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الإفتتاحية

تحديات المنافسة
ي�صهد القطاع ال�صناعي اللبناين مفارقة فادحة، منذ انفجار الأزمة ال�صورية. فمن جهة تدل الأرقام على ازدياد الت�صدير 

يف ال�صنوات الع�رش الأخرية من الألفية الثالثة )2000 ـ 2010(، ومن جهة اأخرى ت�صري الوقائع اإىل تعرث واإقفال عدد من 

املوؤ�ص�صات ال�صناعية، رغم اأن الإقت�صاد اللبناين ميلك طاقات ب�رشية ومالية كاملة ت�صمح له باإطالق نه�صة اإقت�صادية 

م�صتدمية، تقوم على تفعيل جميع القطاعات الإقت�صادية، وخ�صو�صًا قطاعات الإنتاج.

تواجه ال�صناعة اللبنانية معايري حتديات املناف�صة احلديثة، وهو الأمر الذي يعيق الدورة الإقت�صادية، وياأتي يف مقدمها 

اأ�صعار الطاقة املرتفعة، التي يعتمد عليها عدد من القطاعات ب�صكل اأ�صا�صي يف الإنتاج ومن بينها ال�صناعة، وهو ما 

اأ�صعارها عن الواقع الفعلي يف  اأو�صاع �صعبة، نظراً لعتمادها على املواد الأولية، التي ل تعبرّ  يجعلها تتخبط يف 

الأ�صواق الدولية. 

التجارة  اإىل منظمة  الن�صمام  اأعمال �صعبة، حتكمها �رشوط  ال�صناعة يف لبنان ين�صط يف بيئة  اأن قطاع  ل �صك يف 

العاملية، وهي متعلقة ب�صيا�صات الإنتاج والدعم واملعاملة الوطنية والتجارة املتكافئة، بالإ�صافة اإىل تراجع الطلب 

العاملي على ال�صلع ول �صيما تلك املنتجة يف الدول النامية، ف�صاًل عن �صعف املكون التكنولوجي والقيمة امل�صافة 

يف ال�صناعات الوطنية، و�صعف تناف�س املنتجات اللبنانية جلهة تكلفة الإنتاج باملقارنة مع الدول العربية الأخرى، 

حتديات حملية ت�صمل الختناقات يف ال�صيا�صات الإقت�صادية وغياب توجه �صناعي وطني �صامل ومفعل، وارتفاع تكلفة 

املعامالت الإدارية املرتبطة بالقيام بالأعمال والت�صنيع والت�صويق والت�صدير، لكن رغم هذا املناخ ت�صتمر ال�صناعة 

اللبنانية يف �صعيها للنهو�س جودة ونوعية وميزات تفا�صلية وتو�صيعًا ال�رشكاء التجاريني. 

ولكن يف �صوء اأزمات املنطقة، وا�صتمرار حال عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني يف لبنان خالل ال�صنوات القليلة املا�صية، 

عك�س تراجع منو حجم ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية يف ال�صنوات اخلم�س الأخرية، مدى معاناة ال�صناعيني. 

وعلى �صوء ذلك، فاإن من اأهم احللول التي تن�صدها ال�صناعة، تكمن يف الجتاه نحو تبني �صيا�صة �صناعية تعتمد 3 

مبادئ اأ�صا�صية: تطبيق مبداأ املعاملة باملثل على ال�صناعات املناف�صة، خف�س اأ�صعار الطاقة دائم، و�صن قوانني واإجراءات 

من �صاأنها حماية الإنتاج املحلي وكذلك حماية امل�صتهلك.

ومن حق القطاع ال�صناعي اأن يقدم اقرتاحات لكي ت�صع احلكومة تعريفات لل�صناعات املعتمدة على الطاقة املكثقة، 

وت�صم هذه املجموعة املوؤ�ص�صات ال�صناعية التي تفوق لديها ن�صبة ا�صترياد املازوت عن 10 يف املئة من اإجمايل حجم 

الأعمال. وميكن حتقيق ذلك من خالل مراجعة ال�رشيبة على القيمة امل�صافة.

وتعاين ال�صناعة اللبنانية من م�صكالت عدة، وميكن ح�رش اأبرزها يف العناوين الرئي�صية الآتية:

 اإرتفاع كلفة الإنتاج واليد العاملة الوطنية.

 غياب اأي نوع من احلماية حيال اإغراق الأ�صواق املحلية بالب�صائع واملنتجات.

 عوائق فنية واإدارية وت�رشيعية وقانونية.

 غياب خطة ر�صمية وا�صحة لدى الدولة.

 قلة املناطق ال�صناعية وعدم وجود البنى التحتية الأ�صا�صية فيها.

 �صاآلة التمويل ال�صناعي )%12،9( من جممل الت�صليفات باملقارنة مع م�صاهمة اأكب يف الناجت املحلي )8%(.

 اإرتفاع كلفة الت�صدير عب املرافئ اللبنانية ول �صيما مرفاأ بريوت واملطار.

 عدم تطبيق مبداأ املعاملة باملثل يف ما يتعلق بالإتفاقات التجارية حتى مع بلدان �صديقة و�صعت عوائق تقنية غري �رشيبية على ال�صترياد.

.)TVA عدم �صبط احلدود بال�صكل املطلوب )دخول ب�صائع من دون 

 مناف�صة غري م�رشوعة من موؤ�ص�صات غري مرخ�س لها.

 كلفة مرتفعة لتمويل الراأ�صمال الت�صغيلي.
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العــالــم فــي �شهــر

�صيانة  �صتتوىل  التي  »تريفي«  الإيطالية  ال�رشكة  اأخرجت 

دولر،  مليارا  قيمته  بعقد  فازت  فازت  بعدما  املو�صل،  �صد 

اأخرجت الأمريكيني عن طورهم ودفعتهم اإىل الالمعقول يف 

بع�صها  واختالق  احلوادث  ت�صخيم  خالل  من  ت�رشيحاتهم 

التهويالت  اأبرز هذه  العراقي، ومن  الآمان  خللخلة حال من 

الأمريكية هو خدعة انهيار �صد املو�صل.

ال�صد  �صدود هي:  ال�صد باحلقيقة من ثالثة  يتاألف  البداية  يف 

ترتفع  التي  الإ�صطناعية  والبحرية  التنظيمي  وال�صد  الرئي�س 

ل  اأ�صح  مبعنى  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  تقريبًا  مرتا   130
يوجد خوف اأو رعب، فهناك منظومة خا�صة ت�صبط ال�صد واأن 

لها  العراقية  املدن  �صيجتاح  الذي  الدعائية  الطوفان  �صائعة 

اأغرا�س م�صبوهة وما هي األ كذبة من بع�س الدول مثل تركيا 

واأمريكا. 

الذي  ال�صعب  على  التهويلية  الإطالقات  من  اإذاً،  طوفان،  هو 

من  امل�صوؤولة  غري  ال�صيا�صيات  وبع�س  التق�صف  ركنه   
ّ
هد

فطوفان  الطوفاين؟  التهويل  هذا  من  مل�صلحة  وهناك.  هنا 

فكيف  الدنيا  عرو�س  بهز  كفيل  والإ�صاعات«  »ال�صائعات 

منذ  العنيفة  الهزات  هذه  مثل  اإىل  با�صتمرار  يتعر�س  ب�صعب 

العام 2003؟ 

عقول  على  ا�صتحوذت  التي  املو�صل  �صد  ق�صة  يف  امل�صتجد 

من  والتحذيرات  الأمريكي«  »ال�رشاخ  اأن  هو  العراقيني 

الأمر  و�صل  حتى  م�صبوق  غري  ب�صكل  تتعاىل  بداأت  النهيار 

بالرئي�س الأمريكي باراك اأوباما اإىل اأنه بات ي�صعر بكوابي�س 

واأحالم مزعجة تق�س عليه م�صجعه وجتعله »يفز« بني احلني 

والآخر وال�صبب هو اخل�صية من انهيار �صد املو�صل الذي اإذا ما 

�صتختفي مدن كاملو�صل  العراق حيث  �صيغري خريطة  ح�صل 

والأنبار مع غرق بغداد!

ني عام)1983( على جمرى نهر 
ُ
ب الذي  اأن �صد املو�صل  يبدو 

�صمال مدينة املو�صل  الذي يبعد حواىل)50( كيلومرتاً  دجلة 

ويعد ال�صد الأكرب يف البالد والرابع على �صعيد ال�رشق الأو�صط، 

بات م�صدراً لالأخبار املقلقة والروايات والق�ص�س التي ت�صبه 

اإىل حد ما ق�ص�س األف ليلة وليلة. ومن حق العراقي اأن ي�صاأل 

ملاذا �صار ال�صد م�صدراً لكل هذا ال�صجيج الذي ل يكاد يهداأ 

ومن هي اجلهات التي تروج حل�صول املحذور منه وملاذا تلتزم 

حكومتنا العراقية ال�صمت اإزاء ما يح�صل وحتى الت�رشيحات 

التي ت�صدر منها عادة ما تكون مبت�رشة وخجولة، كما جاء 

يف ت�رشيح م�صت�صار وزارة املوارد املائية ال�صيد مهدي ر�صيد 

هم  ول  ال�صد  انهيار  على  موؤ�رش  ول  خماوف  ل  يقول:  الذي 

جاء  ما  اأو  وارداً،  اأمراً  بها  الت�صكيك  يجعل  ما  وهو  يحزنون 

يف تربير مديرية �صد املو�صل، يف )15 كانون الأول 2015(، 

من اأن الت�رشيحات ب�صاأن انهيار ال�صد »ثرثرة تهدف اإىل خلق 

الإرباك« لدى املواطنني، موؤكدة اأن و�صع ال�صد مطمئن وحتت 

املراقبة على مدار 24 �صاعة.

لفيلق  التهويلية  الإعالمية  التوظيفة  هذه  يف  اجلديد  فما 

الأخري،  هذا  يتحدث  اأمْل  بالذات؟  الوقت  هذا  يف  الأمريكيني، 

غزوه  منذ  الإنهيار  خماطر  عن  ر�صمية،  تقارير  ت�صري  كما 

 
ّ
رد كان  حني  يف  و2007؟  و2006   2005 الأعوام  يف  للعراق 

من  بالرغم   ،
ّ
ال�صد حال  با�صتقرار  العراقيني  الإخت�صا�صيني 

ع�صابات  قدوم  ب�صبب  لهيئته  الإ�صطرارية  الإهمال  اأ�صابيع 

�صد 
ُ
ا ما ر

ّ
داع�س يف �صيف 2014 و�صيطرتها على من�صاآته. اأم

ابات املعّطلة 
ّ
قات اأو من خلل، فاإّنه يتعّلق باإحدى البو

ّ
من معو

لأ�صباب فّنية واأخرى ب�صبب اأعمال التخريب، بح�صب تقارير. 

 
ّ
�س املن�صوبة على طول موقع ال�صد

ّ
فيما جميع اأجهزة التح�ص

، بح�صب م�صدر يف وزارة املوارد املائية. 
ّ
عاملة ب�صكل طبيعي

اإيطالية  �رشكة  اإىل  ال�صيانة  اأعمال  اأحالة  الأخرية،  وهذه 

م، عالوة على اتخاذ 
ّ
متخ�ص�صة كانت قد فازت بالعر�س املقد

اإىل  وت�رشيفه  فيه  املاء  من�صوب  بتخفي�س  احرتازية  تدابري 

 من ال�صغوط عليه.
ّ
مواقع اأخرى للحد

الوقت بالذات، قد يكون  فاإثارة امل�صاألة يف هذا  وبالنتيجة، 

ة على 
ّ
فيها مقا�صد وغايات �صيا�صية ترى فيها اأمريكا، الو�صي

ثرثرة أميركية 
على ضفاف بحيرة الموصل

بقلــم وسـام سعــد
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اإيجاد  الغايات. ومنها  ًة لتحقيق هذه 
َ
العراق، منا�صب �صيا�صة 

ة ب�صبب قربها من تنظيم 
ّ
موطئ قدم يف هذه املنطقة املهم

»داع�س« الإرهابي الذي ي�صيطر على املو�صل و�صهل نينوى، 

ن 
َ
وم التنظيم  هذا  قيادات  مع  قريٍب  متا�ٍس  على  تبقى  كي 

مي�صك الأر�س. فمعروٌف عن اأجهزة الإ�صتخبارات الأمريكية، 

توا�صُلها مع عنا�رش هذا التنظيم والتعاون مع قياداته ومع 

م�صاحِلها  اأهداٍف  حتقيق  اأجل  من  معا،  الأر�س  �صك 
ُ

مي ن 
ّ
م

بة عن ا�صتعداٍد وجاهزية 
َّ
 اأنباء م�رش

ُ
القومية العليا. كما ت�صري

لبع�س اأجهزتها الأمنية واللوج�صتية يف مواقع القتال، للتدخل 

 م�صاركة اأمريكية فاعلة 
ُ
ية ل ت�صتبعد

ّ
يف عمليات ع�صكرية �رش

باإجراء تنقالت بني عنا�رِش التنظيم، �صواء بعلٍم من احلكومة 

العراقية واإدارة اإقليم كرد�صتان، اأو من دون علمهما. 

 املو�صل، باعتباره واحداً من اأكرب �صدود 
ّ
يف كّل الأحوال، �صد

والهتمام  العناء  ي�صتحق  خطورة،  اأكرثها  ومن  املنطقة 

 11،11 بحجم  املنطقة  يف   
ّ
مائي خزيٍن  اأكرب  كوُنه  املفرط، 

 
ُ
وي�صند وال�صجر  الب�رش  وي�صقي  البالد  يرفد  مرتمكعب،  مليار 

املحطات  ت�صغيل  ينتجه  ما  جانب  اإىل  هذا  الإرواء.   
َ
م�صاريع

الألف  تتجاوز  �رشورية  كهربائية  طاقة  من  الكهرومائية 

ميغاواط، واإمكانية ال�صتفادة من حو�صه يف تربية الأ�صماك. 

 
ّ
ا كانت التحذيرات، اأو التطمينات، اأو الت�صكيكات، فال�صد

ً
لذا، اأي

املذكور، يبقى من رموز العراق ومعامِله، يرفد البالد بطاقات 

اإقت�صاده وتطوير  اأو باأخرى يف دعم  وثروات ت�صهم بطريقة 

بنيته وال�صتفادة من مياِهه اخلزينة يف العديد من الأغرا�س 

والغايات والفوائد.

يف اخلتام نتمنى من كل الذين يت�صدون للم�صوؤولية اإي�صاح 

حقيقة ما يدور من »هم�س و�رشاخ« ب�صاأن �صد املو�صل الذي 

يغرق  ل  كي  العامل  يف  الأخطر«  بـ»ال�صد  الأمريكيون  و�صفه 

وميوت يف خدعه العراقيني.
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توؤدي دول الربيك�س، دورا مهما ومتناميا 

نفوذها  ب�صبب  الدولية،  ال�صاحة  على 

الإقت�صادي،  الناجت  �صعيد  على  املتزايد 

العاملية  وال�صيا�صة  التجاري،  والتعاون 

حيث ت�صكل 30 % من م�صاحة الياب�صة يف 

العامل، وت�صم 40 % من جمموع �صكانه. 

كما ي�صل حجم الناجت الإقت�صادي لها ما 

الإقت�صادي  الناجت  من   %  18 من  يقرب 

حجم  من   %   15 اإىل  اإ�صافة  العامل،  يف 

ن�صف  جتــذب  كما  اخلارجية،  التجارة 

ال�صتثمارات الأجنبية  يف العامل.

�صنغهاي  منظمة  فــر�ــصــت  حــني  يف 

للتعاون ثقلها يف قلب امل�صهد الإقليمي 

ي�صتثمر  الأمريكي،  بالتهويل  امل�صغول 

فــالدميــري بوتني  الــرو�ــصــي  الــرئــيــ�ــس 

ـــالده يف  ب نــفــوذ  مـــدى  ــــراز  لإب دوره 

املحاور  اأهم   اأحد  الو�صطى،  اآ�صيا  قلب 

الأمريكية.  ال�صيا�صة  يف  ال�صرتاتيجية 

للتعاون متثل كيانًا  �صنغهاي  ومنظمة 

يف  ال�صطفاف  �ــرشورة  لتج�صيد  لــد 
ُ
و

دوًل  ي�صم  وهو  كربى،  دولية  تكتالت 

�صيا�صية  وتقاطعات  ــدادات  ــت ام لها 

بعد  خ�صو�صًا  وثقافية،  واإقت�صادية 

حني  يف  وباك�صتان،  الهند  ان�صمام 

تعترب اإيران وم�رش مراقبتان وتعمالن 

على الن�صمام اإىل هذه املنظمة.

»لعبة  كتابه  بريجن�صكي يف  قال عنهما 

 – �صينية  روؤية  اإنها  الكربى«:  ال�صطرجن 

رو�صية لعامل ما بعد النيوليبريالية، ورد 

الغربي  مبفهومها  العوملة  على  اآ�صيوي 

ضبطتا إيقاع الهيمنة األميركية المّغذي للنزاعات
»بريكس« و»شنغهاي«... التبشير بعالم جديد

بقلم فارس سعد

بعد انهيار الحتاد ال�صوفييتي يف نهاية الثمانينيات من القرن املا�صي اختل نظام القطبية الدولية وانفردت 

ارة يف التحكم مب�صري الب�رشية، تزرع احلروب وتغذي النزاعات. اأمريكا قوة متغطر�صة وجبَّ

منذ ذلك الوقت �صهد العامل حتولت جذرية على م�صتوى العامل، ُتعيد خلط الأوراق وُتخرج العامل من ع�رش 

الهيمنة الأمريكية والغربية  فقد �صهد امل�صهد الدويل ولدة ما يعرف مبجموعة دول »البيك�س« و»�صنغهاي«.

دول البيك�س ومنظمة �صنغهاي م�صار ل بد منه و�صط حال ال�صطراب الدويل ال�صائدة بعد اأن فقدت الأمم 

املتحدة �رشعية احل�صور وحتولت اإىل غرفة يف مكاتب وزارة اخلارجية الأمريكية
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انهيار  بعد  العامل  باأمركة  نــادى  الــذي 

الحتاد ال�صوفييتي.

تحالفات جديدة
التحولت  نظرية  تــوؤكــد  الوقائع  هــذه 

ميهد  مبا  الدويل  امل�صتوى  على  اجلارية 

على �صبط  قادرة  لن�صوء حماور  الطريق 

العامل  يف  الأمــريكــيــة  الهيمنة  اإيــقــاع 

بعيدا من النفالت واخلروج عن �صوابط 

التي  ال�صيا�صة  وهــي  الـــدويل  القانون 

مــدار  على  املتحدة  الــوليــات  اتبعتها 

اأيلول.   11 اأحــداث  منذ  املا�صية  احلقبة 

عرب  ذاتها  ــروح  ال مترير  حتــاول  والتي 

ذريعة  حتــت  جــديــدة  دولــيــة  حتالفات 

مواجهة الإرهاب.

و»�صنغهاي«  »بريك�س«  اأهـــداف  اأهـــم 

واأخذ  الــدويل،  النظام  يف  تــوازن  اإيجاد 

دور اأكرب يف الإقت�صاد العاملي، واإدخال 

و�صندوق  الــدويل  البنك  يف  اإ�صالحات 

مالية  موؤ�ص�صات  واإحــداث  الــدويل،  النقد 

و�صندوق  للتنمية،  »بريك�س«  كبنك 

الحتياطيات النقدية مل�صاعدة الدول يف 

اأوقات الطوارئ، وتعزيز �صبكة الأمان يف 

املالية العاملية.

كما اأنهما متثالن – على ال�صاحة الدولية 

– بدايات فعلية لتحول عاملي جديد مع 
اإ�صافة  والع�رشين،  احلادي  القرن  مطلع 

اإىل اأن هاتني القمتني جنحتا يف ت�صحيح 

مع  العامل  خ�رشها  التي  القطبية  نظام 

نهاية القرن الع�رشين بعد �صقوط املع�صكر 

الــوليــات  انــفــردت  حيث  ال�صوفياتي؛ 

املتحدة الأمريكية كقوة متغطر�صة.

»بريك�س«  منظمتا  اأكدت  لقد  باخت�صار؛ 

عاملي  ــظــام  ن مــالمــح  ــنــغــهــاي«  و»�ــص

مكافحة  الثنائية،  القطبية  يعتمد  جديد 

الإرهاب، واحلد من الهيمنة الإقت�صادية 

دعم  على  والعمل  اأمريكية(،   – )الأورو 

منو الإقت�صاد العاملي.

و«�صنغهاي«  »بريك�س«  جمموعة  اإن 

ــتــعــاون، تــ�ــصــكــالن بــارقــة اأمــــل يف  ــل ل

العاملي  للنظام  الهيكلي  الت�صحيح 

منها  ال�صغرية  الدول  واأ�صبحت  اجلديد، 

هذا  اإىل  لالن�صمام  تت�صابق  والكبرية 

ميثل  الـــذي  اجلــديــد  الـــدويل  التحالف 

التي  الب�رشية  م�صتقبل   يف 
رِّ

اخلري اجلانب 

تعاين الويالت واحلروب.

العوامل  كل  اأن  يبدو  فيه،  �صك  ل  مما 

م�صلحة  يف  تــ�ــصــب  ــة  ــي ــوع ــص ــو� امل

»بريك�س«  منظمتي  عمل  تطوير 

وتو�صيعهما،  و«�ــصــنــغــهــاي« 

دويل  قطب  اإىل  وحتويلهما 

واأمــنــيــًا  ع�صكريًا  فــاعــل، 

و�صيا�صيًا،  واإقت�صاديًا 

عامل  ــولدة  ب وتب�رشان 

عليه  يهيمن  ل  جديد 

الغرب.

اجلديد  احللف  هذا  اإن 

يف  ال�صد  حائط  ي�صكل 

الأطل�صي  د 
ّ
التمد وجه 

الأوروبي(  )الأمريكي– 

واإحـــــدى اآلـــيـــات دفــاع 

كما  نف�صه،  العامل عن  قلب 

اجليوبوليتيك،  علماء  ي�صفه 

البحرية  الــدولــة  هجوم  اأمـــام 

املتحدة،  الوليات  واأعني  الأقــوى 

)لعبة  كتابه  يف  بريجن�صكي  يقول  كما 

ال�صطرجن الكربى(.

بني  للحوار  اأع�صائها  دعـــوات  اأن  كما 

على  جوابًا  ت�صّكل  املختلفة  احل�صارات 

بــطــالن دعـــاوى »�ـــرشاع احلــ�ــصــارات« 

التي نادى بها هنتغتون كتف�صري مل�صرية 

التاريخ احل�صاري للب�رشية، واإ�صارة اإىل اأن 

التاريخ مل ينتِه كما ب�رّش املفكر الأمريكي 

فوكوياما يف كتابه »نهاية التاريخ«.

لقد �صكلت منظمتا »بريك�س« و«�صنغهاي« 

يف  الرو�صية  »اأوفــا«  بـ  قمتهما  اآخر  يف 

ملو�صكو  �صانحة  فر�صة   ،2015 متــوز 

التكاملية،  جتربتها  يف  قدما  للم�صي 

بوتني  الرو�صي  الرئي�س  ا�صتطاع  حيث 

حتقيق ثالثة مكا�صب مهمة: 

ـ التخفيف من حدة العقوبات الغربية   1
ــي  ــص الأورا� الإقــتــ�ــصــادي  على الحتـــاد 

 %  83 الرو�صي  الإقت�صاد  ميثل  ــذي  ال

اإقرار  بفعل   املحلي،  ناجته  اإجمايل  من 

توحيد جهود الحتاد الأورا�صي، واحلزام 

الإقت�صادي »طريق احلرير«، بعد تدار�س 

كل من الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني، 

وال�صيني �صي جني بينج، مل�رشوع دمج 

الإقت�صادي  الحتــاد  يف  احلرير  طريق 

اآليات  حــول  التباحث  مــع  الأورا�ــصــي، 

ــار  اإط يف  الــبــنــاء  للتعاون  ومــ�ــصــاريــع 

امل�رشوعني التكامليني.

الــداخــلــيــة بني  ـ  تــذويــب اخلــالفــات   2
اأع�صائه، عقب اللقاء الذي جمع زعماءه 

على هام�س القمتني، حيث عملت مو�صكو 

واأرمينيا  بيالرو�صيا  من  كل  دعم  على 

و»�رشيك  ــب«،  ــراق »م �صفتي  ملنحهما 

مع  �صنغهاي،  منظمة  يف  احلـــوار«  يف 

من  كل  مع  والتعاون  التن�صيق  جتديد 

بح�صبانهما  وقريغيز�صتان  كازاخ�صتان 

ع�صوين يف منظمة �صنغهاي.

3ـ  تعبيد الطريق للجمهوريات ال�صوفياتية 
اإىل  الن�صمام  يف  ـــرتددة  امل ال�صابقة 

بفعل  ــي،  ــص الأورا� الإقت�صادي  ــاد  الحت

خ�صو�صا  بها،  مو�صكو  عالقة  حت�صن 

يف  كع�صوين  وطاجيك�صتان  اأوزبك�صتان 

منظمة �صنغهاي، والأقرب من �صمن دول 

الحتــاد،  اإىل  لالإن�صمام  الو�صطى  اآ�صيا 

رو�صيا  من  دعما  تلقت  التي  واأذربيجان 

داخل  احلــوار  يف  �رشيك  �صفة  ملنحها 

اخلالفات  من  بالرغم  �صنغهاي،  منظمة 

مو�صكو  دعم  يف  املتمثلة  اجليو�صيا�صية 

لأرمينيا يف ملف »ناغورنو ـ كاراباخ«، 

من  لكل  املعامل  وا�صحة  ر�صالة  وهــي 

الرباغماتية  بــاأن  وجورجيا  مولدافيا 

الرو�صية،  ال�صرتاتيجية  �صمات  اإحــدى 

واأن الوقت قد حان لو�صع خالفاتها مع 

مو�صكو جانبا على غرار اأذربيجان.

دينامية روسية 
 
ّ
يري زبيغنيو بريجين�صكي اأنه ل ميكن عد
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بدون  اإمرباطورية  اأو  عظمى  قوة  رو�صيا 

اأوكرانيا، بناء على العديد من املعطيات 

ا�صتطاعة  فاإن  وبالتايل،  اجليو�صيا�صية. 

كييف،  يف  احلــكــم  نــظــام  قلب  ــغــرب  ال

وحتييد الأخرية عن النخراط يف الحتاد 

قا�صمة  �رشبة  الأورا�صي،  الإقت�صادي 

لأي م�رشوع اإحياء اإمرباطوري رو�صي.

لقمتي  ــا  ــي ــص رو� احــتــ�ــصــان  اأن  غـــري   

يف  الأخــريتــني  و�صنغهاي«  »بريك�س« 

الربط  عرب  بوتني  خاللها  �صكل  »اأوفــا«، 

بــني مــ�ــرشوعــي الحتــــاد الإقــتــ�ــصــادي 

»طريق  الإقت�صادي  واحلزام  الأورا�صي، 

لال�صرتاتيجية  اخرتاق  مبنزلة  احلرير«- 

وتقزميها،  برو�صيا  لالإحاطة  الأمريكية 

ا�صرتاتيجي  خمطط  لو�صع  ويتعداها  بل 

اأن  الرو�صية من جديد، خ�صو�صا  للعودة 

مو�صكو اجتهت �رشقا  من دون اأن تقطع 

وحلفائها  كييف  مع  غربا  احلــوار  حبل 

الغربيني.

وهنا، ميكن القول اإن بوتني جنح اإىل حد 

الدولية  العالقات  م�صار  اإعادة  يف  كبري 

ثقل،  ملركز  بخلقه  جديد،  ــوازن  ت نحو 

مبا  اإقليمية،  تكتالت  اإطــار  يف  وحتركه 

يجعل  ما  و»بريك�س«،  »�صنغهاي«  فيها 

اخلريطة  فــى  دائـــم  تــاأثــري  يف  مو�صكو 

و�صط  الدولية،  وال�صيا�صية  الإقت�صادية 

عامل معا�رش، معقد، وديناميكي.

دائم،   وتفاعل 
ّ

تغري املعا�رش يف  العامل   

اأن تتحرك �صمن املجال  وعلى وا�صنطن 

اخلطر  حجم  جيدا  تعي  واأن  لها،  املتاح 

القطب  اإطار  يف  �صيا�صاتها  ت�صكله  الذي 

باقي  مل�صالح  مــراعــاة  دون  ــواحــد،  ال

فتعدد  الدولية.  ال�صاحة  على  الفاعلني 

الأطراف يف حل الق�صايا الدولية مطلب 

وخلق  الدولية،  العالقات  لدمقرطة  ملح 

تعاون حقيقي بني الدول.

إيران في »شنغهاي« قريبًا
اإن ان�صمام باك�صتان والهند اإىل »منظمة 

�صنغهاي للتعاون«، جعل من هذا التكتل 

دول  اأربــع  من  يتاألف  حتالفًا  الإقليمي 

نووية، ما يعني حتقيق توازن اإ�صرتاتيجي 

الذي ي�صم ثالث قوى  الغربي  العامل  مع 

وبريطانيا  املتحدة  الوليات  نووية هي 

وفرن�صا، واجتمعت دول »�صنغهاي« على 

الإقت�صادية  م�صاحلها  من  تنبع  ثوابت 

وتهديدات  لتحديات  امل�صرتكة  وروؤيتها 

بوتني  قــال  ال�صدد  هــذا  ويف  املرحلة، 

الهند  الــعــالقــات بــني  تــاريــخ  »نــعــرف 

وباك�صتان وناأمل باأن ت�صبح »املنظمة« 

حول  و�ــصــط  حــلــول  عــن  للبحث  �صاحة 

اأن  »كما  واأردف  اخلالفية«،  امل�صائل 

دول »املنظمة« توؤيد ان�صمام اإيران، لكن 

ان�صمام  اإجــراءات  ا�صتكمال  اأوًل  ينبغي 

الهند وباك�صتان ثم �صندر�س اآفاق تو�صع 

»املنظمة«.

الرئي�س  دعمها  التي  ـــران  اإي ع�صوية 

اأ�صبحت  املنظمة  يف  ونــظــراوؤه  بوتني 

م�صاألة فنية حتتاج اإىل قليل من الوقت، 

من  مزيداً  التكتل  �صتك�صب  اأنها  �صك  ول 

الهيبة والتاأثري والفاعلية، وقال ال�صفري 

�صنائي،  مــهــدي  مو�صكو  يف  الإيــــراين 

�صيعود  »املنظمة«  اإىل  اإيــران  اإن�صمام 

املــجــالت  يف  الــطــرفــني  على  بالنفع 

عدة  م�صاكل  حل  على  و�صي�صاعد  كافة 

يف مقدمها حماربة الإرهاب والتطرف، 

واأكد اأن »اإيران حجر اأ�صا�صي يف الهيكلية 

الأمنية الإقليمية«.

اأ�صبحت  الدولية،  التوازنات  ح�صاب  ويف 

»�صنغهاي«، عامل اإغراء حتى لدول خارج 

 حيث مع ازدياد حجم 
ْ

الإقليم مثل م�رش

التحديات التي تعي�صها املنطقة العربية، 

ت�صعى  ــــاب  الره مكافحة  �صيما  ول 

من  خمــارج  عن  البحث  اإىل  عربية  دول 

»�صنغهاي«  يف  م�رش  ووجــدت  اأزماتها، 

�صبياًل لت�صوية اأزماتها. ويرى الباحث يف 

»�صي  الدولية  للدرا�صات  ال�صيني  املعهد 

يعك�س  املنظمة  تو�صيع  خطوة  اأن  ت�صه« 

الإقليمي  الأمــن  حماية  جمــال  تو�صيع 

اآ�صيا، ويف هذا  اآ�صيا اإىل جنوب  من و�صط 

اجلانب، ميكن لباك�صتان والهند ان توؤديا 

دورا مهما.

آليات الـ »بريكس«
اآلــيــات  اإنــ�ــصــاء  بتعزيز  يتعلق  مــا  ويف 

اقرتح  املقبلة،  املرحلة  يف  »بريك�س« 

املحللون ال�صينيون اأربعة طرق لتحقيق 

ذلك وتتمثل يف توطيد التكامل، وتقوية 

التنظيم، وتعزيز التن�صيق، ودفع التو�صع:

عقد  ــالل  خ مــن  التكامل  توطيد  اأول: 

التعاون واحلوارات  اآليات  القمم، واإن�صاء 

اآليات  واإقامة  امل�صتويات،  خمتلف  على 

مع  »بريك�س«  دول  زعماء  اجتماعات 

قادة دول املنطقة.

ا�صتمرار  التنظيم من خالل  تقوية  ثانيا: 

القمم،  اآلــيــة  حت�صني  يف  بريك�س  دول 

ــتــعــاون على  ــة ال ــي وتــو�ــصــيــع نــطــاق اآل

امل�صتوى الوزاري، وتعزيز التعاون حتت 

اإطار املنظمات الدولية.

ثالثا: تعزيز التن�صيق من خالل قيام دول 

)بريك�س  اآلية  مبناق�صة  م�صتقبال  بريك�س 

والهند والربازيل وجنوب اأفريقيا(، واآلية 

الدول  واآلية  والهند(،  ورو�صيا  )ال�صني 

والهند  الربازيل  )اأي  الأ�صا�صية  ــع  الأرب

من  وغريها  اأفريقيا(،  وجنوب  وال�صني 

اآليات بريك�س الثانوية.

رابعا: دفع التو�صع حيث تعد بريك�س اآلية 

تعاون منفتح و�صامل وقد يطلق تو�صعها 

لن�صمام  العنان  منا�صب  توقيت  يف 

ــادات الــ�ــصــاعــدة  ــص ــ� ــت ــن الإق ــد م ــزي امل

والإقت�صادات الأخرى.

املو�صوعية  الــعــوامــل  كــل  اإن  خــتــامــًا، 

منظمتي  عمل  تطوير  م�صلحة  يف  ت�صب 

وتو�صيعهما،  و«�صنغهاي«  »بريك�س« 

وحتويلهما اإىل قطب دويل فاعل، ع�صكريًا 

وهما  و�صيا�صيًا،  واإقت�صاديًا  واأمنيًا 

تب�رشان بولدة عامل جديد ل يهيمن عليه 

الغرب.
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احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير  برعاية 

ح�صن وح�صوره، نظمت وزارة ال�صناعة 

ور�صة عمل لتقييم اإّتفاقية ال�رشاكة مع 

اأوروبا، �صارك فيها املدير العام لوزارة 

عن  وممثلون  جدعون  داين  ال�صناعة 

وزارات ال�صناعة والإقت�صاد والتجارة 

واملال واإدارة اجلمارك ومعهد البحوث 

اللبنانية  الغرف  ــاد  واحت ال�صناعية 

وجــمــعــيــة الــ�ــصــنــاعــيــني وقــطــاعــات 

دة.
ّ
اإنتاجية متعد

بكلمة  الإجتماع  ح�صن  احلــاج  اإفتتح 

اأ�صار خاللها اإىل اأنه »عند توقيع اتفاقية 

ال�رشاكة، اأُطلقت وعود كثرية اأهمها اأن 

رين 
ّ
امل�صد اأمام  �صتتيح  الإتفاقية  هذه 

 اأكرث 
ّ
اللبنانيني الدخول اإىل اأ�صواق ُتعد

اأن  واعترب  م�صتهلك«.  مليون   300 من 

 من طرحها اأبرزها:
ّ
هناك اأ�صئلة ل بد

الأوروبية  ال�صوق  اإىل  فعاًل   هل دخلنا 

دول  اإىل  �صادراتنا  زيــادة  وا�صتطعنا 

زادت  التي  ذاتــهــا  بالن�صبة  الحتـــاد 

طوال  لبنان  اإىل  الأوروبية  ال�صادرات 

فرتة الإتفاقية؟

اأمام  الأوروبية  الأ�صواق  فتحت  -هل 

اتفاقية  نتيجة  اللبنانية  املنتجات 

ال�رشاكة؟

هل هناك عوائق لبنانية اأمام ان�صياب 

لبنان، يف مقابل  اإىل  الأوروبية  ال�صلع 

 من دخول 
ّ
العوائق الأوروبية التي حتد

املنتجات اللبنانية اإىل اأوروبا؟

هل تتعامل ال�صلطات الأوروبية مع اأي 

بال�رشعة  لبنانية  �صكوى  اأو  مراجعة 

ال�صلطات  بها  تتعامل  الــتــي  ذاتــهــا 

اأو  مراجعة  اأي  مع  املعنية  اللبنانية 

�صكوى اأوروبية؟

ما هي اأ�صباب تراجع اإيرادات اجلمارك 

بقيمة  املا�صية  الثالث  ال�صنوات  يف 

300 اإىل 400 مليار لرية؟
على  م�صتمر  ــي  الأوروب املنع  ملــاذا   -

من  وغذائية  �صناعية  منتجات  دخول 

علمًا  واأدويـــة،  واأجبان  واألبان  حلوم 

لهذه  املنتجة  اللبنانية  ال�رشكات  اأن 

الأ�صناف هي فروع ل�رشكات اأوروبية 

واإ�رشاف  �رشاكة  باتفاقات  مرتبطة  اأو 

مع �رشكات اأوروبية؟

والأهم من كل ما �صبق، هو ال�صوؤال عن 

هذه  من  اإقت�صاديًا  لبنان  اإفــادة  مدى 

الإتفاقية يف مقابل اإفادة اأوروبا منها؟

إقفال السوق
ال�صوق  فتحنا  حــ�ــصــن:  ـــاج  احل ـــال  وق

دول  ــل  ك منتجات  اأمــــام  اللبنانية 

يقفلون  الأ�صعار.  تنخف�س  ومل  العامل 

ة 
ّ
بحج لبنانية  منتجات  اأمام  اأ�صواقهم 

تتمّتع  منتجاتنا  اأن  علمًا  املوا�صفات، 

باأعلى معايري املوا�صفات واجلودة، يف 

حني متالأ الف�صائح عن الغ�س املق�صود 

املوا�صفات  يف  والتالعب  الإنتاج  يف 

و�صائل  العاملية  ال�رشكات  كربيات  يف 

النظريات  اأن  اإىل  اإذاً  نخل�س  ــالم.  الإع

توقيع  اأ�صا�صها  على  ني 
ُ
ب التي  ال�صابقة 

اتفاقات التجارة احلرة واتفاقية ال�رشاكة 

واتفاقية التي�صري العربية كانت نظريات 

غري �صحيحة، ومل تنقذ الإقت�صاد اللبناين 

من تعرّثه. يلقي البع�س امل�صوؤولية على 

ال�صوريني  والنازحني  ال�صورية  الأزمــة 

جعل  الأزمــة  هذه  تفاقم  اأن  لبنان.  اإىل 

ولكنه  تاأزمًا  اأكرث  الإقت�صادي  الو�صع 

يف  احلرب  بداية  قبل  جداً  ماأزومًا  كان 

�صورية.

مفاعيل ونتائج إتفاقية الشراكة األوروبية على طاولة وزارة الصناعة
الحاج حسن: لم تلِغ العوائق أمام صادراتنا 

ن�شاطات �شناعية

جانب من ورشة العمل
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ال�صناعة  وزارة  ــقــت  اأطــل

حــول  التوجيهي  »الــدلــيــل 

ممار�صات الت�صنيع اجليد يف 

اللبنانية«  الغذائية  امل�صانع 

اإنتاج  قطاعات  ي�صمل  الذي 

ــيء  ــن الـــدجـــاج والــلــحــم ال

وم�صتح�رشاتهما  واملطبوخ 

ــا واخلـــبـــز  ــم ــه ــات ــج ــت ــن وم

ـــولت  ـــاأك واحلــلــويــات وامل

اجلاهزة.

وزير  برعاية  الإحتفال  اأقيم 

ح�صني  الــدكــتــور  ال�صناعة 

ــــاج حــ�ــصــن ومــ�ــصــاركــة  احل

ــس  ــا� ــق اخل ــص ــ� نـــائـــب املــن

لبنان  يف  املــتــحــدة  ـــالأمم  ل

وممثل  ـــي،  ـــن لزاري فيليب 

ــحــدة  املــت الأمم  مــنــظــمــة 

)يونيدو(  ال�صناعية  للتنمية 

واملدير  با�صيني،  كري�صتيانو 

اأ�صحاب ال�صناعات  العام للوزارة داين جدعون، ورئي�س نقابة 

والــدواء،  الغذاء  جمال  يف  و�صناعيني  حطيط،  اأحمد  الغذائية 

املقايي�س  وموؤ�ص�صة  وال�صناعة  الزراعة  وزارتــي  عن  وممثلني 

واملوا�صفات )ليبنور( ومعهد البحوث ال�صناعية.

م�صرتك  برنامج  هو  الذي   TOKTEN م�رشوع  لزاريني  تناول 

عرب  اللبنانية  واحلكومة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بني 

وزارة ال�صناعة والإنت�صار اللبناين، بهدف دمج خربات ومهارات 

العلماء واخلرباء اللبنانيني املغرتبني لتلبية حاجات الإقت�صاد 

اللبناين.

الحاج حسن
من جهته، اأثنى احلاج ح�صن على »التعاون القائم واملثمر بني 

وزارة ال�صناعة ومنظمات الأمم املتحدة، ول �صيما مع يونيدو 

الدليل  اإطــالق  »اإن  وقــال:  الإمنائي«.  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

التوجيهي هو منط من الن�صاط الإيجابي والبناء الذي يجمع بني 

جميع ال�رشكاء املعنيني يف قطاع الت�صنيع الغذائي. ويهمنا اأن 

نحافظ على ازدهار هذا القطاع وتطويره لأنه ميثل جزءا كبريا 

 25 20 اىل  العمل وي�صكل  اللبنانية ويوؤمن فر�س  ال�صناعة  من 

يف املئة من ال�صادرات اللبنانية، اإ�صافة اإىل اأنه يوؤمن منتجات 

اللبناين. نحن نت�صجع ونفتخر مبا  ا�صتهالكية للمجتمع  غذائية 

ن�صمعه من �صهادات �صادرة عن خرباء عامليني تفقدوا امل�صانع 

اللبنانية واأبدوا اإعجابهم مب�صتوى الإنتاج ومطابقته املوا�صفات 

�صالمة  على  الرقابة  م�صتوى  »اأن  ح�صن  احلاج  واأكد  العاملية«. 

الغذاء يف لبنان هو بني الأعلى عامليا. املطلوب اإذاً اأن ن�صتمر يف 

العمل الإيجابي وتطبيق القوانني وتطوير املوا�صفات والقواعد 

بني  والتفاعل  املخربية  الفحو�س  واإجراء  بها  واللتزام  الفنية 

رقابة الأجهزة احلكومية والرقابة الذاتية«.

أهمية الدليل
هذا وقدم جدعون �رشحا عن اأهمية الدليل الذي هو ثمرة تعاون 

بني وزارة ال�صناعة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان 

اللبنانيني  املغرتبني  وخربات  مهارات  نقل  »برنامج  اإطار  يف 

توىل  ثــم   .»TOKTEN الم  وطنهم  يف  منها  وال�ــصــتــفــادة 

الربوف�صور اللبناين الأ�صل من جامعة كان�صا�س الأمريكية فادي 

عرموين حت�صري الدليل بالتعاون مع فريق عمل وزارة ال�صناعة 

واأخذ  عديدة  م�صانع  �صملت  ميدانية  بزيارات  القيام  خالل  من 

خمتربات  يف  عليها  املخربية  الفحو�س  واإجــراء  منها  العينات 

لل�صناعيني  مرجعا  الدليل  و�صي�صكل  ال�صناعية.  البحوث  معهد 

كما للمفت�صني يف الإدارات املعنية على �صالمة الغذاء.

ا�صت�صاف، بح�صور جدعون، ور�صة عمل  قد  وكان احلاج ح�صن 

بني جمموعة من ال�صناعيني ووفد من اجلمعية اللبنانية لتقدم 

دكتوراه  طالب  وت�صعة  عويني  نعيم  الدكتور  برئا�صة  العلوم 

�رشحوا موا�صيع الأطروحات التي يح�رشونها والتي لها عالقة 

بكيفية تطوير وحت�صني الأداء داخل املوؤ�ص�صات وامل�صانع، ف�صال 

عن الإ�صهام يف ابتكار منتجات جديدة ذات قيمة م�صافة وجودة 

عالية وباأقل كلفة.

إطالق »دليل التصنيع الجيد في المصانع الغذائية«
الحاج حسن: لتطبيق القوانين وتطوير المواصفات

خالل اطالق الدليل
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ن�شاطات �شناعية

يف اإطار اجلهود التي تبذلها جمعية 

�صبيل  يف  اللبنانيني  ال�صناعيني 

التوا�صل مع املعنيني كافة بامللف 

رئي�س  بحث  اللبناين،  الإقت�صادي 

اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية 

رئي�س  مع  اجلميل،  فــادي  الدكتور 

هيئة اإدارة قطاع البرتول املهند�س 

حممد  ال�صيد  يرافقه  الذهبي  و�صام 

�صايف، يف �صبل التعاون بني جمعية 

جمالت  يف  والهيئة  ال�صناعيني 

الطاقة عمومًا وقطاع النفط والغاز 

خ�صو�صًا.

واأكد اجلميل اأن الرثوة النفطية يف لبنان 

نوعية  قفزة  اللبنانية  لل�صناعة  �صتوؤمن 

ال�صناعات  و�صتحيي  كافة،  بقطاعاتها 

التي  ال�صناعات  ول�صيما  القائمة، 

ت�صتعمل الطاقة املكثفة يف اإنتاجها. 

وراأى اأن ا�صتخراج الرثوة النفطية �صيوؤدي 

دوراً اأ�صا�صيًا وحموريًا يف خلق �صناعات 

البرتوكيميائية،  كال�صناعات  جديدة 

يف  خام  كمادة  اأخرى  �صناعات  ويطور 

والألياف  واللدائن  البال�صتيك  �صناعة 

اأولية  وكمادة  والأ�ــصــبــاغ،  ال�صناعية 

فال�صناعة  املعدنية،  الزيوت  اإنتاج  يف 

فر�س  ا�صتنباط  اإىل  مدعوة  اللبنانية 

لإطالق واإجناح �صناعات جديدة مبنية 

على البتكار والإبداع.

والغاز  النفط  ا�صتخراج  اأن  اجلميل  واأكد 

�صناعات  على  الطلب  من  يزيد  �صوف 

لبنانية قائمة، وحتى من حركة التنقيب 

�صتحرك  الــتــي  ذاتــهــا  بحد  النفط  عــن 

بعجلة  و�صتدفع  ال�صناعية  القطاعات 

الإقت�صاد اإىل تنمية نن�صدها جميعًا.

كما اأكد اهتمام اجلمعية بالقطاع النفطي 

منذ اإطالقه مبا له من تاأثري مبا�رش على 

كلفة  تخفي�س  ال�صناعة من جهة  قطاع 

القدرة  رفــع  وبالتايل  حمليًا  الإنــتــاج 

التناف�صية لل�صناعة الوطنية.

خطة  على  احلا�رشين  اجلميل  اأطلع  ثم 

للنهو�س  اجلمعية  اأعدتها  التي  العمل 

�صاملة  روؤية  ت�صمنت  والتي  بالإقت�صاد 

لتحقيق الإ�صالحات ال�رشورية للتعايف 

والدفع قدمًا لنمو الإقت�صاد الوطني ومن 

وخطة  الإقت�صادية  احلوافز  بنودها  اأهم 

وال�رشاكة  الإدارة  وحت�صني  اإ�صالح 

ــام واخلــا�ــس  ــع بــني الــقــطــاعــني ال

متعلق  بند  اإىل  بالإ�صافة   )PPP(

للغاز  الأف�صل  ال�صتثمار  بكيفية 

الطبيعي. واأ�صار اجلميل اإىل اأنه �صبق 

للجمعية اأن عر�صت لهذه اخلطة مع 

والإقت�صادية  ال�صيا�صية  الفاعليات 

اآلــيــات  ــجــاد  اإي على  للعمل  كــافــة 

يف  لإقــرارهــا  وتنفيذية  ت�رشيعية 

العام 2015.

الذهبي
ـــق الــذهــبــي اجلــمــيــل على  ــــدوره، واف ب

يف  ال�صناعي  القطاع  اإ�ــرشاك  �ــرشورة 

ال�صتك�صاف  قــطــاع  اإطــــالق  مــواكــبــة 

والتنقيب لتعزيز ال�رشاكة بني القطاعني 

جاذبة  بيئة  وار�ــصــاء  واخلــا�ــس  العام 

للم�صتثمرين املحليني للعمل يف الأن�صطة 

لتحقيق  وذلك  البرتويل  للقطاع  الداعمة 

والإجتماعية  الإقــتــ�ــصــاديــة  املنفعة 

الق�صوى على ال�صعيد الوطني. 

العمل  �ــرشورة  على  الذهبي  د 
ّ
�صد كما 

لبناء قطاع تقدمي خدمات و�صلع متطورة 

حاجيات  ودعـــم  تلبية  على  وقــــادرة 

الأن�صطة البرتولية يف مراحلها الأوىل. 

اأطر  حتديد  على  التفاق  مت  اخلتام  ويف 

التعاون بني اجلمعية والهيئة ومناق�صتها 

يف اجتماعات يتم عقدها لحقّا.

الجميل يلتقي رئيس هيئة إدارة البترول:
الثروة النفطية تؤمن للصناعة قفزة نوعية

جال وزير ال�صناعة ح�صني احلاج ح�صن على م�صانع يف جبيل 

النائب  فيها  رافقه  الق�صاء،  يف  ال�صناعيني  جتمع  من  بدعوة 

عبا�س الها�صم، ومدير عام وزارة ال�صناعة داين جدعون، وم�صوؤول 

العالقات العامة - جبيل يف حزب اهلل املهند�س ح�صن املقداد.

اأننا  قناعتنا  �صتزيد  الزيارة  هذه  »اإن  اىل  ح�صن  احلاج  وا�صار 

لعدة  وتطويرها  اللبنانية  ال�صناعة  بدعم  معنيون  لبنان  يف 

اأهداف، واأهمها خلق فر�س عمل جديدة، وخف�س عجز امليزان 

التجاري، حيث باإمكان م�صانعنا ت�صدير منتجاتها اىل اخلارج 

بجودة عالية، من دون اأن يعني ذلك وقف ال�صترياد من اخلارج، 

ال�صادرات«،  ن�صبة  رفــع  ــوازاة  مب تخفيفه  على  العمل  واإمنــا 

لبنان،   يف 
ّ
التجارة والقت�صاد احلر »اأهمية حرية  م�صدداً على 

اليد  اأو  الوطنية  الزراعة  اأو  ال�صناعة  ح�صاب  على  لي�س  وامنا 

ال، 
ّ
العاملة اللبنانية، �صواء كانت من مهند�صني اأو فنيني اأو عم

فاملطلوب يف نهاية املطاف تاأمني فر�س العمل حلوايل 40 األف 

مواطن لبناين �صنويًا، وعلى و�صائل الإعالم وال�صيا�صيني زيارة 

الوطنية«،  ال�صناعة  ر 
ّ
تطو حجم  على  والطالع  امل�صانع  هذه 

ر 
ّ
م�صرياً اإىل اأن »هذا املوقف كان ميّثل اأقلية يف لبنان، وقد تطو

لي�صبح راأي الأكرثية من املواطنني كافة«، وم�صت�صهداً يف هذا 

مبوازاة  ال�صناعة  على  تعتمد  املتقدمة  »الدول  بكون  ال�صياق 

القطاعات الأخرى«.

الحاج حسن يزور مصانع في جبيل

صورة تذكارية عقب اللقاء



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 153 ني�سان 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 13

)ايــدال(  ال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  رئي�س  افتتح 

املهند�س نبيل عيتاين وقن�صل لبنان العام يف دبي �صامي منري 

ورئي�س نقابة اأ�صحاب ال�صناعات الغذائية اأحمد حطيط اجلناح 

اللبناين يف معر�س غولف فود 2016 يف مركز التجارة العاملي 

يف دبي.

م�صاركة  عن  ف�صاًل   ،53 لبنان  من  الآتني  العار�صني  عدد  بلغ 

ها يف الدول العربية والأوروبية يف 
ّ
موؤ�ص�صات لبنانية عديدة مقر

ار 
ّ
ّر اأن ي�صل عدد الزو

�صة اأخرى من املعر�س. وقد
ّ

اأق�صام متخ�ص

اإىل حدود املئة األف زائر. واأعلنت نقابة ال�صناعات الغذائية عن 

املقبل  العام  اأكرب  م�صاحة  حجز  اإىل  املعر�س  اإدارة  مع  �صعيها 

تلبية لرغبة العار�صني الراغبني يف تو�صيع اأجنحتهم من جهة، 

وا�صتجابة لرغبة عار�صني اآخرين بامل�صاركة.

حطيط
الر�صمية  بالرعاية  حطيط  النقيب  ــب 

ّ
رح ال�رشيط،   

ّ
ق�س بعد 

ع 
ّ
و�صج املعنية.  والدارات  الـــوزارات  دعــم  �صاكراً  لالفتتاح، 

�صة، ل 
ّ

حطيط ال�صناعيني على امل�صاركة يف املعار�س املتخ�ص

اأ�صبح يف طليعة املعار�س العاملية  ما يف غولف فود الذي 
ّ
�صي

ع وعدد الزوار، اإىل 
ّ
ية والتنو

ّ
�صة بالغذاء من حيث الأهم

ّ
املتخ�ص

جانب معر�صي اأنوغا يف املانيا و�صيال يف فرن�صا«.

الجمّيل
فادي  الدكتور  اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية  رئي�س  وعلق 

�صة، قائاًل 
ّ

اأهمية امل�صاركة يف املعار�س املتخ�ص ل على 
ّ
اجلمي

اإنها ت�صّكل م�صاحة لقاء مبا�رش بني ال�رشكاء يف العمل، وفر�صة 

بها،  جدد  ني 
ّ
مهتم وتعريف  منتجاته  ال�صناعي  لعر�س  كبرية 

مقابل اكت�صافه ميزات الب�صاعة املناف�صة واآخر البتكارات يف 

جمال عمله، والتوا�صل مع العدد الأكرب من العاملني يف القطاع 

ذاته يف م�صاحة حمدودة باجلغرافيا والزمن .

ومعار�س  حمطات  يف  للنقابة  اجلمعية  مواكبة  اأن  واأو�صح 

�صابقة، �صاهمت يف تطوير خربة ال�صناعيني وتاأقلهم واهتمامهم 

طليعة  يف  يعترب  ــذي  ال فــود  غولف  معر�س  يف  بامل�صاركة 

املعار�س العاملية املتخ�ص�صة بالغذاء.

عيتاني
يغزو  الغذائية،  ال�صناعات  انتاج  ان  اىل  عيتاين  ا�صار  بــدوره، 

لولوج  التناف�صية  القدرة  ولديه  ا�صتثناء  دون  من  العامل  اأ�صواق 

احلالية.  التقليدية  الأ�صواق  على  واملحافظة  اجلديدة  الأ�صواق 

% وهو من    16 ف�صنة بحدود  �صنة  ينمو  »القطاع  ان  اىل  ولفت 

الغذاء  �صالمة  على  يحافظ  اأنه  �صيما  ل  جداً  الواعدة  القطاعات 

مني 
ّ
ويعمل وفق املعايري العاملية«. واذ حيا عيتاين جهود القي

على القطاع اخلا�س ا�صافة اىل دور ايدال، �صدد على »انه هناك 

دور كبري اأي�صًا للوزارات املعنية التي ت�صاهم بدعم وتنمية هذه 

ال�صناعة«.

 53عارضًا لبنانيًا في »غلف فود 2016«

قص شريط المعرض

عدنان عطايا، سامي نمير، احمد حطيط، نبيل عيتاني، جورج نصراوي، منير البساط

الجناح اللبناني في المعرض
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ن�شاطات �شناعية

ـــا�ـــرشت جــمــعــيــة الــ�ــصــنــاعــيــني  ب

تدريبية  برامج  بتنظيم  اللبنانيني 

ال�صناعيني  لتمكني  �صة 
ّ

متخ�ص

املوا�صفات  متطلبات  تطبيق  من 

القيا�صية الدولية. واأطلقت الربنامج 

ال�صناعة  وزيـــر  بــرعــايــة  الأول 

ح�صن  ــــاج  احل حــ�ــصــني  الـــدكـــتـــور 

موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  وح�صوره، 

التمييز والريادة يف اإطار بروتوكول 

واجلمعية  الــــوزارة  بــني  الــتــعــاون 

اإدارة  اأنظمة  ويتناول  واملوؤ�ص�صة. 

وال�صالمة  ال�صحة  على  املخاطر 

رئي�س  و�ــصــارك  والبيئة.  والأمـــان 

اجلميل،  ــادي  ف الدكتور  اجلمعية 

ال�صت�صاري  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  ورئــيــ�ــس 

اأع�صاء  مــن  ــدد  وع �صعيب،  ــان 
ّ
طــع

ــاء  ــص وروؤ� اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

عات مناطقية ونقابات قطاعية 
ّ
جتم

و�صناعيون.

الجمّيل
اإىل  األقاها  كلمة  يف  اجلميل  واأ�صار 

اأن »اإدارة املخاطر وتاأمني ال�صالمة 

مو�صوع  ال�صناعية  موؤ�ص�صاتنا  يف 

املعايري  باأعلى  ملتزمون  اأننا  ما 
ّ
�صي ول  وحيوي،  جداً   

ّ
مهم

لتاأمني هذه ال�رشوط اأي�صًا داخل ويف حميط امل�صانع. وهذا 

من  التخفيف  كما  �رشر  اأي  امل�صانع  اإحلــاق  يجّنب  الأمــر 

اخل�صائر التي ميكن اأن ت�صيبها، كما ي�صمح لها بال�صتمرارية 

يف العمل والإنتاج«.

رجل  هو  ال�صناعي  ولكن  �صعب،  الو�صع  اأن  ننكر  »ل  وقال: 

لقد  ال�صعاب.  تخطي  وعلى  البقاء  على  وم�صمم  مثابر 

هذا  لكن  املا�صية،  ال�صنة  مع  مقارنة  ال�صادرات  انخف�صت 

النخفا�س ل زال �صمن الن�صب املعقولة نتيجة ما يحدث من 

اأي بلد  الدول املحيطة بنا. ولو كان  اأحداث وا�صطرابات يف 

وال�صعوبات  التحديات  من  القدر  هذا  يواجه  لبنان  غري  اآخر 

لكانت انهارت �صادراته. نحن متفائلون ونعمل بكل ثقة من 

اأجل امل�صتقبل الواعد الذي ينتظرنا.«

الحاج حسن 
يات كبرية على 

ّ
من جهته، اأ�صار احلاج ح�صن اإىل اأن »هناك حتد

مطالبون  ونحن  �صعيد،  من  اأكــرث 

واأبــرزهــا  منها  املــواقــف  باتخاذ 

اإىل  عدمه  اأو  لبنان  ان�صمام  م�صاألة 

وم�صاألة  العاملية،  التجارة  منظمة 

ومدى  اأوروبا  مع  ال�رشاكة  اتفاقية 

اإقت�صاديًا بعد  ا�صتفادة لبنان منها 

مواجهة  توقيعها،  على  عامًا   16
حتديات البطالة والعجز يف امليزان 

الــتــجــاري ومــيــزان املــدفــوعــات، 

الإقت�صادية  ــــراءات  الإج متابعة 

وموقف  م�رش،  تتخذها  اأن  املزمع 

لتدارك  يــاأخــذه  اأن  الــواجــب  لبنان 

على  عنها  ت�صدر  قد  �صلبيات  اأي 

متابعة  اإليها،  رة 
ّ
امل�صد منتجاتنا 

نتائج الزيارة اإىل العراق،  والعالقة 

اأن  اإىل  لفت  واإذ  اخلليج«.  دول  مع 

ال�صيا�صية  العوا�صف  و�صط  »لبنان 

»العمل   على  د 
ّ
�صد والإقت�صادية«، 

لتح�صني الو�صع الإقت�صادي«. 

مب�صلحة  نفكر  اأن  »يجب  وقـــال: 

وبتاأمني  اأوًل،  الإقت�صادية  البلد 

الإقت�صادي  والأمــان  الأمــن  �صبكة 

واللبنانيني.  للبنان  والإجتماعي 

ال�صابقة،  الإتــفــاقــات  توقيع  عند 

وعدونا  منها،   اأي  يتحقق  مل  كبرية  وعــود  بثالثة  وعدونا 

من  باملزيد  ــا  ووعــدون اخلـــارح  اإىل  �صادراتنا  بــارتــفــاع 

ال�صتثمارات يف لبنان، كما  وعدونا باملزيد من اجلودة يف 

الب�صائع امل�صتوردة«.

ل  ونحن  �صناعتها.  وتدعم  حتمي  العامل  دول  كّل  وختم:« 

الإنتقائية. يجب حماية  اأنا �صد احلماية  اإل الأقوياء.  نحمي 

وا�صتمراريتها  موؤ�ص�صاتهم  دميومة  على  للمحافظة  ال�صعفاء 

�صلبية  لوائح  تنظيم  على  الإطــار  هذا  يف  ونعمل  العمل.  يف 

يوؤدي  ل  بحيث  معنا  ال�رشيكة  والدول  لبنان  بني  واإيجابية 

من  منتجاتنا  منع  اإىل  ول  اأ�صواقنا  اإغراق  اإىل  معها  التبادل 

الدخول اإىل اأ�صواقها«.

شعيب
الإدارة  طرق  عن  عر�صًا  �صعيب  طعان  ال�صت�صاري  م 

ّ
قد  

ّ
ثم

وال�صالمة  ال�صحة  على  املخاطر  اإدارة  اأنظمة  مع  املتكاملة 

والأمان والبيئة يف �صل�صلة الإمداد والتوريد. وكان نقا�س.

ورشة عن إدارة المخاطر  في المؤسسات الصناعية
الحاج حسن: ضد الحماية اإلنتقائية

الجمّيل: ملتزمون بأعلى معايير السالمة

الحاج حسن

الجميل
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من �شهر اإلى �شهر

حممد  البيئة  وزير  اأ�صدر 

الثاين  التقرير  امل�صنوق 

تقييم  عن   2015 لعام  املحدث 

ال�صورية  لالأزمة  البيئي  الأثر 

مرور  بعد  التدخل  واأولويات 

عام على التقييم الأخري الذي مت 

ويعتمد   ،2014 عام  يف  و�صعه 

امل�صتخدمة  نف�صها  املنهجية 

لالأزمة  البيئي  الأثر  تقييم  يف 

ال�صورية لعام 2014.

حول  التقرير  هذا  ويتما�صى 

لالأزمة  البيئي  الأثر  تقييم 

لبنان  خطة  مع  ال�صورية 

ال�صورية  لالأزمة  لال�صتجابة 

من  �صدر  الذي   2016 لعام 

كانون  يف  اللبنانية  احلكومة  قبل 

التقريران  يتوقع  حيث   ،2015 الأول 

 1،8 جمموعه  ما  لبنان  ي�صت�صيف  اأن 

يف  مبا   ،2016 عام  يف  نازح  مليون 

والنازحون  ال�صوريون  النازحون  ذلك 

الفل�صطينيون واللبنانيون العائدون.

آثار اضافية
الآثار  املحدث  التقرير  حدد  وقد 

الإ�صافية لالأزمة ال�صورية على م�صتوى 

اإدارة  الأربعة:  البيئية  املجالت 

النفايات ال�صلبة، واإدارة املياه واملياه 

وا�صتخدام  الهواء،  ونوعية  املبتذلة، 

الأرا�صي والنظم الإيكولوجية من دون 

اأن ياأخذ بعني الإعتبار الآثار الرتاكمية 

امللخ�س  حدد  كما  الأزمة.  بداية  منذ 

ث خطة الإدارة البيئية لكل قطاع 
ّ
املحد

اعتمادها  مّت  والتي  القطاعات  من 

لالأزمة  لال�صتجابة  لبنان  خطة  �صمن 

ال�صورية لعام 2016.

»الآثار  اأن  اإىل  التقرير  ملخ�س  واأ�صار 

الأزمة  عن  الناجمة  الإ�صافية  البيئية 

ال�صورية يف قطاعات النفايات واملياه 

واملياه املبتذلة ونوعية الهواء مل ت�صهد 

تغريات بني العامني 2014 و2015 مبا 

جذريا  تتغري  مل  النازحني  اأعداد  اأن 

خالل هاتني ال�صنتني«.

تغيرات ملحوظة
تغريات  �صهدت  التي  القطاعات  اأما 

البيئية  الآثار  �صعيد  على  ملحوظة 

الإ�صافية منذ عام 2014 فهي ا�صتخدام 

ويعزى  الإيكولوجية.  والنظم  الأرا�صي 

اأن  اإىل  التغريات  هذه  يف  ال�صبب 

الأثر  تقييم  يف  املعتمدة  املنهجية 

مل   2014 لعام  ال�صورية  لالأزمة  البيئي 

ت�صتند فقط اإىل اأعداد النازحني ولكنها 

على  توؤثر  اأخرى  جوانب  اأي�صا  �صملت 

ا�صتخدام الأرا�صي والنظم الإيكولوجية، 

مبا يف ذلك:

وتوزيعها  اله�صة  املجتمعات  عدد   -

اجلغرايف والتي ارتفع عددها من 45 اإىل 

251 منطقة لعام 2016. واأ�صارامللخ�س 
تقارب  م�صاحة  على  تتواجد  اأنها  اإىل 

1،075 كلم، ما ميثل حواىل 10،3% من 
قدرها  بزيادة  اأي  اللبنانية،  الأرا�صي 

الأرا�صي  م�صاحة  من   %2 حواىل 

واحد.  عام  غ�صون  يف  اللبنانية 

على  املتزايدة  ال�صغوط  التقرير  ويبني 

خا�صة  وال�صاحلية  الزراعية  املناطق 

نظرا  اله�صة  املناطق  هذه  امتداد  جراء 

�صمن  ال�صكان  لعدد  الكبرية  للزيادة 

اأ�صال ه�صة من  التي هي  املناطق  هذه 

الناحية البيئية.

-عدد املخيمات غري الر�صمية وتوزيعها 

اجلغرايف حيث ازداد عدد املخيمات غري 

ني�صان  يف  خميما   1،069 من  الر�صمية 

كانون  يف  خميما   5،082 اإىل   2014
الأول 2015، اأي ما يعادل زيادة بنحو 

املخيمات  اأعداد  مع  باملقارنة   %80
تتوا�صل  اأن  املتوقع  ومن   2014 لعام 

الزيادة املطردة يف عدد املخيمات غري 

الر�صمية مع تو�صع الزمة ومع منو عدد 

اأنواع  اإىل  وجلوئهم  النازحني  ال�صكان 

اأقل تكلفة لل�صكن من تلك املتوفرة يف 

�صوق الإ�صكان، مع الإ�صارة اإىل اأن عدد 

الر�صمية  غري  املخيمات  يف  النازحني 

 2014 عام  يف   160،894 من  ارتفع  قد 

وهو   2015 عام  يف   194،290 اىل 

تلخي�س  وميكن  باخلطر،  ينذر  م�صتوى 

املخيمات  لهذه  البيئية  ال�صغوطات 

واحل�صا�صة  الزراعية  املناطق  على 

الأرا�صي  على  التعدي  يلي:  كما  بيئيا 

تزايد  الإنتاج،  من  وحرمانها  الزراعية 

الت�رشيف  ب�صبب  املياه  تلوث  خماطر 

والتخل�س  املبتذلة،  للمياه  املتزايد 

من احلماأة ومن النفايات، زيادة خطر 

املجاري  ان�صداد  اء 
ّ
جر من  الفي�صانات 

املائية و�صفاف الأنهر ب�صبب النفايات 

لالأحراج  الع�صوائي  القطع  املرتاكمة، 

من  النازحني  احتياجات  لتاأمني 

الوقود«.

األثر البيئي لألزمة السورية على لبنان:
عـدد المجتمعـات الهّشـة يرتفع إلى 251 
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حمور  املدين  الطريان  �صوؤون  �صّكلت 

العامة  الأ�صغال  وزير  اجتماع 

من  وفد  مع  زعيرت  غازي  والنقل 

للنقل اجلوي برئا�صة  الدويل  الحتاد 

املتو�صط  ل�رشق  الإقليمي  املدير 

م�صلحة  ورئي�س  املطار  رئي�س  ح�صور  يف  اخلطيب  مراد 

التجهيزات يف املديرية للطريان املدين.

بها  تقوم  التي  التطويرية  امل�صاريع  الجتماع  وتناوَل 

للطريان  العامة  واملديرية  والنقل  العامة  الأ�صغال  وزارة 

املدين للنهو�س باملطار اإىل امل�صتوى الدويل، اإ�صافة اإىل 

م�رشوع املعلومات املتعلق بحركة امل�صافرين والوافدين، 

تلبية لتو�صية جمل�س الأمن الدويل واملديرية العامة لالأمن 

املديرية  بني  التعاون  »تعزيز  على  التفاق  ومّت  العام. 

اجلوي  للنقل  الدويل  والحتاد  املدين  للطريان  العامة 

الطرفني ملتابعة كل  ارتباط بني  ت�صكيل جلنة  من خالل 

التفاقات وامل�صاريع التطويرية«.

العقارات  مالكي  »نقابة  اأكدت 

»عدم  بيان  يف  املوؤجرة«،  والأبنية 

حول  املحاكم  يف  انق�صام  اأي  وجود 

لاليجارات  اجلديد  القانون  تطبيق 

على  اإجماع  هناك  العك�س  على  بل 

تطبيقه، وقد مل�صنا ذلك فعال يف مئات 

وال�صتئناف،  البداية  حماكم  عن  �صدرت  التي  الأحكام 

اأما  التمييز.  لغرفة  قرار  يف  ورد  الذي  احلا�صم  والراأي 

حماولة ت�صييع العك�س فقد اأ�صبحت مك�صوفة اأمام املالكني 

على  يراهنون  الذين  بع�س  بها  ويقوم  وامل�صتاأجرين 

ح�صول نزاعات ق�صائية بني الطرفني لتحقيق مكت�صبات 

مادية. ونحن ن�صتند يف موقفنا اإىل وقائع ق�صائية دامغة 

اأوردها الق�صاة حرفيا يف اأحكامهم وقراراتهم الق�صائية«. 

اإطار  اقرتاح خارج  اأو  اأو موقف  راأي  »اأي  البيان  ورف�س 

تطبيق القانون اجلديد لالإيجارات الذي يعطي امل�صتاأجرين 

فرتة زمنية اأكرث من مقبولة )12 �صنة( من التمديد«.

موجز اقتصادي
جتمع  رئي�س  اعترب 

الأعمال  رجال 

فوؤاد  الدكتور  اللبنانيني 

مداخلة  خالل  زمكحل 

الثاين  اللقاء  يف  قدمها 

الإقت�صادية  للفاعليات 

»املبادرة  �صمن 

احلوارات  الوطنية: 

يف  اأننا  املفتوحة«، 

لبنان يف مواجهة اأربعة 

الإ�صكاليات  كل  حروب: 

الرئا�صي،  الفراغ  من 

احلكومي،  التعطيل  اإىل 

جمل�س  يف  فال�صلل 

الإقت�صادية اجلاحمة ما ي�صتدعي  الأزمة  النواب، ف�صال عن 

�صدمة اإيجابية، واإل فنحن يف اجتاه اأزمة مت�صاعدة ول بد 

من العودة اإىل النقا�س يف الروؤية اأكرث من اإختيار الأ�صخا�س«.

الأرقام  من  بالتحقق  تق�صي  »الإ�صرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�صار 

واحلقائق، اإذ يجب الإعرتاف اأن لبنان مير باأ�صعب املراحل 

والإقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتويات  كل  على  تاريخه  من 

يف  جذرية  فالتغريات  والإجتماعية.  والثقافية  والأمنية 

ي�صهد  اأعوام  اأربعة  نحو  منذ  لبنان  اإن  اإذ  اللبناين،  الو�صع 

تراجعا جذريا حيال اإقت�صاده عرب اأزمة طويلة املدى. نحن مل 

نعد اأمام اأزمة مفاجئة بل اأمام اأزمة حياة مرتاكمة، فالبطالة 

يف لبنان تتعاظم وتعدت 25 % من القوى العاملة، وقد بلغت 

36 % يف �صفوف ال�صباب و38 % يف �صفوف الن�صاء، فيما 
واملردود  هائلة،  بن�صبة  انخف�صت  اخلارجية  الإ�صتثمارات 

على الإ�صتثمارات يف لبنان يرتاجع«.

النمو اإلقتصادي
ولفت اإىل اأن » النمو الإقت�صادي منذ ثالثة اأعوام بني �صفر 

70 مليار  العام و�صل اىل نحو  الدين  %، فيما  يف املئة و1 

دولر، والدين اخلا�س اإىل 55 مليار دولر، علما اأن هذا الدين 

 500 يتجاوز  مل   1990-1975 اللبنانية  احلرب  خالل  العام 

مليون دولر«.

خال  ما  الد�صتورية،  ال�صلطات  يف  تاما  �صلال  »ن�صهد  وقال: 

ت�رشيع ال�رشورة الذي ح�صل يف اأواخر عام 2015 حيث اأقرت 

القوانني الأربعة املتعلقة مبكافحة تبيي�س الأموال ومتويل 

الإرهاب، حتى ل ن�صنف دوليا باأننا دول غري متعاملة«.

التنموية؟  امل�صاريع  حيال  حقيقية  روؤية  يوجد  »هل  و�صاأل: 

على  ولي�س  الأ�صخا�س  على  خالف  يوجد  اأنه  نالحظ  فاإننا 

الروؤى وامل�صاريع التي تفيد الإقت�صاد«.

زمكحل: لبنان يمر 
بأصعب المراحل 
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يف  الدويل،  النقد  �صندوق  قرع 

خطر  ناقو�س  اجلاري،  بدايةالعام 

جديد ب�صبب تردي الأداء املايل للبنان، 

�صبط  على  اللبنانية  ال�صلطات  فح�س 

خالل  من  العامة  ماليتها  اأو�صاع 

جهة،  من  الإنفاق  م�صتوى  خف�س 

وتعزيز الإيرادات من جهة اأخرى.

رئي�صة  اأطلقتها  التي  الن�صيحة  هذه 

اأناليزا  لبنان،  اإىل  النقد  �صندوق  بعثة 

فيديلينتوا، جاءت بعد جولة للبعثة على 

املعنيني يف لبنان واطالعها على اأرقام 

ا�صتمرار  بينت  والتي  العامة  املالية 

يف  ملحوظًا  وتراجعًا  الإنفاق  انفال�س 

الإيرادات. وما يفاقم الأمور �صوءا ال�صلل 

احلياة  على  �صلبا  يوؤثر  الذي  ال�صيا�صي 

اأعداد  اإىل  بالإ�صافة  الإقت�صادية. 

النازحني التي ت�صغط اأكرث على موارد 

الإقت�صاد العامة وعلى البنية التحتية، 

يف حني يبقى مو�صوع التمويل الدويل 

لهوؤلء �صحيحا. 

ووزعت وزارة املالية بيانات و�صعية 

ت�رشين  �صهري  عن  العامة  املالية 

الول وت�رشين الثاين املا�صيني بتاأخر 

ن�رشتها  بيانات  اآخر  عن  اأ�صهر  خم�صة 

يف اأيلول. اإذ كان يفرت�س ن�رش الأرقام 

اأمر  وهو   ،2016 �صباط  ب�صهر  اخلا�صة 

اإليه كل من �صندوق النقد والبنك  لفت 

امل�صوؤولني  لقاءاتهما  خالل  الدوليني 

ويف تقاريرهما اخلا�صة عن لبنان. 

زيادة النفقات
لغاية  املوزعة  الأرقام  وترجمت 

امل�صوؤولة  موقف   ،2015 الثاين  ت�رشين 

اأظهرت  اإذ  الدويل  النقد  �صندوق  يف 

 326 زيادة يف جمموع النفقات بواقع 

على  الإنفاق  تراجع  رغم  لرية  مليار 

 1136 بواقع  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة 

النفط  �صعر  انخفا�س  بفعل  لرية  مليار 

عامليا. كما اأظهرت  زيادة تكلفة خدمة 

الدين العام بحواىل 340 مليار لرية اأو 

5،8 يف املئة.
�صجلت  فقد  الإجمالية،  الإيرادات  اأما 

تراجعًا كبرياً بنحو 800 مليار لرية، من 

14179،2 مليار لرية يف ت�رشين الثاين 
13380،4 مليارا يف ت�رشين  اىل   2014

الثاين 2015.

فائض أولي
فائ�صا  العامة  املالية  وحققت 

وهو  لرية،  مليار   1602 بقيمة  اأوليا 

انخفا�س  لول  ليتحقق  يكن  مل  اأمر 

لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  اإىل  التحويالت 

يف   41،6 ن�صبته  ما  لرية  مليار   1136(

من  الفعلية  التحويالت  وتدفق  املئة(، 

لرية(،  مليار   1760( الإت�صالت  قطاع 

تراجعت  )التي  املتاأخرة  واملدفوعات 

نحو 462 مليار لرية(، واإل لكان العجز 

امل�صجل اأكرب بكثري.

متابعة،  مالية  م�صادر  اأبدت  وقد 

ا�صتغرابها من النفال�س يف الإنفاق رغم 

الأو�صاع الإقت�صادية واملالية ال�صعبة 

اأن  اأو�صحت  واإذ  لبنان.  بها  مير  التي 

ت�صكل  تزال  ل  العامة  املالية  اأو�صاع 

راأت  الإقت�صادي،  النمو  اأمام  عائقا 

بهدف  الإنفاق  باحتواء  يكون  احلل  اأن 

املوازنة  ومترير  الدين،  خدمة  �صبط 

اإنفاقا �صفافا،  الذي يوؤمن  الأمر  العامة 

وتعزيز الإيرادات عرب حت�صني التح�صيل 

ال�رشيبي.

ناقوس خطرٍ يقرع بسبب تردي األداء المالي:
إنفالش في اإلنفاق وانخفاض في اإليرادات

سجلت اإليرادات اإلجمالية 

تراجعًا كبيرًا بنحو 800 مليار 

ليرة، من 14179,2 مليار ليرة 

في تشرين الثاني 2014 الى 

13380,4 مليارا في تشرين 

الثاني 2015
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بعد 17 �صنة على دخوله كع�صو مراقب 

حيال  املفاو�صات  عادت  للمنظمة، 

التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  دخول 

رئي�س  زيارة  مع  للتفاعل  العاملية  

اإىل  لبنان  لن�صمام  العمل  فريق 

املنظمة ال�صفري جان بول توييه يرافقه 

�صايدو  املنظمة  يف  الن�صمام  مدير 

اأو�صاكوا اإىل بريوت.

متام  احلكومة  رئي�س  ا�صتقبل  فقد 

�صالم توييه يف ح�صور وزير الإقت�صاد 

توييه  واأكد  حكيم.  اآلن  والتجارة 

�صالم  للرئي�س  »�رشح  اأنه  اللقاء  عقب 

الفائدة من ان�صمام لبنان اإىل املنظمة 

اخل�صو�صية  العتبار  يف  الأخذ  مع 

البع�س،  اأي قلق لدى  اللبنانية وتبديد 

اإن�صمام  املنظمة  اأع�صاء  دعم  موؤكداً 

لبنان اإليها«. 

يف  حكيم  التقى  قد  توييه  وكان 

عليا  لالإقت�صاد  العام  املدير  ح�صور 

التقى  كما  الوزارة،  وخرباء  عبا�س 

الذي   ، احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير 

»جتربتني  اإىل  الجتماع  خالل  اأ�صار 

هما  لبنان  بهما   
ّ
مر عتني 

ّ
م�صج غري 

اتفاقا التي�صري العربي واتفاق ال�رشاكة 

هاتني  يف  اإذ  الأوروبية.   – اللبنانية 

لبنان  اإىل  الواردات  زادت  التجربتني، 

الفوائد  وكانت  �صادراتنا،  وانخف�صت 

له اأكرب«. 
ّ
على لبنان اأقل وكان حتم

نحو  العاملية  التجارة  منظمة  ت�صكل 

وت�صم  العاملية  التجارة  من   %  90
وان�صم  مراقبة  دولة  و20  دولة   162
وجيزة  فرتة  منذ  املوؤ�ص�صة  اإىل  اأي�صًا 

 1999 العام  منذ  وليبرييا.  اأفغان�صتان 

املنظمة  اإىل  الن�صمام  لبنان  يحاول 

وقانونية  �صيا�صية  عراقيل  اأن  اإّل 

عملية  منعت  وجتارية  وتنظيمية 

الن�صمام. علمًا اأن حت�صري امل�صتندات 

الأ�صا�صية لتقدمي طلب الن�صمام بداأ يف 

اأواخر عام 2000، وبا�رش لبنان ت�صليم 

امل�صتندات والتفاو�س منذ العام 2002، 

وهو العام الذي تعتربه املنظمة تاريخ 

بدء اإجراءات ان�صمام لبنان.

إنفتاح السوق
التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  لإن�صمام 

اإىل  فبالإ�صافة  عدة.  منافع  العاملية 

التجاري  التبادل  قوننة  يف  ي�صاهم  اأنه 

وانفتاح ال�صوق على ال�صتثمارات �صمن 

المتيازات،  غياب  يف  حمددة  معايري 

نفاذ  حت�صني  يف  الن�صمام  ي�صاهم 

الأ�صواق،  اإىل  اللبنانية  ال�صادرات 

التف�صيلية  اللتزامات  من  وال�صتفادة 

التي قطعتها الدول الأع�صاء يف املنظمة 

مع ال�صتفادة من التنازلت التي تقدمها 

وال�صفافية  املنظمة  يف  الأع�صاء  الدول 

املعتمدة للو�صول اإىل الأ�صواق العاملية، 

النزاعات  ت�صوية  اإمكان  اىل  بال�صافة 

الدويل  التحكيم  اإىل  واللجوء  التجارية 

ب�صهولة اأكرب لو�صع حد للمناف�صات غري 

العادلة وال�صارة بالإنتاج املحلي، واحلد 

من عمليات الإغراق. ولكن كل ذلك يجب 

وحماية  مراعاة  من  التاأكد  بعد  يتم  اأن 

التجارية  وقطاعاته  لبنان  م�صلحة 

املفاو�صات  ا�صتكمال  عند  والإنتاجية 

�رشورة  على  الت�صديد  مع  التقنية، 

الالزم تقنيًا واإ�صدار  اإعداد  الإ�رشاع يف 

ملا  لالن�صمام  ال�رشورية  الت�رشيعات 

تطوير  يف  ت�صاهم  اإ�صالحات  من  فيها 

الإنتاج ورفع الإنتاجية.

مخاطر المنافسة الخارجية
ولكن لهذا الن�صمام �صلبيات عدة اأي�صًا 

قد تنتج يف امل�صتقبل. فال�صوق اللبنانية 

�صغرية احلجم وت�صهد مناف�صة حمدودة 

مناف�صة خارجية  اأي  اأن  يعني  ما  جداً، 

الق�صاء  اإىل  توؤدي  قد  اللبناين  للمنتج 

الإنتاجية  القطاعات  من  عدد  على 

اأكد  هنا  من  منها.  ال�صناعية  وحتديداً 

اأن  ح�صن  احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير 

عام  منذ  تراجعت  اللبنانية  ال�صادرات 

2010 نحو مليار دولر، وزادت وارداتنا 
اإىل  واأ�صار  19 مليار دولر،  اإىل   12 من 

العام  يف  ملياراً   17 لم�س  العجز  اأن 

 .2015 العام  يف  ملياراً  و15   ،2014
ال�رشوري  من  اأنه  ح�صن  احلاج  واعترب 

والزراعة  ال�صناعة  دعم  يف  البحث 

وتفادي العجز يف امليزان التجاري قبل 

الإن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية، 

حل  على  العمل  �رشورة  اإىل  بالإ�صافة 

متنع  التي  الدول  بع�س  مع  اخلالفات 

اإ�صترياد املنتجات اللبنانية.

إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية:
صراع بين فوائد اإلنفتاح وخطر المنافسة



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 153 ني�سان 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 23

واملهن  الأعمال  �صيدات  نادي  اأقام 

ع�صاء خا�صا  لبنان، حفل  العاملي يف 

يف  وعائالتهن  الع�صوات  بال�صيدات 

»ريجن�صي«  اأوتيل  Giverny يف  مطعم 

الأوىل  ال�صنوية  الذكرى  يف  اأدما،  يف 

لتاأ�صي�س النادي، بح�صور �صفرية الأورغواي يف لبنان مارتا 

بيتزانيللي ك�صيفة �رشف.

عددت  كلمة  زغيب  كارمن  النادي  ورئي�صة  موؤ�ص�صة  واألقت 

واأولها ور�صة عمل يف غرفة  ال�صنة اجلارية،  ن�صاطات  خاللها 

ال�صفارات  مع  بالتعاون  طرابل�س  يف  والتجارة  ال�صناعة 

الن�صاطات مبوؤمتر  الأجنبية والعربية يف لبنان، و�صتتوج تلك 

للتنمية  »معا  بعنوان  الول  ت�رشين  و18  و17   16 يف  دويل 

�صيدة   500 حواىل  ي�صتقطب  اأن  املتوقع  ومن  الإقت�صادية«، 

احل�صة  جبيل  ملنطقة  تكون  و�صوف  العامل،  اأنحاء  من  اأعمال 

الأكرب فيه«.

فرعون  مي�صال  ال�صياحة  وزير  اأطلق 

 )DYAFA( »املوقع الإلكرتوين »�صيافة

يف  ال�صيافة«،  بـ«بيوت  اخلا�س 

احتفال اأقيم يف فندق »كراون بالزا« - 

للتنمية  الأمريكية  »الوكالة  بعثة  رئي�صة  احلمرا، يف ح�صور 

الدولية« )Usaid( كارولني براين، وح�صد من اأ�صحاب »بيوت 

ال�صيافة« وامل�صوؤولني يف املجتمع املدين. واأ�صارت براين اإىل 

اأن  ال�صياحي  القطاع  ا�صتطاع  املا�صية،  الأعوام  »خالل  اأنه 

الإقت�صاد عرب  ي�صاهم يف منو  الآن  ي�صرتجع زخمه وها هو 

واليوم نحن ن�صخ  العمل.  ال�صتثمارات وتوفري فر�س  جذب 

عدة  طرق  من  الإفادة  عرب  ال�صياحة  لقطاع  جديدة  روحًا 

احلمالت  عرب  �صواء  ال�صيافة  خدمات  ودعم  لبنان  لرتويج 

الإعالمية وو�صائل التوا�صل الجتماعي اأو مواقع الإنرتنت«.

�صهر  برعاية  لبنان  يف  جرنال  �صو�صيته«  »بنك  ي�صارك 

التوايل،  على  ال�صاد�صة  لل�صنة   2016 للعام  ة 
ّ
الفرنكوفوني

وبال�رشاكة مع �صفارة فرن�صا واملعهد الفرن�صي يف لبنان، حتت 

ة 
ّ
عنوان. Le français en musique  وكان  �صهر الفرنكوفوني

الفرن�صي  املعهد  يف  انطلق  قد 

فرن�صا  �صفري  بح�صور  بريوت،  يف 

ووزير  بون،  اإميانويل  لبنان،  يف 

و�صفراء  عريجي،  رميون  الثقافة، 

واأ�صدقاء  ة 
ّ
الفرنكوفوني الدول 

ة.
ّ
الفرنكوفوني

موجز اقتصادي
اأداء  موؤ�رّش  حول  تقريره  العاملي  الإقت�صادي  املنتدى  اأ�صدر 

رات 
ّ
التطو بر�صد  يقوم من خالله   ،2016 للعام  الطاقة  هند�صة 

هيكلة  اإعــادة  نطاق  يف  العامل  حول  دولة   126 حّققتها  التي 

والبيئة  الإقت�صادي   
ّ
النمو يف  لديها  الطاقة  اأنظمة  م�صاهمة 

امل�صتدامة وتوافر العر�س.

ة وامل�صتثمرين 
ّ
ويهدف هذا املوؤ�رّش اإىل م�صاعدة ال�صلطات املعني

واإعتماد  الطاقة  اأنظمة  خمتلف  وتقييم  فهم  يف  وغــريهــم 

ات املنا�صبة لتح�صينها.
ّ
الإ�صرتاتيجي

 115 العامل )مقابل  125 يف  اإحتّل لبنان املرتبة  وفقًا للتقرير، 

يف العام ال�صابق( واملركز 17 )15 يف العام ال�صابق( يف منطقة 

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقا وباك�صتان يف موؤ�رّش اأداء هند�صة 

املوؤ�رّش  يف   0.43 نتيجة  ل 
ّ
�صج بحيث   ،2016 للعام  الطاقة 

املذكور، مقارنًة مع نتيجة 0.46 يف العام ال�صابق.

وقد اأتى لبنان مبا�رشًة بعد اليمن )املركز العاملي: 124؛ النتيجة: 

0.44( وقبل البحرين )املركز العاملي: 126؛ النتيجة: 0.38(.
 دولًة م�صتوردة للطاقة، 

ّ
د

َ
ع

ُ
ل لبنان، والذي ي

ّ
يف التفا�صيل، �صج

 
ّ
النمو يف  الطاقة  قطاع  م�صاهمة  مــوؤ�ــرّش  يف   0.38 نتيجة 

امل�صتدامة  البيئة  موؤ�رّش  يف   0.39 ونتيجة  للبالد،  الإقت�صادي 

ونتيجة 0.53 يف موؤ�رّش توافر العر�س.

بيروت تحتل المركز 180 
 عالميًا في مؤشر 

نوعية العيش
نوعية  موؤ�رش  يف  عامليًا  الـ180  املركز  بريوت  احتلت 

»مري�صري  �رشكة  ن�رشته  لتقرير  وفقًا  ــك  وذل العي�س، 

 »2016 للعام  العي�س  »نوعية  عنوان  حتت  اإن�صتيتوت« 

ال�صخ�صية  ال�صالمة  مبقارنة  خالله  من  تقوم  ــذي  ال

التقرير  العامل. ويهدف  230 مدينة حول  للمغرتبني يف 

بتحديد  واحلكومات  العاملية  ال�رشكات  م�صاعدة  اىل 

املكافاآت والتقدميات الإجتماعية للموظفني املغرتبني. 

مني 
ّ
ويقيم  التقرير ظروف العي�س بح�صب 39 عاماًل مق�ص

على 10 فئات رئي�صية هي البيئة ال�صيا�صية والإجتماعية 

الثقافية،  الإجتماعية-  والبيئة  الإقت�صادية،  والبيئة 

والتعليم،  واملدار�س  وال�صحية،  الطبية  والإعتبارات 

واخلدمات العامة والنقل، والرتفيه وال�صلع الإ�صتهالكية، 

وال�صكن وجمال البيئة.

لبنان في المرتبة 125 عالميا 
في »أداء هندسة الطاقة«
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من �شهر اإلى �شهر

خليل  ح�صن  علي  املالية  وزير  رد 

توّقعت  التي  الت�رشيحات  على 

اإقت�صادية  لكارثة  لبنان  �س 
ّ
تعر

ا�صتقراراً  هناك  »اأن  فاأّكد  ومالية، 

ول  البلد  يف  واقت�صاديًا  ماليًا 

و�صعنا  على  حقيقية  خماطر 

اللرية  ا�صتقرار  على  ول  املايل 

اللبنانية«. و�صدد خالل لقائه وفد 

ت�صعة  ي�صم  الذي  الدويل  البنك 

اأع�صاء من املجل�س التنفيذي، على اأنه لي�س 

هناك اأي موؤ�رش على الإطالق ل�صحب ودائع 

من لبنان. 

البنك  وفد  زيارة  اأن  اإىل  خليل  واأ�صار 

كثب  عن  لالطالع  »اأهمية  تكت�صب  الدويل 

لبنان  يف  النازحني  اأو�صاع  حقيقة  على 

و�صبل الدعم، وهم لديهم القدرة على اتخاذ 

واأو�صح  البنك«.  اإدارة  جمل�س  يف  القرارات 

لبنان  منها  يعاين  التي  »التحديات  اأن 

التي  امل�صاعدات  وحجم  ال�صعيد،  هذا  على 

املختلفة«.  القطاعات  لتغطية  يحتاجها 

يف  اأعدت  التي  العمل  ورقة  من  منطلقًا 

املوؤمتر التح�صريي يف الأردن ملوؤمتر لندن 

للبنان  اأن تكون  اأمله يف  للمانحني، مبديًا 

بلد  اأكرث  ن�صبيًا  باعتباره  الأكرب  احل�صة 

ي�صت�صيف نازحني �صوريني«.

3 عناصر
مقدمًا  امل�صاعدة  اإىل  احلاجة  خليل  واأبرز 

ثالثة عنا�رش لهذه امل�صاعدة:

وهي: »الرتكيز على الهبات حتى ل يتحمل 

واأعباء  تكاليف  اأ�صا�صًا  يتحمل  وهو  لبنان 

كثرية لتغطية ق�صية الحتياجات املبا�رشة 

قرو�س  تاأمني  على  والرتكيز  للنازحني. 

التحتية  البنى  مل�صاريع  حمدودة  بفوائد 

ي�صتفيدون  للنازحني  امل�صيفة  للمناطق 

ت�صت�صيفهم والأمر  التي  البلديات  منها مع 

لفوائد  الدويل  البنك  تغطية  هو  الثالث 

يف  اليوروبوندز  اخلزينة  �صندات  اإ�صدارات 

الدين  خدمة  من  جزءاً  يخّفف  مبا  لبنان 

العام يف لبنان التي ارتفعت خالل ال�صنوات 

املا�صية تبعًا لتزايد الحتياجات والإنفاق 

على م�صتوى الداخل اللبناين«.

دول  قبل  من  �صيادية  »ودائع  وجود  ونفى 

الأحوال  كل  يف  وهي  املركزي  البنك  يف 

موجودات  حجم  على  توؤثر  ول  حمدودة 

البنك املركزي واحتياطه، ول على م�صتوى 

اخلا�صة«.  امل�صارف  يف  الأفراد  ودائع 

مل  طبيعيىة  الأموال  حركة  اأن   « واأكد 

تتاأثر بالأزمة ال�صيا�صية. مبديًا اأمله يف اأن 

تنتهي ب�رشعة واأن يعود النتظام للعالقات 

�صيما  ول  العربية  ـ  العربية 

مع  واللبنانية  ال�صعودية  اللبنانية 

اإىل  داعيًا  العربي.  اخلليج  دول 

عند  الهلع  »م�صاحة  تو�صيع  عدم 

اللبنانيني على قاعدة الإ�صاعات«.

موجودات المصارف
اليوم  »املوجودات  اأن  خليل  واأكد 

يف امل�صارف اللبنانية هي عالية 

وهذا  القومي  ناجتنا  اأ�صعاف  وهي  جداً، 

املركزي  البنك  فودائع  جيد.  وموؤ�رش  اأمر 

دولر،  مليار  اخلم�صني  تقارب  واحتياطه 

وهناك  وغريها  للرية  مطمئن  اأمر  وهذا 

والوزارات  املختلفة  القطاعات  تن�صيق بني 

اأي  ملواكبة  املركزي  البنك  مع  املختلفة 

ا�صتحقاق ميكن اأن يواجهنا«.

وختم : »اأود اأن اأعطي نفحة تطمني لأرفقها 

يف  ال�صيا�صية  القوى  م�صوؤولية  بتحميل 

من  اأزمة  لأي  مقاربتهم  كيفية  حول  البلد 

د 
ّ
ن�صع اأن  ي�صح  ول  ميكن  ل  اإذ  الأزمات. 

حمطة  كل  يف  ال�صيا�صي  خطابنا  وترية 

لي�صل اإىل م�صتوى احلديث عن انق�صام، عن 

عمل  تعّطل  اللبنانيني،  بني  تبعد  م�صاريع 

بدولتها  ثقتها  النا�س  تفقد  املوؤ�ص�صات، 

الأهم  لأن  نتنبه  اأن  يجب  وموؤ�ص�صاتها. 

تداعيات  ترتك  األ  هو  يجري  ما  كل  يف 

على  اأثراً  للمنطقة  �صيا�صات  من  ير�صم  ما 

لبنان، وبالتايل ما نعمل على �صيانته هو 

اأن ي�صبح يف حلظة من اللحظات يف مهب 

الريح.«

خليل يطمئن: الوضع المالي  مستقر 

�رشكة  متها 
ّ
قد التي  القرو�س  عدد  بلغ 

»كفالت« يف كانون الثاين 2016، 54 كفالة 

بقيمة 11 ملياراً و948 مليونًا و400 األف لرية 

ال�صناعي  للقطاع  كفالة   21 منها  لبنانية، 

املجموع  من  املئة  يف   38.89 �صّكل  الذي 

على  لبنان  جبل  حمافظة  وحازت  العام، 

الكفالت ونالت ما  الأ�صد من جمموع  ح�صة 

ن�صبته 40.74 يف املئة منها، اأما البقاع فبلغ 

جمموع الكفالت فيه 16 بن�صبة 29.63 يف املئة من املجموع 

الأخرى، حيث  الأكرب من بني املحافظات  الن�صبة  العام، وهي 

 7.41 بن�صبة  كفالت   4 على  اجلنوب  ح�صل 

يف املئة من املجموع العام، ال�صمال 9 بن�صبة 

النبطية  حمافظة  وح�صلت  املئة،  يف   16.67
املئة،  يف   3.70 بن�صبة  اثنتني  كفالتني  على 

وبريوت كفالة واحدة بن�صبة 1.85 يف املئة.

على  الزراعي  القطاع  ح�صل  القطاعات،  ويف 

20 كفالة بن�صبة 37.04 يف املئة من املجموع 
بن�صبة   كفالت   3 متخ�ص�صة  تقنيات  العام، 

املئة،  يف   16.67 بن�صبة  كفالت   9 �صياحة  املئة،  يف      5.56
يف كفالة واحدة بن�صبة 1.85 يف املئة.

َ
اإنتاج ِحر

 54 قرضًا من كفاالت في كانون الثاني 2016

خليل خالل لقاءه وفد البنك الدولي
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عن  بيان،  يف    ABC �رشكة  اأعلنت 

اإنطالق  بعد  وم�صجعة،  اإيجابية  »نتائج 

يف  الكهرو�صوئية  الطاقة  مبحطة  العمل 

جممعها يف الأ�رشفية، وبدء برنامج اإدارة 

النفايات يف جممعاتها التجارية كافة«. 

ABC يف توليد  2015 جنحت  اأنه »يف العام  واأ�صار البيان اإىل 

الطاقة  من  الأ�رشفية  يف  اخلا�س  متجرها  حاجة  من   %  31
فيما  بالطاقة.  منزل   300 لتزويد  يكفي  ما  اأي  الكهربائية، 

الأخرية من  ال�صتة  الأ�صهر  لفرتة  والإح�صاءات  الأرقام  اأظهرت 

100،000 كلغ من  اأكرث من  اإعادة تدوير  اأنه متت   ،2015 العام 

اأ�صعاف ما تعاجله  املواد القابلة للتدوير وهي تعادل ثمانية 

بلدية لبنانية ت�صم 800 �صخ�س مقارنة باملدة الزمنية نف�صها«.

�صارك نائب نقيب امل�صت�صفيات يف لبنان 

الدكتور فادي عالمة يف امللتقى ال�صنوي 

ال�صابع ع�رش لحتاد امل�صت�صفيات العربية، 

وزير  برعاية  القاهرة  يف  انعقد  الذي 

اأحمد  الدكتور  ال�صحة وال�صكان يف م�رش 

وزارة  وبالتعاون مع  را�صي  الدين  عماد 

الدول  من  وفود  ومب�صاركة  العربية  الدول  وجامعة  ال�صحة، 

اأدار  وقد  العرب.  ال�صحة  ووزراء  ال�صحة  جمال  يف  العربية 

الدكتور عالمة طاولة نقا�س مب�صاركة وزير ال�صحة ال�صعودي 

ال�صابق  امل�رشي  ال�صحة  ووزير  املانع،  د.حمد  ال�صابق 

الربوفي�صور عادل العدوي ووزير ال�صحة البحريني ال�صابق د. 

في�صل الهمر تناول فيها: التغطية ال�صحية ال�صاملة.

عاليه«،  جتار  »جمعية  يف  لقاء  عقد 

العمل،  قانون  تفعيل  حلملة  ا�صتكمال 

�صهيب  �صمري  اجلمعية  رئي�س  ح�رشه 

ونائبه رامي اأبو عا�صي، رئي�س جمعية 

حممد  والجتماعي  القانوين  الإر�صاد 

غادة  والنا�صطة  حبال  نيفني  املحامية  ال�رش  اأمينة  الزيات، 

اخلانقة  الإقت�صادية  »الأزمة  عن  �صهيب  حتدث  الدين.  �رشف 

التجاذبات  ب�صبب  بن�صبة كبرية  التي تاثرت بها مدينة عاليه 

لعمل  »ال�صتعداد  واأبدى  البلد«،  يف 

والقرى  عاليه  يخدم  مبا  م�صرتك 

»م�صاألة  الزيات  وتناول  املجاور«. 

اللبنانيني يف ظل املناف�صة  العمال 

العمال  ب�صبب  امل�رشوعة  غري 

الوافدين، ما انعك�س �صلبا على دورة 

العجلة الإقت�صادية«.

موجز اقتصادي

 مذكرة تفاهم بين 

»رجال األعمال« و»إنجاز«
وّقع رئي�س جتمع رجال الأعمال اللبنانيني الدكتور فوؤاد زمكحل، 

ومنظمة اإجناز»INJAZ« لبنان ميثلها رئي�صها مي�صيل فّتال مذكرة 

تفاهم تهدف اإىل التعاون على اإ�رشاك رجال الأعمال اللبنانيني مع 

ال�صباب والطاّلب مل�صاعدتهم على ال�صتعداد لعامل الأعمال وتعزيز 

روح املبادرة لديهم. واأ�صار زمكحل يف كلمة األقاها اإىل اأن »هدفنا 

هو تدريب وت�صجيع الطالب ال�صباب لدينا للقيام مب�صاريع بّناءة، 

ب�رشعة  تتطور  اأن  ميكن  �صغرى  موؤ�ص�صات  واإن�صاء  القيمة،  وخلق 

لت�صبح �رشكات �صغرية ومتو�صطة احلجم كونها املحرك الرئي�صي 

لقت�صادنا، اإذ هي من تولد العمل والقيمة والنمو«.

ثم قام كل من رئي�س منظمة اإجناز INJAZ مي�صيل فتال وفايزة 

�صعد )مدير املنظمة( بتقدمي بالتف�صيل ملنظمة اإجناز لبنان كونها 

تابعة ملنظمة Junior Achievement )JA( Worldwide العاملية، 

التي من �صاأنها جتنيد القطاع اخلا�س مع ال�صباب للم�صاهمة يف 

ظهور جيل جديد من رجال الأعمال ولإعداد ال�صباب لعامل العمل.

قطاعات تجارة التجزئة تتراجع   
�صجلت اأرقام اأعمال معظم قطاعات جتارة التجزئة خالل الف�صل 

2015، تراجعًا مقارنة مبثيالتها يف الف�صل الرابع  الرابع ل�صنة 

ع لتلك الأرقام ن�صبة 
ّ
ل�صنة 2014، وبلغ النخفا�س الإ�صمي املجم

ـ 4.23 يف املئة اإذا ما ا�صتثنينا الزيادة يف مبيعات الوقود )من 

الأ�صواق  النفط يف  اأ�صعار  انخفا�س  اء بدء 
ّ
الكمية( من جر حيث 

العاملية ومن ثم يف ال�صوق املحلية.

موؤ�رش  تطبيق  بعد  عة 
ّ
املجم احلقيقية  الأرقام  اإنخفا�س  ولم�س 

1.00 يف املئة، وهي  ـ  غالء املعي�صة ال�صلبي لهذه الفرتة، ن�صبة 

موؤ�رش  انخفا�س  من  بالرغم  ال�صلبي  ال�صطر  يف  تزال  ل  ن�صبة 

غالء املعي�صة املتتايل. اإمنا تلك الأرقام احلقيقية ل تعك�س هذه 

عها، حيث اإن 
ّ
املرة الواقع احلقيقي يف القطاعات كافة على تنو

الرتاجع كان حاّداً جداً يف البع�س منها، اإمنا البع�س الآخر �صهد 

عة معتدلة ال�صلبية. و يف نتائج كل 
ّ
حت�صنًا، فجاءت النتيجة املجم

قطاع على حدة، يتبنّي اأن هناك تراجعًا ملحوظًا ن�صبيًا يف اأرقام 

الأعمال احلقيقية )اأي املثقلة مبوؤ�رش غالء املعي�صة( للقطاعات 

الآتية )مقارنة مب�صتويات اأرقام اأعمالها يف الف�صل الرابع ل�صنة 

2014(: اأجهزة الهاتف اخلليوية وقطع الغيار العائدة لها )26.24 
يف املئة(، معدات البناء والهند�صة والزراعة )26.03 يف املئة(، 

يف   24.54( ال�صكرية  واحللويات  احللويات  املخابز،  منتجات 

املئة(، الأثاث واملفرو�صات ـ 23.87 يف املئة(، الأحذية وال�صلع 

 12.65( التزيني  واأدوات  الرثيات  املئة(،  يف   23.53( اجللدية 

التبغ  املئة(،  يف   11.17 ـ  واملجوهرات  ال�صاعات  املئة(،  يف 

ـ  التجميل  وم�صتح�رشات  العطور  املئة(،  يف   10.91( ومنتجاته 

)6.01 يف املئة(، امل�رشوبات  8.92 يف املئة(، املالب�س والفراء 
عات التجارية )3.00 يف املئة(.. 

ّ
الروحية )4.65 يف املئة(، املجم
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من �شهر اإلى �شهر

اإىل  لبنان  يف  البطالة  ن�صبة  و�صلت 

الأخرية  ال�صنوات  يف  املئة  يف   25
 ،2010 العام  يف   10% مع  مقارنة 

ال�صوري  النزوح  اأزمة  لتفاقم  نتيجة 

ال�صورية  للحرب  ال�صلبية  والتداعيات 

على  الإقليمية  الأمنية  والتطورات 

اللبناين.  الإقت�صاد  قطاعات  خمتلف 

للعامل  ال�صهري  الدخل  متو�صط  ويقدر 

ال�صوري بـ418 األف لرية، اأي اأقل بنحو 

لالأجور  الأدنى  احلد  من  املئة  يف   40
لرية،  األف   675 والبالغ  لبنان  يف 

نتيجة كثافة العر�س وتدين مهاراتهم 

اإّن  القول  وميكن  العلمي.  وم�صتواهم 

هي  واخلدماتية  التجارية  املوؤ�ص�صات 

حيث  ال�صوري،  بالنزوح  تاأّثراً  الأكرث 

حرم  ما  ال�صوريني،  اآلف  توظيف  مّت 

اللبنانيني فر�س العمل.

هذه الأرقام والنتائج، تعود اإىل »درا�صة 

التجارية  املوؤ�ص�صات  يف  العمل  �صوق 

املوؤ�ص�صة  و�صعتها  التي  واخلدماتية« 

مع  بالتعاون  لال�صتخدام  الوطنية 

�صو�صيته  وبنك  بريوت،  جتار  جمعية 

جرنال يف لبنان، واأطلقها ، وزير العمل 

�صجعان قزي يف موؤمتر �صحايف.

تعطي  الدرا�صة  »هذه  اأن  قزي  واأو�صح 

وال�صابات يف  لل�صباب  وا�صحة  �صورة 

عمل  فر�س  وجود  اإمكانية  عن  لبنان 

املعاهد  من  يتخرجون  عندما  لهم 

يف  واجلامعات  املهنية  واملدار�س 

قطاع التجارة بكل تفرعاته، وقد تبني 

الأزمة  برغم  اأنه  الدرا�صة  خالل  من 

قطاع  منها  يعاين  التي  الإقت�صادية 

التجارة فاإن هذا القطاع ما زال قادراً 

خدمة  يف  يكون  واأن  الوقوف  على 

الأجيال اللبنانية«.

تخمة وظفين
كثرية  اأ�صباب  »وجود  اإىل  قزي  ولفت 

الأ�صباب  واأحد  لبنان،  يف  للبطالة 

وجود  هي،  البطالة  لهذه  الرئي�صية 

املوظفني  من  تخمة  لديها  قطاعات 

اإليهم،  بحاجة  لي�صت  وهي  والعمال 

النق�س  تعاين  اأخرى  وقطاعات 

الكفاءات  غياب  يف  التوظيف  يف 

واملهارات اللبنانية«.

اأما ثاين هذه الأ�صباب فهو عدم وجود 

لكي  ال�صباب  لدى  ومعايري  اأ�ص�س 

العلمي  التوجه  اأ�صا�صها  على  يختاروا 

اأننا  خ�صو�صًا  الدرا�صة،  انتهاء  بعد 

اليوم بحكم العادات اللبنانية والثقافة 

تكون  اأن  تريد  النا�س  كل  اللبنانية 

يف  الخ...  ومهند�صني  واأطباء  حمامني 

هذه  غري  اأخرى  مهن  يوجد  اأنه  حني 

الثقافية،  قيمتها  لها  التقليدية  املهن 

واملهنية  والجتماعية،  واحل�صارية، 

من املمكن اأن تغري املجتمع اللبناين«.

تعزيز التعليم المهني
التعليم  تعزيز  �رشورة  قزي  واأكد 

املهني، لأنه ل خروج للبنان من اأزمة 

البطالة من دون تعزيز التعليم املهني، 

يف  مفقودة  الو�صطية  املهن  كل  لأن 

�صفوف ال�صعب اللبناين.

ما  تن�صيق  وجود  �رشورة  اأكد  كما 

وموؤ�ص�صات  لبنان  يف  اجلامعات  بني 

العمل. فاجلامعات املحرتمة يف الدول 

�صهاداتهم،  نيل  بعد  تالميذها  ترافق 

من هنا يجب على اجلامعات اللبنانية 

واأن  لطالبها  العمل  مو�صوع  تويل  اأن 

التخرج  بعد  الطالب  مع  العالقة  تبداأ 

ولي�س فقط اأثناء وجودهم على مقاعد 

الدرا�صة.

فيه  نبحث  الذي  الوقت  »يف  وقال: 

عن فر�س العمل للبنانيني ول جندها 

علينا  يطرح  من  هناك  ب�صهولة، 

النازحني  لتوظيف  م�صبوهة  م�صاريع 

�صد  ل�صنا  نحن  لبنان.  يف  ال�صوريني 

اأجنبي  اأي  اأو  ال�صوريني  النازحني 

دون  من  لبنان  لأن  لبنان،  يف  يعمل 

لبنان،  يكون  ل  الأجنبية  العاملة  اليد 

لكن ل نريد اأن يكون ت�صغيل النازحني 

الأرا�صي  على  تثبتهم  خطة  من  جزءاً 

ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  ما  مع  اللبنانية 

احلدود  تغريت  حال  يف  التوطني  اإىل 

يف  واجلغرافيا  والكيانات  والأنظمة 

بح�صب  يعملوا  اأن  نريدهم  �صورية، 

يف  اللبنانية  العمل  �صوق  حاجات 

قطاعات حمددة ولي�س بح�صب م�صاريع 

م�صبوهة«.

قزي يدعو إلى التنسيق بين الجامعات والمؤسسات
البطالة ترتفع من 11 إلى25 %
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فرع  ـ  العربية  بريوت  جامعة  وقعت 

وال�صناعة  التجارة  وغرفة  طرابل�س، 

تعاون  اإتفاقية  ال�صمال  يف  والزراعة 

ح�رشه  احتفال  خالل  وذلك  وتفاهم، 

رئي�س اجلامعة الدكتور عمرو جالل العدوي، ورئي�س الغرفة 

اإجتماعية  ووجوه  اإقت�صادية  وهيئات  دبو�صي  توفيق 

الإتفاقية،  بتوقيع  �رشوره  عن  العدوي  واأعرب  واإعالمية. 

لفتا النتباه اإىل اأن اجلامعة �صجلت ح�صورها يف طرابل�س 

منذ 5 �صنوات ووجدت يف العا�صمة بريوت منذ اأكرث من 55 

واإىل  اإليها  خدماتها  لتمتد  الفيحاء  باإجتاه  وتو�صعت  عامًا، 

د على اأن 
ّ
كل مناطق ال�صمال، كما كان لها خريجون قبل و�صد

» جامعة بريوت العربية قد تو�صعت باجتاه طرابل�س تقديراً 

منها لقيمة املجتمع الطرابل�صي ولكي ت�صاهم م�صاهمة فعلية 

يف تنمية املجتمع والنهو�س به«.

املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بحث 

يف  ال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة 

لبنان نبيل عيتاين مع رئي�س اجلمعية 

�صارل  الإمتياز  لرتاخي�س  اللبنانية 

الإمتياز  تراخي�س  م�صتقبل  يف  عربيد 

)الفران�صايز( وال�صعوبات التي تواجه هذا القطاع يف لبنان، 

اأكد عيتاين  اإدارة اجلمعية. وفيما  اأع�صاء جمل�س  يف ح�صور 

اأثناء اللقاء اأن »تنمية قطاع الفران�صايز يكت�صب اأهمية كربى 

واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صة  رئي�صي  ب�صكل  يطاول  كونه 

احلجم، اإ�صافة اإىل ت�صجيع املبادرات والعمل على توجيهها«. 

د عربيد على »�رشورة التعاون بني اجلمعية 
ّ
من ناحيته، �صد

لالأهداف  نظرا  »ايدال«  و  الإمتياز  لرتاخي�س  اللبنانية 

امل�صرتكة التي ي�صعى اإليها الطرفان«.

�رشاف  جاك  املتو�صط  اأعمال  رجال  احتاد  رئي�س  و�صف 

واملهمة  »الناجحة  بـ  مان 
ُ
لع القت�صادي  الوفد  زيارة 

يف  وال�صتثماري  القت�صادي  الواقع  على  لالطالع  جداً 

متكاماًل  كان  اللبناين  »الوفد  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صلطنة«، 

للغاية«.

جاءت  »الزيارة  �رشاف  وقال 

مانية 
ُ
الع الغرف  دعوة  على   

ً
بناء

لبنان  اإىل  منها  وفد  زيارة  بعد 

على  اأطلعناه  حيث  الفائت  ال�صهر 

لبنان  يف  ال�صتثمارية  املجالت 

لبنان  بني  العالقات  وتقوية 

مان«.
ُ
وع

موجز اقتصادي

إقتصاد القطاع الخاص 

مستمر باإلنكماش

خالل  يف  اخلا�س  القطاع  اإقت�صاد  انكما�س  تباطوؤ  بعد 

ال�صهر الأول من 2016، اأظهرت الظروف الت�صغيلية ل�رشكات 

الفائت،  �صباط  يف  اآخر  تراجعًا  اللبناين  اخلا�س  القطاع 

 BLOM PMI العمال  موؤ�رش  انخفا�س  يف  ذلك  وظهر 

ال�صادر �صهريًا عن Blominvest Bank اإىل اأدنى م�صتوى 

له يف ثالثة اأ�صهر، خالل �صهر �صباط، م�صجاًل 47.4 نقطة 

املوؤ�رش  واأظهر  ال�صابق.  ال�صهر  يف  نقطة   49.1 مقابل  يف 

اخلا�صة  ال�رشكات  لدى  الإنتاج  م�صتويات  يف  انخفا�صًا 

اإل  اللبنانية، اإ�صافة اإىل تراجع الطلبيات اجلديدة لديها. 

اأن طلب العمالء يف اخلارج يف خالل �صهر �صباط تراجع 

بوترية هي الأبطاأ منذ �صهر اأيلول املا�صي. 

مخايل
 وعّلق رئي�س مديرية الأبحاث يف بنك »بلوم اإنف�صت« مروان 

خمايل على نتائج موؤ�رش PMI ل�صباط 2016، فاأ�صار اإىل 

اأن  »تباطوؤ الإنكما�س مل ي�صتمر يف كانون الثاين طوياًل اإذ 

عاد موؤ�رش PMI التابع لبنك »بلوم اإنف�صت« لي�صجل اأدنى 

م�صتوى له يف ثالثة اأ�صهر خالل �صباط«. واعترب »اأن الطلب 

التجاري،  الن�صاط  لرتاجع  الرئي�صي  ال�صبب  كان  املحلي 

هبوًطا  �صوى  ت�صهد  مل  الت�صدير  طلبيات  اأن  خ�صو�صًا 

�صئياًل. وميكن الربط بني تراجع الطلبيات اجلديدة وبني 

تال�صي الآمال حول اإمكان التو�صل اإىل انفراج يف الو�صع 

ال�صيا�صي املتاأزم يف البالد ول �صيما بعد الأداء املتفائل 

يف ال�صهر ال�صابق«. وراأى »اأن تباطوؤ النمو الإقت�صادي يف 

دول اخلليج ب�صبب الرتاجع احلاد يف اأ�صعار النفط، اإ�صافة 

�صيوا�صالن  املحلي،  ال�صعيد  على  ال�صيا�صي  اجلمود  اإىل 

للقطاع  الإقت�صادي  الن�صاط  كاهل  على  بثقلهما  الإلقاء 

اخلا�س اللبناين«.



العدد 153 ني�سان 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L28

ي 
ّ
ال�صح الورق  اآلت  الرائدة يف �صناعة  اأماكو  وّقعت جمموعة 

Novatis لتزويد  موؤخرا عقدا يف املغرب مع جمموعة نوفات�س 

ومت  الورقية.  للمناديل  اإنتاج  بخط  لها  التابعة  اجل�رش  �رشكة 

تنفيذ هذه التفاقية بزمن قيا�صي، من جانب فرق عمل اأماكو. 

الوجه  مناديل  لإنتاج  كامل  خط  تركيب  التفاقية  و�صملت 

واليدين. وتت�صل اأجزاء خط الإنتاج ببع�صها اأوتوماتيكيا بهدف 

والكرتون.  بالنايلون  والتغليف  التعبئة  الق�س،  عملية  تنظيم 

و�صمل خط الإنتاج عدة اآلت لق�س وطي املناديل ومق�س دائري 

يتمتع ب�رشعة عالية جدا، كما �صمل خدمة التغليف الأوتوماتيكي 

بالنايلون وبالكرتون. ومت ا�صتخدام اأحدث الو�صائل التكنولوجية 

يف خط الإنتاج.  

العبداهلل
وا�صار الرئي�س التنفيذي ملجموعة اأماكو علي حممود العبد اهلل 

اىل ان »خط الإنتاج اجلديد �صي�صمح ملجموعة نوفاتي�س بتنويع 

اأن  على  موؤكداً  اأهدافها.  حتقيق  بالتايل  و  منتجاتها  حمفظة 

العقد اجلديد املنّفذ معها ما هو اإل جناح جديد ي�صاف اإىل �صجل 

جناحات جمموعة اأماكو التي متكنت من ت�صويق منتجاتها يف 

البلدان العربية وبلدان اأوروبا«.

دور  لعب  على  قدرتها  اثبتت  اأماكو  »جمموعة  ان  على  و�صدد 

اأ�صا�صي يف قطاع ال�صناعات الورقية والطباعة والتغليف. وقال: 

»اندفعنا يف ال�صنوات املا�صية يف تثبيت وتدعيم موقعنا، وبتنا 

نناف�س بقوة يف اأكرث الأ�صواق �صعوبة وتقدما. القيمة امل�صافة 

املناف�صة  من  مكنته  والتي  اللبناين  ال�صناعي  بها  يتمتع  التي 

الثقايف  غناه  هو  الأول  بعاملني:  اخت�صارها  ميكن  عامليا، 

طلبات  مع  والتفاهم  العالقات  بناء  على  وقدرته  واحل�صاري 

الأر�س،  بقاع  �صتى  يف  الأعمال  رجال  خمتلف  وخ�صو�صيات 

والثاين هو حرفيته العالية ومواكبته الثورة 

التكنولوجية املتعلقة ب�صناعاته«.

معرض مفتوح 
اأماكو  جمموعة  نّظمت  اخرى،  جهة  من 

 Open House مفتوحًا  معر�صا  موؤخرا 

عن  الإعالن  تخّلله  لعمالئها  خم�ص�س 

عرب  العمالء  خلدمة  جديد  نظام  اإطالق 

اأحدث  �صمل  معر�س  وتنظيم  النرتنت 

مدينة  يف  اجلديد  ها 
ّ
مقر �صمن  ابتكاراتها 

املعر�س عدد  لبنان. وح�رش  �صيدا، جنوب 

اأتوا من عدة  الذين  ال�رشكة  كبري من عمالء 

الربتغال،  رو�صيا،  بريطانيا،  �صملت:  دول، 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  م�رش،  تركيا، 

املغرب،  �صوريا،  الأردن،  العراق،  الإمارات، 

اجلزائر وتون�س بالإ�صافة اإىل زبائنها يف لبنان.    

وا�صار العبداهلل اىل »اأن القطاع ال�صناعي عموما و�صناعة اآلت 

مت�صارعة  تطورات  ي�صهدان  خ�صو�صا،  ي 
ّ
ال�صح الورق  اإنتاج 

خ�صو�صا على امل�صتوى التكنولوجي«. واأ�صاف: » لهذا ال�صبب 

اأنظمتها وتبّني  اأماكو وب�صكل م�صتمر بتحديث  تقوم جمموعة 

املوؤلفة  عملها  فرق  تدريب  توا�صل  كما  التقنيات.  اأف�صل 

من  مبهامهم  للقيام  والإداريني  والفنيني  املهند�صني  من 

اأحدث  على  ف 
ّ
والتعر جهة،  من  املمكنة  الطرق  اأف�صل  خالل 

ي 
ّ
ال�صح الورق  اآلت  �صناعة  بقطاع  املتعّلقة  التكنولوجيات 

من جهة اأخرى.« 

نظام خدمة العمالء
 Online( النرتنت  عرب  العمالء  خلدمات  اأماكو  نظام  ويتمتع 

Spare parts & Technical Support System( بعدد كبري من 
الآلت  ال�رشورية عن كل  ن كافة املعلومات 

ّ
اإذ يت�صم امليزات، 

اأماكو، مبا يف ذلك: قطاع الغيار  ال�صناعية اخلا�صة مبجموعة 

»أماكو« توّقع عقدا مع »نوفاتس المغربية«
وتطلق نظامًا لخدمة العمالء عبر اإلنترنت

من �شهر اإلى �شهر

اثناء زيارة شركة الجسر والسيد سهيل البداع الى »أماكو«

شركة ألكسا كونفرتا- مصر:  السادة رفعت حبيب، سامي فهيم، صبري حبيب و عقيلته
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وموا�صفاتها،  واأوزانها  الآلت  قيا�صات  الت�صل�صلية،  واأرقامها 

ت�صاعد  وتفا�صيل  معلومات  من  الآلت  بهذه  يتعّلق  ما  وكل 

كن 
ُ

الزبائن على حتقيق ال�صتخدام الأمثل لالآلت اأماكو. كذلك مي

من خالل هذا النظام اإجراء الطلبيات عرب النرتنت وحتديد القطع 

والأجهزة املطلوبة من خالل اأرقامها الت�صل�صلية وموا�صفاتها.  

اقسام المصنع
امل�صنع  اق�صام  كافة  اأماكو  جمموعة  �صيوف  ا�صتعر�س  كذلك 

الذي يتمتع باأعلى املعايري العاملية يف كافة النواحي املتعّلقة 

اأق�صام  ا�صتعرا�س  وخالل  ي. 
ّ
ال�صح الورق  اآلت  ب�صناعة 

�رشوحات  اأماكو  جمموعة  مهند�صي  من  فريق  قدم  امل�صنع، 

والتكنولوجيات  ت�صنيعها  يتم  التي  احلديثة  الآلت  حول 

امُل�صتخدمة واملوا�صفات العاملية التي توّفرها املجموعة من 

عدد  حول  �رشوحات  املهند�صني  فريق  م 
ّ
وقد منتجاتها.  خالل 

من الآلت والقدرات النتاجية التي تتمتع بها ومعايري اجلودة 

امُلّتبعة يف الإنتاج.  

لة حول نظام 
ّ

اأماكو �رشوحات مف�ص كذلك قدم خرباء جمموعة 

تلبية  على  قدرته  ومدى  تعتمده،  الذي  البيع  بعد  ما  خدمات 

ما  نظام  ويتمتع  العامل.  حول  املنت�رشين  العمالء  احتياجات 

والتقني  الفني  الدعم  م�صتوى  على  زة 
ّ
ممي بقدرات  البيع  بعد 

ة املتعّلقة بالآلت وتلبية متطلبات الزبائن 
ّ
وال�صت�صارات العملي

م�صائل  اأية  اأو  الغيار  بقطع  الأمر  تعّلق  �صواء  �رشعة،  باأق�صى 

اخرتاع  براءة  اأماكو  جمموعة  لدى  اأن  ذكره  واجلدير  اأخرى. 

لة يف وزارة الإقت�صاد والتجارة اللبنانية منذ العام 2014 
ّ
م�صج

.)CE Certificate( كما مت منحها �صهادة املطابقة الأوروبية

التعاون  بروتوكول  توقيع  حفل  اأقيم 

واحتاد  الفرن�صية  التعا�صديات  بني 

لبنان  يف  ال�صحية  التعا�صد  �صناديق 

يف بيت التعا�صد - احلازمية، ملنا�صبة 

ح�صور وفد من التعا�صديات الفرن�صية 

اإميانويل رو  العام  اإتيان كانيار واملدير  الرئي�س  موؤلف من 

�صو  غ�صان  الحتاد  رئي�س  األقى  وقد  قهوجي.  عبدو  وال�صيد 

كلمة اأ�صاد فيها »بالتعاون القائم بني التعا�صديات اللبنانية 

للحركة  وتقدم  خري  كل  فيه  ملا  الفرن�صية  والتعا�صديات 

التعا�صدية يف لبنان«.

حول  القومية  الندوة  اأعمال   ، افُتتحت 

والتوجيه  الت�صغيل  مكاتب  »تطوير 

ت�صغيل  يف  دورها  وتعزيز  املهني 

العمل  وزير  برعاية  العربي«،  ال�صباب 

منظمة  تنظمها  والتي  قزي،  �صجعان 

العمل العربية بالتعاون مع املوؤ�ص�صة الوطنية لال�صتخدام يف 

اأوتيل روتانا اأرجان - الرو�صة. واأتت الندوة ح�صب بيان يف 

اإطار تنفيذ متطلبات العقد العربي للت�صغيل وتنفيذ الربنامج 

اأقرتهما  اللذين  البطالة،  واحلد من  الت�صغيل،  لدعم  املتكامل 

القمم التنموية الإقت�صادية والإجتماعية. وتناق�س الندوة من 

خالل �صتة حماور رئي�صية، اأهمية التدريب والتوجيه املهني 

يف  الت�صغيل  مكاتب  ودور  املاهرة،  الفنية  العمالة  وتاأهيل 

تطوير الكفاءات املهنية، واإدماج طالبي العمل يف منظومة 

الت�صغيل، وغري ذلك من املوا�صيع.

الإقت�صادي  املجل�س  رئي�س  عر�س 

يف  ن�صنا�س،  روجيه  والإجتماعي 

المم  اأن�صطة  من�صق  مع  املجل�س،  مقر 

املتحدة واملمثل املقيم لربنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي فيليب لزاريني على 

راأ�س وفد من الربنامج، لالأو�صاع املحلية والإقليمية، اإ�صافة 

وم�صاعدة  دعم  وكيفية  ال�صوريني  الالجئني  مو�صوع  اإىل 

برنامج  ا�صتعداد  لزاريني  اأبدى  وقد  الإطار.  هذا  يف  لبنان 

 UNDP الإمنائي  املتحدة  المم 

ت�صم  عمل  ور�س  يف  للم�صاركة 

املدين  املجتمع  �رشائح  جميع 

موؤمن  اأنه  خ�صو�صا  وامل�صوؤولني 

بتفعيل  واإمكانياته  املجل�س  بدور 

احلوار.

موجز اقتصادي

شركة بريما– لبنان : السيد حسن خليفة و رئيس مجموعة أماكو السيد علي محمود العبد اهلل ، 
السيد جوزيف حنا و شركة سازان للمناديل الورقية – اربيل العراق : السيد سردار معروف

الرئيس التنفيذي لمجموعة أماكو السيد علي محمود العبد اهلل و شركة Unidrug – لبنان:  
السادة عبد الغني قاسم و هشام أبو شقرا
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من �شهر اإلى �شهر

اللبناين يف  الكتاب  يف اطار مهرجان 

انطليا�س، نظمت الرابطة الثقافية ودار 

�صائر امل�رشق ندوة حول كتاب الدكتور 

بح�صور  »جمهوريتي«،  يون�س  نزار 

الثقافية  ال�صخ�صيات  من  كبري  ح�صد 

والجتماعية واأع�صاء احلركة الثقافية 

يف انطليا�س. 

�صيف،  انطوان  الدكتور  الندوة  قدم 

فاأ�صار اىل ما لقيه كتاب »جمهوريتي« 

امل�صتوى  على  ايجابي  تقييم  من 

خ�ص�صت  ندوة  خالل  ظهر  العربي  

ح�صن  المري  بح�صور  عمان  يف  له 

العربي  الفكر  منتدى  رئي�س  طالل  بن 

اعترب  حيث  املثقفني،  من  ونخبة 

الرغم  على  الكتاب  ان  املحا�رشون 

اللبناين،  مو�صوعه  خ�صو�صية  من 

�صيا�صية  ا�صالحية  روؤية  يت�صمن 

التغيري  على  بحر�صها  لفتة  عربية 

التامة  امل�صاواة  وعلى  الدميقراطي 

على قاعدة املواطنة واحلريات العامة 

اجتماعي  بعقد  الدولة  د�صتور  و�صوغ 

هم ح�صيلة حوار عقالين حر وم�صوؤول 

ومو�صع بني كل �رشائح املجتمع. 

الهاشم
جوزيف  ال�صابق  الوزير  �صاأل  بدوره، 

هذا  هو  »من  له:  مداخلٍة  يف  الها�صم 

الكري�صتوف كوملبو�س الذي ا�صمه نزار 

الهوى  الفينيقي  الرحالة  هذا  يون�س، 

وبحر  املحيطات  يجوب  راح  الذي 

الظلمات حامال قنديل افالطون مفت�صا 

�صبيل  يف  الفا�صلة.  جمهوريته  عن 

فيها  يحمل  ان  الجدى  من  جمهورية 

يف  ليفت�س  ديوجني  الفيل�صوف  قنديل 

وا�صحة النهار عن رجل«.

وقال: منذ ان تفتحت عيناه اليافعتان 

وعلى  الطائفيون،  يغت�صبه  وطن  على 

اح�صان  من  الطائفية  تخطفه  مواطن 

الوطن، نذر هذا النزار نف�صه م�صتك�صفا 

غياهب الزمنة واآفاق الكبائر. فاإذا هو 

يتخلى عن رئا�صة جمل�س ادارة �رشكته 

ليكر�س حياته جلمهوريته )...( هذا لي�س 

ت�صوف  هو  ما  بقدر  �صيا�صيا  جنونا 

وطني ر�صايل، وقل انها املفارقة بني 

و�رشكاتهم يف  يكتبون حياتهم  الذين 

يكتبون  الذين  وبني  اجلمهورية  �صبيل 

اجلمهورية على ا�صم �رشكاتهم.

مي منسى
من جهتها، ا�صارت الكاتبة مي من�صى 

ثالثة  من  كتاب  »جمهوريتي«  ان 

وثقايف،  واقت�صادي  �صيا�صي  اق�صام، 

ويف الق�صم الثالث حتت عنوان »لبنان 

قلم  يربز  واحلرية«،  الثقافة  وطن 

من  قلمه  �صن  الذي  املثقف،  الرجل 

علة  عن  البحث  حماولة  يف  جديد 

وجود لبنان اذ يقول : علته يف الدرجة 

الوىل يف اعتبارنا اياه م�رشوع ثقافة 

ال�صيقة  رقعته  على  اجتمعت  وحرية، 

وح�صاراته  القدمي  العامل  ثقافات  كل 

لت�صاكنها  موئال  منه  وجعلت 

ا�صتعادة  م�رشوع  ان   )...( وتالقحها 

ان يكون  اما  اللبناين املعافى،  الوطن 

او  وحرية  ثقافة  م�رشوع  جوهره  يف 

للبنان  كان  ما  الثقافة  لول  يكون.  ل 

كان  وما  العامل،  وعي  يف  ينت�رش  ان 

لوجوده ان يرت�صخ يف �صمري الن�صان 

)...( والثقافة هي �صناعة الب�رش النبل 

جتارب  مرياث  جت�صد  فهي  والروع، 

احل�صاري.  والتطور  لالرتقاء  الجيال 

التي  الجوبة  جوهر  الثقافة  ففي 

ي�صوغها الن�صان يف البحث عن معنى 

املثقفون  ي�صتقيل  فعندما  وجوده. 

العقل  دور  ينح�رش  م�صوؤولياتهم  من 

املجتمع  ويجنح  الوهام  وت�صيطر 

نحو التزمت الديني، متخليا عن القيم 

الن�صانية، ال وهي احلرية وامل�صاواة.

كامل وزنة
وزنة  كامل  الدكتور  اعترب  جهته،  من 

»جمهوريتي  كتاب  قدمه  ما  »ان 

القت�صادي  للنهو�س  خارطة  »من 

والجتماعي يعر�س ما جنمع عليه يف 

ا�صبح  الذي  البلد  هذا  معاناة  و�صف 

ما  وهو  حالته،  ا�صواأ  يف  اقت�صاده 

متماد،  اقت�صادي  اخفاق  يف:  يتمثل 

دولة  للبيئة،  تدمري  م�صتفحلة،  هجرة 

حمبط،  خا�س  قطاع  وفا�صدة،  فا�صلة 

وطاقات م�صلولة. 

ان  يعترب  يون�س  »نزار  ان  اىل  ولفت 

ندوة عن كتاب »جمهوريتي« لنزار يونس:
خارطة طريق للنهوض اإلقتصادي

كامل وزني جوزيف الهاشم انطوان سيف مي منسى نزار يونس
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ان  القت�صادي ممكن ويجب  النهو�س 

وارباب  الدولة  بني  جدي  بحوار  يبداأ 

لتحديد  واخلرباء  والكادمييني  العمل 

لبلدنا  التف�صيلية  امليزات  هي  ما 

وللنهو�س احلقيقي«.

نزار يونس
بكلمة  الندوة  يون�س  الدكتور  وختم 

اديبا ول  اأنه لي�س كاتبا ول  اأكد فيها 

�صيا�صيا  لي�س  وانه  معا�رش،  فيل�صوفا 

عتيقا او معتقا.

اأنا  توا�صع،  بكل  لكم  اعرتف  وقال: 

اأم�صيت  ار، 
ّ
عم بّناء،  مهنتي  مهند�س، 

ق�صائدي  اأكتب  عمري  �صحابة 

وال�صجر  واحلجر  واحلديد  بال�صمنت 

والثمر.

الوقت  هذا  ويف  الكتاب،  هذا  فلماذا 

بالذات؟ 

 اأن اأكون 
ّ
يف ممار�صة مهنتي، كتب علي

يتحفز  يتغري،  حولنا  من  لعامل  �صاهدا 

بالدنا  يف  نبقى  وحدنا،  ويتطور. 

نحو  مكاننا  نرواح  قابعني  املنكوبة 

املزيد من التخلف والتقهقر والرتاجع.

اأهلنا  اأجل  ومن  اولدنا  اأجل  من 

نف�صه  على  منا  كل  يطرح  واأحبائنا، 

لنا  الفي�صل املفيد: هل  ال�صوؤال  بوجل، 

اأن نبقى على هذه الر�س، اأر�صنا؟ اأم 

بنا؟  اأرحم  اأر�س  اىل  نرحل  اأن  علينا 

هل نحن حمكومون بقدر ل نفاذ منه؟ 

وهل اأطبق التاريخ علينا اأم ان للتاريخ 

اأجوبة ملن لديه قامة �صّناع القدار؟

اليوم  مير  وطننا  باأن  يقني  ي�صاورين 

تاريخه  يف  حراجة  املراحل  باكرث 

نتول  مل  ان  فكاأنه،  واحلديث.  القدمي 

الجنراف  نحو  مهرول  بايدينا،  امرنا 

اأو  منه،  عودة  ل  قرار  بدون  قعر  نحو 

والتاألق،  للنهو�س  وقابل  قادر  كاأنه 

وقياداته  �صعبه  لدى  توفرت  لو  فيما 

علة  ا�صل  حقيقة  ملواجهة  ال�صجاعة 

ا�صتئ�صالها  بغية  القاتل،  نظامه 

ل�صتعادة عافيته ولعودته اىل اأهله.

يف  زمالئي  مع  اآليت  قد  كنت  ا�صاف: 

العمل املناداة ب�صعار واكب م�صريتنا: ان 

العقل ومتفائلني  نكون مت�صائمني يف 

بالرادة. كنا نعترب ان الرادة وحدها 

اداة البناء والتغيري. حتى ل يبقى هذا 

 2015 ال�صعار ت�صاوؤل، قررت يف بداية 

التخلي عن الكتابة باحلجر وال�صمنت 

هذا  فجاء  الوطني.  للعمل  والتفرغ 

الكتاب.

ع�صارة  وم�صوؤولية،  باأمانة  �صمنته 

وقناعاتي  جتارب  وخال�صة  فكري 

املحررة من �صجون الطوائف وهواج�س 

وال�صتئثار.  وال�صتحواذ  الق�صاء 

ر�صمت فيه كما درجت عليه يف عملي 

الهند�صي خارطة طريق عملية وواقعية 

القت�صادي  والنهو�س  لال�صالح 

لال�صالح  املرادف  والجتماعي 

لقيام  منه  بد  ل  الذي  ال�صيا�صي 

م�صلماتنا  اىل  بالعودة  ناديت  الدولة. 

ومواثيقنا وللعودة اي�صا عن النقالب 

الذي ح�صل على ميثاق الطائف والذي 

وحتويله  جوهره  ت�صويه  اىل  اأدى 

الدميقراطية  عليها  اطلق  بدعة  اىل 

التوافقية.

بناء  يف  لبنان  يوفر  الكتاب  هذا  لعل 

ا�صتعادة  ويف  منا،  �صلبت  التي  الدولة 

العتبار  وعودة  لبنان،  وجود  مربر 

لأغلى غواليه احلرية والثقافة. 

المتحدثون خالل الندوة جانب من الحضور

يونس يوقع كتابه
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موؤمترا  للدواجن«  اللبنانية  »النقابة  عقدت 

�صحافيا يف »نادي ال�صحافة«، يف ح�صور 

مو�صى  للدواجن  اللبنانية  النقابة  رئي�س 

واأمني  نوام  هيثم  الرئي�س  ونائب  فريجي 

عماد  ال�صندوق  واأمني  بطر�س  وليم  ال�رش 

يا�صني اىل عدد من جتار الدواجن يف لبنان 

واملزارعني.

فريجي
وتال النقيب فريجي بيانا، اأ�صار فيه اىل انه 

»منذ اإتفاقية الطائف واللبنانيون منغم�صون 

وال�صيا�صيون  ال�صيا�صية  الأحاديث  يف 

يجذبونهم ملتابعة التعليقات والإجتهادات 

يف  املوجلون  الوزراء  حتى  ال�صيا�صية. 

الإقت�صاد  كوزراء  الإقت�صادية  ال�صوؤون 

نادرا  تراهم  والزراعة  وال�صناعة  واملالية 

ما يتحدثون عن امل�صاكل الإقت�صادية التي 

يواجهها اللبنانيون يف حياتهم اليومية«.

ال�صيا�صة  هذه  عن  »نتج  انه  اىل  ولفت 

ت�رشيعات  الوزراء  بع�س  مرر  اأن  املتعمدة 

وقوانني يف جمال�س الوزراء، ثم يف جمال�س 

النواب تق�صي ب�صيا�صة الإنفتاح الإقت�صادي 

على  اجلمركية  الر�صوم  تخفي�س  طريق  عن 

والزراعية وعن  ال�صناعية  املنتجات  معظم 

طريق توقيع اإتفاقية املنطقة احلرة العربية 

طريق  وعن  متو�صطية،  اليورو  واإتفاقية 

احلر مع  التجاري  التبادل  اإتفاقيات  توقيع 

دول عديدة«.

اقفال مصانع
ال�صيا�صة  هذه  نتيجة  »كانت  فريجي:  وقال 

اأبوابها  امل�صانع  من  العديد  اأقفلت  اأن 

اىل  وو�صلنا  الزراعي  الإنتاج  وتقل�س 

اإ�صترياد 85 % من غذائنا من الدول الأخرى. 

هكذا  من  اللبناين  املواطن  ينتفع  مل  اإذا 

امل�صدرة  للدول  خدمة  كانت  بل  اإتفاقيات 

بدليل العجز التجاري املتفاقم �صنة بعد �صنة 

على  القائمني  وكاأن  ال�صادرات،  وتراجع 

اإدارة الدولة اإمنا يعملون على اإذلل املواطن 

واأن  خ�صو�صا  ذلك  نقول  اللبناين.  واملنتج 

امل�صوؤولني عن هكذا �صيا�صات اإنفتاحية على 

به  يحظى  الذي  املبا�رش  بالدعم  يقني  علم 

الت�صدير  ال�صناعية ودعم  الدول  املنتج يف 

اأي�صا. اإذا كان هم امل�صوؤولني الإن�صياع اىل 

تو�صيات دبلوما�صيي وخرباء الدول الغربية 

بينما  اإل مل�صلحة مواطنيها،  تعمل  التي ل 

مل�صلحة  يعملون  ول  يعلمون  ل  م�صوؤولينا 

هذه  الإنفتاح  �صيا�صة  عن  نتج  مواطنيهم. 

وهاجرت  اللبنانية  الكفاءات  هاجرت  اأن 

الر�صاميل اللبنانية للعمل والإ�صتثمار خارج 

لبنان«.

صناعة مستهدفة
الدواجن  »�صناعة  ان  اىل  فريجي  ولفت 

ال�صناعات  هذه  اإحدى  هي  لبنان  يف 

حلوم  ي�صتقبل  فلبنان  امل�صتهدفة. 

جمركية  بحماية  املجلدة  الدواجن 

الدواجن  حلوم  وم�صنعات   �صعيفة 

مطاعم  جعل  الذي  الأمر  فقط،   %  5 بـ 

من  العديد  والعديد  ال�رشيعة  الوجبات 

ومطابخ  وامل�صت�صفيات  والفنادق  املطاعم 

حلوم  من  امل�صتورد  ت�صتخدم  املنا�صبات 

الالن�صون  عن  ناهيك  وم�صنعاته  الدواجن 

وهوت دوغ املعلبة وغريها«.

واعلن انه »تفاديا للر�صوم اجلمركية القليلة 

جلاأ  احلرة،  العربية  املنطقة  باإتفاقية  عمال 

املجلدة  الدواجن  حلوم  لإ�صترياد  التجار 

كالأردن  عربية  دول  من  وامل�صنعات 

والإمارات العربية املتحدة على اأن من�صاأها 

الربازيل«.  من�صاأها  الواقع  بينما يف  عربي، 

لإن�صاء  �صعت  التي  »الدول  ان  واو�صح 

على  و�صغطت  العاملية  التجارة  منظمة 

لفتح  النمو،  طور  يف  والتي  النامية  الدول 

منتجاتها  لغزو  فقط  فيها  الإ�صترياد  باب 

الدول،  هذه  اإىل  وت�صديرا  اإنتاجا  املدعومة 

ولبنان هو واحد من الدول الفري�صة«.

مطالب
وطالبت النقابة احلكومة بالتايل: 

ملنع  �صوريا  مع  الربية  احلدود  �صبط  اأول: 

احلي،  الفروج  وكذلك  املائدة  بي�س  تهريب 

بني  �صعرها  يف  فارق  هنالك  كان  كلما 

البلدين.

املعتمدة  اجلمركية  الر�صوم  زيادة  ثانيا: 

 %  30 من  امل�صتوردة  الدواجن  حلوم  على 

اإىل 60 % مع اإعتماد احلد الأدنى لال�صتيفاء 

الدجاج  كيلو  عن  ل.ل.   2000 اإىل  اجلمركي 

كيلو  كل  عن  ل.ل.  و4000  الكامل،  املجلد 

حلوم دواجن ومقطعاتها.

كافة  على  اجلمركية  الر�صوم  زيادة  ثالثا: 

كالنغت�س  واللحوم  الدواجن  م�صنعات 

وغريها  دوغ  والهوت  والالن�صون  والربغر 

لال�صتيفاء  اأدنى  حد  اإعتماد  مع   ،%  50 اىل 

اجلمركي بواقع 5000 ل.ل. للكيلو. 

الإنتاج  مدخالت  اإعفاء  رابعا: 

كالفيتامينات والأمالح املعدنية والزيوت 

فو�صفات  واملونوكال�صيوم  املنقاة  غري 

الأمينية  والأحما�س  كلورايد  والكولني 

اجلمركية  الر�صوم  من  الدواجن  ومعدات 

تخفي�صا لكلفة الإنتاج. 

ن�صاطا  الدواجن  تربية  اإعتماد  خام�صا: 

زراعيا وبالتايل ال�صماح باإ�صتخدام الأرا�صي 

امل�صنفة زراعية اأرا�س �صاحلة لبناء مزارع 

الدواجن فيها بواقع 40 % من امل�صاحة«.

من �شهر اإلى �شهر

 نقابة الدواجن: لضبط الحدود 
وزيادة الرسوم على المستورد

من اليمين:  عماد ياسين، موسى فريجي، هيثم نوام، وليم بطرس
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

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

مؤسسة زهر الدين للصناعة والتجارة، شركة عبدو غصوب للصناعة والتجارة، ومؤسسة عمر محمود سليم.

 يف �صارع احلمرا، اأكرث �صوارع بريوت 

ولعه  الدين  زهر  علي  اكت�صف  �صهرة، 

اأوىل  خطى  اأن  فبعد  العطورات،  بعامل 

العامل كموظف ب�صيط  خطواته يف هذا 

ل بعد 
ّ
يف موؤ�ص�صة لبيع العطورات، حتو

ثالث �صنوات اإىل اأحد اأ�صهر التقنيني يف 

يف  العطور  وت�صنيع  وت�صدير  ا�صترياد 

لبنان.

اإىل  ال�صعي  �صمة  اإن  �صك،  دون  من   

دفعته  الدين  زهر  تالزم  التي  النجاح 

الدين  زهر  »موؤ�ص�صة  تاأ�صي�س  اإىل 

معمل  واإن�صاء  والتجارة«  لل�صناعة 

لبنان  يف  العطور  وجتارة  ل�صناعة 

 Moon والعامل العربي واإطالق ماركة 

.Light
العالية  باجلودة  امل�صنع  اإنتاج  ز 

ّ
متي

واأ�صبح  العاملية،  املعايري  راعت  التي 

زهر  حليفا  الكبريين  والتاألق  النجاح 

 Jean Paul الدين الذي ما لبث اأن اأطلق ماركة اأخرى حتت ا�صم

.Laurent
اخلارجية  الأ�صواق  اأبواب  عت 

ّ
�رش العالية  الإنتاج  موا�صفات 

اأمام الإنتاج، فتمكنت موؤ�ص�صة زهر الدين من ولوج اأ�صواق الدول 

العربية واأوروبا ال�رشقية واأمريكا الالتينية واأ�صرتاليا.

زهر  مهدي  وال�صناعة  للتجارة  الدين  زهر  موؤ�ص�صة  واأ�صارمدير 

الطموح  اأن  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف  الدين 

لإي�صال �صعار »�صنع يف لبنان« اإىل الأ�صواق العربية والعاملية 

كان حافزاً دائمًا له للبحث عن ا�صرتاتيجيات متكنه من الو�صول 

اإىل هدفه،  فما كان منه اإل اأن جمع يف منتج واحد اجلودة العالية 

وال�صعر املنا�صب ما �صاهم يف رفع الطلب ب�صكل كبري جداً«.

ورد زهر الدين جناح املوؤ�ص�صة اإىل �صعة روؤية موؤ�ص�صها علي زهر 

الدين الذي متكن ونتيجة اإميانه بوطنه وباأهمية عمله ال�صناعي 

عدم  حالت  ظل  يف  واجهته  التي  كافة  التحديات  تخطي  من 

وقت  من  لبنان  ي�صهدها  التي  ال�صيا�صية  والأزمات  ال�صتقرار 

لآخر. وقال زهر الدين: »علي زهر الدين ككل �صناعيي لبنان، 

يتمتع مببادرة فردية وطموح كبري وع�صق للتحدي جعاله يحقق 

�صناعة  عامل  يف  وحتديداً  ال�صناعة  قطاع  يف  كبرية  اإجنازات 

العطور اأو�صلت املنتج اللبناين اإىل خمتلف دول العامل«.

مؤسسة زهر الدين للصناعة والتجارة .. الريادة في صناعة العطور
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الإميان بال�صناعة وبلبنان الوطن جعل 

لل�صناعة  غ�صوب  عبدو  �رشكة  موؤ�ص�س 

التي  التحديات  كل  يتحدى  والتجارة 

 45 من  اأكرث  مدى  على  ال�رشكة  واجهت 

ال�صبعينات خطت �رشكة  عامًا. يف بداية 

اأوىل  والتجارة  لل�صناعة  غ�صوب  عبدو 

اأن�صاأ  اإذ  ال�صناعة  عامل  يف  خطواتها 

غ�صوب م�صنعًا للرخام وال�صخر الوطني 

احلداثة  من  عاٍل  قدر  على  والأجنبي 

الآلت  اأحدث  اآنذاك  �صم  اإذ  والتطور 

الزبائن  واملنا�صري بهدف تلبية حاجات 

على تنوعها ومواكبة الطلب على �صناعة 

احلجر والرخام والغرانيت. واأكد غ�صوب 

يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اأن 

عالية  جودة  ذا  اإنتاجًا  يقدم  »امل�صنع 

�صناعة  يف  الفن  متثل  جمالية  ومعايري 

احلجر«. وقال: »م�صتوى احلداثة املوجود 

ز 
ّ
يف امل�صنع ميكننا من تقدمي اإنتاج ممي

ي�صفي على اأعمال البناء والق�صور والفلل 

مل�صات جمالية �صاحرة، ما جعل ال�رشكة 

عنوانًا دائمَا للذوق الرفيع والإبداع«.

مبميزات  الكبري  »اإهتمامنا  واأ�صاف: 

الإنتاج ومتابعتنا الدقيقة لكل تفا�صيل 

زبائننا  مع  العالقة  �صيما  ول  العمل 

�صاهم  ما  وولءهم  ثقتهم  نك�صب  جعلنا 

مدى  على  وتطورها  ال�رشكة  ع 
ّ
تو�ص يف 

التي  ال�صعوبات  رغم  ال�صنوات  ع�رشات 

غياب  و�صط  ال�صناعي  القطاع  تواجه 

التي  الإ�صتقرار  عدم  وحالت  الدعم 

يعي�صها لبنان«.

ال�صناعي  »القطاع  اأن  غ�صوب  وراأى 

تدخل  تتطلب  كثرية  حتديات  من  يعاين 

و�صط  ال�صناعيني  �صمود  لدعم  الدولة 

اأزمات اإقت�صادية دقيقة يزيد من حدتها 

والأمني«.  ال�صيا�صي  الإ�صتقرار  عدم 

ونظراً  ال�صناعي  »القطاع  اأن  واعترب 

على  اإقت�صادية  اأهمية  من  ميثله  ملا 

وخلق  الإقت�صادي  النمو  دعم  �صعيد 

فر�س العمل يجب اأن يكون يف اأولويات 

الإهتمامات احلكومية«.

شركة عبدو غصوب للصناعة والتجارة.. عنوان اإلبداع والذوق الرفيع
غصوب: لدعم الصناعة

»عمر محمود سليم« .. 40 عامًا من النجاح

�صليم  موؤ�ص�صة عمر حممود  اب�رشت   ،1975 عام 

النجاح قدمت  لتبداأ م�صرية متوا�صل من  النور، 

والراحة  والطحينة  احلالوة  انواع  اأجود  خالل 

�صليم  عمر  املوؤ�ص�صة  مدير  وا�صار  لزبائنها. 

اىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف 

من  اكرث  مدى  على  عملت  �صليم  »موؤ�ص�صة  ان 

الغذائية،  ال�صناعات  قطاع  يف  عامًا  اربعني 

متيزت  متعددة  منتجات  لزبائنها  قدمت  حيث 

عليها  املوؤ�ص�صة  حتر�س  التي  العالية  باجلودة 

كل احلر�س«.

واكد �صليم ان »فريق العمل يف املوؤ�ص�صة يعمل ب�صكل م�صتمر 

ال�صالمة  معايري  اعلى  وتطبيق  اجلودة  معايري  �صبط  على 

الغذائية خالل عمليات الت�صنيع«. و�صدد على ان »هذه اجلهود 

امل�صتمرة مكنت موؤ�ص�صة �صليم من نيل ثقة الزبائن وولءهم، 

ما �صمن ا�صتمراريتها على مدى ع�رشات ال�صنوات«.

وا�صار اىل وجود عدة حتديات تواجه عمل املوؤ�ص�صة وياأتي يف 

طليعتها ال�صطرابات المنية وحالة عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي 

التي تطال بتاأثرياتها الكبرية الإقت�صاد. وقال: »يعي�س لبنان 

حالة من الرتاجع الإقت�صادي، ما اثر ب�صكل كبري على قدرات 

وبالتايل  الأ�صواق  ركود  اىل  وادى  ال�رشائية  امل�صتهلكني 

ا�صعاف الطلب وانخفا�س املبيعات«.

ويف رد على �صوؤال، �صدد �صليم على ان املوؤ�ص�صة �صتواجه هذه 

التحديات بنجاح، فعلى مر ع�رشات ال�صنوات واجهت املوؤ�ص�صة 

يف  والنجاح  تخطيها  من  متكنت  كثرية  وحتديات  �صعوبات 

ظلها، ودون �صك �صت�صتمر على هذا الطريق يف امل�صتقبل«. 
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يف  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  برهن 

�صبق  الذي  العام  يف  كما   2015 العام 

التحديات  وجه  يف  مكت�صبة  مناعة  عن 

الداخلية واخلارجية، وعن قدرة وا�صحة 

اأ�صعب الظروف  واأكيدة على التكيف مع 

والإقت�صادية  والأمنية  الأ�صا�صية 

التي  النتائج  تبقى  تعقيداً.  واأكرثها 

مقبولة   2015 العام  يف  القطاع  حققها 

وجيدة يف ظل الأداء ال�صعبف لالإقت�صاد 

اللبناين ويف �صياق الأحداث التي �صهدتها 

البالد، من ا�صطرابات اأمنية متنقلة ومن 

فراغ يف �صدة الرئا�صة الأوىل وتعرث كبري 

يف عمل ال�صلطتني التنفيذية والت�رشيعية، 

بالإ�صافة اإىل تلبد اجلواء الإقليمية على 

خمتلف جمالت الإ�صتثمار يف لبنان، مبا 

فيه الإ�صتثمار املايل.

الموجودات 
اإجمايل  و�صل   2015 العام  نهاية  يف 

العاملة  التجارية  امل�صارف  موجودات 

مليار   280379 يوازي  ما  اإىل  لبنان  يف 

لرية )ما يعادل 186 مليار دولر( مقابل 

العام  نهاية  يف  لرية  مليار   264863
وعليه  دولر(.  مليار   175،7(   2014
 تكون هذه املوجودات قد ازدادت بن�صبة 

5،9 % يف العام 2015. وهي اأدنى بقليل 
 2014 العام  يف  املحققة  الزيادة   من 

 2013 العام  يف  املحققة  وتلك   )%  6،6(

والتي كانت قد بلغت8،5 %. 

الودائع 
قاعدة  و�صلت   ،2015 العام  نهاية  يف 

القطاع  ودائع  ت�صمل  والتي  الودائع 

وودائع  املقيم  وغري  املقيم  اخلا�س 

لرية  مليار   233589 اإىل  العام،  القطاع 

)ما يعادل 154،95  مليار دولر( مقابل 

222563 مليار لرية )47،64  مليار دولر( 
2014. بذلك تكون هذه  يف نهاية العام 

 %  5 قاربت  بن�صبة  ازدادت  قد  الودائع 

يف العام 2015 مقابل زيادة اأعلى بلغت 

 %  9 و   2014 العام  %  يف   6،1 ن�صبتها 

املعطيات  اأن  فالواقع   .2013 العام  يف 

الإقت�صادي  النمو  ب�صعف  املتمثلة 

وزيادة عجز املدفوعات انعك�صت تباطوؤاً 

ذلك،  رغم  يبقى.  الذي  الودائع  منو  يف 

التمويلية  الإحتياجات  لتغطية  كافيًا 

للقطاعني العام واخلا�س.

بلغت   ،2015 العام  نهاية  ويف 

املقيم  اخلا�س  القطاع  ودائع   ح�صة 

وح�صة  الودائع  اإجمايل  من    %  77،3
 %  20،5 املقيم  غري  اخلا�س  القطاع 

وتلك العائدة للقطاع العام 2،2 %.

بكون  امل�رشفية  الودائع  وتتميز 

من  )اأكرث  اإدخار  ح�صابات  غالبيتها 

 90 من  )اأقل  الأجل  وق�صرية   )%  80
اآخر. توزعت الودائع  يومًا(. على �صعيد 

الإجمالية بني 36،5 % باللرية اللبنانية 

نشاط القطاع المصرفي عام 2015:
قدرة أكيدة على التكّيف مع أصعب الظروف
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و 63،5 %  بالعمالت الأجنبية يف نهاية 

العام 2015 ) 35،7 % و 64،3 %  تباعًا 

يف نهاية العام 2014(. 

الودائع  ترتكز  اأخرى،  جهة  من 

امل�رشفية يف مدينة بريوت و�صواحيها، 

اإذ ا�صتقطبت هذه املنطقة حواىل 69،1 % 

من الودائع الإجمالية يف نهاية حزيران 

2015 )اآخر املعطيات املتوافرة( موزعة 
الإجمايل  العدد  من   %  48،4 على 

للمودعني، يف حني تعود ن�صبة 30،9 %  

من الودائع اإىل املناطق الأخرى وتتوزع 

على 51،6 %  من جمموع املودعني، ما 

الوديعة بني  اختالف متو�صط  يدل على 

بريوت و�صواحيها واملناطق الأخرى.

توظيفات القطاع المصرفي 
بع�س  الإلتزامات، ح�صلت  لبنية  خالفًا 

امل�صارف  توظيفات  بنية  يف  التغريات 

يف  املعطيات  مقارنة  عند  التجارية 

نهاية  على  قيا�صًا   2015 العام  نهاية 

العام 2014. فقد ارتفعت ح�صة الودائع 

من    %  37،9 اإىل  لبنان  م�رشف  لدى 

اإجمايل التوظيفات من 36،1 % يف نهاية 

املقابل  يف  التوايل،  على  التاريخني 

تراجعت ح�صة الت�صليفات للقطاع العام 

اإىل 20،3 %  يف نهاية العام 2015، كما 

اخلارجية  املوجودات  ح�صة  تابعت 

%  يف نهاية   12،8 اإىل  تراجعها لت�صل 

ا�صتقرت ح�صة  املذكور. يف حني  العام 

اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات 

املقيم على 25،8 %. 

التسليفات للقطاع الخاص 
للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات  وا�صلت 

ارتفاعها  املقيم  وغري  املقيم  اخلا�س 

يقارب  ما  اإىل  لت�صل   2015 العام  يف 

مقابل  نهايته،  يف  دولر  مليار    54،2
50،9 مليار دولر يف نهاية العام 2014 
بالتباطوؤ  اخذ  ارتفاعها  معدل  اأن  غري 

%  يف   6،5 بلغ  �صنوات، وقد  منذ خم�س 

العام 2015 مقابل زيادة اأعلى بلغت 7،4 

العام  يف    %  9،0 و   2014 العام  يف   %
ظل  يف  ومقبوًل  جيداً  يبقى  لكنه   2013
البالد  يف  ال�صعيف  الإقت�صادي  النمو 

وقد  املنطقة.  يف  الإ�صتقرار  عدم  وحال 

غري  اخلا�س  للقطاع  الت�صليفات  �صكلت 

تتعلق يف جزء كبري منها  والتي  املقيم 

بتمويل م�صاريع لرجال اأعمال لبنانيني 

يف اخلارج، ول �صيما يف الدول العربية 

والأفريقية، 11،4 %  من اإجمايل ت�صليفات 

 2015 العام  نهاية  يف  اخلا�س  القطاع 

مقابل 10،9 %  يف نهاية العام 2014 و 

12،4 % يف نهاية العام 2013. 
على  الت�صليفات  توزع  �صعيد  على 

يتوافق  فاإنه  الإقت�صادية.  القطاعات 

ب�صورة عامة مع م�صاهمة القطاعات يف 

ا�صتثينا  ما  اإذا  الإجمايل.  املحلي  الناجت 

اآليات  اإىل  يحتاج  الذي  الزراعي  القطاع 

متويل متخ�ص�صة كما هي احلال يف معظم 

دول العامل، املتطورة منها والنا�صئة.

قطاع  يف  الت�صليفات  تركز  ي�صتمر 

من  الرغم  على  واخلدمات  التجارة 

القطاع  هذا  حل�صة  امل�صتمر  الرتاجع 

الت�صليفات يف  اإجمايل  % من   34،5 من 

نهاية العام 2013 اإىل 33،8 % يف نهاية 

حزيران 2015، وا�صلت ح�صة الأفراد او 

 29،0 اإىل  ارتفاعها  ال�صخ�صية  القرو�س 

%  يف نهاية حزيران 2015 مع ارتفاع 
تدخل  التي  ال�صكنية  القرو�س  ح�صة 

ال�صهر  نهاية  يف   %  17،6 اإىل  �صمنها 

القطاعات  ح�صة  �صهدت  فيما  املذكور 

الأخرى تقلبات طفيفة �صعوداً اأو نزوًل.

املناطق  على  الت�صليفات  توزع  ويظهر 

وامل�صتفيدين تركزها الوا�صح يف منطقة 

�صاكنيها  ومل�صلحة  و�صواحيها  بريوت 

تراجع بطيء وتدريجي مع  ت�صجيل  مع 

لت�صل  املنطقة  هذه  ح�صة  يف  الوقت  

و  الت�صليفات  اإجمايل  من    %  76،5 اإىل 

يف  امل�صتفيدين  جمموع  من     %  54،7
نهاية حزيران 2015. ويعترب هذا الرتكز 

الإقت�صادي  الن�صاط  تركز  مع  من�صجمًا 

يف  املداخيل  وم�صتوى  ال�صكان  وتركز 

العا�صمة وال�صواحي.

ومن ناحية توزيع هذه الت�صليفات ح�صب 

ال�رشائح، تبني الإح�صاءات اأن الت�صليفات 

التي تزيد قيمتها عن مليار لرية لبنانية 

ي�صتفيد منها 1،4 %  فقط )عددهم 7961 

عدد  اإجمايل  من  وموؤ�ص�صة(  �صخ�صًا 

�صخ�صًا.   551262 والبالغ  امل�صتفيدين 

وهذه الن�صبة املتدنية تن�صجم مع ما هو 

قائم يف اأي اقت�صاد يف العامل.

امل�صارف  ت�صليفات  قلياًل  اإرتفعت 

اإىل  العام  للقطاع  املمنوحة  التجارية 

كانون  نهاية  يف  لرية  مليار   56984
يف  لرية  مليارات   56308 مقابل  الأول 

نهاية العام 2014. لت�صجل بذلك ارتفاعًا 

بلغت  ب�صيط  تراجع  بعد    %  1،2 بن�صبة 

ن�صبته 0،8 %  يف العام 2014. علمًا اأنها 

كانت ارتفعت بن�صبة كبرية بلغت 21،0 %  

يف العام 2013 . ويعود التح�صن يف العام 

جزء  يف  امل�صارف  اكتتابات  اإىل   2015
اأ�صدرتها  التي  اليوروبندز  �صندات  من 

اخلزينة يف العام املذكور على دفعتني : 

الأوىل يف �صباط بقيمة 2،2  مليار دولر 

  1،6 بقيمة  الثاين  ت�رشين  يف  والثانية 

مليار دولر .

الن�صبةالقيمة )مليار لرية(القطاع

2988233.8التجارة واخلدمات

1500917البناء واملقاولت

949610.8ال�صناعة

2560329القرو�س ال�صخ�صية

1556317.6القرو�س ال�صكنية

50355.7الو�صاطة املالية

10461.2الزراعة

22452.5قطاعات اأخرى
88316100املجموع

77,3 %  بلغت 
حصة ودائع القطاع 

الخاص المقيم من 

إجمالي الودائع 

2015

54.2 مليار دوالر بلغت 
التسليفات الممنوحة للقطاع 

الخاص المقيم وغير المقيم 

في نهاية العام 2015

جدول يظهر توزع التسليفات على القطاعات االقتصادية
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 »Lodge« بطاقة  عوده  بنك  اأطلق 

دفع  »ما�صرتكارد«، كحل  اجلديدة من 

جديد خا�س ب�صفرات العمل التي تقوم 

وموظفوها،  املوؤ�ص�صات  كوادر  بها 

الدفع  و�صائل  من  اأمانًا  اأكرث  وهي 

املوؤ�ص�صات  اإعطاء  وبهدف  التقليدية. 

مّت  العمل،  ل�صفرات  اآمنة  دفع  و�صيلة 

هذه  �س 
ّ
تعر لتفادي  البطاقة  ت�صميم 

ل�صوء  اأو  الإحتيال  لعمليات  ال�رشكات 

تقييد  بف�صل  وذلك  البطاقة،  ا�صتخدام 

ا�صتعمال البطاقة. 

الدفع  حلول  مديرة  لفتت  وللمنا�صبة، 

يف  البطاقات  وخدمات  الإلكرتونية 

بنك عوده  اأن  اإىل  بدير  رندا  بنك عوده 

اأ�صا�صية  نة 
ّ
مكو بات  ال�صفر  باأن  مقتنع 

ناجحة،  موؤ�ص�صة  كل  اأداء  نات 
ّ
مكو من 

 »Lodge« بطاقة  اإطالق  اإىل  دفعنا  ما 

بالتعاون مع �رشكة »ما�صرتكارد«.

التي  البطاقة  اختيار  مّت  واأ�صافت: 

مت خ�صي�صًا لنفقات ال�صفر اخلا�صة 
ّ
م

ُ
�ص

بال�رشكات، من قبل اآلف املوؤ�ص�صات يف 

العامل. فاإن حل الدفع اجلديد هذا ل�صفرات 

م 
ّ
يقد املوؤ�ص�صات  وموظفي  كوادر  عمل 

لل�رشكة  ميكن  اإذ  خا�صة،  اأمان  ميزات 

�صفر  وكالة  لدى  فقط  البطاقة  ا�صتخدام 

معينة. كما ت�صاهم بطاقة »Lodge« يف 

 
ّ
اإدارة هذه امل�صاريف ب�صكل اأف�صل، واحلد

من امليزانية املخ�ص�صة لل�صفر يف الوقت 

نف�صه.

مميزات
م 

ّ
»تقد امل�رشف،  عن  �صادر  بيان  ويف 

بطاقة »Lodge« من بنك عوده جمموعة 

من الفوائد وميزات الأمان الإ�صافية:

بال�صفر  املتعّلقة  النفقات  جميع  اإن   -

عة يف بطاقة واحدة.
ّ
جمم

ميكن  ول  د 
ّ
مقي ا�صتخدام  للبطاقة   -

على  �رشاء  بعمليات  للقيام  ا�صتعمالها 

الإنرتنت اأو على اآلت نقاط البيع خارج 

قبل  من  املعتمد  ال�صفر  وكيل  مكاتب 

ال�رشكة.

ب النقاط على كل امل�صاريف التي 
َ
- ُتك�ص

ولدى  البطاقة  بوا�صطة  بها  القيام  يتم 

ا�صتبدالها  وميكن  املعنية،  ال�صفر  وكالة 

برنامج  �صمن  �صفر  بتذاكر  اأو  بهدايا 

 Travel( لل�صفر  عوده  بنك  مكافاآت 

.)Rewards Program
امل�صافرون  ال�رشكة  موّظفو  ي�صتفيد   -

ة و�صد احلوادث 
ّ
من بولي�صة تاأمني طبي

خالل ال�صفر.

 »Lodge« بطاقة  »اأن  على  البيان  و�صدد 

ومكافاأًة  واأمنًا  تنا�صبًا  الأكرث  احلل  هي 

م�صاريف  اإدارة  اإىل  ت�صعى  �رشكة  لكل 

ال�صفر اخلا�صة مبوظفيها يف كل البلدان 

اأن  من  الرغم  وعلى  فيها.  تعمل  التي 

كل  يف  ا�صتعمالها  ليتم  ت 
َ
مم

ُ
�ص البطاقة 

وكالت ال�صفر يف لبنان، غري اأنه �صيجري 

مع  بالتعاون  اأوىل  فرتة  يف  اعتمادها 

.Kurban Travel »وكالة »قربان ترافل

بطاقة » Lodge« مـن بنك عـوده:
الدفع األكثر أمانًا لسفرات المؤسسات

بيبلوس يدعم جمعّيات أهلّية
قدم بنك بيبلو�س خالل احتفال اأقيم يف مركزه الرئي�صي يف 

اإىل كل  9،000 د.اأ.،  اأربعة �صيكات، كل واحد بقيمة  الأ�رشفية 

الأحمر«  »ال�صليب  لبنان«،  يف  الأطفال  �رشطان  »مركز  من 

الأ�رشفية(،  )اإقليم  لبنان«  »كاريتا�س  الديب(،  جّل  )ق�صم 

ة »اأنت اأخي«.
ّ
وجمعي

امل�رشف  بها  يقوم  مبادرة  ح�صيلة  التربعات  هذه  وت�صكل 

من  دين 
ّ
املور اإ�رشاكه  يف  تتمثل  التوايل،  على  الرابعة  لل�صنة 

نة اإىل مدراء املوؤ�ص�صات 
ّ
زبائنه يف عملية تقدمي هدايا نهاية ال�ص

دون 
ّ
التي يتعامل معها، بحيث يقوم املور الكربى  وال�رشكات 

اإليها  وي�صيف  الهدايا،  هذه  على  اأرباحهم  من  ن�صبة  بح�صم 

اأربع  على  املجموع  توزيع   
ّ
ليتم م�صاويًا،  مبلغًا  بيبلو�س  بنك 

جمعيات اأهلية. 

بنك  يف  التجارية  الإدارة  ومدير  العام  املدير  نائب  واأ�صار 

بيبلو�س فادي ن�صار اإىل اأنه »كّلنا ثقة يف بنك بيبلو�س، باأن 

يف  ة 
ّ
الإن�صاني املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  بهدف  اجلماعية  اجلهود 

حتقيق ر�صالتها ال�صامية، ت�صاهم يف التخفيف من وطاأة الفقر 

والأمل يف وطننا. ولفت اإىل اأن »هذه ال�رشاكة الثالثية الأطراف، 

ات 
ّ
اأولوي يف   

ّ
ت�صب التوايل،  على  الرابعة  نة 

ّ
لل�ص تعمل  التي 

منوذجًا  ت�صبح  اأن  وناأمل  لالأعمال.  الأخالقية  ممار�صتنا 

حتذى يف لبنان.«
ُ
ي

املوردون:  العام  لهذا  بيبلو�س  بنك  مبادرة  يف  �صارك  وقد 

 Vintage Wine Cellar، Les Caves de
 Taillevent، The Malt Gallery،  Vincenti &

Patchi Sons و 
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قّلد راعي اأبر�صية اأ�صرتاليا للموارنة املطران اأنطوان �رشبل طربيه 

رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام بنك بريوت الدكتور �صليم �صفري 

و�صام »مار مارون«، يف احتفال مهيب اأقيم يف �صيدين اأ�صرتاليا 

على هام�س اإحياء عيد القدي�س مارون.

نح للمرة الأوىل، ملنا�صبة تكرمي 
ُ

وجاء تقليد هذا الو�صام الذي مي

�صفري على »اجلهود التي يبذلها يف �صبيل لبنان واللبنانيني«، 

وجرى ذلك يف خالل ماأدبة ع�صاء اأقامتها الرابطة املارونية يف 

 600 اأكرث من  اإليها، و�صاركت فيها  اأثناء زيارة �صفري  اأ�صرتاليا 

�صخ�صية.

ز الإحتفال باحل�صور الر�صمي الكبري واملميز، اإذ �صارك وزير 
ّ
ومتي

اخلزينة الأ�صرتالية �صكوت موري�صون ممثاًل رئي�س جمل�س وزراء 

اأ�صرتاليا مالكوم ترونبل، ورئي�س حكومة نيو �صاوث ويلز مايك 

بريد، والنائب الأ�صرتايل فيليب رادوك، والقن�صل اللبناين العام 

يف اأ�صرتاليا جورج غامن، ورئي�س الرابطة املارونية يف اأ�صرتاليا 

طوين خطار، ووجوه لبنانية واأ�صرتالية.

صفير
ال�صيادة  »�صاحب  ف�صكر  �صفري  حتدث  الو�صام،  تقليده  وبعد 

عداً 
ُ
املطران اأنطوان �رشبل طربيه على هذه البادرة التي حتمل ب

القدي�س  املارونية  طائفتنا  �س 
ّ
مبوؤ�ص لرتباطه  عظيمًا  روحيًا 

مارون الذي نحتفل اليوم بعيده«.

وقال: و�صام »القدي�س مار مارون« ل اأحمله على �صدري فح�صب، 

الإن�صان  اأخي  نحو  طريقي  ينري  �رشاجًا  ووجداين  قلبي  يف  بل 

ونحو لبنان املعذب. الدرع لي�صت و�صامًا بل حمفزاً يل ولكم ولكل 

اللبنانيني، للعمل اجلدي على اإنقاذ بلدنا لأنه اأمانة يف اأعناقنا.

اأن »امل�صيحية عمومًا واملارونية خ�صو�صًا، هي  واعترب �صفري 

بعمر الإميان ِقدمًا، وبعمر ال�صخر �صالبة، وبعمر الإن�صانية التي 

ل حتمل بطاقة مذهبية«.

وسام »مار مارون« لصفير

ال خطر على الليرة 

ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم  اإ�صتبعد 

اللبنانية،  اأي خماطر على اللرية  �صالمة 

ما  املركزي  البنك  »�صيا�صة  اأن  موؤكداً 

العملة«،  ا�صتقرار  على  املحافظة  زالت 

اإجراءات  »باأي  يعلم  ل  اأنه  مو�صحًا 

امل�صالح  �صد  ال�صعودية  اتخذتها 

الإقت�صادية اللبنانية«.

تقارير  ن�رشتها  التي  الأرقام  اإن  وقال: 

اإعالمية عن الودائع ال�صعودية يف البنك 

اململكة ول  اإذ ل  بالغ فيها، 
ُ
م املركزي، 

الدول اخلليجية الأخرى اأجرت ات�صالت 

يف �صاأن الودائع.

تلقت  »ال�صوق  اأن  اإىل  �صالمة  واأ�صار 

فيها  مبالغًا  واأرقامًا  م�صللة  معلومات 

مينعني  القانون  وقال:  كبرية«،  بدرجة 

الأرقام لأنه ل يحق يل  الك�صف عن  من 

الأرقام  اأن  التاأكيد  اأ�صتطيع  لكنني  ذلك، 

بالغ فيها.
ُ
املتداولة م

سالمة يلتقي نظيره البريطاني

لبنان ريا�س  اجتمع حاكم م�رشف 

�صالمة يف لندن مع نظريه الربيطاين 

اللقاء  وتناول  كارين.  مارك  احلاكم 

القطاع   
ّ
تهم اأ�صا�صية  موا�صيع 

امل�رشيف اللبــناين واملتعاملني معه 

واللبنانيني. ورّكز على كيفية ت�صهيل 

املوؤ�ص�صات  مع  اللبنانيني  تعاطي 

امل�رشفية العاملية وحت�صـــني و�صع 

امل�صارف اللبنانية العاملة يف لندن، 

وامل�صارف  لبنان  لإنخراط  نظراً 

اللبنانية يف العــوملة املالية.

التي  القوانني  اإقرار  ما 
ّ
�صي ل  لبنان،  يف  امل�صتجدات  اآخر  اإىل  �صالمة  ق 

ّ
وتطر

القانون ومن حيث  ال�رشوط املطلوبة، من حيث  ي�صتويف لبنان مبوجبها كل 

اأّكدته  الذي  الأمر  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  تبييــ�س  ملكافحة  املمار�صة، 

يف  باري�س  يف  املنعقدة  العمومية  جمعيتها  انتهاء  اإثر  »الفاتف«  جمموعة 

�صباط 2016.
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 بيروت  
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االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

اإيليتا بحوث

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �سنع يف لبنان

�سناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�سناعات الغذائية
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�سناعات الورق والكرتون والطباعة
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�سناعة املجوهرات

�سناعة و�سائل النقل

امل�سنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�سناعة املفرو�سات

�سناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�سناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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التراخي�ص ال�شناعية

قرارات الترخيص خالل النصف الثاني من العام 2015

املتعلقة  القرارات  عدد  بلغ   -1
بالرتاخي�س ال�صناعية للم�صانع 

العام  من  الثاين  الن�صف  خالل 

قراراً   320 مقابل  قراراً   339  ،2015

قرارات  و205   2014 العام  خالل 

�ُصجل  وقد   .2013 العام  خالل 

خالل �صهر اآب �صدور العدد الكب 

منها )74 قراراً( اما العدد الدنى 

 32( ايلول  �صهر  �ُصجل خالل  فقد 

قراراً(.

الفا انترفود
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املتعلقة  القرارات  احتلت   -2
الن�صبة  الن�صاء  برتاخي�س 

الكب  العدد   ،)%  38.6( الأعلى 

الثالثة  الفئة  من  هو  منها 

ن�صبة  بلغت  بينما  قراراً(   64(

برتاخي�س  املتعلقة  القرارات 

 ،%  22.4 وال�صتثمار  الن�صاء 

العدد الكب منها هو من الفئة 

ن�صبة  اما  قراراً(،   49( الرابعة 

برتاخي�س  املتعلقة  القرارات 

ال�صتثمار فبلغت 19.5 %. 

لتوزيع  بالن�صبة  اما    -3
القرارات بح�صب الفئات، فـ 38.9 

امل�صانع  �صملت  القرارات  من   %

املنتمية اىل الفئة الثالثة، تليها 

الفئة  اىل  املنتمية  امل�صانع 

الرابعة بن�صبة 28.6 %.
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التراخي�ص ال�شناعية

4- ويالحظ ان 58.1 % من القرارات �ُصجلت يف حمافظة جبل لبنان، العدد الكب منها يف ق�صاء املنت 
)73 قراراً(، و38.1 % منها ان�صاء، اما بالن�صبة للفئة فت�صدرتها الفئة الثالثة بـ 84 قراراً، وقد �صدر العدد 

الكب يف �صهر متوز، تليها حمافظة البقاع بـن�صبة 19.2 % من القرارات، العدد الكب منها يف ق�صاء زحلة 

)33 قراراً(، و46.2 % منها ان�صاء، فمحافظة لبنان ال�صمايل بن�صبة 9.1 %. 
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5- ومن املناطق ال�صناعية التي �صجلت عدداً ملحوظًا من القرارات فقد برزت ال�صويفات )13 قراراً، 8 منها 
ان�صاء وقراراتها من الفئات الثانية والثالثة والرابعة( والبو�رشية )8 قرارات، 4 منها ان�صاء وا�صتثمار وقراراتها 

من الفئات الثانية والثالثة والرابعة واخلام�صة(.
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�شادرات �شناعية لبنانية

6- اما بالن�صبة اىل توزيع القرارات بح�صب الن�صاط ال�صناعي فقد كان ن�صيب ال�صناعات الغذائية هو الكب 
بـ 99 قراراً )29.2 %(، 49.5 % منها هي من الفئة الرابعة، ومن بينها 43 قرار ان�صاء وا�صتثمار، تليها مبا�رشة 

�صناعة مواد البناء بن�صبة 16.8 % ومعظم قرارتها تنتمي اىل الفئة الثالثة ومن ثم ال�صناعات الكيماوية 

بن�صبة 9.4 %. 

امل�صدر: وزارة ال�صناعة 

الشركة المتحدة لصناعة السكاكر والشوكوال

مطاحن الدورة شركة صدقة للمعجنات والحلويات
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�سناعات الغذائية - األبان واأجبان

�شنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 5٤55٠٠ )8( 961 - 81511 )8( 961

فاك�س : 815333 )8( 961 - �س.ب: 35٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com
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ال�سناعات الغذائية - األبان واأجبان

�شركة �شكاف دايري فارم �ش.م.م

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

حو�س المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�س 

هاتف:   5٠6951 8 961  

فاك�س: 5٠5٤27 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شتورة - جديتا - تلفون:  548734 3 - 997212 3 - 544128 8 961  

فاك�س: 544129 8 961

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 
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ال�سناعات الغذائية - األبان واأجبان

�شركة ال�شمال لالألبان والأجبان 

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

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286٤22 3 961+ -982٤2٠ 3 961+ 

info@manaradairy.com

غدير تعنايل - لالألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�سنع يف لبنـــان
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�صي: عكار احلي�صة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ص�صة فالح - تلفون: 394199 6 961

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

فرع رابع: جبل حم�صن - �صنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�صمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�صة �صايل
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 ٠3 7٠5277 1 961

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

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

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

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

خليوي : 3٠3862 )3( 961  - �س.ب : 12 - اميون - لبنان
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

مطاحن الدورة �ش.م.ل

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

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 25258٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�شناعة 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: 25258٠ )1(  961 - فاك�س : 25258٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 6٠٠٠٠6 5 961 -215888 3 961 

فاك�س : 6٠٠3٤6 5 961 - �س.ب : 1٤/5٤٤5 بريوت

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

 معامل لفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : 111898 - هاتف : 222696 )7( 961  - تلفاك�س: 22٠٤25 )7( 961

بريوت - هاتف : 65٤329 )1( 961  -  تلفاك�س : 65٤33٠ )1( 961

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�شــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �سنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

 �شركة �شدقة

 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: ٠1/5٤25٤2-2782٤8 961  

فاك�س: ٠1/5٤3٠3٠ 961  

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

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �شهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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 : 68٠68٠ )1( 961  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 685٠9٠ )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines

حلويات اجلندولني

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

�شيدا - حي الو�شطاين: تلفاك�س: 725906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�شن م�شتديرة ريا�س ال�شلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�سناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

دباغة اجللود جميع الأ�شناف والأنواع والألوان

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

Email: salem_sit@hotmail.com  -  sit@salemtanney.com

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : 92683٠)3( 961 - 27931٤ )1( 961 - فاك�س : 27931٤ )1( 961  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 8272٠٤ 78 - 85٠921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�س، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 8٠،٠٠٠ عبوة يف ال�شاعة

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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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

موؤ�ش�شة اأحمد عقل اإبراهيم واأولده �ش.م.م

Societe Ahmad Akl Ibrahim Et Fils A.D.N.P.C

info@ad-npc.com 
www.ad-npc.com

 لبنان ال�شمايل  

 الكورة - بر�شا  

حي اللوز - مبلكه

 هاتف: 417440 6 961  

فاك�س: 417442 6 961

صناعات بالستيكية وجتارة عامة، استيراد وتصدير 
وصناعة أكياس نايلون

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

 لبنان ال�شمايل - البرتون - �شكا  

�شارع حي ال�شهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L
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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

961 )5( ٤36115/11٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 961 )1(557523 

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

 �شركة ايكو للتجارة وال�شناعة 

والمقاولت �ش.م.م

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

�شناعة وطباعة كافة انواع البال�شتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : miskiabbas@gmail.com

 موؤ�ش�شة عبا�ش م�شكي للبال�شتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST.
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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

�شركة م�شانع الكيماويات ال�شناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

1 - ت�شنيع املواد االولية ل�شناعة الدهانات املائية والزيتية

2 - ت�شنيع براميل بال�شتيك �شمن املعايري واملوا�شفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �شارع املنطقة ال�شناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877160/3/2/1 )1( 961 - فاك�س: 884976 )1( 961  �س. بريد: 5468-16 بريوت

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
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ال�سناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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. 1.

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

 تلفاك�س : ٤33578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�س.ب.: 735٤/ 11 انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�شور - العبا�شية -  تلفاك�س: 380269 )07( - 381372 )7( 961

خليوي: 516058 )3( - 762633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 57٠931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�شركة نتكو لالأدوات ال�شحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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ال�سناعات االألب�سة والن�سيج

  داريا - ك�شروان - لبنان  -  بناية يدكو    

 هاتف:  231542 )9( 961

فاك�س: 233761 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com   
technotex@asia.com -  www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�س: ٠٤5٠٠٤ 3 961 - حارة حريك: 55٠٤87 1 961 - حمرا: 3٤٠953 1 961

نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�س  

 هاتف: 81226٠ )8( 961 

فاك�س: 81226٠ )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها
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�سناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤61٤16 )6( 961

  961 )6( ٤61٤15   

 فاك�س :

961 )6( ٤61٤17 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -7٠97٤5 

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

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�شن - نادي الغولف - �شنرت بون مار�شيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

 خليوي:

961 3 151584 

 امل�شنع:

961 7 224995 
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�سناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

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

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

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com
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�سناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

موؤ�ش�شة �شالح 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
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�شركة �شتيم لل�شناعة 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

M F �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com  

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�شن  

 نادي الغولف  

�شنرت بون مار�شيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

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

 هاتف: 788118 )1( - 788٠79 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

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

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

 هاتف : ٤72٠٤2 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : ٤72٠6٠ )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 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�ش�شة حممد طرابل�شي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤55٠٠1 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(2883خلوي : ٤٤

�شركة الي�شا 

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

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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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

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 98٠267 - 6٤5٠9٤ )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�س ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�س: 73٠253)7(٠٠961 -  722253)7(٠٠961 - �س ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

ال�شويفات  - كفر�شيما

هاتف:  872694 3 - 872694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961

فاك�س: 437694 5 961

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
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 Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com
Smart Power Generators co.
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جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�شت�شفى قلب ي�شوع - بناية بندر

هاتف: 7/ 950866 5 961 - 278050 3 961 - 231498 9 961 - فاك�س: 952866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �شركة للتجارة وال�شناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �شيدا- �شور

هاتف:268330 3 - 222227/29 7 961 - فاك�س: 220046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل االفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: االإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة - املدينة ال�شناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ش�شة علي ال�شو�س لتجارة املعدات

هاتف: 009765422085 - 00971509691950 - فاك�س: 0097165433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com



84

�سناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com

�شركة فريغو ال�شكا التجارية وال�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  شناعة برادات�

املنت  - الدورة - �شارع االخطل ال�شغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�س : 267614 )1( 961

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992
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New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - 1٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤972٠7 1 961 -  تلفاك�س: ٤88611 1 961

خليوي: 66666٤  3 961 - ٤75222  7٠ 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة
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�سناعة المفرو�سات

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

موؤ�ش�شة م�شطفى �شاهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �شور - �شارع احلو�س - بناية �شاهر هوم

هاتف: 840774 1 - 345919 7 961 - فاك�س: 380880 7 961

E-mail :alii_jaffal@hotmail.com 
daher.home@hotmail.com 

Website: www.daherhome.net

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب
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�سناعة الورق والكرتون والطباعة

بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�شطا التحتا - �شارع م�شت�شفى حممد خالد - بناية االأنوار

هاتف: 930192 3 961 - 655037 1 961 - فاك�س: 254770 1 961

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags
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 الطريق االأ�رسع 

للت�سويق ال�سناعي

�سنــــــــع يف لبنان

ال�سناعات المختلفة

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�شتيراد الآت ومواد التغليف والتو�شيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠1777 )٤( 961 - ٤٠1٠77 )٤( 961 

 فاك�س: 532399 )٤( 961  - خليوي :286252 )3( - 8٠8٠77 )3( 961 �س.ب.: ٠162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 8252٤5 )٤( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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ر�شالة الإمارات

دبي  خطة  اإن  اإقت�صاديون  خــرباء  قــال 

تقوم على   ، الإمارة  اأطلقتها  التي   2021
اأ�ص�س متينة توظف الإمكانات والطاقات 

املحلية لتحقيق الأهداف.

يف  اأكــرب  ب�صكل  العمل  اأهمية  واأكــــدوا 

خالل  مــن  امل�صتدام  الإقت�صاد  جمــال 

كفاءة ا�صتهالك املوارد، والعتماد ب�صكل 

جمال  يف  ال�صناعي  القطاع  على  اأكــرب 

املتطورة،  وال�صناعات  التكنولوجيا 

والتطوير  البحث  على  الرتكيز  خالل  من 

واإمكانية الإنتاج والإبداع يف امل�صتقبل، 

فــ�ــصــاًل عــن اأهــمــيــة تــطــويــر وحتــديــث 

مع  متا�صيًا  م�صتمر  ب�صكل  الت�رشيعات 

العاملية املتغرية  الإقت�صادية  التطورات 

ودائمة  كافية  مرونة  لإيجاد  وال�رشيعة 

ملواكبة خمتلف التطورات.

اأنـــه لتـــزال هــنــاك حاجة  ــوا  ــح ــص واأو�

ا�صرتاتيجية  �رشاكة  وجــود  اإىل  حقيقية 

بني القطاعني العام واخلا�س، والتطوير 

يف  للم�صاهمة  العمل  ل�صوق  امل�صتمر 

ابتكاراً  املدن  اأهم  اإحدى  اإىل  حتول دبي 

على امل�صتوى العاملي، واإعادة النظر يف 

غري  عاملة  قوى  تتطلب  التي  الأن�صطة 

اأن�صطة تتطلب وجود كفاءات  اإىل  ماهرة 

ومهارات.

توجهات  ودعم  ا�صتمرار  اأهمية  واأكــدوا 

والرت�صيد  املالية،  ال�صتدامة  حتقيق 

الإنــفــاق  كــفــاءة  ـــادة  وزي النفقات،  يف 

موازنة  خــالل  من  العامة  ــــرادات  والإي

الحتياجات  تلبي  عالية  بكفاءة  متتاز 

واللتزامات املالية، ول حتدث يف الوقت 

نف�صه �صغطًا على متويل برامج التنمية.

تسهيل التمويل
ل�صبكة  الإقليمي  الرئي�س  قال  تف�صياًل، 

الأعمال  ملراكز  العاملية  »الالين�س« 

اأفريقيا،  و�صمال  الأو�ــصــط  ال�رشق  يف 

اإن »دبي ت�صهد تو�صعات  �رشيف كامل، 

مــتــوا�ــصــلــة ملــراكــز الأعـــمـــال خــالل 

ال�صنوات الأخرية لال�صتفادة من الفر�س 

ال�صتثمارية الوا�صعة«، متوقعًا اأن تنمو 

قبل   %  100 بن�صبة  الأعــمــال  مراكز 

كبرياً يف  اإن هناك منواً  اإذ   ،2020 عام 

مركزاً  الإمارة  لتخاذ  ال�رشكات  تدفق 

لعملياتها.

ال�صتثمارية  البيئة  اأن  كامل  واأ�صاف 

ارتفاع  اإطــار  يف  ن�صاطًا  ت�صهد  دبي  يف 

مع  الأجــنــبــي  ال�صتثمار  تــدفــق  مــعــدل 

وامل�رشوعات  النا�صئة  ال�رشكات  ازدياد 

املتو�صطة وال�صغرية، لفتًا اإىل م�صتويات 

على  بــالإمــارة  الأعــمــال  بيئة  يف  الثقة 

اخلريطة  على  و�صمعتها  ال�صعد  خمتلف 

واأ�صار  الدولية.  والتجارية  ال�صتثمارية 

به  يحتذى  منوذجًا  باتت  دبــي  اأن  اإىل 

حول  الإقت�صادية  التنمية  جتــارب  يف 

العامل، مع توا�صل �صخ م�رشوعات نوعية 

ما  القطاعات،  خمتلف  يف  وا�صرتاتيجية 

يفتح الباب وا�صعًا اأمام مزيد من الفر�س 

املحليني  امل�صتثمرين  اأمـــام  ــواعــدة  ال

والأجانب.

د كامل على اأهمية ت�صهيل التمويل، 
ّ
و�صد

اجلديدة،  لل�رشكات  بالن�صبة  خ�صو�صًا 

الت�صويق  جانب  على  الرتكيز  عن  ف�صاًل 

والرتويج للخدمات التي توفرها الإمارة 

ملراكز الأعمال على امل�صتويني الإقليمي 

والدويل.

 إقتصاد مستدام
الإقت�صادي،  اخلبري  ذكر  جانبه،  من 

�صمعة  متتلك  »دبي  اأن  املطوع،  اأحمد 

العاملي  الإقت�صاد  خريطة  على  كبرية 

الأعــمــال  ممار�صة  �صهولة  جمــال  يف 

ــن خمتلف  م ــثــمــارات  ــت ال�ــص وجــــذب 

تعمل  الإمارة  اأن  اإىل  م�صرياً  الأ�صواق«، 

�صنوات  منذ  ا�صرتاتيجية  خطة  �صمن 

يف هذا الإطار، ومتتلك مقومات كثرية 

ال�صعيد  امل�صتقبلية على  تدعم خططها 

القت�صادي.

مدرو�صة  خطط  وجـــود  اأن  ــاف  ــص واأ�

يف  اأ�صهما  ــرارات،  ــق ال اتخاذ  و�رشعة 

البنى  ــم يف جمــال  ــدائ ال دبــي  تــفــوق 

اأن  اإىل  لفــتــًا  والت�رشيعية،  التحتية 

الإمارة متتلك حاليًا خمتلف املقومات 

 دعوا إلى مواصلة تحديث 
التشريعات وترشيد اإلنفاق 

 خبراء اقتصاد: عوامل نجاح 
»خطة دبي 2021«؟
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يف اإطار �صعيها نحو »خطة 2021«، اإل 

جمال  يف  اأكرب  ب�صكل  العمل  عليها  اأنه 

الإقت�صاد امل�صتدام من خالل الإقت�صاد 

ب�صكل  والعتماد  املوارد  ا�صتهالك  يف 

جمال  يف  ال�صناعي  القطاع  على  اأكرب 

املتطورة،  وال�صناعات  التكنولوجيا 

من خالل الرتكيز على البحث والتطوير 

ـــاج والإبـــــــداع يف  ـــت ــة الإن ــي ــان ــك واإم

�صوطًا  قطعت  دبي  اأن  وبني  امل�صتقبل. 

القت�صادية،  القاعدة  تنويع  جمال  يف 

يف  م�صتمر  ب�صكل  العمل  يجب  لكن 

نحو  الإقت�صاد  وتوجيه  الإطـــار  هــذا 

داً 
ّ
م�صد اأخـــرى،  اإقت�صادية  قطاعات 

على اأهمية تطوير وحتديث الت�رشيعات 

التطورات  مع  متا�صيًا  م�صتمر  ب�صكل 

ــة الــعــاملــيــة املــتــغــرية  ــادي ــص ــ� ــت الإق

وال�رشيعة لإيجاد مرونة كافية ودائمة 

ملواكبة خمتلف التطورات.

شراكة استراتيجية
ح�صني،  عرفان  الإقت�صادي،  اخلبري  اأما 

لدى  ا�صرتاتيجية  روؤية  »وجود  اإن  فقال 

دبي  موقع  من  با�صتمرار  تعزز  احلكومة 

م�صرياً  العاملي«،  الإقت�صاد  خريطة  على 

هي  والت�رشيعية  التحتية  البنية  اأن  اإىل 

اقت�صاد حديث  اأي  لقيام  الفقري  العمود 

دبي  فيه  ا�صتثمرت  وقت  يف  ومعا�رش، 

ال�صنوات  خــالل  املجال  هــذا  يف  كثرياً 

املا�صية.

وبني اأنه »بالنظر اإىل ال�صنوات املا�صية، 

فاإن هناك اجنازات حتققت على خمتلف 

ال�صعد �صت�صهم جمتمعة يف جعل دبي يف 

ال�صدارة«.

واأو�صح اأنه »لتزال هناك حاجة حقيقية 

بني  ا�صرتاتيجية  �ــرشاكــة  وجـــود  اإىل 

اإىل  م�صرياً  واخلا�س«،  العام  القطاعني 

عاملية  اإقت�صادية  منظومة  »هناك  اأن 

مبا�رشة  تاأثريات  ولها  با�صتمرار  تتغري 

يف الإقت�صاد الإقليمي واملحلي«.

امل�صتمر  »الــتــنــويــع  اأن  ح�صني  وبــني 

يف  �صي�صهم  دبي،  يف  الإنتاجية  للقاعدة 

يف  امل�صتدام  الإقت�صاد  توجهات  دفــع 

العمل  »�صوق  اأن  اإىل  م�صرياً  الإمـــارة«، 

بحاجة اإىل تطوير م�صتمر للم�صاهمة يف 

ابتكاراً  املدن  اأهم  اإحدى  اإىل  حتول دبي 

على امل�صتوى العاملي، واإعادة النظر يف 

غري  عاملة  قوى  تتطلب  التي  الأن�صطة 

اأن�صطة تتطلب وجود كفاءات  اإىل  ماهرة 

د على اأهمية ا�صتمرار 
ّ
ومهارات«. كما �صد

ودعــــم تــوجــهــات حتــقــيــق ال�ــصــتــدامــة 

وزيادة  النفقات،  يف  والرت�صيد  املالية، 

من  العامة  ـــرادات  والإي النفاق  كفاءة 

تلبي  عالية  بكفاءة  متتاز  موازنة  خالل 

ول  املالية  واللــتــزامــات  الحتياجات 

حتدث يف الوقت نف�صه �صغطًا على متويل 

برامج التنمية.

 مركز أعمال
يف ال�صياق نف�صه، قال اخلبري الإقت�صادي، 

تتقدم  ــي  »دب اإن  البنا،  اأحمد  الدكتور 

الأخــرية  ال�صنوات  خــالل  واثقة  بخطى 

الإقت�صاد  يف  رئي�صًا  حموراً  ت�صبح  لكي 

الــ�ــرشكــات  اأن  اإىل  ــًا  ــت لف ــي«،  ــامل ــع ال

يف  ترى  اأ�صبحت  العاملية  واملوؤ�ص�صات 

الأعمال  ملمار�صة  رائــداً  مركزاً  الإمــارة 

وا�صتقطاب ال�صتثمارات.

واأ�صاف اأن »هناك عوامل رئي�صة جتعل 

من دبي الوجهة الأهم يف جمال جذب 

خمتلف  من  وال�صتثمارات  ال�رشكات 

من  التحتية  البنية  اأبــرزهــا  الأ�ــصــواق 

وموا�صالت،  وطرق  وموانئ  مطارات 

لقطاع  م�صاندة  م�رشوعات  عن  ف�صاًل 

الفندقة وجتارة الأعمال«.

واملوؤ�ص�صات  »ال�رشكات  اأن  واأو�ــصــح 

الت�رشيعات  اإىل  اأي�صًا  تنظر  العاملية 

املتطلبات  مع  وتوافقها  الإقت�صادية 

ال�رشكات  تاأ�صي�س  الدولية مثل قوانني 

والت�رشيعات  التجارية،  والــقــوانــني 

اإىل  لفتًا  الأعــمــال«،  لبيئة  امل�صاندة 

يف  كبرية  جهوداً  بذلت  »الإمـــارة  اأن 

املا�صية،  ال�صنوات  خالل  الإطــار  هذا 

للت�رشيعات  مركزاً  حاليًا  واأ�صبحت 

خرباتها  ت�صدر  والإقت�صادية  املالية 

اإىل خمتلف الأ�صواق«.

باأنها  كذلك  متتاز  »الإمـــارة  اأن  وذكــر 

الدخل  على  ال�رشائب  من  خالية  بيئة 

على  قيود  هناك  توجد  ول  والأربــــاح، 

عملية حتويل الأموال«.

ولفت اإىل اأن هناك مقومات اأخرى ت�صهل 

تتمثل  الأجنبي  ال�صتثمار  جذب  عملية 

بدءاً  املتكاملة  احلرة  املناطق  توافر  يف 

التحتية،  بنيتها  اإىل  ت�رشيعاتها،  من 

الأخــرى،  املقومات  ت�صاند  باعتبارها 

للمناف�صة  يوؤهلها  مركز  يف  دبي  وت�صع 

على ا�صتقطاب الأعمال.

حاليًا  بعيدة  لي�صت  »الإمــارة  اإن  وقــال 

 2021 التي و�صعتها خلطة  الأهداف  عن 

يف  رئي�س  حمور  اإىل  حتولها  بخ�صو�س 

تتمتع  مدينة  عرب  العاملي  الإقت�صاد 

بنمو اإقت�صادي م�صتدام وواحدة من اأهم 

مراكز الأعمال يف العامل والأوىل عامليًا 

والوجهة  الأعمال  ممار�صة  �صهولة  يف 

املف�صلة لال�صتثمار«.

العام ملجل�س دبي  الأمني  اإىل ذلك، قال 

النجاح  اإن  الهاملي،  هاين  الإقت�صادي، 

الفوز  يف  الدولة  حققته  الــذي  ال�صاحق 

 »2020 »اإك�صبو  معر�س  با�صت�صافة 

للحركة  دافــعــة  قــوة  �صي�صكل  دبــي  يف 

حتقيق  نحو  الإمـــارة،  يف  الإقت�صادية 

موجهات واأهداف اخلطة.

الإقت�صادي  دبي  »جمل�س  اأن  واأ�صاف 

ترجمة  عــلــى  ــدايــة  ــب ال مــنــذ  حــريــ�ــس 

تــوجــهــات حــكــومــة دبـــي يف املــجــال 

اأن  مبينًا  والــتــنــمــوي«،  الإقــتــ�ــصــادي 

2021« واأهدافها  موجهات »خطة دبي 

مل�رشوعات  الــعــام  الإطــــار  �صت�صكل 

مبادراته  لإطــالق  واإلــهــامــًا  املجل�س 

ال�صت  ال�صنوات  خــالل  ال�صرتاتيجية 

املقبلة.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

وجوهًا  �صورية  يف  لالإرهاب  اأن  يبدو 

اأرا�صيها  اجتاح  نوع  فهناك  متعددة.. 

اأ�صاب  اآخر  نوع  وهناك  الآمنة  ومدنها 

ال�صوري  املواطن  فاأ�صحى  عي�صه  لقمة 

ال�صطح  على  طفت  فقد  لكليهما  رهينًا 

مراحل  يف  املواطن  األفها  رمبا  ظاهرة 

ب�صكل  ا�صتطاع  ولكنه  متقطعة  زمنية 

يتاأقلم  اأن  املوارد  قلة  وبرغم  باآخر  اأو 

من  بكثري  معه  نف�صه  ويكيف  الواقع  مع 

مبفردات  وبال�صتعانة  والأناة  ال�صرب 

متوفرة  كانت  التي  التموينية  البطاقة 

الأخرى  هي  »اأعدمت«  والتي  بانتظام 

�صياط  يعاين  ال�صوري  املواطن  فاأ�صحى 

الأ�صعار التي ارتفعت ب�صكل.

ارتفاع  موجة  اأن  الكثريون  يعتقد 

�صورية،  �صهدتها  التي  اجلنونية  الأ�صعار 

يف نهايات العام املا�صي ومطلع العام 

وعيد  امليالد  اأعياد  مع  ترافقت  اجلديد، 

ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الأ�صحى 

هائلة  وزيادة  الطلب،  يف  م�صبوق  غري 

عمليات  اأن  اأكدوا  اآخرين  لكن  لالأ�صعار، 

ت�صهدها  التي  امل�صبوقة  غري  الت�صدير 

ذلك  عن  امل�صوؤولة  هي  ال�صورية،  ال�صوق 

الرتفاع اجلنوين يف الأ�صعار.

نواب يتساءلون
رحيل  اأعقبت  التي  التطورات  وكانت   

يبدو،  ما  على  اأكدت،  قد  الأعياد  مو�صم 

بقيت  فالأ�صعار  الثانية،  النظر  وجهة 

اأكرث،  غالوؤها  تفاقم  رمبا  بل  مرتفعة، 

ليعرف ال�صوريون زمنًا ت�صبح فيه املواد 

كماليات  الأ�صا�صية،  الغذائية  وال�صلع 

فالبندورة  الأ�رش،  بع�س  اإىل  بالن�صبة 

والبطاطا والبي�س وغريها من تلك ال�صلع 

الأ�صا�صية باتت ت�صاهي اأ�صعار املوز يف 

اأزمتا  ا�صتعاراً،  البالء  اأيام عّزه، وما زاد 

الغاز ثم املازوت.

ذلك  وراء  احلقيقي  ال�صبب  يعرف  اأحد  ل 

الرتفاع الهائل يف الأ�صعار، ال�صلطات توؤكد 

اأن معدلت الطلب على كل املواد باتت اأعلى 

املواطنون  املعتادة،  معدلتها  من  بكثري 

يتحدثون عن ت�صدير هائل ل يعرف حدوداً 

يف  الأ�صا�صية  واملواد  ال�صلع  لكل  قيوداً  اأو 

ين�صب  الآخر  والبع�س  ال�صورية،  ال�صوق 

ال�صبب اإىل ارتفاع عدد العراقيني  الوافدين 

ثم  ومن  مت�صاعدة،  ب�صورة  �صورية  اإىل 

عمل بع�س ال�صوريني يف التجارة على خط 

العراق، لتنتقل كل ال�صلع واملواد الأ�صا�صية 

متلك  التي  العراقية  ال�صوق  اإىل  لل�صوريني 

اأي �صلع دون تقدير لأي  القدرة على قبول 

اأ�صعار اأو موا�صفات.

الفاح�س  والغالء  الأ�صعار  ارتفاع  م 
ّ
وخي

الدورة  من  الأخرية  اجلل�صة  اأعمال  على 

الت�رشيعي  للدور  ع�رشة  احلادية  العادية 

الأول ملجل�س ال�صعب، وظهر ذلك جليًا يف 

فيها حممد  دعا  التي  الفتتاحية  الكلمة 

بح�صور  املجل�س  رئي�س  اللحام  جهاد 

وائل  الدكتور  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

تكثيف  اإىل  احلكومة  واأع�صاء  احللقي 

خمتلف  يف  الطاقات  وا�صتنفار  اجلهود 

جبهات العمل، لفتًا اإىل اأن احلرب اأثرت 

يف �صورية من خالل ا�صتهداف الإرهابيني 

لل�صناعة والتجارة والزراعة، الأمر الذي 

الإقت�صادية  القدرات  تقلي�س  اإىل  اأدى 

للبالد. واأكد اللحام اأن املطلوب موا�صلة 

احلاجات  وتاأمني  اخلدمات  تقدمي 

ارتفاع  من  واحلد  للمواطنني  الأ�صا�صية 

من  واحلد  الأ�صواق  ومراقبة  الأ�صعار 

التالعب ب�صعر ال�رشف وحماربة الف�صاد.

مسألة ضبط األسواق »عالوعد يا كمون«  
غالء األسعار.. من يتالعب بلقمة الشعب السوري؟ 
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الحكومة تبذل ما تستطيع
تراجع  يف  الإرهابية  احلرب  اأثر  وعن 

قال  للمواطنني  املعي�صية  الأو�صاع 

جمل�س  رئي�س  احللقي  وائل  الدكتور 

اأن  كحكومة  علينا  لزامًا  كان  الوزراء: 

واأن  احلرب  هذه  تداعيات  مع  نتعاطى 

نعي�س حال احلرب قوًل وفعاًل من خالل 

الإقت�صاد  مع  تتما�صى  التي  اإجراءاتنا 

احلكومي  الهدف  يكون  حيث  املقاوم 

للحرب  ال�صلبية  الآثار  تقليل  هو  الأمثل 

وال�صعي للحد من الرتاجع يف املوؤ�رشات 

واخلدمية  والإجتماعية  الإقت�صادية 

بني  واملواءمة  التدهور  من  ومنعها 

املوارد  وبني  والإمكانات  الأولويات 

والإنفاق، مو�صحًا اأن املوؤ�ص�صات الوطنية 

وان�صجامها  اأدوارها  تاأدية  يف  ت�صتمر 

وتكاملها يف ظل واقع غري مثايل.

د احللقي على اأن احلكومة ما�صية يف 
ّ
و�صد

للمواطنني  الأ�صا�صية  املتطلبات  تاأمني 

الأ�صا�صية  املوارد  مع  التكيف  خالل  من 

نواجهها  التي  احلرب  هذه  ومع  للدولة 

وتنال يف كل يوم من موؤ�ص�صاتنا اخلدمية 

اأن  مو�صحًا  والتنموية،  والإقت�صادية 

اليومية  باملعاجلات  تكتف  مل  احلكومة 

ملفرزات الأزمة بل �صعت جاهدة لتوجيه 

اآثارها  من  تخفف  بحيث  م�صارها 

الإقت�صادية والجتماعية.

وي�صري هنا ع�صو املجل�س في�صل حجي عمر 

اإىل �رشورة دعم اللرية ال�صورية وحمايتها 

من جتار الأزمة واملتالعبني ب�صعر ال�رشف 

والق�صاء على ال�صما�رشة واإعادة النظر يف 

اأو�صاع عاملي �رشكة كهرباء الرقة الذين 

مل ي�صتلموا رواتبهم منذ اأ�صهر.

املجل�س  ع�صو  ت�صاءلت  جهتها،  من 

املتخذة  الإجراءات  عن  ال�صالح  مي�صاء 

وغالء  الحتكار  ملحاربة  احلكومة  من 

ع�صو  طالب  حني  يف  الغذائية،  املواد 

بالتوزيع  جوخدار  حممود  املجل�س 

العادل للطاقة الكهربائية وهو ما طالب 

بتعزيز  ح�صاين  جمال  املجل�س  ع�صو  به 

تاأمني  خالل  من  املواطنني  �صمود 

من  الكهرباء  وتوفري  لهم  الالزم  الوقود 

خالل تركيب مولدات داخل اأحياء املدن 

بحل  الكفيلة  اخلطط  وو�صع  الكبرية 

م�صكلة املياه.

حقيقيًا  عبئًا  �صكل  الأ�صعار  ارتفاع  اإن 

يف  كبري  برتاجع  ويهدد  املواطن  على 

باحلرب  اأ�صاًل  املتاأثر  املعي�صي  و�صعه 

الإرهابية على �صورية منذ خم�س �صنوات 

والبحث  اجلهود  ت�صافر  اأهمية  يوؤكد  ما 

عن اإجراءات واأ�صاليب للحد من الت�صخم 

احلا�صل ومعاجلة تداعياته على امل�صتوى 

اإىل  الدعم  واإي�صال  للمواطنني  املعي�صي 

التعوي�صات  ومنح  الفعليني  م�صتحقيه 

على  الرقابة  وت�صديد  الدخل  ملحدودي 

وحما�صبة  الغذائية  وال�صلع  املواد  اأ�صعار 

حاجة  ي�صتغلون  الذين  الأزمة  جتار 

املواطنني للمواد التموينية وغريها.

أسئلة ضائعة
و�صقيع  الأ�صعار  لهيب  بني  وهكذا، 

اجليوب تتعرث الروؤية اأمام املواطن لواقع 

ما يح�صل من ارتفاعات خطرية طاولت 

اأب�صط ما ميكن اأن يقتاته يف وجبة غداء 

�صوؤاًل  ليطرح  يوم،  كل  اأطباقها  يخت�رش 

رمبا م�صتع�صيًا عن الإجابة: ماذا بعد؟.

اأو تقبع يف مكانها  �صوؤال ت�صيع اإجابته 

بانتظار مفاجاآت فلك الأ�صعار لدرجة اأن 

املواطن بات منده�صًا اأمام اأ�صعار اخل�رش 

�صاحبة  والكو�صا  وبندورة  بطاطا  من 

منها  الكيلو  �صعر  جاوز  التي  ال�صدارة 

موؤخراً 1000 لرية. بني �صكاوى املواطنني 

وردود اجلهات املعنية تت�صح اأمور كثرية 

الأ�صعار  بلهيب  املتمثلة  النتيجة  لكن 

�صيدة امل�صهد رغم تبيان الأ�صباب.

ارتفاع  �صبب  املعنيني  بع�س  عّلل  رمبا 

الأ�صعار ب�رشح اآلية الت�صعري واإلقاء الكرة 

يف ملعب العر�س و الطلب والكمية الواردة 

من اأي مادة ين�صط �صعرها لينال املواطن 

قرارات   و  توجيهات  عي�صه.   لقمة  يف 

تربئ  من خاللها اجلهات املعنية ذمتها 

اأمام املواطن، لكن مابني اإطالق توجيه 

م�صافات  الواقع   اأر�س  على  وتطبيقه 

املواطن  اإل  م�صقتها  يتكبد  ل  طويلة 

من  يح�صل  ما  اأمام  الأ�صعف  ،احللقة 

جنون الأ�صعار، اأما م�صاألة �صبط الأ�صواق 

ومنع الغ�س والتالعب يف الأ�صعار فباتت 

حلمًا من اأحالم اليقظة ول حيلة للمواطن 

وي�صرتجي  الآمال  يعقد  اأن  اإل  حيالها 

الوعود وما زلنا »عالوعد يا كمون«.  
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برعاية غرفة �صناعة حلب ممثلة برئي�صها 

لفت  وبح�صور  ال�صهابي  فار�س  املهند�س 

اجلمهورية  ومفتي  ال�صورية  الدولة  لوزراء 

اأقيم  ح�صون،  الدين  بدر  اأحمد  الدكتور 

معر�س »خان احلرير »ربيع و�صيف 2016 

والذي  والأقم�صة  بالأزياء  التخ�ص�صي 

مع  بالتعاون  حلب  �صناعة  غرفة  تقيمه 

والتجارة  والقت�صاد  ال�صناعة  وزارتي 

وتنمية  دعم  هيئة  من  وبدعم  اخلارجية 

الإنتاج املحلي وال�صادرات.

وت�صمن املعر�س الذي ت�صارك فيه 70 �رشكة 

متخ�ص�صة بالأقم�صة والأزياء وم�صتلزمات 

والألب�صة  الأزياء  موديالت  اأحدث  اإنتاجها 

والقطنيات  والولدية  والرجالية  الن�صائية 

اىل جانب خمتلف اأنواع الأقم�صة والتي قام 

باإنتاجها �صناعيون يف اأحلك الظروف مما 

يثبت قوة و�صالبة اأهايل حلب واإ�رشارهم 

على البقاء واإعادة الإعمار..

هو  املعر�س  هذا  »اأن  ال�صهابي  واأكد 

الإرهاب  حلكومات  واآخرا  اأول  حتٍد  ر�صالة 

ال�صناعة  تدمري  حاولت  التي  الدويل 

ونهبها حماولني �رشب القت�صاد الوطني 

لن  »حلب  ال�صهابي:  واأ�صاف  ال�صوري«. 

بف�صل  الرماد  حتت  من  و�صتنه�س  متوت 

اإرهابهم  حقد  على  منت�رشة  �صناعتها 

لإثبات  هو  اإمنا  احلرير  خان  معر�س  واأن 

من  حا�رشة  مازالت  احللبية  ال�صناعة  اأن 

داعمة  لتبقى  ال�صورية  ال�صناعة  عا�صمة 

القت�صاد الوطني وواجهته، واأن امل�صاركني 

مدمرة  من�صاآتهم  تزال  ل  املعر�س  يف 

الإرهابية  املجموعات  قبل  من  وحمتلة 

اىل  انتقلوا  لكنهم  اليها،  ي�صتطيعون  ول 

يف  الإنتاج  على  واأ�رشوا  اأخرى  اأماكن 

مقومات  وانعدام  الإرهاب  اأجواء  ظل 

عن  عدا  ال�صهل،  بالأمر  لي�س  وهذا  الإنتاج 

املخاطر التي تعر�صوا لها يف طريقهم اىل 

دم�صق وذلك ليعلو �صوت ال�صناعة و�صوت 

ذاته ن�رش حللب  ال�صامدة وهذا بحد  حلب 

حاول  مهما  اأنه  اىل  منوها  ول�صورية، 

املدينة  هذه  ح�صارة  من  النيل  الأعداء 

وتدمريها فحلب �صتنه�س وتنت�رش«.

هو  احلرير  خان  »اأن  على  ال�صهابي  و�صدد 

�صل�صلة  هناك  و�صتكون  الأول  املعر�س 

معار�س مع باقي ال�صناعيني ب�صكل متواٍز 

يليق بحلب ومكانتها ال�صناعية«.

رجال  من  �صديداً  اإقباًل  املعر�س  و�صهد 

ال�صخ�صيات  من  عدد  وح�صور  الأعمال 

الدبلوما�صية.

»خان الحرير« .. صناعيو حلب في دمشق

ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

بوادقجي تكس

شركة بيرة مكي اخوان للتجارة والصناعة النسيجية

الكرت األخضر

قطع قالب حلوى بالمناسبة

شركة اسكيف وتبان اخوان

ريشي وكواية

قص شريط المعرض

كاتالو تكس

ايف النجري

جولة في ارجاء المعرض
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ر�شالة العراق

العراقي  الوزراء  رئي�س  اقرتاح  ي�صلك  هل 

موظفي  بت�صليم  اخلا�س  العبادي  حيدر 

ال�صهرية  رواتبهم  العراق  اإقليم كرد�صتان 

النفط  بت�صليم  قادته  يلتزم  اأن  على 

حكومة  وموافقة  الإحتادية،  للحكومة 

الإقليم على هذه املبادرة؟

املحلي  الرتحيبني  من  الرغم  وعلى 

اإل  للجدل،  املثري  التفاق  ب�صاأن  والدويل 

اأنه بدا من الوا�صح اأن تلك املباحثات مل 

و�صابتها  د�صتوري«،  »اأ�صا�س  اإىل  ت�صتند 

العالقة  �صهدت  »�صبابية ملحوظة«، كما 

الأخرية  الآونة  يف  واأربيل  بغداد  بني 

التفاق  ب�صاأن  التناق�صات  نتيجة  تاأزما 

طرف  كل  اأحقية  يف  والنظر  النفطي، 

بامل�صتحقات املالية التي اأ�صبحت ال�صغل 

ال�صاغل لكال الطرفني، خا�صة بعد الأزمة 

املالية وحال التق�صف التي مير بها البلد، 

نتيجة انخفا�س اأ�صعار النفط ب�صكل كبري.

النفطي  التفاق  م�صري  فاإن  يبدو  وكما 

ببغداد  الحتادية  احلكومة  بني  اله�س 

مهددا  بات  كرد�صتان،  اإقليم  وحكومة 

ال�صفر،  اإىل نقطة  التام والعودة  بالإلغاء 

احلا�صل  ال�صيا�صي  التدهور  جراء  من 

الكرد  ذاكرة  اأعاد  والذي  الإقليم  يف 

العراقيني اإىل مرحلة ال�صدام امل�صلح بني 

القرن  ت�صعينيات  يف  ال�صيا�صيني  الفرقاء 

مطنب  �صيا�صي  ان�صداد  ظل  يف  املا�صي، 

واتهامات  لالإقليم،  رئي�س  انتخاب  حول 

امل�صريية  بالقرارات  بالتفرد  متبادلة 

كبيع النفط وغريه، من دون الرجوع اإىل 

ال�صخ�صيات  راأي  اأخذ  اأو  الإقليم  برملان 

والأحزاب الأخرى.

اإذ اإن التدهور الأخري يف امل�صار ال�صيا�صي 

ويف  كرد�صتان،  اإقليم  يف  والجتماعي 

العاملية،  النفط  باأ�صعار  حاد  هبوط  ظل 

الإقليم،  يف  الإقت�صادية  الأزمة  وا�صتداد 

النفطية  التفاقات  ال�صفافية يف  وانعدام 

التي اأبرمتها حكومة الإقليم مع اأنقرة، ول 

يعلم بها اإل رئي�س الإقليم م�صعود برزاين 

جنريفان،  �صقيقه  وابن  حكومته  ورئي�س 

ووزير النفط يف احلكومة هورامي.

كما اأن ال�صتعجال ب�صياغة اتفاق نفطي 

يحتاج اإلقليم شهريًا إلى 804 ماليين دوالر 
بغداد وأربيل: النفط مقابل الرواتب يترنح
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اإقليم  وحكومة  الحتادية  احلكومة  بني 

�صفا  على  التفاق  و�صع  قد  كرد�صتان، 

جهود  فاإن  وب�صببه  الف�صل،  من  حفرة 

اأدراج  تذهب  قد  املفاو�صات  من  �صنوات 

الرياح، يف ظل عدم جدية اأطراف التفاق 

على معاجلة عيوبه، يف حني تعدى الأمر 

اأطراف  بني  العالقة  على  ذلك  تاثري  اإىل 

 
ّ

دب اأن  بعد  نف�صه،  الإقليم  داخل  ال�صلطة 

اخلالف بني رئي�س الإقليم م�صعود برزاين 

داخل  ال�صيا�صية  العملية  يف  و�رشكائه 

الإقليم.

ر 
ّ
ومير اإقليم كرد�صتان العراق، ومنذ اأن قر

املالكي،  نوري  ال�صابق  احلكومة  رئي�س 

الإقليم  ح�صة  قطع  احلايل،  العام  مطلع 

ووفق  ر 
ّ
ُتقد والتي  البالد  ميزانية  من 

بـ12  للنفط،  احلالية  الت�صدير  معدلت 

مليار دولر يف ال�صنة، باأزمة �صديدة. ومل 

ت�رشيحاتهم  يف  امل�صوؤولني  كبار  يخِف 

اأّن خزينة احلكومة خاوية واأّنهم يريدون 

اأن يقنعوا م�صارف اأجنبية باملوافقة على 

منح الإقليم قرو�صًا مالية ب�صمان النفط، 

من دون اأن يتمّكنوا من حتقيق تقدم.

يف  املوظفني  رواتب  دفع  م�صاألة  وبقيت 

بنحو  الإجمايل  عددهم  ر 
ّ
واملقد الإقليم 

امل�صاكل  من  �صخ�س،  مليون  ن�صف 

اأن  قبل  الإقليم،  يواجهها  التي  الكبرية 

توفري  وهي  تعقيداً،  اأكرث  م�صكلة  تظهر 

 تنظيم »داع�س«، الذي 
ّ
ة للحرب �صد

ّ
ميزاني

باحلدود  تبداأ  جبهة  على  الأكراد  يقاتل 

مع  باحلدود  وتنتهي  اإيران  مع  ة 
ّ
العراقي

�صورية.

احلكومة  حال  يبدو  ل  املقابل،  يف 

ة اجلديدة اأف�صل من الإقليم. وعلى 
ّ
العراقي

الرغم من اأّن الأموال كانت متوّفرة ب�صكل 

ا هو لدى الأكراد، لكن احلكومة 
ّ
اأف�صل مم

على  �صلطاتها  فر�س  عن  عاجزة  كانت 

نحو ن�صف البالد، حيث ي�صيطر امل�صلحون 

على م�صاحات يف �صمايل وغربي البالد، 

ل  حيث  كرد�صتان،  اإقليم  لها  ي�صاف 

�صلطة حقيقية لبغداد عليه.

يف  بغداد،  يف  احلكومة  اأزمة  وتفاقمت 

النفط  اأ�صعار  يف  الكبري  الرتاجع  اأعقاب 

زيادة  عرب  ذلك  لتعوي�س  وحاجتها 

التفاق  العملي هو  واملخرج  ال�صادرات، 

مل�صلحة  روا 
ّ
ي�صد اأن  على  الأكراد  مع 

اخلزينة العراقية كميات من النفط، وكان 

برميل  األف   550 ت�صدير  على  التفاق 

يف  الطرفني،  الو�صع  هذا  ودفع  يوميًا. 

ة، اإىل 
ّ
ة وداخلي

ّ
ظّل وجود �صغوط خارجي

البحث عن اتفاق من دون تاأخري.

ويف �صياق مّت�صل، يقول الكاتب ال�صيا�صي 

طرف  »كل  اإّن  كرمي،  ريبوار  الكردي، 

للظهور،  لديه  التي  اللعب  اأوراق  ا�صتنفد 

غري  وهو  لالآخر  بحاجة  لي�س  وكاأّنه 

اإقليم  اأن  النتيجة  وكانت  به،  مكرتث 

كرد�صتان عجز عن ت�صدير نفطه وتوفري 

بغداد،  �صوؤونه مبعزل عن  واإدارة  الأموال 

ميزانية  توفري  على  قادراً  لي�س  وهو 

منذ  يخو�صها  التي  املفتوحة  للحرب 

حاولت  املقابل،  »يف  وي�صيف:  اأ�صهر«. 

الأموال  ومنع  الإقليم  حما�رشة  بغداد 

جتد  اأن  قبل  موظفيه،  رواتب  ومنع  عنه 

وباتت  كبرياً،  ماليًا  عجزاً  تواجه  نف�صها 

»داع�س«  من  حقيقية  لتهديدات  �صة 
ّ
معر

الكثري من مناطقها،  ا�صرتداد  وتعجز عن 

»الب�صمركة«  اإىل قوات  ما يعني حاجتها 

املهمة،  تلك  يف  اجلي�س  لإ�صناد  ة 
ّ
الكردي

التفاق«. ويك�صف  اإىل  الطرفان  لذا ذهب 

م�صدر كردي اأّن من »اأ�صباب الذهاب اإىل 

التفاق بالن�صبة حلكومة اإقليم كرد�صتان، 

وجود �صغوط اأمريكية واأخرى داخلية من 

ة، وب�صكل خا�س من اإيران، 
ّ
الدول الإقليمي

دفعت بهذا الجتاه«.

الب�صمركة  بقوات  لال�صتعانة  وكمقدمة 

الكردية يف حترير مناطق كاملو�صل من 

بني  التفاق  ن 
ّ
يت�صم »داع�س«،  �صيطرة 

دولر  مليار  نحو  مبلغ  �رشف  الطرفني 

اأن  ح 
ّ

املرج ب�صكل فوري. ومن  للب�صمركة 

الأكراد،  على  اأي�صًا  الأمريكيون  ي�صغط 

للم�صاركة يف حرب حترير املو�صل، لكّن 

�صني لذلك، حتى 
ّ
يبدو اأّن الأكراد غري متحم

اأن رئي�س وزراء الإقليم، قال يف ت�رشيح 

اأن  اإّن »الأكراد ل يريدون  اأخرياً،  اإعالمي 

العرب  يريد  ول  العرب،  اأجل  من  قتلوا 
ُ
ي

يف  الأكراد«،  اأجل  من  ذلك  فعل  اأي�صًا 

والقومي  الطائفي  النق�صام  اإىل  اإ�صارة 

الذي يعاين منه العراق.

ويبقى ال�صوؤال الأكرث احلاحا يف هذا امل�صهد، 

هو اأنه بعد بروز ال�صوت الكردي املعار�س 

املطالبة  ا�صتداد  ومع  الإقليم،  داخل  بقوة 

من  الآلف  مئات  م�صري  مبعرفة  ال�صعبية 

ويف  تركيا،  اإىل  امل�صدرة  النفط  براميل 

النفط  باأ�صعار  احلاد  الهبوط  ا�صتمرار  ظل 

مبا ل يتوازى مع ارتفاع كلفة ا�صتخراجه 

املناطق  لباقي  الإقليم خالفا  مناطق  من 

العراقية، كل ذلك و�صط عدم تطبيق التفاق 

لغاية الن، هل اأن ذلك �صيكون �صببا لإلغاء 

العرتاف بذلك التفاق تدريجيا، والتمهيد 

عما  ووقتا  م�صقة  يقل  ل  قد  جديد  لتفاق 

ا�صتغرقه �صابقه؟
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اقت�شاد عربي

يف  عجز  على  اجلفاف  م�صطلح  يدل 

منطقة  يف  العامة  املائية  امليزانية 

هذا  معينة.  زمنية  فرتة  خالل  حمددة، 

املوارد  كمية  يف  �صح  منه  ينتج  العجز 

اإذاك  الت�صاقطات.  عن  الواردة  املائية 

اأقل  الآنية  املائية  الإمكانات  ت�صبح 

بكثري عما كانت عليه �صابقا.

وي�صاهم انحبا�س املطر ملدة طويلة يف 

ات�صاع القحولة والت�صحر. وميكن اعتبار 

دائمًا( ظاهرة طبيعية  القحولة )جفافًا 

مناخية  معايري  من  انطالقا  تعرف 

الكبري  املائي  العجز  من  ناجتة  �رشفة 

يف  ال�صائدة  احلال  وهي  ن�صوبه.  اأو 

ويف  وهوام�صها.  ال�صحراوية  املناطق 

نظر الباحث اجليولوجي رميون فريون 

بانعدام  يتميز  ال�صحراء  مناخ  »اإن 

متتالية،  ل�صنني  املطرية  الت�صاقطات 

خالل  مفاجئ  وب�صكل  حتدث  قد  لكنها 

اأية فرتة زمنية«.

ونق�س  ر 
ّ
الت�صح اأن  مراقبون  يرى 

العامل  بداأ  م�صاكل  هي  واجلفاف  املياه 

التغري  جراء  من  مبواجهتها  العربي 

احلراري.  النحبا�س  وخماطر  املناخي 

العربي  العامل  يف  املناخية  فالتغريات 

وخماطر النحبا�س احلراري باتت توؤثر 

وي�صرتك  العربية.  التنمية  م�صاريع  يف 

التغريات  يف  العامل  بقية  مع  العرب 

خ�صائر  العامل  كبدت  التي  املناخية 

كبرية جراء اجلفاف والت�صحر وموجات 

احلرارة املرتفعة التي باتت ت�صكل جزءاً 

املنطقة  منها  تعاين  التي  امل�صاكل  من 

العربية.

�صلب  يف  املوا�صيع  هذه  تكون  ل  وقد 

ظل  يف  العربي،  املواطن  اهتمامات 

يف  الإقت�صادية  وامل�صاكل  احلروب 

مل  العربية  العوا�صم  اأن  كما  املنطقة. 

البيئة  قوانني  لن�رشة  تظاهرات  ت�صهد 

واإنقاذ الأر�س، كما هو احلال يف بع�س 

العوا�صم الأوروبية، اإل اأنه مع كل ذلك، 

فاإن هذه التغريات املناخية �صتكون لها 

انعكا�صات مبا�رشة على حياة ورفاهية 

اأعده  تقرير  ك�صف  اإذ  العربي،  املواطن 

للبيئة والتنمية ومقره  العربي  املنتدى 

قيمته  ما  توفري  اإمكانية  عن  بريوت 

100 مليار دولر خالل ع�رش �صنوات لو 
مت ا�صتثمار ما قيمته 20 مليار دولر يف 

جمالت املياه والطاقة والبنى التحتية.

كما ك�صف التقرير العربي عن اأن الدول 

العربية �صتكون من اأكرث املناطق تعر�صًا 

املناخي  التغري  وخماطر  للتاأثريات 

امل�صكلة  قلب  يف  وهي  املحتملة، 

العامل،  يواجهها  التي  الكربى  املناخية 

و�صوف  املياه.  الت�صحر ونق�س  خا�صة 

ب�صكل  البحار  م�صتويات  ارتفاع  يوؤثر 

الكيلومرتات  اآلف  على ع�رشات  مبا�رش 

املربعة من الأرا�صي ال�صاحلية العربية. 

كما �صيوؤثر ب�صكل مبا�رش على نحو ثالثة 

يف املائة من �صكان البلدان العربية.

الحاجة التفاقات جديدة
الدول  قادة  من   150 حواىل  وكان 

العاملي  املناخ  قمة  اجتمعوا يف  الذين 

�صيا�صية  دفعة  اأعطوا  قد  باري�س  يف 

نداءات  موجهني  للمفاو�صات،  قوية 

يف  الكوكب،  اإنقاذ  اإىل  تدعو  بالإجماع 

مبخاطر  م�صبوق  غري  وعي  على  موؤ�رش 

اأي  ي�صهد  مل  اإذ  احلراري،  الحتبا�س 

موؤمتر حول املناخ من قبل م�صاركة هذا 

العدد من قادة العامل.

كما اأثنت املنظمات غري احلكومية على 

لرتى  تنتظر  ولكنها  العامل،  قادة  جهد 

»كيف �صيرتجم ذلك خالل املفاو�صات«. 

وتهدف اللقاءات اإىل التو�صل لأول اتفاق 

الدولية بتقلي�س  الأ�رشة  تلتزم مبوجبه 

ارتفاع  الدفيئة لحتواء  انبعاث غازات 

حرارة الأر�س بدرجتني مئويتني قيا�صًا 

اإىل احلقبة ال�صابقة للثورة ال�صناعية.

ظاهرة الجفاف في العالم العربي: 

التغيرات المناخية نسبية
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غري اأن مواقف املفاو�صني تكون اأحيانًا 

متباعدة جداً بح�صب مدى اعتماد الدول 

)الفحم  الأحفورية  الطاقة  على م�صادر 

والنفط والغاز( وم�صتوى التطور وموارد 

يف  باتت  التي  اجلزر،  وتطالب  بلد.  كل 

ارتفاع  ب�صبب  مناخية«  طوارئ  »حالة 

باتخاذ  املحيطات،  مياه  م�صتوى 

اأن  حني  يف  و�رشيعة،  قوية  تدابري 

الدول النفطية مثل دول اخلليج والدول 

املنتجة للفحم مثل اأ�صرتاليا تتمنع عن 

اإىل الطاقة  اخلو�س يف عملية النتقال 

النظيفة ب�صبب تعار�صها مع م�صاحلها.

استخراج النفط ومشاكل البيئة
كاتبة  ن�صال  الفل�صطيني  اخلبري  ويقول 

اإن الكرة الأر�صية ت�صهد تغريات مناخية 

واإن  للعيان،  وا�صحة  مالحمها  باتت 

هذه  �صمن  تعاين  العربية  املنطقة 

هذا  من  جزء  كونها  البيئية  الظاهرة 

العامل . فالفي�صانات التي �صهدتها دول 

الأخرى  العربية  الدول  وبع�س  اخلليج 

مثل م�رش والأردن، اإ�صافة اإىل الت�صحر 

واجلفاف الذي اأ�صاب دوًل عربية اأخرى، 

كلها �صواهد على املعاناة التي يواجهها 

العامل العربي يف ظل التغري املناخي.

�صيا�صات  وجود  �رشورة  كاتبة   اأكدت 

�رشورة  اإىل  اأ�صار  اأنه  اإل  بيئية،  عربية 

»بالعدل  العاملية  ال�صيا�صات  تت�صم  اأن 

واأو�صح  بالت�صاوي«.  الأعباء  وتوزيع 

ال�صناعية  النه�صة  اأن  كاتبة  ن�صال 

بالن�صبة  العهد  حديثة  هي  العربية 

يحاول  ذلك  ومع  الأوروبية،  ملثيلتها 

البع�س »حتميل العرب والدول النامية«، 

ال�صناعات  على  املعتمدة  تلك  خا�صة 

امل�صوؤولية  حتمل  ب�رشورة  النفطية، 

فيه  الأمر  هذا  اأن  من  بالرغم  كاملة 

غنب للعرب. فالتغريات املناخية لي�صت 

للتدخل  نتاج  هي  بل  الأم�س،  وليدة 

ولذلك  ال�صنني،  ع�رشات  منذ  الإن�صاين 

عراقيل  و�صع  يتم  األ  ال�رشوري  من 

تتحمل  اأن  بل  العربية،  ال�صناعة  اأمام 

ن�صبة من التكاليف، بح�صب كاتبة. وعن 

ا�صتخراج النفط يف اخلليج العربي، قال 

ا�صتخراج  عملية  اإن  الفل�صطيني  اخلبري 

للبيئة  م�رشة  لي�صت  ذاتها  بحد  النفط 

هذا  ا�صتهالك  واإمنا  كبرية،  ب�صورة 

وهذا  للتلوث،  الأكرب  امل�صبب  هو  النفط 

اأن  يجب  وبالتايل  عاملي  ال�صتهالك 

يكون حتمل العبء عامليًا.

الحلول المقترحة
البيئة  جودة  �صلطة  م�صت�صار  ويرى 

اأن معاجلة مو�صوع تغري  الفل�صطينية 

جوهرية،  نقاط  عدة  يتطلب  املناخ 

امل�صببة  الغازات  انبعاث  خف�س  هي 

بعيد  هدف  وهو  الدفيئة،  ملفعول 

املناخي  التغري  مع  والتكيف  الأمد، 

على  اجلنوب  دول  �صيا�صات  ومتويل 

�صعيد املناخ، اإ�صافة اإىل اعتماد اآلية 

لرفع التزامات الدول ب�صورة منتظمة. 

مثل  البديلة  الطاقة  ا�صتخدام  اأن  كما 

�صاأنه  من  ال�صم�صية  والطاقة  الرياح 

توليد الطاقة النظيفة.

تاأمل  الذي  بالتفاق،  ويفرت�س 

ي�صمح  اأن  اإليه  التو�صل  يف  الأطراف 

تاريخي  منعطف  بدخول  للعامل 

الطاقة  م�صادر  عن  لالبتعاد 

ق�صمًا  اليوم  توؤمن  التي  الأحفورية 

اأنها  العامل، غري  الطاقة يف  من  كبرياً 

تت�صبب باحتبا�س حراري غري م�صبوق. 

دول  موافقة  على  احل�صول  اأجل  ومن 

متويل  �صمان  يرتتب  الكوكب،  جنوب 

بوا�صطة  تنميتها  مبوا�صلة  لها  ي�صمح 

عواقب  ومواجهة  النظيفة  الطاقات 

التغري املناخي، مثل تراجع املحا�صيل 

الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان 

املناخية  الظواهر  وت�صاعف  اجلليد 

الق�صوى وغريها.



العدد 153 ني�سان 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L106

اقت�شاد عربي

اقتصادي يقدم خطة إلنقاذ الجنيه المصري

قدم القت�صادي العاملي حممد العريان مقرتحات مت رفعها 

اإىل جهات رفيعة امل�صتوى حلل الأزمة احلادة للعملة الوطنية 

اأمام الدولر التي متر بها م�رش.

لل�صيا�صات  التن�صيقي  املجل�س  باأن  اإعــالم  و�صائل  واأفــادت 

النقدية الذي يعد العريان اأحد اأع�صائه، تلقى هذه املقرتحات 

قرار  اتخاذ  من  العريان  حتذير  بعد  ل�صيما  الأهمية،  ببالغ 

اقت�صادية  قــرارات  حزمة  مع  تزامنه  بدون  جمردا  التعومي 

حا�صمة.

القت�صادية  الــقــرارات  حزمة  اأن  مطلعة  م�صادر  ــرت  وذك

املقرتحة من قبل العريان ميكن اأن تت�صمن �صبط الواردات 

ربط  نحو  ا�صرتاتيجي  قرار  عرب  والتحرك  لالأولويات،  وفقا 

اجلنيه امل�رشي ب�صلة عمالت وفك ارتباطه بالدولر، ف�صال 

عن رفع جديد للفائدة على اجلنيه.

واأ�صافت امل�صادر ذاتها اأن حمافظ البنك املركزي امل�رشي 

طارق عامر، ت�صلم تقريرا من اأحد خرباء النقد البارزين حول 

يت�صمن  ال�رشف،  �صوق  اأزمة  من  التدريجي  اخلروج  اآليات 

اإحياء وتن�صيط دور غرفة اإدارة الأزمات داخل البنك املركزي، 

ال�رشكات،  على  حاليا  املطبق  بالدولر  الإيــداع  حد  واإلغاء 

واتخاذ اإجراءات م�صابهة لعملية تعومي اجلنيه التي متت عام 

.2003
وفى �صياق مت�صل، قرر البنك املركزي امل�رشي، اإلغاء احلدود 

النقدي  وال�صحب  الإيــداع  على  مقررة  كانت  التي  الق�صوى 

مع  تعامالتهم  يف  الأفراد  على  تي�صريا  الأجنبية،  بالعمالت 

البنوك.

اأن  ال�صاذيل  عالء  ال�صابق  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�صو  واعترب 

اإىل  الدولر  اإدخال حيازات  الرغبة يف  القرار هو  الهدف من 

اجلهاز امل�رشيف بدًل من ال�صوق املوازية غري املنظمة، م�صريا 

اإىل انخفا�س معدلت الإيداع بالدولر لدى اجلهاز امل�رشيف، 

والرغبة يف العودة اإىل الو�صع الطبيعي دون قيود.

مقررة  كانت  التي  الق�صوى  احلــدود  اأن  ال�صاذيل  واأو�صح 

لالإيداع لالأ�صخا�س العاديني هي 10 اآلف دولر يوميا، بحد 

املركزي  البنك  عدلها  والتي  �صهريا،  دولر  األف   50 اأق�صى 

كان  بينما  دولر،  األف   250 اإىل  لل�رشكات  موؤخرا  امل�رشي 

احلد الأق�صى لل�صحب لالأفراد 10 اآلف دولر يوميا.

غاز
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  ــن  ــل اأع

اأمــني  ال�صعودية  اأرامــكــو  لـــ 

تنوي  ال�رشكة  اأن  النا�رش 

الطبيعي  الغاز  اإنتاج  زيادة 

 23 ليبلغ  مثليه،  نحو  اإىل 

يوميا  مكعبة  قـــدم  مــلــيــار 

خالل ع�رش �صنوات.

الغاء
اأعــــلــــن الـــبـــنـــك املـــركـــزي 

ـــه قـــرر اإلــغــاء  املــ�ــرشي، اأن

لل�صحب  الق�صوى  احلـــدود 

بالعمالت  النقدي،  والإيــداع 

ــخــا�ــس  ــص ــالأ� الأجـــنـــبـــيـــة ل

ــات(،  ــرشك ــ� ــاريــة )ال ــب العــت

ــال  تــعــمــل يف جم ـــي  ـــت وال

واملنتجات  ال�صلع  ا�صترياد 

الأ�صا�صية.

أرخص
قائمة  الــكــويــت  تــ�ــصــدرت 

البنزين  اأ�ــصــعــار  ــس  ــ� اأرخ

التقرير  ح�صب  الــعــامل  يف 

غلوبال  ملوقع  الأ�صبوعي 

اأن  ــ�ــز، بــعــد  ـــرتول بــراي ب

املركز  هذا  فنزويال  فقدت 

ع�رشين  به  احتفظت  الــذي 

عاما.

ديون
اآند  �صتاندرد  وكالة  ك�صفت 

الئتمانية  للت�صنيفات  بورز 

لعدد  ال�صنوي  القرتا�س  اأن 

مـــن احلـــكـــومـــات الــعــربــيــة 

 ،2015 عام  خالل  ت�صاعف 

قائمة  ت�صدرت  م�رش  واأن 

املقرت�صني العام املا�صي.

ايرادات
من  م�رش  اإيـــرادات  تراجعت 

 412 نحو  اإىل  ال�صوي�س  قناة 

كــانــون  يف  دولر  مــلــيــون 

الثاين املا�صي من نحو 435 

مليون دولر يف ال�صهر نف�صه 

من العام املا�صي، اأي بن�صبة 

5.3 باملئة.

تعهد
تاأكيدها  ال�صعودي  جــددت 

اإىل حتقيق  البالد  �صعي  على 

النفط،  اأ�صواق  يف  ال�صتقرار 

وقالت اإنها �صتتوا�صل ب�صكل 

املنتجني  جميع  مــع  دائـــم 

للحد  حماولة  يف  الرئي�صيني 

من التقلبات.

دعوة
دعا وزير الطاقة اجلزائري، 

�صالح خربي، منظمة الدول 

اإىل  )اأوبــك(،  للنفط  املنتجة 

الإنتاج،  بتجميد  قرار  تبني 

اأ�صهر،  خم�صة  اأق�صاها  ملدة 

املــقــبــل،  اجــتــمــاعــهــا  يف 

مــن اأجــل »اإعــــادة الــتــوازن 

لل�صوق«.

مشروع
الــنــفــط  وزارة  و�ــصــعــت 

الــعــراقــيــة حــجــر الأ�ــصــا�ــس 

مل�صفاة نفطية يف حمافظة 

الــعــراق(  )جنوبي  مي�صان 

برميل  ـــف  األ  150 بــطــاقــة 

ت�صييدها  �صيجري  يوميا، 

ل�رشكتي  م�صرتك  با�صتثمار 

و�صاتارم  ال�صينية  واهــان 

ال�صوي�رشية.

بطالة
ر�صمي  اإح�صائي  تقرير  اأفاد 

خالل  �صهد  غــزة  قطاع  اأن 

قيا�صيا  ت�صاعدا   2015 عام 

لت�صل  البطالة  معدلت  يف 

اإىل 41 % من جمموع القوى 

العاملة فيه.

تسهيالت
ــــي  ــان الأوروب ــربمل وافـــق ال

الإعفاء  مظلة  تو�صيع  على 

ــــــواردات زيــت  ــي ل ــرك ــم اجل

اإىل  تــونــ�ــس  الــزيــتــون مـــن 

 35 مبقدار  الأوروبي  الحتاد 

نحو  لت�صبح  �صنويا  طن  األف 

92 األف طن، وذلك يف عامي 
2016 و2017.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 153 ني�سان 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 107

تحذير من ارتفاع المديونيات الشخصية

الديون  ارتفاع  من  قطر  دولة  جامعة  اأجرتها  درا�صة  حذرت 

اأعداد الأ�صخا�س  ال�صخ�صية للمواطنني القطريني، حيث زادت 

البع�س  املحلية، وتعرث  البنوك  املقرت�صني ملبالغ كبرية من 

عن �صداد اأق�صاطها.

القت�صادية  الــبــحــوث  معهد  مــن  لمـــربت،  لـــوران  وقـــال 

قلة  هم  القطريني  اأن  »فكرة  اإن  قطر،  بجامعة  والجتماعية 

�صغرية حمظوظة و�صعيدة اأ�صبحت جمرد اأ�صطورة«.

ي�صحبها  التي  الديون،  تزايد  م�صكلة  موؤخرا  قطر  يف  وظهرت 

املواطنون من البنوك املحلية يف �صكل بطاقات ائتمان، وعجز 

البع�س عن �صداد اأق�صاطها.

ونوق�صت امل�صكلة يف برامج حوارية اإذاعية، وعلق عليها كتاب 

�صحفيون وخطباء امل�صاجد.

واأ�صاف لمبارت: »الكثريون ل ميلكون الدخل الكايف لتلبية 

تعترب  �صغرية  ون�صبة  يعي�صونها،  التي  احلياة  منط  متطلبات 

اأجل تغطية  للغاية وفقا للمعايري املحلية، وتعاين من  فقرية 

نفقات املعي�صة«.

ويبلغ عدد املقيمني يف قطر نحو2.4 مليون �صخ�س، معظمهم 

من العمال الأجانب، بينما يبلغ عدد املواطنني نحو 300 األف 

�صخ�س فقط، وهوؤلء هم الذين ي�صمح لهم باحل�صول على قرو�س 

ووجود  الهائلة،  احلكومية  الرواتب  تنعك�س  ومل  مي�رشة.  بنكية 

اأر�صدة  على  اإيجابي  ب�صكل  ال�صحي،  للتاأمني  جماين  نظام 

املواطنني لدى البنوك، وذلك ب�صبب حياة البذخ التي يعي�صونها.

ــار  الزده امل�صكلة  اأ�صباب  من  اأن  القطريني  بع�س  ويــرى 

التي  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع  فرتة  خالل  للبلد،  القت�صادي 

ا�صتمرت حتى منت�صف عام 2014، ما اأدى لرتفاع م�صتويات 

املعي�صة وم�صاعفة تطلعات املواطنني.

الذكية،  الهواتف  اإ�صدارات  اأحدث  اقتناء  على  الإنفاق  ويعد 

واأحدث الأزياء حلفالت الزفاف، وال�صفر لق�صاء العطالت، من 

اأهم مظاهر البذخ لدى املواطنني القطريني. وتتعمق امل�صكلة 

اأن  يعني  الــذي  الأمــر  عامليا،  الطاقة  اأ�صعار  انخفا�س  مع 

الدولة يف قطر �صت�صبح اأقل �صخاء. ويبلغ عدد الأ�رش القطرية 

الأ�رش،  اإجمايل  من  املئة  يف   75 نحو  البنوك  من  امل�صتدينة 

اأو ما يوازي  األف ريال قطري،   250 واأغلبهم مدين باأكرث من 

68.7 األف دولر، وفقا لتقرير حكومي لعام 2014.

تراجع
عبد  اجلزائري  الرئي�س  قال 

العزيز بوتفليقة اإن العائدات 

تراجعت  ــالده  ــب ل النفطية 

من  اأقـــل  يف   %  70 بن�صبة 

الوقت  يف  ــدا  ــوؤك م عــامــني، 

على  ــر  ــزائ اجل ـــدرة  ق نف�صه 

مواجهة هذا الو�صع.

طموح
العراقي  النفط  وزيـــر  ــال  ق

اإن العراق  عادل عبد املهدي 

ــاجــه  ــت ـــادة اإن ـــزي يــخــطــط ل

ماليني  �صبعة  اإىل  النفطي 

ال�صنوات  برميل يوميا خالل 

وت�صدير  املقبلة،  اخلم�س 

�صتة ماليني برميل يوميا.

ال ضمانات
اليمني  املركزي  البنك  اأخطر 

التجار والبنوك املحلية باأنه 

خطوط  الآن  بعد  يــقــدم  لــن 

ائتمان ب�صعر ال�رشف الر�صمي 

ل�صترياد ال�صكر والأرز.

توقف
قالت وزراة املوارد الطبيعية 

اإن  العراق  �صمال  اإقليم  يف 

اأنــابــيــب نفط  تــعــر�ــس خــط 

يــومــورطــالــيــك،  كــركــوك - 

�صانلي  ـــة  ولي يف  لــهــجــوم 

ــن قبل  ــة، م اأورفـــــة الــرتكــي

كا،  كا  بي  منظمة  عنا�رش 

اأدى اإىل توقف �صخ النفط. 

اتفاق
�صمال  اإقليم  حكومة  اأعلنت 

ــادرة  ـــعـــراق، قــبــولــهــا مــب ال

رئــيــ�ــس الــــــوزراء الــعــراقــي 

ت�صليم  ب�صاأن  العبادي،  حيدر 

وارداتها النفطية مقابل دفع 

رواتب موظفيها.

تجميد
قال وزير الطاقة القطري اإنه 

اتفق مع وزراء نفط ال�صعودية 

ورو�صيا وفنزويال على جتميد 

النفط عند  اإنتاج بالدهم من 

املا�صي،  يناير  م�صتويات 

ــة كــبــار  ــارك ــص ــ� ــة م ــط ــرشي �

املنتجني يف هذا امل�صعى.

بيع
املركزي  البنك  حمافظ  اأعلن 

بدء  الــعــالق،  علي  العراقي، 

بيع �صندات بقيمة 7 تريليون 

دينار عراقي )نحو 6 مليارات 

املــواطــنــني،  عــلــى  دولر(، 

خالل العام اجلاري.

هبوط
ـــرشف الــلــرية  هــبــط �ــصــعــر �

الــ�ــصــوريــة مــقــابــل الـــدولر 

م�صتوى  اأدنى  اإىل  الأمريكي 

يف  ليتجاوز  تــاريــخــه،  يف 

لــلــدولر  لـــرية   437 دمــ�ــصــق 

الواحد، يف حني جتاوز ال�صعر 

يف حلب 440 لرية للدولر .

تراجع
بني  البطالة  مــعــدل  تــراجــع 

 %  11.5 اإىل  ــعــوديــني  ــص الــ�

اأجرته  م�صح  نتائج  بح�صب 

الهيئة العامة لالإح�صاء خالل 

الن�صف الثاين من عام 2015، 

بعد اأن كان املعدل 11.6 % يف 

الن�صف الأول من ذلك العام.

تحصيل
التون�صي،  توقع وزير املالية 

مبلغ  حت�صيل  �صاكر،  �صليم 

تون�صي  دينار  مليون   200
)100 مليون دولر اأمريكي(، 

امل�صادرة  الأمــالك  بيع  من 

ــن قــبــل احلــكــومــة، خــالل  م

العام اجلاري 2016.

معدل
ر�صمية  ــانــات  بــي اأظـــهـــرت 

قطاعي  النمو يف  اأن  ن�رشت، 

معدل  دفع  والبناء  اخلدمات 

للرتاجع  املغرب  يف  البطالة 

اإىل 9.7 % العام املا�صي من 

9.9 % يف 2014
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اقت�شاد دولي

�صيا�صي  كيان  بوجود  تقبل  ل  بريطانيا 

عليها.  �صيادته  يفر�س  موحد  اأوروبي 

هذا بب�صاطة اجلدل القائم بني كامريون 

تاأخذ  امل�صاألة  لكن  الأوروبي،  والحتاد 

زعيم  مب�صتقبل  يتعلق  مهما  اآخر  بعدا 

حزب املحافظني، الذي يحاول ا�صتغالل 

ا�صتفتاء البقاء لتعزيز موقعه ال�صيا�صي.

»اإعادة   2016 ـ  العام  هذا  �صي�صهد 

حول  املتحدة  اململكة  يف  للمفاو�صات« 

ومن  الأوروبي.  الحتاد  مع  عالقاتها 

اإجراء  �صنة  تكون  اأن  اأي�صا  املحتمل 

قد يحدث  الواقع،  الالحق. يف  ال�صتفتاء 

ال�صتفتاء يف وقت مبكر من ال�صيف.

شروط البقاء
ديفيد  الوزراء،  رئي�س  اأن  الوا�صح  ومن 

»لعل  واحدة:  نقطة  يف  حمق  كامريون، 

على  �صيتعني  الذي  الأهم  القرار  هو  هذا 

�صناديق  يف  اتخاذه  الربيطاين  ال�صعب 

القرتاع يف حياتنا«. 

وكان كامريون قد اأعرب عن عدم ر�صاه 

الأوروبي،  لالحتاد  الراهن  الو�صع  على 

تغيري«.  اإىل  بحاجة  »اأوروبا  اإن  قائال 

واأكد اأنه »اإذا ما متكنت من اإجراء تغريات 

حينها  ف�صت�صهدون  وحيوية،  كبرية 

بقاء  اأجل  من  ن�صطة،  حلملة  قيادتي 

اإ�صالحات«.  اأجرى  احتاد  يف  بريطانيا 

اإذا  الحتاد  ترك  �صيوؤيد  اأنه  ي�صتبعد  ومل 

اأخفق يف التو�صل اإىل اتفاق.

جاء ذلك، يف كلمة له األقاها يف املوؤمتر 

الربيطانية،  ال�صناعة  لحتاد  ال�صنوي 

ر�صالة  �صري�صل  اأنه  اإىل  فيها  واأ�صار 

اإىل  الحتاد«  يف  بريطانيا  »م�صتقبل 

تو�صك،  دونالد  الأوروبي  املجل�س  رئي�س 

تت�صمن مطالب بالده.

فيليب  الربيطاين  اخلارجية  وزير  ويرى 

من  بريطانيا  خروج  اأن  هاموند، 

�صوت  ما  اإذا  وذلك  الأوروبي،  الحتاد 

خالل  القرار  ذلك  على  الربيطاين  ال�صعب 

ال�صاأن  هذا  يف  عقده  املقرر  ال�صتفتاء 

العام اجلاري، �صيوؤدي لنهيار  منت�صف 

الحتاد، وفق ما نقلته �صحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.

ا�صتطالع  نتائج  اأ�صارت  فيما  هذا  جاء 

جديد للراأي اإىل اأن الربيطانيني يتجهون 

الحتاد  من  بريطانيا  خروج  لدعم 

الأوروبي املوؤلف من 28 دولة.

ان�صحاب  يوؤدى  اأن  من  هاموند  وحذر 

دول  قيام  اإىل  الحتاد  من  بريطانيا 

مثل  على  بالإقدام  الحتاد  داخل  اأخرى 

هذه اخلطوة، موؤكدا اأن بريطانيا يف هذه 

التحرك  على  قادرة  غري  �صتكون  احلال 

اإذا ما راأت الحتاد الأوروبي يتحرك يف 

الجتاه اخلطاأ.

من   6 اأن  للراأي  حديث  ا�صتطالع  وك�صف 

يعتقدون  ل  بريطانيني  ناخبني   10 كل 

الوزراء  رئي�س  كامريون  ديفيد  بقدرة 

جيدة  ب�صفقة  الفوز  على  الربيطاين، 

اللم�صات  لو�صع  �صعيه  مع  لربيطانيا 

و�صع  ب�صاأن  التفاو�س  لإعادة  الأخرية 

اإلنسحاب سيؤدي إلى قيام دول أخرى داخل أوروبا
بريطانيا: التبرؤ من االتحاد قفزة إلى الهاوية
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وذلك  الحتاد  يف  بريطانيا 

هذا  تنعقد  اأوروبية  قمة  خالل 

الأ�صبوع.

تعليقات  اإن  ميل  ديلى  وقالت 

غ�صب  اأثارت  هاموند 

لبقاء بريطانيا يف  املعار�صني 

ل�صماح  نظرا  الأوروبي،  الحتاد 

املوؤيدين  لوزرائه  كامريون 

الحتاد  يف  بريطانيا  لبقاء 

وتعليقاتهم  باآرائهم  بالإدلء 

على  ذلك  حظر  مقابل  يف 

لبقاء بريطانيا يف  املعار�صني 

ت�صكيله احلكومة الربيطانية.

بريطانيا  اإن  هاموند  وقال 

عالقة  اإقامة  اإىل  ت�صطر  �صوف 

من نوع خمتلف جدا مع الحتاد 

الت�صويت  مت  ما  اإذا  الأوروبي 

على خروجها. واأ�صاف: »اأعتقد 

يخ�صاه  وما  اأخ�صاه  ما  اأن 

انه  هو  اأوروبا  يف  الكثريون 

اأوروبا  فاإن  بريطانيا  بدون 

الجتاه  يف  كثريا  �صترتنح 

لها  كان  بريطانيا  اخلاطئ، 

تاأثري هام جدا يف اأوروبا، مثل 

تاأثريها على فتح الأ�صواق امام 

التجارة احلرة«.

إستطالعات رأي
وكان ا�صتطالع حديث قد اأظهر اأن احلملة 

الحتاد  من  بريطانيا  لن�صحاب  الداعية 

 23 يف  املزمع  ال�صتفتاء  يف  الأوروبي 

توؤيد  حملة  على  تتقدم  املقبل،  حزيران 

البقاء يف الحتاد.

ال�صتطالع اأجرته �رشكة »اأو.اآر.بي« عرب 

قوامها  عينة  فيه  و�صاركت   ، الإنرتنت 

نتائجه �صحيفة  2014 �صخ�صا، ون�رشت 
»اإندبندنت«.

حلملة  التاأييد  اأن  ال�صتطالع  ويبني 

الن�صحاب من الحتاد الأوروبي زاد اإىل 

�صهر،  قبل  باملئة   48 مقابل  باملئة،   52
 48 اإىل  البقاء  الدعم حلملة  بينما تراجع 

باملئة مقابل 52 باملئة.

بوري�س  لندن  بلدية  رئي�س  ى 
ّ
وحتد

دافيد كامريون  الوزراء  جون�صون رئي�س 

اإنه  وقال  الأ�صبوع،  هذا  �صابق  وقت  يف 

الحتاد  من  الن�صحاب  دعوات  �صيدعم 

الأوروبي.

يف  �صاركوا  ممن  باملئة   60 لكن 

مل  جون�صون  قرار  اإن  قالوا  ال�صتطالع 

يكن عامال موؤثرا يف رغبتهم بالت�صويت 

مل�صلحة الن�صحاب، فيما قال 26 باملئة 

اإن قرار جون�صون اأدى دورا.

اأن  على  امل�صاركني  ن�صف  ووافق 

اأزمة  من  اأكرب  دورا  اأدى  الإقت�صاد 

عند  قرارهم  حتديد  يف  املهاجرين، 

 37 مقابل  ال�صتطالع،  يف  الت�صويت 

باملئة قالوا عك�س ذلك.

لأدنى  ال�صرتليني  اجلنيه  قيمة  وهبطت 

الدولر  اأمام  �صنوات   7 منذ  م�صتوى 

من  مبخاوف  متاأثرا  اجلمعة،  الأمريكي، 

الحتاد  من  بريطانيا  خروج  احتمال 

للنمو  مت�صاربة  وبتوقعات  الأوروبي 

والوليات  بريطانيا  يف  الإقت�صادي 

املتحدة.

 

نقاط استراتيجية
�صبع  اإىل  الإ�صارة  هنا  ال�رشوري  ومن 

نقاط تتعلق بهذا القرار احليوي 

من الناحية ال�صرتاتيجية:

اإعادة  من  كل  يعترب  اأول، 

م�صدر  وال�صتفتاء  التفاو�س 

اإزعاج ل لزوم له، لكنه م�صدر 

ذو عواقب خطرية حمتملة. 

تقوم  التي  الفر�صية  ثانيا، 

التفاو�س  اإعادة  فكرة  عليها 

هي فكرة حمقاء. 

احلوار  �صينخف�س  ثالثا، 

التفا�صيل  من  كتلة  لي�صبح 

ا�صرتاتيجي  القرار  لكن  الفنية، 

ما  حول  يدور  اأ�صا�صي،  ب�صكل 

الأف�صل  امل�صتقبل  كان  اإذا 

�رشاكة  يف  كع�صو  لربيطانيا 

الدول  من  وفو�صوية  معقدة 

الأوروبية.

اخليار  اأن  حني  يف  رابعا،  

الق�صايا  اأن  اإل  ا�صرتاتيجي، 

التف�صيلية معقدة جدا على نحو 

ل ي�صتطيع اجلمهور معه اإ�صدار 

احلتمي  من  لذلك،  اأحكام.  

�صيتقرر  ال�صتفتاء  م�صري  اأن 

اخلوف  خالل  من  النهاية  يف 

والأمل، والثقة ب�صورة خا�صة.

الذي  الوقت  يف  خام�صا، 

بالبقاء  الت�صويت  فيه  يكون 

املريح،  غري  احلايل  للو�صع  ت�صويتا 

الت�صويت باخلروج ت�صويتا نحو  يكون 

املجهول. 

داخل  للبقاء  البديل  يعترب  �صاد�صا،   

فكريا  املتنا�صق  الأوروبي  الحتاد 

اإىل  النتقال  مبعنى  التام،  اخلروج  هو 

عالقات حتكمها قواعد »منظمة التجارة 

العاملية«. 

�صابعا، اإذا كانت النتيجة حا�صمة، فاإنه 

لعدة  الق�صية  ت�صكن  اأن  املرجح  من 

يكون  ل  وقد  هذا،  يح�صل  مل  اإذا  عقود، 

ال�صتفتاء حال اأبدا. 

املوؤمل  النقا�س  من  ل�صنة  مرحى  اإذن، 

وغري ال�رشوري. يف النهاية، من املرجح 

اأن تبقى اململكة املتحدة داخل الحتاد 

الراأي  اأ�صواأ.  اأمر  من  خوفا  الأوروبي، 

العام الربيطاين يكره الحتاد الأوروبي، 

لكنه ل يريد اأن يكون يف اخلارج اأي�صا. 

هو  املريحة  غري  الع�صوية  وا�صتمرار 

م�صريها املحتمل.
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اقت�شاد دولي

 »إتش.إس.بي.سي« 
يبقى في بريطانيا 

اأعلن بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�صي« اأنه قرر اإبقاء مقره الرئي�صي 

يف بريطانيا، راف�صا خيار عودة مقره اإىل هونغ كونغ بعد 

مراجعة ا�صتمرت ع�رشة اأ�صهر.

ويعطي القرار الذي اتخذه جمل�س اإدارة بنك »اإت�س.اإ�س.بي.

�صي« بالإجماع تعزيزا لو�صع لندن كمركز مايل عاملي، 

والذي واجه منذ الأزمة املالية يف 2008-2009 حتديات 

ب�صبب فر�س قواعد اأكرث �رشامة وزيادة التكاليف.

يف  اجتماع  بعد  بيان  يف  ـــا  اأوروب يف  بنك  اأكــرب  وقــال 

الدولية  املالية  املراكز  اأحد  »لندن  الربيطانية  العا�صمة 

البارزة ومقر عدد كبري من الكفاءات الدولية .ومن ثم فما 

زالت مكانا مثاليا كي تكون املقر الرئي�صي ملوؤ�ص�صة مالية 

عاملية مثل »اإت�س.اإ�س.بي.�صي«.

واأن�صيء بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�صي« يف هونغ كونغ قبل 150 

ا�صرتى  1993 عندما  اإىل لندن عام  البنك  انتقل  عاما، ثم 

الربيطانية  امل�صتعمرة  تلك  ت�صليم  وقبل  »ميدلند«  بنك 

ال�صابقة اإىل ال�صني.

وكانت هونغ كونغ ُتعترب اأقوى املر�صحني لحتمال انتقال 

البنك اإليها من لندن، يف �صوء اأنها ت�صهم بنحو 50 يف املئة 

من اأرباح بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�صي« قبل خ�صم ال�رشائب.

ولكن يف الأ�صهر الأخرية اأ�صبح من املحتمل ب�صكل متزايد 

اأن يتم�صك البنك باأن يكون مقره الرئي�صي يف لندن يف �صوء 

املخاوف  اإىل  بالإ�صافة  ال�صينية،  الأ�صواق  يف  التقلبات 

من زيادة نفوذ ال�صني على هونغ كونغ وو�صعها امل�صتقل.

من  الرغم  على  اأنه  على  »اإت�س.اإ�س.بي.�صي«  بنك  و�صدد 

قراره باإبقاء مقره الرئي�صي يف لندن فاإنه مازال ملتزما 

زيــادة  مبوجبها  يعتزم  التي  اآ�صيا،  يف  با�صرتاتيجيته 

وجنوب  ال�صني  يف  بريل  نهر  دلتا  منطقة  يف  ال�صتثمار 

�رشق اآ�صيا.

وكانت اأ�صهم بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�صي« قد هبطت نحو 18 يف 

30 يف املئة عن  اأكرث من  املئة منذ بداية العام. وهبطت 

ني�صان املا�صي، عندما بداأ البنك يف مراجعة املكان الذي 

�صيتخذه مقرا رئي�صيا له.

تصنيف
رفعت وكالة فيت�س للت�صنيف 

الئتماين، توقعها بخ�صو�س 

لعام  الرتكي  القت�صاد  منو 

 ،%  3.5 اإىل   %  3 من   2016
فيه  خف�صت  الذي  الوقت  يف 

من توقعاتها لنمو القت�صاد 

العاملي

كسب
جتري  اإنــهــا  ــــران  اإي ك�صفت 

على  للح�صول  مــبــاحــثــات 

�صيادي.  ائتماين  ت�صنيف 

ــة  ــوم ــك احل اأن  واأ�ــــصــــاف 

معدل  زيادة  تاأمل  الإيرانية 

 %  8 اإىل  القت�صادي  النمو 

خالل ال�صنوات الع�رش املقبلة 

تشغيل
ــيــفــرون  ــــــداأت �ـــرشكـــة �ــص ب

م�رشوع  ت�صغيل  الأمــريكــيــة 

لإنــتــاج  ال�صخم  ــون  ــورغ غ

يف  امل�صال  الطبيعي  الــغــاز 

اأ�صرتاليا. و�صت�رشع قريبا يف 

�صحن كميات اأكرب من الوقود 

تخمة  ي�صهد  الذي  ال�صوق  اإىل 

بالفعل

صادرات
ال�صني  ــادرات  �ــص تراجعت 

ــة بــعــمــلــة الـــيـــوان،  ــوم ــق امل

%، خالل �صباط   20.6 بن�صبة 

الفرتة  مع  مقارنة  املا�صي، 

املناظرة من العام املا�صي

تأميم
ــابــوي  ــس زميــب ــ� ــي اأعـــلـــن رئ

روبرت موغابي عزمه تاأميم 

بالده  لتمكني  املا�س  مناجم 

من  التامة  ال�ــصــتــفــادة  مــن 

هذه املوارد التي ت�صتثمر يف 

 
ٌ

�رشكات منها  الأكــرب  الق�صم 

اأجنبية

التزام
اأكد الرئي�س الرو�صي فالدميري 

الحــتــيــاطــيــات  اأن  ــوتــني  ب

يجب  رو�صيا  لدى  الأجنبية 

األ ت�صتخدم يف حل امل�صاكل 

التي  احلالية  القت�صادية 

تواجهها البالد

تسريح
الب�رشية  املـــوارد  وزيــر  قــال 

ــي  ــاع ــم ــت والـــ�ـــصـــمـــان الج

اإن  ــني  م وي  ــن  ي ال�صيني 

 1.8 لت�رشيح  تتجه  ال�صني 

قطاعي  يف  عــامــل  مــلــيــون 

�صمن  ــب  ــل ــص ــ� وال ــم  ــح ــف ال

جــهــودهــا خلــفــ�ــس الــطــاقــة 

ال�صناعية الزائدة

خالف
جمموعة  ــاء  اأعــ�ــص اإخــتــلــف 

يف  املجتمعون  الــعــ�ــرشيــن 

ال�صبل  اأف�صل  على  �صنغهاي 

العاملي  القت�صاد  لإنعا�س 

يف الوقت الراهن، حيث اأبدت 

�صديدة  مــعــار�ــصــة  اأملــانــيــا 

لتي�صري  جديدة  خطط  لتبني 

ال�صيا�صة النقدية 

شحنة
اأمريكية  طاقة  �رشكة  اأعلنت 

من  �صحنة  اأول  ر 
ّ
�صت�صد اأنها 

من  امل�صال،  الطبيعي  الغاز 

يف  بــا�ــس«  »�صابني  من�صاأة 

لويزيانا، اإىل الربازيل

بحث
الــنــيــجــريي حممد  الــرئــيــ�ــس 

ال�صعودية  يف  يبحث  بخاري 

اأن  توقع  مع  النفط،  اأ�صعار 

تعلن بالده )اأكرب منتج للنفط 

يف اأفريقيا( تاأييدها التفاق 

دول  اأربع  اإليه  تو�صلت  الذي 

لتجميد الإنتاج

مكافحة
التاأثري  اأن  الدويل  البنك  ذكر 

زيكا  لفريو�س  القت�صادي 

اأمريكا  يف  النت�صار  ال�رشيع 

البحر  ومنطقة  الالتينية 

 3.5 يــبــلــغ  قـــد  ــي  ــب ــاري ــك ال
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 صناعة الصلب الروسية 
تعود إلى إيران

ال�صلب  ل�صناعة  رو�صية  �رشكة  اأكــرب  كــي«  اأم  »تــي  ــرت  اأج

اإيران  مع  حمادثات  والنفط،  الغاز  لنقل  الفولذية  والأنابيب 

لتمديد وتطوير �صناعة النفط والغاز بني البلدين.

مع  واأو�صع  اأكرث  عقود  توقيع  عامليا  الرائدة  ال�رشكة  وتنوي 

اإيران يف جمال �صناعة الطاقة بعد رفع العقوبات القت�صادية 

الدولية عن الأخرية.

ال�رشكة يف مقابلة  وقال فالدميري �صماتوفيت�س نائب رئي�س 

جار  برنامج  »لدينا  جورنال«:  �صرتيت  »وول  �صحيفة  مع 

ونعمل  الفورية  املبيعات  خالل  من  الأنابيب  بع�س  لتوريد 

اأنابيب  ت�صمل  اأن  والتي ميكن  الأمد  توقيع عقود طويلة  على 

لنقل النفط والغاز وكذلك اإنتاجه«.

من جهتها اأعلنت طهران اأنها بعد عقود من العزلة القت�صادية 

حتتاج اإىل احل�صول على تطوير وحتديث املعدات النفطية التي 

اأ�صيبت بالهرتاء يف اإيران حيث حتتاج البالد اإىل 200 مليار 

دولر ل�صتعادة وتطوير قطاع الطاقة بعد �صنوات من نق�س 

ال�صتثمارات.

اإيران  يف  التحتية  البنية  كانت  »اإذا  �صماتوفيت�س:  واأ�صاف 

اإىل  اأقدم، وبحاجة  اأ�صبحت  الآن  العقوبات، فهي  قبل  قدمية 

كل �صيء فيما يتعلق بالتخزين والناقالت وامل�صايف«.

وتنتج اإيران التي لديها رابع اأكرب احتياطي نفطي يف العامل 

زيادة  اإىل  وت�صعى  يوميا  اخلام  النفط  من  برميل  ماليني   3
اإنتاجها منه بنحو مليون برميل اإ�صايف.

النفط  لأنابيب  رئي�صا  موردا  ت�صكل  الرو�صية  ال�رشكة  وكانت 

والغاز ل�صناعة النفط يف اإيران قبل اأن تدخل اإيران يف دائرة 

العقوبات.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن �رشكة »تي اأم كي« تعترب واحدة من اأبرز 

ال�رشكات امل�صنعة لالأنابيب ال�صلب يف قطاع النفط والغاز، 

املتحدة  والوليات  لالإنتاج يف رو�صيا  30 موقعا  وتعمل يف 

املتحدة  العربية  والإمــارات  عمان  و�صلطنة  ورومانيا  وكندا 

وكازاخ�صتان. ومن �صمن عمالئها »�صل« و»توتال« و»اإك�صون 

»رو�ــس  و�ــرشكــة  ال�صعودية«  ــو  ــك و»اأرام مــوبــيــل«و»اأجــيــب« 

نفت«و»غازبروم« و»لوك اأويل »وت�صل منتجاتها اإىل اأكرث من 

80 بلدا يف جميع اأنحاء العامل.

مليارات دولر هذا العام

انكماش
اإن  اليابانية  احلكومة  قالت 

مبعدل  انكم�س  اقت�صادها 

من   %  1.4 ــــدره  ق ــنــوي  �ــص

كانون  اإىل  الأول  ت�رشين 

ب�صبب  املــا�ــصــيــني  الأول 

لي�صجل  ال�صتهالك،  �صعف 

ثالثة  خــالل  انكما�س  ثــاين 

ف�صول

تطبيق
املركزي  الــيــابــان  بنك  بــداأ 

على  ال�صلبية  الفائدة  تطبيق 

الودائع لأول مرة يف تاريخه، 

يف اأحدث حماولة من جانبه 

القت�صادي  النمو  لتعزيز 

وزيادة معدل الت�صخم

غش
بريطانية  �ــصــحــف  ــت  ــال ق

يكلف  الإلــكــرتوين  الغ�س  اإن 

نحو  الــربيــطــاين  القت�صاد 

اإ�صرتليني  جنيه  مليار   27
�صنويا  دولر(  مليار   39.17(

على الأقل

افالس
اأعلنت رو�صيا اإفال�س م�رشيف 

يف  واألتابنك،  اإنرتكومرت�س 

م�صل�صل  ــن  م حلقة  اأحــــدث 

الرو�صية،  الــبــنــوك  ــس  ــال� اإف

يف  حكومي  تدقيق  ظــل  يف 

موقفها  ـــردي  وت اأن�صطتها 

اقت�صاد  تــراجــع  مــع  ــايل  امل

البالد

تعويض
ـــت �ـــرشكـــة لــ�ــصــنــاعــة  قـــال

ال�صيارات يف اإيران اإن �رشكة 

الفرن�صية  �ــصــرتويــن  بيجو 

من  اأكـــرث  لــطــهــران  �صتدفع 

 446( يــورو  مليون  اأربعمئة 

عن  تعوي�صا  دولر(  مليون 

ان�صحابها  عن  نتجت  خ�صائر 

من البالد ب�صبب العقوبات

استعادة
الربتغالية  احلكومة  متكنت 

اجلديدة من اإقناع املجموعة 

�صيطرت  التي  ال�صتثمارية 

على 61 % من �رشكة الطريان 

بيع  باإعادة  »تاب«،  الوطنية 

للحكومة  اأ�صهمها  من  جــزء 

لت�صبح ال�صيطرة على ال�رشكة 

منا�صفة

خطة
الأمــريكــي،  الرئي�س  يعتزم 

باراك اأوباما، فر�س �رشيبة 

النفط،  �رشكات  على  جديدة 

على  دولرات  ع�رشة  مبقدار 

خطة  يف  الــواحــد  الــربمــيــل 

ميزانيته 

انخفاض
يف  البطالة  مــعــدل  تــراجــع 

املتوقع  مــن  اأكـــرث  اأملــانــيــا 

املا�صي،  الثاين  كانون  يف 

منذ  م�صتوياته  اأدنى  م�صجال 

عام  الــبــالد  �صطري  توحيد 

1990، يف ظل منو اقت�صادي 
تدفق  مــن  ــرغــم  ــال ب ــرد  ــط م

الالجئني

نمو
ـــز«  ـــة »مـــودي قـــالـــت وكـــال

اإن  ــمــاين،  ــت الئ للت�صنيف 

منو  اإمكانات  لديها  اإيـــران 

واأن  كـــبـــرية،  اقــتــ�ــصــاديــة 

الهيكلية  ـــات  ـــالح ـــص الإ�

و�صعها  تعزيز  على  �صاعدت 

املايل، لرفع ن�صبة النمو اإىل 

اأكرث من 5 % 

إزاحة
مناف�صتها  األــفــابــت  تخطت 

الأعلى  ال�رشكة  لت�صبح  اأبــل 

املتحدة  الــوليــات  يف  قيمة 

على  الالحقة  التعامالت  يف 

�صوق  يف  الر�صمي  الغـــالق 

لتخطف  الأمريكية  الأ�صهم 

فون  اآي  هواتف  �صانعة  من 

موقع ال�صدارة.



فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان / ليبيا 

وهي  بريوت  يف  تاأ�ص�صت  جديدة  �رشكة 

واملقاولت  النفطية  اخلدمات  تتعاطى 

العامة . وتهدف ال�رشكة التي متتلك فرعًا 

لبنان  بني  التعاون  تعزيز  اىل  ليبيا  يف 

وليبيا يف القطاع النفطي واتاحة الفر�س 

م�صاريع  لتنفيذ  اللبنانية  لل�رشكات 

عقود  على  واحل�صول  ليبيا  يف  ان�صاءات 

املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط يف ليبيا و�رشكة 

الربيقة لت�صويق النفط. كما تهدف ال�رشكة 

اي�صَا اىل اإتاحة للمهند�صني واملخت�صني 

عمل  فر�س  على  للح�صول  واللبنانيني 

يف امل�صاريع يف قطاع النفط والإن�صاءات 

يف ليبيا ، وهي ت�صعى اىل ا�صترياد النفط 

اخلام من ليبيا اىل ال�صوق اللبنانية.

لالإت�صال:

 Liberty Entreprise
هاتف : 009611989101

moh1617@yahoo.  : الكرتوين  بريد 

com

األرجنتين:
انتاج  يف  متخ�ص�صة  اأرجنتينية  �رشكة 

مراحله  جميع  يف  احلالل  الأطعمة 

حمليني  �رشكاء  عن  تبحث  الإنتاجية 

لت�صدير ب�صائعها اىل لبنان .

لالإت�صال :

 The Halal Catering Argentina
 Company

 هاتف : 00541139748437 

amal@ الكرتوين:  بريد 

 halalcertificationarg.com
موقع الكرتوين: 

 www.thehalalcateringargentina.org

استراليا:
تقدمي  يف  متخ�ص�صة  ا�صرتالية  �رشكة 

عن  تبحث   ، املوظفني  تدريب  خدمات 

ال�رشكة  .تفيد  لبنان  يف  �رشاكات  اإقامة 

من خربة طويلة يف حت�صني فعالية الآداء 

من  راكمتها  ال�رشكات  يف  والإنتاجية 

العديد  ويف  اأ�صرتاليا  يف  ن�صاطها  خالل 

من دول اوروربا ال�رشقية .

لالإت�صال: 

 Neesham Consulting
 كري�صتوفر ني�صام 

هاتف: 0061458590693

Christopher. الكرتوين:  بريد 

 neesham@neeshamconsulting.com
www. الكرتوين:  موقع   

 neeshamconsulting.com.au

اوكرانيا: 
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  اوكرانية  �رشكة 

نحو  التو�صع  تبغي  املثلج  الدجاج  قطع 

لإيجاد  م�صعى  يف  اللبنانية  الأ�صواق 

�رشاكات جديدة ملنتوجاتها .

لالإت�صال 

 Poultry Complex Gubyn Ltd
هاتف : 38033278820900 

topolska@pankurchak. :بريد الكرتوين

 com.ua
 www.pankurchak.ua : موقع الكرتوين

باكستان:
�رشكة باك�صتانية تن�صط يف حقل ت�صنيع 

وزارة  تقدير  على  حائزة  متنوعة  اأدوية 

منها  اعرتافًا  الباك�صتانية  ال�صحة 

بالتقنية العالية امل�صتوى التي ت�صتخدمها 

يف جتهيزاتها وبجودة منتجاتها ، تبحث 

عن م�صتوردين لبنانيني.

لالإت�صال 

 Glitz Pharma
 هاتف : 0092515794371

export@glitzpharma.  : الكرتوين  بريد 

 net
 www.glitzpharma.net :موقع الكرتوين

تركيا: 
للتخزين  خزانات  تنتج  تركية  �رشكة 

عن  تبحث  الهواء  وتخزين  العادي 

من  املحلية  ال�صوق  يف  لها  قدم  موظىء 

م�صتوردين  مع  جتارية  عالقات  خالل 

وموزعني لبنانيني .

لالإت�صال 

Akcelik
هاتف : /35003266563233/34 

فاك�س : 003266562521

abit@akcelik.boru.  : الكرتوين  بريد 

 com
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  تركية  �رشكة 
على  الزراعية  اجلرارات  قطع  جميع 

امل�صدات  ي�صمل  مبا  انواعها،  اختالف 

الأمامي  ال�صبكي  والوجه  اجلانبية 

واأغطية احلماية من ال�صم�س وعلب اأدوات 

العلب  الوقود وحامالت  العمل وخزانات 

واجلرافات الإ�صافية وغرف القيادة ذات  منارة دايري
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احلماية من العوامل اخلارجية والكبائن 

عدد  اىل  بالإ�صافة  بالقيادة  اخلا�صة 

الرجرارات  انواع  القطع جلميع  كبري من 

التي تفوق 1000 قطعة. وت�صنع ال�رشكة 

انواع  القائمة يف مدينة قي�رشي جميع 

اجلرارات:  من  التالية  لالأنواع  القطع 

 Ferguson،Ferguson.David Brown ،

 And Nuffield،  MF.Fiat Deutz.Ford
                                                          ،john-Deere case IH، Massey
التي  القطع  اأنواع  جميع  ال�رشكة  وجتهز 

العمالء بجودة عالية وتقينية  يحتاجها 

والأيدي  اخلربة  اىل  م�صتندة  متميزة 

املاهرة يف الت�صنيع والأ�صعار التناف�صية.

لالإت�صال :

 Tekis Tractor
هاتف 00903523212555

generalmanager@  : الكرتوين  بريد 

tekistractor.com
 export1@tekistractor.com اأو

تشيكيا : 
بيولوجية  منتجات  تنتج  ت�صيكية  �رشكة 

ت�صتخدم يف حماية املزروعات والنباتات 

درءاً   ، والع�صوية  التقليدية  املزارع  يف 

من  الزراعية  املحا�صيل  عن  للمخاطر 

ال�رشكة  تن�صط  .كما  واجلراثيم  الأمرا�س 

للمنتجات  والتطوير  الأبحاث  جمال  يف 

يف  طويلة  خربة  ولديها  البيولوجية 

دولية  منظمات  مع  والتن�صيق  التعاون 

�صمن نطاق عملها . وتبحث ال�رشكة عن 

اأعمال يف  وكالء وم�صتوردين و�رشاكات 

لبنان 

لالإت�صال 

 bIopreparaty،spol،s.r.o
هاتف : 00420608208649

 www.biopreparaty  : الكرتوين  موقع 

 .cz

رومانيا :
جمالت  يف  متخ�ص�صة  رومانية  �رشكة 

الدولية  والتجارة  والت�صدير  الإ�صترياد 

ترغب يف التو�صع نحو الأ�صواق اللبنانية 

واقامة �رشاكات جديدة 

لالإت�صال :

 EXMOBI COMPANY
هاتف : 00400212564545

office@exmobi.ro : بريد الكرتوين

اإقامة  اىل  ت�صعى  اجلراحية  الأدوات 

�رشاكات اعمال مع م�صتوردين حمليني .

لالإت�صال :

 Poam Antibiotics Ltd
 هاتف : 00911412312811

خليوي : 00919829318564

انتاج  يف  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة 
اىل  ت�صعى  اجلودة  عايل  اأرز  وت�صدير 

وتوطيد  اللبنانية  الأ�صواق  دخول 

حمليني  ووكالء  موزعني  مع  عالقاتها 

ملنتجاتها 

لالإت�صال 

 Best Foods Limited
هاتف : 91971729145100 

www.bestfoodgroup. : موقع الكرتوين

 com
manish.tuli@ الكرتوين:  بريد 

bestfoodgroup.com
�رشكة هندية متخ�ص�صة يف جمالت 
الدولية.  والتجارة  والت�صدير  الأ�صترياد 

ودبي  مومباي  يف  ال�رشكة  تتمركز 

ال�صلع  جتارة  يف  وتن�صط  كونغ  وهونغ 

وال�صكر  الأرز  مثل  الغذائية  الزراعية 

والزيوت  وال�صويا  والذرة  والقمح 

وهي  الطازجة.  واخل�صار  املتنوعة 

مع  جتارية  عالقات  اقامة  يف  ترغب 

م�صتوردين وم�صدرين لبنانيني .

 Comex International : لالإت�صال

 www.comexworld : موقع الكرتوين 

www.exmobi.ro : موقع الكرتوين

سيريالنكا :
انتاج  �رشكة �صرييالنكية متخ�ص�صة يف 

و�صناعة ال�صاي الأ�صود تبحث عن توريد 

منتجاتها اىل ال�صوق اللبنانية .

لالإت�صال : 

 Venture Tea PVT.ltd
هاتف : 0094114821880

 venturetea@gmail.com : بريد الكرتوين

 www.venturetea.com : موقع الكرتوين

ال�صني :

ت�صنيع  �رشكة �صينية متخ�ص�صة يف 
امل�صاعد وال�صالمل واملما�صي الكهربائية 

 Symaxlift holding co.ltd تتبع ،

وهي �رشكة كندية عامة مدرجة . ت�صنع 

املخ�ص�صة  امل�صاعد  حتديداً  ال�رشكة 

وامل�صت�صفيات  واملنازل  لالأ�صخا�س 

منتجاتها  وت�صوق  الكهربائية  وال�صالمل 

عن  تبحث  وهي  بلداً   50 من  اكرث  يف 

موطىء قدم لها يف ال�صوق اللبنانية .

لالإت�صال :

 Symax Lift) china ( co.ltd
8208-00862168873777

بريد الكرتوين :

 jasmine@symaxlift.com 

 www.symaxlift.com :موقع الكرتوين

الهند : 
انتاج  يف  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة 

استبكو
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معار�ص وموؤتمرات

معرض هوريكا 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �صريفي�صيز( 

من 5-8 ني�صان 2016 

معرض المهن اللبناني 
يقام يف ق�رش الأوني�صكو 

)من تنظيم ايديو�صيتي( 

من 12-13 ني�صان 2016

معرض الوظائف 
يقام يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

خدمات  الطلبة،  �صوؤون  مكتب  تنظيم  )من 

املهن والتوظيف( 

من 14-15 ني�صان 2016 

مؤتمر التقنيات والمواد الالزمة 
للطاقة المتجددة ولإلستدامة البيئية 

يقام يف فندق كوزموبوليتان 

للتنمية  الأوروبي  املعهد  تنظيم  )من 

امل�صتدامة( 

من 15-18 ني�صان 2016

المؤتمر الدولي للتعليم 
والتكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر 

يقام يف كلية الهند�صة يف اجلامعة اللبنانية 

– احلدث 
)من تنظيم اأ.دي. اأي دبليو�صي( 

من 21-23 ني�صان 2016 

معرض لبنان في الهواء الطلق 
لألدوات الرياضية والحياة الصحية 

خوري،  جوزف  املاريتا  جممع  يف  يقام 

�صبية 

)من تنظيم �صي ام جي( 

من 21-24 ني�صان 2016 

المعرض المصرفي العربي 
للخدمات المصرفية 

يقام يف فندق فيني�صيا 

)من تنظيم احتاد امل�صارف العربية( 

من 28 ني�صان – 1 اآيار 2016 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
مؤتمر الطاقة اإلغترابية اللبنانية 

يقام يف فندق غراندهيلتون بريوت حبيتور 

)من تنظيم وزارة اخلارجية واملغرتبني(

من 5-7 اآيار 2016

معرض بيروت الدولي للعقارات 
يقام يف فندق غراند هيلتون بريوت حبتور 

)من تنظيم بروموتيم( 

من 16-18 اآيار 2016 

منتدى بيفكس 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

لرتاخي�س  اللبنانية  اجلمعية  تنظيم  )من 

الإمتياز( 

من 18-19 اآيار 2016 

معرض غالمور للمجوهرات 
والساعات الفاخرة 

خوري،  جوزف  املارينا  جممع  يف  يقام 

�صبية 

)من تنظيم �صي اأم جي(

من 19-22 اآيار 2016 

منتدى اإلتحاد العربي للتأمين 
يقام يف فندق فيني�صيا 

يف  ال�صمان  �رشكات  جمعية  تنظيم  )من 

لبنان( 

من 24-26 اآيار 2016

معرض لبنان للمشاريع الصناعية 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي لبنان( 

من  31ايار 3- حزيران 2016 

مؤتمر إكواوريانت 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي لبنان( 

من 31 اآيار 3- حزيران 

معرض الطاقة في لبنان 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي لبنان(

من 31 اآيار – 3 حزيران 

 مؤتمر الطاقة المتجددة 
في البلدان النامية 

يقام يف جامعة �صيدة اللويزة، ذوق م�صبح 

)من تنظيم جامعة �صيدة اللويزة( 

من 13-14 متوز 2016 

مؤتمر تطور تقنيات الحاسوب في 
التطبيقات الهندسية 

يقام يف جامعة �صيدة اللويزة، ذوق م�صبح 

)من تنظيم جامعة �صيدة اللويزة( 

 من 13-15 متوز 2016 

شركة اليسا للصناعة والتجارة
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اسبانيا / مدريد 
معر�س فيوت�رشيتز لعامل ال�صبكة الرقمية 

الرائدة واملبتكرة 

)من تنظيم اأيفيما( 

من 20-21 ني�صان 2016 

اسبانيا / برشلونة 
للماأكولت  اليمنتاريا  معر�س 

وامل�رشوبات واملواد الغذائية 

)من تنظيم فريابر�صلونة( 

من 25-28 ني�صان 2016 

المانيا / دوسلدورف 
 / والإعالم  للطباعة  دروبا  معر�س 

املعر�س التجاري الرائد يف عامل الطباعة 

الذي  اانعكا�صًا للتغيري اجلذري  والإعالم 

طراأ على عمليات الطباعة ب�صبب الإنرتنت 

والتقنيات الرقمية املبتكرة 

)من تنظيم مي�صي دو�صلدورف( 

من 31 ايار10- حزيران 2016 

االمارات /دبي 
لالإ�صتثمار  �صكايب  �صيتي  معر�س 

العقاري والقطاعات ال�صكنية 

)من تنظيم اإنفورما اإكزيبي�صنز( 

من 13-14 ني�صان 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س اوتوميكانيكا لل�صيارات 

ال�رشق  فرانكفورت،  مي�صي  تنظيم  )من 

الأو�صط( 

من 8 اىل 10 ايار 2016

اإلمارات / دبي 
معر�س تنظيم وتطوير الرعاية ال�صحية 

) من تنظيم اإنفورما اإكزيبي�صينز ( 

من 30 اآيار 1- حزيران 2016 

تركيا / اسطنبول 
معر�س الأبنية احلديثة واملثالية 

) من تنظيم تارتو�س غروب ليمتد ( 

من 31 اآذار – 3 ني�صان 2016( 

تشيكيا / براغ 
موؤمتر الأمن الإلكرتوين 

)من تنظيم اأي بي �صي جي(

من 6-7 ني�صان 2016 

الواليات المتحدة األميركية / 
نيويورك 
معر�س ال�صيارات العاملي 

)من تنظيم رابطة جتار ال�صيارات الكربى 

يف نيويورك( 

من 25اآذار 3-  ني�صان 2016

 معارض ومؤتمرات في العالم 

الشركة اللبنانية لصناعة البراميل
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النازحون... والصناعات الغذائية؟  
يعتب قطاع ال�صناعات الغذائية من اأهم القطاعات املرتبطة بالعديد من القطاعات ال�صناعية الأخرى، وخا�صة الزراعية التي تعتب 

امل�صدر الرئي�س والأ�صا�صي للمواد الأولية امل�صتخدمة، يليه من حيث الأهمية قطاع التعبئة والتغليف )كرتون، بال�صتيك، زجاج...(.

يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية، كغريه من القطاعات الإنتاجية يف لبنان، اأ�صد املعاناة من الأو�صاع الأمنية املرتدية التي 

مير بها لبنان واملنطقة، ما اأدى اإىل تراجع احلركة الإقت�صادية خا�صة يف القطاع ال�صياحي، وبالتايل، انخفا�س القدرة ال�رشائية لدى 

املواطن اللبناين. ورغم ما تقدم، ل يزال هذا القطاع يحقق منوا �صنة بعد اأخرى يف حجم اأعماله �صادراته. 

واأكرث ما يدفع اإىل الده�صة يف هذا القطاع اأن النازحني ال�صوريني �صاهموا يف زيادة ال�صتهالك وبالتايل زيادة يف حجم الإنتاج، ما 

اأ�صطر بع�س امل�صانع لال�صتعانة بالأيدي العاملة ال�صورية، واإذا كان من ال�صعب احل�صول على ارقام دقيقة حول زيادة ن�صب الإنتاج 

اأو املبيعات يف قطاع ال�صناعات الغذائية تلبية لوجود النازحني ال�صوريني، اإل اأن اأكرث الأ�صناف امل�صنرّعة التي ازداد الطلب عليها 

�صملت قطاع املعلبات، املربيات، احلالوة والزيوت النباتية. 

اأن العديد من امل�صانع كان يعمل دون طاقته الإنتاجية، ما �صاهم بالزيادة يف و�صول امل�صانع الغذائية اإىل فوق طاقتها  ورغم 

الإنتاجية املعتادة الأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع يف اأ�صعار املواد الأولية ما انعك�س بدوره يف زيادة بالأ�صعار، من دون اأن نن�صى اأحد اأهم 

م�صاكل ال�صناعة يف لبنان ككل والتي تبقى بارتفاع الأكالف الت�صغيلية للم�صانع اإىل حدود ت�صبح يف بع�س الأحيان غري منطقية.

لقد احتلت هذه ال�صناعة يف العام 2014 املرتبة الأوىل لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، لتحقق م�صتويات قيا�صية بلغت قيمتها نحو 

520 مليون دولر اأمريكي، رغم �صعوبة الو�صع الإقت�صادي الذي ي�صهده لبنان. ويعود ال�صبب الرئي�س لهذا الإجناز اإىل تنامي الطلب 

على املنتجات الغذائية اللبنانية يف الأ�صواق اخلارجية بعدما اأثبتت متيزها وجودتها ونوعيتها، من دون اأن نن�صى عامال اآخر مهمًا 

هو ت�صاوؤل ح�صة ال�صادرات ال�صورية يف الأ�صواق نف�صها ب�صبب الأحداث يف �صورية، ما اأدى اإىل تعوي�س جزء من هذا النق�س من 

ال�صناعة الغذائية اللبنانية.

ولكن هذه ال�صناعة ل تزال تعاين من م�صاكل وحتديات مت�صعبة، منها ما يتعلق بالقطاع ال�صناعي ككل، ومنها ما يخت�س بالت�صنيع 

الغذائي، واإذا كان هدف فتح اأ�صواق جديدة ياأتي دائما يف قمة اأولويات ال�صناعي اللبناين، اإل اأن ذلك يقع على عاتق النقابة ومدى 

حيويتها وم�صاركتها وتنظيمها لالأجنحة الوطنية اللبنانية يف املعار�س الغذائية التي تقام، داخليًا وخارجيًا.

ر باأن تاريخ م�صاركات النقابة يف املعار�س الدولية يعود اإىل معر�س SIAL 2008 يف مدينة باري�س، حيث نظمت النقابة  ونذكرّ

اأول جناح لبناين وطني يف معر�س دويل لل�صناعات الغذائية �صاركت فيه حواىل 8 �رشكات من اأع�صاء النقابة. وتنامى 

400 م2 يف معر�س  اللبناين مب�صاحة  الوطني  35 �رشكة م�صنعة حتتل اجلناح  ليبلغ حواىل  امل�صاركة  حجم هذه 

.GULF FOOD 2014

وهناك اأي�صًا عوائق حتد من ازدهار هذا القطاع مثل تاأمني اخلبات التقنية املالئمة، وتوافر التمويل الالزم، اإ�صافة 

اإىل الأرا�صي ال�صناعية ال�صاحلة لبناء موؤ�ص�صات �صناعية رائدة جتعل اجلودة عنوان اإنتاجها الأول. وما نود قوله 

هنا، هو اأن »جودة الغذاء« هي لي�صت م�صوؤولية ال�صناعي وحده، بل هي نتاج توافر بنية حتتية متكاملة من 

اأجهزة الرقابة وخمتبات ومراكز اأبحاث ومناطق �صناعية متخ�ص�صة ومقررات درا�صة جامعية، وبرامج 

توعية واإر�صاد للم�صتهلك وامل�صنع على حد �صواء، وموارد ب�رشية ماهرة ومتخ�ص�صة.

عامل  يف  وامل�صتثمرين  والإخت�صا�صيني  للمهنيني  »هوريكا«  ملتقى  انطلق  عامًا،   23 منذ 

ال�صيافة والقطاع الغذائي، حيث يجتمع خباء الإخت�صا�س وي�صورّقون ملنتجاتهم وخدماتهم، 

طون مل�صتقبل القطاع. ويرورّجون خلباتهم ويناق�صون اآخر الإبتكارات، ويخطرّ

�صيعبرّ امللتقى ال�صنوي لعامل ال�صيافة واملنتجات الغذائية »هوريكا« الذي 

ال�صيافة  وفن  لبنان  عراقة  عن  تعبري  اأف�صل  ني�صان(  )يف  اأبوابه  يفتح 

فنون  كل  على  املنفتح  ال�صياحي  دوره  يبز  كما  اللبناين،  واملطبخ 

املطابخ يف العامل.
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الرغم  على  الغذائية،  ال�صناعات  تابعت   

من  الغذاء  �صالمة  حملة  حملته  مما 

يف  القطاع   هذا  على  �صلبية  تداعيات 

2015، وعلى  2014 و  لبنان خالل عامي 

لأزمات  ال�صلبية  التداعيات  من  الرغم 

يف  ال�صيا�صي  الإ�صتقرار  وعدم  املنطقة 

يف  الأوىل  للمراتب  رها 
ّ
ت�صد لبنان، 

ترتيب ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية اإىل 

الأ�صواق اخلارجية.

عوامل كثرية �صاهمت يف جناح وازدهار 

الأ�صواق  يف  الغذائي  ال�صناعي  القطاع 

طليعتها  يف  وتاأتي  واخلارجية،  املحلية 

تنامي  اىل  تا 
ّ
اأد اللتان  والنوعية  اجلودة 

اخلارجية.  الأ�صواق  يف  عليها  الطلب 

الحداث  اأدت  فقد  للمتابعني،  ووفقًا 

القطاع،  منو  يف  دوراً  �صورية  يف  الدائرة 

ال�صادرات  ح�صة  ت�صاوؤل  نتيجة  وذلك 

الأ�صواق اخلارجية والتي مت  اإىل  ال�صورية 

على  الطلب  رفع  عرب  عنها  الإ�صتعا�صة 

املنتجات اللبنانية.

القطاع  �صادرات  ت�صكل  كانت  اأن  فبعد 

% من   12.4 ن�صبته  الغذائي ما  ال�صناعي 

 ،2013 عام  اللبنانية  ال�صادرات  اإجمايل 

 17.5 و   %  16.5 اإىل  الن�صبة  هذه  ارتفعت 

% يف عامي 2014 و2015 على التوايل.

للقطاع دور فاعل
الغذائية  ال�صناعات  قطاع  ويحظى 

باهتمامات الدول كونه من اأهم القطاعات 

وخا�صة  اأخرى،  بقطاعات  املرتبطة 

الرئي�صي  امل�صدر  تعترب  التي  الزراعة 

امل�صتخدمة،  الأولية  للمواد  والأ�صا�صي 

التعبئة  قطاع  الأهمية  حيث  من  يليه 

والتغليف اإذ تعترب م�صانع الغذاء من اأهم 

زبائن م�صانع مواد التغليف.

كما يوؤدي قطاع ال�صناعات الغذائية دوراً 

فعاًل يف تنظيم امليزان التجاري للخامات 

اأ�صعارها يف  الغذائية فيحول دون هبوط 

ل  رمبا  حد  اإىل  بغزارة  اإنتاجها  موا�صم 

الباب  يرتك  اإنه  بل  اإنتاجها.  على  ي�صجع 

الكميات  لبيع  الدوام  اأمامه مفتوحًا على 

وباأثمان  الت�صنيع  معامل  اإىل  الفائ�صة 

منا�صبة، كما اأن توفرها يف موا�صم ندرتها 

ل ي�صطر امل�صتهلك اإىل دفع اأثمان مرتفعة 

جداً عن اأثمانها وهي طازجة. كما ت�صاهم 

للبلد  النقد  الغذائية يف توفري  ال�صناعات 

ال�صتغناء  ال�صعبة عرب  العمالت  وخا�صة 

عن ا�صترياد الأغذية امل�صنعة.

تطور القطاع 
من  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  ويعترب 

الإقت�صاد  يف  الأ�صا�صيني  امل�صاهمني 

ال�صناعي  القطاع  ي�صنف  اإذ  اللبناين، 

ال�صناعية  القطاعات  اأهم  بني  الغذائي 

للر�صاميل  ا�صتقطابًا  واأكرثها  اللبنانية 

العاملة  ولليد  ال�صناعة  يف  املوظفة 

ال�صناعات  هذه  تبواأت  حيث  ال�صناعية، 

املوؤ�ص�صات عدد  لناحية   ال�صدارة 

)18.2 %( واليد العاملة )25.7 %(.

ال�صنوات  مر  على  �صهد  قد  القطاع  وكان 

�صناعات  لي�صم  وعاموديًا  اأفقيًا  تطوراً 

متكاملة كبرية من ال�صلع واملنتجات.

دليل  لإدارة  امليداين  الح�صاء  وي�صري 

ال�صناعية  واملوؤ�ص�صات  ال�صادرات 

اللبنانية  الذي اأجري حتى اآخر 2015 اىل 

فوق  وما  عمال   8 امل�صانع  هذه  عدد  ان 

% من    23.11 970 م�صنع، بن�صبة  وتبلغ 

املرتبة  ويحتل  اللبنانية  امل�صانع  عدد 

الأخرى  ال�صناعية  القطاعات  بني  الأوىل 

املواد  م�صانع  وتتوزع  العدد.  حيث  من 

على  اللبنانية  املحافظات  على  الغذائية 

الوجه التايل:

لبنان   ،105 بريوت   ،443 لبنان  جبل 

اجلنوبي 85، لبنان ال�صمايل 124، البقاع 

 ،28 الهرمل  بعلبك   ،37 النبطية   ،139
عكار 9.

امل�صانع  تنتجها  التي  ال�صلع  عدد  ويبلغ 

موزعة  وهي  �صلعة   175 حوايل  الغذائية 

على اأق�صام هذا القطاع على ال�صكل التايل:

والأجبان: عرفت هذه  الألبان  - �صناعة 

طويلة.  اأجيال  منذ  لبنان  يف  ال�صناعة 

الآلت  اأدخلت  الأخرية  ال�صنوات  وخالل 

اأفقيًا  وتطورت  الفنية  والتجهيزات 

من  متكاملة  خطوطًا  لت�صمل  وعموديًا 

النتاج. وت�صمل منتجاتها حاليًا 68 �صلعة 

خمتلفة تنتمي اىل الفئات التالية: احلليب 

الزبدة  الكرميا،  الأجبان،  اللنب،  املعقم، 

الطازج  احلليب  انتاجها على  وتعتمد يف 

املحلى وعلى احلليب املجفف امل�صتورد.

والكعك  واخلبز  الطحني  �صناعة   -

تقليدية  �صناعة  وهي  مماثلة:  واأ�صناف 

لالنتاج  احلديثة  الو�صائل  عليها  اأدخلت 

الزيرو،  الطحني  منتجاتها  والتعبئة. 

الدقيق البلدي ل�صنع خمتلف اأنواع اخلبز، 

احللويات  ل�صنع  املخ�ص�س  الطحني 

املطاحن  وتقع  الغذائية.  واملعجنات 

الجودة العالية عامل أساسي في ازدهارها ونموها

 » الصناعات الغذائية« 
تتصّدر صادرات لبنان 

ملف العدد



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 153 ني�سان 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 121

و�صواحيها  بريوت  العا�صمة  يف  الكبرية 

ويف طرابل�س، ا�صافة اىل عدد كبرية من 

�صائر  يف  املنت�رشة  ال�صغرية  املطاحن 

املناطق اللبنانية.

 - �صناعة الكعك، والب�صكويت: من اأحدث 

التجهيزات  ومعظم  جتهيزاً  ال�صناعات 

الآلت الأوتوماتيكية هي من انتاج حملي 

لالأ�صواق  مبعظمه  خم�ص�س  وانتاجها 

الداخلية.  وتعترب �صناعة لبنانية ناجحة 

انتاجها  عاملية.  موا�صفات  وفق  تنتج 

واملح�صي  ال�صادة  الب�صكويت  ي�صمل 

واملعكرونة  بال�صوكولته  واملغلف 

وال�صعريية وب�صكويت البوظة.

ترتكز م�صانع املخابز الفاخرة قي بريوت 

و�صواحيها. انتاجها يكفي ال�صوق املحلي 

البلدان خا�صة  وي�صدر اىل عدد كثري من 

الدول العربية والدول الأفريقية.

احللويات  ال�صكاكر،  �صناعة   -

لبنانية  �صناعة  وهي  وال�صوكولته: 

تقليدية اكت�صبت مع ال�صنني خربة ومهارة، 

اآلتها وجتهيزاتها تتجدد با�صتمرار.

يبلغ  حيث  واملياه  الع�صائر  �صناعة   -

عدد م�صانع الع�صائر 20 م�صنعًا واملياه 

املعدنية 14 م�صنعًا.

والبهارات  والنب  املك�رشات  �صناعة   -

املئة  امل�صانع  هذه  عدد  يفوق  حيث 

م�صنع وي�صدر معظم انتاج هذه امل�صانع 

والدولية  والعربية  املحلية  ال�صواق  اىل 

خا�صة الوروبية والمريكية.

رفع القدرات التنافسية
يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية، 

كغريه من القطاعات الإنتاجية يف لبنان، 

من الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية املرتدية 

اإىل  اإ�صافة  حاليًا،  لبنان  بها  مير  التي 

وبالتايل  الإقت�صادية،  احلركة  تراجع 

للم�صتهلكني،  ال�رشائية  القدرة  انخفا�س 

الت�صغيلية  الأكالف  مع�صلة  اإىل  اإ�صافة 

يف  منطقية  غري  حدود  اإىل  ت�صل  التي 

بع�س الأحيان.

ويف منا�صبات عديدة، اأ�صاءت “ال�صناعة 

والإقت�صاد« على هذه التحديات ول �صيما 

ال�صناعات  يف عدٍد خا�س �صم ملفًا عن 

الغذائية )العدد 146 ني�صان 2015(. وبناء 

عليه، تكتفي املجلة هذا العام بالإ�صاءة 

على اأهم اخلطوات التي ترفع من القدرات 

اللبنانية  الغذائية  للمنتجات  التناف�صية 

واأبرزها:

املنتجات  -  فر�س ر�صوم جمركية على 

اخلارج  من  ا�صتريادها  يتم  التي  الغذائية 

وبخا�صة تلك التي ت�صنع منها يف لبنان 

كميات تكفي حاجة ال�صوق املحلية. 

معامالت  وت�صهيل  ال�صادرات  دعم     -

اإىل  يتطّلع  لبنان  اإن  بحيث  الت�صدير 

ب�صكل  تدعم  وحكومات  دول  مناف�صة 

كجمهورية  �صناعاتها  ت�صدير  باآخر  اأو 

اللتني  تركيا  ودولة  العربية  م�رش 

منتجاتهما  من  ر 
ّ
ي�صد ما  كل  تدعمان 

الطاقة  كلفة  تدفع  ل  التي  اخلليج  ودول 

الفول  وبخا�صة  ال�صلع  فيعر�صون  مثلنا 

�س على اللبنانيني وغريهم باأ�صعار 
ّ
املدم

بخ�صة. 

الأولية  املواد  اإ�صترياد  ت�صهيل     -

ال�رشورية  الأ�صا�صية  املواد  من  وغريها 

لل�صناعات الغذائية واإعفاءها من الر�صوم 

اجلمركية واأخ�س بالذكر تلك املواد التي 

ل تتوافر يف لبنان. 

ال�صادرات  نقل  كلفة  ودعم  ت�صهيل     -

اإغالق  مت  اأن  بعد  وخا�صة  والواردات 

النقل  كلفة  وارتفاع  الربية  املعابر 

املنتج  كلفة  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  البحري 

ب�صكل عام. 
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ملف ال�شناعات الغذائية

وامل�رشوبات  الغذائية  ال�صناعات  تعترب 

واكرثها  اللبنانية  ال�صناعات  اأهم  من 

يف  املوظفة  للر�صاميل  ا�صتقطابًا 

ال�صناعية.  العاملة  ولليد  ال�صناعة 

الإنتاج يف هذه ال�صناعات  ويقدر حجم 

،وتبواأت  دولر  مليار   1،7 من  باكرث 

عدد  لناحية  ال�صدارة  ال�صناعات  هذه 

املوؤ�ص�صات )18،2 باملئة( واليد العامـــلة 

)24،9 باملئة( والإنتــــاج )25،7  باملئة( 

والقيمة امل�صافة )26،3  باملئة(.

الصناعات الغذائية والمشروبات 
وفقًا للنظام اجلمركي املن�صق، تدرج ال�صناعات الغذائية �صمن البنود اجلمركية من الف�صل 15 وحتى الف�صل 

اللحوم والأ�صماك املح�رشة،  ال�صحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية، ف�صاًل عن  24. وهي تت�صمن 

واخل�رش والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة، وامل�رشوبات والتبغ وم�صنوعاته. 

جيالتي كورتينا لوليتا
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كبرية يف  مناف�صة  يواجه  لبنان  اأن  اىل  ت�صري  الغذائية  ال�صناعات  وت�صدير  اإ�صترياد  اإح�صاءات  اأن  اإىل  هنا  نذكر 

باإنخفا�س ن�صبته 2015، مليار و6 مليون دولر اي  العام  التجاري يف   امل�صتوردات حيث بلغ العجز يف امليزان 

4،3 % مقارنة مع العام 2014 حيث بلغ العجز يف امليزان التجار مليار و51 مليون دولر.
وجتدر الإ�صارة، اىل ان قيمة �صادرات ال�صناعات الغذائية خالل العام 2015 بلغت 516.4  مليون دولر مقابل 548   

مليون دولر خالل العام 2014 اي بانخفا�س ون�صبته 5.8 %. 

اما م�صتوردات ال�صناعات الغذائية خالل العام 2015 بلغت مليار و522.5 مليون دولر مقابل مليار و599.1 مليون 

دولر اي بانخفا�س ون�صبته 4،8 %.

ومن هذه ال�صناعات الغذائية نرى اأنه بالن�صبة للدهون والزيوت بلغ العجز يف امليزان التجاري 13.4 مليون دولر. 

اما اخل�صار والنباتات والفواكه امل�صنعة كان هناك فائ�س يف امليزان التجاري وقدره 40 مليون دولر. 

اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان التجاري 42,9 مليون دولر. 

2014
32,780
24,858
50,675
51,401
46,515
127,738
83,147
101,795
3,712
25,350
547,972

33,669
16,738
77,933
38,038
49,514
126,588
72,234
82,042
1,981
17,646
516,383

2015

2014
86,892
116,359
164,853
95,810

243,864
88,566
202,888
132,014
142,732
225,097
1,599,077

164,018
99,877
176,423
94,538

278,694
86,638
196,903
124,892
123,667
176,882
1,522,530

2015

عجز بارز بين اإلستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية
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أ _ مصانع محضرات الخضار والثمار والفواكه 
بلغ عدد م�صانع حم�رشات اخل�صار والثمار والفواكه 70 موؤ�ص�صة 

دولر.  مليون    200،6 الإنتاج  قيمة  بلغت  عامل.   3009 توظف 

وقاربت قيمة املدخالت 126،6  مليون دولر، فيما حققت هذه 

74،0  مليون دولر، ن�صبتها اىل  ال�صناعة قيمة م�صافة قاربت 

الإنتاج نحو 37 % باملئة.

ب_ صادرات محضرات الخضار والثمار والفواكه:
بلغت قيمة �صادرات حم�رشات اخل�صار والثمار والفواكه عام 2011 

نحو 118،5 مليون دولر، ارتفعت 126،6  مليون دولر عام 2015. 

 كما ارتفع وزن هذه ال�صادرات من 51,106 طن اىل 59،391 طن. 

اخل�صار  حم�رشات  �صادرات  ا�صواق  ال�صعودية  ت�صدرت 
والثمار والفواكه عام 2015 بن�صبة 19 باملئة تلتها العراق بن�صبة 

12  باملئة، و�صوريا بن�صبة  8  باملئة، والوليات املتحدة بن�صبة 
8 باملئة، والإمارات بن�صبة 5 باملئة، وال�صويد بن�صبة 5 باملئة. 

ج_ مستوردات محضرات الخضار والثمار والفواكه 
بلغت قيمة م�صتوردات حم�رشات اخل�صار والثمار والفواكه عام 

86،6  مليون دولر  74،8  مليون دولر ارتفعت اىل  2011 نحو 
اىل  طن    52،022 من  ال�صادرات  هذه  وزن  وارتفع   ،2015 عام 

60،120  طن.
ت�صدرت ال�صني اهم موارد ا�صترياد حم�رشات اخل�صار والثمار 
والفواكه يف العام 2015 بن�صبة 18 باملئة، تلتها تايالند بن�صبة 

10 باملئة، وال�صعودية بن�صبة 7 باملئة، وهولندا بن�صبة 7 باملئة 
وفرن�صا بن�صبة 6 باملئة، وم�رش وايطاليا 5 باملئة لكل منها.

قيمة  ارتفعت  فقد   2015-2011 الأعوام  بني  باملقارنة  اأما 

�صادرات ال�صناعات الغذائية من 401،3  مليون دولر يف العام 

هذه  �صكلت   .2015 العام  يف  دولر  مليون    516،4 اىل   2011
ال�صادرات ما ن�صبته 9،4 باملئة من اجمايل ال�صادرات اللبنانية 

يف العام 2011، و�صوًل اىل 17،5  باملئة يف العام 2015.

كما ارتفعت قيمة م�صتوردات ال�صناعات الغذائية من 1 مليار و 

464.6  مليون دولر يف العام 2011 اىل 1 مليار 522،5  مليون 
دولر يف العام 2015. �صكلت هذه امل�صتوردات ما ن�صبته 7.3% 

من اجمايل امل�صتوردات اللبنانية يف العام 2011، وارتفعت اىل 

8،4  باملئة يف العام 2015.

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية

1-1:  صناعة محضرات الخضار والثمار والفواكه: 

516.417.5%1.522.58.4%

126٫58859٫39186,63860,120- -
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أ – مصانع البهارات
عدد امل�صانع الغذائية 736 موؤ�ص�صة ، من 

منتجات  ل�صناعة  موؤ�ص�صة   32 �صمنها 

عامل.   586 توظف  احلبوب  مطاحن 

ال�صناعة  هذه  يف  الإنتاج  قيمة  بلغت 

قيمة  وقاربت  دولر.  مليون    190،5
فيما  دولر،  مليون    156،9 املدخالت 

م�صافة  قيمة  ال�صناعة  هذه  حققت 

اىل  ن�صبتها  دولر  مليون    33،6 قاربت 

الإنتاج 18 باملئة.

ب _ صادرات البهارات 
عام  البهارات  �صادرات  قيمة  بلغت 

ارتفعت  دولر،  مليون    3،9 نحو   2011
 ،2015 عام  دولر  مليون    9،1 اىل  

 729 من  ال�صادرات  هذه  وزن  وارتفع 

طن اىل 1،645 طن.

يف الأعوام 2012 - 2015 ظلت �صادرات 

والزعرت  والكركم  والزعفران  الزجنبيل 

وا�صتاثرت  �صدارتها،  على  الغار  واوراق 

من  باملئة   96 بن�صبة  ال�صادرات  هذه 

اإجمايل �صادرات البهارات.

�صادرات  ا�صواق  هولندا  ت�صدرت 
باملئة،   31 بن�صبة   2015 عام  البهارات 

بن�صبة  وم�رش  باملئة،   14 اجلزائر  تلتها 

باملئة،   7 بن�صبة  وقطر   ، باملئة   7
وتركيا   ، باملئة   6 بن�صبة  وال�صعودية 

بن�صبة 6 باملئة.

ج _ مستوردات البهارات 
عام  البهارات  م�صتوردات  قيمة  بلغت 

2011 نحو 9،6  مليون دولر، ارتفعت اىل 

وارتفع   .2015 عام  دولر  مليون   11،9
طن    3،026 من  امل�صتوردات  هذه  وزن 

ت�صدر   2015 العام  يف  طن.   4000 اىل 

09.04 وهو الفلفل اهم  الف�صل اجلمركي 

تاله  اللبنانية،  البهارات  م�صتوردات 

09،08 وهو  م�صتوردات الف�صل اجلمركي 

جوز الطيب وحب الهال بن، وم�صتوردات 

الزجنبيل  وهو    09،10 اجلمركي  الف�صل 

واوراق  والزعرت  والكركم  والزعفرات 

الغار.

ا�صترياد  م�صادر  فيتنام  ت�صدرت 
باملئة،   27 بن�صبة   2015 عام  البهارات 

املك�صيك  باملئة،   15 غوانتيمال  تلتها 

 12 بن�صبة  ال�صني  باملئة،   12 بن�صبة 

والهند  باملئة،   8 بن�صبة  �صوريا  باملئة، 

بن�صبة 5 باملئة. 

1-2:  انتاج وتجارة البهارات في لبنان:

9,1101,645-11,8953,953-

حلباوي اخوان
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ملف ال�شناعات الغذائية

أ – مصانع النبيذ 
بلغ عدد م�صانع النبيذ 15 موؤ�ص�صة، توظف 

 49،9 الإنتاج  قيمة  بلغت  عامل،   549
مليون دولر وفاقت قيمة املدخالت 12 

مليون دولر، فيما حققت هذه ال�صناعة 

قيمة م�صافة قاربت 37،8  مليون دولر، 

ن�صبتها اىل الإنتاج 76 باملئة.

ب _ صادرات النبيذ 
 2011 عام  النبيذ  �صادرات  قيمة  بلغت 

نحو 13.2 مليون دولر، ارتفعت اىل 14.5  

مليون دولر عام 2015 ، وانخف�س وزن 

هذه ال�صادرات من 2،075  طن اىل 2،025  

طن.

بن�صبة  املتحدة  اململكة  ا�صتاأثرت 
النبيذ  �صادرات  اجمايل  من  باملئة   29
املتحدة  والوليات   2015 عام  اللبناين 

 13 بن�صبة  وفرن�صا  باملئة   15 بن�صبة 

باملئة، والإمارات بن�صبة 8 باملئة، وكندا 

بن�صبة 5 باملئة.

ج _ مستوردات النبيذ 
بلغت قيمة م�صتوردات النبيذ عام 2011 نحو 

11،8  مليون دولر وارتفعت اىل 13 مليون 
هذه  وزن  ارتفع  كما   ،2015 عام  دولر 

ال�صادرات من 1،072  طن اىل  1،266 طن.

فرن�صا  ا�صتاأثرت   2015 العام  يف 
النبيذ  م�صادر  من  باملئة   83 بن�صبة 

 12 بن�صبة  وايطاليا  لبنان،  امل�صتورد يف 

باملئة، وا�صبانيا بن�صبة 2 باملئة و�صوريا 

بن�صبة 1 باملئة.

 1-3-1 صناعة النبيذ 

تت�صمن �صناعة امل�رشوبات م�صانع امل�رشوبات الروحية وم�صانع النبيذ وم�صانع امل�رشوبات املرطبة واملياه. يبلغ العدد الإجمايل 

لهذه ال�صناعات 42 موؤ�ص�صة، توظف 2498 عامل. وبلغت قيمة الإنتاج 413 مليون دولر . وفاقت قيمة املدخالت 178،1  مليون دولر، 

فيما حققت هذه ال�صناعة قيمة م�صافة قاربت 234 ،9 مليون دولر، ن�صبتها اىل الإنتاج 57 باملئة.

1-3:  صناعة المشروبات

82,04290,124124,89279,626- -

امل�صدر: اجلمارك اللبنانية / وغرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان.

14,5012,029-13,0101,266-

التبادل التجاري للفصل 22: مشروبات وسوائل كحولية وخل
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مقابلة

د على اأن »�صولينو ومتلك الإمكانية وعلى ا�صتعداد 
ّ
جديدة. و�صد

دائم لطرح منتجات تتالءم وحاجات ال�صوق«.

الأهم يف جناح �صولينو لي�س مواكبة  اأن »العامل  د على 
ّ
و�صد

حاجات ال�صوق فقط، اإمنا اجلودة التي تقدمها يف منتجاتها 

والتي ت�صكل اإحدى اأبرز اأولويات ال�رشكة«.

العمل ل�صبط  اأن جهوداً كبرية تبذل من قبل فريق  اإىل  ولفت 

والتغليف،  والتعبئة  الت�صنيع  عمليتي  اأثناء  اجلودة  معايري 

الغذائية  واملعايري  تتطابق  منتجات  تقدمي  بهدف  وذلــك 

العاملية.

عالية  م�صتويات  تقدمي  يف  �صولينو  ي�صاعد  ما  »اأبــرز  وقــال: 

م�صانعها  بها  تتمتع  التي  العالية  احلداثة  هي  اجلــودة  من 

سولينو .. سير متواصل على طريق النجاح
غدار: ننمو رغم التحديات

ال�صناعات  الرائدة يف قطاع  ال�رشكات  اإحدى  هي 

الغذائية على ال�صعيد املحلي والعربي والعاملي، 

مليئًا  �صجاًل  طويلة  �صنوات  مر  على  رت  �صطرّ

بنجاحات قوامها اجلودة و�صوابية الروؤية.

مبا�رشة  مع  الإنطالقة  كانت   ،1995 عام  يف 

الغذائية عملها يف ت�صنيع  �رشكة فيفا لل�صناعة 

الت�صيب�س حتت عالمة جتارية م�صجلة هي رينغو. 

من  كثرية  مبحطات  مليئة  كانت  مررّت،  عامًا   21

التطور والتو�صع �صكلت قفزات نوعية كان اأبرزها 

يف عام 2000، عندما جرى تو�صيع امل�صنع واإ�صافة 

اأب�رشت   ،2001 عام  ويف  جديدة.  اإنتاج  خطوط 

الغذائية  املاكولت  ل�صناعة  اللبنانية  ال�رشكة 

الكروا�صان  ت�صنيع  على  وعملت  النور  »لينفو« 

واحللويات  املعجنات  اأنواع  وخمتلف  والكيك 

حتت ا�صم العالمة التجارية لورا. وحمل عام 2005 

نقلة نوعية مميزة متثلت باإن�صاء م�صانع جديدة 

واإدخال اأهم واأحدث ابتكارات التكنولوجيا احلديثة 

والتي متيزت بقدرة اإنتاجية كبرية. وترافقت هذه 

اللبنانية  ال�رشكة  تاأ�صي�س  مع  النوعية  النقلة 

وت�صجيل  �صولينو،  الغذائية  املاكولت  ل�صناعة 

عالمة جتارية با�صم »فان مارك«، خمت�صة بتوزيع 

البطاطا الت�صيب�س الطبيعي مئة يف املئة.

منذ ذاك احلني واإىل يومنا هذا مل يفارق النجاح »�صولينو«، بل 

�صولينو  اأ�صار مدير �رشكة  النمو، حيث  دائمًا على طريق  �صارت 

عبا�س غدار يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإىل »اأن اخلطط 

املنظمة التي تتبعها ال�رشكة ت�صاهم يف منوها وا�صتمراريتها اإىل 

حد كبري جداً. وك�صف اأن »هذه اخلطط تقوم على مواكبة متطلبات 

اإىل  بالن�صبة  الريادة  »�صولينو« يف موقع  ال�صوق وهذا ما ي�صع 

تلبية حاجات امل�صتهلكني يف الأ�صواق املحلية واخلارجية«.

مواكبة السوق
واأعلن غدار اأن »�صولينو تعمد اإىل اإجراء درا�صات لل�صوق ت�صّلط 

منتجات   ابتكار  واإمكانية  امل�صتهلكني  رغبات  على  ال�صوء 
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م�صتويات  اأعلى  تامني  �صاأنها  من  التي 

الغذائية خالل عمليات  النظافة وال�صالمة 

الت�صنيع«.

األسواق الخارجية
اإىل اخلارج،  الت�صدير  اإطار حديثه عن  ويف 

احلر�س  كل  حتر�س  »ال�رشكة  اأن  غدار  اأكد 

للمحافظة على الأ�صواق كونها تعزز ح�صور 

»نفخر  وقال:  اخلــارج«.  يف  اللبناين  املنتج 

اللبنانية  اأننا من ال�رشكات  ك�رشكة �صولينو 

فنحن  اخلارج،  اإىل  لبنان«  يف  »�صنع  اإي�صال  على  عملت  التي 

م�صوؤولية  لدينا  اأنه  وندرك  بوطننا  وموؤمنون  ب�صناعتنا  نهتم 

يف  عنه  �صورة  اأف�صل  اإعطاء  من  الأدنــى  باحلد  تتمّثل  جتاهه 

ه ونطمح اإليه«.
ّ
اخلارج، فهذا ما نود

وك�صف اأنه »حاليًا توزع �صولينو اإنتاجها يف العديد من الأ�صواق 

اخلارجية اأبرزها اجلزائر، اليمن، م�رش، الأردن، العراق، تون�س، 

�صورية، اأفريقيا وتركيا«.

ّد اأن »الو�صع الإقت�صادي يف لبنان والعامل العربي يحمل 
واإذ �صد

املرحلة هو عدم  »املهم يف هذه  اأن  اعترب  النفو�س«،  اإىل  القلق 

خ�صارة اأي من هذه الأ�صواق بل بذل اجلهود الالزمة للمحافظة 

عليها«.

الرتاجع  ظل  يف  اجلديدة  الأ�ــصــواق  على  »النفتاح  اأن  واأعلن 

على  �صولينو  كانت  كما  ولكن  متاحًا،  يكون  ل  قد  الإقت�صادي 

الدوام فهي على اأمت ال�صتعداد للتقاط اأي فر�صة قد حتمل اإليها 

انفتاحًا اأو تو�صعًا نحو اأ�صواق جديدة«.

توسع وتطور
�صيحمل  لبنان  يعي�صه  الــذي  الإقت�صادي  الرتاجع  اأن  واأعلن 

تداعيات �صلبية على عمل ال�رشكات اأجمع، ولفت اإىل اأن »�صولينو« 

وبف�صل �صيتها احل�صن وثقة الزبائن بها، متكنت من اأن ت�صجل 

منواً يف الأعوام الأخرية رغم الأو�صاع الإقت�صادية ال�صيئة«.

يثني  اأن  ميكن  ل  الإقت�صادي  الو�صع  »�صوء  اأن  على  د 
ّ
�صد واإذ 

حاليًا  تعمل  »�صولينو  اأن  ك�صف  والتطور«،  التو�صع  عن  �صولينو 

على تزويد م�صانعها مبعدات جديدة، كما تقوم بعمليات حتديث 

التي  اجلودة  م�صتويات  على  احلفاظ  بهدف  املوجودة  ملعداتها 

متها على مر �صنوات طويلة«.
ّ
قد

ويف اإطار حديثه عن املناف�صات املوجودة يف ال�صوق اللبنانية، 

د غدار على اأن هذه املناف�صات اإن بقيت يف اإطارها ال�صحيح، 
ّ
�صد

نحو  لل�صعي  القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  اأمام  حافزاً  �صتكون 

و�صتوؤمن  اللبنانية  ال�صناعة  تاألق  �صتزيد من  وبالتايل  الأف�صل 

املزيد من ر�صى الزبائن على �صعيد النوعية واجلودة.
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واأولده«  اليمن  ح�صن  �صميح  »معامل  مدير  ي�صتذكر 

طويلة  �صنوات  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  اليمن  ح�صن 

اقة اإىل طرح 
ّ
من العمل، كانت معامل ح�صن اليمن خاللها ال�صب

منتوجات عديدة ياأتي يف طليعتها احلالوة اخلالية من ال�صكر، 

ال�صباقة يف نيل �صهادات اجلودة لترتبع على عر�س  كما كانت 

�صانعي الطحينة، احلالوة، وراحة احللقوم.

صناعيون رائدون
ولفت اليمن اإىل »اأنه اإ�صافة اإىل ابتكار منتجات جديدة واحلفاظ 

على  واأولده«  اليمن  ح�صن  �صميح  »معامل  تعمل  اجلودة،  على 

متابعة كل تطور يطراأ يف العامل على الآلت امل�صنعة لإنتاجها 

لإ�صتقدامها، وهذا ما جعل م�صنعها من اأحدث امل�صانع املوجودة 

يف املنطقة. واأ�صار اإىل اأن »ال�رشكة تويل اهتمامًا كبرياً للتعبئة 

وجذب  املنتج  ت�صويق  يف  توؤديه  الذي  للدور  نظراً  والتغليف، 

»معامل  من  العوامل جمتمعة جعلت  هذه  »كل  وقال:  الزبائن«. 

اليمن واأولده رائدة يف جمال �صناعتها ما يعزز  �صميح ح�صن 

طموحنا الدائم ملزيد من التو�صع الإقليمي والعاملي«.

د على اأن »طريق جناح »معامل �صميح ح�صن اليمن واأولده« 
ّ
و�صد

مل تكن خالية من ال�صعوبات، ل بل �صابتها حتديات كثرية زاد 

من �صعوبتها غياب اأي دعم من الدولة للقطاع ال�صناعي«.

كلفة اإلنتاج
واأ�صار اليمن اإىل اأن »التحديات التي يعاين منها ال�صناعيون 

امل�صتمر  الإنقطاع  طليعتها  يف  ويبقى  كثرية،  اللبنانيون 

للكهرباء والذي يرفع من كلفة الإنتاج ويخّف�س من قدرات 

املنتجات التناف�صية اإىل حد كبري«. وقال: »مع تراجع اأ�صعار 

النفط، انخف�صت كلفة الإنتاج بن�صبة جيدة لكن هذا ل يعني 

اأن تبقى الدولة بعيدة عن الهم ال�صناعي. فالقطاع ال�صناعي 

الإهتمام  اإيالءه  ت�صتحق  خا�صة  اإقت�صادية  باأهمية  يتمتع 

الالزم والعمل على تنميته ودعم ا�صتمرارية ال�رشكات العاملة 

فيه«.

د على اأن »عدم الإ�صتقرار الذي يعي�صه لبنان واملنطقة وما 
ّ
و�صد

يحمله من اإنعكا�صات �صلبية على 

حتّتم  الإقت�صادية  ـــدورة  ال

دون  من  الــذي  القطاع  دعــم 

�صك قد اكت�صب مناعة خا�صة 

اإهمال على مر  ملا عاناه من 

ال�صنوات«.

�صناعيي  »جناح  اأن  اإىل  ولفت 

اخلارجية  الأ�ــصــواق  يف  لبنان 

على  الكبرية  قدرتهم  اإىل  يعود 

متابعة كل تطور وحبهم الدائم 

لعملهم و�صهرهم  ملتابعة كافة 

تقدمي  من  مّكنهم  ما  تفا�صيله، 

عالية  جعلتها منتجات  مميزة  وبنكهة  اجلــودة 

حمببة لدى امل�صتهلكني يف خمتلف دول العامل«. 

 اليمن عن تفاوؤله مب�صتقبل القطاع ال�صناعي الذي يتمتع 
ّ

وعرب

مبواكبة دائمة للتطور على �صعيد املنتجات وامل�صانع على حد 

مبثابة  فكان  اأمامه  اخلارجية  الأ�صواق  اأبواب  ع 
ّ
�رش ما  �صواء، 

عالمة فارقة يف ظل ما عاناه لبنان من اأزمات على مدى عقود 

من الزمن.

»معامل سميح حسن اليمن وأوالده«.. 135 عامًا من نجاح قوامه الجودة 
اليمن: التحديات كثيرة

نجاح صناعيي لبنان في 

األسواق الخارجية يعود إلى 

قدرتهم الكبيرة على متابعة 

كل تطور وحبهم الدائم 

لعملهم وسهرهم  لمتابعة 

كافة تفاصيله

»الإلتزام بتقدمي جودة عالية« �صكل على مدى اأكرث 

من 135 عامًا رفيقًا دائمًا ملعامل �صميح ح�صن اليمن 

مع   1882 عام  النور  اأب�رشت  اأن  فبعد  واأولده. 

�صغري  م�صنع  اإن�صاء  يف  اليمن  �رشوع حممود 

لإنتاج الطحينة واحلالوة، �صلكت بف�صل جهود 

القيمني عليها طريق التو�صع والتطور فطرقت 

اأبواب الأ�صواق اخلارجية يف بداية اخلم�صينات 

لتكون  اأحد اأبرز امل�صانع التي طافت ب�صعار 

»�صنع يف لبنان« يف خمتلف اأنحاء العامل.
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قرطا�س  �رشكة  تعمل  احلــني،  ذاك  منذ 

اأ�صا�صًا  ــودة  اجل من  متخذة  كبري،  بجد 

لعملها، موليًة حلاجات زبائنها اهتمامًا 

كبرياً. هذه الأمور جمتمعة جعلت �رشكة 

يف  اقة 
ّ
�صب والتربيد  للمعلبات  قرطا�س 

املبيعات  ملدير  فوفقًا  �صناعتها،  عامل 

»ت�صجل  احلــامــاتــي  جـــاك  والــتــ�ــصــويــق 

�رشكة قرطا�س منذ تاأ�صي�صها حتى اليوم 

جناحًا تلو الآخر ب�صبب التطور والتو�صع 

�صعيد  على  ت�صهدهما  اللذين  امل�صتمرين 

من  املطروحة  واملنتوجات  ــواق  ــص الأ�

»�صنوات  اأن  اإىل  احلاماتي  ولفت  قبلها«. 

قرطا�س  مــن  جعلت  الطويلة  اخلـــربة 

اقة يف جمال �صناعتها، فهي اإ�صافة 
ّ
�صب

احلم�س  علب  من  اأول  كانت  اأنها  اإىل 

كانت  ــط،  ــص الأو� الــ�ــرشق  يف  بالطحينة 

وا�صعة  مروحة  تقدمي  يف  ال�صباقة  اأي�صًا 

لبنان  يف  لزبائنها  املنتوجات  من  جداً 

ويف الأ�صواق اخلارجية على حٍد �صواء«.

منتجات متنوعة
قرطا�س  »منتوجات  احلاماتي:  واأ�صاف 

ــعــة من  ــص ــًا جمــمــوعــة وا� ــي تــ�ــصــم حــال

املنتجات التي من �صاأنها تلبية حاجات 

»اأن  وك�صف  كبري«.  حد  اإىل  امل�صتهلكني 

والفول  املربيات،  ت�صم  املنتجات  هذه 

ــوج واحلــمــ�ــس  ــاغــن ــاب ــب واحلــمــ�ــس وال

ودب�س  الورد  وماء  الزهر  وماء  بطحينة 

والكبي�س  والطحينة  ــالوة  واحل الرمان 

من  متنوعة  وخ�صار  الــزيــتــون  وزيــت 

بامية وملوخية وبازيال،...«.

يف  جــديــدة  منتجات  طــرح  اإىل  ــار  واأ�ــص

دون  من  ومربيات  حالوة  من  الأ�صواق 

�صكر وت�صم مربى امل�صم�س والتني والفريز 

»قرطاس للمعلبات والتبريد« .. السّباقة في عالم الصناعات الغذائية

الحاماتي: جودتنا سالحنا في مواجهة المنافسات

تتبع شركة قرطاس للمعلبات 

والتبريد نظام تعبئة ذا معايير 

دولية قادر على جعل منتجاتها 

تتمتع بمعايير عالية جدًا من 

السالمة الغذائية

�رشكة  عمل  رواية  بداأت  قرطا�س،  اإميل  الراحل  ومع   1925 عام 

»قرطا�س للمعلبات والتبيد« يف عامل ال�صناعات الغذائية. نعم، 

اإنها رواية طويلة مليئة مبحطات جناح كثرية عن �رشكة لبنانية 

طافت ب�صناعتها بلدانًا كثرية من العامل.

املنت،  راأ�س  بلدة  1924 ومن  ربيع عام  92 عامًا، وحتديداً يف  قبل 

ولدت فكرة ت�صنيع مواد غذائية وت�صديرها اإىل �صورية بينما كان 

اإعداد  على  ويعمل  املربي  اإعداد  يف  والدته  ي�صاعد  قرطا�س  اإميل 

اأطروحة ليقدمها للجامعة الأمريكية يف بريوت، فاتخذ من �صناعة 

املربيات وت�صديرها اإىل �صورية مو�صوعًا لها.

1925 من  اآنذاك بجهٍد كبري، ليتمكن يف عام  اإميل قرطا�س  عمل 

الطريق  اأوىل منتوجاته، ليتابع �صريه يف  اأطروحته، وتقدمي  اإمتام 

نف�صها حيث تعلم �صناعة املربيات يف دبلن، لتب�رش �رشكة قرطا�س 

 1930 اأن �صهدت عام  التي ما لبثت   1927 النور عام  للتعليب 

نقلة نوعية عب افتتاح م�صنع يف منطقة اجلديدة.
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وال�صفرجل  والأبو�صفري 

ــــايل مـــن الــ�ــصــكــر ما  اخل

ملر�صى  منا�صبة  يجعلها 

يف  ولــلــراغــبــني  ال�صكري 

تنفيذ حميات غذائية.

ضبط الجودة
على  ــي  ــات ــام احل د 

ّ
و�ـــصـــد

تويل  قرطا�س  �رشكة  »اأن 

اأهمية  الت�صنيع  عمليات 

من  تتابعها  حيث  كربى، 

ل�صمان  يائها  اإىل  األفها 

يتمتع  اإنــــتــــاج  تـــقـــدمي 

من  وخــاٍل  عالية  بجودة 

�صعيد  على  �ــصــوائــب  اأي 

اأن  اإىل  ولفت  التعبئة«.  

»منتوجات �رشكة قرطا�س 

خالية من اأي مواد حافظة 

اأو ملونة حر�صًا على بقاء 

قــربــًا  اأكـــرث  منتوجاتها 

امل�صنعة  لــلــمــنــتــوجــات 

باأ�صاليب تقليدية«.

اأن »�رشكة قرطا�س  واأعلن 

اأهمية  كبري  حد  اإىل  تدرك 

امل�صتخدمة  الأولية  املواد 

وبــنــاء  �ــصــنــاعــتــهــا،  يف 

ــواد  امل معظم  فـــاإن  عليه 

قرطا�س  منتوجات  يف  ــة  ــي الأول

تزرع يف لبنان، فيما يتم ا�صترياد 

حتت  اخلــارج  من  الآخــر  البع�س 

ال�رشكة  خمترب  ومراقبة  اإ�ـــرشاف 

ومبوا�صفات عاملية«.

وك�صف اأن »�رشكة قرطا�س وبهدف 

حماية جودة املنتج اإىل حد كبري، 

تتبع نظام تعبئة ذا معايري دولية 

قادر على جعل منتجاتها تتمتع مبعايري 

عالية جداً من ال�صالمة الغذائية«.

د على اأن »حداثة م�صانع قرطا�س 
ّ
واإذ �صد

منتوجات  تقدمي  يف  كبرياُ  دوراً  تــوؤدي 

م�صنع  اأن  ذكــر  عــالــيــة«،  جـــودة  ذات 

التطور  من  عــاٍل  بقدٍر  يتيمز  قرطا�س 

.ISO 22000يتوافق ومعايري الـ

جوائز متعددة
العالية  اجلــودة  »اأن  احلاماتي  واعترب 

يف  ــرز  الأب قرطا�س  �رشكة  �صالح  كانت 

املناف�صة املوجودة يف الأ�صواق الداخلية 

ال�صوق  »تــ�ــصــهــد  وقــــال:  واخلــارجــيــة. 

�رشكة  متكنت  ـــداً،  ج قــويــة  مناف�صات 

قرطا�س من تخطيها بنجاح كبري نتيجة 

تتمتع  التي  العالية  ــودة  واجل الأ�صالة 

اإ�صافة  منتجاتها،  بهما 

قرطا�س  �رشكة  �صعي  اإىل 

على  ــحــفــاظ  ــل ل الــــدائــــم 

عالقتها اخلا�صة واملميزة 

بزبائنها«.

الأ�صواق  اأبواب  اأن  وك�صف 

ــام  اخلــارجــيــة �ــرشعــت اأم

�صتينات  مــنــذ  قــرطــا�ــس 

الــقــرن املــا�ــصــي، واأعــلــن 

اليوم  يحتل  »قرطا�س  اأن 

مراكز متقدمة يف الأ�صواق 

�صمال  كاأ�صواق  اخلارجية 

اأوروبا،  اأ�صرتاليا،  اأمريكا، 

العربية  الــــدول  اأ�ـــصـــواق 

والأفـــريـــقـــيـــة، واأ�ـــصـــواق 

ال�رشق الأو�صط«.

ز قرطا�س 
ّ
ولفت اإىل اأن »متي

عدد  بح�صد  لها  �صمح  هذا 

من اجلوائز، اأهمها �صهادة 

موؤ�ص�صة  اأف�صل  اإ�صتحقاق 

رة 
ّ
م�صد لبنانية  �صناعية 

عام 2004، و�صهادة تقدير 

الثانية  املرتبة  لإحتاللها 

املــوؤ�ــصــ�ــصــات  تقييم  يف 

اأف�صل  جلائزة  املر�صحة 

�صاحبة  �صناعية  موؤ�ص�صة 

اإ�صم جتاري عاملي«.

غياب الدولة
قطاع  اأن  احلــامــاتــي  ــرب  ــت واع

من  يعاين  الغذائية  ال�صناعات 

من  غياب  و�صط  كثرية  حتديات 

الــدولــة  على  اأن  وراأى  ــة،  ــدول ال

القطاع تت�صمن  و�صع خطة تدعم 

قرو�س  عرب  م�رشفيه  ت�صهيالت 

مواكبة  مــن  ال�رشكات  متّكن  مدعومة 

د 
ّ
�صد كما  الأ�صواق.  يف  احلا�صل  التطور 

على �رشورة فر�س ر�صوم جمركية على 

املنتجات الغذائية امل�صتوردة بغية احلد 

من مناف�صتها لالإنتاج املحلي.

د على اأن »قطاع ال�صناعات الغذائية 
ّ
و�صد

يعي�س معاناة كبرية، لكن اإمياننا بقدرة 

ال�صناعي اللبناين على ال�صمود يف وجه 

واإميــانــه  ل�صناعته  وحبه  التحديات، 

بوطنه يجعلنا نبتعد عن الت�صاوؤم، اإذ اإنها 

عوامل مهمة ت�صاعد اجلميع على تخطي 

الأزمة«.

تمكنت شركة قرطاس 

للمعلبات والتبريد من تخطي 

المنافسات القوية بنجاح كبير 

نتيجة األصالة والجودة العالية 

التي تتمتع بهما منتجاتها
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يف رد على �صوؤال حول �صخ ا�صتثمارات جديدة يف ال�رشكة يف 

وقٍت ي�صهد الإقت�صاد يف لبنان واملنطقة حاٍل من الرتاجع، 

يدفعنا  ال�صناعي وبوطننا  بالعمل  الميان  »ان  اكد �رشفان 

اىل اإبقاء ا�صتثماراتنا داخل لبنان، نحن بحاجة لأن نتطور 

ونواكب ال�صوق ول ميكن ان نفّكر بالتخلي عن م�صوؤولياتنا 

قدمًا  ام�صي  لكنني  نعم  الو�صع �صعب،  الأيام.  من  يوٍم  يف 

وادعو ال�صباب اللبناين اىل ال�صري على الطريق نف�صه وتركيز 

يزال  ل  انه  ملتاأكد  وانا  ببلده  النهو�س  كيفية  على  تفكريه 

هناك فر�س كثرية ميكن ا�صتغاللها رغم هيمنة »الزعامات« 

على البلد«.

مسؤوليات الدولة
الدولة  ي�صع  ك 

ّ
حتر اليوم  املطلوب  »انه  على  �رشفان  و�صدد 

الأمر  امام  والــوزراء  النواب  ي�صع  كما  م�صوؤولياتها،   امام 

وراأى  بـ»املهزلة«.  اأ�صبه  موؤخراً  اليه  و�صلنا  ما  لأن  الواقع 

بال�صاأن  واملعنيني  واجلمعيات  الأعــمــال  رجــال  على  انــه 

لت�صحيح  ال�صغط  ملحاولة  جتمع  عقد  كافة  الإقت�صادي 

الأمور ودرء الأخطار املتنوعة التي حتدق بنا على ال�صعيد 

ال�صحي، والإقت�صادي، والإجتماعي ... فكل اللبنانيني اليوم 

عت«.
ّ
معر�صون لهذه الأخطار مهما اختلفت انتماءاتهم وتنو

يطال  قد  البلد  يف  احلا�صل  الإنق�صام  ان  »اعتبار  ورف�س 

فعليًا  املعنيني  »معظم  ان  على  و�صدد  الإقت�صادي«،  اجل�صم 

بال�صاأن الإقت�صادي، اأي اأ�صحاب املوؤ�ص�صات وال�رشكات، هم 

لبنانيون اأوفياء وقديرون ول ميلكون روؤية �صيا�صية بقدر ما 

ميلكون روؤية اقت�صادية امنائية هدفها الأول والأخري لبنان 

ككل كونها ت�صم موظفني من كافة الطوائف والفئات وتعمل 

يف كل لبنان دون حم�صوبيات«.

الإقت�صاد  عّلة  هي  املحا�صبة  »غياب  ان  اىل  �رشفان  ولفت 

جديرين  كــرث  ا�صخا�س  هناك  »طبعًا  وقـــال:  اللبناين«. 

»املــال  هو  اليوم  مهيمن  هو  ما  لكن  والثقة،  بــالإحــرتام 

لي�صري  ال�صوت  يرفع  من  الهيمنة غاب  هذه  ومع  وال�صلطة«، 

اىل اخلطاأ وي�صححه«.

ال تشاؤم
ان  اذ  الإقت�صادي،  الو�صع  عن  بت�صاوؤم  احلديث  ورف�س 

�صيبقون  وهم  العامل   ا�صقاع  كل  يف  منت�رشون  اللبنانيون 

ير�صلون الأموال اىل لبنان كما كانوا على مر ع�رشات ال�صنوات. 

الدول  يف  مهمة  ا�صتثمارات  لديهم  »اللبنانيني  ان  واعترب 

العربية التي دون �صك ل يوافقها ان ي�صهد لبنان خ�صة ما«.

واعترب ان »ما جعل القطاع ال�صناعي ي�صمد يف ظل الو�صع 

الذين  ال�صوريني  النازحني  وجود  هو  ال�صعب،  الإقت�صادي 

كان هم دور فاعل يف دفع عجلة الطلب اىل الأمام وهو ما 

»طونيز فود« .. مسيرة نجاح وتطور متواصل
شرفان: »غياب المحاسبة« عّلة اإلقتصاد 

رغم العوا�صف التي ت�رشب املنطقة ورغم الأزمة 

التي يعي�صها  القت�صاد اللبناين، تكمل »طونيز 

ل  فالت�صاوؤم  وتطورها.  تو�صعها  م�صرية  فود« 

�رشفان  موؤ�ص�صها طوين  نف�س  اىل  طريقًا  يعرف 

الذي يدعو ال�صباب اللبناين اىل ان ي�صب تفكريه 

على العمل يف بلده ومن اجل بلده، ليخل�صه من 

»اجلراثيم« املوجودة هنا وهناك والتي تق�صي 

على اآمال العي�س الرغيد يف وطنهم لبنان.

اأمام »طونيز فود« يف امل�صتقبل القريب خطوة 

م�صنعها  يف  العمل  انطالق  يف  تتمثل  نوعية 

ل�رشفان،  وفقًا  الفيل.  �صن  منطقة  يف  اجلديد 

يتاألف امل�صنع من �صتة طوابق ويتميرّز مب�صتوى 

عاٍل جداً من احلداثة، و�صي�صكل حمطة مهمة يف 

م�صرية جناح »طونيز فود«.
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ابقى امل�صانع تعمل باإنتاجية كبرية لتواكب هذ الطلب«.

وا�صار اىل ان »ارتفاع الطلب حمى م�صانع عدة من الإكتواء 

يف  وال�صطرابات  املنطقة  ــداث  لأح ال�صلبية  بالتداعيات 

تتاأثر  امل�صانع مل  ان غالبية  اإىل  املعطيات  ت�صري  اذ  لبنان، 

تراجع وباملعوقات  اللبناين من  القت�صاد  ي�صهده  �صلبًا مبا 

التي تواجه عمليات الت�صدير«.

ويف رد على �صوؤال حول عمد بع�س النازحني املتمولني اىل 

ان�صاء م�صانع تناف�س امل�صانع اللبنانية، او�صح �رشفان ان 

هذا املو�صوع تاأثرياته كانت جد �صئيلة اذ يعمل هوؤلء يف 

كبرية  بخربة  اللبناين  ال�صناعي  يتمتع  فيما  �صعبية  ا�صواق 

خالل  متفوقًا  يجعله  ما  ال�صوق  حليثيات  عميقة  ومعرفة 

املناف�صات التي يخو�صها«.

سر النجاح
و�صدد �رشفان على ان »اللبناين قادر على 

امل�صتقبلية،  ال�صوق  حاجات  ا�صت�رشاف 

ــدرة  ـــال: »ق وهـــذا هــو �ــرش جنــاحــه«. وق

ال�صناعي اللبناين على ا�صت�رشاف حاجات 

يف  ا�صا�صي  معياراً  ومواكبتها  ال�صوق 

جناحه. فاإنطالقًا من جتربتي يف طونيز 

التي  امل�صائل  هــذه  اهمية  اأدركـــت  فــود 

اقني يف خمتلف املجالت«.
ّ
جتعلنا �صب

عملنا  طويلة  �صنوات  مر  »على  وا�صاف: 

على  وعملنا  �صناعتنا  يف  التفا�صيل  ادق  وتابعنا  بجهد، 

مواكبة كل تطور يطراأ لي�س فقط على �صعيد املنتج او ال�صنف 

التطور يف الآلت امل�صتخدمة  امل�صّنع، بل نواكب باإ�صتمرار 

يف ال�صناعة، ويف عامل التعبئة والتغليف«.

جناح  طريق  دت 
ّ
عب جمتمعة  المــور  هــذه  ان  »اىل  ولفت 

الـ40  اليوم اىل زبائنها ما يقارب  التي تقدم  »طونيز فود« 

�صنف وت�صدر اىل ا�صواق متعددة يف اخلارج ابرزها ال�صوق 

ال�صرتالية والأفرقية وال�صعودية وا�صواق دول اخلليج«.

منتج العام 2014
وك�صف �رشفان ان »طونيز فود تغطي ن�صبة عالية من حجم 

العام  »منتج  بجائزة  فازت  لذلك  ونتيجة  ال�صوق،  ا�صتهالك 

البيع يف  الوىل يف  كانت  اذ  املعجنات  2014« عن �صنف 
فيما  اللبناين  ال�صوق  حاجة  من   %  60 غطت  اذ  لبنان، 

الن�صبة  الأخــــرى  الــ�ــرشكــات  تقا�صمت 

املتبقية«.

ولفت اىل ان »طونيزفود طرحت موؤخراً يف 

الأ�صواق منتج الطحينة، وهو منتج قدمي 

بطبخات  تقدميه  على  طونيزفود  تعمل 

�صبكة  عرب  ت�صويقه  على  و�صتعمل  جديدة 

ان  واعلن  معهم«،  تتعامل  التي  الزبائن 

وقت  يف  �صتح�صل  فود  طونيز  »طحينة 

.ISO 22000 قريب على �صهادة ال

طرحت طونيزفود 
مؤخرًا في األسواق 

منتج الطحينة، وهو منتج 

قديم تعمل على تقديمه 

بطبخات جديدة

 قريبًا سينطلق العمل 
في مصنع »طونيز فود« 

الجديد الذي يتألف من ستة 

طوابق ويتمّيز بمستوى عاٍل 

جدًا من الحداثة

فازت طونيز فود 
بجائزة »منتج العام 

2014« عن صنف 

 المعجنات اذ غطت

  60 % من حاجة 

السوق اللبناني





info@manaradairy.com
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مقابلة

حمام�س  افتتحت  عــقــود،  ــدة  ع ــالل  خ

طرابل�س،  املنية،  يف  فروع  عدة  الأمني 

اإىل  عمدت  كما  الدنية،  حلبا،  الــكــورة، 

و�صع خريطة توزيع ملنتجاتها �صملت كل 

ي�صمح  الأمني مل  لبنان. جناح حمام�س 

اإمنا  فح�صب،  لبنان  داخل  بالتو�صع  لها 

اخلارجية  الأ�صواق  ابواب  اأمامها  ع 
ّ
�رش

اإفتتاح  اإليها  انطالقتها  باكورة  لتكون 

فرع ملحام�س الأمني يف الكويت.

الإقبال  باأهمية  اإميانها  من  وانطالقًا 

الغذائية  املــنــتــوجــات  على  الــعــاملــي 

اإىل  الأمني  حمام�س  عمدت  اللبنانية، 

على  ق 
َ
للت�صو لزبائنها  الفر�صة  اإتاحة 

الإنرتنت لتتمكن من تلبية طلباتهم يف 

جميع اأنحاء العامل.

جودة وإتقان
حمام�س  مدير  اعترب  ــار،  الإط هذا  ويف 

الأمني اأحمد الأمني اإن »الإقبال العاملي 

اأحد  اللبنانية  الغذائية  املنتوجات  على 

�صادرات  احتالل  يف  الرئي�صة  الأ�صباب 

القطاع املراتب الأوىل، وهو و�صام يجب 

دعم من قبل وزارة ال�صناعة ووزارة 
ُ
اأن ي

امُلتاحة  الإمكانات  بجميع  الإقت�صاد 

�صفراء  هم  لبنان  يف  ال�صناعيني  لأن 

بجدارة يرفعون من �صاأن بلدهم باجلودة 

�صن العر�س .
ُ

والإتقان وح

د على اأن »الن�صاط البارز وامللحوظ 
ّ
و�صد

الغذائية  ال�صناعات  من  ال�صادرات  يف 

الو�صع  لــ�ــصــوء  انــعــكــا�ــصــًا   اإل  لي�س 

والذي  الداخل  املرتدي يف  الإقت�صادي 

اإىل  ال�صناعيني  ــدى  ل البو�صلة   
ّ

غــري

اإقامة  اأجــل  من  بالت�صدير  الإهتمام 

تـــوازن يف الإيـــــرادات لــدعــم الــركــود 

الإقت�صادي وحماولة الإ�صتمرار والبقاء 

ال�صيا�صية  اخلــالفــات  تــيــار  ــل  ظ يف 

بنا  حتيط  التي  الإقليمية  والأو�ــصــاع 

النمو  فهذا  �رشيبتها  جميعًا  وندفع 

اأن  يجب  �صحيًا  يكون  ولكي  طبيعي 

يكون متوازنًا مع منو داخلي حقيقي«.

مشكالت مهمة وطارئة
ال�صناعات  ــع  واق الأمــــني«اأن  واعــتــرب 

وال�صمال  عــامــة  لبنان  يف  الغذائية 

مهمة  م�صكالت  مــن  ــاين  ــع
ُ
ي خــا�ــصــة 

الأجنبي  العن�رش  اأهمها وجود  وطارئة 

امُلرخ�س،  اللبناين  لل�صناعي  املناف�س 

�صلبًا  ينعك�س  الــذي  ال�صيا�صي  اخلــالف 

وال�صياحية،  الإقت�صادية  احلركة  على 

ال�صياحي الفاعل خا�صة  غياب الإعالم 

والتي  ال�صمال  مبنطقة  يتعلق  ما  يف 

فيها الكثري من اأماكن اجلذب ال�صياحي 

التي  املنتج  على  العالية  الكلفة  املهم، 

الكهرباء  غياب  يف  ال�صناعي  يتكبدها 

الغياب  اخلا�صة،  املولدات  اإىل  واللجوء 

ما  اللبنانية  ال�صادرات  لدعم  الفعلي 

عن  القدرة  املتو�صط  ال�صناعي  خرج 
ُ
ي

النمو والتطور واإمكانية الت�صدير.

تخطي الصعاب
خطط  حـــول  ـــوؤال  ـــص � عــلــى  رد  ويف   

قال  الأمــني«،  لـ«حمام�س  ا�صرتاتيجية 

اللبناين  ال�صناعي  يعمد  »دائمًا  الأمني: 

الــقــدرة  �صمن  الــفــرديــة  اجلــهــود  اإىل 

لكن  ال�صعاب،  تخطي  على  املحدودة 

ويدعم  الــواقــع  غري 
ُ
ي العقبات  تذليل 

واقتنا�س  الــزمــن  اخت�صار  اإمكانية 

اأخــرى  اأمــاكــن  اإىل  لــالإرتــقــاء  الفر�س 

نطمح اإليها جميعًا«.

واأ�صار اإىل اأن »حمام�س الأمني تعمد اإىل 

ت�صويق منتجاتها عرب املعار�س والبيع 

من  واملــعــارف  الويب  عرب  الإلــكــرتوين 

محامص األمين .. 56 عامًا من التوسع في لبنان والخارج
األمين: نختصر الزمن ونقتنص الفرص

على مر ال�صنني، متيرّزت حمام�س الأمني ب�صعيها 

الدائم ملواكبة حاجات زبائنها، فطورّرت منتجات 

عنوانًا  اأ�صبحت  حتى  اأخرى،  وابتكرت  لديها 

دائمًا للزبائن الباحثني عن منتوجات جتمع بني 

نكهة املا�صي وتطورّر احلا�رش.

من حمل �صغري يف مدينة املينا، انطلقت م�صرية 

حمام�س الأمني التي ما لبثت اأن حجزت مكانًا 

لبنان.  يف  العاملة  املحام�س  بني  لها  متاألقًا 

كيف ل، وهي كانت ال�صبرّاقة يف ابتكار منتجات 

دائمًا  ال�صاعية  وهي  كري.  الكري  اأهمها  كثرية 

من املنتجات ت�صم  لتقدمي مروحة وا�صعة جداً 

قلوبات، مك�رشات، َقهوة، �صاي اأمني با�س، زجنبيل 

بالع�صل، �صوكول، متور، مالبن، فواكة جمففة..
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خالل املوؤمترات واللقاءات الدولية«.

ولفت اإىل اأنه »رغم كل نقاط القوة التي 

اإل  اللبناين  الغذائي  املنتج  بها  يتمتع 

القدرة  يف  كبري  �صعف  من  يعاين  اأنــه 

العربية  املــنــتــجــات  مــع  التناف�صية 

من  للدعم  نــظــراً  الأخــــرى،  والــرتكــيــة 

على  للم�صتثمرين  ال�رشيبية  الإعفاءات 

لل�رشكات  دعــم  واأي�صًا  كبرية  فــرتات 

يف  جمانية  م�صاركة  مبنح  رة 
ّ
امُل�صد

على  وتخفي�صات  الدولية  املعار�س 

على  ينعك�س  مــا  للكهرباء  التعرفة 

الأكالف فت�صبح املناف�صة حمتاجة اإىل 

جهود م�صاعفة يف اإمتام ال�صفقات«.

توجهات مستقبلية
الــتــوجــهــات  ــن  ــــار حــديــثــه ع اإط ويف 

القطاع  اإىل  التوازن  لإعادة  امل�صتقبلية 

»ال�صناعات  الأمــني:  قال   ، ال�صناعي 

ل�صيا�صة  تخ�صع   ل  لبنان  اإىل  الــواردة 

�صبيل  فعلى  وال�صادر  الـــوارد  تــوازن 

من  يعترب  املفرو�صات  قطاع  املــثــال 

ال�صنع  اليدوية  الرتاثية  القطاعات  اأهم 

املــ�ــصــتــوردة  املــنــتــوجــات  تناف�صها 

املفرت�س  من  والتي  اآليًا  وامل�صنوعة 

اأن تكون اجلمارك عليها عالية حلماية 

ال�صناعة الوطنية، واأي�صًا على م�صتوى 

)الف�صتق  ال�صوداين  الفول  كان  الزراعة، 

بكميات  عكار  �صهل  يف  ــزرع 
ُ
ي عبيد( 

مبــردوٍد   املزارعني  على  ويعود  كبرية 

من  الإ�ــصــتــرياد  بــاب  فتح  اأّن  اإل  ــر  واف

دون  ومن  مثاًل  كم�رش  العربية  الــدول 

اأي جمارك ق�صى على تلك الزراعة التي 

تعتا�س منها مئات العائالت«.

املزارع  بدعم  الدولة  تقوم  »اأن  واقرتح 

اأجود  على  للح�صول  تاأهيلية  بــدورات 

بدعمه  الت�صدير  اأبــواب  وفتح  الأنــواع، 

طن  كــل  على  وتقدميات  مبنح  ماليًا 

بند اجلمرك على  يتم ت�صديره، وتعديل 

الأ�صناف امل�صتوردة املناف�صة«.

الإقرتاحات  هذه  تنفيذ  اأن  على  د 
ّ
و�صد

وارتفاع  البطالة  مكافحة  يف  ي�صاهم 

م�صتوى اجلودة وفتح اأبوب الت�صدير من 

امل�صاركة يف  خالل متكني املزارع من 

املعار�س الدولية املدعومة من الدولة.

حلقة مستديرة
ال�صناعات  قــطــاع  اإن  اعــتــرب  واإذ 

القطاع  تنمية  يف  اأهمية  له  الغذائية 

لبنان  يف  »ال�صناعة  قال:  ال�صناعي، 

من  بع�صها  ينتفع  م�صتديرة  حلقة 

مهنتنا  يف  املثال  �صبيل  فعلى  بع�س 

لوكانت الزراعة متوازنة بني ال�صادر 

املحا�صيل  على  دعم  وهناك  والوارد 

الفول  غالبية  �صن�صتهلك  كنا  الزراعية 

ثم  عكار  يف  زرع 
ُ
�صي الــذي  ال�صوداين 

يحتاج  والتحمي�س  حتمي�صه  �صيتم 

ثم  لبنانية  �صناعة  وامللح  ملح  اإىل 

تغليفه بالرول املطبوع وهو �صناعة 

وهي  كراتني  يف  يو�صع  ثم  لبنانية 

قطع  غري  هذا  لبنانية،  �صناعة  اأي�صا 

حتتاجها  الــتــي  وال�صيانة  الــغــيــار 

هذا  اإذاً  للعمل،   واملاكينات  املعدات 

وال�صوق  املزارع  �صي�صغل  فقط  املنتج 

وم�صنع  النايلون  وم�صنع  الزراعية 

من  كبرية  فر�صًا  ويــوؤمــن  الكرتون 

العمالة«.  

 وراأى »اأن تطبيق �رشوط �صالمة الغذاء 

يعود بالنفع على �صمعة املنتج اللبناين 

اللبناين  ال�صناعي  وعلى  عام  ب�صكل 

�رشوط  وجــود  فبمجرد  خا�س  ب�صكل 

�صالمة  يعني  ــذا  ه مطبقة  ومــعــايــري 

غذائية وثقة يف ال�صلعة، هناك �رشكات 

كثرية تطبق موا�صفات اجلودة و�صالمة 

الغذاء على نف�صها اإميانًا منها باأنها هي 

اجلودة  معايري  ارتفعت  فكلما  الرابحة 

الثقة  اأ�صهم  ارتفعت  الغذائية  وال�صالمة 

لدى امل�صتهلك جتاه ال�صلعة وكل زيادة 

املعايري  ب�صبب  املنتج  على  الكلفة  يف 

يف  واملـــادي  املعنوي  بالربح  تعود 

وترفع  ال�رشكة  لدى  املبيعات  زيــادة 

من �صمعتها«.

رغم كل نقاط القوة التي 
يتمتع بها المنتج الغذائي 

اللبناني إال أنه يعاني من 

ضعف كبير في القدرة 

التنافسية مع المنتجات 

العربية والتركية األخرى

إن تطبيق شروط سالمة 
الغذاء يعود بالنفع على 

سمعة المنتج اللبناني 

بشكل عام وعلى الصناعي 

اللبناني بشكل خاص
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»خمابز  جعلت  الأولية  املواد  جودة  مع  عامًا   46 خربة  اإقرتان 

يف  واحللويات  والكعك  اخلبز  �صناعة  عامل  يف  تتاألق  الأمــراء« 

لبنان، حيث تعمل يف فروعها على خدمة زبائنها عرب ت�صنيع 

اأف�صل املنتجات واأجودها. مع »ال�صناعة والإقت�صاد«، ا�صتذكر 

النجاح  من  طويلة  �صنوات  اإبراهيم  اأحمد  الأمــراء  خمابز  مدير 

كانت  حيث   ،1970 عام  تاأ�صي�صها  منذ  المــراء  اأفــران  عا�صتها 

�صمح  كبري،  بجٍد  عمل  الذي  اإبراهيم  كاظم  ال�صيد  مع  الإنطالقة 

عمل  ا�صتمرارية  �صمن  ما  وولئهم  الزبائن  ثقة  ك�صب  لل�رشكة 

خمابز الأمراء وتو�صعها، فب�صعيها الدائم لتاأمني حاجات زبائنها 

اأجود  باعتماد  حاجاتهم  وتلبي  ر�صاهم  تك�صب  منتوجات  من 

املواد الأولية واحلر�س على اتباع اأعلى معايري النظافة مدعومة 

بخربة كبرية لدى فريق العمل متكنت من التو�صع وافتتاح فروع 

عدة يبلغ عددها اليوم ثالثة فروع تتوزع يف اجلمهور، احلدث، 

و�صفري«.

ز على مدى ع�رشات 
ّ
واعترب اإبراهيم اأن عمل »خمابز الأمراء متي

ال�صنوات باملتابعة الدقيقة لعمليات الإنتاج اإميانًا من القيمني 

عليها باهمية عملهم يف ال�صناعات الغذائية التي ترتبط اإىل حد 

كبري ب�صحة امل�صتهلكني وحياتهم«. وراأى اإبراهيم اإن »�صناعة 

القيمون  يعمل  لذلك  واحل�صا�صية  بالدقة  تتميز  �صناعة  اخلبز 

على خمابز الأمراء على متابعة تفا�صيل العمل كافة، فرياقبون 

عملية الإنتاج من األفها اإىل يائها من اأجل �صبط معايري اجلودة 

من  عالية  مب�صتويات  يتميز  منتج  لتقدمي  النظافة  وم�صتويات 

ال�صالمة الغذائية«.

تطور كبير
ولفت اإبراهيم اإىل»اأن �صناعة الرغيف تطورت اإىل حد كبري عرب 

على  القطاع  اأ�صحاب  انفتاح  لفتًا  كان  اأنه  واعترب  ال�صنوات«، 

جديدة  اأ�صناف  وابتكار  الإنتاج  يف  اجلديدة  التقنيات  تقبل 

تر�صي امل�صتهلكني وتدفعهم اإىل �رشائها«. واعترب اأن »هذا الواقع 

دفع، لي�س فقط خمابز الأمراء، بل موؤ�ص�صات كثرية يف لبنان اإىل 

�صناعية  موؤ�ص�صات  اإىل  املح�س  العائلي  الإطــار  من  النتقال 

متميزة تقدم اإنتاجًا بكلفة معقولة ونوعية ممتازة«.

وك�صف اأن افران الأمراء مل يقت�رش ت�صويقها على الرغيف اللبناين 

اخلبز  التقليدي،  اللبناين  اخلبز  اإىل  اإ�صافة  لي�صمل  تطور  بل 

)البقالوة  التقليدية  العربية  الكعك واحللويات  واأنواع  الأوروبي 

والآي�س  )الكاتو  اأنواعها  على  الغربية  واحللويات  واملربومة...( 

كرمي(.

زت يف هذا الإطار ب�صلوك خط اإنتاج 
ّ
واأعلن اأن »خمابز الأمراء متي

مخابز األمراء .. سعي مستمر نحو األفضل 
إبراهيم: البقاء للجودة
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املاأكولت ال�صحية اخلا�صة ملتتبعي اأنظمة غذائية معينة 

من مر�صى ال�صكري وغريهم«.

جائزة الجودة
ّد اإبراهيم على »اأن خمابز الأمراء تتمتع بحداثة كبرية 

و�صد

جداً حيث يعمد القيمون عليها على مواكبة كل تطور يطراأ 

للزبائن«.  الأف�صل  تقدمي  بهدف  الرغيف  �صناعة  عامل  يف 

واعترب اأن نيل »خمابز الأمراء جائزة اأوروبا الذهبية للجودة 

دليل وا�صح على �صعيها الدائم نحو الأف�صل وعلى جهدها 

لإي�صال �صناعتها اإىل اأعلى م�صتويات التطور واحلرفية«.

واعترب اأن »هناك حتديات كثرية تواجه القطاع ال�صناعي 

»الظروف  اأن  وراأى  الرغيف«.  �صناعة  فقط  ولي�س  ككل 

الأمنية ال�صيئة تطاول بتداعياتها ال�صلبية الإقت�صاد ب�صكل 

كبري  حد  اإىل  يــرتوون  امل�صتثمرين  يجعل  ما  جــداً،  كبري 

»حال  وقــال:  ال�صوق«.  يف  جديدة  ا�صتثمارات  �صخ  قبل 

دول  تطاول  بل  لبنان  على  تقت�رش  ل  هذه  الالاإ�صتقرار 

والإنتظار.  الرتقب  يجعلنا يف حال من  ما  كافة،  املنطقة 

باإحدى  ولبنان مير  اأ�صبح �صعبًا جداً،  الإقت�صادي  الواقع 

يتعافى  اأن  ناأمل  الإطالق،  على  الإقت�صادية  اأزماته  اأ�صواأ 

منها يف وقت قريب«. 

واأ�صاف: »القدرة ال�رشائية لدى �رشيحة كبرية من اللبنانيني 

تراجعت، ما يجعل بع�س املنتجات، وب�صبب تدين اأ�صعارها 

اإننا  اجليد.  لالإنتاج  حقيقية  مناف�صة  جودتها،  تدين  ورغم 

والنوعية  للجودة  يبقى  واأخــرياً  اأوًل  البقاء  اأن  يقني  على 

اجليدة، لكن تبقى هذه امل�صاألة حتديًا حقيقيًا وكبرياً يجب 

مواجهته لن�صمن ا�صتمراريتنا ومنو عملنا«. 

مبادرات فردية
غياب  هو  �صوءاً  الأمور  يزيد  »ما  اأن  اإىل  اإبراهيم  لفت  واإذ 

وزارة  دور  تفعيل  »ينبغي  اأنه  راأى  الدولة«،  من  دعم  اأي 

املعنية  القت�صادية  ال�صيا�صات  و�صع  لي�صمل  ال�صناعة 

بتنمية القطاع، وتقدمي الت�صهيالت الالزمة لتحفيز القطاع 

وتقلي�س  الإنتاج  وخطوط  موؤ�ص�صاته  تطوير  على  اخلا�س 

الكلفة املرتبطة به، مبا ي�صاهم يف رفع تناف�صية ال�صناعات 

الوطنية«.

�صارت على  تاأ�صي�صها  الأمراء ومنذ  اأن »خمابز  د على 
ّ
و�صد

طريق التو�صع والتطور، وحاليًا هناك خطط تو�صعية متعددة 

اإل  من املنتظر اأن حتمل جناحات اإ�صافية ملخابز الأمراء 

اأن الك�صف عنها وتنفيذها يبقى رهن ا�صتقرار الو�صع الأمني«. 

اإبراهيم خطت  ال�صيد كاظم  والدي  1970 ومع  »منذ عام  وقال: 

خمابز الأمراء خطوات كتب لها النجاح لأنها اأتت وفقًا لدرا�صات 

طاولت ال�صوق والواقع الإقت�صادي، ونحن وانطالقًا من اإمياننا 

الوقت  و�صننتظر  مكان،  نقف يف  اأن  ل ميكن  ب�صناعتنا  الكبري 

اإىل الأمام بهدف موا�صلة تقدمي  املنا�صب لنتقدم بخطى ثابته 

اأف�صل املنتجات لزبائننا واأجودها«.

تفاوؤله  عن  اإبراهيم  ــرب  اأع املحيطة،  الأو�ــصــاع  �صوء  ورغــم 

مب�صتقبل القطاع ال�صناعي اإذ اإن ال�صناعة اللبنانية، كانت ول 

تزال، تعتمد ب�صكل كبري على املبادرات الفردية للقطاع اخلا�س 

قدرة  لبنان  يف  ال�صناعي  اخلا�س  القطاع  اأثبت  وقد  اللبناين. 

والأمنية،  وال�صيا�صية  الإقت�صادية  التحديات  مع  التكيف  على 

الإقليمية  الأ�صواق  يف  الإقت�صادية  امل�صتجدات  اإىل  بالإ�صافة 

والدولية«.

تتمتع مخابز األمراء بحداثة كبيرة جدًا حيث يعمد 

القيمون على مواكبة كل تطور يطرأ في عالم 

صناعة الرغيف بهدف تقديم األفضل للزبائن
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واأو�صح اأن مياه الرحيق تتمتع مبعايري 

جودة مرتفعة اإذ اإنها تعباأ من منبع يقع 

لبنان، حتيط  ال�صياد جنوب  يف كوثرية 

به حممية طبيعية من �صاأنها املحافظة 

على نقاوة املياه.

معايير السالمة
ــاأمــني �صحة  ــت ـــه »ل اأن ـــاب  وكــ�ــصــف دي

املعايري  ال�رشكة  تتبع  املنتج،  و�صالمة 

العاملية ISO 22000، كما تقوم ال�رشكة 

بحيث   HACCPالـ نــظــام  بتطبيق 

الغذاء من خالل  تتحقق �صحة و�صالمة 

البيولوجية  املخاطر  وحتليل  مراقبة 

تاأمني  خالل  والفيزيائية  والكيميائية 

معاجلة  وحت�صري  الأولية،  املواد  ونقل 

حتى  ــع  ــوزي ــت وال الت�صنيع،  املــيــاه، 

ال�رشكة  اأن  اأعلن  ا�صتهالك املنتج«. كما 

  PRE-REQUISITEالـ برنامج  تتبع 

ال�صحية  البنية  لتاأمني   PROGRAM
والنظيفة. وك�صف اأن ال�رشكة ت�صم خمترباً 

املياه  فح�س  بعملية  للقيام  خا�صًا 

ميكروبيولوجية،  حتاليل  من  اليومية 

اإىل  بالإ�صافة  وكيميائية  فيزيائية، 

املختربات  اأكــرث  اإىل  تر�صل  فحو�صات 

املعتمدة يف لبنان وذلك لتاأمني املياه 

اأن  واأو�صح  وال�صليمة.  ال�صحية  النقية 

بعملية  يوميًا  يــقــوم  ال�رشكة  خمترب 

وفيزيائية  كيميائية  وحتاليل  فح�س 

العينات  توؤخذ  حيث  وميكروبيولوجية، 

خالل  املعاجلة،  قبل  ما  من  للفح�س 

تتم  حيث  الأخــري،  املنتج  ومن  التعبئة 

عملية التحليل بح�صب املعايري اللبنانية 

.»libnor

دور الحداثة
احلداثة  متابعة  »اأن  اإىل  دياب  واأ�صار 

ال�رشكة  اأ�صا�صيًا يف جناح  كانت عاماًل 

ملا ت�صاهم فيه من �صبط ملعايري اجلودة 

اإىل  واأ�صار  الإنتاج«.  لتكلفة  وتخفي�س 

اأن »م�صنع رحيق يتمتع بحداثة كبرية، 

 PRP’sحيث �صمم املعمل ليتوافق مع الـ

و الـGMP’s )ممار�صات الت�صنيع اجليد(

ولفت   .HACCPالـ اأ�ص�س  مع  وليتطابق 

ملعاجلة  ق�صمًا  ي�صم  »املعمل  اأن  اإىل 

با�صتخدام  املعاجلة  تبداأ  حيث  املياه 

الفالتر )فلرت رملي، فلرت كربون، وفلرت 

ـــالأوزون  ب التعقيم  مرحلة  ثــم  قطن( 

د 
ّ
و�صد البنف�صجية.  فوق  بالأ�صعة  يليها 

واخلزانات  التمديدات  جميع  اأن  على 

�صتيل  ال�صتانل�س  من  هي  امل�صتعملة 

الـCIP للقيام  316، كما ي�صتخدم نظام 
بعملية التنظيف والتعقيم لكل الق�صاطل 

بعد  امل�صتخدمة  واملاكينات  واملعدات 

عملية التعبئة، كما ي�صم ثالثة خطوط 

اإنتاج اأوتوماتيكية. 

املنتج،  جودة  »ل�صمان  اأنه  على  د 
ّ
و�صد

نوعية  اأف�صل  الرحيق  مياه  ت�صتخدم 

وموافق  �صحية  عبوات  وهي  للعبوات، 

عليها من قبل منظمات �صحية، منا�صبة 

احلليب  وحلفظ  الأطفال  غذاء  لتح�صري 

توؤمن  النيرتايت،  على  حتتوي  لأنــهــا 

الذين  لالأ�صخا�س  اليومي  الرتطيب 

يعانون من البدانة ومر�صى ال�صكري«.

شركة الرحيق لتوزيع المياه .. خطوات واثقة نحو النجاح
دياب: منتج جديد في األسواق قريبًا

�صحي  منتج  وتقدمي  الزبائن  باإر�صاء  التم�صك 

و�صليم، �صمح لـ»�رشكة الرحيق لتوزيع املياه« 

بالتاألق وحجز مكاٍن مرموق لها بني اأبرز ال�رشكات 

العاملة يف قطاع معاجلة املياه وتعبئتها.

متيرّزت  التي  الإنطالقة،  على  م�صت  عامًا   16

خاللها م�صرية �رشكة الرحيق بالنجاح املتوا�صل 

والتطورّر امل�صتمررّ. فبجهود القيمني على ال�رشكة 

علي  العام  ومديرها  موؤ�ص�صها  طليعتهم  ويف 

دياب، متكرّنت ال�رشكة من التغلب على حتدياٍت 

لكل  الدقيقة  املتابعة  عب  واجهتها  كثرية 

تفا�صيل العمل يف خمتلف اأق�صام ال�رشكة، حيث 

جهد  اأي  توفر  مل  ال�رشكة  »اأن  اإىل  دياب  اأ�صار 

اإل وقامت به من اأجل تقدمي منتج عايل اجلودة 

ك�صب  بهدف  عالية  نظافة  مبعايري  ويتمتع 

الزبائن واحلفاظ على ولئهم«.
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تحّدي المنافسة
و�صلط دياب ال�صوء على »الإهتمام الكبري 

الذي توليه ال�رشكة لطرق التخزين حيث 

باملواد  خا�صًا  خمزنًا  ال�رشكة  حتوي 

 5 ليرت،   2 ملنتجات  وخمــزنــًا  الأولــيــة، 

ليرت، 0.5 ليرت، 300 ملل، والـ6 و10 ليرت، 

د 
ّ
و�ّصد ليرت.   19 الـ  لغالونات  وخمزنًا 

على اأن جميع املواد الأولية امل�صتخدمة 

وموثوقة،  معروفة  م�صادر  مــن  هــي 

للمعاينة  تخ�صع  اأنها  اإىل  بالإ�صافة 

اإىل  واأ�صار  الإ�صتخدام«.  قبل  والفح�س 

»اأن جميع امل�صتودعات تخ�صع ل�رشوط 

التهوئة  لناحية  ال�صحي  التخزين 

اتباع  احلــ�ــرشات،  مكافحة  املنا�صبة، 

قاعدة FIFO، والتنظيف املتوا�صل«.

جمتمعة  ــور  الأم هــذه  »كــل  اأن  واعترب 

ــ�ــرشكــة مــن تــخــطــي حتــدي  مــّكــنــت ال

الذي  القطاع  يف  املوجودة  املناف�صة 

ي�صم عدداً كبرياً من ال�رشكات«. وقال: 

كبرية  زبائننا  لنا  يوليها  التي  »الثقة 

واكبوا  عامًا   16 مــدى  على  فهم  جــداً 

وامل�صتوى  تطورها،  ومراحل  ال�رشكة 

العايل من الإدارة والتنظيم الذي تخ�صع 

اأربعة  العامة  اإدارتها  يتبع  حيث  له، 

اإدارات اأ�صا�صية وهي الإدارة التنفيذية، 

واإدارة  ال�صيانة،  اإدارة  الإنتاج،  اإدارة 

اإدارة  اإىل  اإ�صافة  واملبيعات  التوزيع 

املمثلة  اجلودة  واإدارة  الزبائن  خدمة 

وفريق  الأغذية  و�صالمة  �صحة  بفريق 

املخترب«.

منتج جديد
وك�صف دياب اأن »اجلودة التي تتمتع بها 

الأ�صواق  بولوج  لها  �صمح  الرحيق  مياه 

اخلارجية ول �صيما الأفريقية، حيث يتم 

على  الأ�صواق  تلك  اإىل  حاليًا  الت�صدير 

يف  اأخرى  اأ�صواق  على  الإنفتاح  يتم  اأن 

امل�صتقبل«.

طرح  ب�صدد  الرحيق  »مياه  اأن  واأعلن 

منتج جديد يف ال�صوق وهو عبوات الـ15 

ز باإمكانية التخل�س من 
ّ
ليرت، التي تتمي

العبوات  بعك�س  اإ�صتعمالها  بعد  العبوة 

الكبرية الأخرى«.

تــفــاوؤلــه مب�صتقبل  عــن  ديـــاب  واأعـــرب 

باأهمية  ــان  الإمي اإن  اإذ  الرحيق،  مياه 

طريقًا  من�صي  جعلنا  ووطننا  عملنا 

طويلًة من النجاح خطوة بخطوة، حتى 

الوحيد  امل�صنع  الرحيق  م�صنع  اأ�صبح 

يف  املياه  بتعبئة  يقوم  الذي  لبنان  يف 

 0.5 الـ0.3 ليرت، و  دة ت�صم 
ّ
عبوات متعد

ليرت، و 1.5 ليرت، و 2 ليرت، و 6 ليرت، و 10 

ليرت، و19 ليرت، و15 ليرت قريبًا«.

يعتبرمصنع شركة الرحيق 

لتعبئة المياه، المصنع الوحيد 

في لبنان الذي يقوم بتعبئة 

المياه في عبوات متعّددة تضم 

الـ0.3 ليتر، و 0.5 ليتر، و 1.5 ليتر، 

و 2 ليتر، و 6 ليتر، و 10 ليتر، و19 

ليتر، و15 ليتر قريبًا
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ومعدات  ــران  الأف لت�صنيع  مكي  »ه�صام  �رشكة  ملدير  وفقًا 

مكي  ه�صام  �رشكة  منتجات  مييز  »ما  مّكي  ح�صن  املخابز« 

تتمتع  اإذ  العالية  واجلــودة  الكبرية  الإنتاجية  القدرات  هي 

مبوا�صفات توازي املوا�صفات الأوروبية. واأعلن اأن »ال�رشكة 

تقدم لزبائنها مروحة وا�صعة من املنتجات تت�صمن خطوط 

اإنتاج اآلية للخبز اللبناين والتورتيال، التنور واأفران املعجنات. 

ومعدات  لــوازم  وجميع  وفــرادات  قطاعات  اإىل  بالإ�صافة 

املخابز واحللويات«.

تنّوع اإلنتاج
�صمح  الإنتاج  يف  التنوع  »هــذا  اأن  على  مكي  ح�صن  د 

ّ
و�صد

لل�رشكة بالإنفتاح على عدة اأ�صواق يف اخلارج ويف طليعتها 

ع 
ّ
الأ�صواق العربية والأفريقية«. ولفت اإىل اأن »وجود هذا التنو

اختلفت  مهما  زبائنها  بخدمة  لل�رشكة  ي�صمح  الإنتاج  يف 

دول  منها  والعاملية  العربية  الأ�صواق  يف  طلباتهم  وتنوعت 

اخلليج واأفريقيا واآ�صيا واأمريكا وغريها«.

رفيعة  �رشكات  لعدة  وكيلة  مكي  ه�صام  »�رشكة  اأن  وك�صف 

امل�صتوى يف جمال ت�صنيع معدات املخابز واحللويات وهذا 

ما يجعلها �صباقة يف كل ما هو جديد يف عامل �صناعتها«.

معيار  هو  زبائنها   جناح  اأن  جيداً  تدرك  »ال�رشكة  اأن  واأكد 

يتميز  �صيانة  فريق  ال�رشكة  ت�صم  لذلك  لنجاحها،  ا�صا�صي 

معاجلة  على  وقــادر  واملهنية،  احلرفية  من  عــاٍل  مب�صتوى 

»اأن  على  د 
ّ
و�صد قيا�صية«.  ب�رشعة  الزبائن  تواجه  م�صكلة  اأي 

واأعطتها  جداً  كبري  ب�صكٍل  ال�رشكة  زت 
ّ
مي ال�صيانة  خدمات 

دفعًا اإىل الأمام عرب تو�صيع دائرة زبائنها«.

حسن اإلدارة
تفا�صيل  اأدق  ومتابعة  الإدارة  ح�صن  اأن  مكي  ح�صن  وك�صف 

ال�صوق خالل فرتة  نف�صها يف  اإثبات  ال�رشكة من  العمل مّكن 

ق�صرية. وقال: »نتابع يف اإدارة ال�رشكة عمليات الت�صنيع من 

التاأكد من �صحتها وتقدمي منتج خاٍل  اإىل يائها بغية  األفها 

من اأي �صوائب. وتتبع هذه العملية اإدارة العالقة مع الزبائن 

اإمنا  فقط،  منتجاتها  بيع  على  ال�رشكة  دور  يقت�رش  ل  حيث 

توؤدي دوراً ا�صت�صاريًا حيث تقدمي الن�صح لزبائنها باملنتجات 

»شركة هشام مكي لتصنيع األفران ومعدات المخابز ش.م.م«.. 40 عامًا من الخبرة
حسن مكي: سّباقون في طرح كل جديد

اجلودة العالية وخبة الفنيني يف ت�صنيع وتركيب 

املخابز، حجزت ل�رشكة ه�صام مكي لت�صنيع الأفران 

ومعدات املخابز مكانًا مرموقًا بني ال�رشكات العاملة 

املهند�س  موؤ�ص�صها  بخبة  مت�صلحة  القطاع.  يف 

ه�صام مكي التي تفوق الـ 40 عامًا، تخطو ال�رشكة 

واخلارجية،  املحلية  الأ�صواق  يف  واثقة  خطواتها 

متخذة من جودة منتجاتها وتنوعها رفيقًا لها.

www.hmclebanon.com
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وك�صف يف هذا الإطار عن اأن ال�رشكة تو�صع عملها اإذ �صتعمد 

اإىل طرح منتجات جديدة يف ال�صوق«.

تحديات كثيرة
وراأى ح�صن مكي اأن القطاع ال�صناعي يواجه عدداً كبرياً من 

الإقت�صادي  والرتاجع  الالاإ�صتقرار  حالت  اإن  اإذ  التحديات، 

التي يعي�صها لبنان قد تدفع اأ�صحاب ال�رشكات اإىل فرملة اأي 

�صخ ل�صتثمارات جديدة يف عملهم.

اإميانها بعملها  اأن »�رشكة ه�صام مكي وانطالقًا من  وك�صف 

ت�صعى دائمًا اإىل الأف�صل رغم الأو�صاع غري امل�صتقرة اإذ تعتمد 

اإىل حد كبري على انت�صارها وعملها يف الأ�صواق اخلارجية«.

اإذ  ال�صناعي،  القطاع  دعــم  ــرشورة  � على  مكي  ح�صن  د 
ّ
و�صد

ال�صعيد  على  اأهميته  من  الرغم  وعلى  القطاع  هذا  اليوم  يعاين 

الإقت�صادي، من غياب اأي دعم من الدولة يف 

حني تتمتع ال�صناعات يف الدول 

يتمثل  كبري  بدعم  الخــرى 

ــدمي تــ�ــصــهــيــالت  ــق ــت ب

كثرية.

الأف�صل التي ت�صتطيع اأن تلبي حاجاتهم«.

د على اأن »عالقة الزبائن مع �رشكة ه�صام مكي ل تنتهي 
ّ
و�صد

مع انتهاء عملية البيع، اإمنا ت�صتمر عرب فريق ال�صيانة اجلاهز 

ملوؤازرته عند ح�صول اأي م�صكلة.

ولفت اإىل اأن »هذه الآلية املنظمة التي تعتمدها ال�رشكة من 

�صاأنها جعلها حمط ثقة لدى زبائنها وتك�صبها ولءهم«.

منافسات طبيعية
د 

ّ
�صد ال�صوق،  يف  مناف�صات  وجود  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

�صحي  ودليل  طبيعي  اأمر  املناف�صات  »اأن  على  مكي  ح�صن 

يح�صل يف �صوق ت�صم عدة �رشكات تعمل يف املجال نف�صه«. 

واعترب اأنه »من املهم عدم خروج هذه املناف�صات عن اإطارها 

ال�صحيح فتبقى ال�رشكات حمافظة على اجلودة التي تقدمها 

ويبقى للزبائن حق الإختيار مع من يتعاملون«.

هذه  من  خطر  باأي  ت�صعر  ل  مكي  ه�صام  »�رشكة  اأن  واأعلن 

املناف�صات يف ال�صوق، اإذ اإن جودة اإنتاجها و�رشعة خدماتها 

جتعلها يف مركز متقدم �صمن ال�رشكات العاملة يف القطاع«.

آفاق التطور
واعترب ح�صن مكي »اأن انفتاح �رشكة ه�صام مكي على الأ�صواق 

تطورها  اآفاق  ع 
ّ
يو�ص اإذ  الكثري،  لها  يعني  والعاملية  العربية 

�رشكة  اأي  وعلى  ن�صبيًا  �صغرية  اللبنانية  فال�صوق  ومنوها. 

مبيعاتها  لرتفع من حجم  تتخطاها  اأن  للنمو  تطمح 

وحتقيق معدلت منو اأف�صل«.

مهمًا  ــراً  اأم »النفتاح  هــذا  يف  وراأى 

الإقــتــ�ــصــادي،  ال�صعيد  على  جـــداً 

ومنوها  الــ�ــرشكــات  فا�صتمرارية 

اإذ من  اإقت�صادي كبري  ذات مفعول 

�صاأنه خلق املزيد من فر�س العمل 

والتقليل من ن�صب البطالة واحلد من 

الهجرة وتخفي�س ن�صب الفقر«.

يف  مكي  ه�صام  �رشكة  »اأن  وك�صف 

اإىل  با�صتمرار  تطور م�صتمر وت�صعى 

ا�صتقدام وتقدمي ابرز ما مت التو�صل 

واملخابز،  الأفران  �صناعة  يف  اإليه 
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1960، خطت �رشكة ال�صمال لالأجبان والألبان واحلليب  عام 

اأمامها اجلودة  اأوىل خطواتها يف طريق جناح طويلة عبدته 

اأكرث من ن�صف  العالية التي بقيت رفيقة منتجاتها على مر 

اإذ  بالكامل  �صالكة  تكن  مل  هذه  النجاح  طريق  اأن  اإل  قرن. 

�صابتها عراقيل كثرية يف ظل وجود عدد 

كبري من ال�صعوبات، وحدها روح التحدي 

عجاج،  العزيز  عبد  ال�رشكة  مدير  دفعت 

عرب  ال�رشكة  وتو�صيع  تطوير  موا�صلة  اإىل 

افتتاح حمال تعنى ببيع منتجاتها وتوّطد 

عالقات ال�رشكة مع زبائنها عرب التوا�صل 

جناح  يعود  لعجاج،  وفقًا  معهم.  املبا�رش 

متابعة  اأبرزها  معايري  عدة  اإىل  ال�رشكة 

بهدف  تفا�صيلها  بكل  الإنتاج  عمليات 

على  ــاظ  ــف واحل اجلــــودة  مــعــايــري  �صبط 

تتنا�صب  النظافة  من  عالية  م�صتويات 

يف  ي�صاهم  ما  الغذائية  ال�صالمة  ومعايري 

الزبائن  ا�صتح�صان  د يلقى 
ّ
تقدمي منتج جي

كافة.

منتج جيد
حداثة  من  به  يتمتع  مبا  ال�رشكة  »م�صنع  اأن  عجاج  واعترب 

اجلودة،  معايري  �صبط  يف  اإ�صافيًا  عاماًل  �صكل  جداً،  كبرية 

قدٍر  على  وماكينات  اآلت  ا�صتقدام  اإىل  ال�رشكة  عمدت  حيث 

كبري من التطور«.

وراأى اأن »التوا�صل اجليد مع الزبائن وتقدمي منتجات جيدة 

ال�صوق  تعانيها  التي  التخمة  رغم  بالإ�صتمرار  لل�رشكة  �صمح 

اللبنانية يف ما يخت�س بعدد م�صانع الألبان والأجبان الكبري 

قة، 
ّ
يف لبنان«. وقال: »لبنان بلد �صغري وبالتايل �صوقه �صي

العاملة يف  املناف�صة بني امل�صانع  ة 
ّ
اأمر يرفع من حد وهذا 

القطاع اإىل حد كبري جداً ول �صيما يف ظل غياب اأي �صيا�صات 

حمائية متنع ال�صترياد من اخلارج«.

ن�صتطيع  ل  عديدة  م�صتوردة  منتجات  »هناك  واأ�ــصــاف: 

ك�صناعيني اإنتاجها ب�صبب كلفة اإنتاجها العالية  يف لبنان، 

ال�صناعي  القطاع  دعــم  ــرشورة  � على  ال�صوء  ي�صلط  وهــذا 

فيه  العاملة  ال�رشكات  ا�صتمرارية  �صمان  اأجل  من  وحمايته 

واحلفاظ على فر�س العمل املطروحة من قبلها«.

تنظيم القطاع
الدولة  من  كبرية  التفاتة  اإىل  »نحتاج  اأننا  اإىل  عجاج  ولفت 

تنظم القطاع وتتخذ تدابري حلمايته ت�صع قيوداً على الإ�صترياد 

كما هي حال الدول الأخرى، فالو�صع الإقت�صادي �صيء ب�صكل 

عام نتيجة الأزمات املتالحقة التي ي�صهدها لبنان«.

ال�صيا�صي  ال�صتقرار  يبقى عدم  ذكر  ما  »رغم  اأنه  اإىل  واأ�صار 

التحديات،  اأبرز  الإقت�صاد  على  الكبرية  ال�صلبية  وتداعياته 

يف  جديدة   ا�صتثمارات  اأو  تطويرية  خطط   اأي  يفرمل  اإذ 

ال�صمال  �رشكة  »وحاليًا  اأنــه  اإىل  ولفت  كافة«.  القطاعات 

ب�صدد  لي�صت  واحلليب  والألبان  لالأجبان 

اأنها  �صيما  ول  تو�صعية  خطط   اأي  تنفيذ 

ومنذ تاأ�صي�صها تواكب الطلب املطروح يف 

ال�صوق بنجاح«.

ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل 

و�رشكة  عــام  ب�صكل  ال�صناعي  القطاع 

د عجاج على اأن 
ّ
ال�صمال ب�صكل خا�س، �صد

�صالحهم  هو  بوطنهم  اللبنانيني  »اميــان 

الدائم يف مواجهة كل التحديات وامل�صي 

بد  ل  ال�صعوبات  كل  ورغم  الأمــام،  نحو 

لل�صناعيني من اأن يوا�صلوا جناحهم كما 

عهدناهم دومًا ول بد ل�رشكة ال�صمال من 

كما  النجاح  طريق  يف  �صريها  تتابع  اأن 

كانت دائمًا على مدى 55 عامًا«.

شركة الشمال لألجبان واأللبان والحليب .. نجاح قوامه الجودة
عجاج: لتدابير حمائية تمنع اإلستيراد

التواصل الجيد مع الزبائن 

وتقديم منتجات جيدة سمح 

لشركة الشمال لألجبان 

واأللبان والحليب باإلستمرار 

رغم التخمة التي تعانيها 

السوق في ما يختص بعدد 

مصانع األلبان واألجبان 

الكبير في لبنان



 �رسكة ال�سمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�شتقات الحليب

 Milk-Chees & Dairy Products

العنــوان : مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف : ٢٨٦4٣٣ )٣(٩٦١  - ٢٠٦4٣٣ )٦(٩٦١ 

 ADDRESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 (6) 206433 - 961 (3) 286433
St-alchimal@hotmail.com
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رفيق  »موؤ�ص�صة  اأن  على  الر�صيدي  د 
ّ
و�صد

على �صبط  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  الر�صيدي 

معايري اجلودة يف �صناعتها عرب ا�صتخدام 

اأجود اأنواع املواد الأولية والقيام بدورات 

اأ�صبح  تدريبية مكثفة لفريق العمل الذي 

على درجة عالية من الإحرتاف واملهنية 

يف عمله«.

الر�صيدي  رفيق  »موؤ�ص�صة  اأن  على  د 
ّ
و�صد

تواكب  اإذ  كبرياً  اهتمامًا  لزبائنها  تويل 

على  م�صتمر  ب�صكل  وتعمل  حاجاتهم 

مهما  اأذواقـــهـــم  ينا�صب  ــاج  ــت اإن تــقــدمي 

اختلفت وتنوعت«.

5 فروع
اأولهــا  التي  الثقة  اأن  الر�صيدي  وراأى 

جناحها  �صت 
ّ
كر الر�صيدي  لرفيق  الزبائن 

اليوم  تنت�رش  حيث  ع 
ّ
بالتو�ص �صمحت  اإذ 

موؤ�ص�صة رفيق الر�صيدي يف مناطق لبنانية 

خمتلفة عرب خم�صة فروع يف احلمرا، برج 

اأبي حيدر، ال�صوديكو، اجلديدة، اإ�صافة اإىل 

الفرع الرئي�صي يف عا�صة بكار.

واعترب اأن »فروع املوؤ�ص�صة اأ�صبحت مق�صداً 

املناطق،  جميع  من  اللبنانيني  جلميع 

عت اأبواب الأ�صواق اخلارجية اأمامها 
ّ
و�رش

اأ�صواق  اإىل  الت�صدير  حاليًا  يتم  حيث 

والأردنية،  ال�صعودية،  كال�صوق  متعددة 

والكندية وال�صوي�رشية«.

دور مهم
موؤ�ص�صة  جناح  اأن  اإىل  الر�صيدي  واأ�صار 

على  فقط  يقت�رش  مل  الر�صيدي  رفيق 

لها  كــان  بل  زبائنها،  حاجات  تلبية 

منتجات  تطوير  يف  الأهمية  بالغ  دور 

اأ�صا�صية كالقطايف والق�صطة واملغربية 

والــعــثــمــلــيــة والـــرقـــاقـــات والــكــنــافــة 

وال�صفوف والنمورة والبقالوة باأنواعها 

كافة وحالوة اجلنب واملعمول واأ�صناف 

اأ�ــصــنــاف  اإىل جــانــب  اأخــــرى  ــدة  ــدي ع

رم�صانية مو�صمية.

رفيق  ملوؤ�ص�صة  ـــان  »ك ـــه  اأن وكــ�ــصــف 

وانت�صار  �صهرة  يف  ال 
ّ
فع دور  الر�صيدي 

تعريف  عرب  وعامليًا  عربيًا  املغربية 

الأ�صواق اخلارجية عليها«.

المنافسات
التحديات  اأبـــرز  اأن  الر�صيدي  وراأى 

املناف�صات  يف  تتمثل  حاليًا  املوجودة 

اأن  على  د 
ّ
و�صد القطاع،  ي�صهدها  التي 

هذه  تواجه  الر�صيدي  رفيق  موؤ�ص�صة 

املناف�صات عرب مت�صكها مب�صداقيتها يف 

منتجاتها  جودة  على  واحلفاظ  عملها 

مر  على  زبائنها  عهدها  كما  لتبقى 

ع�رشات العقود.

الر�صيدي  رفيق  موؤ�ص�صة  »اأن  واأعــلــن 

بدء  عــرب  التو�صع  طريق  على  �صت�صري 

عرمون  يف  اجلديد  م�صنعها  يف  العمل 

والذي يتميز بحداثة كبرية اإذ مت جتهيزه 

باآلت حديثة ومتطورة لإنتاج اأ�صناف 

موؤ�ص�صة  ت�صهد  اأن  وتــوقــع  مــتــعــددة«. 

رفيق الر�صيدي املزيد من الإنفتاح على 

الأ�صواق خارجيًا مع اإن�صاء امل�صنع«.

ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل 

وموؤ�ص�صة  الغذائية  ال�صناعات  قطاع 

القطاع  اأن  اإىل  لفت  الر�صيدي،  رفيق 

على  �صارا  الر�صيدي  رفيق  موؤ�ص�صة  كما 

طريق النجاح يف لبنان واملنطقة ومن 

الالزمة من  دون �صك ومع بدل اجلهود 

ال�صناعيني اللبنانيني �صيبقيان كذلك.

»مصنوعات وحلويات رفيق الرشيدي«.. 165 عامًا مرت وال تزال المسيرة مستمرة
الرشيدي: نسير على طريق التوسع

تنتشر اليوم مؤسسة رفيق 

الرشيدي في مناطق لبنانية 

مختلفة عبر خمسة فروع في 

الحمرا، برج أبي حيدر، السوديكو، 

الجديدة، إضافة إلى الفرع 

الرئيسي في عاشة بكار

انطالقة  كانت  بريوت  اأ�صواق  منطقة  ومن   ،1851 عام  يف 

احلاج  مع  الر�صيدي  رفيق  وحلويات  م�صنوعات  موؤ�ص�صة 

�صكرّة  على  املوؤ�ص�صة  و�صع  يف  الذي جنح  الر�صيدي  ح�صن 

قرٍن  اأكرث من  جناح متوا�صل عا�صتها وعا�رشته على مدى 

ع والتطور جعلت  ون�صف، ف�صهدت حمطات عديدة من التو�صرّ

مر  وعلى  اإنها  اإذ  زبائنها،  لدى  مكانة  الر�صيدي  ملوؤ�ص�صة 

ال�صنوات متكنت من نيل ثقتهم وك�صب ولئهم، اإذ اأ�صار مدير 

مر  على  »اأنه  اإىل  الر�صيدي  �صامر  الر�صيدي  رفيق  موؤ�ص�صة 

165 عامًا عملت موؤ�ص�صة رفيق الر�صيدي يف قطاع ال�صناعات 

الغذائية حيث حققت جناحات كثرية بف�صل جودة اإنتاجها 

واتباعها لأعلى معايري النظافة وال�صالمة الغذائية«.



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

+961 1 261439
+961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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وفقًا ملديرة ق�صم ال�صوكول والباتي�صريي 

تقدم  �صعالن  فادية  بايكري«  »وفاء  يف 

الوفاء بايكري جمموعة وا�صعة جداً من 

املنتوجات لزبائنها ت�صم اخلبز والكعك 

اأن  اإىل  واأ�ــصــارت  والبوظة.  واحللويات 

م�صتمر  ب�صكل  تعمل  بايكري«  »الوفاء 

اأن  وك�صفت  ال�صوق.  حاجات  ملواكبة 

»�صوكول LOZA« �صتكون حمور اهتمام 

»الوفاء بايكري« يف العام 2016. وقالت 

ت�صنيع  على  بايكري«  »الوفاء  »تعمل 

ومن   »LOZA« ا�ــصــم  حتــت  ال�صوكول 

املتوقع اأن ت�صجل الوفاء بايكري جناحًا 

العالية  للجودة  نظراً  املجال  هــذا  يف 

منتج  بها  يتمتع  التي  اللذيذة  والنكهة 

دت على اأن 
ّ
ال�صوكول الذي تقدمه«. و�صد

»الوفاء بايكري �صتتبع يف �صيا�صتها اآلية 

دمج بني اجلودة العالية وال�صعر املنا�صب 

ال�صوق  يف  لها  مكاٍن  حجز  من  لتتمكن 

ظل  يف  اخلارجية  والأ�ــصــواق  اللبنانية 

ال�صوكول  م�صانع  من  كبري  عدد  وجود 

العاملة يف لبنان واخلارج«.

اإىل  تعمد  بايكري  »الوفاء  اأن  وك�صفت 

ا�صترياد ال�صوكول من بلجيكا، وتخ�صعة 

لآلية ت�صنيع ي�رشف عليها �صيف خمت�س 

على  املنظم  العمل  فريق  بجهود  قــادر 

�صبط معايري اجلودة وتقدمي منتج يتمتع 

مب�صتويات عالية من ال�صالمة الغذائية«.

دت على اأن »فريق العمل يف امل�صنع 
ّ
و�صد

قد اأخ�صع لدوراٍت تدريبية مكثفة ت�صمن 

اأداء جيداً وحمرتفًا يف عمله«.

يحمل  اأن  املتوقع  »من  اأنه  اإىل  ولفتت 

للوفاء  كبرياً  انفتاحًا  ال�صوكول  ت�صنيع 

اخلــارجــيــة«.  الأ�ـــصـــواق  على  بــايــكــري 

وقالت: » بعد اأن اأجرت درا�صات �صوقية، 

توا�صل  خطط  بايكري  الوفاء  و�صعت 

اإنتاجية  خططًا  واتبعت  الزبائن  مــع 

مبوجبها  طرحت  ت�صويقية  و�صيا�صات 

الزبائن  حاجات  لبى  عًا 
ّ
متنو انتاجًا 

اأ�صبحت   عليه 
ً
الكثرية واملتنوعة، وبناء

الوفاء بايكري تتعامل مع �صبكة وا�صعة 

الفنادق  من  ت�صم جمموعة  الزبائن  من 

واملطاعم«.

خطط  هناك  �صتكون  »بالطبع  واأ�صافت: 

يتم  كافة،  الأ�صواق  ت�صتهدف  م�صابهة 

مبوجبها توزيع وت�صدير ال�صوكول. ومن 

تو�صيع  اخلطط  هذه  ت�صمن  اأن  املتوقع 

�رشيحة الزبائن يف لبنان واخلارج«. 

ــت �ــصــعــالن مــ�ــصــرية »الـــوفـــاء  ــف وو�ــص

واأكدت  باجليدة،  العام  خالل  بايكري« 

اأن طموح القيمني على وفاء بايكري هو 

الأ�صواق  يف  النت�صار  من  املزيد  حتقيق 

�صعالن  ـــدت  واأب واخلــارجــيــة.  املحلية 

بايكري  الوفاء  مب�صتقبل  كبرياً  تفاوؤًل 

امل�صتقرة  غري  ال�صيا�صية  الأو�صاع  رغم 

ب�صكل  اأثرت  والتي  لبنان  يعي�صها  التي 

ال�رشائية.  امل�صتهلكني  قدرات  على  كبري 

الوفاء  تعمل  النطالقة،  »منذ  وقالت: 

املنتجات  اأجـــود  تقدمي  على  بايكري 

وا�صعة اجلودة العالية يف اأولويات فريق 

عملها، وهذا ما يوؤكد اأنها تبني اإ�صمًا يف 

ال�صوق على اأ�صا�صات قوية ل بد اأن ي�صهد 

ا�صتمرارية ل�صنوات طويلة، ففي �صيا�صات 

يف  ال�صمود  �صيء  لأي  ميكن  ل  ال�صوق 

وجه املناف�صات وال�صتمرار اإل »اجلودة 

العالية« وهذا ما تقدمه الوفاء بايكري«.

»الوفاء بايكري« تسلك طريق التوّسع
شعالن: »LOZA« محور اهتمامنا في 2016

عام م�صى على اإب�صار »الوفاء بايكري« النور، التي ا�صتطاعت اأن 

اللبنانية عب ا�صتقطابها �رشيحة وا�صعة  ال�صوق  اإقدامها يف  تثبت 

والتي  �صعالن  اآل  من  عليها  القيمني  بخبة  مت�صلحة  الزبائن،  من 

تفوق 40 عامًا. �صاهمت جودة منتجات »الوفاء بايكري« املتنوعة 

وخبة القيمني عليه والتي تفوق الربع قرن يف ك�صب ثقة الزبائن 

الذين يفرت�س اأن يولوه الولء نتيجة الآلية املنظمة التي يعتمدها 

فريق العمل والتي يحظى الزبون فيها باإهتمام خا�س.

طموح القيمين على وفاء 

بايكري هو تحقيق المزيد من 

االنتشار في األسواق المحلية 

والخارجية
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�سركة م�سانع ع�ّساف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

Showroom Msaitbeh - Unesco Street / Unesco 1602 Building 
Cell: 03916333 - 03078500 / Tel: 01701801 -  assafmarble  -    Assaf Marble

Factory 
CHOUEIFAT – OUMARAA STREET
NEXT TO  COCA COLA FACTORY

Cell: 03882573/03 - 916333/03 - 882332/
Factory: 05433051/ - Fax: 05433049/

info@assafmarble.com / www.assafmarble.com
BEIRUT - LEBANON



Salnik Bridge, El Yaman Bldg. | P.O.Box 273 - Saida, Lebanon | Tel / Fax: +961 7 732 882 | info@elyamangroup.com| www.elyamangroup.com



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
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العنــوان : الكورة - كفرعقا - لبنان الشمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاكس : ٩٥٢٨٢٨ )٦( ٩٦١ 
 خلوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - ص.ب : ١٢ اميون - لبنان

Addresse: Alkoura - Kafrakka - North Lebanon - Tel : 961 (6) 952838 - Fax : 961 (6) 952828
Cell : 961 (3) 303842 - P.O.Box : 12 Amioun - Lebanon

E-mail : aldayaa@hotmail.com - Website : www.aldayaa.com
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اللبنانية  هنا  �رشكة  اأن  اإىل  الرز  واأ�صار 

حتت  جمهوري  مر�صوم  مبوجب  ن�صاأت 

ترخي�س  قرار  على  وحائزة   5447 رقم 

1352/1.واأعلن  رقم  ال�صحة حتت  وزارة 

معظم  على  اليوم  تــوّزع  هنا  »مياه  اأن 

ال�رشكة  تتبع  حيث  اللبنانية،  املناطق 

تغطي مناطق  توزيع ملنتجاتها  خريطة 

وا�صعة من لبنان«.

واإذ اأ�صار اإىل اأن »جودة مياه هنا تعززها 

بال�رشكة  حتيط  التي  الطبيعية  املحمية 

ومتتد على م�صاحة 300 األف مرت مربع«،  

اعترب اأن املختربات املوجودة يف م�صنع 

ال�رشكة ت�صاعد يف �صبط معايري اجلودة 

وتقدمي منتج خاٍل من ال�صوائب حيث يتم 

من  مرحلة  من  اأكــرث  يف  املياه  فح�س 

مراحل الإنتاج.

ال�صناعات  قطاع  ازدهـــار  �صبب  ورد 

اجلودة  اإىل  الأخــرية  الآونــة  الغذائية يف 

نتيجة  وذلــك  بها،  يتمتع  التي  العالية 

جهود ال�صناعيني احلثيثة التي يبذلونها 

يف �صبيل تطوير �صناعاتهم«.

الذوق اللبناني
يوليه  الــذي  الإهــتــمــام  اأن  الــرز  وراأى 

والتغليف  التعبئة  لعمليات  ال�صناعيون 

املحلية  الأ�صواق  يف  تاألقهم  يف  ي�صاهم 

واخلارجية على حد �صواء، ف�صكل املنتج 

الذي يعك�س الذوق اللبناين الرفيع يوؤدي 

حجم  ــع  ورف امل�صتهلك  جــذب  يف  دوراً 

املبيعات اإىل حد كبري«.

لبنان  اإىل  ال�صوري  النزوح  اأن  واعترب 

على  مرتفعًا  الطلب  اإبــقــاء  يف  �صاهم 

على  الــغــذائــيــة  ال�صناعات  منتجات 

الــذي  الإقت�صادي  الــرتاجــع  مــن  الــرغــم 

الالاإ�صتقرار  حالت  نتيجة  لبنان  يعي�صه 

ي�صهدها من  التي  الأمنية  والإ�صطرابات 

حني اإىل اآخر.

توسع منتظر
على  مقبلة  هنا  مياه  اأن  ــرز  ال وك�صف 

مرحلة من التو�صع حيث �صتطرح منتجات 

اأن تالقي  ال�صوق من املتوقع  جديدة يف 

احل�صن  لل�صيت  نظراً  كبرياً  ا�صتح�صانًا 

الزبائن«.  بني  هنا  مياه  به  تتمتع  الذي 

وتوّقع اأن يحمل هذا التو�صع يف العملية 

الإنتاجية مزيداً من انفتاح ال�رشكة على 

الأ�صواق، وبالتايل يزيد من فر�س منوها 

وي�صمن ا�صتمرايتها«.

تواجه  التي  التحديات  اأبــرز  اأن  واعترب 

عمل ال�رشكة هي املناف�صات القائمة يف 

حيث  الفو�صى  من  حال  ظل  يف  ال�صوق 

تكاد  مياه  م�صانع  ال�صوق  يف  تنت�رش 

تكون اأ�صبه بالدكاكني تلجاأ اإىل املناف�صة 

عرب تخفي�س الأ�صعار ب�صكل كبري.

كونها  الظاهرة  هذه  معاجلة  اإىل  ودعا 

تراجع  اإن  اإذ  امل�صتهلكني،  �صحة  تطاول 

اأن  بــد  ل  الكبري  ال�صكل  بهذا  الأ�ــصــعــار 

ينعك�س تراجعًا يف اجلودة.

املياه   تعبئة  قطاع  يكون  ان  الرز  واأمل 

نتيجة  ن 
ّ
التح�ص مــن  فــرتة  على  مقباًل 

وزارة  عمل  فريق  بذلها  التي  اجلهود 

اإىل  ال�صحة الذي جلاأ يف الآونة الأخرية 

د يف حماولة لت�صحيح اخللل 
ّ
بع�س الت�صد

املوجود يف ال�صوق.

»هنا اللبنانية للمياه الطبيعية«.. محط ثقة
الرز: لتنظيم القطاع

اللبنانية  هنا  �رشكة  اأب�رشت 

للمياه الطبيعية النور 2001، 

معها  وحملت  مرت  عامًا   15
حمطات جناح متعددة لل�رشكة 

تاأ�صي�صها  منذ  لبثت  ما  التي 

اأن نالت ثقة الزبائن وولءهم 

التي  العالية  اجلودة  ب�صبب 

يتميرّز بها اإنتاجها.

العالية«  �صكلت»اجلودة 

جناح  يف  اأ�صا�صيًا  معياراً 

�رشكة هنا، اإذ اأ�صار مدير ال�رشكة املايل حممد علي 

اأن »حر�س �رشكة هنا على تقدمي منتج  الرز اإىل 

يتمتع مبعايري عالية من اجلودة وال�صالمة الغذائية 

الزبائن.  ثقة  حمط  جعلها 

»القيمني  اأن  على  و�صدرّد 

مدى  يعلمون  ال�رشكة  على 

وانعكا�صه  منتجهم  اأهمية 

على �صحة م�صتهلكية. فاملاء 

الإن�صان  جل�صم  اأ�صا�صي  اأمر 

واملعادن التي يحتوي عليها 

اجل�صم  �صمن حاجات  تندرج 

الأ�صا�صية. وك�صف اأن ما مييز 

متتعها  هنا  �رشكة  »مياه 

امل�صاعدة  البيكربونات  اأمالح  من  عال  مب�صتوى 

على اله�صم، كما اأنها حتتوي على ن�صب قليلة من 

ال�صوديوم.

يميز مياه شركة هنا تمتعها 

بمستوى عال من أمالح 

البيكربونات المساعدة على 

الهضم، كما أنها تحتوي على 

نسب قليلة من الصوديوم
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مقابلة

العمل  واقع  ديوب  الدين  حمي  �صايل«  »حمم�صة  مدير  و�صف 

اإذ تعمل حمم�صة �صايل مع جمموعة وا�صعة من  بـ»اجليد جداً«، 

النب  اأنواع  اأجود  لهم  مقدمة  طرابل�س،  يف  فروع   3 يف  الزبائن 

والبزورات«. واعترب ديوب »اأن متابعة كل تفا�صيل العمل تقي 

من  نوع  لأي  التعر�س  املنتج  وجتّنب  امل�صاكل  يف  الوقوع  من 

�صايل  حمم�صة  ملنتجات  �صمح  الأمر  »هذا  اأن  وراأى  ال�صوائب«. 

يف  اإمنا  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  فقط  لي�س  بالنت�صار 

اإىل  اإنتاجها  املحم�صة  اليوم  ت�صدر  حيث  اخلارجية  الأ�صواق 

ال�صويد واأ�صرتاليا«.

مراقبة الجودة
واأ�صار ديوب اإىل اأن »الإهتمام الذي يوليه القيمون على حمم�صة 

على  ات 
ّ

املك�رش اأنــواع  �ــرشاء  من  ــدءاً  ب الإنــتــاج  لعملية  �صايل 

اختالف اأنواعها، مروراً بتحمي�صها، و�صوًل اإىل طريقة تقدميها 

اإىل الزبون اأ�صاف اإىل املنتجات ميزات تناف�صية �صمحت لالإنتاج 

بالتواجد يف ال�صوق بقوة رغم وجود عدد كبري من املحام�س«. 

املنتجات  اختيار  عرب  اجلودة  مراقبة  على  نعمل  »نحن  وقال: 

واتباع اأحدث التقنيات املتطورة للحفاظ على النظافة والنكهة 

يف ظل ظروف مناخية خمتلفة. كما هناك متابعة دائمة لعمل 

لرتباطه  نظراً  اأدائهم  ح�صن  ملراقبة  املوظفني 

اإر�ــصــاء  وعملية  املنتج  بــجــودة  املــبــا�ــرش 

الزبائن«.

اأعلى  حتقيق  والأخري  الأول  »هدفنا  واأ�صاف: 

معايري اجلودة من خالل الإلتزام باأف�صل طرق 

�صك  دون  ومن  والتغليف،  والتعبئة  التحمي�س 

اأمنت  التي  الطريق  هذه  على  ال�صري  �صنوا�صل 

جناحنا طيلة فرتة عملنا ومن دون �صك �صيبقى 

كذلك«.

�صالمة  حلملة  ال�صلبية  ــار  »الآث اأن  على  د 
ّ
و�صد

مل  البلنانية  ال�صحة  وزارة  اأطلقتها  التي  الغذاء 

يكن لها اأي تداعيات �صلبية على حمم�صة �صايل، 

�صهادة  مبثابة  كانت  للمحم�صة  الــوزارة  فريق  زيارة  اإن  بل  ل 

لنا تدل على جودة منتجاتنا وم�صتويات النظافة العالية التي 

يحافظ عليها فريق العمل«.

3 فروع 
واعترب ديوب اأن الـ »18 عامًا من العمل يف حمم�صة �صايل كان 

 3 افتتاح  الفرتة  هذه  خالل  جرى  اإذ  والنجاح  التو�صع  عنوانها 

فروع يف طرابل�س، اإ�صافة اإىل تو�صيع املعمل الذي يوّزع الإنتاج«.

بالواقع  مرتبطة  �صتكون  م�صتقبلية  تو�صعية  اأي »خطط  اأن  وراأى 

ال�صوق  يف  الطلب  تواكب  �صايل  حمم�صة  فاليوم  الإقت�صادي، 

بنجاح كبري واأي خطط تو�صعية يجب اأن يواكبها ارتفاع يف الطلب 

الذي قد ل يح�صل يف ظل الأزمة الإقت�صادية التي يعي�صها لبنان«.

الأزمــة  رغــم  املوؤ�ص�صة  عمل  مب�صتقبل  تــفــاوؤلــه  عــن  ـــرب  واأع

الإقت�صادية التي يعي�صها لبنان، اإذ اإن لبنان وعلى مر ال�صنوات 

مر بتجارب قا�صية عديدة بقيت فيها حمم�صة �صايل خاللها على 

طريق التقدم والتو�صع«.

محمصة سالي.. جودة عالية ونكهة مميزة
ديوب: جودتنا ميزتنا

املميزة«،  والنكهة  العالية  »اجلودة  �صكلت 

ملنتوجات  دائمًا  رفيقًا  عاما،   18 مدى  على 

حمم�صة �صايل، التي متكنت منذ انطالقتها يف 

عام 1998 من نيل ثقة الزبائن وولئهم، ما �صمح 

لها مبزيد من التقدم والتو�صع تورّجتهما يف عام 

2013 بنقلة نوعية متثلت باإن�صاء معمل جديد 

يف عكار احلي�صة وتطوير عملها ول �صيما يف 

ال�صق املتعلق بالتعبئة والتغليف. 

تعمل محمصة سالي على 

مراقبة الجودة عبر اختيار 

المنتجات واتباع أحدث 

التقنيات المتطورة للحفاظ 

على نظافة المنتج ونكهته في 

ظل ظروف مناخية مختلفة.



فرع رئي�صي: عكار احلي�صة
تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961

فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ص�صة فالح
تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�صن
تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�صن - �صنرت حمزة
تلفون: 382009 6 961

فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�صمايل
تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com 
Facebook: حمم�صة �صايل
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مقابلة

تخطو �رشكة »يو�صف خليل و�رشكاه« خطوة جديدة 

املاكينات  اأحدث  ا�صتقدام  عرب  النجاح،  طريق  يف 

�صجلها  اإىل  لت�صيف  املوزاريلال،  جبنة  ل�صناعة 

حمطة جناح اأخرى يف م�صريتها على مر 35 عامًا.

خليل  »يو�صف  زت 
ّ
متي  ،1981 عام  انطالقتها  منذ 

مع  تعاملها  يف  الكبرية  مب�صداقيتها  و�رشكاه« 

الزبائن وحر�صها الكبري على تقدمي منتجات ذات 

جودة عالية اإما عرب ال�صترياد اأو الت�صنيع«.

»ال�رشكة  اأن  خليل  ح�صني  ال�رشكة  مدير  وك�صف 

اجلبنة،  من  اأ�صناف   10 عن  يزيد  ما  اليوم  ت�صّنع 

فيما ت�صتورد ع�رشة اأ�صناف اأخرى«.

وعلى الرغم من اإميانه العميق باإنعكا�صات الو�صع الإقت�صادي 

قطاع  اأن  خليل  اإعترب  الإقت�صادية،  القطاعات  على  ال�صلبي 

الرتاجع  هذا  نتيجة  باإنتكا�صة  ي�صب  مل  الغذائية  ال�صناعات 

للبنانيني  ال�رشائية  القدرات  تراجعت  حني  ففي  الإقت�صادي، 

بفعل الأزمة الإقت�صادية، رفع النزوح ال�صوري الطلب على املواد 

الغذائية ب�صكل كبري جداً«.

اأن »يو�صف خليل و�رشكاه وكما عهدها زبائنها �صتبقى  واأعلن 

حتافظ على جودة منتجاتها عرب مراعاة معايري �صالمة الغذاء 

اللبنانية.  املختربات  يف  لإنتاجها  دورية  بتحاليل  تقوم  حيث 

ا�صتخدامها  يتم  التي  املياه  التحاليل  هذه  وت�صمل 

بنظام  امل�صنع  يتميز  حيث  اجلبنة  �صناعة  يف 

واللبنانية«.  الأوروبية  للمعايري  مياه م�صمم وفقًا 

وك�صف اأن »التدابري احلمائية تطاول حتى املوظفني 

ل�صمان جودة املنتج«.

الت�صنيع  اإىل عامل  اأكرث  ال�رشكة  اأن »دخول  واعترب 

اللبنانية  الأ�صواق  يف  للطلب  اأكرب  تلبية  �صيواكبه 

اإ�صافة اإىل انفتاح على الأ�صواق اخلارجية ول �صيما 

العربية«.

زالت  ول  كانت  التحديات  ــرز  »اأب اأن  خليل  وراأى 

على  كبري  ب�صكل  ينعك�س  الذي  الأمني  ال�صتقرار  بعدم  تتمثل 

وا�صتمراريتها«.  ال�رشكات  منو  يهدد  الذي  الإقت�صادي  الو�صع 

هذا  يف  �صيما  ول  ال�صناعي  القطاع  دعم  »�رشورة  على  د 
ّ
و�صد

عوامل  عدة  نتيجة  تراجعًا  �صادراته  خالله  ت�صهد  الذي  الوقت 

يف  املرتاجع  الإقت�صادي  والو�صع  ن�صيب  معرب  اإقفال  اأبرزها 

خمتلف دول العامل«.

رغم  تتقدم  التي  ال�رشكة  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  خليل  واأعــرب 

العالية  ال�صعوبات املحيطة بها، وقال: »من دون �صك جودتنا 

�صواء،  حد  على  واخلارج  لبنان  يف  عملنا  يف  الكبرية  وخربتنا 

اإ�صافة اإىل مثابرتنا وجهدنا املتوا�صل �صتجعل النجاح حليفنا«.

»يوسف خليل وشركاه«.. أعلى معايير السالمة الغذائية 
خليل: نحو مزيد من التوسع



العربي  الوطن  يف  الرائدة  ال�رشكات  اإحدى  اإنها 

مياه  اإنها  ــودة،  واجل ز 
ّ
التمي جمال  يف  املتاألقة 

منحتها  التي  اللبنانية  املياه  لتعبئة  العزيز 

جامعة  يف  الإداريـــة  للتنمية  العربية  املنظمة 

براءة  �صهادة  »تتويج«  واأكادميية  العربية  الدول 

الوطن  م�صتوى  على  واجلــودة  ز 
ّ
التمي جمال  يف 

العربي.

عام 2000، اأب�رشت مياه العزيز النور، وما لبثت 

ال�رشكات  بني  لها  مرموقًا  مكانًا  حجزت  اأن 

العاملة يف جمال تعبئة املياه.

يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد«، اأ�صار مدير عام مياه العزيز 

عبد العزيز ر�صالن اإىل اأن »ال�رشكة ومنذ انطالقتها حر�صت على 

يف  املياه  تخ�صع  حيث  اجلــودة،  من  عالية  م�صتويات  تقدمي 

مراحل متعددة من الإنتاج لفحو�صات للتاأكد من �صالمتها«.

نجاح كبير
اإذ  ولفت ر�صالن اإىل اأن »اجلهود التي بذلت اأثمرت جناحًا كبرياً 

متكنت مياه العزيز من ا�صتقطاب الزبائن وك�صب ثقتهم، ما �صمح 

ع عام 2010 حيث جرى اإن�صاء م�صنع 
ّ
لها بالتو�ص

جديد«.

كبرية  بحداثة  اجلــديــد  امل�صنع  ــز 
ّ
»متــي وقـــال: 

وخطوط اإنتاج جديدة �صمحت لنا بطرح منتجات 

�صمت  عالية،  بجودة  تتمتع  ال�صوق  يف  جديدة 

عبوات �صعة 0.5 ليرت، و 1.5 ليرت، و 2 ليرت«.

هنا،  تقف  مل  والتطور  التو�صع  »م�صرية  واأ�صاف: 

فرتة  منذ  ليرتاً  الـ19  عبوات  اإنتاج  خط  �صهد  اإذ 

الإنتاج  تطوير  �صاأنها  ق�صرية عملية حتديث من 

وزيادته«.

وتابع: »من دون �صك، تتمتع م�صانعنا مبعايري حداثة عالية جداً 

تتوافق و�صهادتي الـISO 9001 والـISO 22000 اللتان نالتهما 

عام 2002«.

عمل  تواجه  التحديات  من  جمموعة  وجود  على  ر�صالن  د 
ّ
و�صد

ال�رشكة وتاأتي يف طليعتها املناف�صة من املوؤ�ص�صات التي تعمل 

ب�صكل غري �رشعي«. ودعا الدولة اإىل تنظيم القطاع بهدف حماية 

اإنتاجًا عايل اجلودة  التي تعمل ب�صكل قانوين وتقدم  ال�رشكات 

بغية احلفاظ على زبائنها«.

»مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية«.. الريادة على مستوى العالم العربي
رسالن: عمليات التحديث مستمرة

النبطية - سيناي - الطريق العاممياه العزيز
تلفون 235906 3 961 - 500906 7 961
email: alazizrs@hotmail.com



حمام�ص الرئيف

Al Raef Roastery

�ملنية - �لأوتو�شرت�د - ملك �أ�شعد بيطار - �شمايل لبنان

هاتف: 460308 6 961 - خليوي: 201708 3 961 - فاك�س: 462450 6 961

Al Mineyh - Highway - North Lebanon
Tel: 961 6 460308 - Mobile: 961 3 201708 - Fax: 961 6 462450



حمام�ص الرئيف

Al Raef Roastery

�ملنية - �لأوتو�شرت�د - ملك �أ�شعد بيطار - �شمايل لبنان

هاتف: 460308 6 961 - خليوي: 201708 3 961 - فاك�س: 462450 6 961

Al Mineyh - Highway - North Lebanon
Tel: 961 6 460308 - Mobile: 961 3 201708 - Fax: 961 6 462450



مقابلة

لبنان،  وبالوطن  ال�صناعي  بالقطاع  الإميان  وحده 

دفع �رشكة »فخران فودز« اإىل املزيد من التو�صع يف 

ما  اأزمة خانقة حتمل  واملنطقة  لبنان  يعي�س  وقت 

حتمل من تداعيات �صلبية كثرية على الإقت�صاد.

عام 1987 كانت الإنطالقة، لل�رشكة التي �صارت يف 

طريق النجاح والتطور متخذة على مدى ما يقارب 

الثالثني عامًا من اجلودة العالية رفيقًا لها.

وفقًا ملدير عام �رشكة  »فخران فودز« �صهيل فخران 

عام  بعد  وعــامــًا  تاأ�صي�صها  منذ  ال�رشكة  »ت�صجل 

اجلودة  مبعايري  مت�صكها  نتيجة  الآخــر  تلو  جناحًا 

لإدراكها  النظافة  م�صتويات  اأعلى  وتطبيق  العالية 

اأهمية ودّقة عملها يف ال�صناعات الغذائية«.

نقلة نوعية
هذا  اأن  على  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف  فخران  و�صّدد 

النجاح مّكنها من حتقيق نقلة نوعية يف عملها عرب اإن�صاء م�صنع 

اأن  لتعبئة وتغليف القلوبات با�صم ماركة م�صجلة »رتاج«. وك�صف 

�صهادة  مع  ليتالءم  ز 
ّ
وجمه كبرية  بحداثة  يتمتع  اجلديد  »امل�صنع 

م�صتويات  اأعلى  يتبع  »امل�صنع  اأن  على  و�صّدد   .»22000 اليــزو 

الذين  واملــوظــفــني  املاكينات  لناحية  النظافة 

يخ�صعون لفحو�صات دورية«.

تدريبية  لــدورات  اأخ�صع  قد  العمل  فريق  اأن  وذكر 

عالية  بــجــودة  ممــتــاز  ــاج  ــت اإن تــقــدمي  مــن  متكنه 

وم�صتويات نظافة جيدة.

دعم الصناعة
با�صترياد  م�صتمرة  »ال�رشكة  اأن  فخران   اأو�صح  واإذ 

كل اأنواع القلوبات من بلد املن�صاأ كفيتنام واأمريكا 

والتغليف  التعبئة  طريقة  اأن  على  �صّدد  والربازيل«، 

مهمة جداً، اإذ حتافظ على جودة املنتج ونكهته من 

خالل عدم تعر�صه للرطوبة وعوامل اأخرى قد توؤذيه.

ع اآفاق 
ّ
ولفت اإىل اأن »افتتاح امل�صنع اجلديد كما اأي ا�صتثمار �صيو�ص

العمل اأمام ال�رشكة وميكنها من النفتاح على اأ�صواق جديدة«.

نتيجة  ي�صتثمرون  فودز  فخران  على  »القيمني  اأن  فخران  واعترب 

ويدعم  كثرية  عمل  فر�س  يخلق  الذي  ال�صتثمار  لأهمية  اإدراكهم 

اإذ يعاين  الإقت�صاد على اأمل اأن يالقوا الدعم من ال�صلطات املعنية 

يف  املهمة  م�صاهمته  ن�صبة  رغم  الإهمال  من  ال�صناعي  القطاع 

الناجت الوطني«.

فخران فودز.. خطوة إضافية في طريق التوّسع
فخران: مصنع جديد بحداثة عالية



للتجارة  اإك�صبورت  »برو  �رشكة  اأب�رشت   ،2005 عام 

القلوبات  عامل  يف  عملها  م�صتهلة  النور،  وال�صناعة« 

لتبداأ  ال�صوكول،  ومعامل  للمحام�س  الأولية  واملواد 

�صكلت  عامًا   11 مــدى  على  ا�صتمرت  جنــاح  م�صرية 

اجلودة العالية عاماًل مهمًا خاللها.

من  خالية  اك�صبورت«  ــرو  »ب جنــاح  طريق  تكن  مل 

عدم  حال  مع  تزامنت  انطالقتها  اإن  اإذ  ال�صعوبات، 

الإ�صتقرار والإنق�صام احلاد على ال�صاحة الداخلية يف 

لبنان، لكن برو اإك�صبورت متكنت، وفقًا ملديرها العام 

ا�صتمراريتها  و�صمان  جناحها  طريق  �صق  من  حامو�س،  اأحمد 

اأولت  التي  ال�رشكة  اإدارة  ح�صن  نتيجة  جمة  �صعوبات  و�صط 

زبائنها اإهتمامًا خا�صًا،  فوطدت عالقاتها بهم وك�صبت ثقتهم 

وولءهم.

معرفة الحيثيات
اأن  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف  حامو�س  واأ�صار 

»معرفة حيثيات ال�صوق مكنتنا من الإ�صتمرار، حيث تعاملت مع 

�رشكات كثرية ت�صدر اإنتاجها اإىل الأ�صواق اخلارجية، ما �صاهم 

يف منو ال�رشكة عرب م�صاعفة اأعمالها لتتخطى تلبية طلب ال�صوق 

اللبنانية«.

الأ�صواق  على  اللبنانية  ال�رشكات  »اإنفتاح  اأن  واعترب 

فنظراً  لإ�صتمراريتها،  اأكرب  �صمانة  ي�صكل  اخلارجية 

ل�صيق ال�صوق اللبنانية ي�صكل الت�صدير عاماًل اأ�صا�صيًا 

يف منو ال�رشكات وازدهارها«.

الــذوق  اإىل  املك�رشات  �صناعة   ازدهـــار  �صبب  ورد 

العالية  اجلودة  اإىل  اإ�صافة  اللذيذة   والنكهة  اللبناين 

التي يتمتع بها الإنتاج.

خطة توسع
من  املزيد  تاأمني  �صاأنها  من  تو�صع  خطة  عن  حامو�س  وك�صف 

املو�صوعة  اخلطة  ت�صمل  اإذ  ال�صوق،  على  اإك�صبورت  برو  اإنفتاح 

على  ال�رشكة  قدرة  رفع  يف  ت�صاهم  جديدة  م�صتودعات  اإن�صاء 

مواكبة الطلب املطروح.

واإذ راأى اأن حتديات كثرية تواجه القطاع ال�صناعي يف لبنان، 

اأرا�ٍس  توفري  مقدمتها  ويف  م�صوؤولياتها  حتمل  اإىل  الدولة  دعا 

�صناعية.

التي �صارت على  ال�رشكة  واأعرب حامو�س عن تفاوؤله مب�صتقبل 

طريق النجاح منذ 11 عامًا متخطية كل ال�صعوبات والتحديات 

ومن  ال�صيئة،  والأمنية  الإقت�صادية  والظروق  اعرت�صتها  التي 

دون �صك �صتبقى كذلك على الدوام.

»برو إكسبورت للتجارة والصناعة« .. 11 عامًا من النجاح
حاموش: على الدولة تحمل مسؤولياتها

حارة صيدا - جادة نبيه بري
تلفون: 736740 7 961 - فاكس: 752492 7 961 - خليوي: 215889 3 961

E-mail: proexport@live.com

Pro-Export



 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية  

هاتف وفاك�س : ٤55٠٠1 )1(961+ - خلوي : 2883٤٤)3(961+

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial Area   
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344 
E-mail: elissaco@live.com - www:elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices





�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 الإن�صاءات املعدين



Sabsaby For  Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�س - دير عمار - لبنان ال�صمايل

 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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مقابلة

ياأتي  باأنه  اهلل  العبد  مطعم  ز 
ّ
»يتمي قال: 

مزارع  من  الدجاج،  اي  الأولية  مبــواده 

يكون  وبذلك  عليها،  وي�رشف  ميتلكها 

متاأكداً من جودة ما يقدمه الزبون. فغذاء 

الدجاج وطريقة تربيته وتهيئته للبيع او 

دوراً  تلعب  امور  املطاعم  يف  ا�صتخدامه 

الغذائية  والقيم  جودته  تاأمني  يف  كبرياً 

التي يحملها«.

ال سالمونيال
وك�صف العبداهلل ان »فريق وزارة ال�صحة 

�صالمة  مــن  الــتــاأكــد  على  يعمل  الـــذي 

وخرج  املطعم،  زار  الغذائية  املنتجات 

التي  الإخــتــبــارات  بعد  مذهلة  بنتائج 

هو  العبداهلل  فروج  ان  تبنّي  اذ  اجراها، 

جرثومة  من  اخلايل  اجلنوب  يف  الوحيد 

ال�صاملونيال«. وراأى »يف هذا المر �صهادة 

مهمة جداً من وزارة ال�صحة ل �صيما ان 

على  يحتوي  الــدجــاج  حلــم  مــن   90%
ال�صاملونيال التي قد ت�رش ب�صحة الإن�صان 

ان مل يتم طهيه ب�صكل �صحيح«.

ت�صتقطب  الأمـــور  هــذه  »كــل  ان  واعترب 

ان  يــعــرفــون  ا�صبحوا  الــذيــن  الــزبــائــن 

للجودة  مـــرادف  الــعــبــداهلل  مطعم  ا�ــصــم 

ان  واعلن  العالية«.  النظافة  ومل�صتويات 

يحاولون  ال�صوق  يف  اليوم  »الكثريين 

مطاعم  افتتاح  عرب  الزبائن  ا�صتقطاب 

نظراً  »العبداهلل«  لإ�صم  م�صابه  ا�صم  حتت 

وراأى  بــه«.  يتمتع  الــذي  احل�صن  لل�صيت 

الإنتباه  اليوم بع�س  »ان ما هو مطلوب 

امل�صبوهة.  املحاولت  لهذه  الزبائن  من 

ل�صنف  بتقدميه  ي�صتهر  العبداهلل  فمطعم 

الفحم  على  امل�صوي  الدجاج  وهو  واحد 

للزبون  توؤمن  جــداً  وا�صعة  �صالت  يف 

الراحة«.

فريق العمل
واأعلن العبداهلل ان »مطعم العبداهلل يعمل 

ب�صكل دقيق على اختيار فريق العمل، اذ 

ان القيمني على املطعم يدركون ح�صا�صية 

و�صحة  بــراحــة  لتعلقه  ودّقــتــه  عملهم 

زبائنه. فيرتوون كثرياً قبل انتقاء فريق 

 مطعم العبداهلل .. أعلى معايير السالمة الغذائية
العبداهلل: لتوعية المواطنين

النظافة  م�صتويات  اعلى  تقدمي  على  واحلر�س  العالية  اجلودة 

وال�صالمة الغذائية، جعلت مطعم العبداهلل يرتبع على عر�س املطاعم 

العاملة يف لبنان واملتخ�ص�صة يف �صنف واحد هو الدجاج امل�صوي 

على الفحم، فبعد ان جنح يف ك�صب ثقة الزبائن عب تقدمي طعام 

لذيذ وخدمة مميزة يف اآن واحد، ي�صتقبل مطعم العبداهلل يف �صالتني 

تتجاوز م�صاحة كل منها الـ1000 مرت مربع يف النبطية و�صور.

وردَّ مدير مطعم العبداهلل ح�صني العبداهلل »جناح املطعم اىل التعاون 

العبداهلل  فمطعم  اإدارته،  على  امل�رشف  العمل  فريق  ميار�صه  الذي 

موؤ�ص�صتها،  ادارة  يف  العبداهلل  عائلة  تتحد  حيث  عائلية،  موؤ�ص�صة 

حتت  املوؤ�ص�صة  يجعل  ما  التفا�صيل،  كافة  متابعة  على  فتحر�س 

جمهر العني ال�صاهرة ال�صاعية نحو تقدمي الأف�صل دائمًا«.
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توافر معايري  على  نظراً حلر�صهم  العمل 

بعمله  يقوم  ــاأن  ب ت�صمن  لديه  معينة 

على م�صتوى يليق باإ�صم العبداهلل«. وقال 

ال�صوق  يف  بنيناه  الذي  »الإ�صم  العبداهلل: 

امر جد مهم بالن�صبة لنا، اذ تعبنا وبذلنا 

على  احلــفــاظ  �صبيل  يف  كــثــرية  جــهــود 

التي  فالثقة  البيا�س،  نا�صع  �صجلنا 

ول  الكثري  لنا  تعني  زبائننا  لنا  اولها 

ميكننا التفريط بها«.

منافسة غير مشروعة
التحديات  ـــرز  »اب ان  الــعــبــداهلل  وراأى 

الغري  املناف�صات  هي  حاليًا،  املوجودة 

حيث  ال�صوق  يف  حت�صل  التي  م�رشوعة 

اىل  اجلــديــدة   املطاعم  ا�صحاب  يعمد 

اجــتــذاب  بــهــدف  ا�صعار  ك�رش  عمليات 

الزبائن«. وا�صار اىل »انه ل بد من توعية 

الزبائن اىل ال�صعار البخ�صة التي ي�صعها 

ا�صحاب املطاعم والتي ل ميكن ان تكون 

ملطعم  فكيف  باجلودة.  ومقرتنة  واقعية 

باأقل  لالأكل  معد  للبيع  منتج  يعر�س  ان 

من �صعر الكلفة؟«.

و�صدد على »ان هذا الأمر قد يكون يحمل 

املواطنني،  �صحة  على  خطراً  طياته  يف 

يف  خرباء  ا�صبحنا  عامًا   16 بعد  فنحن 

جمالنا، ونعلم ان ما تقدمه تلك املطاعم 

لي�س واقعيًا، ول بد ان يحمل يف طياته 

قد  املطعم  يكون  كــاأن  ال�صوائب  بع�س 

متدين  ب�صعر  الأولية  مــواده  على  ح�صل 

اجلــودة  معايري  توفر  لعدم  نــظــراً  ــداً  ج

فيها«.

يواجه  الــعــبــداهلل  مطعم  »اأن  ــح  واو�ــص

جودة  على  باحلفاظ  املناف�صات  هــذه 

ان  بد  ل  الأمــر  نهاية  يف  لأن  منتجاته، 

كونها  العالية  اجلودة  امل�صتهلك  يختار 

الأف�صل يف النهاية«.

العمل يف مطعم  واعترب ان »كل يوم من 

احلفاظ  وهــو  حتــديــًا  يحمل  الــعــبــداهلل 

باأف�صل  الزبائن  وخدمة  ــودة  اجل على 

التحديات  »هذه  ان  وراأى  ممكن«.  �صكل 

ال�صغرية ت�صاعد مطعم العبداهلل يف ك�صب 

ارقام  على  احلفاظ  وهو  الكبري  التحدي 

التي  زبائنه  ثقة  وعلى  العالية  مبيعاته 

اكت�صبها على مر 16 عامًا«.

مسيرة مستمرة
وراأى العبداهلل »ان م�صرية التو�صع والتطور 

التي ا�صتمرت على مدى 16 عامًا �صتبقى 

اإدارة  م�صتمرة مع اجلهود التي تبذل من 

املطعم«. وقال: »على مدى �صنوات طويلة 

نتيجتها  وكانت  كثرية  جناحات  �صجلنا 

ان جرى ت�صنيف فرعنا يف النبطية على 

حبنا  من  وانطالقًا  �صياحي.  مطعم  انه 

لعملنا وامياننا لوطننا �صنبقى ن�صعى اىل 

الأف�صل دون توقف«.

تو�صعية  »خطط  عــن  الــعــبــداهلل  وك�صف 

�صيتم  لبنان  يف  اخـــرى  مناطق  نحو 

وهي  املنا�صب  الوقت  يف  عنها  الك�صف 

التي  امل�صائل  بع�س  معاجلة  باإنتظار 

اذ  للموؤ�ص�صة  حقيقية  �صعوبات  حتمل 

لإ�صم  تقليد  عمليات  اىل  البع�س  يعمد 

التي  لي�صتفيد من اليجابيات  »العبداهلل« 

واو�صح  لعمله«.  الأمــر  هذا  يحملها  قد 

املو�صوع  هذا  تالحق  املطعم  »ادارة  ان 

وتعمل على معاجلته«.



زبدين - الشارع العام - هاتف: 654783 3 961
فرع ثاني: صور - طريق ثكنة اجليش - هاتف: 444423 71 961


