�صوع  وم�صدر  العاملي،  النظام 

الدويل  والقانون  والواجبات  احلقوق 

الدولة  اأوروبا، وقد عرفت هذه  يف غرب 

با�صم الدولة القومية الأن ظهورها ترافق 

مع ظهور فكرة القومية يف القرن التا�صع 

وكان  اأوروبا،  خارج  امتدت  وقد  ع�رش، 

كن  �صعاره  كان  )الذي  التنوير  ع�رش 

لي�س  وال�صعار  عقلك(  وا�صتخدم  �صجاعا 

ينطلق  م�صطلح  ولكنه  �صكليًا  م�صطلحًا 

من الفكر ليعرب عن الفكر، وما اأنتجه من 

�صببًا يف  اأفكار و�صعية وعقالنية كانت 

كثري من الثورات االإجتماعية وال�صيا�صية 

التي حدثت يف اأوروبا واأ�صفرت عن قيام 

الدولة احلديثة.

اأ�سباب تاأخر ظهور الدولة القومية  ومن 

يف اأوروبا:

1 – اإنت�صار الفكر الكن�صي وهيمنته على 
االأوروبيون  كان  حيث  االأوروبي  العقل 

اأنهم  ي�صعرون  الغربية  اأوروبا  يف 

ي�صعرون  ال�رشقية  اأوروبا  ويف  كاثوليك 

اأنهم اأرثوذك�س

التي  القومية  اللغات  ظهور  تاأخر   –  2
كانت تعترب لهجات عامية ب�صبب هيمنة 

اللغة الالتينية

كانت  التي  االإمرباطوريات  �صيطرة   –  3
على  وتعتمد  خمتلفة  �صعوبًا  حتكم 

الرو�صية  االإمرباطورية  مثل  االأ�رش  حكم 

الثنائية )النم�صا واملجر(  واالإمرباطورية 

واالإمرباطورية العثمانية

والنبالء  الكني�صة  رجال  اإحتكار   –  4
للثقافة

مبداأ  لقبول  العامة  ا�صتعداد  عدم   –  5
القومية ب�صبب اجلهل وهيمنة الكني�صة

نقطة  مثلت  ال�صناعية  الثورة  اأن  �صك  ال 

حتول رئي�صية يف التاريخ، وبلغ تاأثريها 

احلياة  جوانب  من  جانب  كل  تقريبا 

متو�صط    على  تاأثريها  واأبرزها،  اليومية 

الدخل وعدد ال�صكان ب�صكل دائم. 



العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L90

اقت�شاد دولي

 بكين: هامش المناورة 

لحفز اإلقتصاد ما زال كبيرًا

هام�س  اإن  ت�صيانغ  كه  يل  ال�صيني  الوزراء  رئي�س  قال 

وحفز  للبالد  االإقت�صادية  ال�صيا�صة  لتعديل  املناورة 

االإقت�صاد ال�صيني ما زال كبريا، وذلك بعدما جتنبت بكني 

اللجوء اإىل برامج حتفيز مايل �صخمة على املدى الق�صري.

ال�صنوية  اجلل�صة  نهاية  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  يل  و�صعى 

اأكرب  ثاين  تعرث  ب�صاأن  املخاوف  تهدئة  اإىل  للربملان 

باأن  ال�صيني  الوزراء  رئي�س  وتعهد  العامل،  اقت�صادات 

ي�صتمر االإقت�صاد يف النمو االإقت�صادي ب�»وترية معقولة«، 

لكنه اعرتف باأن املهمة لي�صت �صهلة.

�صيعملون على حتفيز  ال�صيا�صات  وا�صعي  اأن  واأ�صاف يل 

االإقت�صاد اإذا كان النمو مهددا بالنزول عن »احلد االأدنى«، 

اأو ي�رش بالعمالة اأو بالزيادة يف الدخل، واأ�صار قائال »يف 

ال�صنوات االأخرية مل نتنب �صيا�صات حتفيز قوية على املدى 

الق�صري«.

العام  يف  تقريبا   % ب�7  منو  لتحقيق  بكني  خطط  وعن 

عدل  االإقت�صادي  النمو  معدل  اأن  »يبدو  يل  قال  احلايل، 

هبوطًا، ولكن حتقيق هذا الهدف يف واقع االأمر لن يكون 

ع�رشة  جتاوز  االإقت�صاد  حجم  الأن  حتديا  و�صيمثل  �صهاًل، 

تريليونات دوالر«.

 )%  7( اجلاري  للعام  ال�صني  يف  امل�صتهدف  النمو  ويعد 

هو االأقل يف 11 عاما، و�صيكون اأقل م�صتوى منو يف ربع 

 قرن اإذا ما حتقق فعال. وكان النمو قد ناهز العام املا�صي

اقت�صاد  ينمو  اأن  الدويل  النقد  �صندوق  ويتوقع   .%  7.4
ال�صني هذا العام بن�صبة 6.8 %، ثم يرتاجع قليال يف 2016 

اإىل 6.3 %.

وقد تعر�س االإقت�صاد ال�صيني يف االأ�صهر ال�15 املا�صية 

القطاع  منو  تراجع  اأبرزها  ال�صغوط،  من  ملجموعة 

الطلبني  وتباطوؤ  املديونية،  عبء  وت�صخم  العقاري، 

ال�صادرات  منو  انخف�س  املقابل  ويف  والعاملي،  املحلي 

واال�صتثمارات ون�صاط الت�صنيع ومبيعات التجزئة.

إنضمام
للبنك  املوؤقت  الرئي�س  ق��ال 

ال��ذي  لال�صتثمار  االآ���ص��ي��وي 

تقوده ال�صني، جني يل ت�صون 

اإن 35 دولة على االأقل �صتن�صم 

الهند  اأن  واأ�صاف  البنك.  اإىل 

اأبدت  ونيوزيلندا  واإندوني�صيا 

اهتماما  احلا�رش  الوقت  يف 

باالن�صمام اإىل البنك.

خفض
احل�صول  يف  اأوكرانيا  تاأمل 

الغاز  �صعر  يف  ح�صم  على 

الرو�صي يف ختام مفاو�صات 

االأوروب���ي.   االحت��اد  برعاية 

يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ال��ت 

بيان اإنها تاأمل يف اأن ي�صبح 

األف  لكل  دوالرا   250 ال�صعر 

مرت مكعب من الغاز.

قانون
قدم نواب رو�س اإىل الربملان 

م�رشوع قانون للدفع بقطاع 

ال��ت��م��وي��ل االإ���ص��الم��ي، وم��ن 

روؤو���س  تدفقات  ج��ذب  اأج��ل 

االأموال، وذلك يف وقت تواجه 

اإقت�صاديا  ركودا  رو�صيا  فيه 

غربية  اإقت�صادية  وعقوبات 

اأ�صهمت يف هروب م�صتثمرين 

من ال�صوق الرو�صية.

خطط
عن  االأوروب���ي  االحت��اد  اأعلن 

ي���ورو  م��ل��ي��اري  تخ�صي�س 

لليونان  دوالر(  مليار   2.1(

م��واج��ه��ة  يف  مل�����ص��اع��دت��ه��ا 

ال���ت���داع���ي���ات االإن�����ص��ان��ي��ة 

واالج���ت���م���اع���ي���ة ل���الأزم���ة 

امل���ال���ي���ة اخل���ان���ق���ة وخ��ط��ط 

ال��ت��ق�����ص��ف ال�����ص��ارم��ة ال��ت��ي 

اليونانية  احلكومات  نفذتها 

املتعاقبة.

إتحاد
دعا الرئي�س الرو�صي فالدميري 

بوتني زعيمي رو�صيا البي�صاء 

مع  العمل  اإىل  وكازاخ�صتان 

احت��اد  اإن�����ص��اء  على  رو���ص��ي��ا 

نقدي مع بالده، وتاأتي دعوة 

اتفاقا  توقيعه  بعد  بوتني 

جمهورية  م��ع  اإق��ت�����ص��ادي��ا 

اأو�صيتيا االنف�صالية اجلنوبية 

االأربعاء املا�صي.

إنعاش
�صل�صلة  عن  بريطانيا  اأعلنت 

ال�رشيبية  التخفي�صات  من 

يف  اال�صتثمارية،  واحل��واف��ز 

م�صعى الإنعا�س �صناعة النفط 

تواجه  اإذ   ، املتعرثة  والغاز 

�رشكات الطاقة هناك ارتفاع 

االإي��رادات  وهبوط  التكاليف 

نتيجة انخفا�س اأ�صعار اخلام 

دوليا.

رصيد
ق���ال���ت وزي������رة ال��ت��ج��ارة 

ح�صابات  ر�صيد  الهندية،اإن 

االإيرانية  التجارية  البنوك 

بلغ  ي���و.����ص���ي.اأو  ب��ن��ك  يف 

178.955 مليار روبية )2.86 
اآذار،   16 حتى  دوالر(  مليار 

التكرير  ���رشك��ات  وك��ان��ت 

 5.943 مببلغ  لطهران  مدينة 

مليارات دوالر.

ربط
حكومات  وروؤ�صاء  قادة  اتفق 

دول االحت��اد االأوروب���ي على 

العقوبات  رف��ع  م�صاألة  رب��ط 

على  املفرو�صة  االإقت�صادية 

رو�صيا، بتنفيذ »اإتفاق مين�صك« 

بني  اإل��ي��ه  التو�صل  مت  ال��ذي 

اأطراف ال�رشاع يف اأوكرانيا.

قرض
�رشكة  يف  كبري  م�صوؤول  ق��ال 

اململوكة  الفنزويلية  النفط 

فنزويال  دي  برتليو�س  للدولة 

فنزويال  �صتقر�س  ال�صني  اإن 

يف  دوالر  مليارات   10 حواىل 

االأ�صهر املقبلة ن�صفها يف اإطار 

اتفاق ثنائي للتمويل والن�صف 

االآخر لتطوير حقول نفطية.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 146 ني�سان 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 91

ضعف اليورو يفيد الشركات 

األوروبية ويطرح تحديا لألميركية
 

تتوقع �رشكات اأوروبية كبرية اأن ت�صتفيد هذا العام من �صعف 

�صعر �رشف العملة االأوروبية املوحدة )يورو( مقابل الدوالر 

االأمريكية  ال�رشكات  االأمر  هذا  �صيدفع  باملقابل  االأمريكي، 

املناف�صة لنظريتها االأوروبية اإىل التاأقلم مع هذا امل�صتجد، اأو 

اأنها �صتتعر�س ملخاطر فقدان جزء من ح�ص�صها يف ال�صوق.

املا�صية  القليلة  االأ�صهر  يف  اليورو  قيمة  تراجع  جعل  وقد 

اأكرث  وبالتايل  �صعرا،  اأق��ل  االأوروب��ي��ة  ال�رشكات  �صادرات 

العملة  تراجع  ويعزى  العاملية،  االأ���ص��واق  يف  تناف�صية 

اإىل  اأخرى  جهة  ومن  ال��دوالر،  قوة  اإىل  جهة  من  االأوروبية 

الفرتة  يف  �صخمة  �صيولة  االأوروب��ي  املركزي  البنك  �صخ 

املا�صية الإنعا�س االقت�صادات االأوروبية.

ويقول الرئي�س التنفيذي ل� لورال الفرن�صية جان بول اأغون 

اأن  غري  �رشكته،  لن�صاط  كبح  عامل  كانت  اليورو  قوة  اإن 

االأو�صاع تغريت حاليا، اإذ �صي�صاعد الو�صع احلايل لليورو، 

واأرباحها  مبيعاتها  يف  وا�صحة  زيادة  حتقيق  يف  ل��ورال، 

العام اجلاري.

املرتبطة  املزايا  اغتنام  اأخ��رى  اأوروبية  �رشكات  وتتوقع 

ال�صتة  االأ�صهر  يف  قيمته  من   %  20 لقرابة  اليورو  بفقدان 

1.07 دوالر، ومن  الفرتة االأخرية �صعر  املا�صية ليناهز يف 

هذه ال�رشكات اإيربا�س االأوروبية ل�صناعة الطائرات، ودميلر 

االأملانية ل�صناعة ال�صيارات وال�صاحنات، و�صنايدر الفرن�صية 

للخدمات الهند�صية.

كما �صت�صتفيد من تراجع اليورو، بع�س ال�رشكات االأمريكية 

العملة  ت��راج��ع  ي���وؤدي  اإذ  اأوروب����ا،  يف  ف��روع  لديها  التي 

التي  الفروع  لتلك  التاأجري  تكاليف  تقلي�س  اإىل  االأوروبية 

ت�صدر منتجات.

غري اأن غالبية ال�رشكات االأمريكية بداأت تتحدث يف االأ�صابيع 

القليلة املا�صية عما قد تالقيه من رياح عك�صية من اأوروبا، 

وقد خف�صت تلك ال�رشكات توقعاتها حلجم اإيراداتها نتيجة 

وكاتربيلر  اآبل  ال�رشكات  هذه  ومن  اليورو،  �صعر  انخفا�س 

وجرنال اإلكرتيك.

فائدة
د البنك املركزي االأمريكي 

ّ
مه

ال��ط��ري��ق اأم���ام اأك���رب زي��ادة 

حزيران  يف  الفائدة  الأ�صعار 

تقدير  اأق����رب  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل 

بعدما اأنهى تعهده »بالتحلي 

ال�صيا�صة  بال�صرب« يف تطبيع 

النقدية.

إستغناء
اليابانية  ���ص��ارب  ت��ع��ت��زم 

تعاين  التي  لالإلكرتونيات 

خ�صائر اال�صتغناء عن حواىل 

يعادل  ما  اأو  وظيفة   6000
اإجمايل  من   ،10% من  اأكرث 

عدد العاملني يف ال�رشكة يف 

اإعادة هيكلة لعملياتها حول 

العامل.

نقل
اأط��ل��ق��ت ت��رك��ي��ا، م�����رشوع��ا 

اأن��اب��ي��ب ينقل  الإق��ام��ة خ��ط 

ال��غ��از م��ن اأذرب��ي��ج��ان اإىل 

اأ�صواق اأوروبا، وهو ما ي�صكل 

تقدما يف خطة ت�صاعد اأوروبا 

على  اعتمادها  خف�س  على 

الطاقة من رو�صيا.

إنتاج
وا�صلت  اأنها  اإيران،  يف  اأعلن 

رغم  الغاز  من  املزيد  اإنتاج 

العقوبات الغربية. وقال ذلك 

الرئي�س ح�صن روحاين يف بث 

تلفزيوين مبا�رش اأثناء افتتاح 

حقل  تطوير  من   12 املرحلة 

بار�س اجلنوبي للغاز.

غرامة
كومريزبنك  م�رشف  واف��ق 

ي��دف��ع  اأن  ع��ل��ى  االأمل������اين 

 1.45 االأم��ريك��ي��ة  لل�صلطات 

ل��ت�����ص��وي��ة  دوالر  م���ل���ي���ار 

وقوانني  لعقوبات  انتهاكات 

بنك  اأح��دث  لي�صبح  اأمريكية 

اأوروبي كبري يعرتف بتحويل 

اأم�����وال م��ن خ���الل ال��ن��ظ��ام 

املايل االأمريكي.

إستثمار
اأع��ل��ن��ت ���رشك��ت��ا »ب���ى ب��ى« 

الربيطانية و«اإينى« االإيطالية 

ا�صتثمارات  �صخ  اعتزامهما 

دوالر  م��ل��ي��ون   300 بقيمة 

لتنمية اكت�صايف الغاز »�صمال 

�صيث  و«ج��ن��وب  تورت1-« 

الربج  �صمال  منطقة  يف   »-1
البحر  م��ي��اه  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

املتو�صط �صمال البالد.

ديون
قال وزير املالية ال�صيني لوه 

لبالده  ينبغي  اإن��ه  وي،  جي 

تو�صعية  مالية  �صيا�صة  تنفيذ 

هذا العام ت�صاعدها يف جتنب 

القت�صادها،  احل��اد  التباطوؤ 

اأن احلكومات املحلية  موؤكداً 

�صت�صدد ديونا تتجاوز قيمتها 

100 مليار يوان.

سندات
ب������داأت ����رشك���ة ب��رتون��ا���س 

مع  لقاءات  للطاقة  املاليزية 

ي�صل  ما  جلمع  امل�صتثمرين 

اإىل 17 مليار دوالر من اإ�صدار 

واإ�صالمية  تقليدية  �صندات 

املال  راأ�س  لتعزيز  )�صكوك( 

العامل.

دعم
االأفريقي  البنك  رئي�س  ق��ال 

جون  واال���ص��ت��رياد  للت�صدير 

اإدارة  جمل�س  اإن  اك��را،  ل��وي 

برنامج  اإط���الق  ق��رر  البنك 

ن�صف  قيمته  جديد،  متويلي 

ال�رشكات  لدعم  دوالر  مليار 

امل�رشية.

عقود
اأعلن مدير عام �رشكة الطريان 

فرهاد  اإير«،  »اإيران  االإيرانية 

متكنت  طهران  اأن  ب��رور���س، 

من توقيع عقد ومتديد اثنني 

اآخرين مع �رشكة »بوينغ« بعد 

اتفاق جنيف، ويف اإطار خطة 

العمل امل�صرتك.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
إيـران 

�رشكة اإيرانية تاأ�ص�صت يف العام 1955 

جماالت  يف  خدمات  تقدم  وهي 

متنوعة ، من بينها الت�صويق التجاري 

للم�صانع  املخ�ص�صة  واخلدمات 

تعمل  انها  اىل  باال�صافة  واملرافئ 

على تنظيم 

جتارية وعقد لقاءات وجهًا لوجه يف 

بلدان خمتلفة 

لالإت�صال:

Soha toos Company
 Email :info@sohatoos.com
Website:www.sohatoos.com

باكستان
حقل  يف  تن�صط  باك�صتانية  �رشكة 

ت�صنيع اأدوية متنوعة

ال�صحة  وزارة  تقدير  على  حائزة 

الباك�صتانية اإعرتافًا منها

التي  امل�صتوى  عالية  بالتقنية 

ت�صتخدمها يف جتهيزاتها

عن  تبحث  منتجاتها،  وبجودة 

م�صتوردين لبنانيني.

لالإت�صال:

Glitz Pharm
2/Tel:0092515794371
Cell:00923222507074

Email :export@glitzpharma.net
Website:www.glitzpharma.net

كارات�صي  مقرها  باك�صتانية  �رشكة 

متخ�ص�صة يف �صناعة وت�صدير اأغطية 

النوم واملنا�صف مبختلف  اأ�رشة غرف 

توريد  عن  تبحت  وهي  االأحجام، 

منتجاتها اإىل لبنان.

لالإت�صال :

KGC limited
Tel:009202136320577
Cell:00923052416642

Email: 
mjunaidenterprises@gmail.com   

or customersupport@
grpofcompanies.org

website:www.grpofcompauies.

org

بريطانيا
 Baguette Express �صل�صلة  تبحث 

اإنتاج  يف  املتخ�ص�صة  الربيطانية 

وال�صندوي�س عن  الباغيت  االأطعمة يف 

�رشكاء متنحهم رخ�س اإمتياز الإفتتاح 

ال�صوق  يف  التجاري  باإ�صمها  متاجر 

املحلية

 50 من  اأكرث  تدير  ال�صل�صلة  اأن  معلوم 

تو�صعت  وكانت  بريطانيا،  يف  متجراً 

يف  فران�صايز  رخ�س  عرب  اأخرياً 

العربية  االمارات  يف  ودبي  اإيرلندا 

من  املزيد  �صخ  اىل  املتحدة،وتتطلع 

هذه الرخ�س يف خمتلف بلدان ال�رشق 

االو�صط.

لالإت�صال :

Baguette Express
Mike Renoldz/Director

Cell:00441312574567
Fax:00447748635678

Email :mike@integriscomms.

co.uk
Website:www.integriscomms.

 co.uk Address:Integris
 communications Ltd، conference
 house152 Morrison، street

Edinburgh، EH3BEB

تركيا
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  تركية  �رشكة 

تبحث عن  النرتوجني  الإنتاج  مولدات 

ال�صوق  ملنتجاتهايف  موزعني  وكالء 

اللبنانية.

لالإت�صال:

Simatar Makina Ltd.Sti
Tel:00902322761003

Website:www.simtamakina.com

�رشكة تركية متخ�ص�صة يف ت�صنيع 

وت�صدير القمح والطحني يف تركيا منذ 

اإنتاج  �صهادات  ومتتلك   1982 العام 

توريد  عن  ،تبحث  عاملية  مبعايري 

منتجاتها اإىل ال�صوق اللبنانية.

لالإت�صال:

.Ergun foods co
Tel:0090534822565

Fax:00903244823765
Email :umut@ergungida.com
Website:www.ergungida.com

رومانيا
اإنتاج   �رشكة رومانية متخ�ص�صة يف 

عن  تبحث  متنوعة  طبية  م�صتلزامات 

خالل  من  اللبنانية  ال�صوق  دخول 

اإقامة ال�رشكات مع جتار وم�صتوردين 

لالإت�صال :

Hexipharma Company

Multi-National-البربير
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Website :www.hexipharma.com
Address :14 floare Rosie st

District 6 ، Bucharest
Zip code : 062264 Romania

يف  متخ�ص�صة  رومانية  �رشكة   

الت�صميم  وفن  املعمارية  الهند�صة 

الداخلي للفنادق واملطاعم وامل�صاكن 

وامل�صانع  واملكاتب  وامل�صت�صفيات 

م�صاريع  عن  تبحث  التجزئة  ومتاجر 

يف ال�صوق املحلية 

لالإت�صال :

Theta
Tel:00400244514167

Email:hyperlinkmailto:office@
theta.com.ro

Or  :office@theta.com.ro
Website:hyperlink http://

wwwtheta.com

 الصين 
�صنغهاي  يف  متمركزة  �صينية  �رشكة 

الفوالذ وال�صلب  اإنتاج  متخ�ص�صة يف 

تبحث عن ت�صويق منتجاتها يف ال�صوق 

جتار  مع  عالقاتها  وتوطيد  اللبنانية 

موزعني لبنانيني.

لالإت�صال:

 Shanghai Veyuen Special
STEELCO

TEL:008631167266821
Email:admin@veyuensteel.com
Website:www.veyuensteel.com

ليتوانيا
ت�صنع  ليتوانيا  يف  زراعية  �رشكة 

املعدات الزراعية وت�صعى اإىل التعاون 

مع جتار لبنانيني لت�صويق 

منتجاتها يف ال�صوق اللبنانية .

لالإت�صال :

AFA Group Company
Tel:0037060024578

Email:hyperlinkmailto:info@
afa-industri.com

Or info@afa-industri.com
Address:agorofoteka Company

 Piliuonos 78Lt-45490
Kanuas،Lithuania

trading
Tel:00967733702061

Email :asbil.construction@
hotmail.com

Or: asbil.construction@gmail.
com

ب�صلع  تتاجر  ميينة  �رشكة 

واالأحذية  املالب�س  متنوعة،مثل 

واملن�صوجات  واجلزادين 

والهواتف  واالألعاب  واالإلكرتونيات 

وم�صتح�رشات  واملجوهرات  اخللوية 

التجميل، وهي مهتمة بتو�صيع مروحة 

منتجاتها لت�صمل منتجات لبنانية.

لالت�صال:

The Commercial Broker House
Tel:00967734417006

Email:broker.house5@gmail.
com

اليونان
�رشكة يونانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع 

و�صيانتها،تبحث  وال�صالمل  امل�صاعد 

عن م�صتوردين لبنانيني

لالإت�صال:

Pappas Elevators & Escalators
Tel:00302102320086
Fax:00302102320267

Website:www.pappaslift.gr

الهند
اإنتاج  يف  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة 

اإقامة  اإىل  ت�صعى  اجلراحية  االأدوات 

م�صتوردين  مع  اأعمال  �رشاكات 

حمليني .

لالإت�صال :

Pamm Antibiotic’s Ltd
Tel:00911412312811

Cell:009198929318564

امل�صامري  ت�صنع  هندية  �رشكة 

واأحجام  بقيا�صات  واإك�ص�صواراتها 

خمتلفة،تبحث عن توريد منتجاتها 

اإىل ال�صوق اللبنانية.

لالإت�صال:

Canco Fasteners
Tel:009101147661666

Email: 
sales11@cancofasteners.com

Website:www.cancofasteners.

com

اليمن 
 �رشكة مقاوالت قائمة يف �صنعاء /

املباين  ت�صييد  يف  متخ�ص�صة  اليمن 

عالقات  اإر�صاء  اإىل  ت�صعى  والعنابر 

يف  و�رشكات  م�صنعيني  مع  اأعمال 

ال�صوق اللبنانية.

لالإت�صال:

 ASBIL for construction & Gen

باتيسيري لوليتا-الكفاءات



�رشكة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية  

 العنــوان : طرابل�س-  دير عمار  - لبنان ال�شمالي -  هاتف : ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( 

٩٦١ - فاك�س : ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ - خلوي : ٦٦٦٧٣٣- ٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
مراجل بخارية وكافة االإن�ساءات املعدين



Sabsaby For  Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�س - دير عمار - لبنان ال�سمايل

 هاتف: 461416 - 461415 )6( 961  

فاك�س: 461417 )6( 961

خليوي: 666733 - 709745 - 367673 )3( 961

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416   

Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733

E-mail: Osabsaby@yahoo.com   
Osabsaby@sabsaby.com     

Website: www.sabsabi-industry.com
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معار�ص وموؤتمرات

إيطاليا/ ميالنو
م�صنعي  لكبار  خم�ص�س  معر�س 

املفرو�صات واأدوات الزينة

)من تنظيم اإك�صبو 2015(

من 1 اأيار- 31 ت�رشين االأول 2015

تركيا/إسطنبول 
معر�س خم�ص�س مل�صتلزمات التجميل 

وم�صتح�رشات العناية بالب�رشة

)من تنظيم بالتفورم اإنرتنا�صونال(

من 30 ني�صان – 2 اأيار 2015

السعودية/ الرياض 
الكهرباء  خلدمات  خم�ص�س  معر�س 

والطاقة البديلة وتقنيات املياه

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 11-13 اأيار 2015

معرض الوظائف في الجامعة 
اللبنانية األميركية 

بريوت/ حرم اجلامعة

)من تنظيم اجلامعة اللبنانية االأمريكية(

من 15-22 ني�صان 2015

مؤتمر التقنيات ومواد الطاقة 
المتجددة والبيئة المستدامة 

فندق كوزموبو ليتان 

االورومتو�صطية  املوؤ�ص�صة  تنظيم  )من 

للتنمية امل�صتدامة( 

من 17 -20 ني�صان 2015

معرض هوريكا 
بريوت/ البيال 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �رشفي�صيز(

من 20 -23 ني�صان 2015

معرض الوظائف في الجامعة 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
التجهيزات  الأحث  خم�ص�س  معر�س 

�صناعيني  وجتمع  واخلدمات  الزراعية 

ووكالء وموزعني 

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 11-14 ت�رشين االأول 2015

العراق / أربيل 
املنتجات  الأحدث  خم�ص�س  معر�س 

ذات  واخلدمات  والتجهيزات  الدوائية 

�صلة

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 11-13 اأيار 2015

فرنسا / بو 
معر�س خم�ص�س للمجوهرات الفاخرة

)من تنظيم بارك للمعار�س(

من 18-19 ني�صان 2015

األميركية في بيروت
بريوت/ حرم اجلامعة

يف  االأمريكية  اجلامعة  تنظيم  )من 

بريوت(

من 23 -24 ني�صان 2015

مؤتمر ديكنات
بريوت/ اجلامعة اللبنانية

من 29  ني�صان اىل 1 اأيار 2015

 المنتدى اإلقتصادي العربي
بريوت/ فندق فيني�صيا 

 )من تنظيم جمموعة االإقت�صاد واالأعمال(

من 14 -15 اأيار 2015

معرض بيروت لليخوت
 مرفانْ بريوت 

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 13-17 اأيار 2015

معرض الحدائق ومهرجان الربيع
بريوت/ ميدان �صباق اخليل

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �رشفي�صيز(

من 26-30 اأيار 2015

معرض بروجكت ليبانون
بريوت/ البيال

)من تنظيم اأي اأف بي(

من 2 -5 حزيران 2015

معرض لبنان للطاقة
بريوت / البيال 

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي(

من 3 -4 حزيران 2015

معرض بيروت للعقار
هيلتون بريوت/ حبتور غراند هوتيل

)من تنظيم بروموتيم(

من 28-30 اأيلول 2015

قطر/ الدوحة
ملواد  ع�رش  الثاين  الدويل  املعر�س 

ومعدات وتقينات البناء 

بروجكت قطر 2015

)من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من -4 7 اأيار 2015

معر�س خم�ص�س للمنتجات واخلدمات 

الالزمة لنمو القطاع العقاري 

)من تنظيم اأي اأف بي(

من -4 7 اأيار 2015 

مصر/ القاهرة
املاأكوالت  لتجار  خم�ص�س  معر�س   
واملنتجات  ومكوناتها  وامل�رشوبات 

املميزة 

)من تنظيم اأي اأف بي(

من -4 7 اأيار 2015



»الصناعة واالقتصاد«...
إضاءة ومواكبة للقطاع الصناعي

على مدى �سنوات، ومنذ تاأ�سي�سها يف العام 1994، بقيت »ال�سناعة واالقت�ساد« مواكبة للقطاع ال�سناعي بكل فروعه، وهمومه، 

وحاجاته ومعاناته، بل واعداد ملفات بكل قطاعاته، خا�سة وان ال�سناعة اللبنانية ت�سكل قرابة 18 باملئة من الناجت املحلي اأي 

3.800 مليار دوالر امريكي وفق تقديرات االخت�سا�سيني وقد كانت متثل يف العام 1999 قرابة 27 باملئة من الناجت املحلي، ما يدل 
على تراجع هذا القطاع لغياب الدعم احلكومي من جهة وللتطورات االأمنية االإقليمية التي اأّثرت على ت�سدير االنتاج اللبناين اإىل 

الدول العربية واالجنبية.

ومل تكتف املوؤ�س�سة بتغطية القطاع ال�سناعي اللبناين يف ا�سدار جملة »ال�سناعة واالقت�ساد« بل واكبته باإ�سدار الدليل ال�سناعي 

الذي هدف اإىل الرتويج لالنتاج ال�سناعي اللبناين واالإ�ساءة على معاناة ال�سناعيني والعاملني يف هذا القطاع لتكوين منهج م�سرتك 

يواكب �سوؤون القطاع و�سجونه.

وركز الدليل ال�سناعي بطبعاته ال�سبعة على نقاط هامة جداً لرتويج االنتاج اللبناين ال�سناعي، اأهمها:

-1 اإبراز النواحي التقنية التف�سيلية للتعريف بال�سلعة بحيث مت اعتماد الت�سنيف الدويل املوحد H.S.Code لت�سنيف ال�سناعة 

اللبنانية مبا يتيح معرفة جميع ال�سلع التي تنتجها ال�سناعة اللبنانية وفقًا للت�سنيف الدويل املوحد وي�سهل ان�سيابها اإىل االأ�سواق 

املحلية واخلارجية. باال�سافة اىل معرفة ن�سب الر�سوم اجلمركية لل�سلعة املطلوبة يف لبنان وحوايل 130 دولة اأخرى باال�سافة اىل 

كمية اال�سترياد والت�سدير لهذه ال�سلعة يف لبنان. 

-2 االأ�سلوب النمطي الذي اعتمده الدليل يف اإدراج املعلومات حتريريًا واعالنيًا مما جـعل منه مرجعـًا ومعر�سـًا �سناعيـًا لبنـانيـًا 

متنقـاًل يف ا�ســواق العـــامل وذلـك نتيجـــة لنـ�ســـره علـى موقـــع الكتـــرونــي خــا�س با�ســـم www.lebanon-industry.com مما 

يتيح للمعنيني التعرف بكل دقة اىل �سناعة لبنان. 

-3 خطة الت�سويق ال�ساملة التي و�سعت لن�رش الدليل مطبوعًا على الورق او على املوقع االلكرتوين حمليًا وخارجيًا بحيث من 

املتوقع ان يزور هذا املوقع ما ال يقل عن 2 مليون زائر �سنويًا باالإ�سافة اىل 43 األف موؤ�س�سة حمليًا وخارجيًا معنية اأي�سًا بال�سناعة 

اللبنانية.

كما عملت املوؤ�س�سة على ان�ساء املعر�س االلكرتوين الدائم لل�سناعات اللبنانية www.industriallebaneseexhibition.com الذي 

�سكل نقطة حتول جذرية يف م�سار الرتويج لل�سناعة اللبنانية حيث ي�سهد اأكرب ح�سد للم�سانع اللبنانية يف معر�س مهني وقطاعي 

والعربية  املحلية  اال�سواق  انتاجها مبختلف  عر�س  �سناعية  موؤ�س�سة   400 حوايل  وعددها  فيه  امل�ساركة  للموؤ�س�سات  يتيح 

والعاملية باأرقى واأحدث التقنيات.

قطاع ال�سناعات الغذائية، الذي نواكبه يف هذا امللف الوا�سع وال�سامل، يعاين اأ�سوة ببقّية ال�سناعات من اأزمة مناف�سة 

اإنتاج مرتفعة من جهة، وغياب الدعم احلكومي من جهٍة ثانية، ما  يف االأ�سواق املحلية والعاملية، يف ظّل كلفة 

يجعل اأ�سعار بع�سها مرتفعة مقارنًة مع املنتج االأجنبّي، الذي ي�سل مدعومًا من دولته و»خفيفًا« على جيب 

امل�ستهلك اللبناين.

ونوؤكد يف هذا امللف الذي ي�سدر بالتزامن مع معر�س »هوريكا« لل�سناعات الغذائية، على عوامل الثقة 

مع  واالقت�ساد«  »ال�سناعة  اجرتها  التي  املقابالت  ع�رشات  ك�سفته  ما  وهو  اللبنانية،  بال�سناعة 

ال�سناعيني بحيث مت االإ�ساءة فيها على النجاحات التي حققها ال�سناعيون رغم تق�سري احلكومات 

املتتالية يف دعمهم.

فهو  ي�ستحّقه،  الذي  االهتمام  القطاع  هذا  اإيالء  اأهمية  على  امللف  هذا  يف  هنا  ون�سّدد   

يفتح جماالت وا�سعة لفر�س العمل واالبتكار واالإبداع، وي�سهم يف تطوير الزراعة كون 

ال�سناعات الغذائية مرتبطة ب�سكٍل كبرٍي باالإنتاج الزراعي. وال نن�سى اأن نلفت االنتباه 

اإىل دور ال�سناعات الغذائية يف جذب اال�ستثمارات املحلّية واالإقليمية والعاملية.

يف هذه املرحلة التي مير بها لبنان واملنطقة �سي�ستمر �سعار »بتحب لبنان حب 

�سناعتو«، ولي�س اأمام ال�سناعيون اللبنانيون اإال ال�سمود ملواجهة امل�ساعب 

التي يعانون منها، فهم بالتاأكيد كطائر الفينيق الذي يخرج دائما من 

بني الرماد ليحلق عاليًا بابتكاراته وبانتاجه املتنوع والغني. 

ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 146 ني�سان 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 97



العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L98

ملف العدد

2014 جنمًا على  اأواخر عام  الغذائية يف  ال�صناعات  حل قطاع 

الأهمية  لي�س  ال�صحف،  عناوين  وت�صدر  التلفزة  �صا�صات  كل 

االإجنازات التي �صجلها �صناعيوه باإبداعاتهم التي حملت �صهرة 

املطبخ اللبناين اإىل خمتلف بلدان العامل، بل نتيجة حلملة �صنتها 

�صالمة  ب�«حملة  عرفت  امل�صانع  على  للك�صف  ال�صحة  وزارة 

الغذاء«.

و�صفها  ج��داً،  قا�صية  بطريقة  احلملة  هذه  مع  االإع��الم  تعامل 

املتابعون ل�صوؤون القطاع ب�»الوح�صية«، حيث اأظهرت اأن الف�صاد 

ي�صتهلكها  التي  امل��واد  واأن  زواي��اه،  من  زاوي��ة  كل  يف  يع�ّص�س 

ال�صعب اللبناين جّلها تالفة وغري �صاحلة لال�صتخدام.

 �صغلت احلملة االأو�صاط االإقت�صادية عامة واملعنيني بال�صوؤون 

هة 
ّ
م�صو �صورة  م 

ّ
نقد ملاذا  ال�صوؤال:  ليطرح  خا�صة،  ال�صناعية 

اللبناين؟ املعلومات التي مت تداولها و�صفها وزير  اإنتاجنا  عن 

املنطقية،  وغري  ال�صحيحة  بغري  ح�صن  احلاج  ح�صني  ال�صناعة 

 400 بقيمة  م�صّنعة  غدائية  منتجات  ر 
ّ
ي�صد القطاع  اأن  موؤكداً 

% ل�صبب ال  ال�1  مليون دوالر، ال تتعدى ن�صبة املرجتعات منها 

و�صاأل  التجارية.  بالعالمة  تتعلق  ل�رشوط  اإمنا  باجلودة  يتعلق 

مطابقة  غري  منتجات  ت�صدير  للبنان  »كيف  ح�صن:  احل��اج 

للموا�صفات وي�صرتيها امل�صتهلكون يف اخلارج«.

تاأثريات احلملة ال�صلبية على القطاع كبرية وفقًا ملا حلظته جملة 

ال�صناعيني،  مع  الكثرية  لقاءاتها  يف  واالإقت�صاد«  »ال�صناعة 

ثقة  ا�صتعادة  حماولني  التداعيات  هذه  للملمة  يجهدون  الذين 

كبار م�صتوردي العامل يف القطاع.

ال�صناعيون لي�صوا �صد احلملة على االإطالق بل يرونها اأكرث من 

تن�صب على  كلها  القطاع، وحتفظاتهم  تنظيم  الإعادة  �رشورية 

حق  كلمة  لتبقى  امللف،  مع  التعاطي  يف  لطريقته  االإعالم  لوم 

تقال: نعم ل�صالمة الغذاء، ونعم لتميز ال�صناعات الغذائية.

أهمية القطاع
يحظى قطاع ال�صناعات الغذائية باهتمام دول العامل املتقدمة 

الزراعي  القطاع  تتكامل مع  التي  الفائدة  يوفره من  كافة  ملا 

باالإ�صافة اإىل اأهميته على ال�صعيد االإ�صرتاتيجي واالأمن الغذائي 

وم�صاهمته يف االإكتفاء الذاتي للدول.

وقائع أرقام أساسية
ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية من امل�صاهمني االأ�صا�صيني يف 

االإقت�صاد اللبناين. ففي العام 2010، ووفقا الأحدث االإح�صائيات 

ناجت  من   %   32.1 حواىل  القطاع  هذا  ح�صة  بلغت  املتوافرة، 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %   3 وح��واىل  ال�صناعي،  القطاع 

بح�صب االإح�صاءات الوطنية.

يوفر القطاع نحو 20،607 فر�صة عمل، اأي ما يوازي ن�صبة 24،9  

% من اليد العاملة ال�صناعية، وبذلك يعترب من القطاعات االأكرث 
توفرياً لفر�س العمل من �صمن القطاع ال�صناعي.

وتعترب الن�صبة االأكرب من امل�صانع يف لبنان موؤ�ص�صات �صناعات 

امل�صانع.  عدد  اإجمايل  من   %  18،2 ن�صبة  ت�صكل  وهي  غذائية، 

القطاع ب�صكل رئي�صي من موؤ�ص�صات عائلية �صغرية  يتاألف هذا 

احلجم، توظف �صتة عمال كمعدل و�صطي.

ال�صادرات  % من جمموع   13،73 القطاع ن�صبة  ت�صكل �صادرات 

اللبنانية، وقد منا حجمها مبعدل �صنوي بلغ 12،13 % من العام 

�صادرات  من  االأكرب  الن�صبة  وتتجه   .2013 العام  وحتى   2008
بلدان  )با�صتثناء  العربية  البلدان  نحو  الغذائية  ال�صناعات  

�صوريا  وقد حلت  ال�صادرات.  % من جمموع   51 بن�صبة  اخلليج( 

اإىل  بالن�صبة  التوايل  على  االأوىل  املراتب  يف  وم�رش  والعراق 

دول  واأتت  اللبنانية.  الغذائية  ال�صناعات  �صادرات  ا�صتقطاب 

على  وا�صتحوذت  الثانية  املرتبة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

21،3  % من جمموع هذه ال�صادرات، و�صكلت كل من ال�صعودية 
يف  اأفريقيا  وحلت  ال��دول.  هذه  بني  االأب��رز  الوجهة  واالإم��ارات 

اأنغوال  ر 
ّ
ت�صد مع   %   12،2 اإىل  و�صلت  ة 

ّ
بح�ص الثالثة  املرتبة 

قائمة الدول االأفريقية امل�صتوردة ملنتجات ال�صناعات الغذائية 

حني  يف  الرابعة،  املرتبة  يف  الغربية  اأوروب��ا  واأت��ت  اللبنانية. 

ا�صتحوذت اأمريكا ال�صمالية واآ�صيا واأ�صرتاليا على جزء �صئيل من 

ال�صادرات.

 %   36 بن�صبة  الغذائية  ال�صناعات  من  ال�صادرات  حجم  ارتفع 

بني عامي 2012 و2013. وكان الالفت حجم هذه ال�صادرات اإىل 

الدول العربية غري اخلليجية الذي ارتفع بن�صبة 68  % ب�صكل عام. 

و�صهدت هذه ال�صادرات زيادة بن�صبة 50  % اإىل �صوريا، وباتت 

32.1  % حصة قطاع الصناعات الغذائية من ناتج القطاع الصناعي العام
نعم لسالمة الغذاء .. نعم لتمّيز الصناعات الغذائية
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هذه الن�صبة ت�صكل اليوم 52  % من جمموع �صادرات ال�صناعات 

هذه  ارتفعت  كذلك،  اخلليجية.  غري  العربية  الدول  اإىل  الغذائية 

ال�صادرات اإىل العراق بن�صبة 242 % ، واإىل م�رش بن�صبة 134  %، 

واإىل االأردن بن�صبة 18  %. وهذا يدّل على اأنه، ورغم تاأثري االأزمة 

املنتجات  على  الطلب  ارتفع  اللبناين،  االإقت�صاد  على  ال�صورية 

اإىل  ال�صورية  ال�صادرات  اأجل تعوي�س الرتاجع يف  اللبنانية من 

هذه االأ�صواق.

أبرز التحديات
 ويتميز قطاع ال�صناعات الغذائية يف لبنان مبميزات تناف�صية 

عامليًا،  اللبناين  املطبخ  يكت�صبها  التي  ال�صهرة  اإىل  تعود  عالية 

على  االنفتاح  على  وقدرتهم  اللبنانيني  ال�صناعيني  وذوق 

االأ�صواق اخلارجية. اإال اأنه يف الوقت نف�صه يعاين القطاع منذ عام 

املناف�صة  على  قدرته  مبجموعها  �صّلت  م�صكالت  عدة  من   1990
االإنتاج  تكاليف  ارتفاع  وي�صكل  التطور.  على  قدرته  وبالتايل 

اأبرز هذه امل�صكالت، اإذ تعد اليوم هذه الكلفة االأعلى بني الدول 

العربية، وهي يف معظمها اأن مل يكن كلها مفرو�صة من احلكومة 

اللبنانية وتتمثل بالتكاليف التالية: 

يف  للمنتجني  كلفتها  �صعف  عن  تزيد  الكهربائية  الطاقة  كلفة 

م�رش و�صوريا وال�صعودية واالإمارات العربية املتحدة.

م�رش  يف  كلفتها  اأ�صعاف  ثمانية  اإىل  ت�صل  املحروقات  كلفة 

وال�صعودية واالإمارات  و�صعف كلفتها يف �صوريا. 

اليد العاملة وهي اأربعة اأ�صعاف ما هي يف م�رش و�صعفني ما 

هي يف �صوريا.

ال�صمان االإجتماعي وهو �صعفا ما هو يف م�رش و�صوريا. 

القيمة امل�صافة على م�صتلزمات االإنتاج وقد اأ�صابت عديداً من 

مدخالت االإنتاج لل�صناعات الغذائية بينما هي معفاة يف معظم 

الدول العربية التي اعتمدت القيمة امل�صافة. 

الر�صوم اجلمركية على بع�س مدخالت االإنتاج وهي معفاة منها 

يف معظم الدول العربية.

وترتاكم  متعددة  وهي  امل�صانع  على  املبا�رشة   غري  الر�صوم 

بحيث توؤثر تاأثرياً ملحوظًا يف كلفة االإنتاج. 

وت�صكل اتفاقات التبادل التجاري احلر الثنائية واجلماعية اإحدى 

احلكومات  اعتمدت  حيث  القطاع،  منها  يعاين  التي  امل�صاكل 

فاأخذت  االنفتاح املطلق  االآن مبداأ  1990 وحتى  املتعاقبة منذ 

اأخرى   التجاري احلر مع دول  التبادل  اتفاقات  اإىل عقد  ت�صارع 

ومع الدول االأوروبية ومع اجلامعة العربية كل ذلك على اأثر حرب 

ال�صناعات  كل  اأ�صحاب  وو�صعت  لبنان  اإقت�صاد  دمرت  اأهلية 

�صعب  و�صع  يف  الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب  مقدمتهم  ويف 

اأن ترتيث وتنكب على درا�صة م�صلحة املواطن  للغاية بداًل من 

املنتج اأواًل. اإن هذه احلكومات وقعت يف خطاأ اعتماد االتفاقات 

التجارية هدفًا بحد ذاته بدال من اأن تكون و�صيلة تخدم م�صالح 

اأفاد الدول امل�صدرة اإىل لبنان ومل تفد  املنتجني يف لبنان، ما 

�صادرات لبنان اإليها ب�صيء.

وتندرج اأي�صًا �صمن م�صاكل القطاع اإجراءات التقيد باملوا�صفات، 

امل�صدرين،  مل�صاعدة  اللبنانية  احلكومة  ا�صتعدادات  وغياب 

اال�صتعدادات  جتهل  كانت  املتعاقبة  احلكومات  اأن  يبدو  اإذ 

املطلوبة منها لت�صهيل عمليات الت�صدير ومنها وجود خمتربات 

معتمدة )accredited(  من موؤ�ص�صات اعتماد معرتف بها دوليًا 

)accreditation bodies(  كي تعرتف الدول امل�صتوردة وخا�صة 

الدول االأوروبية والواليات املتحدة وكندا بال�صهادات ال�صادرة 

عنها. 

دور الدولة
املطلوب اليوم من الدولة ال�صري جنبًا اإىل جنب مع ال�صناعيني 

ال�صناعات  لتفعيل  م�رشاعيه  على  الباب  فتح  عرب  ودعمهم 

ال�صليم  الغذاء  توفري  يف  دوره��ا  ال�صتعادة  لبنان  يف  الغذائية 

والذي  منها  امل�صتورد  حمل  املنتجات  هذه  واإحالل  للمواطنني 

اأ�صبح يناهز الع�رشة اأ�صعاف املنتج املحلي.

اتفاقات  كل  النظريف  اإعادة  احلكومة  من  االأمر  هذ  وي�صتوجب 

تخدم  حتى  واجلماعية  منها  الثنائية  احلر  التجاري  التبادل 

م�صلحة املنتج اللبناين، اإلغاء  الر�صوم اجلمركية و�رشيبة القيمة 

خا�صة  ت�صعرية  توفري  االإنتاج،  م�صتلزمات  كل  على  امل�صافة 

للمحروقات للقطاعات ال�صناعية والزراعية تعتمد الكلفة الفعلية 

اإعادة  وم�رش،  ك�صوريا  املجاورة  الدول  اأ�صعار  اإىل حدود  ي�صل 

النظر يف الر�صوم اجلمركية على كل املنتجات الغذائية امل�صتوردة 

الغذائية املحلية حماية  ال�صناعات  اإىل درجات حتمي  ورفعها 

واالأيدي  الكهربائية  الطاقة  �صعر  ارتفاع  كافية خا�صة يف ظل 

العاملة ور�صوم ال�صمان االإجتماعي والر�صوم املختلفة االأخرى 

يف لبنان مقارنة مع الدول االأخرى ، اإ�صافة اإىل اال�صتعجال يف 

جتهيز املختربات املحلية بالعدة واخلرباء حتى ت�صبح معتمدة 

من موؤ�ص�صات اعتماد دولية. 
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�شادرات غذائية

وفقًا للنظام اجلمركي املن�سق، تندرج ال�سناعات الغذائية �سمن البنود اجلمركية للف�سول 4 والتي تت�سمن 

األبان واأجبان ومنتجاتها، بي�س طيور، ع�سل طبيعي، وغريها من منتجات �ساحلة لالأكل، وكذلك الف�سول  15 

وحتى الف�سل 24 وهي تت�سمن ال�سحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية، ف�ساًل عن اللحوم واالأ�سماك 

املح�رشة، واخل�سار والنباتات والفواكه واحلبوب امل�سنعة، وامل�رشوبات والتبغ وم�سنوعاته.

تعترب ال�سناعات الغذائية وامل�رشوبات من اأهم ال�سناعات اللبنانية واأكرثها اإ�ستقطابًا للر�ساميل املوظفة يف 

ال�سناعة ولليد العاملة ال�سناعية.

�سادرات  قيمة  اإرتفعت 

 311.5 من  الغذائية  ال�سناعات 

مليون دوالر يف العام 2009 اإىل 

العام  يف  دوالر  مليون   556.9
 ،%  78.8 ن�سبته  مبا   2014
ال�سادارات  اإنخف�ست قيمة  فيما 

العام  يف  االإجمالية  اللبنانية 

 2009 بالعام  مقارنة   2014
�سكلت  وقد   %  5 ن�سبته  مبا 

الغذائية  ال�سناعات  �سادرات 

اإجمايل  من   %  9.1 ن�سبته  ما 

العام  يف  اللبنانية  ال�سادارات 

2009 وارتفعت هذه الن�سبة اىل 
23.7 % يف العام 2014.

م�ستوردات  قيمة  اإرتفعت 

ال�سناعات الغذائية من 1.341.8 

مليون دوالر يف العام 2009 اإىل 

2.001.0 مليون دوالر يف العام 
 %  49٫1 ن�سبته  مبا   2014
امل�ستوردات  قيمة  ارتفعت  فيما 

العام  يف  االإجمالية  اللبنانية 

 2009 بالعام  مقارنة   2014
مبا ن�سبته 26.2 % وقد �سكلت 

الغذائية  ال�سناعات  م�ستوردات 

اإجمايل  من   %  8.3 ن�سبته  ما 

امل�ستوردات اللبنانية يف العام 

2009 وارتفعت هذه الن�سبة اىل 
9.8 % يف العام 2014.

الصناعات الغذائية

شركة ابراهيم واحمد ابوغنيم-المنارة

شركة التنمية الزراعية-الحازمية
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على م�ستوى الف�سول اجلمركية، اإ�ستاأثرت �سادرات اخل�سار والنباتات والفواكه امل�سنعة يف العام 2014 

مبا ن�سبته 22.9 % من �سادارات ال�سناعات الغذائية، وتلتها �سادارات امل�رشوبات مبا ن�سبته 18.3 % 

وم�سنوعات غذائية منوعة مبا ن�سبته 14.9 %.

وعلى �سعيد م�ستوردات ال�سناعات الغذائية عام 2014، كانت قيمة م�ستوردات ال�سناعات الغذائية عام 

2014، كانت قيمة م�ستوردات م�سنوعات من حبوب اأو دقيق يف املرتبة االوىل مبا ن�سبته 12.2 % تلتها 
قيمة التبغ مبا ن�سبته 11.2 % وم�ستوردات امل�سنوعات الغذائية املنوعة مبا ن�سبته 10.1 % 

التبادل التجاري للصناعات الغذائية 2009 - 2014

49.0509.2529.1168.9259.3898.883 - �سناعة االألبان، بي�س طيور ع�سل وغريها
32.780
24.858
50.675
51.401
46.515

127.738
83.147

101.795
3.712

25.350

556٫855 498٫553 431٫913 410٫434 356٫199 311٫533

2014

4253.474272.266299.498297.179351.303401,949 - �سناعة االألبان، بي�س طيور ع�سل وغريها
186.892
116.359
164.853
95.810

243.864
88.566

202.888
132.14

142.732
225.097

2,001,026 1,960,781 1,894,473 1,764,093 1,542,348 1,341,776

2014
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�شادرات غذائية

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية

311.58.91341.88.3-1030.3
356.28.41542.88.6-1186.6
410.49.61764.18.8-1353.7
431.99.61894.58.9-1462.6
498.6
556.916.82001.09.8-1444.1 2014

12.71960.88.2-1462.2

مياه تنورين-الحازمية شركة حلباوي اخوان-الرويس

شركة القيسي-جدرا
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دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية

جتدر االإ�صارة هنا اأنه وح�صب جدول االإح�صاء ال�صناعي وفقًا لنتائج الطبعة الثامنة من » دليل ال�صادرات واملوؤ�ص�صات ال�صناعية« 

فان عدد م�صانع ال�صناعات الغذائية يف لبنان هو 506 م�صانع موزعة كاالآتي ح�صب املحافظات:

عدد السلع المنتجة في ا لمصانع الغذائية:

نذكر هنا اأن هذه امل�صانع الغذائية تنتج 222 �صلعة اأي بن�صبة 21.12 % من جمموع ال�صلع التي تنتجها ال�صناعة اللبنانية والبالغ 

عددها 1065 �صلعة ح�صب االح�صاءات.

توزيع المصانع الغذائية على المحافظات حسب العدد والنسبة المئوية

العدد 231

٪ 11٫97

العدد 115

٪ 26٫08

العدد 74

٪ 21٫14

العدد 53

٪ 23٫14

العدد 90

٪ 35٫16

العدد 10

٪ 18٫52

العدد 26

٪ 39٫39

العدد 6

٪ 35٫29

املجموع: العدد 605، الن�سبة 18٫10 ٪

هذا االإح�ساء الذي اأجرته �رشكة دليل ال�سناعي  �سمل املوؤ�س�سات 

التي يعمل فيها 8 عمال وما فوق وتنتج ب�سكل منطي.

www.lebanon-industry.com

www.madelebanon.com
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مقابلة

اعترب الب�صاط، خالل اللقاء، اأن »ال�صناعات 

يف  ال�صناعات  واأق��دم  اأع��رق  من  الغذائية 

لبنان، حيث يعود بع�صها اإىل القرن التا�صع 

اأعلن  واإذ  الع�رشين«.  القرن  وبدايات  ع�رش 

االأوىل  املرتبة  يحتل  »القطاع  اأن  الب�صاط 

بني القطاعات ال�صناعية االأخرى من حيث 

العاملة  والقوى  املحلية،  امل�صافة  القيمة 

اأهميته تكمن يف  اأن  وراأى  واال�صتثمارات«، 

االأول  امل�صدر  الزراعي،  القطاع  مع  تكامله 

واالأ�صا�صي للمواد االأولية امل�صتخدمة من قبل 

ا�صتقرار  ذلك من  يوؤمن  ما  القطاع، مع  هذا 

والقروية،  الريفية  للمجتمعات  وتنمية 

وتقاليدها.  وعاداتها  باأر�صها  ومت�صكها 

مع  م��ب��ا���رشة  ع��الق��ة  »للقطاع  واأ���ص��اف: 

اأخرى مكملة مثل قطاع التغليف  �صناعات 

اأنواعه )كرتون، بال�صتيك، زجاج،...(،  ب�صتى 

اأخ��رى  ق��ط��اع��ات ك��ث��رية  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

)الت�صميم، والت�صويق، وال�صحن،...(.

اإلتفاقات الثنائية
ولفت اإىل اأن »القطاع ال�صناعي ب�صكل عام 

التجاري  امليزان  يعاين من خلل كبري يف 

مع معظم �رشكاء لبنان التجاريني، وب�صبب 

املناف�صة  تكافوؤ  انعدام  اإىل  يعود  رئي�صي 

بني الطرفني، خا�صة من ناحية الدعم التي 

الدول  يف  ال�صناعية  القطاعات  به  حتظى 

االأخرى، يف مقابل �صبه غياب ر�صمي كامل 

وا�صحة  �صناعية  �صيا�صة  اأي  ر�صم  عن 

املعامل، اأو حتى اأية حماولة دعم لل�صناعة 

اللبنانية لال�صتمرار وال�صمود.

وقال: » ب�صكل عام، القطاع ال�صناعي كان 

اإتفاقيات  اأ�صا�صية لدى بدء تطبيق  �صحية 

الثنائية،  اأو  العربية  ، �صواء  التجارة احلرة 

ا�صمحالل  اإىل  االأ�صواق  اإغ��راق  اأدى  حيث 

ال�صناعية،  القطاعات  من  العديد  و�صمور 

ال�صا�صع  الفرق  اإىل  نظرا  اأعمالها،  وتدهور 

الدول  وبني  بيننا  الت�صغيلية  االأكالف  يف 

حجم  ع��ن  التغا�صي  دون  م��ن  االأخ���رى، 

الدعم املبا�رش، وغري املبا�رش الذي تتمتع 

ح�صاب  على  ال��دول  ه��ذه  اإقت�صادات  به 

االإقت�صاد اللبناين. 

ال�صناعات  قطاع  يكون  »ق��د  واأ���ص��اف: 

بهذا  املتاأثرة  القطاعات  اأقل  من  الغذائية 

اأن بع�س  اأن نالحظ   بد  اأننا ال  اإال  الواقع، 

باالإمكان  يعد  مل  اللبنانية  املنتجات 

ميزاتها  من  للكثري  خل�صارتها  ت�صديرها 

املناف�صني  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  التفا�صلية 

االإقليميني«.

كلل  ب��دون  ال�صناعيون  »يطالب  وتابع: 

باإعادة النظر يف معظم اتفاقيات التجارة 

يف  خ�صو�صًا  املوقعة،  الثنائية  احل��رة 

الطاقة  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 

من  ���ص��واء  مكثف،  ب�صكل  وامل��ح��روق��ات 

اأو  االإغ����راق،  ف��ر���س ر���ص��وم ملنع  ط��ري��ق 

املحروقات  كلفة  لدعم  �صندوق  اإن�صاء 

واإطالق  اللبناين،  ال�صناعي  يتكبدها  التي 

اللبنانية  ال�صادرات  لدعم  فاعلة  برامج 

وحتديد  اإن�صاء  اإىل  باالإ�صافة  وتعزيزها، 

بالبنية  تتمتع  جديدة،  �صناعية  مناطق 

التحتية الالزمة الإطالق �صناعات جديدة«.

اعتبر أن »القطاع الصناعي« ضحية أساسية لتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة 
 البساط: لتحويل »سالمة الغذاء« 

إلى ورشة عمل حقيقية

من  هائل  كم  ن�ساأته يف  منذ  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يتخبط 

املعوقات وامل�ساكل، تتنوع ما بني ارتفاع تكاليف االإنتاج و�سعوبة 

واالإ�سكاالت  املعنية  الوزارات  ال�سالحيات بني  وت�سابك  الت�سدير 

القانونية، اإال اأن هذا االأمر مل مينعه يومًا من التطور وغزو االأ�سواق 

اخلارجية وتكري�س اأف�سل �سمعة عن املطبخ اللبناين.

»ال�سناعة واالإقت�ساد« �سلطت ال�سوء يف حديث مع نقيب اأ�سحاب 

القطاع  اأهمية  على  الب�ساط  منري  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات 

اأبرز  عن  لتك�سف  العامل،  يف  بلداً   75 من  اأكرث  اإىل  ي�سدر  الذي 

التحديات التي يواجهها واملعاناة التي عا�سها من جراء احلمالت 

وزارة  بها  قامت  التي  الغذاء  ف�ساد  رافقت حملة  التي  االإعالمية 

ال�سحة موؤخراً.

يواجه القطاع تحديات 

جدية تحول دون تقدمه 

وازدهاره أهمها انعدام 

اإلستقرار السياسي 

واألمني الداخلي 
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إرتفاع الصادرات
حقق  »القطاع  اأن  اإىل  الب�صاط  لفت  واإذ 

اأرقامًا قيا�صية العام املا�صي م�صجاًل ن�صبة 

ال�صناعية  ال�صادرات  جممل  من   17%
بلغ  وبنمو  دوالر  مليون   520 مبجموع 

2013، رد زيادة  العام  مع  مقارنة   13%
اأهمها:  اأ���ص��ب��اب  ع��دة  اإىل  االأرق����ام  ه��ذه 

اللبنانيني  لل�صناعيني  الفردية  املبادرة 

وه��ذا  م�صانعهم  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث  يف 

ال�صناعية  االآالت  حجم  يف  اأي�صًا  جتلى 

واجلودة  االأخ��رية،  االأع��وام  امل�صتوردة يف 

معروفة  ميزة  اأ�صبحت  التي  والنوعية 

لل�صناعات اللبنانية كال�صناعات الغذائية 

واملجوهرات والطباعة على �صبيل املثال، 

ما  كثرياً  الذي  اللبناين  االإغرتاب  وانت�صار 

االأف�صل  االأ�صا�صي وال�صفري  �صكل امل�صتهلك 

للتعريف باملنتج اللبناين«.

تحديات جدية
اأي�صًا  ي��واج��ه  »ال��ق��ط��اع  اأن  على  و���ص��ّدد 

حتديات جدية حتول دون تقدمه وازدهاره، 

اأهمها انعدام اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني 

من  امل��زي��د  دون  ي��ح��ول  م��ا  ال��داخ��ل��ي 

اال�صتثمارات والتو�صع، ومن دون اأن نن�صى 

الو�صع االإقليمي غري امل�صتقر، والذي كانت 

القطاع،  على  املبا�رشة  انعكا�صاته  ل��ه 

خ�صو�صا يف ما يتعلق بال�صحن والتكاليف 

االإ�صافية التي يتكبدها ال�صناعي لتاأمني 

�صبل اأكرث �صمانًا وامانًا الإي�صال منتجاته 

اأي�صًا  نن�صى  وال  الت�صديرية،  االأ�صواق  اإىل 

امل�صاكل الع�صوية التي يعاين منها القطاع 

االأكالف  ارتفاع  ب�صكل عام من  ال�صناعي 

الت�صغيلية اإىل م�صتويات قيا�صية«.

واعترب اأن »ردة الفعل االأوىل الأي �صناعي 

لبناين جتاه امل�صاعب التي يواجهها ال بد 

اأن تكون خطوة اإىل االأمام، مع املزيد من 

املكا�صب  تعزيز  على  واالإ���رشار  املثابرة 

وارتفاع  االأ�صواق  ات�صاع  من  حتققت  التي 

ال��الزم��ة  فاخلطط  ل���ذا،  االأع���م���ال،  حجم 

للتو�صع وزيادة االإنتاجية جاهزة بانتظار 

الظروف املالئمة لتنفيذها«.

ترويج المنتج 
عدة  يتبعون  »اللبنانيني  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

يف  وتاأتي  منتجاتهم  عن  للتعريف  طرق 

الدولية،  املعار�س  يف  اال�صرتاك  مقدمها 

التعريف  يف  اأ�صا�صية  حمطة  ت�صكل  والتي 

و  ع���ام،  ب�صكل  اللبنانية  باملنتجات 

ن�صارك،  اإننا  اإذ  خا�س.  ب�صكل  منتجاتنا 

كعار�س  �صواء  واأ�صا�صي،  فاعل  ب�صكل  و 

معر�س  رئي�صية:  حمطات   3 يف  كزائر  اأو 

العربية  االإم��ارات  دبي،  يف   GULFOOD
بريوت،لبنان،  يف   HORECA املتحدة، 

باري�س،  مدينة  يف   ANUGA SIALاأو  و  

حيث  اأملانيا،  كولونيا،  مدينة  اأو  فرن�صا، 

يتم اللقاء خالل هذه املعار�س، مع جميع 

امل�صدرين واملوزعني االأ�صا�صيني يف معظم 

امل�صتجدات  على  واالط��الع  العامل،  بلدان 

واالإبتكارات املتقدمة يف هذه ال�صناعة.

توؤديه  الذي  الدور  عن  �صوؤال  على  رد  ويف 

حت�صني  يف  والتغليف  التعبئة  موؤ�ص�صات 

خمتلف  على  ال�صناعي  املنتج  وتطوير 

ال�صعد االإنتاجية والت�صويقية، قال الب�صاط: 

ه��ذا  يف  نف�صها  ع��ن  ت��ت��ح��دث  »االأرق�����ام 

الغذائية  ال�صناعات  قطاع  فكون  املجال، 

حيث  من  االأوىل  املرتبة  يحتل  اللبنانية 

االأوىل  بالدرجة  يعود  امل�صافة،  القيمة 

امل�صتخدمة  االأولية  امل��واد  معظم  اأن  اإىل 

ما  اللبناين،  ال��زراع��ي  القطاع  نتاج  هي 

يف  اأ�صا�صيا  ع��ام��ال  القطاع  ه��ذا  يجعل 

نوعية  وحت�صني  ال��زراع��ي  القطاع  تنمية 

ينطبق  نف�صه  واملبداأ  وتناف�صيته.  اإنتاجه 

اأي�صا  احتل  حيث  ال�صناعية،  االآالت  على 

االأوىل  املرتبة  الغذائية  ال�صناعات  قطاع 

اجلديدة  ال�صناعية  باالآالت  اال�صتثمار  يف 

نوعيتها.  وحت�صني  االإن��ت��اج��ي��ة  ل��زي��ادة 

والتغليف،  التعبئة  م��واد  بخ�صو�س  اأم��ا 

م�صافة  قيمة  للعبوة  اأن  فيه  �صك  ال  فمما 

وهنا،  الغذائي،  املنتج  ترويج  يف  كبرية 

اللبناين  املركز  بجهود  التنويه  من  بد  ال 

LIBANPACK، يف هذا املجال،  للتغليف 

ال�صناعيني  من  العديد  مع  �صاهم  حيث 

اللبنانيني يف اإعادة ر�صم و�صياغة العبوات 

امل�صتخدمة، ما كان له انعكا�س اإيجابي يف 

زيادة مبيعات هذه املنتجات ب�صكل كبري.

سالمة الغذاء
الغذاء  �صالمة  حملة  اإىل  الب�صاط  وتطرق 

التي قامت بها وزارة ال�صحة موؤخراً، فاأكد 

الغذاء  �صالمة  ب�رشوط  النقابة  التزام  اأن 

النقابة  تاأ�صي�س  منذ  وج��دي  قدمي  التزام 

عام 1996، واأعلن عن تطلعات النقابة اإىل 

دولية  واتفاقات  تفاهم  مذكرات   توقيع 

تدريب  وحلقات  ور�صات  لتنظيم  وحملية 

وموؤمترات حول �صالمة الغذاء.

نقابة  وق��ع��ت  االإط����ار،  وق���ال: » يف ه��ذا 

اللبنانية  الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب 

والريادة« مذكرة  للتعّلم  ز 
ّ
التمي و«موؤ�ص�صة 

تفاهم. ومن �صاأن هذه املذكرة فتح الباب 

ال�صناعات  بقدرات  االإرتقاء  اأمام  وا�صعًا 

التطورات  ملواكبة  اللبنانية  الغذائية 

جودة  جم��ال  يف  العاملية  وامل�صتجدات 

و�صالمة الغذاء«.

م�صبقة  اإدارة  على  »ترتكز  اأنها  اإىل  ولفت 

للمخاطر وعلى اإيجاد حلول متنع ا�صتمرار 

املطابقة،  عدم  وحاالت  االأخطاء  ح�صول 

اأ�صحاب  جهود  خالله  من  تتكامل  بحيث 

وزارة  جهود  م��ع  الغذائية  ال�صناعات 

و�صالمة  �صحة  �صمان  اأج��ل  من  ال�صحة 

بطريقة  ال��غ��ذائ��ي  واأم��ن��ه��م  امل�صتهلكني 

م�صوؤولة وقابلة للقيا�س«. 

الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب  و�صجع 

اللبنانية على املبادرة الفورية اإىل طلب 

والتقييم  التدقيق  خدمات  من  االإف��ادة 

لل�رشوط  وفقًا  اأنظمتها  على  اخلارجي 

والتنظيمية  القانونية  واملتطلبات 

بعملهم،  اخلا�صة  وال�صحية  والفنية 

املعايري  وجوهر  اأ�صا�س  �صت�صكل  والتي 

التي �صتعتمد يف عملية التدقيق والتقييم 

ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ج���ودة و���ص��الم��ة ال��غ��ذاء 

النافذة لديهم. كما طلب منهم  التوا�صل 

دي��ه��م 
ّ
واالإت�����ص��ال ال�����ص��ف��اف م��ع م��ور

يف  املتدخلني  جميع  وم��ع  وموزعيهم 

�صالمة  ل�صمان  والتوريد  االإمداد  �صل�صلة 

�صوائب  اأي  من  وتنقيتها  ال�صل�صلة  تلك 

 ب�صحة امل�صتهلك، وتنعك�س بالتايل 
ّ
ت�رش

الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب  على  �صلبًا 

اأنف�صهم.

ومتنى الب�صاط على وزير ال�صناعة ح�صني 

م�صرية  اإكمال  اإىل  املبادرة  ح�صن  احلاج 

ور�صة  اإىل  وحتويلها  الغذاء  �صالمة  حملة 

ال��ف��رق��اء  جميع  ي��ن��خ��رط  حقيقية  ع��م��ل 

املعنيون يف غمارها.

نقابة أصحاب الصناعات 

الغذائية ملتزمة بشروط 

سالمة الغذاء التزامًا 

قديمًا وجديًا منذ تأسيسها 

عام 1996
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مقابلة

خربته وروؤيته الثاقبة، جعلته من اأوائل 

الغذائية  ال�صناعات  لنقابة  املوؤ�ص�صني 

التي تراأ�صها ل�صنوات طويلة واأ�ص�س فيها 

بارز  لها دور  التي كان  املعار�س  جلنة 

يف زيادة حجم �صادرات القطاع. 

وفقًا لن�رشاوي، كانت امل�صانع اللبنانية 

الغذائي  املنتج  ت�صدير  يف  ال�صباقة 

املعلب اإىل العامل العربي والدول املحيطة 

الدول  نحو  التو�صع  من  ومتكنت  بلبنان. 

املنتج  فاأو�صلت  واالأمريكية  االأوروبية 

تتواجد  التي  ال��دول  معظم  اإىل  اللبناين 

فيها اجلاليات اللبنانية.

ال��ذي  اللبناين«  »املطبخ  اإ���ص��م  وحت��ت 

ابتكرته نقابة ال�صناعات الغذائية  كان 

الغذاء  م�صانع  اأ�صحاب  من  �صئيل  عدد 

ومتكنوا  اخلارجية،  االأ���ص��واق  ي���زورون 

اإىل  االأجانب  تعريف  النقابة  خالل  من 

منتوجات املطبخ اللبناين عرب امل�صاركة 

اجلالية  مع  والتوا�صل  املعار�س،  يف 

املطاعم  انت�صار  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية 

اللبنانية يف دول العامل.

رفعت م�صاعي �صناعيي الغذاء هذه الطلب 

يف  و�صاهمت  اللبنانية،  املنتجات  على 

اإىل حد كبري. ويف  رفع حجم �صادراتها 

حني كانت ال�صناعات الغذائية اللبنانية 

توجهت  االآخ����ر،  ت��ل��و  ال��ن��ج��اح  ت�صجل 

دعم  �صيا�صات  اتباع  نحو  العربية  الدول 

وت�صجيع لل�صناعة ما مكنها من ت�صنيع 

لالإنتاج  مناف�صًا  �صكلت  غذائية  منتجات 

اللبناين.

مع  ح��دي��ث  يف  ن�������رشاوي  وي�����ص��ف   

املناف�صة  هذه  واالإقت�صاد«  »ال�صناعة 

روؤو���س  اإىل  فاإ�صافة  ج��داً،  »بال�رش�صة 

القطاع،  يف  امل�صتثمرة  الهائلة  االأم��وال 

على  العربية  ال��دول  يف  القوانني  تعمل 

دعم القطاع وتنميته«. 

وراأى اأن قطاع ال�صناعات الغذائية يعاين 

من التباطوؤ يف حجم ال�صادرات، يف حني 

التطور  القطاع املزيد من  ت�صهد م�صانع 

والتو�صع«.

معوقات وتحديات
العديد  وج��ود  اأن  اإىل  ن�����رشاوي  ولفت 

من  الناجتة  والتحديات  املعوقات  من 

اآخرها  كان  والتي  لبنان،  يف  القوانني 

اأن  على  د 
ّ
و���ص��د ال��غ��ذاء.  �صالمة  حملة 

احلملة  بهذه  �صنوات  منذ  تطالب  النقابة 

الإنتاج  موحد  نظام  بو�صع  وتطالب 

غياب  اإن  اإذ  امل�صانع،  كل  تتبعه  �صليم 

املجال  فتح  ال�صنوات  مر  على  الرقابة 

دون  من  للعمل  امل�صانع  من  عدد  اأمام 

مراقبة و�صوابط، ما اأّثر �صلبيًا على �صمعة 

االإنتاج.

اأبوفاعور  وائ��ل  ال�صحة  »وزي��ر  وق��ال: 

�صاأنها  م��ن  التي  حملته  على  م�صكور 

حت�صني نوعية االإنتاج ورفع ال�صادرات. 

لكن الف�صاد اليوم موجود يف اأكرب الدول 

ال�صناعية ولي�س فقط يف لبنان، ويحارب 

االإع��الم.  دون  من  القوانني  خ��الل  من 

م�صنع  اأي  على  الك�صف  ل��ل��وزارة  يحق 

�صارمة  اإجراءات  واتخاذ  ومراقبته  كان 

على  ي�رشف  اأحكام  اإ�صدار  وحتى  بحقه 

اأن  ه��و  ح�صل  وم��ا  الق�صاء.  تنفيذها 

ن�صفت  اإعالمية  بحملة  اأ�صبة  اأتت  احلملة 

ال�صنوات  ع�رشات  خ��الل  بنيناه  ما  كل 

على �صعيد تكري�س �صورة م�صعة و�صمعة 

جيدة للمطبخ اللبناين«.

القطاع  وكاأن  االإعالم  »بدا يف  واأ�صاف: 

النقابة  تلقت  ال��واق��ع  ويف  فا�صد،  كله 

»اإلعالم نسف كل ما بنيناه من سمعة جيدة للمطبخ اللبناني«
نصراوي: أمام القطاع مستقبل مظلم

خربته التي قاربت الـ 40 عامًا يف قطاع ال�سناعات 

وهواج�سه،  القطاع  باأمور  عاملًا  جعلته  الغذائية 

عميد  لقب  ا�ستحق  قد  ن�رشاوي  جورج  ليكون 

ال�سناعات الغذائية عن جدارة. 

تاأ�سي�س  مع  القطاع  يف  رحلته  بداأت   1975 عام 

والأن  واحلالوة،  الطحينة  الإنتاج  الربيع  م�سنع 

اآنذاك  ن�رشاوي  و�سع  �سغرية  اللبنانية  ال�سوق 

فجرت  اخلارج،  اإىل  الت�سدير  هدف  عينيه  ن�سب 

الرياح مبا ا�ستهت �سفنه. فامل�سنع الذي بداأ بانتاج 

يزيد  ما  اليوم  وينتج  كبرياً،  تطوراً  �سهد  �سنفني 

اأفريقيا  اأ�سواق  اإىل  120 منتجًا غذائيًا، ي�سّدر  عن 

الالتينية  واأمريكا  املتحدة  والواليات  واأوروبا 

واأ�سرتاليا واخلليج واإىل اأي مكان ي�سكنه م�ستهلك 

لالأكل اللبناين وال�رشق او�سطي.
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اخل���ارج،  م��ن  الفعل  ردود  م��ن  العديد 

وتباطاأت امل�صحوبات اإىل اخلارج. طبعًا، 

النقابة وجمعية ال�صناعيني زارتا الوزير 

اأبوفاعور، واطلعتاه على هذا الواقع، واإذ 

احلملة،  يف  م�صيه  اأهمية  على  �صددتا 

هذه  عن  االإع��الم  اإبعاد  ���رشورة  اأكدتا 

الق�صية«.

يف  االإن��ت��اج  كلفة  ارت��ف��اع  اأن  واع��ت��رب 

التي  الكربى  التحديات  من  ال�صناعة 

ا�صتمرار  اأن  وراأى  ال�صناعيني،  تواجه 

من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  الت�صدير  يف  ل��ب��ن��ان 

االإ�صم  اإىل  يعود  منتجاته  اأ�صعار  ارتفاع 

االأ�صواق على  ال�صناعيون يف  بناه  الذي 

كلفة  اأن  واأو���ص��ح  طويلة«.  �صنوات  مر 

االإنتاج يف لبنان هي االأعلى بني الدول 

اإىل  فاإ�صافة  املحيطة.  وال��دول  العربية 

كلفة اليد العاملة املرتفعة، هناك تكلفة 

اإىل  ال�صناعي  ي�صطر  حيث  املحروقات 

اإىل  اإ�صافة  مل�صنعه  الكهرباء  يولد  اأن 

الكثري من  اأن هناك  الدولة. كما  كهرباء 

اإع��ادة  بهدف  ت�صتورد  التي  املنتجات 

الت�صنيع  وتكون غري معفية من الر�صوم 

اجلمركية على عك�س الدول العربية«.

اال�صطرابات  اأن   « على  ن�رشاوي  و�صدد 

اأث��رت  العربية  ال���دول  ت�صهدها  ال��ت��ي 

اإل��ي��ه��ا،  ال�����ص��ادرات  ح��ج��م  ع��ل��ى  �صلبًا 

الرتاجع  ه��ذا  �صوا 
ّ
عو ال�صناعيني  لكن 

حيث  االأجنبية،  ال��دول  على  باالنفتاح 

اللبناين  املنتج  على  طلب  هناك  اأ�صبح 

الالتينية  واأمريكا  املتحدة  الواليات  يف 

وكندا والعديد من الدول االأوروبية«.

صورة المنتج اللبناني
وجمعية  النقابة  اأن  ن�����رشاوي  وك�صف 

االأي��دي  مكتوفةي  تقفان  ال  ال�صناعيني 

اليوم  اأننا  الواقع. وقال: »ندرك  جتاه هذا 

اإيجابية  ب�صدمة  ال��ق��ي��ام  اإىل  بحاجة 

لن�صتطيع املحافظة وحت�صني �صورة املنتج 

اأخذت  االإطار،  هذا  ويف  اللبناين.  الغذائي 

جمعية ال�صناعيني مبادرة عرب دعوة، على 

يف  امل�صتوردين  كبار  اخلا�س،  ح�صابها 

العامل لزيارة معر�س ال�صناعات الغذائية 

االإيجابي  الوجه  على  ليطلعوا  لبنان  يف 

لل�صناعات الغذائية اللبنانية. كما �صتنظم 

لقاءات لهم مع الوزراء املعنيني مبو�صوع 

امل�صانع  اإىل  وزي���ارات  ال��غ��ذاء،  �صالمة 

بهدف ا�صتعادة ثقتهم«.

على  احلكومة  مع  نعمل  »كما  واأ�صاف: 

�صاأنها  من  التي  القوانني  بع�س  اإق��رار 

تقلي�س  ع��رب  االإن��ت��اج  كلفة  تخفي�س 

الر�صوم اجلمركية بهدف رفع ال�صادرات«.

 وتابع: »جهودنا لرفع �صادراتنا لن تلقى 

بتجاوب  تقابل  مل  اإذا  املطلوب  النجاح 

من الدولة. واأمتنى اأال يح�صل هذا، فعدم 

تراجع  من  املزيد  يعني  الدولة  جتاوب 

القطاع  تراجع  من  واملزيد  ال�صادرات 

حيوية  القطاعات  اأكرث  من  يعترب  الذي 

بالقطاع  مبا�رش  ب�صكل  يرتبط  اإن��ه  اإذ 

من  كبرياً  عدداً  ي�صغل  وبالتايل  الزراعي 

اأن  الدولة  على  لبنان.  يف  العاملة  اليد 

وتعطي  االأم��ر  هذا  االإعتبار  بعني  تاأخذ 

فالقطاع  الت�صهيالت.  من  املزيد  القطاع 

غري  التعاطي  نتيجة  با�صتمرار  يعاين 

وكان  االأم���ور  من  الكثري  يف  املنا�صب 

الداخلة  امل�صتوعبات  كل  اآخرها خ�صوع 

جراء  من  فكان  االأحمر  للخط  لبنان  اىل 

هذا التدبري تاأخري امل�صتوعبات يف حرم 

اجلمرك لفرتات ت�صل اىل اكرث من 25 يوم 

لعدد  االأولية  املواد  باإنقطاع  ت�صبب  مما 

من امل�صانع وزذاد من كلفة االإنتاج«.

تطور دائم
يف  كان  القطاع  اأن  اإىل  ن�رشاوي  ولفت 

ال�صناعيني  اإن  اإذ  ي��زال،  وال  دائم  تطور 

على  تابعوا  قد  امل�صدرين  من  وكونهم 

العاملية  املوا�صفات  تطور  ال�صنوات  مر 

يف  احلا�صل  التطور  اإىل  اإ�صافة  للغذاء 

ت�صجيل  من  ومتكنوا  الت�صنيع،  عمليات 

ه��ذه  فمتابعتهم  ع���دي���دة.  جن��اح��ات 

من  مكنتهم  االآالت  وجتديد  للموا�صفات 

ت�صنيع اإنتاج ذي جودة عالية، ما اأك�صب 

منتجاتهم قدرات تناف�صية عالية«.

يف  ال�صناعيني  م�صاركة  اأن  واع��ت��رب  

املعار�س �رشعت اأمامهم اأبواب االأ�صواق 

بينهم  الطريق  تخت�رش  كونها  اخلارجية 

وبني امل�صتوردين. فهذه املعار�س مركز 

لقاء يتعرف فيها امل�صتوردون اإىل املنتج 

عن كثب ويتمكن ال�صناعي عرب التوا�صل 

مع  ات�صاالت  �صبكة  خلق  من  املبا�رش 

الزبائن«. 

»ال�����ص��ن��اع��ي��ني  اأن  ن�������رشاوي  وراأى 

هذه  اهمية  جيداً  ي��درك��ون  اللبنانيني 

املعار�س، اإذ �صارك يف معر�س غلف فود 

47 �صناعيًا يف حني مل  االأخري يف دبي 

يتمكن اآخرون من امل�صاركة ب�صبب �صيق 

وق��ال:  اللبناين«.  اجلناح  يف  امل�صاحة 

وعي  على  تدل  الكبرية  امل�صاركة  »هذه 

ال�صناعيني و�صعيهم نحو تطوير عملهم، 

اأمثل لبنان وحدي  1978 كنت  ففي عام 

املتخ�ص�صة  العاملية  امل��ع��ار���س  يف 

والأنها كانت جتربة ناجحة اإذ متكنت من 

خلق �صبكة زبائن يف االأ�صواق اخلارجية، 

عملت بعد ا�صتالمي للنقابة على تاأ�صي�س 

زمالءنا  ناأخذ  وبداأنا  املعار�س  جلنة 

 4 كنا  اأننا  جيداً  اأذكر  اإليها.  ال�صناعيني 

�صاركنا يف  اول مرة  �صناعيني فقط يف 

الوقت وحتقيق  مرور  ولكن مع  معر�س، 

وهذا  امل�صاركة  حجم  ارتفع  النجاحات 

طبعًا كان له انعكا�س مبا�رش على حجم 

�صادرات القطاع. مع العلم ان اأكرث دول 

دعمًا  امل�صاركة  نفقات  ل 
ّ
تتحم العامل 

ايجابًا  ينعك�س  مما  لل�صناعة  وت�صجيعًا 

على زيادة ال�صادرات«.

مستقبل القطاع
ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل 

خلت  »ل�صنوات  ن�رشاوي:  قال  القطاع، 

وبعد  ال��ي��وم  اإمن��ا  ج���داً،  متفائلني  كنا 

من  له  وما  باالإقت�صاد  ال�صيا�صة  تداخل 

يف  االأمور  اإدارة  طريقة  على  انعكا�صات 

البلد اأ�صبح لدينا عالمة ا�صتفهام«.

واأ�صاف: » الت�صدير عرب الرب مكلف جداً 

يف  االأحيان،  بع�س  يف  مبعجزة  واأ�صبه 

حني يواجه الت�صدير عرب البحر م�صاكل«. 

هذه االأمور تعيق جميء امل�صتثمرين كما 

اإىل الرتوي  اللبنانيني  تدفع امل�صتثمرين 

القطاع.  يف  ا�صتثمار  اأي  و���ص��ع  قبل 

للجمهورية  رئي�س  انتخاب  يتم  اأن  ناأمل 

االأم��ور  م��ع  التعاطي  طريقة  وت�صبح 

بني  الثقة  من  جو  وي�صود  �صال�صة،  اأكرث 

هذا  ح�صل  اإذا  وال�صناعيني.  امل�صوؤولني 

التقارب يف وجهات النظر طبعًا �صيقوى 

براأيي  اللحظة  هذه  حتى  ولكن  القطاع، 

اأمام القطاع م�صتقبل مظلم«.

نعمل على إقرار بعض 

القوانين التي من شأنها 

تخفيض كلفة اإلنتاج 

بهدف رفع الصادرات
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مقابلة

عن  املطول  احلديث  فاإن  لعطايا،  وفقًا 

ال�صناعي  عمل  تواجه  التي  املعوقات 

اللبناين وال �صيما تلك املتعلقة بارتفاع 

اإذ  وراءن��ا«،  »اأ�صبحت  االإنتاج  تكاليف 

على  ال�صنوات  ع�رشات  م�صت  اأن��ه  ي��رى 

تعداد هذه امل�صائل واملطالبة مبعاجلتها 

بيد  ل��ي�����س  ف��احل��ل  ج����دوى  دون  م���ن 

ال�صناعيني كما اأنه يفوق قدرات الدولة. 

واأ�صار اإىل اأن كل ما يتمناه ال�صناعيون 

من الدولة اليوم هو اأن مت�صي معهم جنبًا 

عن  تدافع  لهم  �رشيكًا  وتكون  جنب  اإىل 

عندما  جانبهم  اإىل  وتقف  م�صاحلهم 

الأي  يتعر�صون  اأو  م�صكلة  اأي  يواجهون 

نك�صة«.

واأ�صاف: »علينا اأن نفهم جيداً اأننا نعمل 

يف قطاع �صناعي غذائي يف دولة ا�صمها 

تقبلها  علينا  بخ�صو�صية،  تتمتع  لبنان، 

نحن  �صمنها.  من  والعمل  واحرتامها 

الدولة وعالقتنا جيدة  بعيدين عن  ل�صنا 

اأنها جاهزة  اأعتقد  بها ومن هذا املنطق 

مل�صاعدتنا والوقوف اإىل جانبنا«.

روح التحدي
اال�صا�صي  التحدي  اأن  عطايا  واع��ت��رب 

اأال  هو  اليوم  �صناعي  اأي  اإىل  بالن�صبة 

اإن هذه  اإذ  قلبه،  التحدي يف  متوت روح 

ال�صعاب  م��واج��ه��ة  م��ن  متكنه  ال���روح 

وتعطيه  االأ���ص��واق  يف  قدميه  وتثبيت 

تناف�صية  معركة  اأي  خلو�س  ال�صجاعة 

ال�صنوات  م��ر  »ع��ل��ى  وق���ال:  ورب��ح��ه��ا. 

ال�صعودية  ال�صورية،  �صكونا من املناف�صة 

وامل�رشية ولكن اليوم بداأنا ن�صعر بوجود 

املنطقة  اأ���ص��واق  تغزو  تركية  منتجات 

هذا  ال��واق��ع،  ويف  واخلارجية.  العربية 

اأمر مقلق، فال�صناعات الرتكية قد ت�صكل 

تنتج  اإنها  اإذ  ل�صناعتنا  عمالقًا  مناف�صًا 

من  كامل  بدعم  تتمتع  �رشكات  قبل  من 

الدولة بكل ما للكلمة من معنى«.

نفهم  اأن  ال�������رشوري  »م���ن  وت���اب���ع: 

وكيفية  بنا  املحيطة  ال�صوق  ك�صناعيني 

تكييف  من  نتمكن  لكي  معها  التعامل 

واإذا  وجودنا،  على  واملحافظة  انف�صنا 

ف علينا اتخاذ 
ّ
كنا غري قادرين على التكي

قرارات اإما بتغيري �صناعتنا عرب التحول 

م�صانعنا  بنقل  اأو  اأخرى  �صناعات  اإىل 

اإىل مكان اآخر«.

واأ�صاف: »لي�س هناك خيار اإال ال�صمود، 

اإال  للخال�س  �صبيل  ال�صناعي  اأمام  لي�س 

ا�صتمراره،  ت�صمن  خمارج  الإيجاد  العمل 

االأف��ك��ار  ع��ن  ذهنيته  يف  يختلف  فهو 

ي�صرتي  ال�صناعي  البحتة.  االإقت�صادية 

ويجهزه  عليه  م�صنعه  وين�صئ  ما  عقاراً 

باأحدث التقنيات ويبا�رش العمل وقد ميتد 

عمله ل�صنوات، لكن عندما يقرر البيع لن 

يجد من ي�صرتي م�صنعه وي�صطر اإىل بيع 

العقار من دون امل�صنع وبالتايل تكون 

خ�صارته كبرية«.

قطاع واعد
ال�صناعات  »ق��ط��اع  اأن  عطايا  وراأى 

الغذائية يف لبنان من القطاعات الواعدة 

ي�صجل  الذي  الوحيد  القطاع  اإنه  اإذ  جداً 

�صادراته«.  يف  من��واً  �صنوات  اأرب��ع  منذ 

على  ال�صادرات  ارتفاع  بقاء  متنى  واإذ 

تراجع  من  تخوفه  اأبدى  تف�صها،  الوترية 

قد يح�صل يف عامي 2015 و2016. وقال: 

أبدى تخّوفه من تراجع صادرات القطاع في العامين المقبلين
عطايا: أمامنا مرحلة من المنافسة القوية

»اإذا فقدنا التفاوؤل ال يبقى اأمامنا ك�سناعيني اإال خيار املوت«، هكذا 

�رشكة  عام  ومدير  ال�سناعيني  االإدارة يف جمعية  ع�سو جمل�س  رد 

»اليمامة« عدنان عطايا على �سوؤال »ال�سناعة واالإقت�ساد« عن مدى 

اأذهاننا ما قالة رئي�س جمعية  تفاوؤله مب�ستقبل القطاع. ليعيد اإىل 

ال�سناعيني ال�سابق نعمة افرام يف »يوم ال�سناعة اللبنانية« حني 

و�سف ال�سناعيني بـ»خط الدفاع االأخري عن االإقت�ساد الوطني«. 

ال�سناعيني، فهو ي�سبههم  مل يكن احلديث مع عطايا كما غريه من 

يهوى  ال  بطبعه  لكنه  اخلارجية  لالأ�سواق  وغزوه  ق�سة جناحه  يف 

ت�ساوؤمه  ال مينعه  الذي  املقدام  ال�سناعي  اإنه  االأطالل،  على  البكاء 

واحلفاظ على  الدوؤوب  العمل  اإىل  الدعوة  املقبلني من  العامني  من 

روح التحدي املوجودة يف قلب كل �سناعي لبناين لكي ال يخرج من 

حلبة املناف�سة ويبقى هو هو ال�سناعي املبدع ال�ساعي نحو االأف�سل.
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الواليات  اإىل  ن�صدر  كنا  البداية  »يف 

املتحدة، اأوروبا، اأ�صرتاليا وبالد االإنت�صار 

اللبناين يف اخلارج لن�صل اإىل اللبنانيني 

الذين يعي�صون خارج  اأو�صطيني  وال�رشق 

اللبناين  املنتج  �صك،  دون  من  لبنان. 

جمل�س  دول  يف  تفا�صلية  مبيزة  يتمتع 

العربي يحبه  التعاون اخلليجي وال�صعب 

علينا  لكن  اإيجابية  بكل  اإل��ي��ه  وينظر 

مناف�صة  نواجه  اأ�صبحنا  اأننا  االع��رتاف 

من  �صيما  وال  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  م��ن 

ال�صعودية وتركيا«. 

واأ�صار اإىل اأن »تاأخر امل�صانع اللبنانية 

تعرت�صها  التي  امل�صاكل  معاجلة  يف 

اإ�صافة اإىل طريقة التعاطي مع امللفات 

»منذ  اأن��ه  اإىل  ولفت  ال�صبب«.  يكون  قد 

احل��الوة  ت�صكل  كانت  عامًا   15 او   10
حجم  من   %  90 اللبنانية  والطحينة 

واأ�صرتاليا  وك��ن��دا  ام��ريك��ا  يف  ال�صوق 

اللبناين  اأالأنت�صار  حيث  وبالد  واأوروب��ا 

حل  حيث   %  50 بحدود  فهي  اليوم  اأم 

و�صعودية  �صوري  منتوجات  مكانها 

عدم  اىل  ال�صبب  عطايا  ال�صيد  ورد  و...، 

التكامل بني القطاع العام وال�صناعيني 

م�صكلة  حلل  واجلامعات  واملختربات 

عامة مثل ال�صلمونيال.

سالمة الغذاء
وائ��ل  ال�صحة  وزي���ر  عطايا  �صكر  واإذ 

التي  الغذاء  �صالمة  حملة  اأبوفاعورعلى 

ال�صناعيني  ت�صاعد  اأنها  معترباً  بها  قام 

متنى  ام��ام��ه��م،  وا���ص��ع��ًا  اآف��اق��ًا  وتفتح 

عمل  اإىل  احلملة  حتويل  اأبوفاعور  على 

للرقابة  دائ��رة  اإن�صاء  عرب  موؤ�ص�صاتي 

عملها  ي�صتمر  ال�صحة  وزارة  يف  الدائمة 

على مدار ال�صنة.

ال�صابق  االأقت�صاد  وزير  »معايل  وقال:   

ولكن  مماثلة  بحملة  قام  جابر  يا�صني 

اأنتهت بعد تركه الوزارة. نحن ك�صناعيني 

االإع��الم  على  حتفظنا  رغ��م  احلملة  مع 

كنا  احلملة  وقبل  رافقها،  الذي  القا�صي 

مع القرار رقم 1/950 الذي يراقب �صالمة 

م�صانع الغذاء والتزامها معايري ال�صالمة 

العامة وال�صحة والنظافة والبيئة«.

واأ�صاف: »املطلوب اليوم التعاطي برحمة 

1000 موؤ�ص�صة  مع امللف، فالقطاع ي�صم 

�صناعية، حواىل 7 % منها فقط �صناعات 

�صغرية  ���ص��ن��اع��ات  وال��ب��اق��ي  ك��ب��رية 

لكي  اأرب��اح��ه��ا  على  تعتمد  ومتو�صطة، 

اإ�صالح  ف��اإن  وبالتايل  وتتطور،  تتو�صع 

بع�س االأمور فيها قد ال يكون �صهاًل على 

رغم وجود القرو�س امل�رشفية املدعومة، 

و�صهلة  مريحة  لي�صت  القرو�س  كون هذه 

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة«.

اأحلق  »االإع���الم  اأن  على  عطايا  د 
ّ
و���ص��د

مل�صناه  وه��ذا  بالقطاع،  بالغًا  ����رشراً 

معر�س  يف  االأخ���رية  م�صاركتنا  خ��الل 

للنظر  الفتًا  كان  اإذ  دبي  يف  فود  غلف 

ما اأ�صبح ميلكه النا�س من انطباع �صيء 

من  الحظنا  كما  اللبناين،  املنتج  عن 

خالل حديثنا مع التجار هناك اأن اال�صم 

على  م�صافة  قيمة  ذو  يعد  مل  اللبناين 

رفوف ال�صوبرماركت«.

ي�صمعه  »اأن يكون ما  فه من 
ّ
واأبدى تخو

االأم��ور  �صوء  على  م��وؤ���رشاً  ال�صناعيون 

احلفاظ  ال�صعب  م��ن  �صي�صبح  حيث 

تراجعت  اإن  التي  ال�صادرات  ثبات  على 

عديدة  ���ص��ن��وات  اإىل  بحاجة  �صنكون 

الثقة  الإ�صتعادة  االأمد  طويلة  و�صيا�صات 

املفقودة بها«.

من  مرحلة  »اأمامنا  قائاًل:  عطايا  وختم 

ونكون  لها  �صنتهياأ  القوية،  املناف�صة 

جاهزين ملواجهة املناف�صة. وعلى الرغم 

التفاوؤل  يزال  ال  ال�صلبية  التوقعات  من 

ي�صيطر علينا. نحن متفائلون بلبنان رغم 

كل املتاعب وال�صعاب. فوطننا بالن�صبة 

لنا غاٍل كثرياً«.

كل ما يتمناه الصناعيون من 

الدولة هو أن تمشي معهم 

جنبًا إلى جنب فتدافع عن 

مصالحهم وتقف إلى جانبهم 

عندما يواجهون أي مشكلة
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ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات  �صعيد  ع��ل��ى 

وطباعة  �صناعة  »اأوجمكو«  تداولت 

مواد التغليف لقطاع االألبان واالأجبان، 

الع�صري،  الدواجن،  االأفران،  املحام�س، 

املياه، واحللويات.

اعتماد  على  »اأوجمكو«  دور  يقت�رش  ومل 

وامل��راك��ز  ال�صناعية  امل��ع��ام��ل  جميع 

التجارية طريقة تغليف املنتج املتطورة 

بل  بتغليف مميز،  اخلارج  اىل  والت�صدير 

ادخال  يف   
ً
اأي�صا  ب��ارزاً  دوراً  لها  كان 

املواد  �صناعة  ملكننة  رة 
ّ
متطو تقنيات 

انتاجها  وزيادة  واال�صتهالكية  الغذائية 

لتغليف  متكاملة  معامل  اىل  باال�صافة 

وامل��ي��اه  والع�صري  واالج��ب��ان  االل��ب��ان 

واحللويات تتميز بزيادة �رشعة االنتاج. 

حماية المنتج
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  ت 

ّ
اأك�����د

�رشكة  ومديرة  اللبنانيني  ال�صناعيني 

 « »اأوجمكو  اأن  ال 
ّ
جم جوي�س  اأوجمكو 

جديد  كل  متابعة  على  با�صتمرار  تعمل 

والتغليف  الطباعة  �صناعة  قطاع  يف 

العمل.  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  م���دى  الإدراك���ه���ا 

ل 
ّ
ومكم هام  جزء  والتغليف  فالطباعة 

ا�صا�صيًا  دوراً  تلعب  حيث  ال�صلع،  جلميع 

ا�صتثناء،  دون  ال�صناعات  جميع  يف 

و�صل  حلقة  بت�صكيلها  تها 
ّ
اأهمي وتتمثل 

وعن�رش  وامل�صتهلك  امل��ن��ت��ج  ب��ني  م��ا 

املناف�صة  من  املنتج  متكني  يف  اأ�صا�صي 

ة باعتبار اأن التغليف 
ّ
يف اال�صواق العاملي

لل�صلعة  االوىل  الواجهة  يعك�س  ال�صليم 

تكون  وبالتايل  امل�صتهلك  يتلقاها  التي 

املنتج  عن  الداللة  وا�صح  اإعالن  مبثابة 

حيث تكون اأول ما يلفت انتباه امل�صتهلك. 

املحافظة  يف  اأ�صا�صي  عامل  اأنها  كما 

اىل  و�صوله  حني  اىل  املنتج  جودة  على 

امل�صتهلك واثناء فرتة التخزين حيث تقوم 

الغذائي  املنتج  وحماية  باحتواء  العبوة 

مما قد يتعر�س له من خماطر وا�رشار«.

»اوجمكو«.. 43 عامًا من التأّلق في عالم الطباعة والتغليف
 جويس جّمال: الصناعي اللبناني مثابر 

ومشروع نجاح يتحدى الصعوبات

على مدى اأكرث من اأربعني عامًا، ملع اإ�سم �رشكة »اأوجمكو« يف عامل 

الطباعة والتغليف حيث اأحدثت ال�رشكة التي اأ�ّس�سها ال�سيد ادمون 

جّمال عام 1972 اإنتفا�سة يف القطاع عرب اإدخال اأفكار جديدة من 

خالل تتبع اأحدث االبتكارات يف عامل الطباعة والتغليف عرب زيارة 

املعار�س املخت�سة يف اأوروبا، ال�سني واأمريكا.

ومتكنت »اأوجمكو« من لعب دور مميز واأ�سا�سي يف عملية ت�سويق 

املنتج مبظهر راٍق من خالل تطويرها �سناعة التغليف عرب االفكار 

ادخال  اىل  اذ عمدت  واخلارجي،  املحلي  ال�سوق  التي طرحتها يف 

ت�ساميم جديدة لتح�سني التغليف يف لبنان واملنطقة كونه يعك�س 

�سورة جميلة وراقية للمنتجات اللبنانية يف اخلارج.
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دور فّعال
ة 

ّ
ال اىل انه »على رغم اهمي

ّ
واذ ا�صارت جم

املنتج،  ت�صويق  يف  والتغليف  الطباعة 

اإقناع  »اأوجمكو«  على  ال�صهل  من  يكن  مل 

امل�صتهلكني باّتباع اأ�صاليب طباعة وتغليف 

االن��ت��اج  كلفة  م��ن  ت��رف��ع  كونها  ج��دي��دة 

وحتتاج يف معظم االحيان اىل ا�صتثمارات 

كبرية يف �رشاء اآالت، اكدت ان ال�صناعيني 

مل  احلديثة  التغليف  ا�صاليب  اتبعوا  الذين 

يرتاجعوا عنها يومًا«. وقالت: »كما ذكرت 

قد يحتاج التغليف اىل ا�صتثمارات جديدة، 

لكن من دون �صك هذا اال�صتثمار �صيكون له 

مردود كبري، اذ ميكن للعبوة امل�صاهمة يف 

القدرة التناف�صية لل�صلعة عن طريق تخفي�س 

تكلفة العبوة يف اطار التكلفة الكلية لل�صلعة 

املنتج  ج��ودة  على  املحافظة  اىل  ا�صافة 

�صواء على  املبيعات  تنمية  �صاأن ذلك  ومن 

امل�صتوى املحلي او الت�صدير«.    

الطباعة  »ق��ط��اع  ان  ع��ل��ى  دت 
ّ
و����ص���د

زي��ادة  يف  فعااًل  دوراً  لعب  والتغليف 

اال���ص��واق  اىل  اللبنانية  ال�����ص��ادرات 

واجلمال  بالرقي  زه 
ُّ
فتمي اخل��ارج��ي��ة، 

والعاملية  االأوروبية  للمعايري  ومراعاته 

وعايل  نظيف،  منتج  تقدمي  يف  �صاهم 

بالطبع  ى 
ّ
اأد امل�صتهلكني، ما  اجلودة اىل 

ارتفاع  وبالتايل  عليه  الطلب  زيادة  اىل 

املبيعات وال�صادرات«.

صعوبات كبيرة
»اأوجمكو«  »ان  ال 

ّ
جم جوي�س  وك�صفت 

بداية عملها  واجهت �صعوبات كبرية يف 

اعتماد  يف  ال�صناعات  اأ�صحاب  باإقناع 

والتغليف،  الطباعة  يف  متطورة  ط��رق 

ة 
ّ
باأهمي اميانها  من  وانطالقًا  اأنها  ااّل 

القطاع،  على  وانعكا�صها  اخلطوة  ه��ذه 

واظبت على اقناعهم باإعتمادهم للتغليف 

ة 
ّ
فعالي م��ن  ل��ه  مل��ا  وامل��ت��ط��ور  ال�صليم 

امل�صانع  اأعمال  حجم  زي��ادة  يف  كبرية 

اأن  وبعد  »اليوم  واأ�صافت:  واأرباحها«. 

مل�س ال�صناعيون الفوائد العديدة للطباعة 

منتجاتهم  تقدمي  واع��ت��م��دوا  والتغليف 

و  ال�صليم  التغليف  طريق  عن  راٍق  مبظهٍر 

لون ولو للحظة بالعودة  ر، ال يف�صّ
ّ
املتطو

خطوة اىل الوراء. قطاع الطباعة والتغليف 

�س 
ّ
مليء باالإبتكارات واالإبداعات التي تكر

ي�صلكونه  عندما  اإذ  ال�صناعيني،  جن��اح 

ي�صبح من ال�صعب عليهم الرجوع عنه«.

اال�صتقرار  »ع��دم  اأّن  ال 
ّ
اجلم واعتربت   

التي  املعوقات  اأهم  من  كان  لبنان  يف 

التغليف  اأوجمكوباإدخال  عمل  واجهت 

اأي  على  ال�صهل  م��ن  فلي�س  ر. 
ّ
امل��ت��ط��و

�صناعي اتخاذ قرار بو�صع ا�صتثمار كبري 

ظل  يف  رة 
ّ
ومتطو حديثة  اآالت  �رشاء  يف 

االإقت�صادية  باال�صطرابات  مليئة  اأجواء 

يات كثرية 
ّ
اإ�صافة اىل ما يواجهه من حتد

واملناف�صة  االنتاج  كلفة  بارتفاع  تتعلق 

غري امل�رشوعة و�صعوبات يف الت�صدير«.

اأن  القول  من  بد  ال  الواقع،  »يف  وقالت: 

جناح،  م�رشوع  هو  اللبناين  ال�صناعي 

ومثابرته  لل�صعوبات،  يه 
ّ
حتد على  اأثبت 

الدائمة على االإ�صتمرار، ويتمتع مبهارات 

واالإبتكار  الت�صميم  جم��ال  يف  عالية 

وال�صناعات الرائدة.

مستقبل أوجمكو
عمل  م�صتقبل  ع��ن  حديثها  اط���ار  ويف 

ال اىل » وجود 
ّ
ال�رشكة، لفتت جوي�س جم

الطباعة والتغليف  اأفكار جديدة يف عامل 

ب�صبب حالة عدم  لبنان  بعد يف  ق 
ّ
تطب مل 

اىل  واأ�صارت   .« يعي�صها  التي  اال�صتقرار 

على  با�صتمرار  �صتواظب  »اأوجمكو«  ان 

متابعة كافة املعار�س الدولية والعاملية 

التي تطرح افكار جديدة يف القطاع وذلك 

ة التي حققها القطاع 
ّ
لتكري�س النقلة النوعي

ال�صناعي يف لبنان، وطرح افكار جديدة 

يقت�رش  ال  اذ  ككل،  املنطقة  �صعيد  على 

امنا  الداخلية  اال�صواق  اوجمكو على  عمل 

تعداه اىل اال�صواق اخلارجية«.

طريق التعبئة والتغليف 

مليء بابتكارات تكّرس 

نجاح الصناعيين لذلك 

عندما يسلكونه يصبح من 

الصعب عليهم الرجوع عنه
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على  غ��روب  االإمن���اء  اأع��م��ال  تقت�رش  ومل 

بالتوجه  ا�صتثماراتها  و�صعت  اإذ  لبنان، 

نحو الدول العربية، فافتتحت مطعمني يف 

العراق و ثالثة مطاعم يف دبي ومطعمًا يف 

الكويت وتعمل على اال�صتثمار يف املناطق 

التي تتميز ببيئة تتنا�صب وعملها.

اللبناين  االحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  واأ���ص��ار 

للقطاع ال�صياحي، رئي�س نقابة املوؤ�ص�صات 

االإقليمي  واملدير  اجلنوب،  يف  ال�صياحية 

اإىل  طباجة  علي  غ��روب  اإمن��اء  مل�صاريع 

ق�صمني،  اإىل  تنق�صم  امل�صاريع  »اأهداف  اأن 

االأول يتعلق بالربح والتنمية االإقت�صادية 

والثاين بالرتفيه عن املواطنني«. 

اإمناء  �صهدته  الذي  والتو�صع  التطور  وعن 

اأن  اإىل  لفت  ال�صنوات،  م��ر  على  غ��روب 

جداً  ناجحة  كانت  ورلد  فانتزي  »جتربة 

ما  امل�صاريع،  واأق��وى  اأه��م  من  تعترب  اإذ 

دفعنا اإىل اال�صتثمار يف م�صاريع م�صابهة 

يف منطقة اجلنوب كونه من املناطق التي 

حتتاج هذا النوع من اال�صتثمارات«.

اإعتبار  قاطعًا  رف�صًا  طباجة  ورف�����س 

اال�صتثمار يف اجلنوب مغامرة، واأدرجه يف 

لهذة  االإقت�صادي  والدعم  املقاومة  اإطار 

املنطقة كي حتافظ على �صمودها. وقال: 

»نحن اأبناء اجلنوب ولبنان، ولوال اإمياننا 

يف  فاال�صتثمار  جنحنا.  كنا  ملا  بوطننا 

لنا،  بالن�صبة  كبرياً  حتديًا  �صكل  اجلنوب 

كهرباء  يوجد  يكن  مل  املناطق  تلك  ففي 

ومياه وهاتف. بذلنا جهوداً كبرية، �صققنا 

الكهرباء  اإم���دادات  على  وعملنا  طرقات 

وحفرنا اآباراً اإرتوازية لكل امل�صاريع«.

عليها  عملنا  االأم��ور  هذه  »كل  واأ�صاف: 

�صياحية  م�صاريع  هناك  يكن  مل  حني  يف 

اأن  على  وحر�صنا  اجلنوب،  يف  موجودة 

تتنا�صب  التي  لكل م�رشوع مميزاته  يكون 

بحمالت  وقمنا  املنطقة،  ح��اج��ات  م��ع 

متكنت  التي  للم�صاريع  وت�صويق  دعاية 

خالل فرتة ق�صرية من ا�صتقطاب الزبائن 

امل�صاريع  اأ�صماء  بني  ا�صمها  وتكري�س 

ال�صياحية االأكرث جناحًا يف لبنان«.

اإلستثمار في الخارج
واأثنى طباجة على عمل جمل�س اإدارة االإمناء 

غروب، اإذ اإن كل هذه اال�صتثمارات اأتت وفقًا 

ووفقًا  املجل�س.  اإ���رشاف  حتت  نفذت  خلطة 

العائلة  مفهوم  اخلطة  ا�صتهدفت  لطباجة، 

من  العائلة  حتتاجه  م��ا  فجمعت  ك��ك��ل، 

املالهي وامل�صبح واملطعم يف مكان واحد 

بعد اأن كان لبنان يفتقر اإىل م�صاريع كهذه«.

يف  واالأمني  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  وك�صف 

يف  التفكري  اإىل  غروب  اإمن��اء  دفع  لبنان، 

القطاع  اإن  اإذ  اأخ��رى،  دول  يف  اال�صتثمار 

ال�صياحي �صديد احل�صا�صية جتاه اأي خ�صة. 

وقال: »توجهنا اإىل دبي، وفوجئنا بحجم 

الدولة  تقدمه  ال��ذي  والدعم  الت�صهيالت 

نعاين  لبنان  يف  فنحن  للم�صتثمرين. 

ال�صلبية  التاأثريات  اإىل  واإ�صافة  االأمرين، 

لال�صطرابات االأمنية على القطاع، نفاجاأ 

بني حني واآخر بابتكارات لقوانني ت�رشب 

قانون  اآخرها  وكان  كبري،  ب�صكل  القطاع 

منع التدخني يف االأماكن املقفلة«.

وتابع: »يف كل الدول التي نعمل فيها، ال 

وجود ملثل قانون كهذا. نحن لدينا خربة 

يف كل دول العامل ولدينا ات�صاالت معها، 

للتدخني  مناطق  اإن�صاء  يتم  العادة  ويف 

وم��ن��اط��ق ل��ع��دم ال��ت��دخ��ني، وه���ذا ك��ان 

قانون  املخت�صة.  الوزارات  على  اقرتاحنا 

اأّثر على حركة العمل ب�صكل  منع التدخني 

كبري. والدولة تتغا�صى حاليًا عن تنفيذه، 

لكن متى نفذ �صيكون مبثابة عملية اإعدام 

للم�صاريع ال�صياحية«.

واأعلن طباجة اأن ا�صحاب املطاعم رفعوا 

ال�صوت مطالبني مبعاجلة هذا املو�صوع، 

»اإلنماء غروب«.. توسع وتطور متواصالن على مدى 15 عامًا
طباجة: الدولة تساهم في تدهور القطاع السياحي

عمدت اإمناء غروب ،على الرغم من القناعة الرا�سخة 

ظل  يف  �سعبا  حتٍد  لبنان  يف  اال�ستثمار  باإن 

غياب اأي دعم من الدولة، اإىل اإن�ساء عدة م�ساريع 

�سياحية يف مناطق خمتلفة يف لبنان. ففي عام 

1999، اأن�ساأت م�رشوع فانتازي ورلد ليكون باكورة 

مدينة  فكانت  بعدها،  ال�سبحة  وتكر  م�ساريعها، 

�سيدا،  الفرح يف  عامل  ومدينة  النبطية،  فرح يف 

بارك يف  �سيتي  حريك،  حارة  هاو�س يف  فاميلي 

�سور، وفاميلي بارك يف بنت جبيل.

لم تحصل أي حال تسّمم 

في كل مطاعم »إنماء 

غروب« على مدى 15 عامًا 

على الرغم من أن ما يقارب 

الـ300 ألف شخص يدخلون 

غليها سنويًا
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مع  ات�صال  على  اليوم  حتى  يزالون  وال 

الوزارات املخت�صة، لكن من دون جدوى«.

سالمة الغذاء
ال��غ��ذاء،  �صالمة  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ويف 

واأ�صحاب  غ��روب  اإمن��اء  »اأن  طباجة  اأك��د 

على  الرقابة  �صد  لي�صوا  كافة  املطاعم 

على  بل  الغذائية،  املوؤ�ص�صات  اأو  املطاعم 

العمل  �صاحب  يريح  اأمر  الرقابة  العك�س. 

ما وجد.  اإذا  اخلطاأ  ت�صحيح  وي�صاعده يف 

اإعالميًا،  امللف  به  الذي طرح  ال�صكل  لكن 

االإعالن  يتم  فحني  القطاع.  �صورة  ه 
ّ
�صو

اأ�صبوعيًا عن وجود مواد فا�صدة يف ما يزيد 

اأ�صماء  اإىل  اتهام  ه 
ّ

ويوج مطعمًا   15 عن 

كبرية ت�صكل تاريخ االأكل اللبناين بالف�صاد 

الغذائي، ي�صل القطاع بكامله«.

اأن  وناأمل  الو�صع،   
ّ

تغري »اليوم  واأ�صاف: 

ال���وزارات،  بني  اك��رث  تفاهم  هناك  يكون 

فاملعنيون بهذا املو�صوع حواىل 5 وزارات، 

وزير  حمددة.  عمل  اآلية  لديها  وزارة  وكل 

القطاع،  تدمري  يف  هدف  له  لي�س  ال�صحة 

عمل  برنامج  على  الغتفاق  مت  وحاليًا 

معني كقطاع مطاعم ونحاول تطبيقه يف 

يف  تكمن  االأ�صا�س  امل�صكلة  االأماكن.  كل 

ف�صاحب  الف�صاد،  م�صادر  عن  التفتي�س 

ال�صوق  من  االأولية  باملواد  ياأتي  املطعم 

التي يجب اأن تكون م�صبوطة. من املهم اأن 

ندرك اأن القيمني على املطاعم لي�صوا وراء 

الف�صاد. �صاحب املطعم لديه رقابة ذاتية 

غروب،  اإمناء  �صعيد  وعلى  مطبخه.  على 

نعمل منذ 1999، ومل حت�صل اأي حال ت�صمم 

على  عامًا   15 مدى  على  املطاعم  كل  يف 

الرغم من اأن ما يقارب ال�300 األف �صخ�س 

يدخلون اإىل مطاعمنا �صنويًا«.

واقع القطاع
وتطرق طباجة اإىل واقع القطاع ال�صياحي، 

لتقطيع  ال��ت��ع��اون  ����رشورة  على  و���ص��دد 

ترخي  التي  ال�صعبة  االأم��ن��ي��ة  املرحلة 

والذي  ككل  القطاع  على  الثقيلة  بظاللها 

ي�صجل تراجعًا بن�صبة تفوق ال� %40.

الرغم  وعلى  اليوم  حتى  ن��زال  »ال  وق��ال: 

نحاول  واالأمنية  ال�صيا�صية  الظروف  من 

اال�صتمرار.و يف ال�صنتني االخريتني، وخالل 

ما.  خ�صة  حت�صل  كانت  ق�صرية،  فرتة  كل 

اليوم  ونعتمد  جيداً،  لي�س  فاملو�صم  لذلك 

يزالون  ال  الذين  املغرتبني  اللبنانيني  على 

�صامدين  بقينا  وبف�صلهم  لبنان،  يزورون 

كبرية  خ�صائر  هناك  اللحظة.  ه��ذه  حتى 

تدهوره  يف  ت�صاهم  وال��دول��ة  القطاع،  يف 

وو�صع  باإقرارها  تقوم  التي  القوانني  عرب 

حاكم  قابلوا  املطاعم  اأ�صحاب  ال�رشائب. 

وكانا  ال�صياحة  ووزي���ر  لبنان  م�����رشف 

متجاوبني، اإال اأنهم مل يلم�صوا هذا التجاوب 

حتى االآن«.

يعاني أصحاب المطاعم 

األمرين فإضافة إلى 

التأثيرات السلبية 

لإلضطرابات األمنية يفاجأون 

بين حين وآخر بابتكارات 

لقوانين تضرب القطاع

 بريوت - بئر ح�سن - بناية الرابية  
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امل�صداقية،  املتوا�صل،  التطور  �صكل 

اجلودة  م�صتويات  اأعلى  على  واملحافظة 

اأف�صل اخلدمات للم�صتهلك عوامل  لتقدمي 

�صاهمت يف تكري�س جناح »ولكو بي اأم«. 

اأم  بي  ولكو  نائب مدير عام �رشكة  واأكد 

»ال�صناعة  بطر�س يف حديث مع  �صيمون 

الدقيقة  العمل  »متابعة  اأن  واالقت�صاد«  

على  القيمون  بها  يتمتع  التي  واخل��ربة 

القوة يف  مكامن  اأبرز  من  كانتا  ال�رشكة 

االأم��ام  اإىل  عملها  دفعت  التي  ال�رشكة 

خالل  متوا�صلني  وتطور  منو  اإىل  واأدت 

ع�رشات ال�صنوات«.

جودة عالية
واإذ اعترب بطر�س اأن »ولكو بي اأم« جنحت 

امل�صتهلكني من خالل  ثقة  ا�صتقطاب  يف 

د 
ّ
�صد اجل��ودة«،  م�صتويات  اأعلى  تقدميها 

واإنتاجها  اأم  بي  ولكو  م�صانع  »اأن  على 

كافة«.  الغذاء  �صالمة  �رشوط  م�صتوفيان 

على  ام  بي  ولكو  »حر�س  اأن  واأو���ص��ح 

ا�صتيفاء �رشوط �صالمة الغذاء لي�س بجديد، 

كبري  ب�صكل  تتعاون  عملها  انطالق  فمنذ 

على  تعمل  وحاليًا  ال�صحة،  وزارة  مع 

يف  املوجودة  ال�صلمونيال  ن�صبة  تقلي�س 

الدجاج على امل التخل�س منها نهائيًا«. 

يكون  اأن  تطلب  ال�صحة  »وزارة  وق��ال: 

�صفراً،  ال��دج��اج  يف  ال�صلمونيال  معدل 

التي  القليلة  امل�صانع  بني  من  ونحن 

والذي  الدقيق  املو�صوع  هذا  على  تعمل 

يتحقق  ال  االأمد كونه  يتطلب عمل طويل 

اإتخذت  اأمريكا،  ليلة و�صحاها. ففي  بني 

ق���راراً   2000 ع��ام  املخت�صة  اجل��ه��ات 

الدجاج  يف  ال�صاملونيال  ن�صبة  بتقلي�س 

من 35 % اإىل 20 %، وجنحت يف هذا االأمر 

عام 2011. ثم اتخذت قراراً اآخر بتقلي�س 

تعمل  وهي   %  14 اإىل  ال�صلمونيال  ن�صبة 

»ولكو  واأ�صاف:  حاليًا«.  االأمر  هذا  على 

بي ام تبذل جهوداً كبرية يف هذا االطار، 

اود  القطاع،  يف  خربتنا  من  وانطالقًا 

ال�صلمونيال  اأن  كافة  امل�صتهلكون  طماأنة 

على  ون�صف  دقيقة  ملدة  بالطهي  تعالج 

درجة حرارة 70 مئوية، وكون الدجاج ال 

يوؤكل نيئًا فهذا يعني اأن وجود ال�صلمونيال 

ال ي�صكل خطراً على ال�صحة«.

ب�صدد  اأم  بي  »ولكو  اأن  بطر�س  وك�صف 

اجلاهز  االأك���ل  لت�صنيع  م�صنع  اإن�صاء 

وغ��ريه��ا..«  واالإ���ص��ك��ال��وب  كالناغيت�س 

اإىل ت�صدير  اأن ال�رشكة �صتعمد  اإىل  واأ�صار 

االأ�صواق  يف  التوزيع  اإىل  اإ�صافة  االإنتاج 

�صت�صتهدف  ال�رشكة  اأن  واأو�صح  الداخلية. 

يف  �صالحها  و�صيكون  العربية  االأ�صواق 

اجلودة  االأ�صواق  تلك  يف  املناف�صة  ك�صب 

العالية.

منافسة شرسة
من  تعاين  اأم  ب��ي  ولكو  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

الداخلية  االأ���ص��واق  يف  �رش�صة  مناف�صة 

واأ�صار  امل�صتوردة.  الب�صاعة  قبل  من 

خف�صت   ،2006 ع����ام  يف  اأن�����ه  اإىل 

الفروج  على  اجلمركية  الر�صوم  احلكومة 

بهذه  ال�صوق  اإىل غرق  اأدى  ما  امل�صتورد، 

احلكومة  ب��ط��ر���س  وط��ال��ب  ال��ب�����ص��اع��ة. 

اإىل  20 م��ن  اجلمركية  ال��ر���ص��وم   ب��رف��ع 

اإىل  التقدم  من  ال�صناعة  لتتمكن   ،%  40
ما  ا�صترياد  حاليًا  يتم   « وقال:  االأم��ام«. 

ما  اأي  �صنويًا،  طري  مليون  ال�30  يقارب 

يقارب ن�صف اإنتاج لبنان �صنويًا. وتكمن 

امل�صكلة يف اأن تكلفة االإنتاج يف اخلارج 

اأقل من تكلفة االإنتاج يف لبنان ب�70 %، 

ارتفاع  اأبرزها  عوامل  عدة  ب�صبب  وذلك 

يتطلب  االأم��ر  وه��ذا  الكهرباء.  تكاليف 

تدخل الدولة اإما عرب دعم ال�صناعيني اأو 

رفع التعرفة اجلمركية«.

ال��ذي  ال��رتاج��ع  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ويف 

على  وتاأثريه  اللبناين  االإقت�صاد  يطاول 

»حجم  اأن  بطر�س  اأعلن  ال�رشكة،  عمل 

اال�صتهالك تقل�س يف ال�صنتني االأخريتني، 

ففي حني تراجع القطاع ال�صياحي ب�صكل 

كبري، مل تفلح كثافة النازحني ال�صوريني 

يف رفع اال�صتهالك نظراً للقدرات ال�رشائية 

ال�صعيفة التي يتمتع بها هوؤالء«.

ولكو بي أم .. أعلى معدل نمو سنوي في قطاع تربية الدواجن
بطرس: نتجه نحو تصنيع المأكوالت الجاهزة

على الحكومة رفع الرسوم 

الجمركية على البضاعة 

المستوردة لتتمكن 

الشركات من مواجهة 

المنافسة الشرسة في 

السوق المحلية

تاأ�س�ست مزارع   1958 عام 

وليام بطر�س، لتبداأ معها 

ق�سة جناح �رشكة »ولكو 

منواً  ت�سهد  التي  اأم«  بي 

مبيعاتها،  يف  مطرداً 

منو  معدل  اأعلى  وت�سجل 

تربية  قطاع  يف  �سنوي 

بني  ما  يرتاوح  الدواجن 

ظل  يف   % والـ20  الـ10 

للمزارع  اإنتاجية  قدرة 

تفوق الت�سعة ماليني طري 

�سنويًا.



Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones

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

Halal 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

wilco 21x28cm Eng.pdf   1   3/21/13   11:48 AM







العدد 146 ني�سان 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L126

مقابلة

فريجي  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ل��ع��ل 

الت�رشف  يف  حكمته  على  ك��اف  دليل 

اإن  لفريجي  ووفقًا  ق��رارات��ه،  و�صوابية 

رافقته  التي  النجاح  عوامل  اأه��م  اأح��د 

االإنتاج  كلفة  تخفيف  على  قدرته  هي 

اأخذ كل  املناف�صة عن طريق  مقارنة مع 

امل��ه��ارات  ك��ل  وتوظيف  االإح��ت��ي��اط��ات 

واالإدارة  والتغذية  والوقاية  الرتبية  يف 

اأي  على  ميكن  ال  اليوم  عمومًا.  الفنية  

بخربته  االع���رتاف  اإال  لفريجي  متابع 

مع  الواثق  وتعامله  القطاع،  يف  الكبرية 

»اأجرتها  مقابلة  يف  غا�س  اإذ  االأم���ور. 

معه »ال�صناعة واالإقت�صاد« حول اأحوال 

وت��ن��اول  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�صناعات  ق��ط��اع 

م�صاكله وال�صبل االآيلة حلماية االإنتاج«.

اأ�صار فريجي خالل اللقاء اإىل اأّن م�صتوى 

وما  كان  الغذائية  ال�صناعات  �صادرات 

زال يرتاجع �صنة بعد �صنة ومل ينمو كما 

يعتقد البع�س، على الرغم من اأنها جاءت 

فئات  بني  الثانية  اأو  االأوىل  املرتبة  يف 

ال�صادرات اللبنانية العام املا�صي، فبعد 

اأن بلغ حجم �صادرات املواد الغذائية 1،2 

اإىل ما  2000، تراجعت  مليار دوالر عام 

دون الن�صف مليار يف عام 2014.

تطوير  جداً  ال�صعب  »من  اأنه  اعترب  واإذ 

منتجاتها  ِلتناف�س  ة 
ّ
اللبناني املوؤ�ص�صات 

قال:  ة«. 
ّ
العاملي االأ�صواق  يف  مثيالتها 

»اإّن تكلفة اإنتاج ال�صناعات الغذائية يف 

من  مثيالِتها  مع  مقارنًة  مرتفعة  لبنان 

والربازيل  وكندا  كاأ�صرتاليا  عديدة  دول 

قدرة  ف��اإّن  وعليه  اأوروب��ا  �رشقي  ودول 

اأ���ص��واق  ِل��ول��وج  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�صناعات 

ت�صاءلت  قد  للبنان  ة 
ّ
التقليدي الت�صدير 

اإ�صتريادات  اأخ��ذت  بل  ال  �صنة.  بعد  �صنة 

ال�صناعات الغذائية اإىل لبنان تزداد �صنة 

االإح�صاءات  توؤّكده  الذي  االأمر  بعد �صنة، 

غذاء  القائلة باأّن ما يزيد عن 80 % من 

�صتورد«.
ُ
اللبنانيني اإمّنا هو م

سياسات الدعم
فري�صة  وقع  لبنان  اأن  اإىل  فريجي  اأ�صار 

���ص��ي��ا���ص��ات ال��دع��م امل��ب��ا���رش ل��الإن��ت��اج 

ة 
ّ
العربي ال����دول  معظم  تتبعها  ال��ت��ي 

انربى  كونه  االأوروب���ي  االإحت���اد  ودول 

توقيع  يف  االإ�����رشاع  اإىل   1992 وم��ن��ذ 

ة 
ّ
بحج  

ّ
احلر التجاري  التبادل  اإتفاقيات 

وا�صعًا  الباب  تفتح  كهذه  اإتفاقيات  اأّن  

اإىل  ولفت  ة«. 
ّ
اللبناني ال�صادرات  اأم��ام 

االإنفتاح  �صيا�صة  عتِنقي 
ُ
م عن  »غاب  اأنه 

مرتفعة  لبنان  يف  االإنتاج  كلفة  اأّن  هذه 

ق���ادر على جم���اراة دول  ول��ب��ن��ان غ��ري 

ال�����ص��ادرات.  اأو  االإن��ت��اج  بدعم  ع��دي��دة 

فال�صناعات الغذائية يف بلدان كاالإحتاد 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  االأوروبي 

بلدان  ويف  لالإنتاج  مبا�رش  بدعم  تتمّتع 

منها.  ر 
َّ
امُل�صد بدعم  وتركيا  كال�صني 

ال��دع��م يجعالن  ال��ن��وع��ان م��ن  وه���ذان 

من  باأقل  املق�صد  دول  اإىل  ي�صل  املنَتج 

كلفة اإنتاجه فيها. هذه االأمور مل ياأخذها 

لبنان بعني االإعتبار، فوقع فري�صة الدول 

التي وقع معها اإتفاقية التبادل التجاري 

، فاأخذت بزيادة �صادراتها اإليه من 
ّ
احلر

دون ا�صتفادته من زيادة حجم �صادراته 

اإليها«.

ولفت اإىل اأن لبنان يعاين من عجز جتاري 

مليار دوالر يف عام  ال�صبعة ع�رش  يفوق 

اإىل  ال��واردات  و�صلت  حني  ففي   ،2014
اأكرث من 21 مليار دوالر بينما ال�صادرات 

دوالر  مليارات  االأرب��ع��ة  عتبة   
ّ
تتعد مل 

قدرة الصناعات الغذائية ِلولوج األسواق الخارجية تتضاءل عامًا بعد عام
 فريجي: لبنان وقع فريسة سياسات 

دعم إنتاج المنتجات المستوردة

»ال جناح من دون تعب وال ف�سل دون �سبب«، هي ر�سالة 

للعاملني  فريجي  الزراعية مو�سى  التنمية  موؤ�س�س �رشكة 

يف �سناعة الدواجن يف العامل العربي. ذلك القطاع الذي 

ق�سى �سنوات عمره يعمل به يف لبنان واخلارج.

بداأت رحلته يف القطاع عندما تعذر عليه اإيجاد اأي عمل يف 

الدوائر احلكومية او اخلا�سة بعد تخرجه من كلية الزراعة 

يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، ما ا�سطره للقبول باأول 

يف  حينه  يف  للدواجن  �سغري  م�رشوع  يف  للعمل  عر�س 

�سهل البقاع فاأن�سم اإليه وانغم�س يف العمل �سمن م�رشوع 

هذا   يختار  اأن  له  كتب  وهكذا   .1957 خريف  منذ  الدواجن 

املجال من العمل طيلة حياته .
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واإذ  ال�����ص��ن��ة.  يف 

العجز  هذا  اأن  اأعلن 

راأى  اإزدي����اد،  على 

ال�رشوري  من  اأن��ه 

هذه  على  ال��رتك��ي��ز 

ئة 
ّ
ال�صي ال��ظ��اه��رة 

وال�صعي اإىل تخفيف 

ح��ج��م ال�������واردات 

باإنتاج  وا�صتبدالها 

ي�صتلزم  ال  حم��ّل��ي 

جم����ه����ودات  اأي 

ل��ت�����ص��دي��ره ب��ل هو 

ل��ل�����ص��وق امل��ح��ّل��ي��ة 

اأ�صاًل  حتتّلها  التي 

املدعومة  ال��واردات 

من دول امل�صدر.

هذا  مثل  »اأّن  واعترب 

لالإ�صتثمار  كبرية  فر�صًا  ر  وفِّ
ُ
�صي االإجراء 

يف القطاعات الغذائية وغريها وبالتايل 

الذين  ني 
ّ
لّلبناني العمل  فر�س  ��ر  ي��وفِّ

اأخ��رى  ب��ل��دان  اإىل  ال�صفر  يف  جهدون 
َ
ي

ل��ه��م ب���داًل م��ن توظيف  الإي��ج��اد ع��م��ل 

طاقاتهم وِعلمهم يف اإمناء بلدهم لبنان«.

 
ّ
بد ال  النتيجة  هذه  اإىل  »للو�صول  وقال: 

احلماية  �صيا�صة  تبّني  اإىل  العودة  من 

ميكن  التي  املنتجات  على  ة 
ّ
اجلمركي

طليعتها  يف  وتاأتي  لبنان،  يف  اإنتاجها 

م�صتوى  على  يجب  الغذائية.  ال�صناعات 

وموؤثراً  فاعاًل  يكون  اأن  احلماية  ه��ذه 

اإنتاج  على  اللبناين  امُلنتج  حّفز 
ُ
ي بحيث 

د«.
ُّ
ة حمليًا ودون ترد

ّ
امل�صّنعات املحمي

تغيري  اإىل  يحتاج  االأم��ر  »هذا  واأ�صاف: 

يف النهج لل�صيا�صة االإقت�صادية اللبنانية 

اتفاقيات  لكل  لبنان  اإل��غ��اء  ويقت�صي 

ة 
ّ
واجلماعي الثنائية  التجاري  التبادل 

ة 
ّ
واتفاقي متو�صطية،  اليورو  ة 

ّ
كاتفاقي

اأن  لبنان  على  ة. 
ّ
العربي ة 

ّ
احل��ر املنطقة 

يوِقف التفاو�س لدخوِله منظمة التجارة 

���ص��وم 
ّ
ال��ر م�صتويات  ��ع��ي��د 

ُ
وي ��ة 

ّ
ال��ع��امل��ي

عليه  كانت  ما  اإىل  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
اجلمركي

اأي قبل عام  التفاو�س مع املنظمة  قبل 

.»1998
ال�صناعات  قطاع  اإن  اإىل  فريجي  ولفت 

تنمية  يف  كبرياً  دوراً  ي��وؤدي  الغذائية 

�صيما  وال  متعددة  اإقت�صادية  قطاعات 

حتفيز  »اأّن  على  و�صدد  الزراعي،  القطاع 

الغذائية  ال�صناعات  يف  االإ�صتثمار 

املزارعني  مع  والتعاون  ل 
ُ
التعام عزِّز 

ُ
�صي

الإنتاج املزروعات املطلوبة من اأ�صحاب 

م 
ِّ
عم

ُ
ي وبالتايل  الغذائية  ال�صناعات 

واحلم�س  والعد�س  الفا�صوليا  اإن��ت��اج 

وغريها  والبطاطا  وامللوخية  واللوبياء 

الغذائية  ال�صناعات  طلبات  ومبوجب 

»ه��ذه  واأ���ص��اف:  ة«. 
ّ
املحلي واالأ���ص��واق 

ع يف 
ّ
الطفرة امُلنتظرة �صتعمل على التو�ص

ك�صناعة  مة 
ِّ
وامُلتم امُل�صاندة  ال�صناعات 

والبال�صتيك  والطباعة  والكرتون  الورق 

ة 
ّ
ة واملواد االأولي

ّ
وقطاع االآالت ال�صناعي

ة«.
ّ
الزراعي

سالمة الغذاء
ويف اإطار حديثه عن حملة �صالمة الغذاء 

موؤخراً،  ال�صحة  وزارة  بها  قامت  التي 

�صالمة  موا�صفات  »اإّن  فريجي:  ق��ال 

هي  واأمريكا  اأوروبا  يف  املعتمدة  الغذاء 

موا�صفات تتوافق مع موا�صفات كودك�س 

املتحدة  ل��الأمم  التابعة  األيمنتاريو�س 

وه������ي ب���ال���ت���ايل 

للم�صّنعني  لزمة 
ُ
م

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني يف 

ال�صناعات 

ما  اإذا  ال��غ��ذائ��ي��ة 

غذاء  اإن��ت��اج  اأرادوا 

للم�صتهلكني.  �صليم 

يف  تكمن  امل�صكلة 

التي  امل��وا���ص��ف��ات 

موؤ�ص�صة  اعتمدتها 

املوا�صفات 

واملقايي�س 

)ليبنور(  اللبنانية 

للعديد من املنتجات 

وخا�صًة امل�صنعات 

حلومًا  حت��وي  التي 

بي�صاء.  اأو  ح��م��راء 

احلدود  ى 
ّ
وتتعد بها  غاىل 

ُ
م جاءت  فقد 

امل�صموح بها يف اأوروبا واأمريكا ال ل�صيء 

من  الزائَدين  د 
ُّ
والت�صد احِلر�س  جلهة  اإاّل 

املطابقة  يجعل  االأمر  وهذا  ليبنور.  ِقبل 

�صّنعي 
ُ
م معظم  من  عليها  مقدور  غري 

االأغذية يف لبنان«.

�صالمة  حملة  جاءت  هنا  »من  واأ�صاف: 

وزارة  وت�ُصنُّها  �صّنتها  ال��ت��ي  ال��غ��ذاء 

املطابقة  عدم  اإعتمدت  والتي  ال�صحة 

وال  ة 
ّ
العملي غري  ليبنور  موا�صفات  على 

ة 
ّ
امُلعد غري  للمواد  وخا�صًة  فة  امُلن�صِ

واملقانق  كالكفتة  هي  كما  لالإ�صتهالك 

الطازج وحلوم  واللحم  والربغر  وال�صجق 

والكبدة  ومقطعاتها  الطازجة  الدواجن 

ئَتني وغريها كون كل هذه 
ّ
والطحال والر

املنتجات ال توؤكل ويجب اأال توؤَكل اإاّل بعد 

اأي تعري�صها حلرارة تفوق املئة  طهِيها 

اإىل قتل  ي  ّ
يوؤد الذي  االأمر  درجة مئوية، 

كل البكترييات التي تكون موجودة فيها 

ات حت�صريها«.
ّ
اأثناء عملي

بع�س  تعديل  يف  يكمن  »احل��ل  وت��اب��ع: 

مع  ت��ت��واف��ق  ك��ي  ليبنور  م��وا���ص��ف��ات 

��ة 
ّ
االأوروب��ي اأو  ��ة 

ّ
االأم��ريك��ي املوا�صفات 

املوؤ�ص�صات  كل  اإل��زام  وكذلك  جهة  من 

باحل�صول  الغذاء  ت�صنيع  تتعاطى  التي 

�صهادة  و/اأو   22000 اأي��زو  �صهادة  على 

HACCP والتي ُت�صاهم يف رفع م�صتوى 
العامة  النظافة  جلهة  امل�صانع  ه��ذه 

امل��خ��اط��ر  ودرء  امل��وظ��ف��ني  وت���دري���ب 

ة وغريها«.
ّ
ال�صحي

» يتوجب على لبنان أن 

يوِقف التفاوض لدخوِله 

منظمة التجارة العالمّية 

وُيعيد مستويات الّرسوم 

الجمركّية اللبنانّية إلى ما 

كانت عليه قبل التفاوض«
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مقابلة

سولينو.. أداء متميّز كّرس شعار »البقاء للجودة«
غدار:  تواصلنا المستمر مع المستهلك مّيزنا

امل�ستمر،  االإبداع  املتميز،  االأداء  الطيبة،  ال�سمعة 

واملعاملة الراقية يف االأ�سواق، عوامل عّبدت طريق 

النجاح اأمام ال�رشكة اللبنانية ل�سناعة املاأكوالت 

الغذائية- �سولينو، لت�سبح من ال�رشكات الغذائية 

الرائدة على ال�سعيد املحلي والعربي والعاملي.

ع اأمامها 
ّ
فتمتع اإنتاج »�صولينو« مبعايري اجلودة العاملية، �رش

للجودة«  »البقاء  �صعار  وحتت  اخلارجية.  االأ���ص��واق  اأب��واب 

على  واالط��الع  زبائنها  اإر�صاء  على  دائمًا  ال�رشكة  حتر�س 

�رشكة  عام  مدير  واأكد  حت�صينه.  واإمكانية  املنتج  يف  راأيهم 

»اأن  واالإقت�صاد«  »ال�صناعة  جملة  مع  حديث  يف  »�صولينو« 

اإذ  والت�صويق،  الت�صنيع  يف  متامًا  وا�صحة  ال�رشكة  �صيا�صة 

تخ�صع الأولويتني اثنتني، هما اإنتاج وت�صويق منتج ذي جودة 

ال�رشكة  وا�صعة ومنظمة متكن  �صبكة مبيعات  واإن�صاء  عالية، 

املحلية  ال�صوق  يف  دقيق  ب�صكل  زبائنها  كل  متابعة  من 

واخلارجية ومتنع وقوع االأخطاء وتوؤمن اأعلى م�صتوى ممكن 

من ر�صا الزبائن، اإذ اإن من �صاأن هذا االأ�صلوب توطيد العالقة 

بني ال�رشكة وزبائنها، وبالتايل �صمان ا�صتمرارية ال�رشكة يف 

االأ�صواق«.

التي  الكاملة  خرباتها  لزبائنها  تقدم  »�صولينو  اأن  اإىل  واأ�صار 

املحلية  االأ�صواق  كل  يف  الطويلة  امل�صرية  خالل  من  اكت�صبتها 

التو�صيب  واإج��راءات  اأ�صول  اإىل  تعرفهم  اأنها  كما  واخلارجية، 

وال�صحن اخلارجي اإىل جميع االأماكن وتقدم لهم الت�صهيالت يف 

هذا املجال«.

االأ�صواق  من  العديد  اإىل  اإنتاجها  ت�صدر  »�صولينو  اأن  اإىل  ولفت 

اخلارجية اأبرزها اجلزائر، اليمن، م�رش، االأردن، العراق، تون�س، 

�صوريا، اأفريقيا، وتركيا.   

مراقبة مستمرة
ولفت غدار اإىل اأن »املراقبة امل�صتمرة لعملية الت�صنيع واحلر�س 

اإنتاج  معايري  لتتطابق  اجل��ودة  م�صتويات  اأعلى  حتقيق  على 

حيث  من  الغذائية،  للمنتجات  العاملية  املعايري  مع  ال�رشكة  

م�صتويات االأداء واالإنتاج والنظافة التي تتيحها خطوط االإنتاج 

يف  املتخ�ص�س  والتطوير  البحث  ق�صم  جانب  اإىل  املتطورة 

ال�رشكة  والت�صويق، ميكن  الت�صنيع  التقنيات يف  اأحدث  متابعة 

من تقدمي منتجات تتمتع مبميزات تناف�صية مرتفعة جلهة ال�صعر 

واجلودة«.

و�صدد على اأن »التوا�صل امل�صتمر مع امل�صتهلك واالأ�صلوب املعتمد 

ز »�صولينو« عن باقي ال�رشكات املوجودة يف 
ّ
يف التعاطي معه مي

لبنان  احلديثة يف  امل�صانع  من  الكثري  »هناك  وقال:  القطاع«. 

�رشكتنا  يف  كثرياً  ركزنا  ولهذا  جداً،  عالية  بجودة  تنتج  والتي 

فريق  فاأخ�صعنا  الزبائن،  مع  الناجحة  التعاطي  اأ�صاليب  على 

العمل لتدريب على برنامج متخ�ص�س يف اإر�صاء الزبائن جعله 

يومية  �صبه  مبواكبة  القيام  من  ومّكنه  املجال،  هذا  يف  خبرياً 

جلميع الزبائن من خالل تطوير �صبكة املوزعني املنت�رشة حمليا 

وخارجيًا«.

تطور الشركة
وك�صف  غدار اأن م�صنع ال�رشكة ميتد على م�صاحة اأكرث من ع�رشة 

املعايري  اأهم  مع  تتوافق  اإنتاج  اآالف مرت مربع، وي�صم خطوط 

العاملية وم�صتودعات قادرة على تخزين ما يقارب اإنتاج �صهر 

كامل.

واأ�صار اإىل اأن ال�رشكة تنتج حتت ا�صم ثالث عالمات جتارية هي 

ال�رشكة كانت  بدايات  اأن  اإىل  ولفت  لورا، وفان مارك.  الرينغو، 

الغذائية  لل�صناعة  فيفا  �رشكة  با�رشت  عندما   1995 العام  يف 

الت�صيب�س حتت  ال�صناعي والتجاري من خالل ت�صنيع  ن�صاطها 

عالمة جتارية م�صجلة هي رينغو.

واإ�صافة  امل�صنع  تو�صيع  2000 مت  العام  بدايات  اأنه يف  واأعلن 

خطوط اإنتاج جديدة، بهدف رفع م�صتوى االإنتاج وتلبية حاجة 

ال�صوق املحلية.

واأ�صاف: »يف منت�صف 2001 مت تاأ�صي�س �رشكة جديدة وهي 

وكان  لينفو،  الغذائية  املاأكوالت  ل�صناعة  اللبنانية  ال�رشكة 
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الكروا�صان  �صناعة  االأ�صا�صي  اخت�صا�صها 

وال��ك��ي��ك وخم��ت��ل��ف اأن������واع امل��ع��ج��ن��ات 

التجارية  العالمة  ا�صم  حتت  واحللويات 

»لورا«، والقت جناحا �رشيعا وباهرا نظرا 

اأه��م  م��ع  تتما�صى  التي  العالية  للجودة 

هذا  يف  والعاملية  االأوروب��ي��ة  املقايي�س 

املجال.

وتابع: »النقلة النوعية كانت يف العام 2005، 

من حيث اإن�صاء م�صانع جديدة واإدخال اأهم 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  ابتكارات  واأحدث 

التي  ال�صناعية  االنتاج  خطوط  يخ�س  ما 

ت�صمح بالعمل 7 ايام اأ�صبوعيا بطاقة كاملة، 

باالإ�صافة اإىل اعتماد الطرق البيئية والفنية 

احلديثة يف تخزين املواد االأولية واجلاهزة. 

تاأ�صي�س  مع  النوعية  النقلة  هذه  وترافقت 

امل��اأك��والت  ل�صناعة  اللبنانية  ال�رشكة 

الغذائية �صولينو، وت�صجيل عالمة جتارية باإ�صم »فان مارك« 

خمت�صة بتوزيع البطاطا الت�صبي�س الطبيعي مئة يف املئة«.

التحديات
واأ�صار غدار غلى اأن عمل ال�رشكة وتطورها يواجهان العديد من 

املحيطة  والظروف  االأمنية  اال�صطرابات  واأبرزها  التحديات، 

وقال:  االإقت�صاد.  على  كبرية  �صلبية  تاأثريات  لها  والتي  بلبنان 

»من دون اأدنى �صك، اإنعكا�صات هذه الظروف 

القدرات  وتخف�س  االإقت�صادية  احلركة  ت�صل 

اإىل  بالتايل  ووت��وؤدي  للم�صتهلكني  ال�رشائية 

تراجع الطلب على كل ما تنتجه ال�رشكة. كما 

اأن هذه اال�صطرابات وال �صيما تلك احلا�صلة 

كبري،  ب�صكل  الت�صدير  كلفة  ترفع  �صورية  يف 

ويحد  اإ�صافية  تكاليف  ال�صناعي  يكبد  وهذا 

االأ�صواق اخلارجية  التناف�صية يف  من قدراته 

على  ق��درت��ه  م��ن  وي��ح��د  اأرب��اح��ه  ويخف�س 

التو�صع والتطور«.  

واأ�صاف: »كل هذه االأمور تاأتي يف حني يعاين 

كلفة  يف  كبري  ارتفاع  من  اللبناين  ال�صناعي 

اليد العاملة التى تعد  االإنتاج وال �صيما كلفة 

االأعلى يف الدول العربية والدول املجاورة«.

دعم الصناعي
وراأى غدار اأن على الدولة دعم ال�صناعي عرب اإجراء تعديالت 

قانونية توؤمن حماية كافية لالإنتاج الوطني وتك�صبه قدرات 

اأن  واعترب  اخلارجية.  كما  الداخلية  االأ���ص��واق  يف  تناف�صية 

ت�صكل  التي  امل�صتوردة  باملنتجات  تغرق  اللبنانية  »االأ�صواق 

مناف�صًا حقيقيًا للمنتجات اللبنانية ما يحتم على الدول رفع 

الر�صوم اجلمركية على هذه املنتجات ودعم ال�صناعي اللبناين 

ودعم  االأول��ي��ة،  امل��واد  دع��م  ال�رشائب،  تخفي�س  خ��الل  من 

املحروقات«.

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  �صوؤال  على  رد  ويف 

التفاوؤل  روح  اأن   « غ���دار  اأك���د  ال�����رشك��ة، 

كل  �صاأن  �صاأنه  دائمًا  قلبه  يف  موجودة 

الدافع  هو  وه��ذا  اللبنانيني،  ال�صناعيني 

االأ�صا�صي الذي يقف خلف كل اجلهود التي 

ومنتجاتها،  ال�رشكة  لتطوير  بذلها  يتم 

اإ�صافة منتجات جديدة  حيث جتري دائمًا 

بهدف اإر�صاء الزبائن وك�صب اأو�صع �رشيحة 

منهم«.

المراقبة المستمرة 

لعملية التصنيع والحرص 

على تحقيق أعلى 

مستويات الجودة 

لتتطابق معايير إنتاج 

»سولينو« مع المعايير 

العالمية للمنتجات 

الغذائية رفع مميزات 

إنتاجنا التنافسية
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االأخ�رش  »الوادي  اأن  على  اللبان  د 
ّ
�صد

من   1979 عام  انطالقتها  منذ  متكنت 

لبنان  يف  اللبناين  امل�صتهلك  ثقة  نيل 

وب���الد االإغ����رتاب ك��ك��ن��دا، اأ���ص��رتال��ي��ا، 

اإىل  واأ�صار  املهجر.  بلدان  وكل  اأمريكا 

اأن الوادي االأخ�رش متكنت من متابعة 

منتجاتها  وتطوير  ال�صوق  حاجات 

 36 لتتنا�صب معها، فبعد اأن بداأت منذ 

اإىل  اليوم  تقدم  فقط،  ب�صنفني  عامًا 

ي�صدر  �صنف   300 من  اأك��رث  زبائنها 

جزء كبري منه اإىل 30 بلداً يف العامل«. 

ميزت  االأع���وام،  مر  »على  اأن��ه  واعترب 

االأخ�رش،  ال��وادي  منتوجات  اجل��ودة 

وحتى  ال�صنوات  ع�رشات  م��دى  فعلى 

االأخ�رش  ال���وادي  ت�صتخدم  مل  ال��ي��وم 

عمليات  يف  االأولية  امل��واد  اأف�صل  اإال 

�صالمة  لربامج  وفقًا  وتعمل  الت�صنيع 

للموردين  دق��ي��ق  اختيار  ع��رب  غ���ذاء 

د 
ّ
واملواد االأولية التي يقدمونها«. و�صد

�صاهمت يف  االأم��ور  »كل هذه  اأن  على 

متكني الوادي االأخ�رش من تقدمي منتج 

يف  ال��رواد  من  وجعلها  اجل��ودة  عايل 

والوحيدة  الغذائية  ال�صناعات  قطاع 

يف  التنويع  من  الكم  ه��ذا  تقدم  التي 

اإنتاجها«.

الوادي األخضر .. 36 عامًا مرت وال يزال »كرم الطبيعة في كل بيت« 
اللبان: نتجه نحو اإلنتاج الطبيعي

 مرت �ستة وثالثون عاما وال تزال »الوادي االأخ�رش« متاألقة يف قطاع ال�سناعات الغذائية، لتقدم 

اأجود املنتجات اإىل م�ستهلكيها الذين مل تتوان يومًا عن متابعة حاجاتهم وتلبيتها، فما كان منهم 

اإال اأن منحوها ثقة عززت عزميتها على النجاح لتقدم اإليهم اليوم ما يزيد عن 300 �سنف.

»كرم الطبيعة يف كل بيت« حتت هذا ال�سعار عملت »الوادي االأخ�رش« على مر ال�سنوات، ولذلك 

لي�س م�ستغربًا اأن تكون العالمة التجارية االأكرث �سهرة بني م�ستهلكي االأ�سواق اللبنانية واخلارجية. 

فهي اليوم موجودة يف اأكرث من 30 بلداً وتعمل با�ستمرار على تتبع خطى اللبنانيني يف خمتلف 

دول العامل لتواكب حاجاتهم وتلبيها مهما كرثت وتنوعت«.

الوا�سع يف  التنوع  التي تقدم هذا  الغذائية والوحيدة  ال�سناعات  الرائدة يف قطاع  ال�رشكة  الأنها 

االأعمال  ال�رشكة يف حديث مع مدير تطوير  واالقت�ساد« على جتربة  االإنتاج، ت�سيء »ال�سناعة 

التجارية الدولية يف الوادي االأخ�رش �سالح لبان الذي اأكد  اتباع ال�رشكة للموا�سفات العاملية يف 

اإنتاجها و�سعيها الدائم اإىل التطور بهدف تقدمي االأف�سل اإىل م�ستهلكيها يف اأي بلد كانوا.
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الجودة أولوية
ويف رد على �صوؤال حول كيفية التوفيق 

بني ال�صعر واجلودة العالية، قال: »من 

اأولويات  ال�صعر �صمن  ياأتي  �صك،  دون 

هناك  لكن  امل�صتهلكني،  من  �رشيحة 

�رشيحة اأكرب ت�صكل اجلودة بالن�صبة لها 

اأمراً مهمًا جداً . كما اأن الوادي االأخ�رش 

تتميز ب�صعر يتنا�صب وجودة املنتجات 

ورمبا  عليها.  كبرياً  اإقبااًل  جند  ولهذا 

يلجاأ امل�صتهلك يف بع�س االأحيان اإىل 

�رشاء منتجات اأدنى �صعراً لكن وبحكم 

يعاود  ما  �رشعان  لالأ�صواق  متابعتنا 

على  دليل  وهذا  منتجاتنا،  ا�صتهالك 

الثقة الكبرية التي يوليها لل�رشكة«.

ب�صكل  تتوا�صل  »ال�رشكة  واأ���ص��اف: 

تتواجد  اإذ  امل�صتهلكني،  مع  م�صتمر 

من  االإجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

وبالتايل   .. واإن�صتغرام  ب��وك  فاي�س 

فهي منفتحة على كل العامل، وجاهزة 

اأي �صكوى واالإطالع على  دائمًا لتلقي 

وجهات نظر م�صتهلكيها الذين اأ�صبحوا 

ال����وادي االأخ�����رش  ا���ص��م  اأن  ي��درك��ون 

دوراً  يوؤدي  االأمر  للجودة. هذا  مرادف 

املزيد  اإىل  ويدفعنا  تقدمنا  يف  كبرياً 

من اال�صتثمار يف عملنا حتى لو كانت 

�صمنها  نعمل  التي  ال�صناعية  البيئة 

مكلفة«.

مواكبة المستهلكين
تعتمد  »ال�رشكة  اأن  اللبان  واأو���ص��ح 

بحث  فريق  على  منتجاتها  تطوير  يف 

للت�صويق،  فريق  اإىل  اإ�صافة  وتطوير 

املعار�س  ي��زوران  الفريقان  وه��ذان 

كثب  عن  باالأ�صواق  دائم  اطالع  وعلى 

ويتوا�صالن دائمًا مع امل�صتهلكني«. 

ن�صاأتها  ومنذ  ال�رشكة  اأن  اإىل  ولفت 

ت�صهد تطوراً الفتًا بهدف مواكبة تطور 

دائمة  تطور  حال  يف  االأ�صواق  ال�صوق، 

هناك  اأن  ن�صعر  �صنوات  خم�س  وك��ل 

ت�صيف  نواكبه.ف�صنويًا  ونحن  تطوراً 

جديدة  و�صناعات  اأ�صنافًا  ال�رشكة 

بهدف تلبية حاجات الزبائن. 

اأن »امل�صتهلكني اليوم يتجهون  واأعلن 

نحو طلب املنتجات الطبيعية اأكرث من 

امل�صّنعة، لذلك اأدخلت الوادي االأخ�رش 

هذا اخلط اجلديد �صمن خطوط االإنتاج، 

غنوج  والبابا  بطحينة  احلم�س  لتقدم 

الطازج يف اأمريكا واأوروبا«.

طرحت  االأخ�رش  »ال��وادي  اأن  وك�صف 

مت  موؤخراً  ال�صوق  يف  جديدة  منتجات 

ومنها  اإيطالية،  م�صانع  ت�صنيعها يف 

منها17  طرح  التي  واملعكرونة  االأرز 

�صنفًا يف االأ�صواق اللبنانية«. 

أسواق جديدة
اال�صطرابات  اأن  اإىل  اللبان  واأ���ص��ار 

توؤثر  قد  العربية  البلدان  احلا�صلة يف 

ب�صكل �صلبي يف عمليات الت�صدير لكن 

ب�صكل غري مبا�رش وحمدود كون تركيز 

ب�صكل  من�صبًا  يومًا  يكن  مل  ال�رشكة 

ووجودها  االأ���ص��واق  هذه  على  كامل 

فيها حمدود، فمنذ البداية تركز وجود 

ال�رشكة ب�صكل اأكرب يف االأ�صواق الغربية. 

وقال: »الوادي االخ�رش موجودة يف 3 

واليات اأ�صا�صية يف الواليات املتحدة 

وكندا واأ�صرتاليا ويف  دول متعددة من 

نتبع  اأن  هو  هدفنا  االأوروبية.  القارة 

اأينما كان، نتجه حاليًا نحو  اللبناين 

الالتينية  امريكا  يف  جديدة  اأ�صواق 

ندخل  اأن  ونتمنى  العربية،  وال��دول 

ال�صنوات  يف  االأ�صواق  من  اأكرب  ع��دداً 

املقبلة«.

واأ����ص���اف: »ال����وادي االأخ�����رش تدخل 

االأ�صواق عرب عمالء، وهي حاليًا موجودة 

التي   loblaws �صوبرماركت  �صل�صلة  يف 

متلك 1500 فرع. واإذا تعذر دخولها اإىل 

اإىل  �صوق ما عرب عميل، تتجه مبا�رشة 

جتارية  غذائية  عالمة  كونها  ال�صوق، 

معروفة من قبل امل�صتهلكني اللبنانيني 

وال�رشق اأو�صطيني«.

منافسة قوية
واعترب اللبان »اأن اأبرز التحديات التي 

تواجه ال�صناعة تتمثل يف ارتفاع كلفة 

البلدان  يف  مبثيالتها  مقارنة  االإنتاج 

ككل  االأو�صط  ال�رشق  ودول  املجاورة 

على  و�ّصد  االأوروب��ي��ة«.  ال��دول  وحتى 

الوزارات  قبل  من  دعم  اأي  وجود  عدم 

هام�س  على  �صلبًا  ينعك�س  ما  املعنية 

على  ال�رشكة  قدرة  وبالتايل  االأرب��اح 

التطور«. 

تعاين  اللبنانية  املنتجات  اأن  وراأى 

الداخلية  االأ���ص��واق  يف  املناف�صة  من 

دول  قبل  من  �صيما  وال  واخلارجية 

اخلليج وتركيا. واإذ و�صف اللبان هذه 

» مل  اأنه  اعترب  بالقوية جداً،  املناف�صة 

الوادي االأخ�رش  اأمام  يعد هناك خيار 

حتى  املناف�صة،  هذه  يف  تكون  اأن  اإال 

على  حتافظ  لكي  ب��اأرب��اح  �صحت  لو 

قيمته كبرية يف  ا�صمها  اإن  اإذ  بقائها، 

لبنان كما يف االأ�صواق اخلارجية«.

االإنتاج  كلفة  الدولة دعم  »على  وقال: 

يف الطاقة اأو يف اأي جمال تكون قادرة 

فيه. فقي اخلارج  ال�صناعي  على دعم 

ال�صناعي  ج��ان��ب  اإىل  ال��دول��ة  تقف 

احل��دود  اأق�صى  اإىل  بدعمه  وت�صجعه 

اأدنى  اإنتاجه  اأن  كلفة  الرغم من  على 

من كلفة اإنتاجنا، فيما نعاين يف لبنان 

من غياب دعم الدولة �صناعيًا«.

سالمة الغذاء
�صوؤال عن حملة �صالمة  ويف رده على 

ال�صحة  وزارة  بها  قامت  التي  الغذاء 

موؤخراً، اأكد اللبان »اأن تاأثريات احلملة 

االأخ�رش،  الوادي  على  اإيجابية  كانت 

على  االإ���ص��اءة  يف  �صاهمت  اإن��ه��ا  اإذ 

بني  ال��ع��م��ل  تقنيات  يف  االخ��ت��الف 

امل�صتهلك  وجهت  وبالتايل  امل�صانع، 

ثقته  اأن ي�صع  التي يجب  االأماكن  اإىل 

بها«.  ولفت اإىل اأن »احلملة مل تطاول 

الوادي االأخ�رش باأي �صكل من االأ�صكال 

الأن �صناعتها تتميز مبعايري عاملية«، 

تكون  اأن  ج��داً  املهم  »من  اأن��ه  واعترب 

بهذا  ملمة  موؤ�ص�صاتها  بكامل  الدولة 

التي  بال�صوائب  مليئًا  كونه  امللف 

حتتاج اإىل ت�صحيح«.

طرحت »الوادي األخضر« 

منتجات جديدة مؤخرًا 

تم تصنيعها في مصانع 

إيطالية، ومنها األرز 

والمعكرونة التي طرح 

 منها 17 صنفًا 

في األسواق اللبنانية
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�صعيد  املنارة  األبان  موؤ�ص�صة  مدير  اأكد 

»ال�صناعة  م��ع  ح��دي��ث  يف  اأب��وغ��ن��ي��م 

ت�صتخدم  مل  »املوؤ�ص�صة  اأن  واالقت�صاد« 

ع��ام��ًا،   60 م��دى  على  ب���ودرة  حليب 

الطبيعي،  احل��ل��ي��ب  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ب���ل 

ول���ه���ذا ان���ف���ردت ب��ال��ط��ع��م ال�����ص��ايف 

على  »حفاظنا  واأ���ص��اف:  والطبيعي«. 

باإنتاج التم�صك  عرب  التقليدي   طعمنا 

اإذ اأدى   100 % طبيعي �صكل حتديًا لنا 

اإىل ارتفاع تكاليف االإنتاج يف حني كنا 

اأكرب  ن�صعى لدخول االأ�صواق وا�صتقطاب 

عدد من امل�صتهلكني، وهنا كانت املهمة 

مبميزات  امل�صتهلكني  باإقناع  االأ�صعب 

اإنتاجنا التي تتنا�صب وارتفاع �صعره«.

جنحت  املنارة  »األبان  اأن  على  د 
ّ
و�صد

اخلارجية،  االأ���ص��واق  اإىل  الو�صول  يف 

يف  دول  اإىل  الت�صدير  حاليًا  يجري  اإذ 

اأمريكا الالتينية ويف اخلليج، كما تعمل 

نحو  االنفتاح  على  حاليًا  املوؤ�ص�صة 

االأفريقية«.  القارة  يف  جديدة  اأ�صواق 

حاليًا  تعمل  املنارة  »األبان  اأن  وك�صف 

جديد  م�صنع  اإن�صاء  على  مكثف  ب�صكل 

اأوروبية  �رشكات  جتهيزه  على  ت�رشف 

االإن��ت��اج  خ��ط  تنويع  يف  �صي�صاهم  م��ا 

و�صيعطي قدرة اأكرب الألبان املنارة على 

امل�صتهلكني  من  اأكرب  عدد  اإىل  الو�صول 

واالنفتاح على اأ�صواق خارجية جديدة«.

�صالمة  حملة  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ويف 

ال�صحة  وزارة  بها  قامت  التي  الغذاء 

وانعكا�صها على القطاع، »لفت اأبوغنيم 

اإيجابية  اأتت  احلملة  انعكا�صات  اأن  اإىل 

امل�صتهلكني  كون  املنارة  األبان  على 

كانوا يبتعدون عنها الأنها االأغلى، لكن 

امل�صتهلك  اأدرك  وبعدها  احلملة  اأثناء 

»ال�صالمة  وقال:  �صعرها«.  ارتفاع  �صبب 

املوا�صفات  نتبع  ونحن  اولوياتنا  يف 

يف  التجهيزات  فجميع  بعيد،  زمن  منذ 

االأي��زو  �صهادة  ���رشوط  تراعي  املعمل 

ونحن نحر�س على التعامل مع اأف�صل 

�صهادات  ونطلب  واملوردين  ال�رشكات 

مطابقة  م��ن  ل��ن��ت��اأك��د  منهم  اجل����ودة 

نتمكن  حتى  ل�رشوطنا  منتوجاتهم 

موا�صفات  ي��راع��ي  منتج  ت��ق��دمي  م��ن 

ال�صوائب  من  وخال  الغذائية  ال�صالمة 

والبكترييا«. 

كل  طويل  زم��ن  منذ  »نتابع  واأ���ص��اف: 

تخدم  التي  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 

عامل  يف  جديد  كل  ونتعقب  توجهاتنا، 

واالأجبان  االأل��ب��ان  م�صانع  جتهيزات 

تطوير  يف  ت�صاعدنا  اأن  ميكن  والتي 

ب�صكل  م�صنعنا  ويخ�صع  منتجاتنا. 

نويل  كما  والتحديث.  لل�صيانة  دوري 

اهتمامًا كبرياً لفريق العمل الذي يخ�صع 

»بويكر«  �رشكة  من  تدريبية  ل��دورات 

اط��الع  على  دائ��م��ًا  ليكون   Boecker
التعقيم  اأ�صاليب  بكل املتغريات لناحية 

والرتتيب والنظافة، حيث اإن كل مرحلة 

من الت�صنيع لها �رشوط معينة«.

الكبري  تفاوؤله  عن  غنيم  اأب��و  واأع���رب 

التطور  م�����ص��رية  اإن  اإذ  بامل�صتقبل، 

األبان  يف  ي��وم��ًا  تتوقف  مل  والتو�صع 

املنارة التي تقف اليوم على عتبة جناح 

جديد يتمثل باإن�صاء م�صنع مبوا�صفات 

خدمة  من  �صيمكنها  حديثة  اأوروب��ي��ة 

املزيد من امل�صتهلكني وتطوير اإنتاجها 

وخلق اأ�صواق جديدة.

ألبان المنارة .. صناعة طبيعية 100 % على مدى أكثر من نصف قرن
أبو غنيم: »سالمة الغذاء« ضمن اولوياتنا

 تعمل ألبان المنارة 

حاليًا على إنشاء مصنع 

جديد تشرف على تجهيزه 

 شركات أوروبية 

ما سيساهم في تنويع 

 خط اإلنتاج واالنفتاح 

على أسواق خارجية 

جديدة

بقي »التطور والتو�سع« رفيقان 

دائمان الألبان املنارة على مدى 

اأكرث من ن�سف قرن، فاملوؤ�س�سة 

التي بداأت كمزرعة �سغرية مع 

اأبو غنيم، تطورت  يو�سف  اجلد 

االألبان  م�سانع  اأحد  لت�سبح 

تراعي  التي  احلديثة  واالأجبان 

وت�سدر  االأوروبية  املوا�سفات 

دول  خمتلف  اإىل  اإنتاجها 

العامل.

التقليدي«  »الطعم  وحده 

احلليب  ا�ستخدام  من  الناجت 

الطبيعي مل يتغري طيلة �سنوات 

القوة  نقاط  اأبرز  وكان  العمل، 

من  املنارة  األبان  مكنت  التي 

املناف�سة  حلبة  يف  ال�سمود 

يف  التجارية  املعركة  وك�سب 

م�سانع  من  الكبري  العدد  ظل 

االألبان واالأجبان التي يعج بها 

القطاع.
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عام 1975 �صهد هذا املركز مرحلة اإنتقالية 

االأل��ب��ان  ل�صناعة  معمل  تاأ�صي�س  م��ع 

واالأجبان يف منطقة جديتا، ليتم ت�صنيع 

احللوم،  اللبنة،  ال��ل��نب،  م��ن  منتوجات 

بجودتها  عرفت  كرمي  الدوبل  العكاوي، 

مّكنها  ما  التقليدي  وطعمها  ونظافتها 

دفعها  ما  وهو  امل�صتهلكني  ثقة  نيل  من 

اإىل القيام بخطوة اإنتقالية ثانية متكنها 

من املحافظة على هذه الثقة وتر�صيخها. 

زت احلداثة املرحلة االإنتقالية اجلديدة 
ّ
مي

اأهم  اإن�صاء معمل على  اآنذاك، حيث جرى 

والرتتيب  احلجم  حيث  من  امل�صتويات 

يزال  وال  احلديثة  وامل��ع��دات  والنظافة 

موؤ�ص�صة  معمل  وهو  اليوم،  حتى  قائمًا 

�صنرت جديتا الكائن يف منطقة زحلة.

ال�صنوات  حافظ »�صنرت جديتا« مع مرور 

على النوعية واجلودة العالية يف االإنتاج، 

وبقي وفيًا ل�صعاره »حقك تاكل طبيعي«، 

عن  اللبناين  امل�صتهلك  ثقة  على  فحاز 

جدارة، ومتكن من نيل جائزة منتج العام 

للعام 2014 عن �صنف اللبنة.

األك�صي  واأ�صار مدير موؤ�ص�صة �صنرت جديتا 

عزيز  و�صام  اجلائزة  »هذه  اأن  اإىل  �صديد 

يف تاريخ املوؤ�ص�صة التي لطاملا حر�صت 

اأف�صل  وت��ق��دمي  زبائنها  اإر���ص��اء  على 

مدى  على  واأج��وده��ا  اإليهم  املنتجات 

»اإميانه  اأن  اإىل  ولفت  ال�صنني«.  ع�رشات 

بالقطاع الذي ورثه عن والده اإدوار �صديد 

الرغم من  التطوير على  اإىل  يدفعه دائمًا 

لها  تتعر�س  التي  الكثرية  املواجهات 

ال�صناعة وال�صناعيون«.

وقال: »نعي�س واقعًا �صعبًا يف ظل غياب 

على  واأهميتها  لل�صناعة  اعتبارات  اأي 

الدولة ككل، وهذا ظهر جليًا من  �صعيد 

ال�صحة  ل��وزارة  االأخ��رية  احلملة  خالل 

والتي  الغذاء  �صالمة  معايري  من  للتاأكد 

بداًل  �صمعته  هت 
ّ
و�صو بالقطاع  اأ���رشت 

خلل  اأي  لت�صحيح  مدخاًل  تكون  اأن  من 

فيه«.

من  مناف�صة  من  نعاين  »كما  واأ���ص��اف: 

اأ�صبه  تكون  الكبرية،  اال�صتثمارات  قبل 

ب��امل�����ص��ارب��ة يف ك��ث��ري م��ن االأح��ي��ان 

ت�رش  �صبل  �صلوك  اإىل  هوؤالء  يعمد  حيث 

ب�صكل  القطاع  يف  امل�صانع  باأ�صحاب 

بل  فقط  ه��وؤالء  على  تقت�رش  وال  كبري. 

من  امل�����رشوع��ة  غ��ري  امل�صاربة  ت�صمل 

تلتزم  ال  والتي  غرياملرخ�صة،  املعامل 

القوانني وبالتايل تتهرب من دفع الكثري 

االأ�صعار  وتخّف�س  املالية  النفقات  من 

ب�صكل كبري«.

هذه  ان  نقول  اأن  املوؤ�صف  من   « وتابع: 

مل  كربها  ورغ��م  العهد  قدمية  امل�صاكل 

اأبرزها  يكون  قد  الأ�صباب متعددة  تعالج 

االعتبارات ال�صيا�صية«.

االأل��ب��ان  ���ص��ن��اع��ة  اأن  ���ص��دي��د  واع��ت��رب 

واالأجبان من ال�صناعات الغذائية االأكرث 

طلبًا يف االأ�صواق، اإذ تدخل يف �صلب غذاء 

تطوراً  ت�صهد  اأنها  اىل  وا�صار  اللبنانيني. 

منتجات  امل�صانع  ت�صنع  حيث  م�صتمراً، 

جديدة كانت ت�صتورد يف ال�صابق كاحلليب 

تعمل  كما  بالفاكهة،  وال��ل��نب  املعّقم 

اإىل خطوط  اإدخال منتجات جديدة  على 

االإنتاج«. ولفت اإىل اأن »هذا االأمر �صاهم 

يف جذب اال�صتثمارات اإىل القطاع«.

املوجودة  واحلداثة  بالتطور  �صديد  ه 
ّ
ونو

يف القطاع، والتي ت�صاهم يف تقدمي اإنتاج 

ع وعايل اجلودة.
ّ
متنو

» سنتر جديتا« .. جودة عالية ألنه »حقك تاكل طبيعي«
شديد: نعيش واقعًا صعبًا

»�سنرت  بدايات  كانت   

مع   1961 عام  جديتا« 

�سديد  اإدوارد  تاأ�سي�س 

احلليب  جلمع  مركزاً 

وتوزيعه، عمل على مدى 

خاللها  متكن  عامًا   14
اأهم  من  ي�سبح  ان  من 

واأ�سهر املراكز يف البقاع 

 %  80 يوّزع  كان  حيث 

يف  احلليب  اإنتاج  من  

البقاع.

 حاز »سنتر جديتا« 

على ثقة المستهلك 

 اللبناني عن جدارة 

وتمكن من نيل جائزة منتج 

 العام للعام 2014 

عن صنف اللبنة

مقابلة
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مقابلة

وحكمة  اجلدي  العمل  على  االإ���رشار 

�صميح  دفعتا  املتاعب  على  ال�صرب 

الناطور اىل تاأ�صي�س ال�رشكة العاملية 

و�صمن  ال�صبعينات.   اأوائ��ل  للحوم 

و�صدقه  واخال�صه،  الناطور،  تفاين 

 50 مدى  على  العمل  على  ومثابرته 

ا�صتمرار  والتميز،  النجاح  من  عامًا 

ا�صمه يف ال�صوق املحلي واخلارجي.

�صوق  يف  العمل  ب��داأ  الناطور  وك��ان 

ثم  وم��ن  ال��ربج،  �صاحة  يف  النورية 

وبنى  التجارية  بن�صاطاته  تو�صع 

اأول �صوق جتاري ببريوت يف منطقة 

�صبيني�س. 

ومع بدء احلرب اللبنانية، انتقل الناطور للعمل يف مكان اآخر يف 

بريوت، فبنى من ماله اخلا�س واح�صا�صه بالوطنية وامل�صوؤولية 

وحفاظًا على النا�س ثاين �صوق جتاري للحوم خدم زبائنه على 

مدى 10 اعوام. 

ومع عودة الدولة اإىل احلياة العامة بعد اإنتهاء احلرب اللبنانية 

املوؤملة، قدمت الدولة م�رشوع �صوق اللحم وهو من تراث بريوت 

يعقوب،  وبوابة  الن�رش  ابو  و�صوق  النورية  �صوق  ا�صمه  العتيقة، 

الدجاج و�صوق  اللحوم و�صوق  �صوق  بتنوعه  ي�صمل  ال�صوق  وهذا 

ال�صمك و�صوق للخ�صار واملواد الغذائية، ون�صاأ امل�رشوع بدرا�صة 

من �رشكة ابو غزايل عام 1994.

اإىل  التجارية اخلارجية حيث انطلق  الناطور بن�صاطاته   تو�صع 

�صوق اإيرلندا و �صحن اللحم االإيرلندي املربد الطازج اإىل لبنان. 

ثم فتح �صوق يف الربازيل و كان اأول من �صحن اللحم الربازيلي 

هذا  عند  يتوقف  الناطور مل  لبنان. جناح  اإىل  املربد  و  الطازج 

واالمارات  ال�صني  من  اخرى  ا�صترياد  بخطوات  احلقه  بل  احلد، 

ونيوزيالندا وا�صرتاليا والهند، مما و�صع ال�رشكة يف موقع نافذ 

وقوي يف جتارتها.

على  بالرتكيز  العاملية«  »ال�رشكة  قامت  هذا،  اإىل  باالإ�صافة 

ال�صوق الداخلي يف بريوت و القيام باأعمال الذبح للبقر والغنم 

وتوفري  الزبائن  الإر�صاء  وذل��ك  يومي  ب�صكل  الطازج  املحلي 

وت�صهيل اأعمالهم حيث يتواجد داخل ال�رشكة جميع انواع االنتاج 

من حلوم اأبقار واأغنام ومواد غذائية.

اال ان هذا النجاح الباهر، عكرت �صفوه احلمالت املغر�صة التي 

�صهرت ب�«الناطور« وو�صفته ب�«بائع اللحم الفا�صد«، لكن حكمة 

ال�صرب عند الناطور جتلت باإجابته على هذا االتهام بالقول: »لو 

مل اكن موجود يف هذه امل�صلحة، م�صلحة اللحومات، عن خربة 

50 عامًا، لكانت العامل اكلت حلوم فا�صدة«.

الشركة العالمية لللحوم .. 50 عامًا من النجاح والتميز
الناطور: خطونا بإتجاه االسواق العالمية

هكذا كان القصابون يبيعون اللحم في الشوارع

السوق الذي بناه الناطور من ماله الخاص وانطالقًا من احساسه بالوطنية والمسؤولية والذي 
خدم الزبائن على مدى 10 سنوات

سميح الناطور

مشروع سوق اللحم الذي قدمه سميح الناطور للدولة وهو من تراث بيروت العتيقة اسمه سوق النورية 
وسوق ابو النصر وبوابة يعقوب ويعتبر هذا السوق سوق لحم ودجاج وسمك وخضار ومواد غذائية
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“بانينو”.. قصة فرن بدأت من أفريقيا وحّطت في لبنان
غنطوس: نواكب العصر والحداثة

ال تزال رحلة اآل غنطو�س يف عامل �صناعة 

الرغيف م�صتمرة حتى اليوم، اإذ �صار نزار 

ر 
ّ
يو�صف غنطو�س على طريق والده ، فطو

يراعي  حديثًا  فرنًا  واأن�صاأ  وال��ده  ف��رن 

ك��ل امل��وا���ص��ف��ات االأوروب���ي���ة و���رشوط 

ا�صم جديد  والنظافة كافة حتت  ال�صالمة 

»PANINO« ليواكب الع�رش ويكون هذا 

 60 مدى  على  االأ���رشة  عمل  ثمرة  الفرن 

عامًا.

واأ�����ص����ار ن�����زار غ��ن��ط��و���س يف ح��دي��ث 

ل�»ال�صناعة واالقت�صاد« اإىل اأن »بانينو« 

ي�صنع الرغيف اللبناين،من اخلبز االأبي�س 

الكاملة  القمحة  وخرب  اأحجامه  بجميع 

ال��داي��ت واالإف��رجن��ي  اأن����واع خبز  وك��ل 

ولفت  واالأجنبية.  العربية  واحللويات 

املواد  من  عدد  اإدخال  اإىل   عمد  اأنه  اإىل 

فيها  يعر�س  التي  ال�صالة  اإىل  الغذائية 

حاجات  تلبية  ب��ه��دف  بانينو  اإن��ت��اج 

قادرة  مقهى  اإىل  اإ�صافة  اأك��رث  الزبائن 

على تاأمني راحة الزبائن.

واإذ ك�صف غنطو�س اأن ل�»بانينو« فرعان 

يف دبي والكويت يعمالن حتت ا�صم خمبز 

االأرز منذ عام 1997، لفت اإىل عدم وجود 

العامل  اإىل  للت�صدير  م�صتقبلية  خطط  اأي 

العربي، اإمنا �صرتكز ا�صرتاتيجية الت�صدير 

على االأ�صواق االأوروبية  عرب خدمة البيع 

على االإنرتنت.

معوقات
لل�صوقني  مقارنته  معر�س  يف  واأ���ص��ار   

اللبنانية والعربية اإىل اأن ال�صوق العربية 

مفتوحة ووا�صعة، اإذ يفوق اإنتاج كل من 

فرين االأرز يف دبي والكويت فرن بانينو، 

اأقوى  لبنان  اأن املناف�صة يف  د على 
ّ
و�صد

به  تتمتع  وما  الكبري  االأفران  لعدد  نظراً 

من ماكينات حديثة متيز اإنتاجها بجودة 

عالية.

وا�صار اإىل وجود عدد كبري من املعوقات 

التعقيدات يف  اأبرزها  العمل  تواجه  التي 

ال�صناعي  ق��درة  من  حتد  التي  القوانني 

م�صاألة  اأن  واعترب  والتو�صع.  التطور  على 

مع  عوجلت  املحروقات  اأ�صعار  ارتفاع 

انخفا�س اأ�صعار امل�صتقات النفطية، كما 

مع  عوجلت  الطحني  ج��ودة  م�صاألة  اأن 

تطور املطاحن على مر ال�صنوات. 

امل�صاكل  ه��ذه  اإىل  »اإ���ص��اف��ة  واأ���ص��اف: 

ببقاء  ال��دول��ة  مت�صك  ي��ربز  واملعوقات، 

الرغيف خطًا اأحمر، ولذلك عند اأي ارتفاع 

اإىل  الدولة  ت�صطر  عامليًا  الطحني  ل�صعر 

اأن و�صلت  اإىل  تخفي�س زنة ربطة اخلبز 

اأن  يظن  ال�صعب  ومعظم  غ��رام.   900 اإىل 

لي�صت  وه��ذه  ب��ال��وزن  تتالعب  االأف���ران 

احلقيقة، الطحني هو م�صكلتنا«.

تفاؤل بالمستقبل
ويف رد على �صوؤال حول النزوح ال�صوري 

وت���اأث���ريه ع��ل��ى ح��ج��م االإن���ت���اج، ق��ال 

على  واأث��ره  ال�صوري  »للنزوح  غنطو�س: 

االإيجابي  الوجه  وج��ه��ان،  االإ�صتهالك 

اأن  علمًا  االإ�صتهالك  ارت��ف��اع  يف  متثل 

ال�صمالية  املناطق  يف  املنت�رشة  االأفران 

هذه  من  ا�صتفادت  التي  هي  والبقاعية 

يف  فيتمثل  ال�صلبي  الوجه  اأما  الزيادة. 

لتلبية  كافية  طحني  كمية  وج��ود  ع��دم 

الدولة  ا�صطر  ما  الكبري،  االإ�صتهالك  هذا 

اأ�صحاب  اإىل  املقدم  الدعم  من  احلد  اإىل 

اإذ  االأفران، وهذا طبعًا اأحلق اأ�رشاراً بهم 

 %  25 حواىل  اأ�صبح  عندما  ظلموا  اإنهم 

من الطحني امل�صتخدم حراً وغري مدعوم. 

الأ�صحاب  ليقول  هذا  الدولة  قرار  واأت��ى 

وا عملكم«.
ّ
االأفران: ممنوع اأن تقو

الكبري  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  غنطو�س  واأع����رب 

�صمنا  وال�صدق  فاجلودة  بامل�صتقبل، 

حتولت  التي  ي�صوع  اأف���ران  ا�صتمرارية 

وطبعًا   ، ال�صنوات  ،ع�رشات  »بانينو«  اإىل 

هذين  عن  اأمنلة  قيد  يحيد  لن  »بانينو« 

ر املنتج 
ّ
املعيارين، كما اأن »بانينو« طو

جديدة،  �صناعات  واأ�صاف  كبري،  ب�صكل 

وهذا �صيعطيه زخمًا اأكرب.

من  بانينو«  »فرن  رواية  بداأت 

عمل  مع   ،1957 عام  اأفريقيا 

�سناعة  يف  غنطو�س  يو�سف 

الرغيف م�ستخدمًا خمبزاً �سغرياً 

 10 وبعد  احلطب.  على  يعمل 

اأعوام، ويف عام 1967 ومع عودته 

حتت  فرنًا  اأن�ساأ  االأم،  بلده  اإىل 

ليطوره  عادل«  اأبو  »فرن  اإ�سم 

1979 عرب  عام  عامًا يف   12 بعد 

ال�رشق  اآيل يف  اأول خمبز  اإن�ساء 

االأو�سط حتت ا�سم »اأفران ي�سوع 

احلديثة«.

تميزت انطالقة بانينو 
بزخم كبير نتيجة تطوير 

المنتجات وإضافة صناعات 

جديدة

تتسم السوق اللبنانية 
بمنافسة قوية نظرًا لعدد 

األفران الكبير وجودة اإلنتاج
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ضبط الجودة
ين�صب  ال�رشكة  عمل  اأن  على  زيدان  و�صّدد 

دائمًا يف خانة احلفاظ على �صعار »اخليار 

االأمثل«، اإذ تعتمد ال�رشكة يف اإدارتها على 

االأ�ص�س العلمية املتطورة يف جمال التنظيم 

ورقابة �صبط اجلودة ». 

مراقبة  على  تعمل  ال�رشكة  اأن  واأو�صح 

اجلودة عرب اختبار املنتجات من خالل 

للحفاظ  املتطورة  التقنيات  اأح���دث 

على النظافة والنكهة يف ظل الظروف 

املناخية املختلفة. كما جتري متابعة 

تطبيق  ع��رب  االإدارة  مل��ه��ارات  دائ��م��ة 

ل�صمان  كفاءة  اأك��رث  اإداري���ة  تقنيات 

م�صتوى  ذات  وخدمات  عالية  �رشعة 

عاملي، وت�رشك فريق العمل يف دورات 

املعايري  مل��واك��ب��ة  �صنوية  تدريبية 

عن  الدائم  البحث  اإىل  اإ�صافة  الدولية، 

اال�صتهالكية  املنتجات  تطوير  �صبل 

وا�صتحداث طرق جديدة لل�صناعة«.

األسواق الخارجية
وك�صف زيدان اأن اجلودة العالية التي يتمتع 

بها اإنتاج »فوديكو«  �رشع اأمامها االأ�صواق 

اخلارجية، فبعد اأن كان عام 2000 يقت�رش 

توزيع االإنتاج على ال�صوق املحلية، توجهت 

العراقية«.  ال�صوق  اإىل   2002 عام  ال�رشكة 

ال�رشكة  تو�صعت   2004 عام  »يف  واأ�صاف: 

 2008 العربية، ويف  الدول  املزيد من  نحو 

 2011 ويف  اأوروب��ا،  نحو  اأ�صواقها  امتدت 

 2012 عام  يف  اأما  االأفريقية،  القارة  نحو 

ال�رشق  منطقة  اأ�صواق  ول��وج  من  فتمكنت 

 2014 عام  لتحط  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط 

نحو  تتو�صع  اأن  على  االأمريكية  القارة  يف 

مزيد من االأ�صواق يف ال�صنوات املقبلة«.

اأن يرافق هذا التو�صع  وقال: »من الطبيعي 

الكبري، تطور يف االإنتاج بنمو قارب 40 % 

�صنويًا«.

يخ�صع  االإن��ت��اج  خط  اأن  زي��دان  اأك��د  واإذ 

اجلودة  �صمان  �صاأنها  من  خطوات  لعدة 

الغذاء،  �صالمة  معايري  واأعلى  املمتازة 

ك�صف اأن عملية االإنتاج تبداأ بانتقاء اأجود 

اأنحاء  واملكونات من جميع  اخلام  املواد 

م�صتودعات  يف  تخزينها  ثم  ومن  العامل، 

اأن  على  ن�صارتها،  على  للحفاظ  ب��اردة 

الناعم  امللح  يف  املك�رشات  حتمي�س  يتم 

التحمي�س  تقنيات  با�صتخدام  امل��ك��رر 

يتم  الح��ق،  وقت  »يف  وتابع:  التقليدية. 

وتربيدها،  امللح  م��ن  امل��ك�����رشات  ف�صل 

اإلكرتونية  ومن ثم حتمل بوا�صطة ناقالت 

تقوم  التي  والتغليف  التعبئة  اآالت  اإىل 

اأك��ي��ا���س  يف  ال����وزن  بح�صب  بتوزيعها 

االإغالق  حمكمة  معقمة  علب  اأو  االأملنيوم 

نكهة  ل�صمان  بالنيرتوجني  حمقونة 

كل  يف  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل��ك�����رشات 

احلاالت املناخية، ليتم بعدها نقل املنتج 

)خم��ازن  الوطنية  ال�صوق  اإىل  النهائي 

وف��ن��ادق و���رشك��ات ط��ريان وم��ط��اع��م،...( 

ال�رشق  اإىل وكالئنا يف منطقة  اأوت�صديره 

الذي  الت�صويق  ق�صم  عرب  والعامل  االأو�صط 

خمتلف  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  ت��وزي��ع  ي��ت��وىل 

املناطق اللبنانية وكذلك عمليات الت�صدير 

اإىل اخلارج.

»فوديكو« .. الجودة العالية جعلتها »الخيار األمثل«
زيدان: العالمية طموحنا

يتعد  مل  عمرها  ان  من  الرغم  على 

�رشكة  اكت�سبت  عامًا،  ع�رشة  الـ16 

بف�سل  عامليًا  والءاً  »فوديكو« 

من  مكنتاها  التي  والعزمية  االإرادة 

تقدمي اأعلى م�ستويات اجلودة. كيف 

ال، وهي لي�ست اإال ثمرة خربة 30 عاما 

واملعدات  االآالت  ت�سنيع  جمال  يف 

»االأخوة  اكت�سبها  الغذائية  للمواد 

زيدان« من خالل احرتافهم �سناعة 

ماكينات التحمي�س وت�سنيع الغذاء 

على ال�سعيدين املحلي والعربي.

الجودة العالية التي يتمتع 
بها إنتاج فوديكو »كرانشي 
 ناتس«  شّرع أمامها أبواب 

األسواق الخارجية

اأكرث من ربع قرن يف جمال  بعد عمل دام 

�صناعة ماكينات التحمي�س، اأطلق »االأخوة 

فوديكو/  »م�صنع   1999 ع��ام  زي����دان« 

اإنتاج  اإىل  ال�رشكة  لتنتقل  نات�س   كران�صي 

جمهز  م�صنع  يف  اللبنانية  امل��ك�����رشات 

باأحدث ما تو�صلت اإليه تكنولوجيا الغذاء.

»االأخ��وة  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  واأك��د 

زيدان« حممود زيدان يف حديث ل�»ال�صناعة 

 30 خربة  جت 
ّ
تو »ال�رشكة  اأن  واالإقت�صاد« 

واملعدات  االآالت  ت�صنيع  جمال  يف  عاما 

النب  لتحمي�س  وخ�صو�صا  الغذائية  للمواد 

واملك�رشات باإن�صاء م�صنعها حيث تقوم االآن 

اأنواعها  غلى  املك�رشات  وتعبئة  بتحمي�س 

اإ�صافة اإىل النب«. ولفت اإىل اأنه »مت جتهيز 

وماكنات  االإنتاج  معدات  باأحدث  امل�صنع 

ويقوم  عامليا  املعتمدة  االأوروبية  التعبئة 

متخ�ص�صون  فنيون  التحمي�س  بعملية 

حيث ي�صتخدمون طريقة التحمي�س اجلاف 

اأو مواد دهنية.  اأي زيوت  اإ�صافة  من دون 

اأما التعبئة فتتم بوا�صطة �صخ النيرتوجني 

داخل االأكيا�س ملنع التاأك�صد«.

ووفقًا لزيدان، »يطمح القيمون على فوديكو 

رائ��دة  لبنانية  �رشكة  ال�رشكة  تكون  اأن 

معايري  اأعلى  حتقيق  اإىل  تهدف  عامليًا، 

طرق  باأف�صل  التزامها  خالل  من  اجل��ودة 

التحمي�س والتعبئة والتغليف«.

مقابلة
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مقابلة

يف رد على �صوؤال عن الطرق التي تتبعها 

منتجاتها،  وت�صويق  للتعريف  املوؤ�ص�صة 

اأواًل  التعريف  عملية  »تبداأ  ا�صكندر:  قال 

االأ�صواق  يف  مندوبنا  قبل  من  بعر�س 

و�صائل  من  واالإع��الن  بالدعاية  وثانيًا 

املعار�س  يف  ومب�صاركتنا  االإع����الم 

لالأ�صواق  وبزيارتنا  والعاملية  اللبنانية 

لعر�صها والتعريف بها«.

حماية القطاع
واأ�صار ا�صكندر اإىل اأن »قطاع ال�صناعات 

االآونة  يف  ب��ارزاً  ن�صاطًا  �صجل  الغذائية 

ال��ف��ردي��ة  امل���ب���ادرة  نتيجة  االأخ�����رية  

دعم  و�صط  ال�صناعات  ه��ذه  الأ�صحاب 

متثل  اللبنانية  الدولة  قبل  من  حم��دود 

التي  العربية  التي�صري  معاهدة  بتوقيع 

اللبنانية  املنتوجات  ت�صدير  ت�صهل 

الدول  اإىل  وبع�صها  العربية  ال��دول  اإىل 

االأجنبية، اإ�صافة اإىل اإلغاء بع�س الر�صوم 

»القطاع  اأن  غلى  لفت  كما  اجلمركية«. 

�صمن  ال�صناعيني  جمعية  بدعم  يحظى 

اجلمود  ظ��ل  يف  امل��ت��وف��رة  االإم��ك��ان��ات 

يف  االأمنية  واالإ�صطرابات  االقت�صادي 

لبنان والدول املجاورة«.

وراأى اأن »عدة اأ�صباب تقف خلف تراجع 

الدولة  تقاع�س  اأبرزها  ال�صناعي  الواقع 

ال�صناعة  لدعم  م�صوؤولياتها  حتمل  يف 

ككل«. 

االأ���ص��واق  اإىل  الت�صدير  »اأن  اإىل  ولفت 

اأح��ي��ان��ًا  ي�صطدم  وال��ع��امل��ي��ة  العربية 

عدة  عن  الناجت  االإنتاج  تكلفة  باإرتفاع 

و�صعر  الطاقة  �صعر  اإرتفاع  منها  عوامل 

اليد العاملة كذلك اأ�صعار املواد االأولية«.

يفقد  االإنتاج  تكلفة  »اإرتفاع  واأ�صاف: 

املنتجات اللبنانية قدرتها على املناف�صة 

لبنان  اإىل  امل�صتوردة  االأخرى  ال�صلع  مع 

وال �صيما من الدول العربية وتركيا«.

تتحمل  »اأن  ال��دول��ة  ع��ل��ى  اأن  وراأى   

حماية  اإىل  ت�صارع  واأن  م�صوؤولياتها 

ال�صناعة اللبنانية خا�صة الغذائية منها 

وحماية هذا القطاع مبختلف ال�صبل منها: 

تاأمني  متدنية،  باأ�صعار  الطاقة  تاأمني 

ال�صناعيني  مل�صاعدة  املي�رشة  القرو�س 

وم�صانعهم،  �صناعاتهم  حت�صني  يف 

اجلمركية  والر�صوم  ال�رشائب  تخفي�س 

الغاوؤها،  يكن  مل  اإن  االأولية  املواد  على 

لبنان  اإىل  امل�����ص��درة  ال���دول  معاملة 

باملثل وخا�صة التي مت توقيع معاهدات 

اللبنانية  ال�صلع  واإتفاقات معها وحماية 

وتطبيق  امل�رشوعة،  غري  املناف�صة  من 

جميع  على  الغذائية  ال�صالمة  معايري 

مناف�صة  من  للحد  اللبنانية  املوؤ�ص�صات 

املوؤ�ص�صات غري امل�صتوفية لل�رشوط«.

سالمة الغذاء
ال�صناعات  »غالبية  اأن  اإىل  لفت  واإذ 

زراعية  منتوجات  من  م�صنعة  الغذائية 

واملر�صبان،  والكوكيز  ال�صوكوال  فمثاًل 

منتجة  هي  اإخت�صا�صنا  من  هي  والتي 

م��ن ن��ب��ت��ة ال��ك��اك��و وال���ل���وز واحل��ب��وب 

وال�صمندر اأو ق�صب ال�صكر والذرة الخ هي 

منتوجات زراعية وطنية وعاملية«، راأى 

اأن ال�صناعات الغذائية ت�صاهم يف اإزدهار 

واأزده��رت  منت  هي  اإن  الزراعي  القطاع 

وزاد الطلب عليها«. 

وت���اب���ع: »ك���ذل���ك ي��ن�����ص��ح��ب اإزده�����ار 

عدة  اإزده��ار  على  الغذائية  ال�صناعات 

كاملعدات  اأُخ���رى  �صناعية  قطاعات 

والطباعة  والكرتون  والورقية  ال�صناعية 

املنتجات  هذه  حتتاج  اإذ  والبال�صتيك، 

اإىل التغليف والتعليب والتو�صيب لت�صبح 

جاهزة للت�صدير اإىل االأ�صواق«. 

ويف �صياق حديثه عن �صالمة الغذاء، راأى 

الغذاء يجب  �صالمة  »اأن معايري و�رشوط 

ال�صناعات  قطاع  على  كاملة  تطبق  اأن 

الغذائية مبوؤ�ص�صاتها كافة وذلك ل�صالمة 

واإزده��اره«.  ولدميومته  اللبناين  املنتج 

اإىل  القطاع  ���ص��ادارات  »اأن  واأو���ص��ح 

حمددة،  معايري  تتطلب  االأخ��رى  ال��دول 

بتطبيق  تتاأثر  ال  االإنتاج  كلفة  وبالتايل 

هذه املعايري الأن ال�صلعة املنتجة �صتكون 

ال  التي  املوؤ�ص�صات  اأم��ا  اجل��ودة،  عالية 

امل�صتوى  دون  موؤ�ص�صات  فهي  تطبقها 

املطلوب«. 

»كرامبل«.. الجمالية الفائقة في صناعة الشوكوال
اسكندر: الواقع الصناعي في تراجع مستمر

مّيز »االإبداع واجلمالية الفائقة« 

ل�سناعة  كرامبل  موؤ�س�سة  اإنتاج 

�سنوات،  مدى  على  ال�سوكوال 

فاملوؤ�س�سة التي تهدف اإىل ابتكار 

بجمالية  ال�سوكوال  اأنواع  اأ�سهى 

يف  املنت�رشين  لزبائنها  فائقة 

خمتلف الدول، ت�سنع منتوجاتها 

الت�سميم  قدرة  لتوفري  يدويًا 

مدير  واأ�سار  الق�سوى.  واالإبداع 

ا�سكندر  عادل  كرامبل  موؤ�س�سة 

»ال�سناعة  مع  حديث  يف 

»املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واالقت�ساد« 

اأجود  ا�ستخدام  على  حتر�س 

اأنواع املكونات الفرن�سية لتوؤمن 

ولفت  عالية«.  بجودة  اإنتاجًا 

اإىل اأن »اجلودة العالية والتطور 

كرامبل  ملنتجات  امل�ستمر 

جديدة  اأ�سواق  خلق  يف  �ساهما 

املوؤ�س�سة  وجّنبا  وعامليًا  عربيًا 

للجمود  ال�سلبية  التاأثريات 

احلا�سل يف االأ�سواق اللبنانية«.
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MBC ���رشك��ة   1996 ع���ام  قي�صي  و���ص��ي��م  ال�صيد   اأ���ص�����س 

جمال  يف  املتخ�ص�صه   ،(Multi-national Business Co.(

بداية  منذ  ال�رشكة  ومتكنت  االإلكرتونيه.  املوازين  �صيانة 

انطالقتها من الفوز بثقة الزبائن ما �صاهم يف تطورها من 

�صوق  دخول  اإىل  البيع  مابعد  وخدمة  ال�صيانة  اأعمال  حيث 

اأجنبيه،  �رشكات  من  وكاالت  واأخذ  اال�صترياد  عرب  التجارة 

ال�صناعة  وزارت��ي  يف  جتاريه  ماركات  ت�صجيل  اإىل  اإ�صافة 

م�صلحة  من  �صهادات  على  واحل�صول  والتجارة  واالإقت�صاد 

واأعطاها  ال�رشكة  منتجات  ز 
ّ
مي ما  الفكرية  امللكية  حماية 

قدرات تناف�صية عالية لناحية املوا�صفات واجلودة.

واأ�صار القي�صي اإىل اأن »التطور الذي �صهدته ال�رشكة �صمح لها 

 2012 عام  يف  بالتو�صع  بداأت  اإذ  اللبنانية،  احلدود  بتخطي 

اأن  اإىل  لفت  واإذ  لها.  موّزعني  تعيني  عرب  اخلليج  دول  نحو 

»ال�رشكة قامت موؤخرا بالتوجه نحو جنوب اأمريكا الذي ي�صهد 

فيه القطاع ال�صناعي حاليًا ن�صاطًا بارزاً، اأعلن اأن »ال�رشكة 

متكنت يف هذا االإطار، من عقد اتفاق مع اأكرب �رشكتي ت�صنيع 

 MBC موازين يف االأرجنتني وبناء على هذا االإتفاق اأ�صبحت

وكياًل ح�رشيًا لهما يف ال�رشق االأو�صط. 

�صناعة  تطوير  م�رشوع  تدر�س  »ال�رشكة  اأن  القي�صي  وك�صف 

»ال�رشكة  اأن  واأعلن  م�صتقبليا«،  االأو�صط  ال�رشق  يف  املوازين 

.»ISWMاأ�صبحت ع�صواً يف اجلمعية الدولية للوزن والقيا�س

المضاربة الصينية
وعن امل�صاكل التي تعرت�س عمل ال�رشكة، قال قي�صي »لي�س 

�صعوبات  من  يعاين  ال�صناعي  القطاع  اأن  اأحد  على  خافيًا 

االإقت�صادية  القطاعات  م��ن  غ��ريه  كما  وع��دي��دة  متنوعة 

االأخرى«.

واأ�صاف: »بالرغم من قلة التخ�ص�س يف املجال الذي تعمل 

فيه  العاملة  ال�رشكات  ع��دد  يتعدى  ال  حيث  �رشكتنا  فيه 

ب�صكل  عانينا  �رشكات،  ال�10 

امل�صاربة  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي 

امل�صاربة  م��ن  وحت��دي��داً 

القدرة  فرتاجع  ال�صينية. 

�رشيحة  ل���دى  ال�����رشائ��ي��ة 

كبرية من اللبنانيني، جعل 

ال�صينية،  املنتجات  م��ن 

وب�صبب تدين اأ�صعارها ورغم 

مناف�صة  ج��ودت��ه��ا،  ت��دين 

ففي  ملنتجاتنا.  حقيقية 

امل�صانع  ت�صّنع  ال�صني، 

اإىل  اإ�صافة  كبرية،  كميات 

االإنتاج  عنا�رش  تكلفة  اأن 

من طاقة ويد عاملة اأدنى من التكلفة يف لبنان«.

بني  ال��ف��وارق  الزبائن  مل�س  والتجربة  الوقت  »م��ع  وتابع: 

املنتجات، والحظوا اجلودة العالية التي تتمتع بها منتجاتنا، 

اأمر عادل بالن�صبة  التفاوت يف االأ�صعار  اأن  اأدركوا  وبالتايل 

اإليهم واإىل اأي م�صتهلك اآخر«.

واأ�صار اإىل اأن »ال�رشكة ت�صم ق�صمًا خلدمه مابعد البيع يقوم 

باأعمال فح�س وتدقيق يف اأوزان املوازين واالأعطال ووو�صع 

تقارير عن كل حالة على حدا«.

االجراءات  با�صتطاعة احلكومة تطبيق عدد من  انه  راأى  واذ 

به  والنهو�س  القطاع  دعم  �صاأنها  من  التي  والتوجيهات 

ا���ص��ب��ح من  ان���ه  ���ص��ي��م��ا  ال 

���رشك��ة  اي  م�����ص��ت��ل��زم��ات 

جتارية  او  كانت  �صناعية 

ك�صف  حجمها،  كان  مهما 

اىل  ال�صعي  ع��ن  القي�صي 

تاأ�صي�س نقابة ا�صوة بباقي 

و�صع  هدفها  ال��ن��ق��اب��ات 

بنوعية  تتعلق  �����رشوط 

املوازين التي  وموا�صفات 

ت��ت��الءم م��ع م��وا���ص��ف��ات 

وال���دويل  املحلي  ال�صوق 

ت�صنيعها  اىل  و����ص���واًل 

حمليًا.

Multi-national Business Co.. تطور متواصل منذ 1996
القيسي: ندرس تطوير صناعة الموازين في الشرق األوسط



Electronic Scale مو�زين �إلكترونية

>> Thermal printer mounted
     on a strong stainless steel structure
     in order to have more printing endurance.

>> OPTIONAL WEIGHING SYSTEM
    Connection to external
     Load cell or platform scale

>> Printing Speed: 100 mm/s

>> Works with receipts and labels

>> Activated by keyboard with
      user log alternated
      with internal load cell

Lebanon:  Mazraa Saliba St. Dayeh Bldg. Ground Floor: +961 1 659697
Fax: +961 1 659697 sales@mbc-lb.com    Tripoli: +961 3 369 143

K.S.A Jeddah: +966-26457003     info@fyalhalees.com

High Technology At Your Service
General Features:
> Electronic scale with built-in printer.
> Easy to use.
> Helpig and operating guides standing on screen.
> Interactive menus.
> 4 simultaneous sellers.
> 60 shortcuts to products (30+30).
> Sum of weighable and non-weighable items.
> Constant queries of the total amount of sales.
> Pre-packing function.
> Data storage protected against power outages.
> Backlit LCD display of large size and high-tech.
> Customizable advertisements and legends.
> Access in user/manager mode.

Made in 
Argentina
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اأن  اإىل  االإط����ار  ه��ذا  يف  ���رشف��ان  لفت 

% من  ال�25  »املوؤ�ص�صة ت�صدر ما يقارب 

وفرن�صا  واأفريقيا  العراق  اإىل  اإنتاجها 

وليبيا ودبي«، واأعلن اأن »املوؤ�ص�صة تتطلع 

جديدة  اأ�صواق  على  لالنفتاح  با�صتمرار 

معتربة اأن اجلودة العالية التي تتمتع بها 

 22000 االيزو  �صهادتي  على  وحيازتها 

االإن��ت��اج  تطابق  ت��وؤك��د  التي  والها�صب 

ال�صناعات  عامل  يف  املعايري  اأعلى  مع 

مرور  بطاقة  مبثابة  �صيكونان  الغذائية 

اإىل االأ�صواق التي مل تدخلها ال�رشكة بعد«.

على  املفرو�صة  القيود  اأن  اىل  اأ�صار  واإذ 

اللحوم  ت�صدير  اإىل  بالن�صبة  لبنان 

اخل��ارج،  اإىل  الت�صدير  تعيق  واالأج��ب��ان 

باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  اإىل  دع��ا 

ال  فال�صناعي  الدولية،  االتفاقيات  يف 

يحتاج اإىل م�صاعدات بقدر ما يحتاج اإىل 

رفع الت�صدير اإىل اخلارج.

كثرية  حتديات  هناك  اأن  �رشفان  واأك��د 

تواجهه ك�صناعي لبناين وتكمن يف اأب�صط 

من  بدءاً  التي يحتاجها م�صنعه  االأ�صياء 

تقدمها  التي  واخلدمات  والكهرباء  املاء 

يحتاجه  ما  اأكرث  اأن  وراأى  ككل.  الدولة 

اأ�صحاب  متكن  �صناعية  ثقافة  لبنان 

يف  ال�صحيحة  الطريق  �صلوك  من  القرار 

وقال:  ال�صناعية.  ال�صوؤون  مع  التعاطي 

دام  ما  التحديات  معاجلة  من  اأمل  ال   «

فاليوم  بعد،  رجليه  على  يقف  مل  لبنان 

�صوؤون  مع  التعاطي  يف  ت�رشذمًا  نلحظ 

القطاع من قاعدة الهرم اإىل راأ�صه«.

سالمة الغذاء
ال�صلبية  التاأثريات  اأن  �رشفان  واعترب 

عن  ك�صفت  والتي  ال�صحة  وزارة  حلملة 

كانت  الغذاء  م�صانع  بع�س  يف  ف�صاد 

كبرية على القطاع، وال �صيما يف االأ�صواق 

يوؤيد  ك�صناعي  اأنه  اأكد  واإذ  اخلارجية. 

امل�صانع،  �صبط  �صاأنها  من  التي  احلملة 

االأ�صواق  ل�صبط  التدخل  اإىل  الدولة  دعا 

ومنع و�صول املواد الفا�صدة اإىل امل�صانع. 

اأولية  م��واد  تقدمي  الدولة  »على  وق��ال: 

�صليمة، ليكون االإنتاج �صليمًا. من املعيب 

ونفاجاأ  الدولة  من  الطحني  ن�صتلم  اأن 

هي  كثرية  �صلبية.  بنتائج  الفح�س  عند 

م�صاألة  اإىل  الدولة  �صبقت  التي  امل�صانع 

ل�رشوط  وف��ق��ًا  وتعمل  ال��غ��ذاء  �صالمة 

اأين  ال�صوؤال،  يكمن  وهنا  االيزو،  �صهادة 

ال�صناعيني؟ ملاذا ال  الدولة الأولئك  دعم 

من  تقدمياتها  من  االأدنى  احلد  يتنا�صب 

ملاذا  االيزو؟  �صهادة  مع  ومياه  كهرباء 

ال ت�صهل الدولة عملية اإجراء الفحو�صات 

ال�صناعي  تدعم  ال  ملاذا  للعمال،  الطبية 

يف هذا املجال؟ ملاذا مل تتفق الدولة مع 

ال�صناعيني  دعم  بهدف  اأجنبية  �رشكات 

الإج���راء فحو�س  اإن�����ص��اء خم��ت��ربات  يف 

لالإنتاج قبل خروجه من امل�صنع؟ 

كل هذه االأ�صئلة بر�صم الدولة، الأن تكري�س 

�صالمة الغذاء يحتاج اإىل جهودها«. 

حتا�صب  اأن  للدولة  ميكن  »ال  واأ���ص��اف: 

ال�صناعي اإذا كانت غائبة عن ال�صمع كل 

من  االأدنى  احلد  تقدم  وال  ال�صنوات  هذه 

وتقدم  ال�رشائب،  فلتخف�س  ل��ه،  الدعم 

الت�صهيالت لكي يتمكن من تطوير عمله. 

باملبادرة  تت�صم  ال�صناعية  اجلهود  كل 

اأن  لل�صناعي  ميكن  ال  حني  يف  الفردية 

ي�صجل يف ال�صمان وال يحق له بتعوي�س 

ال�صيخوخة. من يقف اإىل جانب ال�صناعي 

وي�صاعده يف �صيخوخته؟«

وختم �رشفان بتوجيه حتية حمبة و�صكر 

ح�صن،  احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير  اإىل 

املكان  يف  املنا�صب  »الرجل  اأنه  معترباً 

املنا�صب«.

شرفان: تكريس »السالمة« يحتاج إلى جهود الدولة
م�ست �سبع وع�رشون عامًا على تاأ�سي�س موؤ�س�سة »�رشفان التجارية« 

بجد  �رشفان  طوين  املوؤ�س�سة  �ساحب  خاللها  عمل  �سنوات  مل�سنعها، 

متوا�سل، فطّور م�سنعه ومنتجاته يف اآن واحد. فامل�سنع الذي بداأ عمله 

عام 1988 بت�سنيع ماء الزهر وماء الورد وعجينة املغربية �سهد تطورات 

كثرية ليتما�سى مع املعايري االأوروبية والعاملية ويلبي حاجات ال�سوق 

باإنتاجه ما يقارب الـ 32 �سنفًا حتت ا�سم »طونيز فود«.

»متابعة ال�سوق« هي العامل االأ�سا�سي الذي يرد �رشفان جناح موؤ�س�سته 

ملتطلباته  ومالحقته  للعمل  الدائمة  »رعايته  اأن  اإىل  ا�سار  اإذ  اإليه، 

العاملية  الزبائن عن كثب وم�ساركته يف املعار�س  ومتابعة حاجات 

ك�سيال وهوريكا وغلف فود مكنته من تطوير اإنتاجه و�سناعة وابتكار 

كل ما حتتاجه ال�سوق يف لبنان واخلارج«.

على الدولة تطبيق 

مبدأ المعاملة بالمثل 

في اإلتفاقيات الدولية 

فالصناعي يحتاج إلى رفع 

التصدير إلى الخارج

..Tony’s Food27 عامًا من التطور المتواصل







Al-Salam Bakery - Abdullah Group Inc. s.a.r.l

اأفران ال�سالم زغرتا - �سركة عبد الله غروب �ش.م.م

لبنان ال�سمايل - زغرتا - �سارع العام - بناية عبداهلل

هاتف: ٣٣١٥٠٠ ٣ ٩٦١ - فاك�س: ٦٦٥٥٠١ ٦ ٩٦١

E-mail:  nabil_adallah84@hotmail.com
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ولعل اأهم  معايري هذا النجاح، اإميان القيمني على ال�رشكة بالقطاع 

اأحمد  احل��اج  االأم��ني«  »حمام�س  عام  مدير  ي�صف  اإذ  ال�صناعي، 

االأمني ال�صناعيني ب�«ال�صفراء اجلديرين بالتقدير حيث يرفعون من 

العر�س«. واعترب يف حديث  �صن 
ُ

�صاأن بلدهم باجلودة واالإتقان وح

املنتوجات  على  العاملي  »االإقبال  اأن  واالإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع 

ال�صناعة  وزارة  قبل  من  دعم 
ُ
ي اأن  يجب  و�صام  اللبنانية  الغذائية 

ووزارة االإقت�صاد بجميع االإمكانات امُلتاحة«.

قطاع  �صادرات  يف  وامللحوظ  البارز  الن�صاط  »اأن  االأم��ني  وراأى 

ل�صوء  انعكا�صًا  اإال  لي�س  و2014    2013 عام  الغذائية  ال�صناعات 

لدى  البو�صلة   
ّ

غري والذي  الداخل  يف  املرتدي  االإقت�صادي  الو�صع 

من  بالت�صدير  االإه��ت��م��ام  اإىل  ال�صناعيني 

الركود  لدعم  االإي��رادات  توازن يف  اإقامة  اجل 

االإقت�صادي وحماولة االإ�صتمرار والبقاء يف ظل 

تيار اخلالفات ال�صيا�صية واالأو�صاع االإقليمية 

التي حتيط بنا وندفع جميعًا �رشيبتها«.

واأ�صار اإىل اأنه »على رغم كل نقاط القوة التي 

يتمتع بها املنتج الغذائي اللبناين اإال اأنه يعاين 

التناف�صية مقارنة  القدرة  من �صعف كبري يف 

مع املنتجات العربية والرتكية التي حتظى بدعم كبري من الدولة«.

مشكالت طارئة
عامة  لبنان  يف  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  »اأن  اإىل  االأم��ني  ولفت 

وجود  اأهمها  وطارئة  مهمة  م�صكالت  من  عاين 
ُ
ي خا�صة  وال�صمال 

اخلالف  امُلرّخ�س،   اللبناين  لل�صناعي  املناف�س  االأجنبي  العن�رش 

وال�صياحية،  االإقت�صادية  احلركة  على  �صلبًا  ينعك�س  الذي  ال�صيا�صي 

غياب االإعالم ال�صياحي الفاعل خا�صة يف ما يتعلق مبنطقة ال�صمال 

والتي فيها الكثري من اأماكن اجلذب ال�صياحي املهمة، الكلفة العالية 

على املنتج التي يتكبدها ال�صناعي يف غياب الكهرباء واللجوء اإىل 

خرج 
ُ
املولدات اخلا�صة، والغياب الفعلي لدعم ال�صادرات اللبنانية ما ي

ال�صناعي املتو�صط القدرة عن النمو والتطور واإمكانية الت�صدير«

�صمعة  على  اإيجابًا  يعود  الغذاء  �صالمة  �رشوط  تطبيق  »اأن  وراأى 

خا�س  ب�صكل  اللبناين  ال�صناعي  وعلى  عام  ب�صكل  اللبناين  املنتج 

فبمجرد وجود �رشوط ومعايري مطبقة هذا يعني �صالمة غذائية وثقة 

و�صالمة  اجلودة  موا�صفات  تطبق  كثرية  �رشكات  فهناك  بال�صلعة، 

ارتفعت  كلما  اإذ  الرابحة  باأنها هي  اإميانًا منها  نف�صها  الغذاء على 

معايري اجلودة وال�صالمة الغذائية ارتفعت اأ�صهم الثقة لدى امل�صتهلك 

جتاه ال�صلعة وكل زيادة يف الكلفة على املنتج ب�صبب املعايري تعود 

وترفع  ال�رشكة  لدى  املبيعات  زيادة  واملادي يف  املعنوي  بالربح 

من �صمعتها«.

التوجهات المستقبلية
اإىل  التوازن  الإعادة  امل�صتقبلية  التوجهات  عن  �صوؤال  على  رد  ويف 

لبنان  اإىل  الواردة  ال�صناعات  »اإن  االأمني:  قال  ال�صناعي،  القطاع 

ال تخ�صع ل�صيا�صة توازن الوارد وال�صادر فعلى �صبيل املثال قطاع 

ال�صنع  اليدوية  الرتاثية  القطاعات  اأه��م  من  يعترب  املفرو�صات 

تناف�صها املنتوجات امل�صتورة وامل�صنوعة اآليًا والتي من املفرت�س 

. واأي�صًا  اأن تكون اجلمارك عليها عالية حلماية ال�صناعة الوطنية 

زرع يف 
ُ
على م�صتوى الزراعة، كان الفول ال�صوداين )الف�صتق عبيد( ي

اإال  �صهل عكار بكميات كبرية ويعود على املزارعني مبردوٍد  وافر 

اأّن فتح باب االإ�صترياد من الدول العربية كم�رش مثاًل ومن دون اأي 

جمارك ق�صى على تلك الزراعة التي تعتا�س منها مئات العائالت«. 

اإقرتاحاتي اأن تقوم الدولة بدعم املزارع بدورات تاأهيلية للح�صول 

الت�صدير  اأب���واب  وفتح  االأن���واع،  اأج��ود  على 

بدعمه ماليًا مبنح وتقدميات على كل طن يتم 

ت�صديره، وتعديل بند اجلمارك على االأ�صناف 

والو�صائل  االأ�صباب  هذه  املناف�صة،  امل�صتوردة 

م�صتوى  وارتفاع  البطالة  يف مكافحة  ت�صاهم 

الت�صدير من خالل متكني  اأبوب  اجلودة وفتح 

الدولية  املعار�س  يف  امل�صاركة  من  امل��زارع 

املدعومة من الدولة«.

محامص األمين .. 55 عامًا من العطاء وال يزال “القلب عالقلب”
األمين: صناعيو لبنان سفراء جديرون بالتقدير

اإلقبال العالمي على 

المنتجات اللبنانية وسام 

على الوزارات دعمه  بجميع 

اإلمكانات الُمتاحة

»القلب عالقلب«، حتت هذا ال�سعار تعمل �رشكة 

 1960 عام  رحلتها  بداأت  التي  االأمني  حمام�س 

حبه  دفعه  الذي  اأمني  القادر  عبد  موؤ�س�سها  مع 

واإخال�سه لعمله يف العام 1976 اإىل اإن�ساء حمم�سة 

اإىل  واإر�سالها  املك�رشات  تقوم بتحمي�س  �سغرية 

البيوت لتعبئتها.

لي�ست رحلة اآل االأمني يف عامل املحام�س �سوى 

عبارة عن جناحات متكررة ومنو متوا�سل، ت�سكل 

م�سانع ال�رشكة الت�سعة التي تعمل وفقًا ل�سهادة 

ع�رش  الثالثة  وفروعها  االأيزو  العاملية  اجلودة 

دلياًل وا�سحًا عليهما.





�سركة بول دور �ش.م.ل

جبل لبنان - ال�سويفات - التريو
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العربية  اململكة  يف  اأخ���رى  ���رشك��ة 

من  ال�صعودية  ال�صوق  كون  ال�صعودية 

اأهم االأ�صواق االإ�صتهالكية  يف العامل«. 

يف  »التو�صع  اأن  على  زي��ع��ور  د 
ّ
و���ص��د

امل�صنع  تو�صيع  يف  �صاهم  اخل���ارج 

االإنتاجية.  القدرة  زي��ادة  ويف  حمليًا 

على  مبيعه  يقت�رش  ال��ذي  فامل�صنع 

اأن��واع  خمتلف  ي�صنع  باجلملة  البيع 

اأخ��رى  اأ�صناف  جانب  اإىل  ال�صوكوال 

عديدة لكل املنا�صبات«. 

ترافقا  وتو�صعنا  »اإنطالقتنا  واأ�صاف: 

املعار�س  خمتلف  يف  م�صاركتنا  مع 

الرتويج  بهدف  والعاملية  االإقليمية 

اإ�صم  رفع  وبهدف  فعال  ب�صكل  ال�صمنا 

اللبناين  لبنان عاليًا ولتاأكيد احل�صور 

القوي والفعال يف خمتلف املجاالت«.

وراأى زيعور: »اإن امل�صاكل التي يعاين 

هي  لبنان  يف  ال�صناعيون   منها 

اأهمها  ويتمثل  وكثرية  مزمنة  م�صاكل 

لل�صناعة  الر�صمي  ال��دع��م  غياب  يف 

ال�صناعيني  كاهل  يرهق  ما  اللبنانية 

ال�صعبة  االأم��ن��ي��ة  ال��ظ��روف  اأن  كما 

وامل�صاكل  ال�صيا�صية جتعل ال�صناعيني 

يدفعون الثمن غاليًا«.

مفقود  الر�صمي  »ال��دع��م  واأ����ص���اف: 

مب�صاعب  متلهية  اللبنانية  وال��دول��ة 

اأخرى وم�صاكل عديدة ولذا نعتمد على 

ننتظر  اأن  دون  من  الفردية  مبادرتنا 

�صيئًا من اأحد على عك�س الدول االأخرى 

ومنتجاتها  �صناعاتها  تدعم  التي 

املحلية يف خمتلف املحافل العاملية«.

اأوىل  من  هي  اجل��ودة  اأن  على  د 
ّ
و�صد

على  كثريا  نركز  اإذ  ماتادور،  اأولويات 

املعايري العالية للجودة والنوعية.

خطط  وج��ود  عن  �صوؤال  على  رد  ويف 

نعي�س  »نحن  قال:  ملتادور،  م�صتقبلية 

ريثما  والرتيث  الرتقب  اليوم حااًل من 

ت�صمح االأو�صاع املحلية واالإقليمة كي 

اأن  �صبق  م�صاريع  عدة  بتنفيذ  نبا�رش 

من  نتمكن  ان  اأم��ل  على  لها.  خططنا 

تطبيقها على اأر�س الواقع قريبًا«.

شوكوال ماتادور .. 68 عامًا من النجاح كلّلتها إنجازات محلية وخارجية
زيعور: الدعم الرسمي مفقود

فمع  واخلارجية،  املحلية  باالإجنازات  ماتادور  �سوكوال  �سجل  يحفل 

انطالقة العمل عام 1947 ت�سدرت »ماتادور« املركز االأول يف �سناعة 

قوالب ال 5 كلغ، ومتكنت من خالل التطور امللحوظ الذي �سهدته من 

املحافظة على هذا املركز على  مدى 30 عامًا من دون مناف�س. واأ�سار  

ح�سن زيعور يف هذا االإطار اإىل اأن املاكينات املتطورة وامل�ستوردة من 

�سوي�رشا مكنت ماتادور من اإنتاج اأهم واأجود اأنواع ال�سوكوال. ولفت اإىل 

ان تو�سعة امل�سنع عام 1975 رفعت من قدرته االإنتاجية و�ساهمت يف 

الفرمي�سيل  اأنواع  خمتلف  ت�سم  باتت  التي  املنتجة  االأ�سناف  تنويع 

وامللّب�س والعديد من االأ�سناف امل�سنعة يدويًا.

بالعام   2000 ع���ام  زي��ع��ور  و���ص��ف 

امل�صنع  تو�صيع  �صمح  اإذ  املف�صلي، 

يف  م��رب��ع  م��رت   8000 م�صاحة  ع��ل��ى 

منطقة اجلنوب اللبناين، باإطالق عجلة 

الت�صدير اإىل اخلارج.

»غياب  اأن  اإىل  ال�صياق  واأ�صار يف هذا   

ب�صبب  املحلية  ال�صوق  يف  اال�صتقرار 

التي مر بها  ال�صعبة  احلرب والظروف 

اإىل  دفعتنا  ككل  اللبناين  االإقت�صاد 

وق��ال:  العربي«.  العامل  نحو  التوجه 

»اأ�ص�صت �رشكة خا�صة يف دبي مّكنتني 

من التوجه اإىل العامل العربي كافة كما 

فاأ�ص�صت  ال�صعودية  بال�صوق  اهتممت 







البقاع - زحلة - مك�سه - اأول �سارع قب اليا�س - �سنرت غزال ب »اأ«
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اإىل  العامل  انق�صام  نرى  »اإننا  طه:  واأ�صاف 

عامل  فريق  ال�صناعية:  الناحية  من  فريقني 

�صناعي وفريق عامل ا�صتهالكي. اأي اأن فريقا 

�صناعيا متطورا ومتقدما هو الذي ميلك قاعدة 

�صناعية قادرة على االإن�صاء واالإبتكار، وفريقا 

م�صتهلكا متخلفا ال ميلك القاعدة ال�صناعية ما 

االآخرون.  ينتجه  ملا  وم�صتهلكا  تابعا  يجعله 

واملعرفة  العلم  ميلك  ال�صناعي  العامل  اإن 

وميلك مراكز االأبحاث القادرة على اإنتاج كل 

بجميع  املتعلقة  واملعارف  العلوم  من  جديد 

االأبحاث  تلك  الناجتة من  ال�صناعية  االأ�صكال 

�رشا  اأو  حكرا  ولي�صت  عاملية  وهذه  العلمية، 

وجود  ح��ال  يف  امتالكها  وميكن  اأح��د،  على 

احلافز  وجود  ذلك  وقبل  والتخطيط.  االإرادة 

لتلك  والتنفيذ  العمل  على  يحمل  الذي  احلاد 

االإرادة وذلك التخطيط. وهذا غري ممكن اإال بعد امتالك االأمة فكرة 

كلية عن حياتها وعي�صها والتي مبوجبها يتحدد كل �صيء، ويحفز 

على �صيء. وعليه فاإن هذه هي الطريقة لنتمكن من امتالك القدرة 

يعتقد  كما  ولي�س  والعاملية.  املحلية  ال�صوق  يف  املناف�صة  على 

االآخرون بفر�س القوانني والقيود على ال�صناعة االأجنبية حماية 

لل�صناعة الوطنية« .

احلواجز  و�صع  معها  يفيد  وال  واح��دة  العاملية  »ال�صوق  وتابع: 

وخمالفة  التهريب  اإىل  النا�س  يدفع  ما  واجلمركية  القانونية 

للمنتج،  العالية  باجلودة  تكون  ال�صناعية  فاملناف�صة  القوانني 

وبامل�صتوى  املناف�صة،  وباالأ�صعار  واالإبداع،  واالإبتكار  وبالتجديد 

العايل يف التخطيط والتنفيذ. كما هو بالقدرة على تلبية حاجات 

ال�صوق بكل  ما تتطلبه«. 

تفاؤل بالمستقبل
 وعن التفاوؤل بامل�صتقبل، اعترب طه اأنه من » غري املفيد  اأن ن�صغل 

انف�صنا بالتقديرات والتوقعات حتى واإن كانت من معطياتها الأن 

القاعدة  باإيجاد  والتطوير  التنمية  ين�صب على  اأن  اهتمامنا يجب 

ال�صناعية يف البالد، ولي�س بالتفاوؤل �صمن معطيات متخلفة 

الهثة وراء االآخرين. والقاعدة ال�صناعية التي نريدها هي اإن�صاء 

واخل�صائ�س  القوانني  عن  البحث  يف  اجلادة  االأبحاث  مراكز 

ال�صماوات  اأودعه اهلل تعاىل يف  املوجودة يف املادة ويف ما 

واالأر�س من تلك القوانني واخل�صائ�س، الأن يف الك�صف عنها 

والتنقيب عليها ما ي�صّكل لنا قاعدة يف العمل والتخطيط يف 

املجال ال�صناعي ويف غريه من جماالت احلياة«. 

)امل تر ان اهلل خلق لكم ما يف االر�س جميعًا( )امل تر ان اهلل 

خلق لكم ما يف ال�صماوات وما يف االر�س(

)و�سدق اهلل العظيم(

شوكوال الروش .. إنتشار محلي وعربي
طه: إلنشاء معاهد تلّبي حاجة السوق

الرو�س  �سوكوال  انت�سار  يعود 

يف ال�سوق املحلية والعربية 

البالغ  االإهتمام  اإىل  اأوال 

ورفع  املنتوجات  بجودة 

جهة  من  اجلودة  هذه  معدل 

اختيار املواد االأولية، اأو جلهة 

حت�سريها وت�سنعيها او جلهة 

الذي  الوجه  على  اإخراجها 

اإ�سافة  امل�ستهلك،  به  يرغب 

اإىل االأ�سعار التناف�سية.

اأن  اإىل  اأ�صار �صاحب �رشكة »الرو�س« ل�صناعة ال�صوكوال فايز طه 

اإىل  تعود   ال�رشكة  عمل  لها  يتعر�س  التي  واملعوقات  »امل�صاكل 

النق�س الكبري يف املهارات والكفاءات يف جمال العمالة املحرتفة 

متعلمة  وغري  عادية  عنا�رش  تدريب  اإىل  يدفعنا  ما  واملتدربة، 

مهنيا«. واقرتح طه يف هذا االإطار »اأن تقوم الدولة باإن�صاء معاهد 

ومدار�س مهنية قادرة على تلبية حاجة ال�صوق يف املهن املختلفة 

التي تعاين نق�صا يف هذه الناحية«.

ويف رد على �صوؤال حول رفع القدرة التناف�صية لل�صناعة اللبنانية 

�صوقًا  اأ�صبحت  »ال�صوق  قال:  واخلارجية،  الداخلية  االإ�صواق  يف 

االأ�صخا�س   انتقال  اأم��ام  والعوائق  احلواجز  انهيار  بعد  عاملية 

على  القدرة  تنمية  املمكن  من  يعد  فلم  واخل��دم��ات.  والب�صائع 

املناف�صة وتطويرها يف حال اقت�صارنا على الت�صنيع اال�صتهالكي 

فقط، ويف حال اكتفائنا مبتابعة ما يجري من تطور �صناعي يف 

اال  معها  ن�صتطيع  ال  عليها  نحن  التي  احلالة  هذه  اأن  ذلك  العامل. 

املواكبة واملتابعة لي�س غري، وهذا ما يجعلنا نلهث وراء االآخرين 

لنا على اأن نرك�س وراءهم، ويحرمنا 
ّ
لن�صتهلك ما ينتجونه، ويحم

من مناف�صتهم«. 



اإىل  اإ�صافة  وقانونية  ت�رشيعية  عوائق  اأي�صًا  واأ�صاف:«تواجهنا 

نتيجة  والت�صدير  بال�صناعة  املرتبطة  اخلدمات  اأ�صعار  ارتفاع 

ال�صلع  واأ�صواق  املجاالت  من  عدد  يف  االحتكار  ممار�صة  ا�صتمرار 

واخلدمات مثل خدمات املرفاأ واملوا�صالت والكهرباء واملياه«.

باأ�صعار  االإن��ت��اج  عنا�رش  توفري  العمل  الدولة  »على  اأن  وراأى 

والت�صويق  التو�صيب  وجماالت  وم�صتلزماتها  لل�صناعات  مقبولة 

والت�صدير«.

تطور مستمر
اأنه »ال يخفى على اأحد اعتماد ال�صناعة ب�صكل كبري  واأعلن خليل 

على املبادرات الفردية للقطاع اخلا�س يف ظل غياب اأي م�صاعدات 

اأو تقدميات من احلكومة«.

وتابع: »خربتنا التي اكت�صبناها من عملنا يف معاملنا يف رومانيا 

اأمريكا  دول  اإىل  ون�صدر  ن�صنع  كنا  حيث  عامًا،   20 مدى  على 

الدائم  مت�صكنا  مع  لبنان  يف  اليوم  ن�صتثمرها  الالتينية  واأمريكا 

باجلودة العالية التي متيزت بها منتوجاتنا«.

واأ�صار اإىل اأن املوؤ�ص�صة ت�صعى دائمًا اإىل التطور، حيث يجري ا�صترياد 

والبلغاري.  ماكينات حديثة ل�صناعة جبنة املوزاريال والعكاوي 

ولفت اإىل اأن املوؤ�ص�صة تراعي يف عملها معايري �صالمة الغذاء حيث 

وت�صمل  اللبنانية.  املختربات  يف  الإنتاجها  دورية  بتحاليل  تقوم 

اجلبنة  �صناعة  يف  ا�صتخدامها  يتم  التي  املياه  التحاليل  هذه 

حيث يتميز امل�صنع بنظام مياه م�صمم وفقًا للمعايري االوروبية 

واللبنانية.

»يوسف خليل وشركاه«.. خبرة 20 عامًا في رومانيا
خليل: همنا السوق اللبنانية وطموحنا الخليج العربي

»ال�سدق واجلودة واالأمانة« 

النجاح  عوامل عّبدت طريق 

خليل  يو�سف  موؤ�س�سة  امام 

و�رشكاه. فال�رشكة التي بداأت 

اجلبنة  �سناعة  يف  عملها 

النجاح  حققت   1981 عام 

حاليًا  تتجه  اذ  االآخر،  تلو 

الت�سنيع  نحو  اال�سترياد  من 

للداخل اللبناين.

مت�سلحًا بتفاوؤله الكبري، حتدث يو�سف خليل اإىل»ال�سناعة 

واالقت�ساد« عن دخول ال�رشكة يف م�رشوع االإنتاج للداخل 

العربية  االأ�سواق  لالإنفتاح على  املقبلة  اللبناين وخطته 

والت�سدير اىل دول جمل�س التعاون. 

خالل  املوؤ�ص�صة  واجهت  كثرية  �صعوبات  وجود  عن  خليل  ك�صف 

هو  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  الو�صع  »حاليًا  قال:  تطورها،  �صنوات 

امل�صكلة االأكرب، فاإ�صافة اإىل ال�صعوبات املتنوعة التي تقف حائاًل 

اأمام تو�صع وتطور ال�صناعيني، يدفع القطاع �رشيبة مرتفعة للو�صع 

ال�صيا�صي واالأمني يف لبنان واملنطقة، والذي يتجلى برتاجع حجم 

ال�صادرات وتعرث عدد كبري من املوؤ�ص�صات ال�صناعية«.



�سركة ا. �ساهني للحلويات 

A.Shahine For Pastry
�شم�شم - طحينة - �شكاكر - راحة الحلقوم - حالوة 

 العنــــــوان : جبيل - حصرايل - الشارع العام -  بناية املؤسسة -  هاتف : ٥٥٩-٠٩/٧٩٠٤٧٣-٠٩/٧٩٠٤٧٣ صندوق البريد : جبيل ١2٩

ADD RESS :  jbeil - hosrayel - Street Main Bldg : Est. Tel : 09/ 790437 - 559 - Fax : 09/ 790437 P.O. Box : 129 joubeil
info@eshahin.com   www. eshahin.com
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 ت�سميم اأروع االإك�س�سوارات الن�سائية 
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»سهيل فخران فودز« تسلك طريق التوسع
فخران: الـ»ايزو 22000« قريبًا

 ميزت»اجلودة العالية« عمل �رشكة »�صهيل 

ا�صترياد  يف  املتخ�ص�صة  ف���ودز«  ف��خ��ران 

عامًا،  ثالثني  من  اأكرث  مدى  على  القلوبات 

ف�صاهمت اإ�صافة اإىل امل�صداقية يف التعامل 

يف ك�صب ثقة الزبائن واأمنت لل�رشكة م�صاراً 

مدير  واأ�صار  والتو�صع.  التطور  من  متوا�صاًل 

مع  حديث  يف  فخران  �صهيل  ال�رشكة  عام 

»ال�صناعة واالقت�صاد« اإىل اأن ح�صن االإدارة 

من  زبائنها  اإر�صاء  على  الدائم  وحر�صها 

االإل��ت��زام  مبعايري  والتم�صك  املنتج  جهة 

يف  اأ�صا�صية  ع��وام��ل  كانت  وامل�صداقية  

اليوم  اأ�صحت  التي  ال�رشكة  عمل  تو�صيع 

جتارة  تتعاطى  التي  ال�رشكات  كربى  من 

اجلملة يف لبنان. واأ�صار اإىل اأن »ال�رشكة منذ 

تاأ�صي�صها عام 1987 مت�صكت مبعايري اجلودة 

اإىل ا�صترياد كل نوع من القلوبات من بلد  العالية، ولذلك نعمد 

املن�صاأ، فن�صتورد الكاجو من فيتنام، واللوز من اأمريكا والنب من 

الربازيل ...«. 

التح�صري  عرب  التو�صع  طريق  �رشكته  �صلوك  عن  فخران  وك�صف 

امل�صتوردة  للمواد  وتغليف  تعبئة  مل�رشوع 

باإ�صم ماركة م�صجلة باإ�صم  ال�رشكة )رتاج(. 

 عن تفاوؤله الكبري مب�صتقبل هذه اخلطوة 
ّ

وعرب

اجلديدة، وقال: »ال�رشكة اتخذت هذه اخلطوة 

ومعطيات  ع 
ّ
تو�ص ا�صرتاتيجية  على  بناء 

وا�صحة، فاإ�صافة اإىل متتعها ب�صبكة زبائن 

ال�رشكة،  تعمل  االإنتاج،  لت�صويق  جداً  كبرية 

كما يف كل مرة، يف اإطار معايري عالية حيث 

معايري  اأعلى  وفق  امل�صنع  بتجهيز  قامت 

ال�صالمة والنظافة وجهزته ليتنا�صب و�رشوط 

�صهادة ايزو 22000 حت�صرياً لنيلها«. وتابع: 

ع اآفاق ت�رشيف االإنتاج 
ّ
»هذا بالطبع �صيو�ص

البلدان  من  ع��دداً  وتطاول  لبنان  لتتخطى 

العربية، االأوروبية واالأفريقية«.

ويف رد على �صوؤال حول تزامن خطط ال�رشكة 

قال  اللبناين،  االإقت�صاد  ي�صهده  ال��ذي  الرتاجع  مع  عية 
ّ
التو�ص

فخران: »منذ عام 1987، كان التفاوؤل واإمياننا بوطننا �صالحنا 

االأوحد يف مواجهة التحديات كافة، ونحن حتى اليوم مل نتخَل 

عن هذا االإميان ولذلك نحن م�صتمرون و�صنبقى هكذا دائمًا«.
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بالقول:   واالقت�صاد«  ل�»ال�صناعة  حديثه  طفيلي  ا�صتهل 

»م�صنعي يقع يف اجلنوب، وطبعًا اأخاف احلرب، فقط اإمياين 

بال�صناعة يجعلني اأ�صتثمر راأ�صمايل يف م�صنع حديث بقيمة 

لتقويته  با�صتمرار  اأعمل  دائمًا  ويجعلني  دوالر،  األف   250
وتعزيزه«.

ولفت اإىل اأن »م�صنعه ي�صّنع ب�صكويت للبوظة بجودة ت�صاهي 

اجلودة االإيطالية، حيث يعمد اإىل ا�صتخدام مواد اأولية عالية 

اجلودة. واإذ لفت اإىل اأن من �صاأن هذا االأمر رفع كلفة االإنتاج 

اأي م�صكلة يف  �صدد على »عدم وجود  املنتج،  �صعر  وبالتايل 

ت�رشيف االإنتاج نظراً للجودة العالية التي يتمتع بها«.

واأعلن اأن »70  % من الزبائن يتم التعامل معهم عرب مندوبني، 

من  �صبكة  على  االإنتاج  ت�رشيف  يف  ال�رشكة  تعتمد  حيث 

الوكالء تغطي 70 % من االأرا�صي اللبنانية وت�صل اإىل بريوت، 

البقاع و�صيدا و�صور والنبطية وغريها من املناطق.

اأتلف   ،2006 واأ�صاف: »كثرياً ما نتعر�س خل�صائر، ففي عام 

اإثارة  ومع   2009 عام  ويف  احل��رب،  ب�صبب  بكامله  االإنتاج 

ما  احلليب  ا�صتهالك  النا�س عن  توقف  البقر  مو�صوع جنون 

دنا خ�صائر كبرية«.
ّ
كب

ي�صهدها  قد  جديدة  تطور  مراحل  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

امل�صنع، قال طفيلي: »�صعينا نحو التطور ال ميكن اأن يتوقف 

كاملة.  املحلية  ال�صوق  حاجات  نلبي  حاليًا  ولكننا  يومًا، 

اأمت  اجلهوزية ونبداأ  اآذار نكون على   20 فعملنا مو�صمي، يف 

با�صتالم الطلبيات، ما ي�صطرنا لو�صع ب�صاعة يف امل�صتودع 

لن�صتطيع تلبية حاجات زبائننا بالكامل، رغم اأن هذا التدبري 

قد يعر�صنا خل�صائر كبرية عند ح�صول اأي خ�صة كما ذكرت«.

واأعلن اأن »تطور ال�رشكة حاليًا يتجلى باإتباع طريقة تغليف 

الزبائن  مع  متابعتنا  خالل  فمن  اإيطاليًا،  مبتكرة  لالإنتاج 

للهواء،  معر�س  الباتي�رشيات  لدى  الب�صكويت  اأن  الحظنا 

فقمنا بتغليف كل خم�س حبات من الب�صكويت  بكي�س يحمل 

اأطول لالإنتاج  اإ�صم امل�صنع وتاريخ االإنتاج، ما ي�صمن عمراً 

ويحمينا ويحمي امل�صتهلك يف اآن واحد.

فساد الغذاء
ويف رد على �صوؤال حول حملة الف�صاد الغذائي التي قام بها 

وزير ال�صحة وائل ابوفاعور، قال طفيلي: » ما قام به الوزير 

اأمر مهم جداً على �صعيد لبنان ككل. لكن التعامل مع االإعالن 

اأوؤيد  �صخ�صيًا  اأنا  بها،  اأحلق �رشراً  املخالفة  املوؤ�ص�صات  عن 

التدابري القا�صية بحقها بعيداً من الت�صهري«.

العمل  عن  متوقفني  كنا  كوننا  تطلنا  مل  »احلملة  واأ�صاف: 

فنحن  اختبار  الأي  جاهزون  اأننا  اإال  عملنا،  طبيعة  ب�صبب 

نراعي معايري ال�صالمة والنظافة معًا. نحن مع �صالمة الغذاء 

ونوؤيدها، فنحن واأوالدنا ناأكل قبل م�صتهلكي منتجاتنا«.

بسكويت البيك.. سعي متواصل نحو التطور 
طفيلي: ننتج بجودة تضاهي اإليطالية

عمله  يف  وبراعته  بال�سناعة  العميق  اإميانه 

اجلودة  مبوا�سفاته  ي�ساهي  اإنتاجًا  كر�ست  التي 

البيك  ب�سكويت  ل�ساحب معمل  االإيطالية، حجزا 

فوؤاد طفيلي مقعداً متقدمًا يف �سفوف ال�سناعيني 

املقاومني، كما و�سفهم رئي�س جمعية ال�سناعيني 

ال�سابق نعمة افرام.

تطور الشركة حاليًا يتجلى بإتباع طريقة 

تغليف لإلنتاج مبتكرة إيطاليًا، حيث يتم 

تغليف كل خمس حبات من البسكويت  

بكيس ما يضمن عمرًا أطول لإلنتاج



مقابلة

ا�صتمرارية  يف  �صاهما  وجودتها  امل�صتوردة  االأ�صناف  ز 
ّ
متي

�رشكة »عوا�صة ترايدينغ« على مدى 12 عامًا، فال�رشكة التي 

�صنف،  ال�200  يقارب  ما  وتوزيع  ا�صترياد  على  اليوم  تعمل 

متكنت من التعامل مع �صبكة وا�صعة من الزبائن يف االرا�صي 

واجلنوب.  وب��ريوت  البقاع  اإىل  ال�صمال  من  كافة  اللبنانية 

ووفقًا ملدير عام ال�رشكة ح�صني عوا�صة، تتطلع ال�رشكة اإىل 

حيث  والزبائن،  االأ�صناف  �صعيدي  على  التو�صع  من  مزيد 

 New Land  اأ�صار عوا�صة اإىل اأن ال�رشكة ت�صتورد من ماركة

اإىل  ولفت  اخلارج،  األف �صنف يف  يقل عن  ال  ما  تنتج  التي 

اأن ال�رشكة تعمل على ا�صترياد اأ�صناف جديدة �صت�صاعدها يف 

ا�صتقطاب املزيد من الزبائن.

ال منافسة
توزعها  التي  منتج  »املائتي  اأن  عوا�صة  وك�صف 

ال�رشكة لي�صت كلها م�صتوردة، اإذ اإن بع�صها وال 

�صيما املعلبات يتم ت�صنيعها عرب التعامل مع 

�صناعيني يف لبنان«.

للمناف�صة  تتعر�س  ال  »ال�رشكة  اأن  واأع��ل��ن 

يف  موجودة  غري  امل�صتوردة  املنتجات  كون 

اأن »ال�رشكة  ال�صوق اللبنانية بكرثة«، واأو�صح 

كالبامليتو  مميزة  اأ�صناف  ا�صترياد  اإىل  تعمد 

و�صو�س الدجاج والتبا�صكو ...«.

وراأى اأن »�صيا�صة التو�صع والتنوع امل�صتمرتان 

اال�صناف  على  ال�����رشك��ة  تتبعهما  ال��ل��ت��ان 

بع�س  م��ن  عملها  حت��م��ي��ان  امل�����ص��ت��وردة، 

الذي  االقت�صادي  للرتاجع  ال�صلبية  التاأثريات 

ي�صهده لبنان«.

صعوبات متنوعة
»وجود  اإىل  عوا�صة  واأ�صار 

تواجه  ع��دي��دة  �صعوبات 

عمل ال�رشكة اأبرزها الو�صع 

لبنان  يف  االق��ت�����ص��ادي 

اللبنانيون  ي��ع��اين  ح��ي��ث 

م��ن ان��خ��ف��ا���س ق��درات��ه��م 

ال�رشائية، اإ�صافة اإىل التاأخري الدائم يف التدابري 

اخلا�صة بالعمل وخا�صة يف املرفاأ واجلمارك 

اأو الدوائر الر�صمية«.

يف  ت��ط��وراً  �صت�صهد  »ال�����رشك��ة  اأن  وك�صف 

املزيد  ا���ص��ت��رياد  على  تعمل  اإذ  امل�صتقبل 

با�صتمرار  تعمل  اأنها  كما  االأ�صناف،  من 

التي  امل�صاكل  ك��ل  معاجلة  على 

�صي�صمن  ما  فيها،  وقعت 

اإىل  ويوؤدي  ا�صتمراريتها 

انت�صار اأكرب واأو�صع«.

»عواضة ترايدينغ« .. إستمرارية قوامها التمّيز والجودة
عواضة: مّتجهون نحو مزيد من التوسع

�ضركة عوا�ضة ترايدنغ

 �سيدا  

مقابل ال�رساي احلكومي  

هاتف: 750161 7 961

awada.trading@hotmail.com
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لها  �صمح  ال�رشكة  مُتيز جتهيزات  التي  واحلداثة  العمل  فريق  جتان�س 

التي تتمع بها  الرفيعة  االأ�صواق اخلارجية، فف�صاًل عن املكانة  بغزو 

اأوروبا  اإىل  اإنتاجها  »اإك�صرتا فور« يف ال�صوق املحلية، ت�صدر ال�رشكة 

دول  اإىل  اإ�صافة  واأُ�صرتاليا  واأفريقيا  واجلنوبية  ال�صمالية  واأمريكا 

جمل�س التعاون اخلليجي.

واأ�صار مدير �رشكة »اإك�صرتا فور« �صمري �صكر يف حديث مع »ال�صناعة 

االأ�صواق  يف  كثرية  جناحات  �صجلت  ال�رشكة  اأن  اإىل  واالإقت�صاد« 

كما  واأمريكا،  كندا  يف   CSA �صهادة  اأثرها  على   ونالت  اخلارجية 

ح�صلت على �صهادات عديدة من قبل خرباء عديدين يف العامل.

واإذ لفت اإىل اأن »الرغيف الذي ت�صنعه ماكينات واأفران »اإك�صرتا فور« 

كيفية  على  مدربون  ال�رشكة  فنيي  ان  حيث  العالية  باجلودة  يتميز 

مع  اللبناين  اخلبز  تفاعل  بكيفية  وا�صع  اإطالع  وعلى  اخلبز  �صناعة 

تقلبات املناخ«، اأعلن اأن »اأفران اخلبز التي ت�صنعها اإاك�صرتا فور تتميز 

ب�صهولة ال�صيانة ومالءمتها لقدرات العمال الذي يعملون عليها«. 

اأفران اخلبز  اأن املوا�صفات العاملية التي تتمع بها  و�صدد �صكر على 

التي ت�صنعها »اإك�صرتا فور« جعلتها االأكرث طلبًا يف االأ�صواق الداخلية 

الرغيف  ت�صتخدم خلبز  امل�صنعة  االأفران  اأن  واأو�صح  كما اخلارجية، 

ولفت  اللبنانيني.  من  هم  ال�رشكة  زبائن  من   %  90 ولذلك  اللبناين 

لبنان  من  يتم  »الت�صدير  اأن  اإىل 

دول  با�صتثناء  العامل  اإىل  مبا�رشة 

ودبي  قطر  يف  يوجد  حيث  اخلليج 

متطلبات  لتلبية  عر�س  ���ص��االت 

ال�رشكة  اأن  واأعلن  ال�صوق اخلليجية. 

تن�صط حاليًا يف اأ�صواق قرب�س، كندا 

االآالت  هوؤالء  ي�صرتي  وفرن�صا حيث 

يتم  كما  اللبناين،  اخلبز  لت�صنيع 

االآالت  تطوير  االأح��ي��ان  بع�س  يف 

ال��ذي  اخلبز  نوعية  م��ع  لتتنا�صب 

يطلبونه. 

واذ اعترب اأن التطور واالإزدهار رافق عمل ال�رشكة منذ تاأ�صي�صها، اأ�صار 

االأحيان  �صلبًا يف كثري من  يوؤثر  امل�صتقر  االأمني غري  الو�صع  اأن  اإىل 

اإىل  لفت  حني  ويف  لبنان.  اإىل  الزبائن  جميء  يعيق  اإذ  العمل  على 

وجود مناف�صة �رش�صة ت�صطر ال�رشكة خلو�صها، طالب الدولة بحماية 

العقوبات  اأق�صى  واتخاذ  القوانيني  باحرتام  واإلزام اجلميع  ال�صناعة 

ملن يخالفها. وقال: »منذ اأكرث من 20 عامًا وال�رشكة تعمل حتت �صقف 

القانون فتلتزم بدفع ال�رشائب واإجراء كل التدابري املتعلقة باملوظفني 

وهذا يرتب علينا تكاليف كثرية يف حني يعمل غرينا ب�صكل غري قانوين 

ما ي�صمح له بالتالعب باالأ�صعار وبالتايل بامل�صاربة. على احلكومة 

التدخل وفر�س �صلطة القانون بحيث ت�صبح املناف�صة بني ال�رشكات 

قائمة على معيار اجلودة  فقط«.

وتقدم  املناف�صة،  هذه  لك�صب  بجد  تعمل  فور  »اإك�صرتا  اأن  اإىل  ولفت 

مهما  اخلا�س  ح�صابها  على  تبيعه  فرن  لكل  غيار  قطع  زبائنها  اإىل 

االأخطاء  على  مبعداتها  كفالة  تقدم  كما  ال�صفقة،  اأرب��اح  حجم  كان 

ال�صناعية ملدة عام من تاريخ البيع«.

واأ�صار �صكر اإىل اأن » اإك�صرتا فور تقدم اأ�صعاراً تناف�صية لزبائنها«، وقال: 

فاإن املعدات واحدة ولكن تختلف  العربي  االإنتاج  اإىل خط  »بالن�صبة 

فرن  فلكل  وم�صاحتها،  ال�رشكة  حجم  اختالف  مع  الفرن  موا�صفات 

موا�صفات تختلف وفقًا حلجم املكان وديكوره اإذ ميكن اأن تزداد قطع 

الفرن لتتنا�صب مع املكان، ما يرفع من ال�صعر.«

“إكسترا فور” .. الريادة في صناعة األفران اآللية
شكر: جودتنا عالية وأسعارنا تنافسية

تاأ�سي�سها عام  متكنت �رشكة »اإك�سرتا فور« منذ 

ال�رشكات  بني  لها  مرموق  مركز  حجز  من   1992

الرائدة يف قطاع �سناعة االأفران وت�سويق اخلبز 

عربيًا حيث نالت عدة �سهادات نتيجة االإحرتاف 

والتميز الذي اأبدته يف عملها. و�سمت ال�رشكة على 

مدى اأكرث من 23 عامًا فريق عمل ذا خربة وا�سعة 

يف �سناعة ماكينات واأفران اخلبز اللبناين موؤلفًا 

من اإخت�سا�سيني ومهند�سني الكرتوميكانيكيني مل 

يوفروا جهداً اإال وقاموا به من اأجل تطوير االآالت 

واملعدات اخلا�سة يف �سناعة الرغيف.

المواصفات العالمية التي 

تتمتع بها أفران الخبز التي 

تصنعها »إكسترا فور« جعلتها 

األكثر طلبًا في األسواق 

الداخلية كما الخارجية
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اإنطالقها  مع  املوؤ�ص�صة  عانت  د 
ّ
حلدي وفقًا 

�صعوبات  م��ن  اآن���ذاك  اجل��دي��د  عملها  يف 

كثرية وهذا لي�س باأمر م�صتغرب يف لبنان 

وال�صناعة  الزراعة  قطاعي  يعط  مل  الذي 

»كان  وق��ال:  الكافيني.  والدعم  االإهتمام 

علينا التعامل مع مزارع منكوب يعاين من 

تراكم  حني  يف  الدولة  من  دعم  اأي  غياب 

عدد كبري من العوامل رفعت كلفة اإنتاجه، 

االأولية  �صناعتنا  م��واد  كانت  وبالتايل 

مرتفعة ال�صعر.  كما كان من ال�صعب علينا 

حتتاج  �صناعتنا  ب��اأن  امل��زارع��ني  اإقناع 

ال�صوق،  يف  ال�صائعة  تلك  غري  بطاطا  اإىل 

يجب  للت�صنيع  املخ�ص�صة  البطاطا  اأم��ا 

اأّن تتمتع مبعدالت من مكونات كي ت�صل 

النوعية املطلوبة ولتاأمني هذه  اإىل جودة 

التجارب  من  رحلة  هناك  كانت  النوعية 

ن�صتطيع  نتائج  اإىل  و�صلنا  حتى  امُلرهقة 

الر�صى  من  كبري  بق�صط  ن�صعر  اأن  اليوم 

عنها« .

معروفة  �صناعتنا  كانت  »طبعًا  واأ�صاف: 

على ال�صعيد العاملي قبل عام 1999 بكثري، 

�صنع 
ُ
ي جديداً  �صيئًا  فكانت  لبنان  يف  لكن 

انف�صنا  االأ�صواق، وهنا و�صعنا  طرح يف 
ُ
وي

اأفق  ذي  اإن��ت��اج  مع  املواجهة  �صكة  على 

االمر خ�صائر  نتج عن  الواقع  عاملي. ويف 

املعقدة  املعاناة  عن  ناهيك  كبرية  مالية 

الأّن النا�س كان لديهم اإعتقاد اأّن كل طعام 

وال  الغذائية،  خ�صائ�صه  من  يخ�رش  جمهز 

د وم�صكوك ب�صالمته. لذلك 
ّ
يتمتع بطعم جي

وتقدمياتنا  جهودنا  مل�صاعفة  اإ�صطررنا 

االإ�صتمرار  ل�صمان  اأعاله  جاء  ما  كل  رغم 

وعدم التوقف لن�صتطيع ت�صويق اإنتاجنا«.

حمال  اإىل  بحاجة  اإنتاجنا  »كان  وتابع: 

يكن  مل  عامًا   16 ومنذ  بثالجات  جمهزة 

اليوم،  ه��و  كما  م��ت��وف��راً  امل��و���ص��وع  ه��ذا 

فا�صطررنا ل�رشاء ما يزيد عن 400 ثالجة 

وتقدميها جمانًا الأ�صحاب املحال«.

إجتياز الصعوبات
ال��رغ��م م��ن كرثة  اأن��ه »على  ��د 

ّ
واأك���د ح��دي

اجتياز  من  املوؤ�ص�صة  متكنت  التحديات 

اأن  وا�صتطاعت  العمل،  يف  مهمة  مرحلة 

حتقق توازنًا ي�صمن ا�صتمراريتها«. وك�صف 

وتطويراً  جت��دي��داً  ت�صهد  املوؤ�ص�صة   « اأّن 

القدرة  رفع  على  االآن  العمل  يجري  حيث 

قناعتنا  من  انطالقًا  للم�صنع  االإنتاجية 

الرا�صخة اأن ال مكان ل�صغاٍر يف ال�صوق«.

كرثة  م��ن  ال��رغ��م  على  املوؤ�ص�صة  متكنت 

يف  مهمة  مرحلة  اجتياز  من   ، االتحديات 

اأن حتقق توازنا ي�صمن  العمل وا�صتطاعت 

ا�صتمراريتها.

واأعلن اأن املوؤ�ص�صة متكنت من الو�صول اإىل 

الكويت،  رومانيا،  يف  اخلارجية  االأ�صواق 

مل  ذلك  اأن  اإال  و�صورية.  دبي  ال�صعودية، 

االأ�صعار  يف  الفارق  ب�صبب  بعيداً  يذهب 

اإرتفاع  عن  الناجت  اخل��ارج  وب��ني  بيننا 

قامت  املوؤ�ص�صة  اأن  وك�صف  عندنا.  الكلفة 

تو�صيع  بهدف  اخلارج  اإىل  كثرية  بزيارات 

عقد  اأب���واب  على  وكانت  عملها  وتطوير 

اإتفاق JOIN VENTURE مع �رشكة الند 

االإتفاق تعذر  اإّن هذا  اإال  العاملية  وي�صتون 

مع اهتزاز الو�صع االمني.

التو�صع  »ال�رشكة عملت على  اأن  اأعلن  كما 

نحو ال�صوق ال�صورية. فبعد ان كانت تغطي 

ال�صوق هناك،  % من حاجة   50 ما يقارب 

اأع�صائها يف  اأحد  اأن�صاأت م�صنعًا ب�صخ�س 

االإنتاج  ال�صناعية توقف عن  منطقة عدرا 

بعد اندالع االإ�صطرابات االأخرية«.

منافسة سعودية
ب�صكل  تعاين  املوؤ�ص�صة  اأّن  اىل  د 

ّ
حدي ولفت 

امل�رشية  �صيما  وال  املناف�صة  من  كبري 

وال�صعودية واالجنبية. وقال: »على �صعيد 

البطاطا  احلكومة  اأعفت  املحلية،  ال�صوق 

امل�صتوردة من الر�صوم اجلمركية يف �صهرين 

املعنية  ال���وزارات  واأخ�صعت  العام.  من 

االإنتاج امل�صتورد املماثل الإنتاجنا لر�صوم 

مماثلة ، االأمر اّلذي ي�صاعد هذا القطاع على 

تعرثاً حّتى اليوم«.
ُ
االإ�صتمرار، ولو م

لبنان،  يف  االإن��ت��اج  كلفة  ان  اىل  وا���ص��ار 

على  قيا�صًا  جداً  مرتفعة  كثرية،  الأ�صباب 

اأو  م�رش  يف   
ً
���ص��واء االآخ��ري��ن  عند  الكلفة 

بقي 
ُ
ي اّل��ذي  االأم��ر  اخل��ارج  اأو  ال�صعودية 

 الريح.
ّ
و�صعنا مهدداً ويف مهب

مؤسسة حدّيد.. إنتاج محلي ذو أفق عالمي
حديد: نعمل على رفع قدرتنا اإلنتاجية

عام  حدّيد«  »موؤ�س�سة  بداأت 

1999 باإنتاج �رشائح البطاطا 
املقلية، لت�سجل حتواًل نوعيًا 

يف عملها ال�سناعي واّلذي بداأ 

تربيد  جمال  يف   1960 عام 

الفاكهة واخل�سار.

على  م�ست  عامًا   16
اآنذاك  كان  م�رشوع  اإن�ساء 

باملخاطر  حمفوفًا  طريقه 

متكنت  اّلتي  والتحديات، 

مع  تخطيها  من  املوؤ�س�سة 

موؤ�س�سها  �سرب  نتيجة  الوقت 

حدّيد  اإيلي  العام  ومديرها 

االأمور  معاجلة  يف  وحكمته 

وا�سح  ب�سكل  تعك�س  والتي 

اللبناين  ال�سناعي  اإميان 

امل�ستمر  ون�ساله  بعمله 

لك�سب النجاح.



 لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية  

جمدليا - بناية يو�شف حديد

هاتف: ٦٦٣٣٩٨٦ ٦ ٩٦١ - فاك�س: ٦٦٣٩٨٦ ٦ ٩٦١

etshdayed@yahoo.com
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اجلودة والنوعية اللتان ميزتا منتوجات 

ولوج  من  ال�رشكة  مكنتا  الثاين«  »البيت 

االأ�صواق اخلارجية فال�رشكة ت�صدر اليوم 

اأ�صرتاليا  اإىل  اإنتاجها  من   %  80 حواىل 

اأوروبا  دول  وبع�س  املتحدة  والواليات 

وبع�س دول اأفريقيا واإىل كثري من الدول 

اململكة  ودبي،  وقطر،  الكويت،  العربية: 

العربية ال�صعودية، و�صوريا.

وق���د مت��ك��ن��ت ال�����رشك��ة م��ن احل��ف��اظ 

االأ���ص��واق  يف  الرفيعة  مكانتها  على 

تقدمي  مب��ب��داأ  مت�صكها  ع��رب  العاملية 

اأف�����ص��ل امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات 

ل��ع��م��الئ��ه��ا م��ن خ���الل اإن��ت��اج 

يتمتع مبوا�صفات عالية اجلودة 

الغذاء  �صالمة  معايري  ويخدم 

وتخ�صع  اإل��ي��ه.  ر 
ّ
امل�صد للبلد 

واملنتجات  االأولية  امل��واد  كل 

مراقبة  ل�صل�صلة  ت�صليمها  قبل 

من  للتاأكد  خمربية  وفحو�صات 

�صحية ا�صتخدامها وطرحها يف 

»منتوجات  جعل  ما  االأ���ص��واق، 

لدى  ثقة  مو�صع  الثاين«  البيت 

االأ���ص��واق  خمتلف  يف  كافة  العمالء 

تقت�رش  ومل  واخل��ارج��ي��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة 

املنتج  ن�رش  على  ال�رشكة  م�صاهمة 

دول  خمتلف  يف  ال�صليم   ال��ل��ب��ن��اين 

يف  امل�صاهمة  اىل  تعدتها  بل  العامل 

دخول لبنان مو�صوعة غيني�س لالأرقام 

ل�صنع  العجينة  تقدمي  عرب  القيا�صية 

10452 دزينة فالفل )5172كلغ(.
مل  »ال�رشكة  اأن  اإىل  رزق  ال�صيد  واأ���ص��ار 

االأ�صعار،  حرب  متاهات  يف  يومًا  تدخل 

الأن اأي انخفا�س يف ال�صعر �صيقرتن من 

اجلودة  يف  بانخفا�س  �صك  اأدن��ى  دون 

نظرا« خلف�س تكاليف االإنتاج والنوعية 

التي تتكبدها.

واأ�صاف: »لهذه االأ�صباب واأكرث، توجهت 

ت�صنيع  يف  التخ�ص�س  اإىل  ال�����رشك��ة 

وتو�صيب جميع اأنواع اخللطات اجلاهزة 

وامل��ن��ك��ه��ات  اأن��واع��ه��ا   خمتلف  ع��ل��ى 

والتوابل اخلا�صة بها. وعمدت اإىل �صيا�صة 

الت�صنيع حتت العالمة التجارية للمتجر 

اأو اخلا�صة  Label Private  واإىل التميز 

 customized باخللطات ال�رشية اخلا�صة

 culinary solutions/private recipes
لبنان  يف  واملقاهي  املطاعم  ب�صل�صلة 

واخلارج.

أألسواق الخارجية  
ولفت ال�صيد رزق اإىل اأن »متابعة التطور 

على ال�صعيد االإنتاجي ودرا�صة متطلبات 

االأفكار  ومواظبة  اخلارجية  االأ���ص��واق 

االإ�صتهالكية اجلديدة  يف كل بلد، هي من 

العوامل املهمة للنجاح. يف ذلك االإطار، 

خالل  الثاين  البيت  منتوجات  متيزت 

املنكه  الكينوا  منتج  بطرح   2011 �صنة 

وبيعه  به  اخلا�صة  التوابل  و  باالأع�صاب 

 2013 و�صنة  االأم��ريك��ي،  امل�صتهلك  اإىل 

بطرح فئة جديدة من املنتجات اخلا�صة 

االأبي�س املتو�صط. وما  البحر  مباأكوالت 

بن�صاط  م�صتمرة   ال�رشكة  جهود  زال��ت 

اأ�صواق و منتجات  البحث عن  من خالل 

و  االأذواق  خم��ت��ل��ف  ت��ر���ص��ي  ج��دي��دة 

االأ�صواق«.

   تفاؤل بالمستقبل
تفاوؤله  عن  رزق  ال�صيد  واأع��رب 

فمنتوجات  ال�رشكة،  مب�صتقبل 

البيت الثاين تتمتع بقدرات عالية 

التجارية.  املناف�صة  حلبة  يف 

ومتنى بذل اجلهود لرفع م�صتوى 

وم�صاعدتها  اللبنانية  ال�صناعة 

من اجلهات الر�صمية واملخت�صة 

يف  نف�صها  ف��ر���س  لت�صتطيع 

االأ�صواق اخلارجية اأكرث فاأكرث.

منتوجات البيت الثاني .. 29 عاما من التألق في األسواق الخارجية
رزق : للعمل من أجل منتج لبناني أفضل

على  عامًا  وع�رشون  ت�سعة  م�ست 

تاأ�س�سي�س ال�سيد فرن�سوا رزق ل�رشكة 

لل�سناعة  الثاين  البيت  »منتوجات 

دون  من  كانت  �سنوات  والتجارة«، 

متكن  رزق  ال�سيد  على  طويلة  �سك 

�سجل  على  احلفاظ  من  خاللها 

ال�رشكة نظيفًا، ما �ساهم  ويف �سع 

يف  الرائدة  ال�رشكات  بني  ا�سمها 

جمال ال�سناعات الغذائية.

حر�س ال�سيد رزق عاى الو�سول اإىل 

واجلودة  اللذيذ  الطعم  مييزه  اإنتاج 

العالية والتغليف املتقن، ما  جعلها ال�سباقة يف قطاعها ال�سناعي  يف 

الغذاء  و�سالمة  و�سحة   )9001 االأيزو   ( اجلودة  �سهادات  على  احل�سول 

 Lebanese  االأيزو 22000(  منذ �سنة 2008 واجلائزة اللبنانية لالمتياز(

excellence award (LEA)على مرحلتني.

رزق والشيف رمزي بعد اعداد أكبر كمية فالفل والتي دخل لبنان على أثرها موسوعة »غينيس«
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 يتمتع العاليلي من دون �صك ب�صوابية 

روؤية جعلته يتجه نحو الطبقة العاملة 

واملوظفني التي ت�صكل 60 % من ال�صوق 

العاليلي  واأ�صار  وروؤيته.  يتنا�صب  مبا 

يف هذا االإطار، اإىل اأنه » ال يفكر بالربح 

يبقى  اإ�صم  لبناء  يجهد  ما  بقدر  الكبري 

ال�صنوات«. وقال:  »حاليًا  حيًا على مر 

ميلك Mini Guette  قاعدة زبائن كبرية، 

�صندوي�س  ال�1500  يقارب  ما  ويقدم 

من  موؤلفة  طعام  الئحة  �صمن  يوميًا 

جناح  على  م��وؤ���رش  وه���ذا  ن���وع،   100
امل�رشوع وقدرته على اال�صتمرارية«.

تطور وتوسع
املتوقع  »من  اأنه  اإىل  العاليلي  واأ�صار 

وتو�صعًا  تطوراً   mini gette ي�صهد   اأن 

اإىل  ف��اإ���ص��اف��ة  املقبلة.  ال��ف��رتات  يف 

فرعه احلايل يف �صاقية اجلنزير، �صيتم 

افتتاح فرع اآخر يف منطقة �صليم �صالم. 

عامًا  �صيكون   2016 ع��ام  اأن  وك�صف 

واعداً اإذ �صينال Mini Guette �صهادتي 

�صيتم  كما   ،ISO9001و  H.A.C.C.P
افتتاح فرع ثالث«.

يف  للتو�صع  توجه  »وج��ود  عن  واأعلن 

الدول العربية عرب افتتاح فروع �صيكون 

اأولها يف الكويت ومن ثم يف دبي ودول 

عربية اأخرى«. واعترب اأن »الهدف االول 

الذي ي�صعى اإليه Mini Guette هو تغطية 

منطقة بريوت، ثم �صيكون هناك توجه 

اجلامعات«.  من  قريبة  فروع  الفتتاح 

د على اأن »املعيار الذي يوؤخذ بعني 
ّ
و�صد

االإعتبار لدى افتتاح اأي فرع هو املوقع 

 Mini Guette عمل  فطبيعة  اجلغرايف، 

خدمة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  التي 

الزبون  اإىل  الو�صول  تفرت�س  التو�صيل 

يف �رشعة ووقت حمددين«.

جودة عالية
 Mini »جن���اح  اأن  العاليلي  واع��ت��رب 

العالية  للجودة  كنتيجة  اأتى   Guette
اإىل  اإ�صافة  اللذيد  بالطعم  املقرتنة 

ال�صعر«. وقال: »كل ما نقدمه اإىل الزبون 

واأ�صبحنا  ط��ازج،    Mini Guette يف 

ح��ال��ي��ًا م��ع��روف��ني 

العالية  ب��اجل��ودة 

بها  يتمتع  ال��ت��ي 

الذي  الطازج  اخلبز 

نقدمه اإىل الزبائن«. 

 Mini اأن  واأك������د 

وب��ه��دف    Guette
���ص��م��ان اجل����ودة 

اإىل  يقدمها  ال��ت��ي 

املوردين  من  عدد  مع  يتعامل  زبائنه 

املنارة  كاألبان  ال�صوق  يف  املعروفني 

االأمر �صاهم يف  ووودن بايكري، وهذا 

تكري�س جناحه«.

يعمل    Mini Guette« اأن  اإىل  لفت  واإذ 

ات�صال  على  عربها  �صيكون  خطة  على 

�صاعة«،    18 مدى  على  الزبون  مع  دائم 

اأ�صار اإىل وجود عدد من التحديات التي 

يد  وج��ود  عدم  واأب��رزه��ا  العمل  تواجه 

اإىل  اإ�صافة  وماهرة  متخ�ص�صة  عاملة 

حتدي احلفاظ على اجلودة املطلوبة مع 

املبيعات«.  حجم  يف  الكبري  االإرتفاع 

نعاين  االأح��ي��ان،  بع�س  »يف  واأ���ص��اف: 

من احلاجة اإىل التمويل لكن امل�صارف 

عندما تّطلع على خطة عملنا واملهنية« 

الكبرية التي نتمتع بها تعطينا املوافقة.

سالمة الغذاء
موا�صفات  ح��ول  ���ص��وؤال  على  رد  ويف 

 Mini اأن  العاليلي  اأكد  الغذاء،  �صالمة 

Guette  ومنذ انطالق عمله يراعي هذه 
املوا�صفات بدقة كونها تاأتي يف �صميم 

يركز  »اليوم  وق��ال:  واأه��داف��ه«.  روؤيته 

ب�صبب  املوا�صفات  هذه  على  الكثريون 

منذ  نحن  ولكن  ال�صحة،  وزارة  حملة 

حيث  كبرياً  اهتمامًا  اأوليناها  البداية 

ي�صم فريق العمل فريقًا خا�صًا مبتابعة 

�صوؤون النظافة اإ�صافة اإىل مدير للجودة. 

كما نتعاون مع �رشكات الإعطاء دورات 

املو�صوع  هذا  يف  ملوظفينا  و�صهادات 

ونتح�رش لنيل �صهادات جودة عاملية«.

اأحدثت  االأخرية  »احلملة  اأن  اإىل  واأ�صار 

لكن  ق�صرية  لفرتة  ال�صوق  يف  �صدمة 

����رشع���ان م���ا ع��اد 

وتريته  اإىل  العمل 

�صيما  وال  ال�صابقة 

 Mini Guette اأن 

تق�صري  اأي  ي��ب��ِد  مل 

م�����ع م�����ن ط��ل��ب��وا 

من  مطبخه  زي���ارة 

اجلهات  اأو  الزبائن 

الر�صمية«.

Mini Guette .. جودة عالية يمّيزها الطعم اللذيذ
عاليلي: نتجه نحو المزيد من التطور والتوسع

عام 2016 سيكون عامًا 

 Mini واعدًا إذ سينال

 Guette شهادتي

 ،ISO9001و H.A.C.C.P  

كما سيتم افتتاح فرع ثالث له

يف  ونظيف  قوي  اإ�سم  »بناء 

مدير  هدف  كان  ال�سوق« 

العاليلي  عاليلي غروب خالد 

الإطالق  االأوىل  اللحظات  منذ 

 Mini Guette )snack and catering(

النجاح  اأن  �سك  وال   .2013 يف 

والذي  امل�رشوع  يحققه  الذي 

متيزه  خالل  من  جليًا  يظهر 

الـ5000  تقارب  زبائن  بقاعدة 

زبون �سهريًا دليل وا�سح على 

التي يوليها  الدقيقة  املتابعة 

العاليلي لعمله.
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اك���دت دروي�������س يف 

حديث مع »ال�صناعة 

ان  واالق���ت�������ص���اد« 

�صيحقق   Cappello
ك���ب���رياً بني  مت���ي���زاً 

يف  الالمعة  االأ�صماء 

�صناعة ال�صوكوال، اذ 

الطعم  بني  �صيجمع 

ال��رائ��ع واالن��اق��ة يف 

ليتنا�صب  التغليف 

م��ن  االذواق  ك����ل 

حيث طعمه ومظهره 

وا�صارت  اخل��ارج��ي. 

اىل ان »العمل من�صب 

نكهات  ابتكار  على 

يف  واالب���داع  جديدة 

طريقة تقدمي ال�صوكوال الذي ندر مع التقدم التكنولوجي«.

اخت�صا�صيني  ي�صم   Cappello عمل  »فريق  ان  اىل  ولفتت 

اعلى  التزام  من  والتاأكد  اجلودة  معايري  ب�صبط  دائمًا  يقومون 

نكهات  ابتكار  على  يعملون  كما  وال�صالمة،  النظافة  معايري 

جديدة من املتوقع ان تنال ا�صتح�صانًا كبرياً لدى الزبائن ومنها 

تارت املوز وال�صوكوال املح�صو بالق�صطة«. وا�صافت: »كما ي�صم 

الفريق مهند�صة ديكور ت�رشف على ال�صالة وفريق ي�رشف على 

الت�صميم«.

الدائمة،   Cappello ميزة  �صيكون  »التجدد  ان  على  و�صددت 

ح��ي��ث ���ص��ي��ق��دم يف 

نكهات  منا�صبة  كل 

وت�صاميم  ج��دي��دة 

تتنا�صب  خم��ت��ل��ف��ة 

واالجواء املوجودة«.

روح التحدي
واك�������دت دروي�������س 

ف��ري��ق  م��ت��اب��ع��ة  ان 

ل����ردود فعل  ال��ع��م��ل 

ال���زب���ائ���ن االول���ي���ة 

على  التفاوؤل  يبعث  

على  كنا  ان��ن��ا  رغ��م 

جناحنا،  م��ن  يقني 

زبائننا  ا�صادة  لكن 

ب����ج����ودة االن���ت���اج 

جعلتنا نطمئن اننا ن�صلك الطريق ال�صحيح. 

ويف رد على �صوؤال حول دخولها القطاع ال�صناعي يف وقت يعي�س 

فيه ال�صناعيني ظروف �صعبة، قالت دروي�س: »نحن اللبنانيني 

معظم  اىل  نظرت  واذا  املواجهة  من  اخلوف  على  يومًا  نعتد  مل 

يتحدون  جعلتهم  التي  التحدي  روح  فيهم  �صرتين  ال�صناعيني 

النجاحات،  لبنان ويحققون  بها  التي مر  ال�صعبة  الظروف  كل 

وانا اطمح ان�صاءاهلل ان اكون واحدة منهم واروي يومًا ما ق�صة 

جناحي يف القطاع ال�صناعي ب�صكل عام ويف �صناعة ال�صوكوال 

ب�صكل خا�س«.

Cappello.. عندما تدمج جودة الشوكوال مع عشق االبتكار
ندى درويش: التجدد ميزتنا

�سناعة  غمار  خو�س  اىل  دفعاها  الفن،  يف  و�سغفها  لالبتكار  ع�سقها 

ال�سوكوال اذ راأت فيها ندى اخلليل دروي�س حقاًل خ�سبًا ت�ستطيع التعبري 

بعد  امل�ستهلكون  يعتدها  مل  جديدة  نكهات  بابتكار  مواهبها  عن  فيه 

وتقدمي اف�سل الت�ساميم يف تعبئة وتغلفة ال�سوكوال والذي ا�سبح جزءاً 

ال يتجزاأ من �سناعته.

قد ال يفهم البع�س رغبة دروي�س اجلاحمة يف اختيار �سناعة ال�سوكوال 

الإبراز مواهبها فيه، لكن من دون �سك وعند دخولك  �سالة عر�س ال�سوكوال 

الذي تقدمه  حتت ا�سم Cappello �سيبدد االنبهار بالذوق الرفيع املوجود 

يف كل تف�سيل هناك كل الت�ساوؤالت. فالدقة يف اختيار االلوان وتنا�سقها 

ا�سافة اىل روعات الت�ساميم املوجودة توؤكد ان هذه ال�سيدة التي اندفعت 

نحو العمل ال�سناعي مكتوب لها النجاح، ولذلك لي�س م�ستغربًا دعوة 

وزير اال�سغال غازي زعيرت للن�ساء اىل االحتذاء بها.

ندى درويش تتوسط النائب علي بزي والوزير غازي زعيتر وزوجها محمد درويش



Verdun - Concorde   
Arope Bldg.

Tel: 961 1 750544   
        961 3 080500   
        961 3 640405

nada@cappellochocolate.com
www.cappellochocolate.com
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جمموعة  عمل  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��ط��ور  ��ز 
ّ
م��ي

ال�صنوات ما فتح  اليمن على مدى ع�رشات 

على  اخلارجية  اال���ص��واق  اب��واب  امامها 

تناف�صية  ق��درات  واك�صبها   م�رشاعيها 

كبرية مّكنتها من حجز مكان مميز لها يف 

�صاحة املناف�صة اللبنانية والعربية. واأ�صار 

حممد  اليمن  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

املجموعة  اأن  اإىل  ال�صياق،  هذا  يف  اليمن 

ا�صواق  تعمل با�صتمرار على االنفتاح على 

جديدة وتواكب هذا ال�صعي بخطط تو�صعية 

وا�صار  الإنتاجها.  يف م�صانعها وتطويرية 

اىل ان »املجموعة تعمل حاليًا يف خمتلف 

والكويت  ال�صعودية  يف  العربية،  اال�صواق 

عملها  وي�صمل  وقطر،  واالأردن  و�صوريا 

�صناعة  من  ال�صناعية  امل��ج��االت  كافة 

وم��واد  التجميل  وم�صتح�رشات  االأدوي���ة 

امل��واد  �صناعة  اىل  ا���ص��اف��ة  التنظيف، 

الغذائية حيث تعمل املجموعة مع عدد من 

ا�صافة اىل  االأ�صماء املحلية والعربية  اأهم 

االفران والباتي�رشيات«.

أسواق جديدة
»ال�صناعة  م��ع  حديث  يف  اليمن  ولفت 

والتغليف«  »الطباعة  ان  اىل  واالإقت�صاد« 

يف  كبري  ب�صكل  مطلوبة  �صناعة  اأ�صبحت 

اال�صواق كافة، حيث ي�صهم التغليف االأنيق 

يف جذب امل�صتهلكني وبالتايل رفع معدالت 

االأرباح ب�صكل كبري«.  واعلن ان »املجموعة 

ويف اطار تو�صعها يف اال�صواق اخلارجية، 

اأن�صاأت مطبعتني يف اأنغوال لتلبي حاجات 

االأ�صواق يف دول �صمال وغرب اأفريقيا«. 

ز 
ّ
واذ �صدد على اأن ال�صناعة اللبنانية تتمي

ل 
ّ
باجلودة العالية التي تقدمها ولذلك ت�صج

اخلارجية  االأ���ص��واق  يف  كبرية  جناحات 

اأن املجموعة ال ت�صكو  حتديداً، واأكد اليمن 

من اأي مناف�صات فاإ�صافة اإىل اأنها مل تعمد 

يومًا اإىل اتباع املناف�صة املبا�رشة مع اأي 

ما  الأن  االأ�صعار  ك�رش  اإىل  تلجاأ  ومل  منتج 

قيمة  املحافظة على  فقط  فعاًل هو  يهمها 

اليمن  ز 
ّ
تتمي خدماتها،  وجودة  �صناعتها 

تقدمي  يف  ال�صباقة  دائ��م��ًا  باأنها  غ��روب 

�صنوية  ميزانيات  هناك  حيث  جديد  اأي 

خم�ص�صة البتكار منتجات جديدة  اإما عرب 

زيارات اإىل اخلارج اأو ا�صتقدام اأ�صخا�س اإىل 

العمل وتوجيهه نحو  فريق  لتدريب  لبنان 

ال�صيا�صة  »هذه  وقال:  التطور.  من  املزيد 

اقني واالأوائل يف 
ّ
التي نتبعها جعلتنا ال�صب

جمال عملنا فا�صتطعنا ك�صب ثقة الزبائن«.

الصمود هو المطلوب
واعترب اليمن اأن �صعي املجموعة الدائم نحو 

التطور وتكري�س اإمكاناته للو�صول اىل هذا 

كبرية  جناحات  بتحقيق  لها  �صمح  الهدف 

اأهمها ح�صولها على عدة جوائز من  كان 

 Dubai( كجائزة  امل�صتوى  رفيعة  جهات 

وجائزة    )International Print Awards
والتي    FINAT LABEL AWARDS

ت�صلمناها من مدينة ميونيخ- اأملانيا.

خطة  على  تعمل  املجموعة  اأن  وك�صف 

اجل��دي��دة  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ع���دداً  تت�صمن 

ت�صييد  تنفيذ جزء منها حيث مت  والتي مت 

العاملية  املوا�صفات  يراعي  جديد  م�صنع 

معدات  وي�صم  الغذاء  و�صالمة  �صناعة  يف 

بكميات  الكرتون  ب�صناعة  متخ�ص�صة 

كبرية.

الذي  االإقت�صادي  الرتاجع  اأن  اليمن  وراأى 

اال�صتثمارات  حركة  يطاول  لبنان  ي�صهده 

اأما امل�صانع القائمة واملنخرطة  اجلديدة، 

لها  غذ  كبري  ب�صكل  تتاأثر  فال  ال�صوق  يف 

قاعدة كبرية من الزبائن تطلب منتجاتها 

االأخرية  االأزمة  خالل  جليًا  ظهر  ما  وهذا 

حيث عمد ال�صناعيون اإىل ت�صدير اإنتاجهم 

االأ���ص��واق  ح��اج��ات  لتلبية  ال��ب��ح��ر  ع��رب 

ال�صناعي  ان  �صك  »ال  وق��ال:  اخلارجية«. 

�صعبة،  ظ��روف  يف  يعمل  اليوم  اللبناين 

ال�صنوات  خالل  بنى  من  تاأكيد  بكل  ولكن 

املن�رشمة اإ�صمًا قويًا يف ال�صوق و�صيتمكن 

من ال�صمود«.

اليمن غروب .. السّباقة في »الطباعة والتغليف« على مدى 28 عامًا
اليمن: جودة صناعتنا هّمنا األساسي

جمموعة  بداأت 

املتخ�س�سة  اليمن 

عملها  الطباعة  يف 

ربع   ،1987 عام 

على  م�سى  قرن 

التي  االنطالقة  تلك 

عدة  لوالدة  مهدت 

متخ�س�سة  �رشكات 

الطباعة  يف جماالت 

والتغليف على اختالف اأنواعها، منها طباعة املل�سقات الدعائية 

واالإعالنية، اإ�سافة اإىل تطوير ق�سم متخ�س�س بالطباعة الرقمية 

وحمالت الرتويج.

تعمل مجموعة اليمن 

على خطة تتضمن عددًا 

من المشاريع الجديدة 

والتي تم تنفيذ جزء منها 

كتشييد مصنع جديد يراعي 

المواصفات العالمية في 

صناعة وسالمة الغذاء

محمد اليمن ووالده علي اليمن
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ولفت اأبو �صهال يف حديث مع »ال�صناعة 

احلبوب  »�صناعة  اأن  اإىل  واالإقت�صاد« 

بلوغ  من  متكنت  لبنان  يف  وم�صتقاتها 

والتطور  التقدم  من  عالية  م�صتويات 

ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا ���ص��ن��اع��ة مم���ي���زة بني 

ال�صناعات الغذائية٫ وال �صيما اأنها تن�ّصط 

ب�صكل  وتتعامل  عدة٫  لبنانية  قطاعات 

مبا�رش مع الزراعة املحلية«.

معوقات وتحديات
اأه��م��ي��ة قطاع  اأب��و���ص��ه��ال ع��ل��ى  ّد 

و���ص��د

ال�صعيد  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 

مع  تكامله  جلهة  �صيما  وال  االإقت�صادي 

القطاع  يحظى  وقال:  الزراعي،  القطاع 

من  كبري  باهتمام  العامل  دول  كل  يف 

لدعمه  جاهدة  تعمل  التي  احلكومات 

على  القطاع  متكن  لبنان  ويف  وتنميته. 

مر ال�صنوات من ت�صجيل جناحات متتالية 

اخلارجية  االأ���ص��واق  اإىل  ال��و���ص��ول  يف 

خمتلف  اإىل   اللبناين  املنتج  واإي�صال 

حجم  رفع  يف  �صاهم  ما  االغ��رتاب  دول 

ال�صادرات ب�صكل كبري«.

القطاع  دع��م  احلكومة  »على  واأ���ص��اف: 

من  العديد  يف  يغرق  اإنه  اإذ  كبري  ب�صكل 

امل�صاكل واأبرزها كلفة االإنتاج املرتفعة 

بني  ارتفاعًا  االأكرث  اليوم  اأ�صبحت  التي 

املو�صوع  �صاأن هذا  العربية. ومن  الدول 

التناف�صية  قدراته  اللبناين  املنتج  اإفقاد 

اإذ  اخلارجية.  كما  الداخلية  االأ�صواق  يف 

تغرق  اللبنانية  ال�صوق  اليوم  اأ�صبحت 

باملنتجات امل�صتوردة نتيجة لالتفاقات 

الثنائية التي وقعها لبنان مع الكثري من 

الدول«.

اأ�صعار  دع��م  احل��ك��وم��ة  »ع��ل��ى  وت��اب��ع: 

امل��ح��روق��ات وات��خ��اذ اإج����راءات حتمي 

التي  املناف�صة  م��ن  اللبناين  املنتج 

الر�صوم  رفع  عرب  داره  عقر  يف  يعانيها 

امل�صتوردة.  املنتجات  على  اجلمركية 

وم���ن ال���������رشوري، در�����س ���ص��ب��ل دع��م 

التي  البيئة  وحت�صني  القطاع  �صادرات 

بع�س  بتعديل  ال�صناعي  �صمنها  يعمل 

اأمامه  وتفتح  عمله  ل 
ّ
ت�صه التي  القوانني 

اآفاق التطور«.

تطور التعبئة
واأعلن اأبو�صهال » اأن عمادز فود تتابع عن 

التعبئة  قطاع  يف  احلا�صل  التطور  كثب 

والتغليف لتواكبه نظراً للدور الذي يوؤديه 

املنتج،  على  احلفاظ  عملية  يف  التغليف 

يف  تعمل  ف��ود«  »ع��م��ادز  اأن  اإىل  ولفت 

م�صنع يف منطقة تعنايل وتوزع اإنتاجها 

على خمتلف املناطق اللبنانية.

الذي  »التطور  اأن  اإىل  اأبو�صهال  واأ�صار 

ت�صهده عملية االإنتاج يف جمال ت�صنيع 

يف  ي�صاهم  وم�صتقاتها  احلبوب  وتعبئة 

على  ينعك�س  ما  ال�صناعي  العمل  تنمية 

االإقت�صاد ب�صكل اإيجابي«٫ وراأى اأنه »ال 

بد لل�صناعيني من االإقدام على التما�صي 

تقدمي  اأج��ل  من  التقنية  التطورات  مع 

عرب  اأف�صل،  وج��ودة  متطورة  �صناعة 

اأداء  اإدخال املكننة احلديثة التي حت�صن 

تعبئة  عملية  وت�صمن  االإنتاج  خطوط 

اأبو  واعترب  عالية«.  وتغليف مبوا�صفات 

هي  والتغليف  التعبئة  »عملية  اأن  �صهال 

من اأبرز العوامل التي حتافظ على جودة 

يف  حفظه  ت��وؤم��ن  اإذ  و�صالمته  املنتج 

ظروف مالئمة«.

الكبري  تفاوؤله  ع��ن  �صهال  اأب��و  واأع���رب 

امل��ع��وق��ات  رغ���م  ال��ق��ط��اع  مب�صتقبل 

ال�صناعيون،  يواجهها  التي  والتحديات 

على  تخطى  اللبناين  ال�صناعي  اإن  اإذ 

على  وتغلب  املعوقات  هذه  ال�صنوات  مر 

يتميز  الذي  منتجه  واأو�صل  التحديات 

اإىل  ال��ع��ايل  وال���ذوق  والطعم  ب��اجل��ودة 

كان  »هكذا  وق��ال:  العامل.  اأ�صقاع  كل 

وهكذا  املا�صي،  يف  اللبناين  ال�صناعي 

هو هو يف  �صيبقى  وباعتقادي  االآن  هو 

امل�صتقبل«.

عمادز فود.. 15 عامًا من التمّيز في صناعة الحبوب وتعليبها
أبو شهال: على الحكومة دعم القطاع

عامًا   15 مدى  على  �سهال  اأبو  عماد  ر�َسخ 

اإ�سم »عمادز فود« بني املوؤ�س�سات املتميزة 

يعمل  حيث  وتعليبها،  احلبوب  �سناعة  يف 

والبهارات  احلبوب  بتعبئة  اخلا�س  م�سنعه 

اأعلى  اتباع  على  والطحني  واالأع�ساب 

ما  املنتجات  تعليب  عمليات  يف  املعايري 

من �ساأنه امل�ساهمة يف احلفاظ على اجلودة 

للمنتجات  اأو�سع  انت�سار  وتاأمني  املطلوبة 

الغذائية.

من الضروري تحسين البيئة 

التي يعمل ضمنها الصناعي 

بتعديل بعض القوانين 

التي تسّهل عمله وتفتح 

أمامه آفاق التطور



موؤ�س�سة عمادز فود 

Imad’s Food

بهارات - زعتر - جميع انواع الحبوب - �شرابات - كبي�س

البقاع - تعنايل - خليوي : ٧٤٤٩٤٥ )٣( ٩٦١ -هاتف :٩٣١٣١٨ )٨( ٩٦١
Bekaa - Chtoura - Taanayel -  Cell : 961 (3) 744945 - Tel : 961 (8) 931318   
E-mail :imad.shahla@yahoo.com - www.lemoulinblanc-lb.com
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ع�صل  موؤ�ص�صة  انطالقتها  منذ  ا�صتهرت 

الع�صل،  اأنواع  اأجود  باإنتاج  ال�صيخ  جبل 

من  �صيتها  ذاع  ع 
ّ
التو�ص �صني  وخ��الل 

نف�صها  وفر�صت  اإنتاجها  ج��ودة  خ��الل 

يف ال�صوق املحلية واالقليمية كرائدة يف 

ت�صويق الع�صل عايل اجلودة.

الق�صماين  اإبراهيم  اأن  من  الرغم  وعلى 

���س اآن����ذاك ان��ط��الق��ة ه��ذا امل�����رشوع 
ّ
ك��ر

القطاع  الريادي وكان له دور فاعل يف 

مل  لبنان،  يف  النحالني  جلمعية  كرئي�س 

تلق جهوده اآنذاك اآذانًا �صاغية، فاإهمال 

ال�صنني  لع�رشات  م�صتمراً  بقي  القطاع 

حيث كان من اأب�صط االأمور اإجراء اإح�صاء 

حجم  ملعرفة  لبنان  يف  النحل  خلاليا 

القطاع، وهو مطلب طرح عام 1973 ومل 

الوزير  اإاّل حني ت�صّلم  اآذانًا �صاغية  يجد  

حقيبة   2011 عام  ح�صن  احل��اج  ح�صني 

وزارة الزراعة.

حديث  يف  الق�صماين  ح�صني  واأ���ص��ار 

اأن  اإىل  واالق��ت�����ص��اد«  »ال�صناعة  م��ع 

ي�صم  القطاع  اأن  اأظهرت  »االإح�صاءات 

ن فر�س عمل 
ّ
ويوؤم األف خلية نحل   228

وجزم  عامل«،  اآالف  �صتة  عن  يزيد  ملا 

يف  ف�صل  اأي  للدولة  يكون  ال  »يكاد  اأنه 

الذي  القطاع  الني يف 
ّ
النح ا�صتمرار عمل 

ز على مر ع�رشات ال�صنوات باملبادرة 
ّ
متي

الفردية«.

اجراءات صارمة
 1966 ال��ع��ام  »م��ن��ذ  الق�صماين:  وق���ال 

وحّتى العام 1994 كان ع�صل جبل ال�صيخ 

كانت  حيث  ح�رشاً  مناحلنا  انتاج  من 

الكامل،  اإ�رشافنا  حتت  النوعية  رقابة 

اإنطالقة �رشكة  ومع ازدياد الطلب كانت 

جبال لبنان يف العام 1994 حيث اأر�صينا 

ممن  النحل  مربي  من  عدد  مع  التعاون 

التي  نف�صها  النوعية  مقايي�س  يعتمد 

عند  الع�صل  حما�صيل  جتمع  نعتمد. 

القطاف ثم تر�صل العينات اىل املختربات 

مطابقتها،  وتبيان  لفح�صها  املعتمدة 

اإ�صم ع�صل  م للم�صتهلك حتت 
ّ
بعد ذلك تقد

جبل ال�صيخ«. 

لت�صويق  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وو���ص��ف 

يعلم  اأح��د  يكن  فلم  باجلبارة،  االإن��ت��اج 

مهمة  وكانت  اللبناين  الع�صل  بوجود 

اإي�صاله اإىل الرفوف حتديًا كبرياً«. وك�صف 

الع�صل  من  اإنتاجها  ر 
ّ
ت�صد ال�رشكة   « اأن 

على  وانفتحت  واأمريكا  اخلليج  دول  اإىل 

ي�صجل  وهذا  موؤخراً،  ال�صينية  االأ�صواق 

اأكرب  ال�صني  تعترب  اإذ  �صجلها  جناحًا يف 

دولة منتجة للع�صل يف العامل«.

عديدة  حت��دي��ات  وج��ود  ق�صماين  واأك���د 

الع�صل امل�صتورد وغياب  اأبرزها مناف�صة 

ا�صرتاتيجية وطنية لقطاع تربية النحل. 

الع�صل  حماية  للدولة  ميكن  اأنه  راأى  واإذ 

التي  املوا�صفات  تطبيق  عرب  اللبناين 

و�صعت عام 1999 والتي من �صاأنها منع 

الع�صل املنخف�س اجلودة من الدخول اإىل 

ال�صيخ  جبل  ع�صل   « اأن  ك�صف  ال�صوق«، 

تثقيفية  حملة  يف  قاطرة  ليكون  يطمح 

توعوية حول الع�صل واأهميته«.

فرادة في الجودة
من  ه��ن��اك  »لي�س  ان��ه  ق�صماين  وراأى 

من  اأف�صل  الع�صل  نوعية  الإدارة  ر�صيد 

التعاطي  خالل  من  تكت�صب  التي  اخلربة 

النحل  مربي  اأن  اإذ  النحلة.  مع  املبا�رش 

املتمر�س يعرف متامًا كيف يحافظ على 

نحٍل �صحي يف بيئٍة نظيفة النتاج ع�صٍل 

�صاٍف �صليم...«. وقال: »مع ما يقارب ال 

50 �صنة يف تربية النحل يفخر مالكو ع�صل 
العاملني  ال�صيخ باأنهم ما زالوا هم  جبل 

يف مناحلهم وامل�رشفني املبا�رشين على 

ما  وه��ذا  امل��وردي��ن  �رشكائهم  مناحل 

حدث الفارق الكبري يف املنتج النهائي«.
ُ
ي

يعتمد  ال�صيخ  جبل  »ع�صل  اأن  على  د 
ّ
و�صد

حتافظ  ف��ري��دة  وتعبئة  معاجلة  اآل��ي��ة 

م�صتوى  على  وتبقي  الع�صل  نظارة  على 

منخف�س ملوؤ�رش ال�HMF  وهو ما ي�صكل 

اخل�صائ�س  ويف  اجل���ودة  يف  ال��ف��ارق 

اىل  وا�صار  للع�صل«.  وال�صفائية  الغذائية 

جبال  �رشكة  ت�صري  ال�صياق  هذا  »يف  انه 

لبنان نحو احل�صول على �صهادة اجلودة 

ISO-22000 خالل العام 2015 ما يعزز 
حر�س ال�رشكة على منع وقوع االأخطاء 

متا�صيًا  الغذاء  �صالمة  خماطر  وجتنب 

املحلية  ال�صالمة  مقايي�س  اأف�صل  مع 

العاملية«.

االإنتاج  »مراكز  اأن  ق�صماين  واأعلن 

املقبلة  الفرتة  خالل  تو�صعًا  �صت�صهد 

تت�صمن  خلطة  وفقًا  ال�رشكة  و�صتعمل 

ما  ل��ل��ن��ح��ل،  م���رٍب   300 م��ع  ال��ع��م��ل 

من  للكثري  اإقت�صاديًا  عائداً  �صي�صكل 

املربني وبابًا للعديد من فر�س العمل 

ال�رشكة  اأم��ام  املجال  �صيف�صح  كما 

لالنفتاح على اأ�صواٍق جديدة ترفع اإ�صم 

ثقة  وتزيد من  اللبناين عامليًا  املنتج 

امل�صتهلك به«. 

عسل جبل الشيخ .. حكاية شغف
قضماني: القطاع يفتقد للحماية

و�سف  هكذا  �سغف«  »حكاية 

الق�سماين م�سرية �رشكة  ح�سني 

الع�سل  اإنتاج  يف  لبنان  جبال 

التي  امل�سرية  تلك  وت�سويقه، 

امتدت على مدى ن�سف قرن بذل 

والده اإبراهيم الق�سماين خاللها 

النحالني  مع  كثرية  جهوداً 

نظر  ولفت  بالقطاع  للنهو�س 

على  االإ�ساءة  عرب  اإليه  الدولة 

اإهميته االإقت�سادية والبيئية.
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بهدف  ع 
ّ
وال��ت��ن��و د 

ّ
ال��ت��ج��د

امل�صتهلكني،  اأذواق  مواكبة 

»باتي�رشي  ��ز 
ّ
مي��ي م��ا  ه��و 

لوليتا« الذي يويل �صناعته 

خالل  من  فائقًا  اهتمامًا 

واأف�صل  اأج���ود  ا���ص��ت��خ��دام 

اأن���واع امل���واد االأول��ي��ة من 

ط��ح��ني و���ص��ك��ر و���ص��وك��وال 

لي�صكل  وغ���ريه���ا  وزب�����دة 

قطاع  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة 

���ص��ن��اع��ة احل���ل���وي���ات يف 

بجمال  ي�صتهر  الذي  لبنان 

ابتكاراته وجودة اإنتاجه. 

يتمتع  التي  اخل��ربة  ولعل 

بها مدير »باتي�رشي لوليتا« 

ز 
ّ
التمي يف  مهمًا  عاماًل  �رشتوين  و�صام 

واالإبداع الذي يقدمه يف عمله، ف�رشتوين 

الذي يعترب من اأمهر الطباخني يف عامل 

�صناعة احللويات يعطي دورات خا�صة 

با�صتمرار  ويعمل   ،AUCE جامعة  يف 

املهنة  تطور يف  اأي  مواكبة  وجد على 

وي����درك اأه��م��ي��ة االح����رتاف واخل���ربة 

املجال.  ه��ذا  االإب��ت��ك��اري يف  وال���ذوق 

واأكد �رشتوين يف حديث مع »ال�صناعة 

التطوير  اأهمية  »اأن  على  واالقت�صاد«  

ومواكبة  واالأبحاث  االإطالع  يف  تكمن 

التجدد والتطور، اإذ اإن �صناعة احللويات 

جديد  عليها  يطراأ  ال�صناعات  ك�صائر 

دائما«. وقال: »مبا اأنني كنت �صيفًا يف 

اأهمية وجود  اأعرف  هذه املهنة �صابقًا 

اأ�صحاب اخلربة واملتمكنني منها، من 

اإ�رشارنا على وجود  هذا املنطلق كان 

اإبتكاري  وذوق  فنية  خربة  واأ�صحاب  وحمرتفني  متخ�ص�صني 

يف هذا املجال، لن�صكل معًا فريقًا جديرا بثقة النا�س يواكب كل 

تطور يطراأ على العملية االإنتاجية يف جمال �صناعة احللويات، 

التناف�س ونتمتع باجلودة وال�صكل وفقًا لكل  فنكون يف واجهة 

ما يطلبه امل�صتهلك«. 

واأ�صاف: »نعمل يف م�صانعنا على اإتقان ما نقدمه، فكان ال بد 

من توزيع العمل على اأق�صام، ق�صم للمعمل يف منطقة التحويطة 

يف  للعر�س  وق�صم  اأنواعها  على  احللويات  �صناعة  تتم  حيث 

داخل  ق�صمًا  ابتكرنا  كما  الكفاءات.  منطقة  يف  الباتي�رشي 

مات قوالب 
ّ
امل�صنع يعمل فيه متخ�ص�صون يف جمال تزيني جم�ص

احللوى، لنواكب التطور 

التو�صل  مت  م��ا  واآخ���ر 

يف  ابتكارات  من  اإليه 

من  النوع  هذا  �صناعة 

احللويات«.

الجودة
اإىل  ���رشت��وين  واأ����ص���ار 

ومنذ  »الباتي�رشي  اأن  

خمتلف  ينتج  تاأ�صي�صه 

اأن��������واع احل���ل���وي���ات، 

ف�����ص��ن��ع��ن��ا احل��ل��وي��ات 

ال��ع��رب��ي��ة واالإف��رجن��ي��ة 

وال���ب���وظ���ة وال���ك���ات���و 

وال�����ص��وك��وال. واأول��ي��ن��ا 

هذه ال�صناعة اهتمامًا فائقًا من خالل 

اجلودة  ملعايري  ودائمة  دقيقة  مراقبة 

يف االإنتاج«.

بكل  يعمل  »الباتي�رشي  اأن  اعترب  واإذ 

لبنان(،  يف  )�صنع  �صعار  حت��ت  فخر 

على  دائمًا  من�صب  »االهتمام  اأن  اأكد 

تطوير  يريد  »م��ن  وق���ال:  االإب��ت��ك��ار«. 

عمله يبحث دائما عن الو�صائل التقنية 

اأجل مواكبتها،  املتطورة واحلديثة من 

ن�صعى  حت��دي��داً.  نحن  نفعله  ما  وه��ذا 

الإبقاء  الالزمة  الو�صائل  كل  الإيجاد 

�صناعتنا يف الطليعة، ومن هذا املنطلق 

ي�صم م�صنعنا اأحدث االآالت التي ميكن 

اأن تطرح يف االأ�صواق وهذا ي�صاعدنا يف 

ومواكبة  �صناعتنا  جتدد  على  احلفاظ 

مبتكر  هو  ما  بكل  وتقنياته  الع�رش 

وحديث«. 

�صمح  لوليتا  اإنتاج  بها  يتمتع  التي  العالية  »اجلودة  اأن  وك�صف 

لها بدخول االأ�صواق اخلارجية يف الدول العربية وعدد من الدول 

االأوروبية، ولذلك هناك �صعي م�صتمر نحو تو�صيع خطوط االإنتاج 

ملواكبة حاجات االأ�صواق«.

عدة  يواجه  ال�صناعي  القطاع  يف  العمل  اأن  �رشتوين  واعترب 

حتديات ب�صكل عام، ولفت اإىل اأن ارتفاع كلفة الطاقة من اأبرز 

امل�صاكل التي يعاين منها القطاع، اإذ باتت ت�صكل عبئًا ثقياًل من 

االإنتاج االأجنبية، ما  االإنتاج مقارنة مع كلفة  �صاأنه رفع كلفة 

ي�صاهم يف رفع االأ�صعار ب�صكل كبري وتخفي�س القدرات التناف�صية 

للمنتجات«.

»باتيسري لوليتا«.. اإلبتكار واإلبداع في صناعة الحلويات
شرتوني: نواكب التطور باستمرار

الشرتوني يتوسط فريق العمل في لوليتا
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ويعترب االأمني مهمة النهو�س بالقطاع 

على  تقع  م�صرتكة  مهمة  ال�صناعي 

وال  معًا  وال��دول��ة  ال�صناعيني  عاتق 

ميكن اأن تكتمل من دون جهود الطرف 

على  دلياًل  اإال  لي�س  ذل��ك  واأن  االآخ��ر، 

�صوابية الروؤية التي يتمتع بها. 

واأ�صار االأمني يف حديث مع »ال�صناعة 

الذي  »ال��رتاج��ع  اأن  اإىل  واالقت�صاد« 

نتيجة  اللبناين  االإق��ت�����ص��اد  ي�صهده 

واملنطقة،  لبنان  يف  اال���ص��ط��راب��ات 

»طيبات«  �صعي  ي��وق��ف  اأن  ميكن  ال 

دخلت  التي  »طيبات«  ف�  التطور،  اأىل 

املجال ال�صناعي منذ اربع �صنوات يف 

املقلية  البطاطا  �رشائح  ت�صنيع  جمال 

يف  لها  مهم  مكان  حجز  من  متكنت 

اإي�صال  من  متكنت  اإذ  املناف�صة،  حلبة 

منتجاتها اإىل امل�صتهلكني يف االأ�صواق 

االأ�صواق  دخول  اإىل  وتتطلع  الداخلية 

اخلارجية يف القريب العاجل«.

ولفت االأمني اإىل »اأن اجلودة التي يتمتع 

حتقيق  من  مكّنته  طيبات  اإنتاج  بها 

اإىل  ولفت  ق�صري«.  وقت  يف  جناحات 

من  االأولية  مواده  يت�صلم  »امل�صنع  اأن 

وفقًا   لي�صنعها  اللبنانيني،  املزارعني 

من  ترفع  وعاملية  اأوروب��ي��ة  ملعايري 

وجتعله  لالإنتاج  التناف�صية  القدرات 

موؤهاًل ليكون مو�صع ثقة امل�صتهلكني«.

عدم االستقرار
واأو�صح االأمني اأن اأوىل املعوقات التي 

تواجه عمل ال�رشكة هو عدم اال�صتقرار 

االأم��ن��ي ك��ون��ه ال��ه��اج�����س االأ���ص��ا���ص��ي 

»لعدم  وقال:  ال�صناعيني،   يقلق  الذي 

يف  كبرية  �صلبية  تاأثريات  اال�صتقرار 

يف  وب��ال��ت��ايل  الب�صائع  على  الطلب 

هناك  �صك،  دون  من  االرب��اح.  هام�س 

لكن  القطاع  تعرت�س  كثرية  م�صاكل 

ال�صناعي اعتاد عليها بدءاً من ارتفاع 

الب�صاعة  من  واملناف�صة  االإنتاج  كلفة 

االأ�صواق  بها  تغرق  التي  امل�صتوردة 

تخطاها  العهد  قدمية  م�صاكل  كلها   ..

ال�صناعي ومتكن من النجاح يف ظلها«.

بالقطاع  النهو�س  »مهمة  اأن  راأى  واإذ 

التناف�صية  ال��ق��درات  ورف��ع  ال�صناعي 

اللبنانية م�صوؤولية م�صرتكة  للمنتجات 

اأنه  اعترب  وال��دول��ة«،  ال�صناعيني  بني 

واإي��الءه  القطاع،  رعاية  الدولة  »على 

يتنا�صبان  اللذين  وال��دع��م  االهتمام 

الدولة  على  كما  ال�صوق.  يف  ومكانته 

وم�صاعدة  ال�صادرات  دعم  على  العمل 

ال�صناعي يف ت�رشيف اإنتاجه وحمايته 

حني  يف  اخل��ارج��ي��ة.  املناف�صة  م��ن 

منتجات  تقدمي  ال�صناعيني  على  يجب 

قادرة  �صحية  ومعايري  عالية  بجودة 

اخلارجية  االأ�صواق  يف  املناف�صة  على 

»متتع  اأن  على  د 
ّ
و���ص��د وال��داخ��ل��ي��ة«. 

االإنتاج ال�صناعي مبعايري عالية قد ال 

م اإذا 
ّ
ميّكن ال�صناعي من حتقيق اأي تقد

كانت الدولة غائبة عن �صوؤون القطاع 

وال تدعمه«.

وك�صف اأن »طيبات تعمل ب�صكل م�صتمر 

على التطوير، وقد و�صعت خطة تتناول 

�صاأنه  من  ما  وامل�صنع  املنتج  تطوير 

املناف�صة  على  ال�رشكة  ق��درات  �صقل 

اأك��رث  م��رات��ب  اإىل  واإي�صالها  عامليًا 

تقدمًا«.

»طيبات«.. سعي متواصل نحو التطور
 األمين: نتطلع إلى دخول األسواق الخارجية

مل يكن احلديث مع املدير االإداري 

االأمني  رواد  طيبات  �رشكة  يف 

ال�ساب  ذلك  اأجوبة  ففي  عاديًا، 

اإميان وا�سح بال�سناعة ودورها 

الوطني،  االإقت�ساد  دعم  يف 

االأحق  هو  لبنان  اأن  يرى  فهو 

اأن  ويعترب  اأبنائه،  با�ستثمارات 

ال اأحد غري اللبنانيني قادر على 

ال�سناعية،  لبنان  مكانة  رفع 

عن  تغا�سوا  اإن  اأنهم  مو�سحًا 

»بلدهم  اخلطوة  بهذه  القيام 

�سرياوح مكانه«.

 الجودة التي يتمتع 

 بها إنتاج »طيبات« 

رفعت من قدراته 

التنافسية وجعلته موضعًا 

لثقة المستهلكين
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