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الإفتتاحية

انتعاش سياحي
عك�ست اال�ستحقاقات الرئا�سية اللبنانية �إرتياح ًا كبرياً على ال�ساحتني ،الداخلية واخلارجية ،مثلما عك�ست ارتياح ًا مبا�رشاً
على القطاعات االقت�صادية وال �سيما منها القطاع ال�سياحي يف لبنان ،الذي كان قد �أ�صيب يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
�سيما بعد حتذير دول اخلليج ،رعاياها من ال�سفر �إىل لبنان؛ الأمر الذي �ساهم يف تفاقم حجم اخل�سائر
تراجع ًا ملحوظ ًا ،وال ّ
يف هذا القطاع ،كرتاجع الإ�شغال الفندقي ،و�إفال�س العديد من املطاعم ،بعدما كان لبنان ي�شكل «�سوي�رسا ال�رشق» ،ال�ستقطابه
ع�رشات الآالف من ال�سياح.
أعدته «�أرن�ست �أند يونغ» عن �أداء الفنادق ذات فئة الأربعة واخلم�سة جنوم يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،تبينّ �أن
وبح�سب تقرير � ّ
مدينة بريوت حازت على ثالث �أدنى ن�سبة �إ�شغال فنادق بني عوا�صم املنطقة ،وذلك بعد تراجع بن�سبة  17.99يف املئة وهو
متو�سط تعرفة الغرفة؛ وانخفا�ض يف الإيرادات املح ّققة عن كل غرفة بن�سبة  24.9يف املئة .فال ميكن للقطاع ال�سياحي �أن
يتعاي�ش مع عدم اال�ستقرار� ،سواء �أكان �أمني ًا �أم اقت�صادي ًا.
وبح�سب «�إرن�ست �آند يونغ» ف�إن ن�سبة �إ�شغال الفنادق يف بريوت بلغت  % 58يف الأ�شهر الـ  11الأوىل من العام  ،2016ومل
ت�سجل بذلك �أي تغيري عن الن�سبة التي بلغتها يف الفرتة ذاتها من العام . 2015
ّ
وبلغت ن�سبة �إ�شغال الفنادق يف بريوت  % 53يف كانون الثاين ،و % 57يف �شباط ،و % 51يف �آذار ،و % 55يف ني�سان ،و% 66
يف �أيار ،و % 44يف حزيران ،و % 63يف متوز ،و % 63يف �آب ،و % 70يف �أيلول ،و % 54يف ت�رشين الأول و % 65يف ت�رشين
الثاين  ،2016فيما كانت ن�سبة �إ�شغال الفنادق يف بريوت يف العام  2015كالتايل % 50 :يف كانون الثاين % 56 ،يف �شباط،
 % 56يف �آذار ،و % 58يف ني�سان ،و % 64يف �أيار ،و % 58يف حزيران ،و % 58يف متوز ،و % 64يف �آب ،و % 55يف �أيلول،
و % 55يف ت�رشين الأول و % 57يف ت�رشين الثاين .
و�أ�شار امل�سح �إىل �أن ارتفاع ن�سبة �إ�شغال الفنادق يف بريوت اليوم بن�سبة � % 8سنويا يف ت�رشين الثاين من العام  2016يعود
�إىل ا�ستقرار البيئة ال�سيا�سية نتيجة النتخاب رئي�س جديد للجمهورية وت�شكيل احلكومة.
ال من عوامل تكري�س اال�ستقرار ما يعد بانتعا�ش القطاع
بهذا املعنى وامل�ضمون� ،ش ّكلت اال�ستحقاقات الرئا�سية اللبنانية عام ً
ال�سياحي خ�صو�ص ًا بعد الزيارات الناجحة التي قام بها رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون اىل كل من م�رص والأردن
وكانت قد �سبقتها زيارة �إىل قطر وال�سعودية و�إعالن الأخرية رفع احلظر عن جميء رعاياها اىل لبنان وترقب �أن حتذو دول
جمل�س التعاون اخلليجي حذوها .وهذا كان حمور احلوار الذي ُع ِق َد يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان بدعوة من رئي�سها
مقدمهم وزير ال�سياحة �أوادي�س كيدانيان ،متحور حول «ال�سبل الآيلة �إىل
حممد �شقري ،بني املعنيني بالقطاع ال�سياحي ويف ّ
تن�شيط ال�سياحة يف لبنان والإ�ستفادة من الإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي وعودة العالقات اىل طبيعتها مع دول اخلليج جلذب
ال�سياح اىل لبنان» .حيث �أكد خاللها الوزير كيدانيان ،وجود فر�صة حقيقية لإعادة ال�سياحة �إىل ما كانت عليه.
ويف ال�سياق ،اعترب رئي�س احتاد النقابات ال�سياحية نقيب �أ�صحاب الفنادق يف لبنان بيار الأ�شقر �أن «عودة ال�سائح ال�سعودي
واخلليجي هي عودة للم�ستثمرين اىل لبنان وال �سيما �أن غالبيتهم من ال�سعوديني واخلليجيني ما ي�ساهم يف خلق فر�ص
عمل وا�ستثمارات كبرية واعدة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،وكذلك �ستفتح املجال �أمام اللبنانيني وخ�صو�صا �أهل
االخت�صا�ص ومنهم القطاع ال�سياحي لال�ستثمار والعمل يف اخلليج العربي وال�سعودية».
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

قبل و�صوله �إىل البيت الأبي�ض ،ك�شف الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ر�ؤيته ملختلف الق�ضايا التي ت�ؤكد ظواهر
الهيمنة الأمريكية على العامل ،ولعلنا هنا �سن�شري �إىل ما ينتظر
العراق الذي و�ضع ترامب نفطه يف عني العا�صفة..
ال �أحد ،ومنذ جورج وا�شنطن وحتى باراك اوباما ،واكبته مثل
هذه ال�ضو�ضاء التي يحدثها ترامب ،الذي �سيجعل العامل يعي�ش
«م�رسح الالمعقول» الذي �صممه املبدع «�صمويل بيكيت» .فهو
ي�ؤكد �أن العراق لديه ثانيِ �أكرب حقول نفط فى العامل بقيمة
 15ترليون دوالر ،قائال« :اجلي�ش العراقي متت �إبادته ولديهم
جي�ش �ضعيف و�أنه جمتمع فا�سد ولو عاد الأمر يل ف�س�أخذ
النفط منهم» ..و�أ�ضاف «ال يوجد عراقيون ..كلهم منق�سمون
�إىل ف�صائل خمتلفة ،الف ًتا �إىل �أنه �سي�ضع حلقة حماية حولهم
و�سي�أخذ كل ثرواتهم».
ترامب الذي يتعامل مع العامل بعقلية ال�رشكة ال بعقلية
القيادة .هذا الرتامب يرى �أن بالده مل تكن تربح �أي �شيء يف
الفرتة الأخرية ،يف �إ�شارة �إىل فرتة �سلفه باراك �أوباما ..وقال
كان على بالده «�أن ت�أخذ النفط» يف العراق عام  ،2003م�شرياً
�إىل �أنها «لو فعلت ذلك (وقتها) ملا ظهر داع�ش» متابع ًا« :رمبا
�ستكون هنالك فر�صة �أخرى» ،كما جاء يف مقابلة مع مذيع
«�إي بي �سي نيوز» ديفيد موير ،يف  25يناير/كانون الثاين
.2017
�سعى ترامب �إىل تربير هذا املوقف بعدالة املنت�رص ،وباعتباره
خطوة قد توقف �صعود تنظيم «داع�ش» ..عندما واجهه موير
ب�ش�أن املنتقدين الذين يقولون �إن ذلك قد ينتهك القانون
الدويل ،و�صفهم ترامب ب�أنهم «حمقى».
يرتقي موقف ترامب ب�أخذ نفط العراق �إىل م�صاف «النهب»،
وهو انتهاك خطري للقانون الإن�ساين الدويل� ،أو قوانني احلرب.
�أنظمة الهاي لعام  1907واتفاقية جنيف ب�ش�أن حماية
الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب (اتفاقية جنيف الرابعة)
لعام  ،1949حتظران بو�ضوح �أعمال النهب ..ولكن هل توقفت
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عين ترامب
على نفط العراق!؟
الواليات املتحدة عن نهب بالدنا؟
كانت �سيطرة الواليات املتحدة على النفط ق�ضية رئي�سية
يف غزو العراق عام  ،2003رغم �أن �إدارة جورج بو�ش االبن
�أو�ضحت �أنها متتثل للقانون الدويل ولن ت�ضع يدها عليه .بل
�إن التحالف الذي قادته الواليات املتحدة على العراق ،بعث
بر�سالة �إىل جمل�س الأمن الدويل يلتزم فيها ب�أنه «�سي�ضمن
حماية نفط العراق وا�ستخدامه مل�صلحة ال�شعب العراقي»!
تناولت جملة فورين بولي�سي الأمريكية ال�سيا�سة اخلارجية
للواليات املتحدة وما يتعلق ب�أطماع �أمريكا يف ثروات ال�رشق
الأو�سط ،وقالت �إن ترامب يعتزم �رسقة نفط املنطقة.
و�أو�ضحت فورين بولي�سي من خالل مقال حتليلي للكاتب
مايكل كلري� ،أن �سيا�سة احل�صول على نفط ال�رشق الأو�سط
كانت حمور نقا�ش يف الواليات املتحدة منذ عقود ،و�أن ترامب
�أعرب يف �أكرث من منا�سبة عن رغبته يف اال�ستيالء على نفط
العراق يف حال فاز و�أ�صبح رئي�سا لأمريكا.
و�أ�ضافت �أن ترامب لي�س �أول �شخ�صية �أمريكية بارزة تقرتح
م�صادرة نفط ال�رشق الأو�سط من طريق القوة الع�سكرية ،بل �إن
الإدارات الأمريكية ال�سابقة لطاملا غامرت باتباع �سيا�سات
متهورة من �أجل حتقيق هذا امل�سعى.
و�أ�ضافت �أن ترامب �سبق �أن حتدث عن نفط ال�رشق الأو�سط
يف �أكرث من منا�سبة ،و�أنه قدم تربيرات لال�ستيالء على نفط
العراق من بينها ما �رصح به �أثناء املناظرة الأوىل مع مر�شحة
احلزب الدميقراطي النتخابات الرئا�سة هيالري كلينتون يف
� 26سبتمرب�/أيلول املا�ضي.
ومن بني التربيرات التي قدمها ترامب يف �أكرث من منا�سبة
لال�ستيالء على نفط العراق من �أنه عندما كانت تندلع حرب
يف قدمي الزمان ،ف�إن الغنائم تعود للمنت�رص.
ال �شك �أن النقا�شات الأوىل يف الواليات املتحدة ب�ش�أن
احل�صول على نفط ال�رشق الأو�سط تعود �إىل �سبعينيات القرن
املا�ضي ،وذلك عندما قامت ال�سعودية ودول �رشق �أو�سطية
4

�أ�سلحة دمار �شامل.
غزو العراق وعودة �إىل ت�رصيحات ترامب عند قوله «كان
علينا �أخذ النفط» ،فقد �أو�ضحت فورين بولي�سي �أنه ي�شري �إىل
ربيع  ،2003عندما كانت قوة الواليات املتحدة يف �أوجها..
و�أ�ضافت �أن الفكرة ال�سائدة يف تلك الفرتة متثلت يف �رضورة
اال�ستيالء على الأ�صول الوطنية الأكرث قيمة للعراق ،وت�سليمها
�إىل �رشكات �أمريكية.
العملية برمتها بدت ب�سيطة بالن�سبة �إىل الأمريكيني ،وك�أنها
تتمثل يف قيام وا�شنطن ب�إر�سال بع�ض موظفي االحتالل �إىل
حقول النفط وامل�صايف و�إبالغ عمال النفط الوطنيني ب�أنه قد
مت ا�ستبدالهم ب�أمريكيني� ،إ�ضافة �إىل ن�رش عدد قليل من رجال
املارينز للتعامل مع �أي تبعات غري �سارة.
�إن ادعاءات ترامب �إمكانية حتقيق مهمة و�ضع اليد على النفط
العراقي هو �رضب من اجلنون ..البع�ض بد�أ ي�ست�شعر ال�رضب
على االبواب :هل حتتاج هذه املنطقة البائ�سة اىل م�شاهد
اخرى ،م�ستوردة للتو من جهنم مع ترامب!؟

�أخرى بت�أميم حقول النفط التي كانت متلكها �رشكات �أمريكية

كبرية .بل �إن دوال عربية فر�ضت يف �أواخر  1973وبداية 1974

حظرا على �صادرات النفط �إىل الواليات املتحدة ردا على
�شحنات الأ�سلحة الأمريكية �إىل «�إ�رسائيل» يف حرب ت�رشين
الأول� /أكتوبر ،و�أن منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) �أعلنت
رفع الأ�سعار �أربعة �أ�ضعاف ،من �أجل الت�سبب يف �إحداث نق�ص
يف الطاقة وركود اقت�صادي يف الواليات املتحدة.
و�أ�ضافت �أن بع�ض اخلرباء وال�سيا�سيني يف الواليات املتحدة
دعوا �إىل مواجهة هذه امل�شكلة من طريق اتخاذ �إجراءات
ع�سكرية على �أر�ض الواقع.
نذكر �أن الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جورج بو�ش الأب ا�ستخدم
القوة يف  1990عندما غزا العراق الكويت ،وذلك خ�شية تعرث
ت�صدير نفط ال�سعودية ،لكن غالبية الأمريكيني احتجوا على
�إمكانية �شن حرب من �أجل النفط وتردد �شعار «ال دماء من
�أجل النفط» ،فان�صب غ�ضب بو�ش على «االنتهاكات» العراقية
حلقوق الإن�سان يف الكويت وعلى �سعي العراق �إىل ت�صنيع
5
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الحدث
المغازلة التي كادت تفتح المواجهة األميركية الصينية!

هل تتولى بكين زعامة العالم التجارية؟

بقلم فارس سعد

فتح الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،مبكراً دبلوما�سية املواجهة وامل�شاك�سة مع التنني ال�صيني ،حتى قبل
تن�صيبه ر�سمي ًا ،حيث خرق �سيا�سة بالده التاريخية مع تايوان ،و�أجرى ات�صال «املغازلة» مع الرئي�سة
التايوانية «ت�ساي اينغ – وين» ..وهو �أمر يح�سب يف الدبلوما�سية خرق ًا للربوتكول ،ويعد خط ًا �أحمر
بالن�سبة �إىل بكني.
وعلى الرغم من �أن «مغازلة» ترامب لتايوان جمرد ات�صال هاتفي غري ر�سمي لتبادل التهاين يف مكاملة
مل تتجاوز  10دقائق ،من رئي�س مل يكن قد ت�سلم مهام من�صبه بعد ،وفق تربيرات البيت الأبي�ض ،ف�إنه �أثار
غ�ضب التنني ال�صيني ،خ�صو�ص ًا و�أن الرتابط بني االقت�صادين ال�صيني والأمريكي بات قوي ًا لدرجة ي�صعب
معها تنفيذ قرارات �رسيعة من وا�شنطن من دون �إحداث �أ�رضار كبرية باالقت�صاد الأمريكي.
�أعدت ال�صني منذ مدة الحتماالت نهاية
«�شهر الع�سل» الأم�يرك��ي ،ولكن يبدو
ح�سب خرباء يف ال�ش�أن ال�صيني �أن بكني
ال ترغب يف مواجهة �سيا�سية �أو ع�سكرية
�أو حتى جتارية مع وا�شنطن ،و�إمنا ترغب
يف ترك ذلك حلليفتها مو�سكو ،لتوا�صل
والتمدد وحما�رصة �أمريكا
هي التقدم
ّ
وحلفائها جت��اري�� ًا واق��ت�����ص��ادي�� ًا ،عرب
�إغ��راق �أ�سواق العامل بال�سلع الرخي�صة.
وقد جاءت ر�سالة التهنئة التي وجهها
الرئي�س ال�صيني «�شي جني بينغ» �إىل
نظريه الأم�يرك��ي املنتخب «ت��رام��ب»،
لت�ؤكد ذلك�« :أهتم للغاية بالعالقة بني
ال�صني والواليات املتحدة و�أتطلع �إىل
العمل معكم لتعزيز مبادئ عدم ال�رصاع
وع��دم امل��واج��ه��ة واالح��ت�رام املتبادل
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والتعاون على قدم امل�ساواة».

مواجهة مبكرة

مل ي�ستطع «ت��رام��ب» �أن ي�صرب حتى
ر�سميا
اللحظة التي يت�سلم فيها مهامه
ً
ليبد�أ املواجهة مع ال�صني ،التي متنى
«�شي» جتنبها ،فاختار �أن يبد�أها عرب
«تويرت» ،بعد مقدمة ا�ستفزازية لبكني.
�صحيفة «ت�شاينا دايلي نيوز» ،الناطقة
بالإنكليزية ،قالت �إن املكاملة بني ترامب
و ت�ساي اينغ« ،مل تك�شف �سوى قلة خربة
ترامب وفريقه االنتقايل يف التعامل مع
ال�ش�ؤون اخلارجية».
و�أملحت ال�صحيفة �إىل �إمكانية ت�سبب
ت����صرف��ات ت��رام��ب بانهيار العالقات
االقت�صادية بني بكني ووا�شنطن ،م�ؤكدة
6

�أن لدى ال�صني  1.19تريليون دوالر من
�سندات اخلزينة الأمريكية ،وتربط بني
البلدين جتارة ثنائية بلغ حجمها 560
بليون دوالر خالل العام املا�ضي.
ومل يخف ترامب معار�ضته ملا اعتربه
اقت�صاديا لبالده»،
«اغت�صابا �صينيا
ً
ب�سبب تخفي�ض بكني عملتها لتن�شيط
م��ع��ت�برا �أن ذل���ك ي�رض
���ص��ادرات��ه��ا،
ً
ومهددا ،خالل �إحدى
أمريكي،
باالقت�صاد ال
ً
ت�رصيحاته االنتخابية ،بفر�ض ر�سوم
�إغراق �ضخمة على الواردات ال�صينية التي
تبلغ  ،% 45وهو �أمر �أكد خرباء ا�ستحالة
تنفيذه ،متوقعني �أن تقدم ال�صني على
وقف �صادراتها �إىل الواليات املتحدة �إن
اتخذ ترامب هذا القرار ،وهو الأم��ر الذي
�سي�رض باقت�صاد وا�شنطن ب�شكل �أكرب.

ومن عوامل ت�صعيد الرئي�س ترامب ،ت�أتي
يف املقدمة الر�سوم اجلمركية الباهظة
ال��ت��ي ي��ن��وي فر�ضها ع��ل��ى الب�ضائع
واخلدمات امل�ستوردة من ال�صني ،والتي
قال �إنها �ستكون يف حدود  .% 55وبطبيعة
احلال ،هذا التقييد �سيوجه �رضبة كبرية
�إىل ال�صني� .إذ �ست�ضطر ال�سلع ال�صينية
�إىل مغادرة ال�سوق الأمريكية ،و�سوف
ُيفر�ض على امل�ستهلك الأم�يرك��ي دفع
مبالغ كبرية ثمنا ل�سلع مماثلة».

انقسام الخبراء

انق�سم اخلرباء ب�ش�أن خطط �إ�شعال الرئي�س
ترامب «النزاع التجاري» مع بكني �إىل
ثالث فئات.
فئة ترى �أن ت�رصيحات ترامب العدائية
جتاه بكني كانت لك�سب �أ�صوات الناخبني
من عمال امل�صانع التي �أغلقت �أبوابها
ب�سبب �إغ��راق ال�صني لل�سوق الأمريكية
بالب�ضائع ال�صينية ،ولكنه حينما يت�سلم
احلكم ،ف�سيتعامل مع ال�صني مبنطق
التفاهم.
�أما الفئة الثانية فتعتقد �أن ترامب ق�صد
من هذه التهديدات واملوقف العدائي،
و�ضع بكني يف موقف امل��داف��ع خالل
املفاو�ضات التجارية ،حينما يت�سلم
احلكم ويح�صل منها على �أكرب تنازالت
ممكنة .ومن �أن�صار هذا الر�أي االقت�صادي
الأمريكي جيم�س راك��ارد م�ؤلف كتاب
«الطريق �إىل الدمار».
ويرى راكارد �أن ترامب يريد ال�ضغط على
احلكومة ال�صينية حتى تفتح �سوقها
بدرجة �أك�بر لال�ستثمارات وال�رشكات
املالية الأمريكية.
بينما تتبنى الفئة الثالثة ر�أي�� ًا مفاده
�أن ترامب يرى �أن ال�صني ا�ستفادت من
العوملة واالنفتاح ،ومن ع�ضويتها يف
منظمة التجارة العاملية على ح�ساب
املع�سكر الر�أ�سمايل يف �أمريكا و�أوروبا
الغربية .وبالتايل ،ف���إن خطط العوملة
وحترير التجارة واال�ستثمار واالنفتاح
االقت�صادي ،التي تبنتها �أمريكا خالل
ال��ع��ق��دي��ن الأخ�ي�ري���ن ،خ��دم��ت ال�صني
وم�صاحلها التجارية و�أ�رضت ب�أمريكا
وحلفائها يف �أوروب��ا ،ما يعني �أن��ه قد
يكون �آن الأوان حلرمان ال�صني من مزايا
حرية التجارة.

لكن ي���درك اخل�ب�راء �أن �إع�ل�ان ترامب
احلرب �ضد االقت�صاد ال�صيني �ستكون
له تداعياته وت�أثرياته على االقت�صاد
العاملي.

تقرير مجلس األعمال

وح�سب ما �أفاد تقرير �صدر عن جمل�س
الأعمال الأمريكى ال�صيني ب�أن �أن�شطة
التجارة واال�ستثمار الثنائية يف عام
 2015خلقت ما يقرب من  2.6مليوين
وظيفة للأمريكيني و�أ�سهمت بنحو 1.2
 %من �إجماىل الناجت املحلي الأمريكي
خالل العام املا�ضي  .2016وذلك وفق ًا
لوكالة �شينخوا.
وبلغ حجم جتارة اخلدمات الثنائية يف
جممله �أك�ثر من  100مليار دوالر يف
الوقت الذي جتاوزت فيه اال�ستثمارات
املتبادلة  170مليار دوالر بنهاية .2016
وتوقع املجل�س �أن تبلغ �صادرات �أمريكا
�إىل ال�صني  520مليار دوالر �أمريكى
بحلول ع��ام  ، 2050يف ال��وق��ت ال��ذي
ت�ساعد فيه �صادرات ال�صني اىل الواليات
املتحدة يف تخفي�ض الأ�سعار املحلية يف
ال�سوق الأمريكية بن�سب تراوح بني  1اىل
 1.5نقطة مئوية.
وذك��ر املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
اخلارجية ال�صينية لو كانغ« :لو مل تكن
امل�س�ألة تخدم م�صالح �أمتينا ،لكان من
7

امل�ستحيل التو�صل �إىل مثل هذا امل�ستوى
من التجارة .هذا التعاون االقت�صادي
والتجاري بني ال�صني والواليات املتحدة
«مفيد للطرفني « وتابع بقوله �أنه يف عام
 2015و�صل حجم التجارة الثنائية بني
البلدين اىل �أرقام فلكية بلغت  560مليار
دوالر.
ومن هذا املنطلق ف�أن العالقات التجارية
واال�ستثمارية ال�صينية الأم�يرك��ي��ة،
متبادلة النفع ،وهي الدافع للعالقات
الثنائية و�أ�سا�سها ،و�أن ال�صني على
ا�ستعداد للعمل مع القيادة الأمريكية
اجلديدة ملوا�صلة تعزيز �أن�شطة جتارة
وا�ستثمار م�ستقرة من �أجل عودة النفع
على ال�شعبني.
وح�����س��ب خ�ب�راء يف وا���ش��ن��ط��ن ،ي�سعى
ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب �إىل حتجيم ال��ت��م ّ��دد
التجاري ال�صيني يف �أمريكا ،عرب الر�سوم
اجلمركية املرتفعة وحما�رصتها �أوروبي ًا
عرب �إعالنها «دول��ة متالعبة بالعملة»
وزرع �شكوك حول �أحقيتها يف ع�ضوية
منظمة التجارة العاملية.
من جانبها تعد بكني الحتمال «النزاع
التجاري» مع وا�شنطن عرب عدة حماور
من بينها ،حمور الأ�سواق اجلديدة ،حيث
توا�صل بكني بحثها الدائم عن �أ�سواق
ج��دي��دة �أو تو�سيع �أ�سواقها احلالية،
�إذ ت��زي��د م��ن ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا م��ع دول
العدد  160ني�سان 2017

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

الحدث
«احل��زام والطريق» ،حيث تقوم ب�إحياء
طريق احلرير القدمي عرب اجلمهوريات
ال�سوفيتيية ال�سابقة والدول العربية ومد
خطوط ال�سكك احلديدية لنقل ب�ضائعها
مبا�رشة وبيعها عرب هذه الدول.
وتعترب ال�صني قوة اقت�صادية �صاعدة
يقدر حجم اقت�صادها بـ 10تريليونات
دوالر ،بينما ي��ق��در حجم االقت�صاد
الأمريكي بحواىل  16.77تريليون دوالر.
لكن لكل اقت�صاد نقاط �ضعف وق��وة
يف احل���رب ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��وق��ع��ة بني
العمالقني ،حيث �إن ال�صني تعتمد على
رخ�ص ب�ضائعها يف الأ�سواق العاملية
مقارنة بنظريتها الأمريكية .يف املقابل،
تعتمد �أم�يرك��ا يف قوتها االقت�صادية
على ال�صناعة امل�رصفية و�أ�سواق املال
وال����دوالر كعملة «ت�سوية واحتياط»
دول��ي��ة ،ذات وزن مهيمن يف �أ���س��واق
ال�رصف .كما �أن اليوان ال�صيني ال يزال
مرتبطا بالدوالر وغري معوم متام ًا حتى
يح�سب يف عداد العمالت احلرة التي تتم
املتاجرة بها عاملي ًا .وقد تعر�ض اليوان
لعدة هزات خالل العامني الأخريين .وال
ي�ستبعد خرباء ترامب �أن ي�ستخدم �سيا�سة
الفائدة الأمريكية خللخلة االقت�صاد
ال�صيني.

الصين وزعامة العالم

يرى الدبلوما�سي ال�صيني «ت�شانغ جون»،
املدير العام لإدارة االقت�صاد الدويل يف
وزارة اخلارجية� ،أن بالده ال ترغب يف
زعامة العامل لكنها قد ت�ضطر �إىل �أداء هذا
الدور �إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال
الرئي�س الأمريكي ترامب يف �أول خطاب
له �إنه �سيتبع �سيا�سة «�أمريكا �أوال».
وقبل �أي���ام م��ن ت��ويل ت��رام��ب الرئا�سة
حث «ت�شانغ» دول العامل على مقاومة
االنعزالية ما ي�شري �إىل رغبة بكني يف �أداء
دور �أكرب على ال�ساحة العاملية.
وقال ت�شانغ يف هذا ال�صدد �إن ال�صني
لي�ست لديها نية لل�سعي �إىل زعامة العامل.
و�أ�ضاف «�إذا قال �أحد �أن ال�صني ت�ؤدي
دورا قياديا يف العامل ف�س�أقول �إنها
لي�ست هي من ت�سعى لتكون يف املقدمة
لكن الالعبني الرئي�سيني تراجعوا تاركني
املجال لل�صني�« :إذا طلب من ال�صني هذه
الزعامة ف�إنها �ستتحمل م�س�ؤولياتها».
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ـ الواليات المتحدة تحتل المرتبة األولى فى حجم االقتصاد العالمي منذ
عقود بال منافس
ـ دخلت الصين ألول مرة ضمن أكبر  10اقتصاديات فى العالم عام 1991
ـ كان حجم اقتصادها آنذاك  9تريليونات دوالر مقابل  9.1تريليونات
دوالر للواليات المتحدة أى  % 10من حجم اقتصاد الواليات المتحدة
و 28/1من حجم اقتصاد العشرة الكبار عالميا
ـ في عام  1999بعد  8سنوات من دخولها قائمة الكبار نجحت الصين
في أن تكون خامس أكبر اقتصاد على العالم
 بلغ حجم اقتصادها فى  1999نحو  2.1تريليوني دوالر مقابل  12.2ملياردوالر حجم االقتصاد األميركي.
ـ في  2009الصين ترتقى إلى المرتبة الثانية فى االقتصاد العالمي
ألول مرة ،حيث نجحت خالل  18عاما من  1991حتى  2009في التقدم 8
مراكز.
ـ سجل اقتصادها فى  2009نحو  5.5تريليونات دوالر مقابل 14.6
تريليون دوالر للواليات المتحدة من  41مليار دوالر لـلـ  10الكبار
اقتصاديا.
ـ حاليا الصين تحتل مكانها في المرتبة الثانية في قائمة أكبر  10دول فى
العالم اقتصاديا.
ـ نجحت الصين في تضييق الفارق بين حجم اقتصادها والواليات المتحدة،
إلى  ،% 45.7حيث كان اقتصادها  % 10فى  1991من حجم االقتصاد
األميركي ،ويبلغ اآلن نحو  % 54.3بحلول عام  ،2016وهو اإلنجاز الذي
لم تستطع أي دولة في العالم تحقيقه.
ـ رفعت نسبتها من اقتصاد الـ 10الكبار على العالم من  % 3.5فى 1991
إلى  % 18.5حاليا ،وذلك خالل  25عاما فقط.
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تحقيق

موازنة الدولة . . .المأزق والمخرج
عا�ش لبنان منذ عام  2006حال انفالت وت�سيب يف املالية العامة
نا�شئة من خمالفة الد�ستور والقوانني املرعية الإجراء وتتمثل
هذه احلال بقيام احلكومات اللبنانية املتعاقبة منذ ذلك التاريخ
بجباية الأموال العمومية (ال�رضائب والر�سوم) و�إنفاقها من دون
م�س ّوغ د�ستوري �أو قانوين .ذلك �أن هذه احلكومات جبت الأموال
و�أنفقتها من دون موازنة �أي من دون �إذن �أو ترخي�ص �أو �إجازة من
ال�شعب املمثل مبجل�س النواب.
وعا�شت البالد �أحد ع�رش �سنة من دون موازنة والآن ت�سعى احلكومة
لإقرار م�رشوع موازنة العام  2017متهيدا لإيداعه جمل�س النواب
لإقراره ،ورفعه اىل فخامة رئي�س اجلمهورية لن�رشه وفقا للأ�صول.
لكن ال�س�ؤال املطروح الآن هو :هل ي�ستطيع جمل�س النواب �إقرار
املوازنة؟ وهل ي�ستطيع رئي�س اجلمهورية ن�رشها؟ وما هو احلل
الد�ستوري والقانوين املمكن لأزمة املوازنة؟ وقبل اقرتاح احلل ال بد
من معرفة �أ�سباب عدم �إقرار املوازنات على مدار ال�سنوات ال�سابقة.
�إن �سببي �أزمة املوازنة هما :الإنفاق احلكومي املخالف للد�ستور
والقانون منذ العام  ،2007وعدم �صحة ح�سابات الدولة املالية منذ
العام 1993
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�إن احل��ك��وم��ة ال ت�ستطيع �أن جتبي
ال�رضائب والر�سوم ،وال ت�ستطيع القيام
ب�أي �إنفاق من املال العام ما مل حت�صل
على موافقة جمل�س النواب امل�سبقة.
وهذا موجب د�ستوري وقانوين .وموافقة
جمل�س ال��ن��واب تكون بطريقتني� :إما
امل�صادقة على املوازنة املقرتحة من
احلكومة �أو املوافقة على الإنفاق على
�أ�سا�س القاعدة الإثني ع�رشية �أي على
�أ�سا�س املوازنة الأخ�يرة امل�صدقة من
جمل�س النواب وهي موازنة العام.2005
وهاتان الطريقتان غري متوفرتني يف
البالد على مدار ال�سنوات ال�سابقة.
فقد �أوج���ب ال��د���س��ت��ور اللبناين على
احلكومة �أن تقدم ملجل�س النواب كل
�سنة يف بدء عقد ت�رشين الأول ،موازنة
�شاملة نفقات الدولة ودخلها عن ال�سنة
املقبلة ،كما �أوجب على جمل�س النواب
�أن يقرتع على املوازنة بندا بندا.
ونظرا لأهمية ال�ش�أن املايل للدولة ف�إن
الد�ستور اللبناين ن�ص على تخ�صي�ص
جل�سات العقد الثاين الجتماع جمل�س

النواب الذي يبتدىء يوم الثالثاء الذي
يلي اخلام�س ع�رش م��ن �شهر ت�رشين
الأول ويدوم اىل �آخر ال�سنة للبحث يف
املوازنة والت�صويت عليها قبل كل عمل
�آخر .و�إذا مل يبت جمل�س النواب نهائيا
يف �ش�أن م�رشوع املوازنة قبل االنتهاء
من العقد املعني لدر�سه ،ف���إن رئي�س
اجلمهورية باالتفاق مع رئي�س احلكومة
يدعو املجل�س فورا �إىل عقد ا�ستثنائي
ي�ستمر لغاية نهاية كانون الثاين من
ال�سنة التالية ملتابعة در�س املوازنة.
و�إذا انق�ضى العقد اال�ستثنائي هذا ومل
يبت نهائيا يف م�رشوع املوازنة ،ف�إن
الد�ستور اللبناين �أجاز للحكومة يف مدة
العقد اال�ستثنائي �أن جتبي ال�رضائب
كما يف ال�سابق .و�أن ت�أخذ احلكومة
نفقات �شهر كانون الثاين (مدة العقد
اال�ستثنائي) من ال�سنة اجلديدة على
القاعدة الإث��ن��ي ع�رشية على �أ�سا�س
موازنة ال�سنة ال�سابقة امل�صدقة من
جمل�س النواب م�ضافا �إليها ما فتح بها
من اعتمادات �إ�ضافية دائمة ويحذف
منها ما �سقط من االعتمادات الدائمة.
و�إذا مل يبت املجل�س باملوازنة خالل
�شهر كانون الثاين ،فيتوجب �إ�صدار
قانون يجيز للحكومة الإن��ف��اق على
�أ�سا�س القاعدة الإثني ع�رشية.
ويتبني م��ن الن�صو�ص الد�ستورية
والقانونية ب�أن �صالحية احلكومة يف
مو�ضوع امل��وازن��ة وتنفيذها تنتهي
عمال مببد�أ �سنوية امل��وازن��ة ،ب�إنتهاء
ال�سنة املالية وبالتايل ال بد للحكومة
من الرجوع اىل جمل�س النواب لإعطائها
�إذن��� ًا ج��دي��داً بالإنفاق واجلباية� ،إما
باقرار موازنة جديدة �أو ب�إقرار قانون
يجيز اجلباية والإن��ف��اق على �أ�سا�س
القاعدة الإثني ع�رشية.وهذا الأم��ر مل
يح�صل منذ العام  2006ولغاية تاريخه.
�إن �إجازة اجلباية تعني �أن على احلكومة
حت�صيل ال�رضائب والر�سوم وامل��وارد
املبينة يف املوازنة ،من دون �أن تتقيد
باملبلغ الإجمايل املقدر لها� .أما �إجازة
الإنفاق فهي تعني �أن احلكومة مقيدة
يف ال�رصف برقم اليحق لها جتاوزه
(وهو االعتماد) ويف غاية معينة ،هذا
ما يطلق عليه ا�سم مبد�أ التخ�صي�ص.
فوفقا لقانون املحا�سبة العمومية «ال

إن تسوية المليارات
المصروفة خالف ًا للقواعد
الدستورية والقانونية هي
تسوية مستحيلة ،ومن دون
وجود حل دستوري وقانوني
لهذه المسألة يستحيل إقرار
الموازنة العامة للعام 2017
ونشرها
تعقد النفقة �إال �إذا توفر لها اعتماد يف
املوازنة وال يجوز ا�ستعمال االعتماد
لغري الغاية التي ر�صد من �أجلها».
ويرتتب على هذا املبد�أ عدم الإج��ازة
للوزير ب�أن يعقد نفقة (�أي ب�أن يرتب
على الدولة دينا من طريق عقد �صفقات
�أ���ش��غ��ال ول���وازم وخ��دم��ات) متجاوزا
االعتماد املفتوح لها و�إال يعترب «الوزير
م�س�ؤوال �شخ�صيا من �أمواله اخلا�صة عن
كل نفقة يعقدها متجاوزا االعتمادات
املفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز،
وكذلك عن كل تدبري ي�ؤدي اىل زيادة
النفقات التي ت�رصف من االعتمادات
املذكورة �إذا كان هذا التدبري غري ناجت
عن �أحكام ت�رشيعية �سابقة .وال حتول
هذه امل�س�ؤولية دون مالحقة املوظفني
الذين تدخلوا بعقد النفقة وت�صفيتها،
و�رصفها� ،أمام ديوان املحا�سبة ما مل
يربزوا �أمرا خطيا من �ش�أنه �إعفاءهم من
امل�س�ؤولية».
وخال�صة القول هنا هو �أن الإج��ازة
بالإنفاق هي �إج��ازة م�سبقة قبل بدء
ال�سنة املالية �أو خاللها وقبل عقد
النفقة ،ولي�ست �إج���ازة الحقة ،ولكن
ال��ذي ج��رى هو �أن الإن��ف��اق احلكومي
ح�صل من دون موازنة وخالفا للقاعدة

رئيس الجمهورية ال يستطيع
نشر قانون موازنة العام
 2017ما لم يصادق مجلس
النواب على قطوعات
الحسابات
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الإثني ع�رشية .فقطوعات احل�سابات
التي مت �إجنازها ومل ت�صدق ،وبيانات
واردات الدولة ونفقاتها التي ن�رشتها
وزارة املالية ت�شرياىل مقدار التجاوز
يف الإنفاق احلكومي عما هو م�سموح
به د�ستوريا وقانونيا (�أي امل�سموح
به وفقا لقانون امل��وازن��ة وامل��وازن��ة
الإثني ع�رشية وقوانني فتح الإعتمادات
الإ���ض��اف��ي��ة) ق��د ي��ك��ون جت���اوز �أرب��ع��ة
�أ�ضعاف الرقم املعلن (11مليار دوالر
�أمريكي) وقد ي�صل �إىل خم�سة �أ�ضعاف
�إذا �أ�ضيفت �إليها نفقات امل��وازن��ات
امللحقة.
�إذن ،ف�إن ت�سوية املليارات امل�رصوفة
خالفا للقواعد الد�ستورية والقانونية
هي ت�سوية م�ستحيلة ،ومن دون وجود
حل د�ستوري وقانوين لهذه امل�س�ألة
ي�ستحيل �إق��رار املوازنة العامة للعام
 2017ون�رشها.
�أما جلهة عدم �صحة ح�سابات الدولة
املالية ف�إن ح�سابات الإدارة املالية
النهائية لكل �سنة يجب �أن تعر�ض على
املجل�س ليوافق عليها قبل ن�رش موازنة
ال�سنة التالية التي تلي تلك ال�سنة...هذا
ما ن�صت عليه املادة  87من الد�ستور.
وعلى وزير املالية �أن يرفع قطع ح�ساب
امل��وازن��ة اىل احلكومة (�أي البيانات
املتعلقة بالنفقات الفعلية امل�رصوفة
والإي���رادات الفعلية املح�صلة) ،وعلى
احلكومة �أن حتيل م�رشوع قانون قطع
ح�ساب املوازنة اىل جمل�س النواب قبل
�أول ت�رشين الثاين من ال�سنة التي تلي
�سنة املوازنة وعلى جمل�س النواب �أن
ي�صدق على قطع احل�ساب قبل �إق��رار
موازنة الدولة� .إن ح�سابات موازنات
ال�سنوات من  2004وحتى � 2015ضمنا،
�أقفلت وجرى و�ضع قطوعات ح�سابات
ال�سنوات من  2004وحتى � 2007ضمنا.
و�أودعت هذه القطوعات ديوان املحا�سبة
وفقا للأ�صول .لكن وزراء املالية مل
يرفعوا ه��ذه القطوعات يف حينه �إىل
احلكومة لإق��راره��ا و�إي��داع��ه��ا جمل�س
النواب ب�سبب عدم �صحة هذه احل�سابات،
�إال �أن وزير املالية وبتاريخ 2012/3/26
�أودع رئا�سة جمل�س املوزراء احل�سابات
املالية ل�ل�أع��وام  2006وحتى 2010
�ضمنا مبديا مالحظاته عليها ،يف حني
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كان يقت�ضي القانون عليه �إيداعه هذه
احل�سابات ب�صورة �صحيحة ومن دون
�أي مالحظات� .أم��ا دي��وان املحا�سبة
فقد رف�ض امل�صادقة على جميع هذه
احل�سابات للعيوب وال�����ش��وائ��ب التي
ت�شوبها.
وحيث �إن جمل�س ال��ن��واب ال ي�ستطيع
�إق��رار موازنة العام  2017قبل �إق��رار
قطوعات احل�سابات عن ال�سنوات 2004
وحتى � 2015ضمنا ،وحيث �إن �إق��رار
هذه احل�سابات م�ستحيل ما مل تنجزها
احلكومة وفقا ل�ل�أ���ص��ول ،وحيث �إن
احلكومة حتى تاريخه مل تنجز هذه
احل�سابات ب�صورة �صحيحة وقانونية،
وحيث �إن فخامة رئي�س اجلمهورية،
ال��ذي ي�صدر القوانني ويطلب ن�رشها
ومع تقديرنا حلر�صه ال�شديد على �إجناز
املوازنة العامة للعام  ،2017ال ي�ستطيع
ن�رشقانون موازنة العام  2017ما مل
ي�صادق جمل�س النواب على قطوعات
احل�سابات املذكورة ،لذلك ف���إن �إق��رار
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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املوازنة العام  ،2017وفقا للأ�صول
الد�ستورية والقانونية �أ�صبح م�ستحيال.
ولكن هل يبقى لبنان من دون موازنة
وح�سابات مالية؟ اجلواب كال �إذ يبقى
�أمامنا املخرج الد�ستوري والقانوين
الذي نقرتحه ،وهو االتي:
1ـ اجناز احل�سابات املالية النهائية وال
�سيما قطوعات احل�ساب عن ال�سنوات
املمتدة من  2004وحتى العام 2015
وفقا لل�صيغ املن�صو�ص عليها يف
ال��ق��وان�ين امل��رع��ي��ة الإج����راء على �أن
تظهر ه��ذه القطوعات مقدار الإنفاق
الإ����ض���ايف غ�ير امل��ج��از م��ن ال�سلطة
الت�رشيعية .ويف حال وجود فروقات
يف احل�سابات ،يقت�ضي تبيان هذه
ال��ف��روق��ات يف ح�سابات معلقة (مع
الإ�شارة اىل �أن احل�سابات املعلقة لها
�أ�صولها وقواعدها التقنية واملحا�سبية،
ونحن على ا�ستعداد تام لتقدميها خدمة
للوطن)  .اىل �أن يبت بها نهائيا من
قبل اجلهات الرقابية املعنية (ديوان
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املحا�سبة والتفتي�ش املركزي).
2ـ ترفع وزارة املالية اىل جانب جمل�س
ال��وزراء القطوعات املذكورة لإقرارها
و�إي��داع��ه��ا جمل�س ال��ن��واب كما ت��ودع
الوزارة هذه القطوعات ديوان املحا�سبة
وفقا للأ�صول.
3ـ م��ب��ادرة جمل�س ال��ن��واب اىل در���س
قطوعات احل�سابات و�إقرارها ب�صورة
م���ؤق��ت��ة اىل ح�ين ال��ب��ت باحل�سابات
املعلقة وهذا �أمر ممكن.وبالتايل ي�صبح
اقرار موازنة العام  2017امرا متي�رسا.
4ـ ميار�س دي��وان املحا�سبة رقابته
على احل�سابات وحت��دي��د املخالفات
وامل�س�ؤوليات و�إ�صدار بيانات بنتائج
تدقيقه احل�سابات التي تقدم �إليه و�إبالغ
هذه البيانات اىل ال�سلطات العليا.
أمين صالح
مدير المحاسبة العامة السابق
في وزارة المالية

مقابلة
سوليفر ..صرح صناعي تهاوى

قدّورة :ال صناعة دون دعم الدولة
يف منزله الكائن يف اجل��ن��اح ،يجل�س
�صاحب م�صنع �سوليفر ع��زت ق��دورة
ق��ارئ�� ًا �إح���دى امل��ج�لات� ،شاخ�ص ًا اىل
الأم��ام .لرمبا هو ال يفكر يف ما م�ضى
حينما ا�ستثمر �أمواله يف ال�صناعة بغية
دعم الإقت�صاد الوطني وت�أمني فر�ص
عمل .فالندم ال يبدو عليه �أو يظهر يف
حديثه عن «�سوليفر» وك�أنه ّادى ق�سطه
للعال ،لكنه يقولها ب�أ�سى« :لبنان لي�س
بلداً �صناعي ًا».
يعرف ق��دورة حق املعرفة ك�صناعي
خم�رضم امل�شاكل التي � ّأدت اىل �إقفال
م�صنعه ،فهو منذ ع��ام  1992يطالب
ب��ال��دع��م واحل��م��اي��ة م��ن دون ج��دوى،
حتى �أتى قراره النهائي ب�أن ال عمل يف
القطاع ال�صناعي بعد اليوم.

خسارة للقطاع

�إقفال �سوليفر ،امل�صنع الذي يبلغ عمره
 50عام ًا ،لي�س خ�سارة لأ�صحابه فقط بل
لل�صناعة اللبنانية التي تتهاوى �شيئ ًا
ف�شيئ ًا من دون �أن جتد �سنداً لها.
فعلى مر ال�سنوات عانى «�سوليفر» �إال �أنه
بقي واقف ًا نتيجة اعتبارات كثرية كان
ي�أخذها ق��دورة بعني االعتبار وتتع ّلق
بامل�صانع العاملة معه والتي ال ميكن
تركها دون بديل ،وباملوظفني الذين
يتجاوز عددهم الـ 400موظف� .إال �أنه
قدورة �أن ال مفر
يف العام املا�ضي ،وجد ّ

�أقفل م�صنع «�سوليفر» ل�صناعة الزجاج ،ومع �إقفاله ال جمال دون �إلقاء حتية الوداع عليه �إذ �شكّل على
مر ع�رشات ال�سنوات �رصح ًا �صناعي ًا دعم القطاع ،وها هو اليوم الذي يو ّدعنا فيه� .إننا ل�سنا يف حلم مزعج
بل �إنه كابو�س حقيقي فر�ضه غياب الإميان بالعمل ال�صناعي ،فمن دون �شك ،يتجلّى الواقع ال�صناعي
ال�صعب يوم ًا بعد يوم باندثار م�صانع يف خمتلف القطاعات ال�صناعية.
وعلى الرغم من �أن املعنيني يب�شرّ ون بالدخول يف حقبة جديدة من التعاطي مع القطاع ،لكن يبقى القلق
�سيد املوقف مع �إقفال عدد من امل�صانع كان �سوليفر �أهمها يف الفرتة الأخرية ،لن�س�أل :هل ا�ستفاقت الدولة
بعد فوات الأوان� ،أم �أنه ال تزال هناك فر�صة لإنقاذ ما تبقى من القطاع؟ كما يطرح �س�ؤال �آخر نف�سه ،هل
�إن موجة التفا�ؤل هذه �شبيهة مبا �سبقها من وعود طارت يف الهواء وبقي ال�صناعي اللبناين وحيداً يف
مواجهة ال�صعاب� ،أو �أنها حق ًا بداية مرحلة جديدة عنوانها الأهم «دعم القطاع وحمايته»؟
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املرة� ،إذ �إن الفرن يف
جترع الك�أ�س ّ
من ّ
امل�صنع يحتاج اىل �إعادة ت�أهيل تفوق
كلفتها الـ 15مليون دوالر ،م��ا ينذر
بخ�سارات كبرية.
ويعدد قدورة جمموعة �أ�سباب � ّأدت اىل
ّ
�إقفال م�صنع �سوليفر ،و�أب��رزه��ا �ضيق
ال�سوق اللبنانية وال �سيما يف ظل مناف�سة
ال�سلع الأجنبية التي تتمتع ب�إعفاءات
جمركية تعطيها قدرات تناف�سية عالية
مت ّكنها من الإطاحة باملنتج اللبناين».
وقال« :تغرق ال�سوق اللبنانية مبنتجات
م�ستوردة من تركيا ،م�رص وال�سعودية
ح��ي��ث ت��ت��م ّ��ي��ز ال�����ص��ن��اع��ة بانخفا�ض
املقدم لها ،ما
تكاليفها نظراً �إىل الدعم
ّ
�شجع بع�ض التجار اللبنانيني على �إن�شاء
م�ستودعات وتخزين الب�ضائع امل�ستوردة
فيها بد ًال من التعامل مع م�صنع لبناين».

ال بد لل�صناعيني من �أن يعاجلوها».
و�أك��د �أن ق��رار �إق��ف��ال «�سوليفر» قرار
نهائي ال ع��ودة عنه حتى ولو تغيرّ ت
املعطيات ،ففي ح�ين يحتاج الفرن
اىل �إعادة ت�أهيل كان �أداء الدولة طيلة
خميب ًا للآمال �إذ مل
ال�سنوات املا�ضية ّ
ِ
تف بوعودها وكانت مبثابة مغارة علي
بابا وذلك ب�سبب الف�ساد امل�ست�رشي يف
كل مفا�صلها و�ضعف �أداء م�ؤ�س�ساتها
ب�شكل عام».
أ��صر ق��دورة على اعتبار لبنان بلداً
و� ّ
غري �صناعي ،على الرغم من اعرتافه
بامتالكه الأدمغة والطاقات الب�رشية،
معترباً �أن هذه الأمور غري كافية لبناء
قطاع �صناعي م��ن دون وج��ود دور

فعال للدولة .فال�صناعة حتتاج اىل دعم
ّ
و�إجراءات حمائية مت ّكنها من املناف�سة
يف ظل االنفتاح الذي ت�شهده الأ�سواق
على بع�ضها البع�ض.

إهمال متماد

ولفت ق��دورة اىل �أن��ه «كم�ستثمر يدرك
حجم الإه��م��ال ل��دى ال��دول��ة اللبنانية
بح ّقه� ،إذ �إن لديه ا�ستثمارات يف الدول
الأفريقية و�إ�سبانيا ،حتظى بالدعم
الالزم والإعفاءات املطلوبة على الرغم
من �أنها لي�ست ب�أهمية م�صنع �سوليفر،
الذي كان يعترب خام�س �أكرب م�صنع يف
لبنان وك��ان الأك�بر يف جمال �صناعة
الزجاج».

ال حماية

ق���دورة على �أن «�سوليفر طرح
و���ش��دد ّ
ّ
معاناته مراراً وتكراراً �أمام امل�س�ؤولني
بغية معاجلة امل�شاكل من دون جدوى،
ح��ي��ث �إن���ه ال ن��ي��ة يف ل��ب��ن��ان حلماية
اال�ستثمارات مهما بلغت �أهميتها ،فنحن
كم�ستثمرين �آثرنا ال�سري عك�س التيار
واالبتعاد عن القطاع العقاري وف�ضلنا
اال�ستثمار يف ال�صناعة ،وها نحن نح�صد
النتيجة».
وك�شف �أن «�سوليفر عانى اىل حد كبري
من ارتفاع كلفة توليد الطاقة� ،إذ �إن
هذه الكلفة �شكلت  % 18من جممل كلفة
الإن��ت��اج يف ح�ين ي�ت�راوح معدلها يف
العامل بني  6و.»% 7
ولفت اىل «ارتفاع كلفة اليد العاملة حيث
معدل الأجور مرتفع ًا يف امل�صنع،
كان ّ
�إ�ضافة اىل �أنه كان يدفع ملوظفيه 16
�شهراً وي�ؤمن لهم �إ�ضافة اىل ال�ضمان
فرق الت�أمني ال�صحي».

قرار نهائي

���دورة �أن «�سوليفر �أخ��ذ بعني
و�أع��ل��ن ق ّ
الإعتبار عدة م�سائل قبل الإقفال و�أبرزها
عمل زبائنه حيث �أبلغهم قرار الإقفال
ومنحهم مهلة �شهر ليعاجلوا �أو�ضاعهم
وتنظيم عملهم �ضمن الواقع اجلديد� ،إذ �إن
اال�سترياد من اخلارج يحتاج اىل �إجراءات
عدة وت�أمني م�ستودعات وم�سائل كثرية
15
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ن�شاطات �صناعية
«القطاع الصناعي يقف امام فرصة حقيقية للنهوض به»

الحريري :الصناعة في صدارة اهتماماتنا
الحاج حسن :للضغط على المسؤولين لتحقيق الحماية

يقف القطاع ال�صناعي ،مع انطالقة عجلة
العهد اجلديد ،ويف ظل الزخم احلكومي
وال��دع��م امل��ق��دم م��ن رئي�س اجلمهورية،
�أمام فر�صة حقيقية للنهو�ض به ،ويتطلع
بثقة حلقبة جديدة خمتلفة عن �سابقاتها،
تعمل فيها احلكومة على حتفيز ال�صناعة
الوطنية ،وقد ظهرت باكورة هذا التوجه
مع �إقرار احلكومة وقف ا�سترياد منتجات
�صناعات الرخام والغرانيت واال�سمنت
ب�أنواعها كافة ملدة � 6أ�شهر على �أن يتم
فر�ض ر�سوم نوعية على الواردات يف الفرتة
الالحقة ،وذل��ك بعد �سل�سلة احتجاجات
على دخول الب�ضائع املهربة من �سورية
وعلى املناف�سة التي تهدد امل�صانع و�آالف
العائالت.
وك���ان رئي�س احل��ك��وم��ة �سعد احل��ري��ري،
قد ف��اج���أ ،امل�شاركني يف م�ؤمتر عقدته
نقابة �أ�صحاب م�صانع الرخام والغرانيت
وم�صبوبات اال�سمنت بح�ضوره ،حيث
�أك��د حماية ال�صناعة اللبنانية و�أرزاق
ال�صناعيني.
و����ش���دد احل���ري���ري ع��ل��ى «�أن ال�صناعة
ّ
اللبنانية وال�صناعيني اللبنانيني يف
�صدارة اهتماماتنا ،و�سنقوم بكل اجلهود
الالزمة حلماية ال�صناعة اللبنانية ،ونحن
كم�س�ؤولني يف �أي موقع كنا وظيفتنا �أن
نكون يف خدمة ال�شعب ونعمل من �أجله».
و�شكر احلريري وزير ال�صناعة على وقوفه
مع ال�صناعيني ،وك�شف �أنه منذ اليوم الأول
الذي بد�أت فيه هذه احلكومة عملها كان
احل��اج ح�سن يطلع جمل�س ال��وزراء دائما
على م�شاكل ال�صناعيني.

الحريري متحدثًا خالل مؤتمر نقابة أصحاب مصانع الرخام

ال�شعب اللبناين ولي�س �أي �شعب �آخر».
ودعا املجل�س الأعلى للجمارك اىل الت�شدد
التهرب
كثرياً يف مو�ضوعني �أ�سا�سيني:
ّ
والتهريب� ،إذ �إن ن�صف املالب�سات التي
للتهرب
ت�سجل م�ستعملة
تدخل اىل لبنان ّ
ّ
من الر�سوم وال�رضائب .وك�شف �أن��ه «يف
طرابل�س كانت توجد ع�رشة �آالف ور�شة
عمل �أ�صبحت اليوم ال تتعدى  300ور�شة،
ما يعني فقدان مئة �أل��ف فر�صة عمل».
��ش��دد على �أن «ك��ل دول العامل تفر�ض
و� ّ
حمايات ،لأن حرية التجارة ال متنع ذلك».

الجميل

من جهته ،اعترب رئي�س جمعية ال�صناعيني
�أن��ه «�إن ك��ان ع��ن��وان املرحلة املا�ضية
�إط�لاق �رصخات ا�ستغاثة على غ��رار ما

والحاج حسن متحدثًا

قامت به مراراً الهيئات االقت�صادية ،ف�إن
جمعية ال�صناعيني كانت على الدوام ر�أ�س
حربة يف ال��دف��اع عن القطاع وم�صالح
ال�صناعيني ،ومل ترتدد يف طرح امل�شاكل
الكربى مع امل�س�ؤولني».
وق��ال« :نعم ،نحن �أم��ام فر�صة حقيقية
للنهو�ض بالقطاع ال�صناعي ،ونتطلع
بثقة �إىل حقبة جديدة تعمل فيها احلكومة
على حتفيز ال�صناعة الوطنية عرب احلد
من التهريب ووقف الإغراق الذي تتعر�ض
له �أ�سواقنا معتمدة مبد�أ املعاملة باملثل
وتكاف�ؤ الفر�ص وفر�ض بع�ض الإجراءات
احلمائية ،ودع��م بع�ض �أك�لاف الإنتاج
مثل �أك�لاف الطاقة ودعم الت�صدير �أ�سوة
مبا تقوم به بلدان عدة مثل �إنكلرتا وتركيا
وغريها من البلدان العربية ،والأه��م هو

الحاج حسن

دق احلاج ح�سن خالل م�شاركته
من جهتهّ ،
يف امل�ؤمتر نف�سة ناقو�س اخلطر .ودعا اىل
اال�ستمرار باملطالبة ح�ضاريا وال�ضغط على
جميع امل�س�ؤولني لتحقيق حماية ال�صناعة
الوطنية اللبنانية عرب وقف ا�سترياد �سلع
ُينتج منها حمليا� ،إذ �إن «الهم �أال يجوع
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العالقة مع مصر

الحاج حسن متوسطًا وزير الداخلية نهاد المشنوق ونقيب اصحاب مصانع الرخام نزيه نجم

لجمعية الصناعيين مطالب صناعية واضحة مدرجة ضمن خطة
عمل تهدف الى تحفيز القطاع الصناعي ،وتشدّد خصوص ًا
على تقديم التسهيالت والدعم من أجل إعادة رفع
الصادرات الصناعية ،ومعالجة االستيراد اإلغراقي
والمنافسة غير الشرعية
�إقفال امل�ؤ�س�سات غري ال�رشعية التي تنبت
مثل الفطر وتتكاثر ب�رسعة قيا�سية وتهدد
كل م�ؤ�س�ساتنا».

نقلة نوعية

كما �أعرب اجلميل خالل تر�ؤ�سه اجتماعا
مو�سعا للنقابات القطاعية والتجمعات
ال�صناعية يف مقر اجلمعية ،بهدف �إطالعهم
على التحركات االخ�يرة التي قامت بها
اجلمعية جتاه امل�س�ؤولني وال �سيما اللقاء

مع رئي�س جمل�س ال��وزراء �سعد احلريري
والنتائج الإيجابية التي مت التو�صل �إليها،
ع��ن ارت��ي��اح��ه بالنقلة النوعية لطريقة
تعاطي امل�س�ؤولني مع ال�ش�أن االقت�صادي
عموم ًا واملطالب ال�صناعية خ�صو�صاً.
و�أ�شاد بالدور الإيجابي والدفع الذي يعطيه
كل من رئي�س اجلمهورية مي�شال عون
و�شدد على
ورئي�س احلكومة �سعد احلريريّ ،
��ضرورة «اال�ستفادة من هذا الدعم وهذه
الفر�صة لتحقيق مطالب القطاع ال�صناعي،

مصنع هجين في «جميّل إخوان»
«جميل �أخ��وان �ش .م .ل« .يف بكفيا امل�صنع الهجني على الطاقة
د�شنت �رشكة
ّ
ّ
التحول التدريجي
على
القائمة
اال�سرتاتيجية
تها
خط
إطار
�
يف
الديزل
ومولد
ال�شم�سية
ّ
ّ
املتجددة برعاية وح�ضور وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني احلاج ح�سن
�إىل الطاقة
ّ
ووزير الطاقة واملياه ممث ًال باملهند�س خالد نخلة.
ممول من قبل االحتاد الأوروبي
وبلغت كلفة امل�رشوع حواىل ّ % 50 ،$ 285000
جميل �أخوان �ش.م.ل .من خالل القر�ض املدعوم من قبل
مول الباقي من �رشكة ّ
فيما ّ
م�رصف لبنان .NEEREA loan
تتحول
التي
املنتجة
الطاقة
فائ�ض
من
باال�ستفادة
و�سمح هذا امل�رشوع لل�رشكة
ّ
تلقائي ًا اىل �شبكة كهرباء لبنان من خالل نظام ال  Net meteringبحيث حت�سم قيمة
هذا الفائ�ض من ح�ساب ما ا�ستهلكته ال�رشكة من كهرباء لبنان يف نهاية ك ّل �سنة.
جمل�س �إدارة جديد لـ LIBANPACK
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�شارك نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني
�لا جمعية
ج����ورج ن�����ص�راوي ،مم��ث ً
ال�صناعيني ،يف عداد الوفد اللبناين
ال���ذي زار ال��ق��اه��رة برئا�سة وزي��ر
االقت�صاد والتجارة رائد خوري.
ويف هذا ال�سياق ،لفت ن�رصاوي اىل
�أن وزير التجارة امل�رصية �أبدى كل
ا�ستعداد للتعاون يف �سبيل �إعادة فتح
الأ���س��واق امل�رصية �أم��ام ال�صادرات
اللبنانية والعمل على تخفيف القيود
املفرو�ضة عليها .و�أو�ضح �أن اجلانب
امل�رصي كان قد اتخذ هذه الإجراءات
ال�صارمة يف الفرتة الأخ�يرة بهدف
دع��م �صناعته املحلية التي عانت
م�ؤخراً من تراجع يف امليزان التجاري
من جراء تراجع �سعر اجلنيه امل�رصي.
وذك��ر �أن العالقة مع م�رص تقودها
ورق���ة تفاهم موقعة ب�ين البلدين
تت�ضمن �إعفاءات جمركية على بع�ض
ال�سلع وت�سهيل الت�صدير بني البلدين.
خ�صو�صا �أن معاناتنا كبرية تبد�أ بارتفاع
تكاليف الت�شغيل والإغراق واملناف�سة غري
ال�رشعية وال تنتهي بانخفا�ض ال�صادرات
ال�صناعية �أك�ثر من مليار دوالر ،وهذه
م�شكالت مرتاكمة مل ن�ستطع يف ال�سنوات
املا�ضية �إيجاد حلول ناجعة لها ،ب�سبب
ال�شلل ال��ذي ك��ان ي�صيب ك��ل م�ؤ�س�سات
الدولة».
وذكر �أنه «�سبق للجمعية �أن �أطلقت مقاربة
اقت�صادية اجتماعية متكاملة �ضمن
برنامج عملها ،ونالحظ اليوم �أن هناك
بع�ض البنود التي طرحتها اجلمعية تدخل
من �ضمن عنا�رص ال�سيا�سة احلكومية .ويف
الوقت عينه لدينا مطالب �صناعية وا�ضحة
مدرجة �ضمن خطة عمل تهدف اىل حتفيز
وت�شدد خ�صو�ص ًا على
القطاع ال�صناعي،
ّ
تقدمي الت�سهيالت والدعم من �أجل �إعادة
رف��ع ال�����ص��ادرات ال�صناعية ،ومعاجلة
اال�سترياد الإغراقي واملناف�سة غري ال�رشعية
التي تواجهها امل�صانع اللبنانية من قبل
امل�ؤ�س�سات ال�سورية النازحة» .و�أ�شار اىل
�أنه «من �ضمن خطة رفع ال�صادرات طالبنا
بدعم النقل ،وزيادة �صادراتنا اىل البلدان
التي ن�ستورد منها ،والطلب من م�ؤ�س�سات
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ن�شاطات �صناعية
املجتمع ال��دويل ��شراء منتجات لبنانية
ال�صنع بهدف تقدميها كدعم اىل النازحيني
ال�سوريني يف لبنان ،اىل جانب تفعيل
�صادراتنا اىل البلدان التي تعترب �رشيك ًا
جتاري ًا �أ�سا�سي ًا للبنان».

تجمع صناعيي المتن الشمالي

���ش��دد اجلميل على �أن جمعية
و�أي�����ض��اًّ ،
ال�صناعيني تعمل با�ستمرار بهدف م�ساعدة
ال�صناعيني وحتقيق مطالبهم وحت�سني
أعدت لهذه الغاية
�أو�ضاعهم ،م�شريا اىل �أنها � ّ
�أوراق عمل ع��دة تناولت فيها متطلبات
معاجلة الو�ضعني ال�صناعي واالقت�صادي.
وقال اجلميل خالل لقائه وفداً من جتمع
�صناعيي املنت ال�شمايل برئا�سة رئي�س
التجمع ���ش��ارل م��ول��ر « :قدمت اجلمعية
ر�ؤي��ة �إنقاذية اقت�صادية  -اجتماعية
متكاملة ت�ضمنت �سلة م��ن الإج����راءات
الكفيلة مبعاجلة التحديات الراهنة ،كما
�أع��دت ورق��ة عن واق��ع القطاع ال�صناعي
والإجراءات واخلطوات املطلوبة للنهو�ض
بالقطاع وال �سيما بعد كل التحديات التي
مر بها يف ال�سنوات الأخرية».
وحتدث اجلميل عن التحديات التي تواجه
ال�صناعيني ،كا�شف ًا عن �أن اجلمعية لطاملا
نا�شدت امل�س�ؤولني بدعم القطاع لتمكينه
من تعوي�ض اخل�سائر التي مني بها واتخاذ
التدابري الالزمة من �أج��ل وقف الإغ��راق،
وتقدمي الدعم ال�لازم لزيادة ال�صادرات
ال�صناعية لتعود اىل �سابق عهدها بعدما
بلغت خ�سائر الت�صدير منذ العام  2012نحو
مليار دوالر.

دراسات للقطاع

ويف �إط��ار �آخ��ر ،طلب الوزير احلاج ح�سن
خالل ا�ستقباله وفداً من �صناعيي الورق
اجلميل �أن تبا�رش اجلمعية
والكرتون ،من
ّ
والنقابات القطاعية ب���إع��داد درا���س��ات
مقارنة عن و�ضع ك ّل قطاع ترفع �إىل وزارة
مدة �أق�صاها خم�سة ع�رش
ال�صناعة خالل ّ
املجمعة
يوم ًا لي�صار يف �ضوء املعطيات
ّ
وبالتن�سيق مع وزير االقت�صاد والتجارة
و�ضع ر�سوم تكاف�ؤية و�إج��راءات حمائية
حيث تدعو احلاجة ،على �أن ت�أخذ الدرا�سة
باالعتبار كلفة الإنتاج والقدرة الإنتاجية
وال��ر���س��وم اجلمركية و�أ���س��واق الت�صدير
والإغراق وعدد العمال وغريها من العوامل.
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الحاج حسن من خالل مشاركته في مؤتمر «الجامعة الريادية»

مجلس إدارة جديد لـ LIBANPACK
عقد املركز اللبناين للتغليف  LIBANPACKجمعية عمومية عادية برئا�سة رئي�س
اجلميل ،جرى خالله انتخاب جمل�س �إدارة جديد ملدة 3
جمل�س الإدارة د.ف��ادي
ّ
اجلميل رئي�سا ،فادي افرام نائبا للرئي�س،
نبيل
ال�شيخ
التايل:
�أعوام ،جاء على ال�شكل
ّ
د.جربان كرم �أمينا لل�رس ،منري الب�ساط �أمينا لل�صندوق ،وال�سادة جوان ن�شار� ،سهى
عطاهلل ،ومي�شال جنيم �أع�ضاء م�ست�شارين.
جتدر الإ�شارة اىل �أن جمل�س �إدارة جمعية «ليبان باك» ي�ضم ممثلني عن جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني ،نقابة ال�صناعات الورقية والتغليف ،نقابة �أ�صحاب
ال�صناعات الغذائية ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية و�أع�ضاء القطاع ال�صناعي اللبناين.
وقد برز دور اجلمعية يف ال�سنوات ال�سابقة كمركز خربة لبناين و�إقليمي يف �ش�ؤون
التغليف لأنواع ال�صناعات كافة.
تت�ضمن
اجلميل بالئحة
وزود احلاج ح�سن
ّ
ّ
ّ
ال�سلع التي حتتاج �إىل حماية يف ال�سوق
املحلية والتي يفرت�ض �إعداد الدرا�سات يف
�ش�أنها �ضمن املهلة املعطاة.
�صناعيي قطاع ال��ورق
وك��ان وف��د م��ن
ّ
والكرتون قد عر�ض مع احلاج ح�سن �أبرز
امل�شاكل التي تعرت�ض عملهم والتي تتم ّثل
بارتفاع كلفة الإنتاج ب�سبب ارتفاع كلفة
الطاقة الناجمة عن عوامل عديدة �أبرزها
�أ�سعار الفيول �أويل يف لبنان التي توازي
ثالثة �أ�ضعاف كلفة الغاز والتي ت�صل
بالأنابيب �إىل املعامل العاملة يف الدول
املناف�سة ،و انخفا�ض قيمة العملة املحلية
امل�صدرة حواىل
مقابل الدوالر يف البلدان
ّ
مما كانت عليه والذي �أدى
ثالثة �أ�ضعاف ّ
اىل انخفا�ض �أك�لاف الإنتاج يف البلدان
امل�صدرة من يد عاملة ونقل وحمروقات
ّ
وكهرباء وغريها.
وطالب الوفد ببع�ض الإج���راءات حلماية
تتلخ�ص بدعم
الإنتاج وزيادة ال�صادرات ّ
املحروقات والطاقة �أ�سوة مبا هو معمول
به يف م�رص وبقية الدول العربية ،وو�ضع
ر�سم نوعي �أو تكاف�ؤي على الب�ضائع
ال����واردة م��ن تلك ال��ب��ل��دان ي�ساوي قيمة
الدعم وذلك كتدبري يكفي لت�أمني ال�صناعة
18

الوطنية ال�سوق املحلية واملحافظة على
العمال.
اال�ستمرارية وعلى ّ

مؤتمر الجامعة الريادية

و�أ�شار احلاج ح�سن يف كلمة �ألقاها خالل
م�شاركته يف جامعة القدي�س يو�سف م�ؤمتر
تنظمه
«اجلامعة الريادية « الثاين الذي ّ
لتقدم العلوم بالتعاون
اجلمعية اللبنانية ّ
م��ع جامعتي القدي�س يو�سف ول��وري��ن
الفرن�سية� ،إىل �أن « البحث العلمي يجب �أن
ي�ستمر .ولكنه لي�س كافي ًا من دون م�ساعدة
اقت�صادية خارجية ت�ؤمن تكاف�ؤ التجارة
بني لبنان و�رشكائه التجاريني .فماذا تنفع
الأبحاث من دون اقت�صاد �سليم قائم على
الإنتاج والت�صدير؟ من املعروف �أن العوائق
�أمام االقت�صاد لي�ست حملية فقط .ولذلك
من املهم �أن ي�صار اىل حتريك االقت�صاد
وتكبري حجمه من خالل تطوير اخلدمات
وال�سياحة ودعم الزراعة وال�صناعة التي
ميكن �أن ت�صبح �أك�بر م�صدر للمدخالت.
ولكن هناك عوائق خارجية �أمامها غري
مرتبطة باجلودة واملوا�صفات و�إمنا هي
عوائق حمائية حتت ت�سميات متنوعة.
عندئذ ،ماذا ينفع البحث الأكادميي مل�صنع
ما �إذا كان غري قادر على بيع �إنتاجه؟»

ن�شاطات �صناعية

جمعية الصناعيين تتسلم شهادة األيزو
ت�س ّلمت جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
برئا�سة الدكتور فادي اجلميل �شهادة الأيزو
تقديراً حلرفية عمل �إدارة اجلمعية ،وذلك
يف احتفال �أقيم يف مقر اجلمعية ،ح�رضه
وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن ،مدير
عام �رشكة ايزو-لبنان رامي �شدياق ،مدير
عام غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف
بريوت وجبل لبنان ربيع �صربا ،مدير عام
وزارة ال�صناعة داين جدعون� ،أع�ضاء جمل�س
�إدارة اجلمعية ،ال�صناعيون امل�ساهمون
يف �إعادة جتديد مركز اجلمعية وح�شد من
الإعالميني.
ووفق ًا للجميل ،ي�أتي ح�صول اجلمعية على
�شهادة الأي��زو تقديراً لعمل �إدارة اجلمعية
بحرفية عالية �سمحت لها باحل�صول على
التميز ال��ذي ت�ضعه يف خدمة جميع
ه��ذا
ّ
املنت�سبني.
و�أ�شار اىل �أنه كانت للجمعية خالل الفرتة
املا�ضية حركة متوا�صلة ،فقد عملت على
جبهات عدة منها حت�ضريية ا�ستباقية عرب
مواقف ثابته ووا�ضحة مثل لبننة العمالة،
االلتزام البيئي ،التعليم املهني ،الطاقة،
النفايات ال�صلبة ،و�أخ���رى اتخذت فيها
مواقف دفاعية مثل �أزم��ة املرف�أ و�سالمة
الغذاء.
وقال« :نحن اليوم �أمام م�س�ؤولية تاريخية
لتح�صيل حقوق ال�صناعيني خ�صو�ص ًا
بعد كل ما عانوه من ظلم و�إجحاف ،وهم
لديهم الإمكانات ملعاجلة بع�ض الأزمات
االقت�صادية واالجتماعية التي يتخبط بها
البلد .وللغاية� ،أطلقنا خطة اقت�صادية-
اجتماعية بهدف تفعيل القطاعات كافة
وعلى ر�أ�سها ال�صناعة ،لأننا ن�ؤمن �أن لبنان
بلد القدرات ،وخ�صو�ص ًا القطاع ال�صناعي
ال��ذي ال ي��زال الركن الأ�سا�سي لالقت�صاد
الوطني».
و�أو���ض��ح طالبنا يف خطتنا ه��ذه بتحفيز
االق��ت�����ص��اد ،وال��ب��دء ب��الإ���ص�لاح االداري،
معاجلة م�شكلة النزوح ال�سوري ،و�إقامة
م�����ش��اري��ع ��شراك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخل��ا���ص ملا لهذه ال�رشاكة من دور يف
خف�ض ال��ه��در وتعزيز فر�ص اال�ستثمار،
وف��ر���ص العمل .وال�لاف��ت ه��و �أن ك��ل هذه
النقاط هي مو�ضوع ال�ساعة راهناً ،فلو �رسنا
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جمعية الصناعيين تنال شهادة األيزو

الحاج حسن يتس ّلم درعًا تكريمية تقديرًا لجهوده في دعم الصناعة

بها منذ �سنني لكنا حققنا منواً بن�سبة % 8
ولكن ال�شلل احلكومي وال�شغور يف املوقع
الرئا�سي حاال دون حتقيق هذه الأهداف.

الحاج حسن

من جهته ،ك�شف احلاج ح�سن عن �أن «رئي�س
احلكومة �سعد احل��ري��ري طلب من كل من
وزراء االقت�صاد واملالية وال�صناعة �أن
يتم خالل �أ�سابيع قليلة اللجوء اىل فر�ض
ر�سوم تكاف�ؤية نوعية ملكافحة الإغ��راق
ال��ذي تتعر�ض له ال�صناعة اللبنانية يف
ال�سوق املحلية اللبنانية ،وعلى هذا الأ�سا�س
تعد جمعية ال�صناعيني يف الوقت الراهن
امللفات الالزمة مت�ضمنة معلومات عن كل
�سلعة يجب �أن يفر�ض ر�سم نوعي عليها،
متهيداً لل�سري بهذا القرار».
و�أك��د احل��اج ح�سن �أن «اجل��ودة والنوعية
متوفرتان يف ال�صناعة اللبنانية وهي من
الأف�ضل يف العامل ،و�أن الر�سم النوعي الذي
�سيفر�ض �سيطبق على كل ال��دول من دون
ا�ستثناء».
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و�أعلن �أن «ال�سلع التي �سي�شملها الر�سم
النوعي هي :الألبان والأجبان البي�ضاء،
ال���ف���روج ،ال��ب��ي�����ض ،الأح���ج���ار املقطعة،
ال�صناعات الورقية ،الألب�سة ،املجوهرات،
الأحذية ،احلديد ،الأملينيوم ،البال�ستيك،
املعكرونة ،الطحني ،البطاطا امل�ص ّنعة،
وال�صناعات احلرفية».
واع��ت�بر �أن «ع��دم فر�ض ر���س��وم حمائية
���س��ي���ؤدي اىل تقل�ص �إن��ت��اج ال�صناعيني
وتراجع مبيعاتهم وبالتايل �إقفال امل�صنع
تلو الآخ��ر� ،رصف العمال ،زي��ادة البطالة
م��ع م��ا ي�سبب ذل��ك م��ن ت��داع��ي��ات �أمنية
واقت�صادية واجتماعية».

دروع تكريمية

يف اخلتام� ،سلم اجلميل درع ًا تكرميية �إىل
كل من وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
كعربون تقدير جلهوده يف دعم ال�صناعة،
وم��دي��ر ع��ام �رشكة �أي��زو-ل��ب��ن��ان رام��ي
�شدياق مل�ساعدته اجلمعية على تطبيق
نظام اجلودة.
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ن�شاطات �صناعية
اطلعا على مدى التزام المؤسسات بالمعايير البيئية

جولة ميدانية للحاج حسن والخطيب في البقاع
جال وزيرا ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
والبيئة طارق اخلطيب وعدد من النواب
يف ع��دد من مراكز معاجلة النفايات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف البقاع،
وذل��ك للوقوف على م��دى ال��ت��زام هذه
امل�صانع بطرق املعاجلة وعدم تلويثها
للمحيط وخ�صو�صا جمرى نهر الليطاين.
وب��د�أت اجلولة بتفقد اخلطيب مركز بر
اليا�س ملعاجلة النفايات والت�سبيخ
قبل �أن ينتقل اىل معمل ق�ساطلي �شتورا
ثم اىل مركز زحلة ملعاجلة النفايات
و���ص��وال اىل معمل ���ض��اه��ر «ما�سرت
�شيب�س» حيث اطلع على طرق معاجلة
النفايات والتخل�ص النهائي منها
وم��دى ال��ت��زام امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
باملعايري البيئية واالن��ت��اج النظيف.
وان�ضم احل��اج ح�سن اىل اخلطيب يف
اجلولة ،من �أم��ام مركز �إحت��اد بلديات
زحلة ،يرافقهما وزير االت�صاالت جمال
اجل����راح ،وال��ن��واب ام�ين وه��ب��ي ،علي
فيا�ض ،انطوان �سعد و�شانت جنجيان
وحم��اف��ظ بعلبك الهرمل ب�شري خ�رض
وحمافظ البقاع القا�ضي انطوان �سليمان.
و�شملت اجلولة معمل العريبي للبال�ستيك
ثم معمل لورجني مل�ستح�رضات التجميل
فمعمل جنيم للبالط وال�صخر.

الخطيب

الحاج حسن متحدثًا

ال�صفر باملئة للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
مل��ع��اجل��ة امل��ل��وث��ات ال��ن��اجت��ة منها
وذل��ك ع�بر م����شروع مكافحة التلوث
البيئي يف لبنان ( ،»)LEPAPم�شريا
اىل «�أن وزارة البيئة �أن�����ش���أت بدعم
من احلكومة الإيطالية وح��دة للدعم
التقني مل�ساعدة امل�صانع يف تقييم
و�ضعها البيئي وحت��دي��د الإج����راءات
التخفيفية امل��ط��ل��وب��ة وم��واك��ب��ت��ه��ا
يف عملية ��ش�راء وت�شغيل ومراقبة
اال�ستثمارات البيئية التي يتم متويلها».
وقال« :بذلك ،يكون م�رشوع LEPAP
ي�ساهم يف ت�سهيل و�صول امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية اىل االل��ت��زام البيئي الذي
ن�ص عليه املر�سوم رقم 2012/8471

و�أك���د اخلطيب �أن «مكافحة التلوث
ال�صناعي تتطلب تطوير و�إ���ص��دار
وت��ط��ب��ي��ق ل��ل��ن�����ص��و���ص ال��ت����شري��ع��ي��ة
وو����ض���ع ال�ب�رام���ج امل�����س��اع��دة كما
يتطلب ج��ه��ودا م��ن قبل ال�صناعيني
ل�ل�ال���ت���زام ن��ظ��را ل���زي���ادة ال��ت��ده��ور
البيئي ال��ذي ي�صيب نهر الليطاين».
و�أعلن �أن��ه «دعما لل�صناعة الوطنية
م��ن ج��ه��ة ،خ�صو�صا يف ال��ظ��روف
الإقت�صادية ال�صعبة وواق��ع الأ�سواق
التناف�سية ،وال��ت��زام��ا مب��ب��د�أ حماية
البيئة من جهة �أخ��رى ،و�ضعت وزارة
البيئة برناجما لت�أمني قرو�ض مي�رسة
ب��ف��ائ��دة ت�صل ن�سبتها اىل ح��واىل
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الخطيب متحدثًا

خ�صو�صا و�أن التوجه العام للأ�سواق
العاملية اليوم هو قطاع ومنتجات
�صناعية خ�رضاء حترتم البيئة وت�ساهم
باملحافظة عليها ،وب��ال��ت��ايل ف���إن
معاجلة التلوث ال�صناعي يح�سن فر�ص
ت�سويق وت�صدير املنتجات ال�صناعية
اللبنانية».

األداء البيئي

ولفت اخلطيب اىل �أن «كل امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية مدعوة اليوم اىل اال�ستفادة
م��ن دع��م م����شروع  LEPAPلتح�سني
�أدائها البيئي ،وبالتايل تطوير �أعمالها
و�أرب��اح��ه��ا ،وحت�سني �سمعتها جتاه
امل�ستهلكني وامل��ج��ت��م��ع��ات املحلية

درعًا تكريمية من شركة لوريجين للحاج حسن

22

الوزير الخطيب في مركز النفايات للبقاع األوسط

الخطيب يزور معمل زحلة للنفايات

الوزير الخطيب يعقد اجتماعًا ومدير شركة ضاهر الدولية لألغذية ميشال ضاهر

ويجول في مصنع شركة ضاهر الدولية لألغذية

الخطيب يطلع على مصنع Plein Soleil

الحاج حسن والخطيب يجوالن في معمل العريبي للصناعة والتجارة

مدير عام غرفة زحلة يوسف جحا ،انطوان صليبا ،داني جدعون ،النائب سليم عون،
النائب شانت جنجنيان ،علي يعقوب

الحاج حسن والخطيب في شركة الرخام والمصبوبات اإلسمنتية (نديم نجم وشركاه)

املحيطة بها تطبيقا ملبد�أ امل�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل����شرك��ات».
وق���ال« :ل��ق��ا�ؤن��ا ال��ي��وم يتمحور حول
القطاع ال�صناعي ،و�إن خطة العمل التي
و�ضعناها ملكافحة التلوث احلا�صل
تلحظ م�صادر �أخرى م�ساهمة وال �سيما
النفايات ال�صلبة ،املياه املبتذلة� ،سوء
التنظيم والتخطيط يف ا�ستعمال الأرا�ضي
وقطاع الزراعة .وهنا ن�شري اىل �أن الوزارة
�أطلقت م����شروع «الإدارة امل�ستدامة

للأرا�ضي يف حو�ض القرعون» الذي
يعنى ب�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة
ومنها الأرا�ضي الزراعية كما يهدف اىل
التخفيف من ال�ضغوطات على املوارد
الطبيعية عرب و�ضع خمططات توجيهية
للأرا�ضي ترعى �إ�ستدامة تلك امل��وارد.
وهنا �أي�ضا �سوف تكون لنا لقاءات �أخرى
وتن�سيق وتعاون مع وزارتي ال�صناعة
والزراعة ومع ال�سلطات املحلية من �أجل
بقاع منتج� ،صحي وم�ستدام».
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الحاج حسن

م��ن جهته لفت احل���اج ح�سن اىل �أن
اجلولة �أتت لالطالع ميدانيا على و�ضع
امل�صانع القريبة م��ن نهر الليطاين
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى امل�����ش��اك��ل ال�صناعية
والبيئة وو�ضع خطة متكاملة ملعاجلة
نهر الليطاين من ج��راء املياه الآ�سنة
ون��ف��اي��ات امل�صانع ال��ت��ي ت�صب يف
املجرى ،ولإطالع جمل�س ال��وزراء على
امل�شاكل و�آلية معاجلتها جذريا.
العدد  160ني�سان 2017
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مستقبل األمن الغذائي مه ّدد ..والفاو تحذر
ح ّذرت منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة (فاو) من خطر يحيط مب�ستقبل
الأمن الغذائي يف العامل ب�سبب ال�ضغط
ال�شديد على املوارد الطبيعية وتزايد عدم
امل�ساواة و�آثار التغيرّ املناخي.
كما دعت املنظمة الأممية يف تقرير
بعنوان «م�ستقبل الأغذية والزراعة:
توجهات وحتديات» �إىل بذل جهود
م�ضاعفة لتجنب الإخفاق يف بلوغ
�أهداف �أجندة  2030للتنمية امل�ستدامة
والق�ضاء على اجلوع.
وقال التقرير �إنه «رغم حتقيق تقدم
حقيقي وكبري يف جهود تقلي�ص اجلوع
يف العامل خالل العقود الثالثة املا�ضية
التو�سع يف �إنتاج الغذاء
�إال �أن كلفة
ّ
والنمو االقت�صادي كانت مرتفعة على
البيئة الطبيعية».
ونقل التقرير عن مدير عام فاو جوزيه
غرات�سيانو دا �سيلفا حتذيره من �أن
«حواىل ن�صف الغابات التي كانت تغطي
الأر�ض ذات يوم قد اختفت بينما تن�ضب
م�صادر املياه اجلوفية ب�رسعة ويت�آكل
التنوع البيولوجي ب�شكل كبري» ما يهدد
جدي ًا «بتجاوز قدرة الكوكب على التحمل
اذا ا�ستمر التوجه على هذا املنوال».
ورجح التقرير �أن يزيد الطلب العاملي
على املنتجات الزراعية بن�سبة  50يف

 % 50رجح تقرير الفاو أن
يزيد الطلب العالمي على
المنتجات الزراعية إلطعام
قرابة  10مليارات نسمة
بحلول 2050
املئة لإطعام قرابة  10مليارات ن�سمة
بحلول  ،2050ما �سيزيد من ال�ضغوط على
املوارد الطبيعية ال�شحيحة مع تراجع
الإقبال على تناول احلبوب مقابل زيادة
تناول اللحوم والفواكه واخل�رضوات
والأطعمة امل�صنعة ب�سبب حتول النمط
الغذائي ال�سائد.
وت�ساءل التقرير حول قدرة الزراعة
ومنظومات الغذاء يف امل�ستقبل على

موا�صلة تلبية حاجات �سكان العامل
املتزايد يف ظل عوائق �إ�ضافية مثل
«التغري املناخي وتقلبات الأمطار
وزيادة حاالت اجلفاف والفي�ضانات».
ور�أى التقرير الدويل �أن قدرة منظومات
الغذاء على �إنتاج طعام كاف وب�شكل
م�ستدام مرهونة بالقيام بتحوالت كربى
للق�ضاء على اجلوع واحلاجة �إىل ت�رسيع
اجلهود نحو اال�ستثمار يف منظومات
الغذاء و�إعادة تنظيمها حتى ال يبقي
الكثري من اجلوعى عام  ،2030الذي
حددته �أجندة �أهداف التنمية امل�ستدامة
للق�ضاء نهائيا على انعدام الأمن الغذائي
املزمن و�سوء التغذية.

اقتصاد لبنان بإنتظار اإليجابيات

ارتفع م�ؤ�رش الأعمال BLOM PMI
ال�صادر �شهري ًا عن Blominvest Bank

جمدداً يف كانون الثاين ،م�شرياً �إىل �أبط أ�
انكما�ش �إقت�صادي م�سجل منذ �سنة.
وع ّلق امل�ست�شار الإقت�صادي لبنك
«بلوم �إنف�ست» علي بلبل على نتائج
م�ؤ�رش  PMIل�شهر كانون الثاين ،2017
فقال« :ي�ش ّكل حت�سن م�ؤ�رش « PMIبلوم
لبنان» خرباً �ساراً للأو�ضاع التجارية
يف لبنان على الرغم من حت�سنه ببطء،
و�سجل
للو�صول �إىل م�ستوى  50و�أعلىّ .
م�ؤ�رش  PMIل�شهر كانون الثاين  2017م�ستوى  47.7نقطة،
ا�ستقر عند 47
مرتفع ًا بذلك عن م�ستوى كانون الأول  2016حني
ّ
نقطة وحمقق ًا قراءة �أعلى من متو�سط  2016الذي و�صل اىل 45.7
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نقطة .و�شهدت معظم و�أهم امل�ؤ�رشات
الفرعية للإ�ستبيان تراجعات
�أبط�أ على �صعيد الإنتاج والأ�سعار
والطلبيات اجلديدة وال�صادرات.
ويف ظل تفاقم الت�شا�ؤم ال�سائد و�سط
ال�رشكات اللبنانية حول توقعات
الإنتاج يف العام املقبل .و�أ�شار بلبل
�إىل �أن «االقت�صاد اللبناين ال يزال
ينتظر حدوث اله ّزة الإيجابية التي
من املفرت�ض �أن تنتج بعدما مت
انتخاب رئي�س جديد للبالد وت�شكيل
مزيدا من الإ�صالحات العاجلة وال�صلبة
احلكومة .وي�ستدعي ذلك ً
والإجراءات من ِقبل احلكومة لبعث مزيد من التفا�ؤل ،خ�صو�ص ًا
يف بيئة ي�ستمر فيها انعدام اال�ستقرار الإقليمي ورمبا العاملي».
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أندري رزق رجل العام 2016
موجز اقتصادي
 برعاية رئي�س جمل�س الوزراء
�سعد احلريري وح�ضوره� ،أطلق وزير
الدولة ل�ش�ؤون املر�أة جان �أوغا�سابيان
هيكلية وزارة الدولة ل�ش�ؤون الوزارة
وخطة عملها وموقعها الإلكرتوين،
يف حفل �أقيم يف ال�رساي الكبري تخلله توقيع الرئي�س �سعد
احلريري والوزير �أوغا�سابيان اتفاقية تعاون مع برنامج
الأمم املتحدة للإمناء ممثال بنائب املن�سق اخلا�ص للأمم
املتحدة يف لبنان فيليب الزاريني.

املتخ�ص�صة يف ميدان الأعمال
اختارت جملة «،»Arab Ad
ّ
والإعالن يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،ال�سيد �أندري رزق رئي�س
جمل�س �إدارة « »Rizkgroupللإعالن «رجل العام .»2016
ومنحت اجلائزة للعمل اال�ستثنائي الذي قام به رزق يف عامل
ُ
الإعالن ،حيث ر�سمت �إبداعاته امل�شهد الإعالين اللبناين والعربي
منذ العام  .1965كما يجدر بالذكر �أن هذه اجلائزة املرموقة
التي ينتظرها رجال الإعالن يف كل عام ،ربحها على مدى العقد
الفائت �أ�شخا�ص من وكاالت �إعالن متعددة اجلن�سية ،لي�أ ِتي
رزق؛ م� ّؤ�س�س �أكرب وكاالت الإعالن اللبنانية امل�ستقلة منذ �أكرث
من  50عام ،وينتزعها هذا العام.
ت�أتي هذه اجلائزة ،وفق ًا لـ  Arab Adتقديرا لإجنازات ال�سيد رزق
املتميزة ،التي �صنعت من لبنان مركز �صناعة الإعالن
ور�ؤيته
ّ
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،وبالتايل م ّكنت  Rizkgroupمن النمو
خالل العقود اخلم�سة املا�ضية ،واحتالل مكانة رائدة يف كل من
الأ�سواق املحلية والإقليمية كوكالة �إعالن م�ستقلة .ي�صف العديد
ممن يعرفون رزق� ،أنه قائد �إطالق العالمات التجارية للنجاح،
نظراً ملعرفته العميقة لوجهة نظر امل�ستهلك للمنتج ،وكذلك
�إبداعه اال�ستثنائي يف �إطالق حمالت �إعالنية جذابة وفعالة
تندمج يف الثقافة املحلية.
وتعليقا على هذه اجلائزة  ،قال رزق « :مع و�صويل �إىل نهاية
م�سريتي� ،آمل �أن تلهم هذه اجلائزة ال�شباب اللبناين للتم�سك
بالوكاالت امل�ستقلة ولإطالق العنان لإبداعاتهم اخلالقة.
الإعالن ال�شغوف ال يحتاج �إىل �رشكات عاملية ،وال�شباب
املقدمة يف �صناعة
اللبناين يجب �أن يحافظ على موقع لبنان يف ّ
تقدم وتطور الإن�سانية».
الإعالن ،املهنة التي تكت�سب �أهمية مع ّ
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 قبل مغادرته �إىل وا�شنطن
لت�س ّلم مهامه كمدير �إقليمي ملنطقة
ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى يف
�صندوق النقد الدويل� ،أنهى الوزير
ال�سابق جهاد �أزعور مهامه يف
املنا�صب املختلفة التي ي�شغلها حالي ًا ومنها رئا�سته �رشكة
 Inventisاملتخ�ص�صة يف اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية و�إدارة
اال�ستثمارات .و�أو�ضح بيان لل�رشكة �أن امل�ساهمني يف
 Inventisانتخبوا وزير االقت�صاد ال�سابق �سامي حداد رئي�س ًا
تنفيذي ًا لل�رشكة َخ َلف ًا لأزعور.
 اعترب وزير املال علي ح�سن
خليل �أن «�إقرار جمل�س الوزراء مر�سوم
تق�سيم املياه البحرية اخلا�ضعة للوالية
الق�ضائية للدولة اللبنانية �إىل رقع
(بلوكات) ،واملر�سوم املتعلق بدفرت
ال�رشوط اخلا�ص بدورات الرتاخي�ص يف
املياه البحرية ومنوذج اتفاقية الإ�ستك�شاف والإنتاج يعطي
�إ�شارة االنطالق عملي ًا للم�سار الذي �سي�ؤدي �إىل ا�ستخراج
لبنان النفط والغاز بعد طول انتظار».
 طلبت وزارة االقت�صاد والتجارة من امل�ؤ�س�سات
التجارية وباعة اخلطوط اخلليوية وبطاقات تعبئة اخلطوط
امل�سبقة الدفع ،التزام الأ�سعار املحددة من قبل وزارة
االت�صاالت واملعلنة من ال�رشكات
املخت�صة ،وذلك عم ًال بقانون
حماية امل�ستهلك رقم 2005 /659
وال �سيما املادة اخلم�سون منه التي
تن�ص على �أنه يحظر على املحرتف
بيع �أو ت�أجري �أي �سلعة بثمن يفوق
الثمن املعلن.
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المؤشرات الرئيسية ارتفعت في 2016

ّ
المتوقع للعام 2017
 % 2النمو
�أ�شار فرن�سبنك يف ن�رشته االقت�صادية
عن العام  ،2016والتي ت�ضمنت تقريراً
عن �أداء االقت�صاد اللبناين لهذه الفرتة،
ودرا�سة عن «�أمن الطاقة يف لبنان:
الواقع الراهن والآفاق»� ،إىل �أن القطاع
احلقيقي �شهد حت�سن ُا يف ن�شاطه العام
يف عام  2016مقارنة مب�ستواه يف عام
 ،2015حيث ارتفعت معظم امل�ؤ�رشات
الرئي�سية يف القطاع احلقيقي كقيمة
املبيعات العقارية ( ،)% 1.4وعدد
ال�سواح ( ،)% 11.2وعدد امل�ستوعبات يف
مرف�أ بريوت ( ،)% 7.2وعدد امل�سافرين
يف مطار رفيق احلريري الدويل (.)% 2.2
و�أو�ضح التقرير �أن «املالية العامة
�شهدت تراجع ًا يف �أو�ضاعها يف
الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام 2016
باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام
ال�سابق ،حيث ارتفعت ن�سبة العجز املايل
الإجمايل نتيجة ارتفاع حجم النفقات
العامة بن�سبة �أكرب من الزيادة يف حجم
الإيرادات العامة� .إذ بلغ �إجمايل الإنفاق
نحو  9.4مليارات دوالر ،بزيادة �سنوية
ن�سبتها  % 9.3عن الفرتة ذاتها من العام
ال�سابق ،نظراً لزيادة نفقات اخلزينة .هذا
يف الوقت الذي زادت فيه �إيرادات الدولة
بن�سبة  % 4.54لت�صل �إىل  6.9مليارات
دوالر خالل ذات الفرتة ،فرتتب على ذلك
زيادة يف العجز املايل بن�سبة � % 27إىل
 2.5مليار دوالر».
و�أ�شار التقرير �إىل �أن «الدين العام
الإجمايل بلغ  74.88مليار دوالر حتى
نهاية العام  ،2016بزيادة �سنوية ن�سبتها
 % 6.51عن العام  .2015وبعد ا�ستبعاد
ودائع القطاع العام يف امل�رصف
املركزي وامل�صارف التجارية من
�إجمايل الدين العام ،يكون �صايف الدين
العام قد حقق زيادة ن�سبتها % 5.91
لي�صل �إىل  65.3مليار دوالر».

القطاع المصرفي

و�أو�ضح التقرير «�أن القطاع امل�رصيف
منوه القوي بن�سب �أعلى يف العام
وا�صل ّ
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 % 9.9نمت موجودات المصارف
خالل عام  2016بحيث وصلت
إلى  204.3مليار دوالر
 ،2016باملقارنة مع العام ال�سابق.
�إذ منت موجودات امل�صارف بن�سبة
 % 9.9خالل هذه الفرتة ،بحيث و�صلت
�إىل  204.3مليار دوالر يف العام ،2016
كما ازدادت ودائع القطاع اخلا�ص بن�سبة
 % 7.2لت�صل �إىل  162.29مليار دوالر.
وقد زادت القرو�ض الإجمالية للقطاع
اخلا�ص بن�سبة  % 5.4لت�صل �إىل 57.68
مليار دوالر خالل الفرتة قيد النظر».

القطاع الخارجي

ويف ما يخ�ص القطاع اخلارجي،
�أظهر التقرير �أنه «ا�ستناداً �إىل بيانات
املجل�س الأعلى للجمارك ،بلغت قيمة
امل�ستوردات نحو  18.7مليار دوالر يف
العام  ،2016ب�إرتفاع �سنوي ن�سبته
 % 3.5عن العام املا�ضي .وباملقابل
بلغت قيمة ال�صادرات  3مليارات دوالر
والتي ارتفعت بن�سبة  % 0.8خالل
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الفرتة قيد البحث .ونتيجة لذلك ،ارتفع
حجم العجز التجاري بن�سبة � % 4.1إىل
 15.7ملياراً يف الفرتة قيد الدر�س ،الأمر
الذي يعك�س ا�ستمرار اخللل يف امليزان
التجاري اللبناين».
كما �أ�شار التقرير �إىل �أن «قيمة التدفقات
املالية ال�صافية �إىل لبنان بلغت 16.9
مليار دوالر يف العام  ،2016بارتفاع
ن�سبته  % 44.69عن العام  ،2015ما ي�شري
اىل حت�سنها عن امل�ستوى ال�سابق نتيجة
ال�سيا�سات املالية احلكيمة املتبعة من
م�رصف لبنان احلالية وتراجع حدة
اال�ضطرابات ال�سيا�سية املحلية .وعليه
حقق ميزان املدفوعات فائ�ض ًا بقيمة
 1.2مليار دوالر يف العام  ،2016مقارنة
مع عجز بلغ  3.7مليارات دوالر خالل
العام املا�ضي».
ولفت التقرير �إىل �أنه «من املتوقع �أن
يحقق االقت�صاد اللبناين ن�شاط ًا �أف�ضل
يف عام  2017عن م�ستواه يف عام ،2016
مع ن�سبة منو حقيقي بحدود  % 2يف
عام  2017مقارنة مع منو ن�سبته % 1.4
لعام  2016ح�سب توقعات �صندوق النقد
الدويل».

مَن يستفيد من تخفيض فوائد
مؤسسة اإلسكان؟

�رشح وزير ال�ش�ؤون االجتماعية بيار بو عا�صي ،وزير الو�صاية على
امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان ،الآلية اجلديدة التي اعتمدتها امل�ؤ�س�سة
حديث ًا يف تخفي�ض ن�سبة الفوائد على القرو�ض ال�سكنية التي متنحها
يف املرحلة الأوىل من  % 5.07و  % 4.67اىل  % 3.73و % 3.285
�أي ما يقارب  ،% 33م�شرياً �إىل � ّأن امل�ؤ�س�سة �أ�صدرت قراراً جديداً �ستبد�أ
تطبيقه قريب ًا وهو يعيد النظر بفوائدها املرتتبة على املقرت�ض يف
املرحلة الثانية من  % 3اىل .% 2.5
وقدم بوعا�صي خالل م�ؤمتر �صحايف عقده يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية جدول مقارنة منوذجيا للتدليل على الفوارق الناجمة عن
تخفي�ض الفوائد على القرو�ض ال�سكنية ،وانعكا�ساته الإيجابية على
املقرت�ض يف املرحلتني الأوىل والثانية.
وقال« :لنفرت�ض يف هذا اجلدول � ّأن املقرت�ض نال قر�ض ًا بالقيمة
الق�صوى له� ،أي بقيمة  270مليون لرية� ،أي  180الف دوالر وملدة
� 30سنة .بداية يجب التفريق بني نوعني من الفائدة كانتا معتمدتني
على القرو�ض ال�سكنية :الأول بن�سبة  % 5.07والثاين بن�سبة
 .% 4.67عند اعتماد معدل الفائدة بـ  % 5.07كان يفرت�ض �أن
ي�سدد املقرت�ض مبلغ الـ  270مليون بعد � 30سنة نحو  384مليون
ّ
لرية ،وبعد تخفي�ض الفائدة اىل  % 3.73بات ي�سدد  349مليون لرية
�أي بفارق  35مليون لرية».
وتابع« :عند اعتماد معدل الفائدة بـ  % 4.67كان املقرت�ض يعيد مبلغ
الـ  270مليون بعد � 30سنة  374مليون لرية وبعد تخفي�ض الفائدة اىل
� 3.285أ�صبح يعيده  336مليون لرية �أي بفارق  38مليون لرية».
كما �أ�شار بو عا�صي �إىل � ّأن «امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان �أ�صدرت قرارا
جديدا من جمل�س �إدارتها �ستبد�أ بتطبيقه قريبا يعيد النظر بفوائدها
املرتتبة على املقرت�ض يف املرحلة الثانية من القر�ض التي يتوىل
رد املبالغ التي �سددتها امل�ؤ�س�سة نيابة عنه يف
فيها املقرت�ض ّ
املرحلة الأوىل ،فتخف�ضها من  % 3اىل  ،% 2.5وهو ما �سينعك�س مرة
�أخرى تخفي�ض ًا �إ�ضافي ًا مل�صلحة املقرت�ض بالن�سبة اىل الفئة الأوىل
بقيمة  9ماليني لرية والفئة الثانية اىل  7ماليني لرية».
ورداً على �س�ؤال عن امل�ستفيد من الفائدة ،قال« :ي�شمل من �سي�أخذ
قرو�ض ًا بدءا من اليوم ،ولكن يف الوقت عينه لن نوفر جهدا بالتوا�صل
مع �رشكاء امل�ؤ�س�سة �أي م�رصف لبنان وجمعية امل�صارف ملحاولة
املفاو�ضة ،لتغيري القرو�ض �أو �إعادة النظر بالفوائد».
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موجز اقتصادي
�أطلقت الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية م�رشوعا �ضخما
جديدا لدعم امل�شاريع ال�صغرية
ومتناهية ال�صغر واالرتقاء بقطاع
التمويل الأ�صغر يف لبنان وتعزيز
دور اجلمعية اللبنانية مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.
واعلنت يف بيان ان من �ش�أن م�رشوع «التو�سع يف ال�شمول املايل
وحت�سني �سبل العي�ش» ،الذي ميتد على � 5سنوات ،مبيزانية  20مليون
دوالر �أن يوفر فر�صا اقت�صادية �أف�ضل لرواد الأعمال وامل�ستفيدين
من خدمات التمويل الأ�صغر يف املناطق الأكرث فقرا».
� أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين
يف اجتماع املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء ال�صحة العرب �أن «الدعم الدويل
يف هذا الإطار ما زال خجوال لأن لبنان
يتحمل �أعباء ال ميكن �أي بلد �آخر حتملها رغم الإمكانات املالية
املتوا�ضعة» .و�أعرب عن �أمله �أن «ت�أخذ جامعة الدول العربية
م�س�ؤولية حتديد احلاجات مع كل دولة على حدة لتوفري بنية يف
حجم هذه احلاجات التي يجب ت�أمينها».
� أو�صت جلنة الأ�شغال العامة والنقل
والطاقة واملياه بحل م�شكالت ال�رصف
ال�صحي يف جل�سة عقدتها برئا�سة النائب
حممد قباين .كما �أو�صت بال�سعي لت�أمني
التمويل الالزم لل�سدود املتدرجة على
نهر الغدير ،وو�ضع خطة وا�ضحة للتلوث
ال�صناعي وبرنامج مرحلي وا�ضح لتنفيذه ،و�إعداد اقرتاح قانون
برنامج حلو�ض نهر الغدير من النبع �إىل امل�صب على غرار قانون
برنامج نهر الليطاين (عرب ت�أليف جلنة من نواب املنطقة والبلديات
املعنية والوزارات والإدارات).
� أو�صى جمل�س �إدارة جمعية امل�صارف خالل اجتماعه الأخري،
املرجعية يف ال�سوق
معدل الفائدة
امل�صارف اللبنانية برفع ّ
ّ
على الت�سليفات باللرية اللبنانية
بنقطتي �أ�سا�س �إىل  8.67يف املئة
ح�ض
بدءاً من مطلع �آذار  .2017كذلك ّ
امل�صارف على زيادة معدل الفائدة
املرجعية يف ال�سوق على الت�سليفات
ّ
بالدوالر الأمريكي بـ 8نقاط �أ�سا�س
�إىل  6.67يف املئة.
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من �شهر �إلى �شهر
رافعات حديثة في مرفأ طرابلس

عماطوريّ :
تعزز مكانتنا على الخارطة البحرية العالمية

�أ�رشف مدير مرف�أ طرابل�س الدكتور احمد

تامر ورئي�س جمل�س ادارة �رشكة GULF
 TAINERانطوان عماطوري على عملية

تركيب الرافعات العمالقة املتطورة
التي و�صلت اىل على منت الباخرة
 ،megacaravan 2التي تزن 17644طنا
وهي بطول  164وعر�ض  47مرتا.
و�أكد الدكتور تامر «�أن الرافعات التي
و�صلت اىل حرم املرف�أ هي الأحدث
والأكرث تطورا على م�ستوى العامل.
و�أ�شار اىل �أن مرف�أ طرابل�س «يعترب
بو�ضعه احلايل يف م�صاف املرافئ
العاملية احلديثة ،والرافعات التي و�صلت
�ستحدث نقلة نوعية يف ا�ستقطاب التجار
و�رشكات املالحة العتماد مرف�أ طرابل�س
حمطة �أ�سا�سية ال�سترياد وت�صدير
ب�ضائعها ،خ�صو�صا و�أن هذه الرافعات
متتاز بال�رسعة يف عمليات التفريغ،
وب�إمكانها �أن ترفع اي حاوية مهما كان
و�ضعها يف الباخرة املحملة عليها».
ونوه تامر ب�رشكة «»GULF TAINER
ّ
والقيمني عليها ب�شخ�ص رئي�س جمل�س
�إدارتها على ثقته باملرف�أ وو�ضع �أموال
كبرية للإ�ستثمار فيه .و�أو�ضح �أن ثمن
الرافعات التي و�صلت اليوم و�ست�صل
خالل املرحلة املقبلة يرتاوح ما بني 50
و  52مليون دوالرا».
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عماطوري

بدوره ،اعترب عماطوري «هذه املنا�سبة
حدثا تاريخيا ملرف�أ طرابل�س ،ت�أتي بعد
م�سرية �شاقة وطويلة من العمل الد�ؤوب
وامل�ضني ل�رشكتنا ،GULF TAINER
بالتعاون مع �إدارة املرف�أ ووزارة الأ�شغال
العامة والنقل» .وقال�« :أهم النتائج التي
�سنقطفها بعد و�صول الرافعات تتمثل
بو�ضع املرف�أ يف م�صاف املرافىء العاملية
وت�أهيله ليكون قطبا يف ال�ساحة البحرية،
و�سي�ساهم ذلك يف خلق فر�ص عمل لل�شباب
العاطلني من العمل يف طرابل�س وال�شمال،
ف�ضال عن حتريك الدورة االقت�صادية
ملحافظة ال�شمال ب�شكل �أ�سا�سي».
وتابع« :بالن�سبة اىل االعرتا�ضات التي
تداولت م�ؤخرا من قطاع اخلدمات املرفئية
عن تدين �أ�سعار التعرفة على املواطنني
يف مرف�أ طرابل�س ،وموافقة الدولة على
هذا الفرق يف التعرفة بني مرف�أي طرابل�س
ثبت بالأرقام �أن
وبريوت ،نو�ضح �أنه قد ّ
ن�سبة الدولة من الأرباح يف مرف�أ طرابل�س
هي �أكرث بكثري من ن�سبة �أرباحها يف مرف�أ
بريوت �سواء يف القيمة التوظيفية �أو يف
القيمة الت�شغيلية للمرف�أ ،لأن �أرباح الدولة
يف املرف�أ ت�أتي من عن�رصين �أ�سا�سيني،
هما :اجلمارك و�أرباح اال�ستثمار .بالن�سبة
�إىل اجلمارك ،ف�إن تطبيق التعرفة ذاتها يف
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بريوت وطرابل�س ،ولكن تختلف �أ�ساليب
تنفيذها بني املرف�أين ،ويعود ذلك اىل �أن
املراقبني يف مرف�أ طرابل�س يدققون ب�شكل
�صارم وال ميكن الوقوع يف �أي خط�أ� .أما
يف ما يتعلق ب�أرباح ا�ستثمار املرف�أ،
فانها ت�أتي من نتيجتني :املردود على
ر�أ�س املال وعملية الت�شغيل».
وعن املردود من الت�شغيل وحتديد الكلفة
للم�ستوعب ،قال�« :إن ت�شغيل مرف�أ بريوت
يتطلب  400موظف مع بنية حتتية ذي
كلفة عالية بحدود  80مليون دوالر
ومدخول حمدد خارج حمطة احلاويات،
ما ي�ستوجب على املرف�أ و�ضع تعرفة على
حمطة احلاوية ب�أ�سعار �أقلها على حاوية
الـ  20قدم  300دوالر ،وعلى حاوية الـ
 40قدم  550دوالرا كي يغطي م�صاريفه.
«�إن هذه اخلطوة التي مت حتقيقها اليوم
تع ّزز مكانة املرف�أ على اخلارطة البحرية
العاملية وي�صبح من املوانئ الرئي�سية
خلطوط النقل البحرية يف املنطقة،
و�أمتنى على الدولة �أن تعطي الأولوية
ملرف�أ طرابل�س ،لأنه ميتاز مبوقع جغرايف
مهم ،ور�صيف للحاويات مبعدات متطورة
وحديثة� ،إ�ضافة اىل فريق عمل متخ�ص�ص
يف حتميل وتفريغ احلاويات ،ف�ضال عن
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة املتاخمة
للر�صيف».

أسعار الدواء تتراجع % 24
خالل عامين

موجز اقتصادي
� أعلن نقيب �أ�صحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتي�رسي طوين الرامي �أن
دوما �إىل تقدمي اجلودة
«ال�سياحة ت�سعى ً
واخلدمة والنوعية ب�أف�ضل الأ�سعار� ،إال �أنه
يف حال ٌفر�ضت زيادة الر�سوم وال�رضائب
�سلبا على املطاعم من
على امل�رشوبات الروحية ،فذلك �سينعك�س ً
جهة ،لأن ن�سبة مبيع الكحول فيها ت�صل �إىل  ،% 30وعلى املالهي
من جهة �أخرى حيث ترتكز مبيعاتها على الكحول وت�صل ن�سبتها
�إىل .»%90

خل�صت درا�سة �أجرتها «غلوب مد» حول �أ�سعار الدواء يف
لبنان ،اىل تراجع م�ؤ�رش �أ�سعار الدواء خالل الفرتة املمتدة
بني  2014و 2016بن�سبة �إجمالية بلغت  .% 24وت�أتي الدرا�سة
بعد عامني تقريب ًا على �إ�صدار وزير ال�صحة ال�سابق وائل �أبو
فاعور ،قراراً بخف�ض �أ�سعار  629دواء بن�سبة و�سطية جتاوزت
 ،% 20وذلك يف  15ني�سان عام � .2014شمل القرار �أدوية
لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،وال�سكري ،والقلب ،وال�رشايني،
وال�رسطان وغريها.
ور�صدت الدرا�سة ،خالل العام الأول لإ�صدار قرار الوزارة،
انخفا�ض ًا يف الأ�سعار بن�سبة  % 18لتعود وت�سجل انخفا�ض ًا
�إ�ضافي ًا بن�سبة  % 6خالل  .2016 – 2015واعتمدت حتديد ًا
على م�ؤ�رشات الأدوية املبينة يف تقارير م�ؤ�س�سة البحوث
واال�ست�شارات ،وذلك ملقارنة �أ�سعار الدواء خالل الفرتة ما
قبل �صدور قرار وزارة ال�صحة بدءاً من عام  2009وحتى عام
 ،2014العام الذي بد�أت فيه �أ�سعار الأدوية ت�سجل �إنخفا�ضا
تدريجي ًا ،و�صو ًال حتى عام  .2016ويتوقع الزين �أن الفرتة
املقبلة �ست�سجل انخفا�ض ًا �أقل يف �أ�سعار الأدوية.
ُيعترب هذا النوع من الدرا�سات حموري ًا للم�ساعدة يف �صياغة
�سيا�سات ال�رشكات املعنية يف قطاع الت�أمني ال�صحي
والرعاية ال�صحية ،مبا �أن م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك ي�شكل
مقيا�سا مهما للت�ضخم ،كما ير�صد التغريات يف �أ�سعار �سلة
من ال�سلع واخلدمات يف �سوق معينة .كذلك ُيعترب انخفا�ض
�أ�سعار الأدوية �أحد العوامل امل�ؤثرة يف حتديد قيمة �أق�ساط
الت�أمني من بني عوامل �أخرى ،ومنها ن�سبة الإ�ستخدام وظهور
�أدوية جديدة مكلفة حلاالت مر�ضية معقدة وغريها ،ما ي�ساعد
على ت�صميم منتجات وتغطيات ت�أمينية تناف�سية.
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 عقد يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل
لقاء بني رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي
ووفد جامعة  AUTالذي �ضم :غادة حنني
ومار�سيل حنني ،حيث مت البحث يف توثيق
الروابط بني امل�ؤ�س�سات العلمية الأكادميية وجمتمع الأعمال.
و�أكد دبو�سي «حاجة املجتمع الإقت�صادي ال�شمايل اىل رفده
ب�إخت�صا�صات علمية مميزة تت�صف بالإبتكار ،م�ش ّددا على «�أهمية
ال�رشاكة مع اجلامعة الأمريكية للتكنولوجيا يف طرابل�س لبناء
�إقت�صاد وطني ي�ستوعب الطاقات اجلديدة والكفاءات واخلربات».
 ا�ستقبل نائب رئي�س االحتاد العمايل العام يف لبنان ح�سن
فقيه والأمني العام �سعد الدين حميدي �صقر وفداً من هيئة اخلرباء
الدوليني الذي يزور لبنان �سعي ًا لإفتتاح مقر تدريبي له كفرع من
فروع الهيئة يف املنطقة العربية .وقد �رشح رئي�س الوفد �سمري
حمزاوي طبيعة تكوين اخلرباء الأمميني الذين تعرتف بهم الأمم
املتحدة و�أهمية االخت�صا�صات الوا�سعة يف املرحلة الراهنة .و�أكد
فقيه �رضورة التعاون واال�ستعداد للم�ساهمة الإيجابية يف ك ّل
املجاالت املطلوبة.
 بحث وزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري مع املمثلة املقيمة
للأمم املتحدة يف لبنان �سيغريد كاغ خالل زيارة بروتوكولية،
يف العالقات امل�شرتكة بني لبنان والأمم املتحدة .وعر�ض خوري
للتح�ضريات التي تقوم بها احلكومة اللبنانية بهدف و�ضع خطة
اقت�صادية خلم�س �سنوات تعتمد على زيادة النمو بني  7و 8يف
املئة ،وترتكز على تفعيل دور القطاع
اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية والدور
الذي ميكن �أن ي�ؤديه االنت�شار اللبناين
يف اخلارج لتعزيز اال�ستثمار امل�شرتك
وجعل لبنان مركزاً ي�ستقطب الأعمال
يف املنطقة.
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زمكحل رئيس ًا لتجمع رجال وسيدات األعمال
اللبنانيين في العالم
جتمع رجال و�سيدات الأعمال
عقد
ّ
اللبنانيني يف العامل،RDCL WORLD
جمعيته العامة الأوىل ،وكذلك اجلمعية
ّ
العامة الإنتخابية النتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،يف ح�ضور الأع�ضاء امل� ّؤ�س�سني.
ويتكون �أول جمل�س �إدارة من :ف�ؤاد زمكحل:
ّ
الرئي�س ،طوين غريب :نائب الرئي�س ،فريد
الدحداح� :أمني ال�صندوق ،ايلي عون :الأمني
العام ،ايلي ابو جودة ،منى بوار�شي� ،إميل
ال�شاوي ،اليا�س �ضومط ،كرمي فر�صون،
جورج غريب ،ن�سيب ن�رص ،وريا�ض عبجي:
أع�ضاء.
�
ً
في�ضم:
الدويل
اال�ست�شاري
املجل�س
أما
�
ّ
�إيفون الباقي (�إكوادور) ،حممد �شاهني
(اململكة العربية ال�سعودية)� ،سعيد فخري
(غانا و�أفريقيا الناطقة باالنكليزية)،
جوزيف خوري (�ساحل العاج و و�إفريقيا
اجلميل (�إيران
الناطقة بالفرن�سية) ،بول
ّ
– العراق)� ،أليخاندرو حمفوظ (املك�سيك)،
�أنطوان من�سى (فرن�سا)� ،ألفريدو ميغيل
(الربازيل) ،ف�ؤاد طراد (بلجيكا)� ،إيلي ابو
جودة (الواليات املتحدة الأمريكية).

اعضاء مجلس اإلدارة الجديد

أولويات الفريق

وحدد زمكحل يف كلمته� ،أولويات الفريق
ّ
الدويل احلاكم اجلديد ،وت�ضمنت بناء وتعزيز
�رشاكات مع امل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة:
البنك الدويل ،و�صندوق النقد الدويل FMI
وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية  ،IFCومنظمة
التعاون والتنمية  ،OECDخلق الت�آزر مع
اجلمعيات الدولية التجارية واالجتماعية
والنقابية الكربى مثل الوكالة اجلامعية
للفرنكفونية  AUFومعهد اال�ستب�صار

االقت�صادي لعامل البحر املتو�سط IPEMED

وغريها ،العمل على و�ضع اللم�سات الأخرية
من �أجل دخول لبنان يف التجمعات
االقت�صادية الدولية مثل مريكو�سور،
ومنظمة التجارة العاملية  OMCوحتالف
املحيط الهادئ ومنظمة جنوب �آ�سيا للتعاون
االقليمي  SAARCوغريها من املنظمات،
وبناء ج�سور وتوا�صل منتظم مع العامل
الأكادميي والطالب اللبنانيني يف لبنان،
�ضمن �إطار دول الفرنكوفونية ويف العامل.

عيتاني يبحث تعزيز العالقات المصرية  -اللبنانية
عيتاني

بحث رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان املهند�س
نبيل عيتاين ووزيرة اال�ستثمار يف م�رص
ال�سيدة �سحر ن�رص ،يف �سبل تعزيز
العالقات االقت�صادية ،واال�ستثمارية
على وجه التحديد ،بني م�رص ولبنان،
قبيل انعقاد اجتماع اللجنة امل�رصية –
اللبنانية العليا امل�شرتكة بني البلدين.

من ناحيته ،حتدث عيتاين عن العالقات
التاريخية اللبنانية امل�رصية .كما
تطرق �إىل امل�شاريع اللبنانية يف م�رص
التي ت�شكل عالمة فارقة نظراً �إىل
قدمها وتنوعها .وقال�« :إن اال�ستثمارات
امل�رصية يف لبنان يف اخلدمات وجتارة
عيتاني مجتمعًا إلى نصر
التجزئة وحديثا قطاع تكنولوجيا
املعلومات الذي �شهد �إطالق حا�ضنة وم�رسعة الأعمال Flat
نصر
 6 Labsيف بريوت .ودعا �إىل «تفعيل التعاون بني البلدين على
و�شددت ن�رص �أن م�رص تتطلع �إىل مزيد من تعزيز العالقات بني
ال�صعيد اال�ستثماري لي�شمل القطاعات اجلاهزة لال�ستثمار يف وذلك
البلدين ،م�شرية �إىل �أن هدف االجتماع هو البحث يف اخلطوات التي
من خالل دعم امل�ستثمرين واحلفاظ عليهم والرتويج لال�ستثمارات
من �ش�أنها تفعيل التعاون بني الوزارة و«ايدال» .و�أكدت على متابعة
البينية» .كما دعا عيتاين �إىل تفعيل التعاون يف �إطار مذكرة
العمل الذي قام به �أ�سالفها لناحية التعريف بالفر�ص اال�ستثمارية
التعاون املوقعة بني «ايدال» وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار امل�رصية
املوجودة يف البلدين ،وكذلك تفعيل مذكرة ت�شجيع اال�ستثمارات
وعقد اجتماع م�شرتك لبناين – م�رصي من اجل التباحث يف
املعقودة بني الطرفني.
اخلطوات امل�ستقبلية ،م�ؤكدا �أن هناك جماالت عديدة للتعاون.
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جائزة المعمار اللبناني
للمهندسة لينا غطمي
نظم احتاد املهند�سني
اللبنانيني حفل توزيع
ج�����وائ�����ر م���ه���رج���ان
امل��ع��م��ار اللبناين يف
م��رك��ز امل��ع��ار���ض يف
«بيال» بح�ضور رئي�س
االحت��اد النقيب خالد
�شهاب وجلنة التحكيم
و�أع���������ض����اء ال��ل��ج��ن��ة
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ون��ق��ي��ب
املهند�سني يف ال�شمال
النقيب خالد شهاب
ماريو�س بعيني ونقباء
مهند�سني �سابقني و�أ�ساتذة العمارة واملهند�سني وطالب العمارة
يف الكليات اللبنانية .وفازت املعمارية لينا غطمي بجائزة
�أف�ضل م�رشوع عن كل الفئات «ا�ستونيا نا�سيونال موزم» ،حيث
قدم لها �شهاب الدرع التكرميية على �إبداعها يف امل�رشوع الفائز.
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
عن فئة ال�سكن اخلا�ص فاز م�رشوع «دي هاو�س» للمعماريتني
كارين فخري وديان �صوايا.
عن فئة املباين ال�سكنية فاز م�رشوع «اي�ست فيلدج» للمعمار
جان مارك بونفي�س.
عن فئة فنادق ومنتجعات �سياحية فاز م�رشوع «او بيت�ش»
للمعمار جالل حمود.
عن فئة ت�أهيل املباين الرتاثية ف��از م�رشوع «�سوق ح��راج»
للمعماريني انطوان ف�شف�ش ومي�شال داود.
عن فئة مبان متعددة اال�ستعمال فاز م�رشوع «بيبلو�س تاون
هول» للمعمار ها�شم �رسكي�س.
عن فئة مبان تربوية ثقافية وفنية فاز م�رشوع «�سانت ايلي
د�شارج» للمعمار مارون حلود.
عن فئة �ساحات وحدائق عامة فاز م�رشوع «كرنتينا بالي
غاردن» للمعمار زينة قرنفل وباميال هيدمو�س.
عن فئة العمارة امل�ستدامة فاز م�رشوع العمارة امل�ستدامة
م�رشوع كازا البرتون للمعمار مهى ن�رص اهلل.
جائزة �أعلى ن�سبة ت�صويت من اجلمهور فاز كل من املعماريني
برنار مالط ووليد زيدان وعماد اجلميل.
ونوه النقيب �شهاب بعد �صدور النتائج بامل�ستوى الراقي والفني
ّ
للم�شاريع املعرو�ضة ،م�ؤكدا �أنها م�شاريع عاملية ولي�ست حملية
�أو لبنانية فقط ،وه��ذا فخر للبنان والعامل العربي �أن تقدم
جمموعة من املعماريني اللبنانيني هذا العمل اجلميل والراقي
والعلمي ،ما ي�ساهم يف نقلة نوعية للعمارة اللبنانية والتفا�ؤل
الكبري هو يف م�ستقبل هذه العمارة التي هي حركة دائمة ،ومنو
وازدهار وعملية متكررة يف التداول والبحث والتفكري والإبداع
والتعبري.
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موجز اقتصادي
 ر�أت الهيئات االقت�صادية خالل
اجتماع طارئ ناق�شت خالله مو�ضوع
ال�رضائب التي تنوي الدولة فر�ضها على
القطاعات االقت�صادية بحجة متويل
�سل�سلة الرتب والرواتب� ،أن «الإجراءات ال�رضيبية املقرتحة
�ست�ؤدي �إىل جلم الن�شاط االقت�صادي كما قد ت�ساهم يف تعزيز
التهرب ال�رضيبي ،وتلحق �رضراً بالن�شاط االقت�صادي الذي
ّ
يت�أثر مببد�أ العر�ض والطلب» ،ودعت �إىل «جمموعة خطوات
منها و�ضع �سيا�سة اقت�صادية متكاملة للدولة حتقق �إ�صالح ًا
�إداري�� ًا ،وتوقف الهدر وتكافح الف�ساد وتطلق �آلية ناجعة
لزيادة الإنتاج والدخل العام».
 و ّقع وزير االت�صاالت جمال اجلراح
قراراً يق�ضي بتحويل مبلغ  99مليون
دوالر فقط ال غري ،من خارج موازنة
االت�صاالت للعام � 2017إىل ح�ساب
بناء على اقرتاح
اخلزينة العامة ،وذلك ً
املديرية العامة لال�ستثمار وال�صيانة.
وبالتايل� ،أ�صبح جمموع املبالغ املحالة منذ بداية العام
 2017من وزارة االت�صاالت �إىل املالية العامة ،مئة وت�سعة
وت�سعني مليون دوالر ،ومئة وت�سعة وثالثني ملياراً وثمامنئة
وت�سعة وثمانني مليون ًا وت�سعمئة و�أربعة و�ستني الف لرية
لبنانية.
 منح ملك �إ�سبانيا فيليب ال�ساد�س رئي�س احتاد الغرف
اللبنانية رئي�س غرفة ب�يروت وجبل
لبنان حممد �شقري ،و�سام اال�ستحقاق
امل����دين اال���س��ب��اين ب��رت��ب��ة ف���ار����س.
وقامت �سفرية ا�سبانيا ميالغرو�س
هريناندو بتقليد �شقري الو�سام ،يف
احتفال �أقيم للمنا�سبة م�ساء �أم�س يف فندق «فور �سيزونز»،
يف ح�ضور وزير االت�صاالت جمال اجلراح ممثال رئي�س جمل�س
الوزراء �سعد احلريري ،وح�شد من الوزراء والنواب و�أع�ضاء
ال�سك الديبلوما�سي والقن�صلي ،ومديرة «الوكالة الوطنية
لالعالم» لور �سليمان وفاعليات.
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عشاء سنوي إليدال تكريم ًا للصحافيين االقتصاديين

عيتاني :لشبك األيادي والتعاون
رياشي :لدعم ايدال بكل الطرق
كرمت امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع
ّ
اال�ستثمارات يف لبنان خالل حفل ع�شاء
�أقامته يف فندق �سمرالند – كيمبين�سكي
الإعالميني اللبنانيني برعاية وح�ضور
وزير الإعالم ملحم ريا�شي ،نقيب
املحررين �إليا�س عون ،مديرة الوكالة
الوطنية للإعالم لور �سليمان ،وعدد
من ر�ؤ�ساء ومدراء وحمرري ومندوبي
القنوات التلفزيونية والإذاعات
وال�صحف واملجالت والوكاالت.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
املهند�س نبيل عيتاين �أن تكرمي
الإعالميني هو تكرمي للإعالم الب ّناء
�ساع �إىل حتقيق
الذي يقف �إىل جانب كل ٍ
امل�صلحة العامة والنهو�ض باالقت�صاد،
معتربا �أنه اعرتاف منا جميعا ب�أهمية
دورهم يف بناء املجتمعات وتطورها،
وكذلك ب�أهمية دورهم التوجيهي
ملجتمع الأعمال وللر�أي العام املتابع.
ودعا الإعالميني �إىل �شبك الأيادي
والتعاون من �أجل حتقيق الأهداف
املرجوة ومواكبة االنطالقة اجلديدة
للبنان ،والعمل �سوية من �أجل �إعادة

رياشي يلقي كلمته

بناء �صورة لبنان.
و�أثنى عيتاين على امل�ساندة التي قدمها
الإعالم للم�ؤ�س�سة ،والتي �ساهمت من
دون �شك يف حتقيق الكثري من الأهداف
التي �سعت امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيقها� ،سواء
بالن�سبة �إىل املحافظة على جاذبية
مناخ الأعمال وم�ساندة امل�ستثمرين
وا�ستقطاب املزيد منهم� ،أو بالن�سبة �إىل
م�ساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز

لور سليمان ونبيل عيتاني
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عيتاني يلقي كلمته

�صادراتها.
و�أكد �أن لبنان يتمتع مبقومات و�أ�س�س
ودعائم �إيجابية ،جتعل منه مركزا
رئي�سيا للأعمال يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا ،ما ي�ساهم يف �إعادة
متو�ضعه على اخلارطة االقت�صادية
الإقليمية والدولية .و�أعلن �أن اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الوافد �إىل لبنان
ي�سجل حواىل  5يف املئة من الناجت

نبيل عيتاني يتوسط فريق عمل ايدال

32

نقيب المحررين الياس عون ،نبيل عيتاني ،ومرشد الحاج شاهين

اكرم عبد الخالق ،وسام سعد ،نبيل عيتاني ،فارس سعد ،عدنان حمدان

املحلي الإجمايل ،وهو ما ي�ؤكد مناعة
االقت�صاد والأ�س�س البنيوية القوية التي
يتمتع بها.

الوزير رياشي

بدوره� ،شكر ريا�شي ايدال و عيتاين
على هذه الدعوة ،كما �شكر ال�صحافة
االقت�صادية لأنها عملة نادرة يف بلدنا،
وكوين ا�ستاذا جامعيا �أطلب دوما
من طالبي �أن يتجهوا اىل ال�صحافة
االقت�صادية �سواء االقت�صاد ال�ضخم
�أو اقت�صاد املعرفة .وقال« :ايدال هي
لت�شجيع اال�ستثمار ،ولكن ال�صحافة
االقت�صادية هي لت�شجيع وت�أمني مناخ
لال�ستثمار ،وميكن �أن يكون املناخ يف
الإقليم ملبداً غائم ًا اىل ممطر اىل مثلج
اىل عا�صف ومتقلب ولكن املناخ يف
لبنان جاهز لال�ستثمار».
و�أ�ضاف« :كنت يف رحلة اىل مونرتيال
منذ فرتة قريبة وطلب مني اللبنانيون
�أمراً واحداً وهو ب�أن ننقل لهم الأخبار
احللوة عن لبنان وبعدم ت�ضخيم
الأخبار الب�شعة ،وقالوا� :أنقلوا لنا
الأخبار اجليدة عن لبنان لنتمكن
من �أن ن�ستثمر فيه .وكلنا نعرف ب�أن
املناخ يف لبنان �آمن و�أمني وجاهز
لأن ي�ست�ضيفهم وي�ستقبلهم .نحن كلنا
دعم لإيدال والوزارة مفتوحة لل�صحافة
االقت�صادية ولدعم ايدال بكل الطرق
والو�سائل من �أجل دعم الإ�ستثمار يف
لبنان ،فكلنا نكمل بع�ضنا».

خالد شهاب ،نبيل عيتاني ،الوزير رياشي ،بيار ابي ضاهر ،فادي فواز

عيتاني يتوسّط مشاركين في العشاء

33

العدد  160ني�سان 2017

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

من �شهر �إلى �شهر
وزير األشغال يرعى عشـاء االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

زخور يش ّدد على تفعيل دور القطاع
وفنيانوس يعلن عن مخطط لتوسيع المرفأ

حسن قريطم ،الوزير يوسف فنيانوس ،غسان سوبرة،
اسكندر مد ّور

زخور يتوسط مشاركين في العشاء

زخور يسلم الوزير فنيانوس درعًا تكريميًا

ميشال حداد ،الياس عون ،الوزير فنيانوس ،ممثل رئاسة ميناء اإلسكندرية

حسن قريطم ،عبد الحفيظ القيسي ،الوزير فنيانوس ،عبد الغني الغريب،
أحمد تامر

حسن قريطم يتسلم من زخور درعًا تكريمية

�أقامت الغرفة الدولية للمالحة يف
بريوت حفل ع�شاء مبنا�سبة انعقاد
اجتماعات االحتاد العربي لغرف
املالحة البحرية يف بريوت حتت
رعاية وح�ضور وزير الأ�شغال العامة
والنقل يو�سف فينيانو�س والوزير
ال�سابق �آالن حكيم ،رئي�س االحتاد
العربي لغرف املالحة اللواء البحري
حامت القا�ضي ،نائبه الأول رئي�س
الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت
ايلي زخور ،مديرعام النقل الدكتور
عبد احلفيظ القي�سي ،رئي�س مديرعام
ادارة وا�ستثمار مرف�أ بريوت املهند�س
ح�سن قريطم ،رئي�س احتاد املوانىء
العربية الدكتور احمد تامر ،رئي�س
جمعية �أ�صحاب ال�سفن اللبنانيني
حممد عيتاين ،رئي�س نقابة عمال
وموظفي مرف�أ بريوت الدكتور ب�شارة
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الأ�سمر رئي�س نقابة حمرري ال�صحافة
اليا�س عون� ،أع�ضاء االحتاد العربي
لغرف املالحة البحرية ،ممثلي
الأجهزة الأمنية من جي�ش و�أمن عام
وجمارك وح�شد من �أ�صحاب الوكاالت
البحرية.

زخور

و�أ�شار زخور يف كلمة �ألقاها اىل «�أن
وجود الأ�شقاء العرب يف لبنان اليوم
يف ظل �أحداث �أمنية خطرية ي�شهدها
�أكرث من بلد عربي �شقيق ،ي�ؤكد �أن
لبنان الوطن الأ�صغر يف الأ�رسة
العربية �سيبقى بلد التالقي والت�سامح
واملحبة واحلريات ،مهما ا�شتدت
املحن والأزمات يف حميطه».
ولفت اىل �أنه «رغم هذه الأو�ضاع
العربية املتدهورة ،ف�إن االحتاد
34

العربي لغرف املالحة البحرية �سيظل
م�رصا على بذل اجلهود املكثفة لدفع
ّ
الدول العربية للعمل معا من �أجل
حتقيق الأهداف امل�شرتكة الكبرية
التي طاملا حلم بها كل مواطن عربي
من املحيط اىل اخلليج ،واملتمثلة
بال�سوق العربية امل�شرتكة ومنطقة
التجارة العربية احلرة و�صوال اىل
التكامل االقت�صادي العربي».
و�أعلن عن �أن «الغرفة الدولية للمالحة
يف بريوت� ،ستوا�صل العمل والتن�سيق
مع الوزير يو�سف فنيانو�س من �أجل
تفعيل دور قطاع النقل البحري
اللبناين خا�صة والعربي عام».

فنيانوس

من جهته� ،أكد الوزير فينيانو�س �أنه
�سيبذل كل اجلهود لتقوية العالقات

ممثلي شركة محطة المستوعبات جورج شاهين ،سارة حيدر ،يوسف المصري ،عبد الغني الغريب ،ايلي زخور ،رئيس اإلتحاد العمالي العام بشارة
األسمر ،رئيس جمعية اصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني ،امين سر نقابة مستخدمي وعمال المرفأ خليل زعيتر

سمير مق ّوم ،ايلي زخور ،ميشال عقل ،عبد الغني الغريب

فؤاد بوارشي ،عقيلة غابي طراف ،سمير مقوم ،منى بوارشي ،ايلي زخور،
غابي طراف

توفيق لطوف ،عبد الغني غريب ،نائب رئيس غرفة المالحة في بيروت
سمير مقوم ،وليد لطوف

محمد عيتاني ،سمير مق ّوم ،ايلي زخور ،عبد الغني الغريب

عبد الغني الغريب ،انطوان الشمالي ،سمير مقوم ،ايلي زخور ،حسن
قريطم ،ماغي ينّي

بيار سعد ،سوسن قانصو ،فارس سعد

اللواء البحري حاتم القاضي ،الوزير فنيانوس ،عبد الغني الغريب،
ممثل رئاسة ميناء اإلسكندرية

والتعاون مع وزراء النقل العرب من
�أجل تن�شيط حركة النقل ب�أ�شكاله
و�شدد على �أنه
كافة بني البلدان،
ّ
«�سي�سعى جاهدا يف �أول لقاء يجمعه
معه للبحث والتداول للو�صول اىل
اتفاق على �أف�ضل ال�سبل الآيلة اىل
تفعيل النقل العربي البحري وازالة
العراقيل واملعوقات لت�سهيل التبادل
التجاري وتن�شيط البينية بني الدول
العربية».
وك�شف عن �أنه «على �صعيد النقل
البحري اللبناين ،ف�إن وزارة الأ�شغال
العامة والنقل تويل القطاع اهتماما
كبريا ،خ�صو�صا باملرافىء اللبنانية
نظرا لدورها الرئي�س يف تطوير الدورة

االقت�صادية يف البالد».
وك�شف عن �أن «وزارة اال�شغال العامة
والنقل هي ب�صدد و�ضع خمطط
توجيهي لتطوير مرف�أ بريوت وتو�سيعه
وهي بكامل �أجهزتها بت�رصف مرف�أ
بريوت ليكون من �أف�ضل املرافىء يف
املنطقة .و�أنا كوزير للأ�شغال العامة
والنقل �س�أعمل كل ما يف و�سعي لزيادة
القدرة اال�ستيعابية والتناف�سية ملرف�أ
بريوت من جهة وتطوير املرافىء
اللبنانية الأخرى من جهة ثانية».

دروع تكريمية

ثم ت�سلم الوزير يو�سف فينيانو�س درعا
تكرميية من رئي�س االحتاد العربي
35

لغرف املالحة البحرية اللواء حامت
القا�ضي ودرعا �أخرى من رئا�سة ميناء
اال�سكندرية ،كذلك مت تبادل الدروع
بني زخور والقا�ضي ،كما مت توزيع
الدروع على كل من رئي�س مدير عام
�إدارة وا�ستثمار مرف�أ بريوت املهند�س
ح�سن قريطم ،حمطة امل�ستوعبات
ت�سلمتها املهند�سة �سارة حيدر ،وعلى
الوكالء� :سميح الزين (ميديرتانيان
�شيبينغ)� ،سمري مقوم (�سي الين)،
جوزيف القاعي (جوزميار) ،ايلي رزق
(�رشكة التفريغ اللبنانية) ،رائد بقعوين
(بقعوين غروب) ،عبد الغني غريب
(غريب �شيبينغ) ،وانطوان بيطار
(يوني�شب).
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من �شهر �إلى �شهر
«أمانة انشورنس» تحتفل بعيدها الـ 35

ريف سالم :االبتكار طريقنا الوحيد للتميز
إنجازات متعددة

احتفلت �رشكة «�أمانة ان�شورن�س»
وعدد ريف �سامل الإجنازات التي حققتها
مبرور  35عام�أً على ت�أ�سي�سها يف
ّ
ال�رشكة ،كالتايل:
فندق لو رويال ال�ضبيه بح�ضور
�أو ًال :ا�ستطاعت تو�سيع نطاق العمل من
فاعليات ت�أمينية ومندوبي و موظفي
خالل خلق منتجات ب�أ�سعار مدرو�سة
ال�رشكة وح�شد من رجال الت�أمني.
تلبي احتياجات جميع القطاعات على
و�ألقى مدير تطوير الأعمال يف �أمانة
ال�صعيد التجاري والهند�سي وال�صناعي
ان�شورن�س ريف �سامل كلمة� ،أ�شار
وغريها لأننا ن�ؤمن ب�أن التجدد واالبتكار
خاللها اىل �أنه» بعد � 35سنة من العمل
املتوا�صل والد�ؤوب �أ�صبحت �رشكة
ي�شكالن الطريق الوحيدة للتميز.
�أمانة �أن�شورن�س تعترب من �أوىل
ثاني ًا :لقد بذلت الأمانة جهداً كبرياً
مبعدالت
�رشكات الت�أمني يف لبنان
يف تطوير اخلطة الت�سويقية اخلا�صة
ّ
النمو حيث ا�ستطاعت �أن حتقق ن�سبة
بال�رشكة وبالتايل ا�ستطاعت �أن ت�ضم
منو توازي  % 300خالل ال�سنوات
اىل �أ�رستها عدداً �أكرب من و�سطاء الت�أمني
ّ
اخلم�س املا�ضية (.»)2016-2011
ثالث ًا :جناح الأمانة ما كان ليكتمل
وقال» :يف ظل الظروف االقت�صادية
لوال ان�ضمام طاقم كفوء من العاملني
كلمته
يلقي
سالم
ريف
مر بها لبنان والتي
وامل�ست�شارين ،وقد �سعت الأمانة اىل
ال�صعبة التي ّ
طالت جميع القطاعات وخا�ص ًة قطاع الت�أمني الذي مل
حت�سني التوا�صل املبا�رش بني �أفرادها من خالل عقد اجتماعات
ي�سجل �أكرث من  % 2معدل منو يف ال�سنة الأخرية ،ويف ظل
دورية ودورات تدريبية.
التناف�س الكبري ل�صناديق التعا�ضد التي حتاول ب�أ�ستمرار
رابع ًا :حر�صت ال�رشكة على تفعيل قدرة املناف�سة عرب
�أداء دور �رشكات الت�أمني ،ا�ستطاعت �رشكة �أمانة �أن�شورن�س
التعامل مع �أهم معيدي الت�أمني يف العامل ال�رشكة الأملانية
�أن نتابع تطورها وازدهارها و�أن تو�سع نطاق عملها ،بحيث
 HANOVER REوال�رشكة الفرن�سية .SCOR
و�شدد على «�أن التفوق يف عاملنا اليوم ق�ضى علينا دخول
�إنها تقدمت  12مرتبة �ضمن ت�صنيف �رشكات الت�أمني يف
ّ
املناف�سة عرب و�سائل فر�ضت نف�سها �أال وهي و�سائل التوا�صل
لبنان! والف�ضل الأول يعود �إىل موظفي الأمانة وو�سطاء
االجتماعي ،فكانت الغاية توعية جيل ال�شباب حول �أهمية
الت�أمني والعمالء».
و�أ�ضاف�« :أود �أن �أ�ستغل هذه الفر�صة لأتقدم بال�شكر لرجلني
الت�أمني وتعريف م�ستخدمي هذه الو�سائل �إىل خدمات ومنتجات
«ال�سيد رجا وجورج �سامل» اللذين يعود لهما الف�ضل الأول
�أمانة �أن�شورن�س».
يف ت�أ�سي�س هذه ال�رشكة ،تطويرها ،و تقدمي �أعمدة دعم لنا
وذكر �أن «�أمانة �أن�شورن�س كانت �أول �رشكة يف لبنان ت�سمح
نوه ب�أن
«اجليل ال�شاب» ف�سمحوا لنا اعتماد تقنيات عمل جديدة
ب�رشاء بولي�صة ت�أمني عرب موقعها الإلكرتوين» .و�إذ ّ
الطريقة الوحيدة للإبداع يف العمل هي حب العمل الذي نقوم به.
حتاكي ع�رصنا ،ع�رص التكنولوجيا وزمن املناف�سة املحتدمة
قال « :نحن ك�أ�رسة �أمانة ن�ضع كل امكانياتنا وطاقتنا و�شغفنا
يف �سوق الت�أمني« .رجا �سامل ،كنت و مازلت قدوة لنا يف
لكي نقدم �أف�ضل املنتجات و�أهم اخلدمات بهدف الو�صول اىل
املثابرة والعمل الد�ؤوب بغية حتقيق �أعلى املراكز و املراتب
التميز يف �سوق الت�أمني وك�سب ثقة الزبون».
و الت�ألق ،ف�شكرا لك«.
ّ

جورج ورجا سالم يقطعان قالب الحلوى
بمشاركة مدراء الشركة
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جورج سالم ،فادي وسعاد خوري ،رجا وريف سالم

36

صورة تذكارية

جورج ورجا سالم يتوسطان وهيب جبور وعقيلته

أنطوني أيوب ،حسن سويدان ،كارال منسى ،ليندا ضو ،وسام ابي أنطون ،أني
خالد ،جو صرّوف ،عمر العتر ،ناريمان عبود ،باميال راشد ،وجوانا باريتش

جورج سالم يتوسط صونيا وميرنا سالم

ريف ويارا سالم ،سارة قاسم

بيار فاضل ،جوزيان ياغي ،ايلي خوري وطوني سمرا

ريف ومروان سالم

مروان سالم ،الرا سالم ،ألبير وجان ابي مرعي

كوليت سالم ،دنيا لمع وسامية سعد

جوزيف كريدي ،شوقي فغالي وعقيلته ،وعماد الحالق وعقيلته

ناجي شيبان وعقيلته ،جوني غزال وعقيلته وجورج عرموني وعقيلته،
ميرنا حبيقة وزوجها

زياد مشاقة وعقيلته مارلين ،علي فخرو وعقيلته ،محمد البركة وعقيلته

ردينة العياش وزوجها ،جورج سالم ،بالل عبد الخالق وعقيلته ،رجا سالم

إيلي خوري وليندا ضو

من أجواء اإلحتفال

37
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من �شهر �إلى �شهر
عين وزين مديكال ڤيليدج  ..أكثر من مستشفى

الحلبي :مجمع طبي أكاديمي رعائي شامل
العماد :مستمرون في تحقيق أهدافنا التوسع ّية
احتفا ًال بانتهاء املرحلة الأوىل من ا�سرتاتيجية تطوير
م�ست�شفى «عني وزين»� ،أقام جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ال�صحية
املجمع الطبي
للطائفة الدرزية م�ؤمتراً �صحفي ًا لإطالق
ّ
الأكادميي املتكامل «عني وزين مديكال فيليدج» ،ح�رضه
الوزير �أمين �شقري ،ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �أمناء امل� ّؤ�س�سة،
و�أع�ضاء من جمل�س �أمناء م�ست�شفى اجلبل يف قرنايل� ،إىل
إدارية يف عني وزين
طبية و� ّ
أطباء ومدراء ور�ؤ�ساء دوائر ّ
جانب � ّ
املحررين يف لبنان وح�شد من
مديكال ڤيليدج ،ونائب نقيب
ّ
�أهل ال�صحافة والإعالم.

  الحلبي

وقال رئي�س جمل�س �أمناء امل� ّؤ�س�سة القا�ضي عبا�س احللبي
يف كلمة �ألقاها خالل امل�ؤمتر« :لقد �أ�صبحنا على م�شارف
رحب يف عني وزين ،ي� ّؤمن
حرم
ٍ
تقدمي خدمات متكاملة من ٍ
واملناطقية
ة
اجلغرافي
احلدود
يتخطى
احتياجات جمتمع
ّ
ّ
ّ
معا بدخول مرحلة الرعاية املتكاملة
ال�ضيقة .فاليوم ،نحتفل ً
ّ
واجتماعيا ،عنوانها عني وزين
أكادمييا
طبيا و�
ًّ
ًّ
وال�شاملة ًّ
مديكال ڤيليدج» ،م�ضي ًفا« :مل ي� ِأت ا�سم عني وزين مديكال
طبي
ڤيليدج من فراغ ...فهو كان االمتداد الطبيعي
ملجم ٍع ّ
ّ
يل حدود م�ست�شفى� ،أو
تخطى بفكره ال�شمو ّ
�أكادميي متكاملّ ،
الطبي التقليدي…
املركز
مفهوم
ى
ت
ح
دارا لرعاية امل�س ّنني� ،أو ّ
ّ
ً
ف�صار �أكرث من ك ّل ذلك بكثري .من هنا قولنا ب�أ ّنه «�أكرت من
م�ست�شفى»!»
طبي
جمم ٌع
و�أ�ضاف« :عني وزين مديكال ڤيليدج لأ ّنه
ّ
ٌّ
با�سرتاتيجيته اجلديدة �إىل
رعائي �شامل ،ي�سعى
أكادميي
�
ّ
ٌّ
ٌّ
خدماتي لك ّل قا�صديه ...لأ ّنه امل�ست�شفى ،واملركز
ت�أمني تكامل
ّ
املنزلية ،ومعهد التمري�ض...
العناية
ومركز
ني،
الطبي للم�س ّن
ّ
ّ
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القاضي عباس الحلبي ،زهير العماد

ال�صحة ،الفرع ال�ساد�س
كلية
وامل�ضيف للجامعة
اللبنانيةّ ،
ّ
ّ
ويتولىّ �إدارة م�ست�شفى اجلبل يف قرنايل… ل ّأن ال�سياحة
اال�سرتاتيجية ...ول ّأن
وال�صحية هي �إحدى �أهدافه
الطبية
ّ
ّ
ّ
قوته
نقاط
أحد
�
هو
اخل�رضاء
لبنان
جبال
ربوع
يف
موقعه
ّ
يتميز بها ،والتي جتعله مبثابة ٍ
مالذ طبي �صحي قادر
التي ّ
على جذب القا�صي والداين من لبنان واخلارج ،وال�سيما من
الوطن العربي».

العماد

الدرزية
ال�صحية للطائفة
�شدد مدير عام امل� ّؤ�س�سة
بدورهّ ،
ّ
ّ
عني وزين مديكال ڤيليدج ،الدكتور زهري العماد على �أن «هذا
املجمع بتفكريه ور�ؤيته ،ولي�س ب�أق�سامه وح�سب ،هو �أكرث من
ّ
مييزه تعاطيه مع الفرد من منطلق القناعة ب�أن
م�ست�شفىّ ...
جيدة،
ك ّل �إن�سان يجب �أن يح�صل على خدمة متكاملة بنوعية ّ
متتد على جميع مراحل حاجته لها» .ولفت اىل �أنه «بف�ضل
ّ
ال�صحي
القطاع
احتياجات
يف
وخربته
ة،
امل�ستقبلي
ؤيته
ر�
ّ
ّ
املجمع
هذا
ي�ستمر
ين،
اخل
ودعم
واالجتماعي،
والرعائي
يرّ
ّ
ّ
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بهيج بوغانم ،فارس سعد

مارك ضو ،رامي الريس

نبيه ابو شقرا ،اكرم صعب ،علي عبد اللطيف ،صالح زين الدين

داوود صبح ،سعيد ناصر الدين ،عصام مكارم

زياد ابي عكر ،د .امين الجردي ،د .خالد عبيد

هادي ابو الحسن ،بهاء نورالدين ،مالك ارسالن

ريادية يف
وتنموية
عية
ّ
ّ
تو�س ّ
بامل�ضي ُق ً
دما يف حتقيق �أهداف ّ
ّ
خطة
متتد ح ّتى العام  ،2020وت�شهد
�إطار ّ
ا�سرتاتيجية جريئة ّ
ّ
ا�ستحداث ٍ
ما�س ًة
عدد من امل�شاريع
ّ
احليوية التي ت�ش ّكل حاج ًة ّ
للمجتمع والقطاع ...م�شاريع ُدرِ�ست من قبل فريق عمل كبري،
إن�سانية ،قبل �أن تكون
اجتماعية و�
علمية وجدوى
على �أ�س�س
ّ
ّ
ّ
اقت�صادية».
جدوى
ّ
و�أعلن �أن «عني وزين مديكال ڤيليدج حا�ص ٌل على اعتماد
العامة ،وجميع م�شاريعه
ال�صحة
امل�ست�شفيات من وزارة
ّ
ّ
ال�صحية للوزارة» .وك�شف
ال�سيا�سة
امل�ستقبلية تتوافق مع
ّ
ّ
�أنه «بعد احل�صول على �شهادة اجلودة  ISO 9001واملحافظة
عليها منذ العام  ،2002ف� ّإن العمل جارٍ اليوم للح�صول على
اعتماد امل�ست�شفيات العاملي  JCIمع حلول العام ».2020

مشاريع استراتيجية

و�أعلن ،خالل امل�ؤمتر ،ك ٌّل من القا�ضي احللبي ود .العماد عن
ال�رسطانية
طبي ملعاجلة الأمرا�ض
ّ
و�ضع م�رشوع �إن�شاء مركز ّ
مو�ضع التنفيذ يف عني وزين مديكال ڤيليدج ،ليكون �أحد
اال�سرتاتيجية القريبة املدى ،ذلك �إىل جانب م�شاريع
امل�شاريع
ّ
حيوية �أخرى �أبرزها :مركز ملعاجلة الإدمان – مب ًنى جديد
ّ
اللبنانية – تو�سيع ق�سم العناية
للجامعة
التجهيز
وكامل
ّ
التلطيفية و�إطالقه كنموذج وطني – تنفيذ املرحلة الثانية
ّ
لي�ضم �أق�سام جراحة
ني
ن
للم�س
ي
الطب
املركز
بناء
م�رشوع
من
ّ
ّ
ّ
والطب النف�سي للم�س ّنني ،والألزهامير ،والعناية
ال�شيخوخة،
ّ
ال�سن ،والعالج باملاء؛ بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
النهارية لكبار ّ
ّ
الب�رشية ،وبع�ضها
ي�صب بع�ضها يف �إطار متكني الكوادر
م�ساندة
ّ
ّ
الطبي والتمري�ضي
الآخر يف �إطار تطوير وحتديث العمل
ّ
والإداري والبحثي ،وحتديث وت�أهيل جميع الأق�سام والوحدات
تباعا.
الطبية
واخلدماتية ً
ّ
ّ
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اهمية المشروع

نوعية يف م�سرية
يعد �إطالق عني وزين مديكال ڤيليدج قفزة
ّ
ّ
طليعيا
ا
م�رشوع
ل
ث
ال�صحية للطائفة
امل� ّؤ�س�سة
الدرزية ،حيث مي ّ
ً
ً
ّ
ّ
جزءا من الر�ؤية الكاملة للم� ّؤ�س�سة يف حتقيق
رائدا،
ً
يج�سد ً
ّ
تطور املجتمع
ملواكبة
املتوا�صل
اال�سرتاتيجي
النمو
م�سرية
ّ
ّ
ورعائية ،و�أكادميية،
واحتياجاته يف تقدمي خدمات طبية،
ّ
وبحثية �شاملة.
واجتماعية،
ّ
كما ي�أتي �إطالق عني وزين مديكال ڤيليدج نتيجة اجلهود
واملهنية
الهائلة لفريق العمل املحرتف من ذوي الكفاءة
ّ
العالية ،وال ّإطالع ب�أحدث التطورات ،وااللتزام بتقدمي الأف�ضل.
ال�شبان وال�شابات لإيجاد
كما و�أ ّنه يفتح الباب �أمام املئات من ّ
فر�ص عمل �ضمن اخت�صا�صهم ،والتم ّتع مب�سار مهني ي�سمح
جمم ٌع
والتقدم .فعني وزين مديكال ڤيليدج
لهم بالتطور
ّ
ّ
متكام ٌل ي�ؤْ ِمن فريق عمله بالعمل الد�ؤوب لتحقيق الر�سالة
ما�سة
وتثبيت الر�ؤية ،وا�ستحداث خدمات
ّ
ريادية هي حاجة ّ
على م�ستوى املنطقة والوطن كك ّل.
العدد  160ني�سان 2017
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية متيزت بجودة انتاجها ،ومتكنت من منافسة السلع العاملية
في مختلف االسواق واكدت امكانيات الصناعات اللبنانية على مواجهة التحديات.ستتناول في هذا العدد:
يونيفرسل سيراميكو ،موسى طهماز لتجارة احلديد ،آرت ميتال ،ماغنوم ،وكروسري البيطار غروب.

يونيفرسل سيراميكو األفضل في تصنيع مواد العزل المائي
والحراري لألبنية
منتجات يونيفرسل سيراميكو

يونيفر�سل �سرياميكو �أول م�ؤ�س�سة يف لبنان متخ�ص�صة
طالء معتمد للأ�سطح واجلدران اخلارجية يخف�ض
يف مواد البناء والعزل للأبنية تبتكر �صناعات جديدة.
احلرارة و�آخر ي�ستخدم ملنع الن�ش ي�شكل طبقة �صلبة
ت�أ�س�ست يف العام  2002وح�صلت على براءة اخرتاع
تتحمل الرطوبة وامللوحة وا�سيد الرتبة.
يف جمال العزل املائي واحلراري يف منتج واحد
ايبوك�سي للم�سطحات اال�سمنتية اجلافة متعدد
عام  .2011حازت على �شهادة  ISO 9001للجودة
الألوان ،مكون من بودرة ورزين الإيبوك�سي ومينع
والنوعية ذات املعايري العاملية و�أخرى من منظمة
الت�شقق.
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية Unidoو�شهادات
ت�سويق وجودة من وزارة ال�صناعة ودول عدة.
عازل مائي للأ�سطح املت�شققة والقدمية� ،أبي�ض
مديرة العالقات
العامةملكي اللون ،يتمدد ويتو�سع ليمنع دخول املياه.
عوامل
تتميز هذه املنتجات ب�أنها حتفظ الأبنية من
المهندسة سارة الياس
طالء ملنع الن�ش للواجهات ،اجل�سور،
التلف والت�شققات ،جتنب حدوث الأ�رضار
الطرقات وجدران الدعم ،مكون من
فيها ،متنع املياه من اخرتاق الأ�سطح
ال�سرياميك و�سائل �سيليكون مقاوم للعوامل
وتعزل احلرارة من الدخول اىل املنازل كما
الطبيعية.
تخف�ض االنحبا�س احلراري عرب التقليل من
ا�سمنت �رسيع الت�صلب ل�صب املن�ش�آت
ا�ستخدام م�صادر الطاقة امللوثة امل�ستعملة
واالقنية يجف خالل �ساعتني وال يتف�سخ
يف التكييف والتدفئة.
ُت�صنع منتجات Universal Ceramico
ي�ستعمل يف االماكن الباردة واملناطق
من م�سحوق متطور من ال�سرياميك الرخام،
الثلجية.
اوك�سيد الأملنيوم وغريها من املواد التي
طالء �سيليكون �شفاف للبالط واحلجر
يحافظ على لونه وال ي�سبب االنزالق.
متزج مع ال�سيليكون املائي فتكون طالء
طالء خم�ص�ص جلميع �أنواع اخل�شب
�صلب ًا متين ًا عاز ًال للحرارة والرطوبة واملياه.
الطبيعي.
ت�ستعمل لطالء الأ�سطح ،الأر�ضيات ،اجلدران،
جف�صني �صلب ي�ستخدم للأعمال الفنية
اخل�شب ،احلديد وتلبي�س الأبنية من اخلارج.
اخلا�صة يف الواجهات اخلارجية بعدة
جنحت يونيفر�سل �سرياميكو يف ت�سويق
�ألوان.
منتجاتها يف لبنان والعامل حيث ت�صدر
اىل جميع دول العامل ومن بينها �سورية،
مواد غير قابلة لالشتعال
م�رص� ،سلطنة عمان الإمارات وال�سعودية .كما ت�شارك يف �أهم
وصديقة للبيئة
املعار�ض لل�صناعات اجلديدة يف البلد واملنطقة منها معر�ض
ت�ضمن م�ؤ�س�سة يونيفر�سل �سرياميكو جودة منتجاتها فهي
«رواد الأعمال يف �سلطنة عمان».
�أثبتت فعاليتها من خالل �إجرائها جتارب طويلة يف خمتربها
يعترب القيمون على امل�ؤ�س�سة �أن الروتني البريوقراطي والأكالف
على �صناعاتها .ت�ساهم يف تربيد امل�سطحات والأبنية يف ف�صل
الإنتاجية بالإ�ضافة اىل ال�رضائب تعرقل تطور ال�صناعة الوطنية
ال�صيف القت انت�شاراً كبرياً يف البلدان اخلليجية وا�ستحوذت على
ولذا يجب �أن تهتم م�ؤ�س�سات الدولة بالتخطيط اجليد لقطاعاتها
�شهادة جودة منها اي�ض ًا .منتجات يونيفر�سل �سرياميكو �صديقة
وت�سهيل معامالت ال�صناعيني عرب املكننة الإدارية وحماية
للبيئة غري قابلة لال�شتعال وال تت�أثر بعوامل احلرارة او الربودة
ال�صناعات اللبنانية من املناف�سة الأجنبية وتعزيز الرقابة
على مدى طويل.
للحفاظ على اجلودة والنوعية.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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«موسى طهماز لتجارة الحديد» ..أكثر من ربع قرن من النجاح والتوسع
طهماز :لدعم الصناعة
�أب�رصت �رشكة مو�سى طهماز لتجارة احلديد النور عام
�سالكة طريق ًا من النمو والتطور املتوا�صل كانت �أوىل بوادره يف
عام  2000حيث �سارت على طريق التو�سع عرب تو�سيع ن�شاطها
لي�شمل ا�سترياد وت�صدير الفرفورجية.
املتميز هذا يف جمال عملها �سمح لها باتخاد خطوات
جناحها
ّ
تو�سعية �أخرى جت ّلت ب�إن�شاء عدة فروع على خمتلف الأرا�ضي
اللبنانية بهدف مواكبة حاجات الزبائن وتلبيتها ب�شكل �أف�ضل.
وتك ّللت هذه اخلطوات التو�سعية ب�إعالن ال�رشكة عام  2009عن
�إن�شاء ق�سم خا�ص لإ�ستالم جميع �أنواع التعهدات الفنية � ،إ�ضافة
اىل تو�سيع ن�شاطها بكب�س �ألواح ال�صاج لت�صبح �أبواب ًا ب�أ�شكال
خ�شبية بعدة موديالت.
وفق ًا ملدير ال�رشكة ح�سني طهماز ت�سعى ال�رشكة ب�شكل م�ستمر
�إىل �إ�ضافة ت�صاميم جديدة بهدف تلبية جميع حاجات الزبائن
مهما اختلفت وتنوعت.
و�أ�شار طهماز يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» اىل �أن «�سعي
�رشكة طهماز املتوا�صل نحو الأف�ضل ومتابعتها الدقيقة لكل
تفا�صيل العمل �سمح لها ببناء �شبكة زبائن وا�سعة يف لبنان
واخلارج ما �ضمن تطورها وا�ستمراريتها على مر �أكرث من ربع
قرن».
و�شدد على �أن «احلداثة التي تتمتع بها م�صانع ال�رشكة �سمحت
ّ
لها بتقدمي منتجات عالية اجلودة مكنت ال�رشكة من ك�سب ثقة
زبائنها ووالئهم».
1990

واعترب �أن «طريق جناح �رشكة طهماز مل تكن �سالكة بالكامل
�إذ واجهت الكثري من املناف�سات غري ال�رشعية يف ظل ارتفاع
تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع معدالت الأجور وفاتورة الكهرباء
�إ�ضافة اىل جمموعة الر�سوم وال�رضائب التي يرزح حتت ثقلها
امل�ستثمرون و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات وال�رشكات».
ودعا الدولة اىل «دعم القطاع ال�صناعي نظراً لأهميته على
ال�صعيد الإقت�صادي والإمكانيات الكبرية التي ميلكها والتي
مت ّكنه من حتقيق منو الفت يف لبنان واخلارج».
و�أعرب طهماز عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل �رشكة طهماز على
الرغم من التحديات الكثرية التي يواجهها� ،إذ �إن «�رشكة طهماز
وبف�ضل ثقة زبائنها وجودة منتجاتها متكنت من النجاح على
مر  27عام ًا ومن دون �شك �ستتابع م�سريتها هذه يف امل�ستقبل».

«آرت ميتال»  17 ..عام ًا من التق ّدم و التم ّيز
شحادة :نغوص في أعماق الصناعة لنبقى عنوان ًا للفن
على مر  17عام ًا� ،سارت «�آرت ميتال
التميز م�ستند ًة اىل �أحدث
على طريق
ّ
التقنيات يف جمال عملها يف جتهيزات
و�أعمال الديكور.
وفق ًا ملدير «�آرت ميتال «حم�سن
�شحادة« ،جنحت ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها
يف حجز مكان مرموق لها يف ال�سوق
ما ابقاها يف �صدارة ال�رشكات العاملة
يف القطاع على رغم التحديات
مير بها لبنان
ال�سيا�سية و الأمنية التي ّ
واملنطقة وما حملته من تداعيات �سلبية
على حركة اال�سترياد و الت�صدير».
و�شدد على «�أن «�آرت ميتال» ت�سعى
وتقدمها،
دائم ًا للمحافظة على �صدارتها ّ
اذ تعتمد على �أف�ضل الطرق و�أحدثها

يف عمليات االنتاج بغية ان تبقى كما
عهدها زبائنها دائم ًا «عنوان ًا للفن».
وا�شار اىل «�أن ال�رشكة تعمل يف قطاع
ال�صناعات املعدنية على اختالف
ال�سوق يف
�أنواعها بغية تلبية حاجات ّ
41

كافة القطاعات من �أفران ومطاعم
و�سوبرماركت.
وك�شف انه «حر�ص ًا منها على �صحة
املواطنني ومراعاتها لأعلى معايري
ال�سالمة ،قامت �آرت ميتال بتطوير
�شاريو للخبز العربي م�ص ّنع من فارغ
�ستانل�س �ستيل مع قواعد بال�ستيكية
مراع
قابلة للفك والرتكيب ،ما يجعله ٍ
حيث النوعية واجلودة للموا�صفات
ال�صحية».
واعلن ان ال�رشكة وبهدف مواكبة حاجات
ال�سوق وتقدمي الأف�ضل لزبائنها ،و�سعت
ن�شاط عملها يف الآونة الأخرية ،اذ تعمل
فيمجال التغطي�س املعادن لأعمال الديكور
(تغطي�س نحا�س ,تغطي�س ذهب.).. ،
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
 ..Magnumعنوان الجودة
قهوجي :نتجه نحو السوق السورية
عرفت منتجات  Magnumعلى مر 18
عام ًا يف لبنان كعنوان للجودة ،ما م ّكن
�رشكة  GP Clarkالتي اب�رصت النور
يف  2007كم�ص ّنعة لها ،من احتالل
مركز ال�صدارة بني ال�رشكات العاملة يف
�صناعة لوازم البناء والديكور الداخلي،
�إذ ارتبط ا�سمها ب�أهم امل�شاريع الكربى
يف لبنان ،و�أ�ضحت حمط ثقة القطاعني
العام واخلا�ص.
جهود كبرية يبذلها فريق عمل GP Clark
ل�ضبط معايري اجلودة خالل عمليات
الت�صنيع� ،إذ �إ�ضافة اىل ا�ستخدام مواد
�أولية عالية اجلودة ،عمل كادر ال�رشكة
الب�رشي على مراقبة تفا�صيل العمل عن
كثب ،كما يخ�ضع املنتج لإختبارات
للت�أكد من مراعاته للمعايري املطلوبة.
وفق ًا ملدير عام  GP Clarkجورج
قهوجي« ،بقيت منتجات  Magnumخيار
امل�ستهلكني الأول على مدى  18عام ًا� ،إذ
جنحت بف�ضل جودتها العالية من نيل
ثقتهم ووالئهم ما �ضمن ا�ستمراريتها
ومنوها وتطورها على الرغم من حاالت
عدم اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي التي
ي�شهدها لبنان بني احلني والآخر».
و�شدد على �أن «هذه اجلودة �سمحت لـ
ّ
 Magnumباالنت�شار على م�ستوى العامل
ككل وال �سيما �أن ال�رشكة متلك م�صنع ًا
يف دبي م ّكنها من الإنفتاح على عدد
�أكرب من الأ�سواق يف العامل العربي
والعامل ككل».

السوق السورية

و�أعلن قهوجي �أن «عام � 2017سي�شهد
عودة  GP Clarkاىل ال�سوق ال�سورية
ليكون لها دور يف مرحلة �إعادة الإعمار».
وك�شف �أن هذا الدخول اىل ال�سوق �سيكون
يف البداية عرب التعامل مع وكالء،
على �أن يتم �إن�شاء م�صنع لتلبية الطلب
مع ا�شتداد وترية العمل» .و�أعرب عن
تفا�ؤله بدخول ال�سوق ال�سورية معترباً �أن
ويقدر
«ال�شعب ال�سوري ذكي ويعمل بجد ّ
اجلودة العالية».
ولفت اىل وجود جمموعة من التحديات
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بقيت منتجات  Magnumخيار
المستهلكين األول على مدى
 18عام ًا إذ نجحت بفضل جودتها
العالية من نيل ثقتهم ووالئهم
تواجه عمل  GP Clarkوت�أتي يف
طليعتها البريوقراطية املوجودة يف
دوائر الدولة اللبنانية والتي حتد من
�سري العمل وتوحي للم�ستثمر وال �سيما
املغرتب �أن ال دعم �أو ت�سهيل ال�ستثماراته
يف لبنان» .واعترب �أنه «ال بد للدولة
اللبنانية من ال�سري على طريق التطور
الإلكرتوين بحيث يتم �إجناز املعامالت
ي�سهل �أمور
مبا�رشة على الإنرتنت ما ّ
املواطنني ومعامالت امل�ستثمرين ويرفع
من �إنتاجية موظفي الدوائر احلكومية يف
�آن واحد».
ويف �إطار حديثه عن انعكا�س الأزمات
ال�سيا�سية والأمنية على عمل ال�رشكة،
ك�شف �أن «عدم اال�ستقرار يف املنطقة
خلق �صعوبة يف احل�صول على املواد
الأولية وال �سيما بعد �إقفال احلدود
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كبد ال�رشكة عناء
ال�سورية الأردنية ،ما ّ
البحث عن م�صادر �أخرى تكون على
امل�ستوى نف�سه من اجلودة».

خطة تسويق

و�أعلن قهوجي �أنه يف «عام
�ستعمد  GP Clarkاىل اتباع خطة
ت�سويق لت�صل اىل �أفراد املجتمع
ككل وال �سيما �أنها �ستعمد اىل �إطالق
منتجات جديدة» .ور�أى «�أن ال�سوق
اللبنانية ،وعلى الرغم من التحديات
اجلمة التي تعرتيها من م�ضاربات
ّ
ع�شوائية وحاالت عدم اال�ستقرار ،تبقى
مهمة لـ  GP Clarkاىل حد كبري� ،إذ
يتميز ال�شعب اللبناين بتقييمه ال�صحيح
ّ
للجودة ،وهذا ما تبحث عنه منتجات
� Magnumإذ ال ت�ستطيع التواجد يف
�أ�سواق يحتل ال�سعر �أوىل �أولوياتها،
ت�سوق منتج ًا عايل اجلودة وال
حيث ّ
ميكن �أن ت�سلك �أي طريق تخف�ض
من م�ستويات جودته بهدف خف�ض
الأ�سعار».
2017

«البيطار غروب»  ..نجاح قوامه المصداقية وااللتزام
البيطار :منتجات جديدة قيد الدرس
التو�سع ،حيث �سي�شهد م�صنعها يف الفرتة
تزال ت�سري على طريق
ّ
القريبة عملية تو�سيع �ست�ساهم يف دفع عجلة العمل اىل الأمام».

منافسة ضعيفة

و�شدد البيطار على �أن «�سيا�سة البيطار غروب التي اعتمدت على
ّ
امل�صداقية وااللتزام �سمحت لها بالتعامل مع �أبرز ال�رشكات
العاملة يف لبنان يف جمال امل�شتقات النفطية كـTOTAL،
 Medco، Hypco، Mobilوغريها من ال�رشكات».
و�إذ �أعلن �أن «البيطار غروب �سلكت طريق الت�صدير قبل ع�رشة
�أع��وام اىل دبي و�أفريقيا» ،ك�شف �أن «�أعمال الت�صدير توقفت
لأم��ور متعلقة باملوا�صفات املطلوبة يف ال�صهاريج والتي
تختلف عن تلك املوجودة يف لبنان».
واعترب �أن «حمدودية عدد ال�رشكات العاملة يف القطاع جتعل من
عامل املناف�سة �ضعيف ًا نوع ًا ما من دون �أن تلغيه ،علم ًا ان هذه
املناف�سات تقوم ب�شكل ا�سا�سي على جودة الإنتاج واخلدمات
املقدمة».

فريق العمل

و�شدد البيطار على �أن «البيطار غروب تويل فريق عملها اهتمام ًا
ّ
كبرياً� ،إذ ت�ؤمن �أن جناحها يعتمد على �أدائه يف العمل ،ولذلك
حتر�ص دائم ًا على متابعة و�صقل قدراته ومراكمة خرباته ليكون
قادراً على مواكبة التطور والتو�سع الذي ت�شهده ال�رشكة».
ولفت اىل �أن «البيطار غروب تقدم خدمات ال�صيانة �إىل زبائنها
عرب فريق عملها الذي ميلك خربة وا�سعة متكنه من معاجلة �أي
طارئ يف وقت ق�صري».

�شكّلت «امل�صداقية والإلتزام» العنوان الأبرز
مل�سرية كرو�رسي «البيطار غروب» يف جمال
�صناعة خزانات حمطات الوقود و�صهاريج
امل�شتقات النفطية ،فعلى مر �أكرث من ثالثة
عقود م ّيز النجاح عملها ،حيث حر�ص القيمون
على ال�رشكة لتقدمي �أجود اخلدمات وبناء �أف�ضل
العالقات مع زبائنها ما �سمح لهم باتخاذ خطوة
تو�سعية يف امل�صنع يف عام  ،2010كان من
ّ
�ش�أنها تطوير عمل ال�رشكة ورفع معدالت منوها.

الكهرباء  ..انقطاع دائم

ي�ستذكر مدير ك��رو��سري البيطار غ��روب �سامي البيطار مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» م�سرية ال�رشكة التي �أب�رصت النور عام
 1980مع والده ،الذي �آمن بالقطاع ال�صناعي وبقي على الرغم
من كل التحديات �ساعي ًا نحو الأف�ضل ،متم�سك ًا ب�صناعته،
مت�سلق ًا �سلم النجاح.
وك�شف البيطار �أن «البيطار غ��روب وكما عهدها زبائنها ال
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ور�أى البيطار �أن «عمل البيطار غروب يواجه جملة من التحديات
وي�أتي يف طليعتها الإنقطاع الدائم للكهرباء الذي يرفع من كلفة
الإنتاج ب�شكل كبري وال �سيما �أن عملها يعتمد ب�شكل كبري عليها».
و�شدد على «�رضورة معاجلة هذه امل�شاكل �إذ انها حتد من تقدم
ّ
القطاع ومنوه على الرغم من الإمكانيات الكبرية التي ميلكها».
وك�شف �أن «البيطار غ��روب با�رشت ب�إعداد درا�سات لتقدمي
منتجات م�صنوعة من الأملنيوم ،بهدف تلبية حاجات ال�سوق».
و�شدد على �أن « البيطار غروب تعمل ب�شكل م�ستمر على مواكبة
ّ
كل تطور يف القطاع الذي ي�شهد ابتكاراً للعديد من املنتجات
التي دخلت حديث ًا �إىل الأ�سواق والتي حتمل قيم ًا م�ضافة كثرية
من �ش�أنها تلبية حاجات الزبائن ب�شكلٍ �أف�ضل».
و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل العمل ،و�أ�شار اىل �أنه «على الرغم
من كل التحديات يبقى القيمون على «البيطار غروب» متم�سكني
بالأمل بغد �أف�ضل ،و�سائرين نحو املزيد من التقدم والتو�سع يف
العمل».
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مقابلة
القبس  25 ..عام ًا من الثقة

عبداهلل :نواكب التطور
و�إذ �أ�شار �إىل �أن «القب�س لديها املاكينة
ال��ط��اب��ع��ة ب�شكل م��ب��ا��شر ع��ل��ى امل���واد
وماكينة احلفر بالليزر على خمتلف
املواد والعديد من املعدات املميزة» ،لفت
�إىل �أن «هذه املعدات تتطلب فريق عمل
متخ�ص�ص لت�شغيلها ما دفع القب�س اىل
�إقامة دورات تدريبية لكادرها الب�رشي
م ّكنته من الإمل��ام بكل تفا�صيل العمل
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات �إىل الزبائن».

تطلعات الزبائن

�شكّلت �رشكة القب�س ،على مدى  25عاما� ،أحد �أبرز ال�رشكات
اللبنانية ال�س ّباقة �إىل و�ضع �أحدث املعدات يف خدمة زبائنها ملواكبة
التطور الع�رصي ،وبناء �أف�ضل العالقات معهم �إذ مكّنها مت ّيز م�سريتها
بامل�صداقية ،اجلودة والإحرتاف من بناء عالقات مع زبائنها �أ�سا�سها
الثقة واالحرتام املتبادل.
وب�شكلٍ متوا�صل ،ت�سري «القب�س» على طريق التطور واحلداثة� ،إذ
يرى مديرها عبداهلل علي عبداهلل «�أن �أي عمل ال ميكن �أن ي�ستمر من
دون مواكبة الع�رص يف العمل التكنولوجي على وجه التحديد� ،إذ � َّإن
ال�سعي يف التحديث �أمرٌ طبيعي و�أكيد ملواكبة التطور و�إي�صال كل
جديد يف ع�رصنا اليوم من تكنولوجيا على �صعيد عملنا املهني �إىل
زبائننا ،وذلك بهدف مواكبة طموحاتهم وتلبية حاجاتهم ب�أحدث
الطرق و�أف�ضلها».
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ووفق ًا لعبداهلل «�أب�رصت «القب�س» النور
عام  1989كمكتبة لبيع الكتب وتقدمي
اخلدمات الطباعية الب�سيطة .ويف عام
 1992وعند ا�ستتباب الأمن يف البلد وبدء
دخ��ول التقنيات احلديثة �إىل جماالت
احلياة يف لبنان ،و�ضعت القب�س هدف ًا
مبني ًا على ر�ؤي��ة تتما�شى مع التقدم
التقني والفني .وبد�أت طريقها لتحقيق
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ع�بر و���ض��ع ا�سرتاتيجية
حتديث فني ومهني».
و�أ�شار اىل �أن «ما �ضمن جناح القب�س،
هو اجلهود املبذولة من قبل القيمني
وفريق عمل امل�ؤ�س�سة و�سعيهم امل�ستمر
نحو الأف�ضل و�إيالء احتياجات الزبائن
الأول���وي���ة م��ا �ساهم يف ب��ن��اء �أف�ضل
العالقات معهم».
وق���ال« :مل تكن ط��ري��ق جن��اح القب�س
�سالكة بالكامل� ،إذ ك��ان من ال�صعب
و���س��ط ال��ظ��روف وال�����ص��ع��اب ال��ت��ي تلم
بالبلد وحاالت عدم اال�ستقرار والرتاجع
الإقت�صادي التي حملت معاناة كبرية
لأ�صحاب امل�ؤ�س�سات ،املحافظة على
م�ستوى تطلعات زبائننا للتطور يف
جمال �أعمال الطباعة على �أنواعها».

عام صعب

ور�أى عبداهلل �أن «ع��ام  2016كان من
�أ�صعب الأعوام التي عاي�شتها «القب�س»،
وذلك ملا حملته �أحداث املنطقة الأمنية
و�أزمة النزوح وغريها من الأزمات ،من
تداعيات �سلبية على الو�ضع االقت�صادي

والتجاري يف لبنان» .وك�شف �أن «القب�س
اتخذت �إج���راءات معينة ملواجهة هذه
الأو�ضاع وعملت على مواكبة التطور يف
عملها واحلفاظ على النوعية واجلودة يف
�إنتاجها ،ولذلك متكنت رغم كل العوائق
والظروف ال�صعبة من تخطي املرحلة
واال���س��ت��ع��داد ل��ع��ام  2017ب��ر�ؤي��ة �أم��ل
وطموح للخو�ض يف �آفاق عمل جديدة».
و�أك���د �أن «القب�س ال زال���ت على نهج
احل��داث��ة وال��ت��ط��ور نف�سه ال���ذي �سارت
عليه منذ البداية ،حيث جرى ا�ستحداث
خط عمل جديد يعنى بتنفيذ جم�سمات
خا�صة بامل�شاريع الهند�سية والإعالنية
والديكور والطباعة املختلفة للتكامل مع
بقية الأ�شغال التي كانت تنفذها».
وك�شف عن «وجود خطط كثرية للتطوير
والتو�سع �إال �أنها تبقى رهن بالإنفراجات
يف لبنان واملنطقة� ،إذ �إنه ويف الوقت
احلايل تتح ّفظ القب�س على �أي خطوات

تو�سعية و�سط مرحلة الرت ُّقب واحل��ذر،
ّ
ولكنها تبقى جاهزة اللتقاط �أي فر�صة
والإنطالق نحو �أعمالٍ جديدة عند الوقت
املنا�سب».

منافسات شديدة

واعترب عبداهلل �أن �أبرز التحديات التي
تواجه عمل القب�س تتجلى باملناف�سات
ال�شديدة التي ي�شهدها القطاع وال �سيما
من قبل املنتجات الأجنبية ،التي ي�ساهم
دخولها غري ال�رشعي اىل الأ�سواق يف
رفع قدراتها التناف�سية ،ما يقل�ص من
حجم ح�صة ال�صناعة اللبنانية من
الأ�سواق».
ولفت اىل �أن «ما يزيد الأمور تعقيداً هو
ارتفاع كلفة الكهرباء ونقل الب�ضائع ما
يرفع من �أ�سعار املنتجات واخلدمات
املقدمة ب�شكلٍ �أكرب».
و�إذ �أعلن �أن �شبكة زبائن القب�س تتو ّزع
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بني لبنان واخلليج ،ك�شف �أن «الأزمة
ال�سورية حملت تداعيات عديدة على عمل
القب�س حيث �أعاقت و�صول منتجاتها
اىل الأ���س��واق اخلارجية وال �سيما �أن
خيار ال�شحن عرب البحر مل يكن خياراً
منا�سب ًا يف ظل ارتفاع كلفته والتي ال
ميكن للتاجر حتملها� ،إ�ضافة اىل حاجته
لوقت �أطول لإي�صال املنتج اىل الأ�سواق
ما ي�ؤثر �أي�ض ًا على �سري العمل».
و�أع���رب عبداهلل عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي ب�شكل ع��ام وعمل
«القب�س» ب�شكل خ��ا���ص م��ع��ت�براً �أن��ه
«ل��وال التفا�ؤل ملا ك��ان للإن�سان من
طموح ورغ��ب��ة يف العي�ش» ،و�أك���د �أن
«القب�س دائمة التط ّلع �إىل الأم��ام و�إىل
م�ستقبل م�رشق يف عملها التجاري
التميز
وال�صناعي لإثبات الذات وحتقيق ُّ
و�إجناح املخطط الذي تر�سمه يف لبنان
وخارجه».
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مقابلة

رئيس نقابة المقاولين مارون حلو:
العهد سيحقق نقلة نوعية ونهضة اقتصادية
 م�ستحقات وزارة الأ�شغال عن �أ�شغال منفذة تقاربمليار لرية وهي عبارة عن حواالت منذ  ،2015بالإ�ضافة
اىل دفعات عن التزامات �سابقة �أجنزت ومل تقفل ح�ساباتها
بقيمة  70مليار لرية ،وم�صاحلات متوقفة يف املالية منذ
 2002بقيمة  9مليارات لرية وم�ستحقات متوقفة منذ �أكرث
من ع�رش �سنوات عن م�شاريع منفذة مل�صلحة  P.I.Uبقيمة
15،786مليار لرية.
 م�ستحقات متوجبة على جمل�س الإمناء والإعمار من تاريخ 2016/8/20فتبلغ  340ملياراً وهي ت�شمل خطة النهو�ض،
خطة �إمناء املناطق(م�شاريع ملحة) ،مرا�سيم ،قانون 246
وخمتلف».
ويف ما خ�ص ت�صنيف املتعهدين ،ي�ضيف حلو� :إن «مر�سوم
ت�صنيف املتعهدين ومكاتب ال��درو���س» ال�صادر بتاريخ
 2002/12/26حتت الرقم  ،11854وهو واملوجود اليوم لدى
رئا�سة احلكومة يحتاج اىل التوافق ال�سيا�سي عليه كي ي�أخذ
طريقه اىل التنفيذ رغم �أنه مو�ضوع تقني بحت� .أما ت�أخري
�إقراره فيعود اىل �رضورة �إجراء بع�ض التعديل والتطوير على
بنوده مبا يتوافق وواقع اليوم ،ثم يرتافق بتعيني مدير عام
فني لدى رئا�سة جمل�س ال��وزراء .ويت�ضمن املر�سوم �إن�شاء
هيئة موحدة لت�صنيف املقاولني على �صعيد جميع الإدارات
حداً للقاعدة ال�سائدة «متعهد حمظوظ
العامة ،وب�إقراره ن�ضع ّ
ومدعوم» .و�أود الإ�شارة هنا اىل �أن هذا املر�سوم �شارك يف
و�ضعه جميع املديرين العامني يف ال���وزارات املخت�صة
وال�صناديق التي ُتعنى ب�ش�ؤون الإمن��اء والإعمار ونقابتا
املهند�سني واملقاولني ،وه��و مفتاح احل��ل لتنظيم العمل
وو�ضع ح ٍد للهدر والف�ساد يف الإدارات.
أ�شدد على �أن تنظيم الواقع الت�رشيعي لقطاع املقاوالت
لهذا � ّ
يبد�أ من تنفيذ مر�سوم الت�صنيف ،بالإ�ضافة اىل �إقرار «دفرت
ال�رشوط والأحكام العامة» بد ًال من الدفرت املعمول به حالي ًا
والذي يعود اىل العام � 1942أي منذ عهد الإنتداب الفرن�سي».
وتطرق النقيب حلو ردا على �س�ؤال حول حتديث النقابة
وال�سعي الدائم لتطويرها ،في�ؤكد «�أن جمل�س �إدارة النقابة
ي�سعى من خالل اجتماعاته املتوا�صلة لإعادة درا�سة قانون
مزاولة مهنة املقاولة ،ما �سيعطي قطاع املقاوالت قوة دفع
�أكرب وي�ساهم يف حت�صينه وتطويره ،ونعمل �أي�ض ًا لإر�ساء
التحكيم �أو الق�ضاء الإداري يف اخلالفات التجارية من طريق
امل�صاحلة والتحكيم بني ال�رشكات بد ًال من التوجه اىل الق�ضاء،
وااللتزام بقانون ال�سالمة العامة ،بالإ�ضافة اىل ذلك ن�سعى
اىل جمع النقابات التي تعمل يف قطاع البناء من مطورين
عقاريني اىل نقابة النقل وجتار الباطون والطوبوغرافيني
وغريهم للبحث يف امل�شاكل التي تواجهنا و�إىل تنظيمها
ب�شكل م�شرتك وهو الأمر الذي يجعل موقعنا قوي ًا».
14

حدد رئي�س نقابة املقاولني اللبنانيني املهند�س مارون حلو،
ّ
يف حديث لـ «ال�صناعة واالقت�صاد» دور لبنان يف املرحلة
املقبلة ،م�شريا اىل �أنه «على �صعيد املرحلة املقبلة� ،سيكون
دور ب��ارز ،يف ور�ش �إع��ادة بناء ال��دول التي تعاين
للبنان ً
من احلروب حالي ًا وال�سيما �سورية والعراق ،خ�صو�ص ًا و�أن
املقاولني اللبنانيني يتمتعون باخلربات الفنية وامل�ؤهالت
العالية»
وعلى الرغم من التفا�ؤل ال��ذي يبديه حلو ،يف ماخ�ص
املرحلة املقبلة ،ي�رشح معاناة القطاع ،فيقول«:يعاين قطاع
املقاوالت من ثقل تداعيات الأو�ضاع العامة وتفاقم حدتها؛
و�أزمة املقاولني املالية لي�ست بنت �ساعتها بل �إن ظهورها
اىل العلن جاء بعدما امتدت اىل الع�صب امل��ايل ل�رشكات
القطاع وم�ؤ�س�ساته� .أما م�ستحقات املقاولني لدى الوزارات
فتقدر
واملجال�س الإعمارية بالإ�ضافة اىل فروقات الأ�سعار
ّ
قيمتها بحواىل  350مليار لرية لبنانية ،و�إننا نعمل بجهد
لإنهاء هذا الو�ضع و�إغالق هذا امللف نهائي ًا.
يف �أي حال ف�إننا نتو�سم خرياً ،بعد ت�أكيد رئي�س اجلمهورية
لنا خالل اجتماعه بنا يف الفرتة الأخرية �أن م�سرية التغيري
التي انطلقت �ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف ،وهذا العهد
بر�أيي �سيحقق نقلة نوعية ونه�ضة اقت�صادية ونهج ًا جديداً
ملعاجلة الأ�سباب الداخلية للأزمات املتالحقة التي ي�شهدها
البلد على ال�صعيد املايل والإقت�صادي».
�أما امل�ستحقات املتوجبة فتتوزع كالأتي:
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 .. Barraj Cosmeticsالجودة في صناعة مستحضرات التجميل

براج :نتطلع الى أسواق جديدة
�شكّلت  Barraj Cosmeticsعالمة فارقة يف القطاع
ال�صناعي يف لبنان� ،إذ اختارت �سلوك طريق املحافظة
على اجلمال والعناية به ،فنجحت وك�سبت التحدي يف
�أحد �أبرز املجاالت ال�صناعية دقة.
على طريق طويلة من التطور والتو�سع امل�ستمر �سارت
 ،Barraj Cosmeticsفبني لبنان وم�رص تتو ّزع
�أعمالها ،ويف الكويت وقطر وال�سعودية حطّت رحالها
و�سط طموح الحتالل موقع ريادي يف جمال عملها لي�س
فقط يف لبنان بل على �صعيد ال�رشق الأو�سط والعامل.
وفق ًا للمديرالتنفيذي ل�رشكة Barraj
 Cosmeticsال�صيديل الدكتور �شادي
�سامي براج ،تعمل ال�رشكة يف جمالني
�أ�سا�سيني هما العناية باجللد وال�شعر،
تتنوع
وق��د بنت �شبكة زبائن وا�سعة
ّ
بني �أ�صحاب ال�صالونات وال�صيدليات
وال�رشكات العاملة يف القطاع.
وك�شف �أن «ال�رشكة ومنذ انطالقتها
عام � ،1979سارت على طريق النجاح
مت�سلحة بخربة م�ؤ�س�سها �سامي براج
التي اكت�سبها من خالل عمله يف جتهيز
ال�صالونات �إ�ضافة اىل عمله كوكيل
ل�رشكات �إ�سبانية و�إيطالية».

جودة عالية

و�أعلن د .براج �أن «�رشكة براج للتجميل
الدولية �سلكت ال��درب ال�صناعية عام
 ،1992عندما ترجم الكيميائي �شفيق
���س��ام��ي ب���راج (امل��دي��ر ال��ع��ام) ر�ؤي��ت��ه
ال�صناعية اىل فعل حقيقي وعندما
�أتيحت له الفر�صة لإقران خربته بالعلم».
و�شدد على �أن ما بقي ثابت ًا طيلة  38عام ًا
ّ
هو اجلودة العالية يف الإنتاج واخلدمات
املقدمة� ،إ�ضافة اىل امل�صداقية التي بقيت
طيلة تلك ال�سنوات �أ�سا�س ًا يف كل �سيا�سة
اتبعتها  Barraj Cosmeticsانطالق ًا من
حر�صها على تقدمي منتجات تراعي اىل
حد كبري معايري ال�سالمة» .وقال« :تقدمي
منتجات عالية اجلودة وتتمتع مبعايري

تقديم منتجات عالية الجودة
وتتمتع بمعايير سالمة عالية ّ
مكن
 Barraj Cosmeticsمن النجاح
والحفاظ على مركزها في السوق
�سالمة عالية م ّكننا من النجاح واحلفاظ
على مركزنا يف ال�سوق يف ظل مناف�سات
حدتها غياب الدعم للقطاع
�شتى زاد من ّ
ال�صناعي».

عالمات تجارية مختلفة

و�إذ �أ�شار د .براج اىل �أن «منتجات ال�رشكة
تتميز ب�أنها م�صنعة من مواد ع�ضوية
ّ
بن�سبة كبرية ولي�ست لها �أي عوار�ض
جانبية»� ،أو���ض��ح �أن «ال����شرك��ة تقدم
منتجاتها يف الأ�سواق بعالمات جتارية
خمتلفة �إذ تقدم لل�سوق امل�رصية Fiora
 Cosmeticsول�سوق دب��ي Neogene
 .Cosmeticsكما �أنها تقدم لزبائنها MJ
 Cosmeticsو .»New life Cosmetics
ويف حني لفت اىل �أن «Barraj Cosmetics
ت�صدر اىل �أ�سواق م�رص ،دبي ،الكويت،
ّ
قطر ،نيجرييا ،االردن ،وال�سعودية،
لفت اىل �أنها «تتطلع اىل دخول �أ�سواق
خارجية جديدة يف عام  2017وال �سيما
بعد �أن ب��د�أت تلم�س نوع ًا من احلماية
والدعم لل�صناعة يف لبنان».
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طريق مفتوحة

واعترب د .ب��راج «�أن عام  2016كان
ع��ام�� ًا ج��ي��داً ل��ـ Barraj Cosmetics

وال �سيما �أن وزارة ال�صحة كانت قد
اتخذت عدة خطوات و�إج��راءات للحد
من عمل امل�صانع غري املرخ�صة ،ما
حمل �إيجابيات كثرية لها وم ّكنها من
املناف�سة ب�شكل �أف�ضل �أذ �أر�ست قواعد
�رشعية للعمل يف ال�سوق على عك�س
ال�سنوات املا�ضية».
وع�ّب�رّ عن تفا�ؤله الكبري بامل�ستقبل
حيث �إن «طريق الأ���س��واق اخلارجية
مفتوحة �أم��ام �رشكة ب��راج للتجميل
ال��دول��ي��ة �إذ �إن��ه��ا ح��ائ��زة ع��ل��ى كل
بالتو�سع
الرتاخي�ص التي ت�سمح لها
ّ
وبالتايل تو�سيع �آفاق عملها» .ودعا
املعنيني اىل «�إي��ل�اء ال��دع��م ال�لازم
للقطاع ال�صناعي ملعاجلة التحديات
التي يعاين منها ال�صناعيون وي�أتي
يف طليعتها االنقطاع الدائم للكهرباء
وع��دم ت��و ّف��ر امل��ي��اه امل�ستخدمة يف
عمليات الإنتاج».
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مقابلة
التوسع
«اليمن غروب» تسلك طريق ّ

اليمن :خطوط انتاج جديدة قريب ًا
على مدى ما يقارب الثالثة عقود� ،سارت «اليمن
التو�سع والتط ّور لتكرّ�س
غروب» على طريق
ّ
دورها الريادي يف قطاع الطباعة يف لبنان
وال�رشق الأو�سط.
�إنها املثال الأبرز على �صالبة امل�ستثمرين
اللبنانيني يف وجه الأزمات وحت ّديهم لل�صعاب،
�إذ مل يدفعها التباط�ؤ الإقت�صادي �أو ال�شلل يف
الأ�سواق �إىل كبح عجلة ا�ستثماراتها ،ال بل تابعت
�سريها نحو مزيد من التطور والتو�سع ،وعززتهما
العام املا�ضي با�ستثمارات �ضخمة يف خطوط
�إنتاج جديدة من �ش�أنها �إدخال جديد اىل ال�سوق
اللبنانية.
«كخلية نحل» تعمل مكاتب «اليمن غروب» حيث يجل�س مديرها
التنفيذي حممد اليمن متابع ًا كل التفا�صيل و�أد ّقها ،راف�ض ًا
احلديث عن �أع��وام �صعبة ي�شهدها لبنان .فوفق ًا له «وح��ده
الإن�سان ي�صنع الأوق��ات ال�صعبة واجليدة عرب قراراته التي
يتخذها يف مواجهة الأزمات واملواقف» .وقال« :عند كل خيار
�صعب ي�صادفنا ،يبقى الإميان بلبنان �سالحنا الأبرز ،ن�ستذكره
من خالل م�سرية والدي التي مل ت�أخذ بعني الإعتبار ال�صعوبات
بل واجهت التحديات وفر�ضت نف�سها يف ال�سوق عرب االنطالق
من �صناعة الأختام اىل ت�أ�سي�س «اليمن غروب» التي �أ�ضحت
منوذج ًا لي�س فقط على �صعيد لبنان ،بل على �صعيد ال�رشق
الأو�سط».
و�أ�ضاف« :معظم ال�صناعيني اللبنانيني �ساروا يف هذا االجتاه
وال يعد منو القطاع ال�صناعي اللبناين وانت�شاره يف العامل ككل
�إال خري دليل على �صوابية قراراتهم وميلهم اىل املبادرة وتقدمي
الت�ضحيات يف �أحلك الظروف».

 .. 2016عام التطور

وو�صف اليمن عام  2016بالن�سبة لـ «اليمن غروب» بعام
التطور بامتياز �إذ با�رشت ال�سري بخطة تطويرية �ستمتد على
ّ
مدى ال�سنوات املقبلة» .و�أعلن �أن «اليمن غروب عمدت خالل
العام املا�ضي اىل �إ�ضافة خط �إنتاج جديد للتعبئة والتغليف
وجهزت �أق�سام ال�رشكة وا�ستقدمت �آالت على قدرٍ
بالكرتونّ ،
عالٍ من التطور وهي ن��ادرة الوجود يف ال�سوق اللبنانية
وقامت ببناء �شبكة زبائن بني لبنان واخلارج» .وك�شف �أن
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«�ضخ اال�ستثمارات يتم من �ضمن خطة تعمل عليها «اليمن
غروب» �ستجعلها مق�صداً ل�رشيحة وا�سعة جداً من الزبائن
تنوعت
�إذ �ستكون ق��ادرة على تلبية احتياجاتهم مهما ّ
واختلفت».

موقع ريادي

ويف رد على �س�ؤال� ،أكد اليمن �أن «جمال الطباعة وا�سع جداً
تطوراً يف الطلب
ويحوي الكثري من
ّ
الت�شعبات وي�شهد با�ستمرار ّ
على �أ�شياء معينة وال �سيما تلك املتعلقة بالتعبئة والتغليف حيث
تنوع ًا وارتفاع ًا م�ستمراً».
ي�شهد الطلب ّ
كر�سته عدة
ال�سوق
يف
الريادي
غروب
اليمن
«موقع
ور�أى �أن
ّ
عوامل �أبرزها اعتماد �سيا�سة ت�ضع الزبون �ضمن �أولوياتها
حيث حتر�ص عرب كادرها الب�رشي على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
له و�أجودها ،وحيث تعمل و�سط قناعتها ب�أن جناح زبائنها هو
ال�سبيل الرئي�سية لنجاحها .كما �أنها تقدم لزبائنها تنوع ًا فريداً
يف اخلدمات هو الأول من نوعه يف لبنان وال�رشق الأو�سط ،وقد
يكون فريداً من نوعه على �صعيد العامل �إذ �إن تقدمي هذا الكم من
اخلدمات يتطلب وجود جمموعة كبرية من ال�رشكات تعمل ب�شكلٍ
مت�ساو مع بع�ضها البع�ض».
ٍ

منافسة صحية

واعترب اليمن �أن «�إدارة الكادر الب�رشي هي من �أكرب التحديات
التي تواجه عمل ال�رشكة� ،إذ �إن جهوداً كثرية تبدل لإيجاد اليد
العاملة الكفوءة والقادرة على مواكبة م�سرية تطور ال�رشكة ،كما
48

تقوم بتنظيم دورات تدريبية يف
حماولة ل�صقل قدرات ر�أ�سمالها
ال��ب����شري وج���ع���ل ع��م��ل��ه �أك�ث�ر
احرتاف ُا».
ول��ف��ت اىل �أن «املناف�سة �أم��ر
�صحي يف الأ�سواق وال يقلق اليمن
غروب� ،إذ �إنه ببذل اجلهود واتباع
ال�سيا�سات ال�صحيحة ميكن ك�سب
�أي مناف�سة حتى و�إن كانت تت�سم
و�شدد على
ببع�ض الع�شوائية»،
ّ
�أن «اليمن غ��روب متلك ق��درات
تناف�سية عالية تتمثل ب�آلية
توا�صلها مع زبائنها وعر�ض
منتجاتها وت��ق��دمي خدماتها».
و�أع��ل��ن �أن «اليمن غ��روب تعمل
ب�شكل م�ستمر على رفع �إمكانياتها ملواجهة �أي مناف�سات عرب
تنوع خدماتها واملحافظة على جودتها».
زيادة ّ
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حداثة عالية

و�أ�شار اليمن اىل �أن «اليمن غروب
تتمتع مب�ستوى عالٍ من احلداثة� ،إذ
ت�ضم �آالت هي الأحدث يف ال�سوق
و�شدد على �أن «مواكبة
اللبنانية»ّ .
«اليمن غ��روب» للحداثة ال تقف
عند الآالت ،بل تتعداها لت�شمل
الربجمة واملعلوماتية يف ال�رشكة
حيث انفقت ا�ستثمارات تقارب
املليون دوالر بغية التوا�صل
بفاعلية �أكرب مع الزبائن» .وك�شف
�أن��ه «يف ه��ذا الإط���ار ا�ستثمرت
«اليمن غروب» م�ؤخراً يف نظام
معلوماتية ()MIS/ERP System
خم�ص�ص لل�صناعات التي تقوم
بها ال�رشكة بالإ�ستعانة بخرباء من لبنان واخلارج» .و�أعلن �أن
يتميز بقدرته على التعامل مع الزبائن والتجار
«هذا النظام ّ
وامل�صانع يف �آنٍ واح��د ،ومن �ش�أنه
ت��ق��دمي معلومات وا���ض��ح��ة ودقيقة
ومبا�رشة مت ّكن «اليمن غ��روب» من
البقاء على اطالع بكل ما يجري يف
ت�سهل اتخاذ القرارات
ال�سوق وبالتايل ّ
ب�ش�أن �أي ا�ستثمارات م�ستقبلية».
و�شدد على �أن «اليمن غروب حققت
ّ
جناح ًا وا�سع ًا يف لبنان ،ما م ّكنها
من االنفتاح على الأ�سواق اخلارجية
حيث تتبع �سيا�سة م�شابهة ل�سيا�ستها
يف لبنان ما ع ّزز قدراتها التناف�سية
ب�شكل كبري وم ّكنها من نيل ح�صة
جيدة من الأ�سواق».
وك�شف �أن «�سيا�سة اليمن غ��روب
ت�أخذ بعني االعتبار افتتاح م�صانع
يف اخل���ارج ،و��شراء م�صانع قائمة
وتطويرها».
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م�صارف

موجودات بنك بيروت ترتفع  % 6،55خالل 2016
�أظهرت البيانات املالية غري املدققة لبنك بريوت زيادة �سنوية
بن�سبة  6.42يف �أرباح امل�رصف ال�صافية �إىل  198,62مليون
دوالر خالل العام  ،2016يف مقابل  186,63مليون ًا عام .2015
ويف التفا�صيل ،ارتفع �صايف الإيرادات من الفوائد بن�سبة
 % 10,83على �أ�سا�س �سنوي اىل  253,52مليون دوالر ،كما زاد
�صايف الإيرادات من العموالت بن�سبة  % 2,21اىل  80,98مليون ًا.
من جهة �أخرى ،تراجعت �أرباح حمفظة الأدوات املالية والإيرادات
الت�شغيلية الأخرى بن�سبة � % 24,03سنوي ًا �إىل  89,56مليون دوالر،
قابله انكما�ش يف خ�سائر الإئتمان بن�سبة  % 90,99اىل ما دون الـ
 1,92مليون الأمر الذي �أدى اىل ح�سم �صايف الإيرادات الت�شغيلية
بن�سبة � % 4,14إىل نحو  421مليون دوالر.
�أما على �صعيد امليزانية ،فارتفعت موجودات بنك بريوت بن�سبة
 % 6,55خالل العام  2016لتتجاور عتبة الـ  17,21مليار دوالر،
يف ظل منو حمفظة الت�سليفات ال�صافية بن�سبة  % 12,29اىل ما
يفوق  4,77مليارات.
حت�سنت ودائع الزبائن بن�سبة  % 3,44على �أ�سا�س �سنوي
بالتوازيّ ،

اىل نحو  12,61مليار دوالر ،لريتفع بذلك معدل الت�سليفات ال�صافية
من ودائع الزبائن اىل  ،% 37,86يف مقابل  % 34,88يف العام
 .2015وحقق امل�رصف زيادة يف �أمواله اخلا�صة بلغت ن�سبتها
 % 15,99اىل نحو  2,31مليار.
يف هذا الإطار ،و�صل كل من العائد على متو�سط املوجودات والعائد
على متو�سط حقوق امل�ساهمني اىل نحو  % 1,19و % 9,24بالتتايل.

 470مليون دوالر أرباح «عوده» فـي نهاية 2016
جيدة يف العام
ح ّقق بنك عوده نتائج ّ
 2016حيث بلغت �أرباحه ال�صافية
املجمعة  470مليون دوالر �أمريكي،
ّ
بزيادة ن�سبتها  % 17مقارن ًة بالعام
.2015
وجاء منو الأرباح مدعوم ًا بنمو موازٍ
املجمعة التي بلغت 44.4
للموجودات
ّ
مليار دوالر �أمريكي يف نهاية كانون
الأول  .2016وعلى �أ�سا�س �أ�سعار ال�رصف
اجلارية (كما يف نهاية كانون الأول
 ،)2016زادت هذه املوجودات بقيمة
 2.2مليار دوالر �أمريكي� ،أي مبا ن�سبته
 % 5.2مقارن ًة بكانون الأول .2015
�أما على �أ�سا�س �أ�سعار ال�رصف الثابتة
(كما يف نهاية كانون الأول ،)2015
فتكون ازدادت بقيمة  6.3مليارات
دوالر �أمريكي ،وبن�سبة  ،% 14.9ما يدعم
امل�سجل».
بالتايل منو الأرباح
ّ
وح ّقق بنك عوده خالل العام 2016
متكررة مبا
مداخيل ا�ستثنائية غري
ّ
جراء
من
أمريكي
يقارب املليار دوالر �
ّ
م�شاركته يف عمليات الهند�سة املالية
التي �أتاحها م�رصف لبنان ب�رشوط
جمزية ولفرتة حمدودة.
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والتزام ًا بتوجيهات امل�رصف املركزي
خ�ص�ص
(التعميم الو�سيط رقم ّ ،)446
البنك هذه املداخيل اال�ستثنائية لر�صد
م�ؤونات ناجتة من التقييم الإجمايل
بحيث ي�شكل جمموع هذه امل�ؤونات
املرجحة مبخاطر
 % 2من املوجودات
ّ
االئتمان اخلا�صة مبحفظة الت�سليف
وم�ؤونات �أخرى لتدنيّ قيمة ال�شهرة لدى
عدد من الوحدات� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،قام
52

البنك ب�إطفاء ا�ستثماراته يف �سورية
حتمل
وال�سودان ،الأمر الذي ا�ستتبع
ّ
�أعباء ا�ضمحالل و�أعباء �أخرى ناجتة
أجنبية كانت
من فروقات حتويل عمالت � ّ
اخلا�صة.
م�سجل ًة �أ�ص ًال �ضمن الأموال
ّ
ّ
املحا�سبية الأخرية
وتظهر هذه املعاجلة
ّ
املجمعة حتت
املالية
يف البيانات
ّ
ّ
بند «النتيجة بعد ال�رضيبة للن�شاطات
املتو ّقفة �أو قيد الت�صفية».

الحفـل السنوي لـ «مجموعـة االعتماد اللبنانـي»

«»BBAC
ُيطلق بطاقة « »AEDالبالتين ّية

ّ
التطور
طربيه :مستمرون في

�أطلق (بنك بريوت والبالد العربية) البطاقة الإئتمانية
ملحبي
املخ�ص�صة
البالتينية بالدرهم الإماراتي (،)AED
ّ
ّ
املتكرر �إىل الإمارات العربية املتحدة،
الت�سوق وال�سفر
ّ
ّ
حيث ُتتيح لهم جت ّنب الكلفة الإ�ضافية املرتتبة على
تتنوع ما بني
عمليات ال�رصف ومتنحهم مزايا ح�رصية ّ
الدخول �إىل ال�صاالت اخلا�صة يف املطارات ،و�صو ًال
�إىل احل�صول على مكاف�آت على امل�صاريف اليومية.
واعلن م�ساعد املدير العام لالئتمان وال�صريفة يف BBAC
ندمي حمادة ان « BBACي�سعى �إىل تلبية احتياجات زبائنه
ب�شكل دائم ،وتعزيز قدرتهم على تقدمي جميع خدماته ب�شكل
فعال ،ويرى مع �إطالق بطاقة AEDقيمة م�ضافة �إىل تواجده
ّ
يف الإمارات العربية امل ّتحدة من خالل مكتبه التمثيلي”.
ومت ّكن البطاقة حامليها من اال�ستفادة من برنامج الت�أمني
�أثناء ال�سفر جمان ًا عند ت�سديد ثمن تذكرة ال�سفر من لبنان،
واحل�صول على ع�ضوية جمانية يف برنامج ،Priority Pass
وال�سفر براحة وا�سرتخاء مع برنامج  ،LoungeKeyكما
جتميع النقاط واحل�صول على مكاف�آت متنوعة مع برنامج
الوالء .MyRewards

�أقامت «جمموعة بنك الإعتماد
اللبناين» جريا على عادتها ،حفلها
�ضم جميع املوظفني
ال�سنوي الذي ّ
واملدراء الوافدين من كل املناطق
اللبنانية� ،إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
املتفوقني من
والذي مت خالله تكرمي
ّ
املوظفني يف خمتلف �إدارات امل�رصف
وفروعه ،وعر�ض فيلم وثائقي تناول
�إجنازات العام � ،2016إ�ضافة �إىل
تكرمي الفائزين يف «م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف الفني للإعتماد
اللبناين» التي متحورت حول مو�ضوع «الأ�ضواء والظالل».
و�ألقى رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لـ«الإعتماد اللبناين»
رحب فيها باملوظفني ،م�شرياً �إىل �أن «امل�رصف
جوزف طربيه كلمة ّ
م�ستمر يف التطور والتقدم رغم الظروف الداخلية والإقليمية
ال�صعبة التي طبعت العام  ،2016يف الوقت الذي عرف لبنان
ارتياح ًا داخلي ًا على �أثر انتخاب رئي�س للجمهورية وت�شكيل حكومة
وفاق وطني».
وزف طربيه �إىل املوظفني خرب �إقرار جمعية امل�صارف نظام
ّ
وذكر ب�أن «املجموعة
ا�ست�شفاء املتقاعدين يف القطاع امل�رصيفّ ،
املميزة
تابعت م�سريتها يف تقدمي اخلدمات املالية والإلكرتونية
ّ
ووفاء ل�شعار امل�رصف «دائم ًا بقربك».
للعمالء ،جمارا ًة للع�رص
ً
مميزة يف ربع القرن املا�ضي
م�سرية
ق
ق
ح
و�أ�شار �إىل �أن «امل�رصف ّ
ّ
دفعته �إىل فئة م�صارف ال�صدارة يف لبنان بف�ضل ح�سن الإدارة
وبعد الر�ؤية وبدعم من فريق عمل كفوء وموظفني غيورين على
ُ
تطورت املجموعة
حيث
زين،
ممي
وم�ساهمني
ؤ�س�سة
�
امل
م�صلحة
ّ
ّ
وامتدت جذورها �إىل اخلارج نحو قرب�ص والبحرين والعراق
ّ
وال�سنيغال وكندا ،والتي ت�ضاف �إىل الفروع الـ 69يف لبنان».

«بيبلوس» يدعم  5جمعيات أهل ّية

قدم بنك بيبلو�س خالل احتفال �أقيم يف مركزه
ّ
الرئي�سي يف الأ�رشفية ،هبة بقيمة � 53ألف
دوالر �أمريكي مو ّزعة على خم�س جمعيات
أهلية لبنانية.
� ّ
التربعات ح�صيلة مبادرة يقوم
هذه
ل
ك
وت�ش
ّ
ّ
بها امل�رصف لل�سنة اخلام�سة على التوايل،
املوردين من زبائنه يف عملية تقدمي هدايا
تتمثل يف �إ�رشاكه
ّ
نهاية ال�سنة �إىل امل�ؤ�س�سات وال�رشكات الكربى التي يتعامل
املوردون بح�سم ن�سبة من �أرباحهم على
معها ،بحيث يقوم
ّ
هذه الهدايا ،وي�ضيف �إليها بنك بيبلو�س مبلغ ًا م�ساوي ًا ،لدعم
جمعيات �أهلية معينة.

53

نصار
ّ

و�أ�شار نائب املدير العام ومدير الإدارة
ن�صار
التجارية يف جمموعة بنك بيبلو�س فادي ّ
اىل �أنه «ولل�سنة اخلام�سة على التوايل ،يدعم
بنك بيبلو�س جمعيات �أهلية من خالل �رشاكة
ت�صب يف
ثالثية الأطراف .و�أن هذه املبادرة
ّ
�أولويات ممار�ستنا الأخالقية للأعمال .وي�ؤمن بنك بيبلو�س ب�أن
امل�ؤ�س�سات الأهلية ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف احداث تغيري �إيجابي يف
املجتمع ،وت�ساهم ب�شكل فاعل يف ا�ستقرار البالد».
املوردونVintage :
و�شارك يف مبادرة بنك بيبلو�س لهذا العام ّ
Wine Cellar،Les Caves de Taillevent، The Malt Gallery،
 Vincenti & Sonsو.Patchi
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م�صارف
نتائج القطاع المصرفي العربي لعام 2016

لبنان ثاني ًا في ترتيب القطاعات المصرفية العربية
�أطلقت �إدارة البحوث والدرا�سات يف احتاد امل�صارف
العربية تقريرها عن تط ّورات وحتد ّيات القطاع
امل�رصيف العربي لعام  ،2016و�آفاق هذا القطاع
لعام  2017يف �إطار �سيا�سة احتاد امل�صارف العربية
الهادفة �إىل تو�سيع وتطوير دائرة املعرفة امل�رصفية.
مُيثّل القطاع امل�رصيف العربي بالفعل قاطرة
الإقت�صاد العربي ،وهو ي�ؤدي دور الرافعة للقطاعات
الإقت�صادية الوطنية لناحية التمويل املتوا�صل لها،
حيث ت�شري التقديرات �إىل �أ ّن املوجودات املج ّمعة
للقطاع امل�رصيف العربي بلغت حواىل  3.4تريليونات
دوالر يف نهاية العام  ،2016بزيادة حواىل  % 6عن
نهاية العام  ،2015و�أ�صبحت بالتايل ت�شكّل حواىل
املحلي الإجمايل العربي.
 % 140من حجم الناجت
ّ
املجمعة للقطاع حوايل  2.2تريليوين دوالر ،ما
وبلغت الودائع
ّ
منو حواىل
يعادل  % 89من حجم الإقت�صاد العربي ،حم ّققة ن�سبة ّ
 ،% 5وبلغت حقوق امللكية حواىل  390مليار دوالر بزيادة % 6
عن العام  ،2015وت�شري التقديرات �إىل �أن حجم الإئتمان الذي
ح ّققه القطاع امل�رصيف يف الإقت�صاد العربي حتى نهاية العام
 2016قد بلغ حواىل  1.9تريليون دوالر ،ما ي�ش ّكل نحو  % 77من
منو  % 8عن
حجم الناجت
املحلي الإجمايل العربي ،حم ّقق ًا ن�سبة ّ
ّ
نهاية العام .2015
وتدل هذه الأرقام على امل�ساهمة الكبرية التي يقوم بها القطاع
امل�رصيف العربي يف متويل الإقت�صادات العربية على الرغم
من انخفا�ض �أ�سعار النفط ،و�إ�ستمرار اال�ضطرابات الأمنية
والإقت�صادية والإجتماعية يف عدد من الدول العربية.
بنهاية العام  ،2016تخطت موجودات امل�صارف يف دولتني عتبة
الـ  600مليار دوالر ،وهما :القطاع امل�رصيف الإماراتي الذي
بلغت موجوداته حواىل  711مليار دوالر ،والقطاع امل�رصيف
ال�سعودي الذي بلغت موجوداته حواىل  602مليار دوالر.
وتالهما القطاع امل�رصيف امل�رصي يف املرتبة الثالثة مبوجودات
جممعة بلغت حواىل  377مليار دوالر بنهاية ت�رشين الأول .2016
ّ
و�أتى ترتيب القطاعات امل�رصفية العربية الأخرى من حيث
املوجودات كما يلي:
قطر  347مليار دوالر ،لبنان  204مليارات ،الكويت  198مليار
دوالر ،البحرين  193مليار دوالر (الف�صل الثالث  ،)2016العراق
 147مليار دوالر (الف�صل الثالث  ،)2016املغرب  122مليار
دوالر ،اجلزائر  117مليار دوالر (نهاية العام ُ ،)2015عمان78
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مليار دوالر ،ليبيا 70مليار دوالر (�شهر متوز/يوليو ،)2016
الأردن  68مليار دوالر ،تون�س  42مليار دوالر (�شهر نوفمرب/
ت�رشين الثاين  ،)2016ال�سودان  20مليار دوالر (الف�صل الثالث
 ،)2016فل�سطني  14مليار دوالر ،وموريتانيا ( 2.6مليار دوالر
(الف�صل الثالث .)2016

نسب نمو القطاعات المصرفية العربية

كان القطاع امل�رصيف ال�سوداين الأكرث منواً بني القطاعات
امل�رصفية العربية خالل العام  2016م�سج ًال ن�سبة منو
 % 15.3حتى نهاية الف�صل الثالث من العام.تاله القطاع
امل�رصيف القطري الذي منت موجوداته بن�سبة  ،% 13.5فالقطاع
امل�رصيف الفل�سطيني الذي حقق ن�سبة منو  ،% 12.6فامل�رصي
( % 11بالدوالر الأمريكي و % 26باجلنيه امل�رصي ،حتى نهاية
�شهر �أكتوبر/ت�رشين الأول  ،)2016فاللبناين ( ،)% 9.9فالليبي
( % 7.7حتى نهاية �شهر متوز/يوليو  ،)2016فالإماراتي
( ،)% 5.4فاملوريتاين ( - % 3.6الف�صل الثالث  ،)2016فالأردين
( ،)% 2.7فاملغربي ( ،)% 2.4فالكويتي ( ،)% 2.3فال�سعودي
( ،)% 2.2فالبحريني ( - % 0.6الف�صل الثالث � .)2016أما القطاع
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يع ّد القطاع المصرفي اللبناني من أكبر
القطاعات المصرفية العربية والعالمية
نسبة إلى حجم اإلقتصاد الوطني

امل�رصيف التون�سي فارتفعت موجوداته بن�سبة  % 8.3بالدينار
التون�سي حتى نهاية �شهر نوفمرب/ت�رشين الثاين ،بينما انخف�ضت
بالدوالر الأمريكي بن�سبة  % 4.7نتيجة تراجع قيمة العملة املحلية.
التطورات التي �شهدها القطاع امل�رصيف العربي عام
يف �ضوء
ّ
 ،2016و�آفاق عام  ،2017فمن املتو ّقع �أن يحمل العام 2017
والتحديات للم�صارف العربية تتم ّثل يف
بع�ض ال�ضغوطات
ّ
النمو يف الودائع والرتاجع يف
�
تباط
مع
ال�سيولة
ا�ستمرار تق ّل�ص
ؤ
ّ
نوعية الأ�صول ب�سبب الزيادة يف ن�سبة القرو�ض املتعثرّ ة نتيجة
النمو الإقت�صادي.
ّ
التق�شف املايل و�ضعف ّ
النمو الإقت�صادي يف املنطقة العربية ب�شكل عام
تراجع
ي
ؤد
�
ي
وقد
ّ
ّ
ودول اخلليج ب�شكل خا�ص (والتي مت ّثل �إيراداتها النفطية �أهم م�صدر
لل�سيولة يف �أ�سواقها) على املدى املتو�سط �إىل �آثار �سلبية على �أداء
وربحيتها .فانخفا�ض فوائ�ض احلكومات قد �أ ّثر يف
امل�صارف
ّ
�سيولة الأ�سواق واال�ستمرار يف متويل م�شاريع البنى التحتية الكربى،
وقد يكون النخفا�ض ال�سيولة يف الأ�سواق العربية واخلليجية ب�شكل
خا�ص – �آثاراً �سلبية على امل�صارف تتم ّثل يف ا�ستمرار الرتاجع
املقدم �إىل الأفراد
منو الودائع ،وبالتايل الرتاجع يف الإئتمان ّ
يف ّ
والقطاعات الإقت�صادية احليوية .لذلك ،ف�إن من �أبرز املخاطر التي
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تعر�ض ال�سيولة يف م�صارف دول
ّ
تهدد القطاع امل�رصيف العربي ّ
امل�صدرة
أخرى
ل
ا
العربية
الدول
وم�صارف
اخلليجي
التعاون
جمل�س
ّ
للنفط كاجلزائر والعراق ل�ضغوط كبرية نتيجة الرتاجع امللحوظ يف
تدفقات الودائع من القطاع العام ،ب�سبب �إنخفا�ض �أ�سعار النفط ،وما
تر ّتب عن ذلك من عجز يف ميزانيات الدول اخلليجية التي يجني
بع�ضها حواىل  % 90من دخلها من �صادرات النفط.
يعد من �أكرب
� ّأما بالن�سبة �إىل لبنان ف�إن القطاع امل�رصيف اللبناين ّ
القطاعات امل�رصفية العربية والعاملية ن�سبة �إىل حجم الإقت�صاد
املجمعة للقطاع حواىل �أربعة
الوطني ،حيث بلغ حجم املوجودات
ّ
�أ�ضعاف حجم الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي بنهاية عام .2016
ويف ظ ّل التحديات ال�سيا�سية والإقت�صادية التي واجهت لبنان،
ن�شري �إىل �أن ن�سبة منو الإقت�صاد اللبناين املحققة خالل عام 2016
(والتي بلغت حواىل  % 1بح�سب �صندوق النقد الدويل) قابلها منو
يف حجم موجودات القطاع امل�رصيف اللبناين بن�سبة  % 5.9ويف
ودائعه بن�سبة  ،% 5.0ما يدل على متانة القطاع يف وجه التحديات
الداخلية واخلارجية الراهنة ،ويعك�س ثقة العمالء الرا�سخة يف جودة
القطاع و�صالبته .وي ّتبع القطاع امل�رصيف اللبناين منوذج عمل
جيد من حيث االمتثال للت�رشيعات
حمافظ ًا ن�سبي ًا ومراقب ًا ب�شكل ّ
والقواعد التنظيمية املالية الدولية .كما تتم ّتع امل�صارف اللبنانية
جيدة ون�سب �سيولة مرتفعة.
بنوعية �أ�صول ّ
وتبقى الظروف الت�شغيلية ال�صعبة التي تواجهها بع�ض القطاعات
امل�رصفية العربية ،والناجتة ب�شكل �أ�سا�سي من الأو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية امل�ضطربة ،من �أبرز التحديات التي تواجه القطاع
امل�رصيف العربي .ولكن ب�شكلِ عام ،تعاملت امل�صارف العربية
التطورات ال�سلبية التي �شهدتها املنطقة حتى الآن بطريقة
مع
ّ
�سليمة م�ستفيدة من خرباتها ال�سابقة خ�صو�ص ًا خالل الأزمة
املالية العاملية ومن �سيا�ساتها املحافظة ومن الرقابة الر�صينة
عليها .كما اتخذت امل�صارف العربية ب�شكل عام �سل�سلة من
ملحافظة التي تتبعها
الإجراءات الوقائية ،مت ّثلت بال�سيا�سات ا ُ
على �صعيد �إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س املال وال�سيولة� ،إ�ضافة
التو�سع اخلارجي بهدف تنويع املخاطر والإيرادات ،وعمليات
�إىل
ّ
الدمج بني امل�صارف العربية لال�ستفادة من وفورات احلجم
والفر�ص وتقوية امليزانية ودعم ر�أ�س املال.
يف ظ ّل هذه الظروف ال�ضاغطة ،ال يزال القطاع امل�رصيف العربي
حمرك
مي ّثل حجر الزاوية للإقت�صاد العربي ،وال يزال ي�ؤدي دور ّ
ميده بالتمويل الالزم ويعمل
الإقت�صاد و�رشيانه احليوي الذي ّ
على دعم القطاعات الإقت�صادية لنتمكن من مواجهة اال�ضطرابات
ولتعود ومتار�س دورها املطلوب.
التحديات التي تواجه عاملنا العربي اليوم لي�ست �إقت�صادية
� ّإن
ّ
و�سيا�سية فقط هي كيانية ،يف ظ ّل خلط الأوراق وتغيري الثوابت،
من هنا ف� ّإن قياداتنا وم�س�ؤولينا يف املنطقة العربية مدعوون
للتعاطي مع م�شهد �آخر مل نعتد عليهّ � ،إن العمل على الإ�صالحات
ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية وحتى البيئية� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستحداث فر�ص عمل ال�ستيعاب موجات ال�شباب الباحثة عن
عمل ،بات مطلب ًا ملح ًا ال بل حياتي ًا لنا ولأجيالنا ال�صاعدة.
(مقتطفات من تقرير»تطورات القطاع امل�رصيف العربي  2016ـ
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هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف
خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــ ّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر
عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

�صناعة املجوهرات

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

�صناعة و�سائل النقل

Fares Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

مدير التحرير
نظام مارديني

Nizam Mardini

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
عبداهلل حداد  /جبل لبنان
كو�ستي عاقلة  /ال�شمال
ح�سن دقيق  /بيروت  -وال�ضاحية الجنوبية
�أرليت �سالمه  /المتن  -ك�سروان -جبيل
�إيلي جبور  /البقاع

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

Editorial Manager

�صناعة املفرو�شات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

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

الإعالنات والإ�شتراكات

زينب وهبي � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
دالل النجار � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
جومانة نادر  /الإ�شتراكات
منال طالب  /داتا المعلومات

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam

ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2016
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل العام  2016بلغ  2مليار و
 527مليون دوالر امريكي (د�.أ) مقابل  2مليار و  956مليون د�.أ .خالل العام  2015و 3مليار و150
مليون دوالر �أمريكي خالل العام  ،2014اي بانخفا�ض ون�سبته  14.5%مقارنة مع العام 2015
وانخفا�ض ون�سبته 19.8%
مقارنة مع العام .2014
كما جتدر الإ�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل العام  2016بلغ
 210.6مليون د�.أ .مقابل 246.3
مليون د�.أ .خالل العام  ،2015و
 262.5مليون د�.أ .خالل العام
.2014

الوادي االخضر
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر كانون االول من العام 2016
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر كانون االول من العام  2016ما قيمته  216.3مليون
د�.أ مقابل  231.1مليون د�.أ .خالل �شهر كانون االول من العام  2015و 260.1مليون د�.أ خالل �شهر
كانون االول من العام  2014اي بانخفا�ض وقيمته  14.8مليون د�.أ ون�سبته  6.4%مقارنة مع العام
 2015وانخفا�ض وقيمته  43.8مليون د�.أ ون�سبته  16.8%مقارنة مع العام .2014
أوال :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية  /واآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائية
في المرتبة األولى
املرتبة الأوىل� :آالت و�أجهزة ومعدات
كهربائية اذ بلغت قيمتها  45.2مليون
د�.أ .خالل كانون االول من العام .2016

مقارنة بين الصادرات الصناعية كانون أول ( 2016 - 2015مليون دوالر)

املرتبة الثانية :منتجات �صناعة
االغذية اذ بلغت قيمتها  41.6مليون
د�.أ .خالل �شهر كانون االول من العام
.2016
املرتبة الثالثة :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  33.7مليون
د�.أ.
املرتبة الرابعة :معادن عادية
وم�صنوعاتها وبلغت قيمتها 28.9
مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة :ورق وكرتون
وم�صنوعاتهما بقيمة  13.4مليون د�.أ.

بون جوس
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ال�صادرات ال�صناعية
ثانيا  :اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول/والسعودية في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات خالل �شهر كانون االول  2016اىل ان ال�سعودية ت�صدرت الئحة هذه الدول
كما يلي:

املرتبة االوىل :ت�صدرت ال�سعودية كما ذكرنا هذه الالئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها هذا ال�شهر  24.7مليون د�.أ .اي
ما يوازي  % 11.4من القيمة االجمالية لل�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتلت �سوريا هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  24.2مليون د�.أ .اي ما يوازي .% 11.2
املرتبة الثالثة  :احتلت االمارات العربية املتحدة هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها هذا ال�شهر  20.1مليون
د�.أ .اي ما يوازي % 9.3
املرتبة الرابعة  :احتل العلراق هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
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ال�صادرات اليه هذا ال�شهر  14.9مليون د�.أ .اي ما يوازي .% 6.9
ملرتبة اخلام�سة  :احتلت تركيا هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها هذا ال�شهر  11.7مليون د�.أ .اي ما يوازي .% 5.4
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ثالثا  :اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االولى
االوىل� :شكلت الدول

املرتبة
العربية خالل
ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية ن�سبة اىل الدول االجنبية وقد
بلغت قيمة ال�صادرات اليها 122.2
مليون د�.أ .اي ما ن�سبته  % 56.5من
جمموع ال�صادرات ال�صناعية.
�شهر كانون االول 2016

املرتبة الثانية :احتلت الدول
االوروبية املرتبة الثانية اذ ا�ستوردت
ما ن�سبته .% 15.2
املرتبة الثالثة :احتلت الدول
اال�سيوية غري العربية املرتبة الثالثة
اذ ا�ستوردت ما ن�سبته .% 11.6
املرتبة الرابعة  :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة
وا�ستوردت ما ن�سبته .% 11.4

اما ابرز المنتجات المصدرة الى
الدول العربية خالل كانون األول
:2016

منتجات �صناعة االغذية
بقيمة  29مليون د�.أ
�آالت واجهزة ومعدات
كهربائية بقيمة  28مليون د�.أ.
ال�صناعات
منتجات
الكيماوية بقيمة  17.8مليون
د�.أ.
ورق وكرتون وم�صنوعاتهما
بقيمة  10.4مليون د�.أ.

جونيت

طونيز فود
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ال�صادرات ال�صناعية
رابعا :توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون االول 2016
 -1ن�شري اىل ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل
�شهر كانون االول  2016الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية
اذ بلغت قيمتها  45.2مليون د�.أ.
 وقد ت�صدرت ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذااملنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته  5.4مليون د�.أ.
 ومن ثم �سوريا بقيمة  4.2مليون د�.أ . ويليها العراق بقيمة  4.0مليون د�.أ. -2تليها منتجات �صناعة االغذية بقيمة  41.6مليون د�.أ
 -احتلت �سوريا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ

ا�ستوردت ما قيمته  13.5مليون د�.أ.
 ومن ثم ال�سعودية بقيمة  5.0مليون د�.أ. ومن ثم العراق بقيمة  2.6مليون د�.أ.33.7

 -3ثم تليها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة
مليون د�.أ.
 احتلت تركيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذا�ستوردت ما قيمته  4.6مليون د�.أ.
 ومن ثم العراق بقيمة  4.3مليون د�.أ. -ومن ثم االمارات العربية املتحدة بقيمة  3.9مليون د�.أ

الواردات من االآلت والمعدات الصناعية خالل كانون االول من العام 2016

بلغ جمموع قيمة الواردات من االالت واملعدات ال�صناعية خالل العام 2016نحو  235.5مليون د�.أ.
مقابل  243.4مليون د�.أ .خالل العام  2015و  269.1مليون د�.أ .خالل العام  2014اي بانخفا�ض ون�سبته
 % 3.3مقارنة مع العام  2015وانخفا�ض ون�سبته  % 12.5مقارنة مع العام .2014

المصدر :وزارة الصناعة  -مصلحة المعلومات الصناعية
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1

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�ألبان و�أجبان �شامات

�شامات � -شارع احلارة  -تقاطع كني�سة مار تقال
هاتف961 70 505752 :
63
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2

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Hot Line 1552

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية ج�سر البا�شا
هاتف  - ٩٦١ )5( 955777 :فاك�س � - ٩٦١ )5( 450575 :ص.ب 90 - 868 :

ميــــاه العزيــــز
النبطية  -سيناي
الطريق العام
تلفون:
961 3 235906
961 7 500906
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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4

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج  -طبيعي ومب�سرت
تعنايل  -البقاع الغربي  -هاتف 961 3 833326

جبيل  -حبوب
هاتف961 9 946431 - 961 81 314001 :
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MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد 2017 / 26

66

5

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان
�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف - )06( 255951 - 206433 :خليوي٩٦١ )71( 838772 - ٢٨٦٤٣٣ :

�شركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م
Skaff Dairy Farm s.a.r.l

�صناعة الألبان والأجبان /

البقاع  -زحلة
حو�ش االمراء ارا�ضي
الطريق الداخلي الذي
يربط زحلة برب اليا�س
هاتف961 8 506951 :
فاك�س961 8 505427 :

All Kinds of Dairies

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

info@manaradairy.com
67
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

ع يف
�صن ــان
لبنـ

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�سرت،
كامل الد�سم

حراجل  -ك�سروان  -تلفون961 9 322095 :

11:02 AM

8/18/16
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Bekaa

�أفران قميحة احلديثة

961 3 672483 - 7 541483 : هاتف-  ال�شارع العام، عد�شيت،النبطية
e-mail: komeiha@hotmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رابع :جبل حم�سن � -سنرت حمزة  -تلفون961 6 382009 :
فرع خام�س :خميم البارد  -املدخل ال�شمايل  -تلفون961 71 116755 :
حمم�صة �سايل E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook:

فرع رئي�سي :عكار احلي�صة  -تلفون 961 6 810060 :خليوي961 3 589285 :
فرع ثاين :جبل البداوي  -جانب م�ؤ�س�سة فالح  -تلفون961 6 394199 :
فرع ثالث� :أول جبل حم�سن  -تلفون961 6 382154 :

Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شركة �سليم دكا�ش و�أوالده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة  -بقاق الدين  -الفتوح ك�سروان
هاتف961 9 444138 - 71 444138 :

زيت زيتون ،زيتون وجميع انواع املخلالت
�ضهر العني  -الكورة
هاتف - 961 6 416716 - 3 340668 :فاك�س961 6 415759 :

الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي
هاتف - ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :فاك�س٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :
خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٦٢ :ص.ب  - ١٢ :اميون  -لبنان

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

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100 Mobile: 03 722500 Factory: 07 737020
krokichocolate@gmail.com www.krokichocolate.com
krokichocolate
kroki_saida

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

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

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها
)(ا�سترياد وت�صدير

 بريوت لبنان-  �شارع ق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 : فاك�س- 961 01/542542-278248 :تلفون

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

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Jabal El Shikh Honey

22005
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Phone
+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Address Bourj hammoud near the municipality
Factory Basterma House Company Sad el Bouchrieh
E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

انتاج زيت الزيتون
و�صناعة ال�صابون
واملنظفات على �أنواعها
لبنان ال�شمايل-  الكورة-  كفر عقا:امل�صنع

961 3 178550 :هاتف
961 6 951290 :تلفاك�س

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

 الكورة-  �أميون31 :ب.�ص
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

961 5 485547 : هاتف-  املوقف اجلديد- حي ال�سلم
961 3 317956 - 70 944647 - 961 70 317956 :خليوي
info@alkalaasweets.com
www.@alkalaasweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حائزون على �شهادة نظام ال�سالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200
Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

Biscuit

Patisserie

Gardenia

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7
Fax: +961 6 540839
info@karimbiscuits.com / r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Dhour El Sarafand
Tel :07/442396 - 70/665663
Whatsapp: 70/663434
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الطريق-  كفر�صارون- الكورة

03/651767 - 03/547531 - 06/950767
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Lune De Miel
(Chocolatier)

Manufacturing Chocolate Machines

Hadath-Baabda - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
م�ؤ�س�سة �شربل ع ّواد
بوظة عربية طبيعية

املعمل :درعون حري�صا � -شارع عني اللبنة961 70 301547 :
ً
ً
�صيفا961 3 301547 :
�صيفا - 961 70 184587 :ع�شقوت -
حراجل -
ً
�صيفا �شتاءً961 78 831318 :
غزير اوتو�سرتاد جونيه

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات

�صيدا  -حي الو�سطاين :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
الرميلة961 7 990998 :
بريوت -بئر ح�سن م�ستديرة ريا�ض ال�صلح تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
حب �صناعتو

بتحب لبنان

Super Brasil Co. S.A.L
بن  -حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�صنع يف لبنان

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

�صناعة غزل البنات Cotton Candy Industry /
غزل البنات  -ح�شوة �شوكوال Cotton Candy Filler of Chocolate /

جبل لبنان  -بعبدا  -املريجة ال�شارع العام بناية خليل �سعادة
هاتف961 )05( 483305 - )03( 478582 -268558 :
cotton-candy-factory@outlook.sa
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
�شركة جي �أن �أي
للتجارة وال�صناعة �ش.م.م
JNE For Commerce
& Trading sarl

مطهرات ،منظفات Detergents - Antiseptic /

الإدارة :الفيا�ضية  -بعبدا قرب وزارة الدفاع
هاتف961 5 950933/4 :
امل�صنع :املدينة ال�صناعية � -سد البو�شرية
تلفاك�س961 1 873708 :
E-mail: jne-5@hotmail.com
Website : www.jnecrown.com

امل�صنع

م�ؤ�س�سة تونري للتجارة العامة
و�صناعة الدهانات

 ت�صنيع حبيبات املطاط اخلا�صة ملالعب
كرة القدم
 بالط مطاطي للنوادي الريا�ضية
وامل�سابح واملدار�س
 فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول

املعجونة اخلا�صة
باجلب�سن بورد ومنع
تف�سيخ الدهانات
املادة الأف�ضل ملنع
الن�ش بكفالة �أكيدة
وادي الزينة -
تلفون 961 70 891116
961 7 971669

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041
Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com

�شركة براج للتجميل الدولية

Barraj Cosmetics Company International

لبنان اجلنوبي � -صيدا  -عربا � -شارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان
هاتف- 00961 71 590056 - 7 723932 - 3 226631 :فاك�س961 7 723932 :

shadi@barrajcosmetics.com - www.barrajcosmetics.com - shafic@barrajcosmetics.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

,

M.A.P.A

 زبدين- النبطية
961 7 769656 :هاتف
961 3 102606 - 3 613140 خليوي
961 3 278728
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- Interior & Exterior Paints
 دهانات داخلية وخارجية- Decorative paints
 دهانات ديكورات- Water Proof Coatings
 مواد عازلة للن�ش- Color Formulating System
 نظام تركيب الألوانLebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com
Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

�صناعة تلزيق ال�صخر (�أغما) والدهانات

83
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

TRUSTED AMERICAN QUALITY

ل.م.�شركة رام رابر �ش

Ram Rubber Co. S.A.L

� ، امليكانيك الصناعي،قولبة الكاوتشوك
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service,
Rubber Coating Rollers, Mechanical
Works & Molding Rubber
 �شكا-  البرتون- لبنان ال�شمايل
 مبلكه- �شارع حي ال�سهل
961 3 585315 - 6 545886/7 :هاتف
961 6 545886 :فاك�س

E-mail : info@ramrubber.com Website : www.ramrubber.com
84
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.
Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Polypropylene (P.P) strap
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Polyester (PET) strap
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

�شركة م�صانع الكيماويات ال�صناعية �ش.م.م.

 - 1ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية
ً
عامليا,
 - 2ت�صنيع براميل بال�ستيك �ضمن املعايري واملوا�صفات املعتمدة
 Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.Lللمواد الكيماوية والغذائية  50 -ليتر و  125ليتر و 160حد اقصى

جبل لبنان  -املنت  -رومية � -شارع املنطقة ال�صناعية  -بناية فلوطي
هاتف  - ٩٦١ )١( ٨٧٧١٦٠/٣/٢/١/ :فاك�س� ٩٦١ )١( ٨٨٤٩7٦ :ص .بريد ١٦-٥٤٦٨ :بريوت E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com -

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�صناعات الألب�سة والن�سيج
نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille

تك�س-كومفورت
Comfort-Tex

،�صناعة وجتارة البيا�ضات املنزلية
الالجنري واملطرزات على �أنواعها

 قاع الرمي ال�شارع العام-  زحلة- البقاع
بناية جماع�ص
961 )8( 812260 :هاتف
961 )8( 812260 :فاك�س
comfort@terra.net.lb

Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer / Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300 / Saida Old Str. Tel: 01 279470
Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440 / Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack / Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com - E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

 �سنرت بون مار�شيه-  نادي الغولف-  بئر ح�سن- بريوت
961 3 151584 : خليوي- 961 3 415669 : خليوي- 961 1 858194 :تلفاك�س
961 7 224995 :امل�صنع

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

 عبوة يف ال�ساعة80،000 ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية

Design &
Supplier
Filling &
Packaging
Systems For
Water Juice
Powder

88

�أنظمة تعبئة
وتغليف
،مياه،للم�صانع
 حبوب،ع�صائر
، �أكواب،يف عبوات
، (ت�صميم،�أكيا�س
) تركيب،توريد
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

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

 دير عمار لبنان-طرابل�س
ال�شمايل
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ : هاتف
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
: فاك�س
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
: خلوي
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

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
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E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com
Website : www.sabsabi-industry.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

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

م�ؤ�س�سة �صالح 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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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Mobile: Leb: 00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194
Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com
Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

 يميناً بإتجاه بيروت-  األوتوستراد-  ضبية:صالة العرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
961 1 683184/5 - 3 613956 : هاتف-  نيو روضة-  الدكوانة:المصنع
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

 ب�سام حممد �صربي ك ّنو-  للتجارة وال�صناعةMSK �شركة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

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

البقاع
 تعنايل- زحلة
املنطقة ال�صناعية
:هاتف
961 3 080961
961 71 293502
basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

Bureau Moderne
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب
تصليح

 بناية �شارل حداد- ذوق مكايل
961 3 566001 - 3 241697 :هاتف
Tel: 961 3 566001 - 3 241697

 لبنان-  جديدة املنت90819 :ب.�ص
hotissen@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
�شركة معامل عيتاين
مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
بريوت  -تلة اخلياط  -خلف حديقة التلفزيون  -بناية عيتاين  -ط .ال�سفلي
هاتف٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :

�شركة معامل فيلوك�س للقازانات Velox

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

جبل لبنان  -بعبدا  -برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب
هاتف  ٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 :فاك�س ٩٦١ )1( 472060 :
veloxco@hotmail.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

GHADDAR

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

تلفاك�س:
961 1 858194
خليوي:
961 3 415669

العنوان :االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  -هاتف وفاك�س +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :
خلوي www.elissaco.com- elissaco@live.com +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :
93

العدد 2017 / 26

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

32

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�صناعة االت تعبئة وتغليف

البقاع  -زحلة
تعنايل  -ال�شارع العام
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
هاتف961 )3( 645094 - 980267 :

joumaa@hotmail.comـmohd
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS offers
a wide range of:

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
a. Oil Free
b. Oil Flooded
c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg
Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022
F: +961 1 249647
E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

.ل.م.�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش
AMACO GROUP S.A.L.
�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

 نزيه البزري ـ بناية حمود. �صيدا ـ �شارع الريا�ض ال�صلح ـ مقابل فيال د:املركز الرئي�سي
 �صيدا٣٧١ : �ص ب- 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :تلفاك�س
www.amacosal.com info@amacosal.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Alfa Center,
Ghazieh Zahrani Str.
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Solid Fuel Steam Boiler, Wood, coal, Paper, &
Dried Olives & Burners Oil, Gas, Fuel, Disel With
Electrical Board For Burners
Beirut – Achrafieh
El-Ghaby Str.
Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760
961 1 324880
Fax: 961 (1) 200413
P.O. Box: 166244

E-mail: kionergi@inco.com.lb

 ا�سترياد وبيع �أدوات فندقية- جتهيز فنادق ومطاعم

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban
Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Processing plant

Steel structure

Cold rooms

Chillers and cooling units

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -الطريق الدويل  -مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع  -بناية بندر
هاتف - 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :فاك�س� - 961 5 952866 :ص.ب 166 :احلازمية
website: www.mecanixsal.com

-

E-mail: mecanix@mecanixsal.com

A.D.S For Trade & General Industry

�أي.دي�.أ�س � -شركة للتجارة وال�صناعة العامة

فرع ثالث :الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة  -املدينة ال�صناعية الثالثة
خلف دوار كاتربلر -م�ؤ�س�سة علي ال�صو�ص لتجارة املعدات
هاتف - 00971509691950 - 009765422085 :فاك�س0097165433828 :
info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

فرع �أول :لبنان -الزهراين -طريق عام �صيدا� -صور
هاتف - 961 7 222227/29 - 3 268330:فاك�س961 7 220046 :
فرع ثاين :الكويت -الر�أي – خلف �إلكرتونيات الغامن  -مقابل االفينوز
هاتف - 0096599135939 - 009654710698 :فاك�س009654710657 :

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور،
فول أوتوماتيك وغيرهم

ال�شويفات  -كفر�شيما
هاتف961 70 872694 - 3 872694 :
وات�س �أب961 76 090158 :
فاك�س961 5 437694 :
E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Refrigerated Industry / �صناعة برادات

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

 بناية غرابيت اوهانيان-  �شارع االخطل ال�صغري-  الدورة- املنت
٩٦١ )1( 267614 :  فاك�س- ٩٦١ )1( 261609 - ٩٦١ )3( 303282 - 292: هاتف
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com
Telephone: 01 873 510
Mobile : 03 919 992

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.
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول  -هاتف ٩٦١ 3 512711 - )71( 858152 :

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين
خطوط إنتاج غذائية

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻃﺒ ّﻴﺔ ،ﺇﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﺭﻓﺎﺹ

ﺍﻟﺤﺪﺙ.ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ.ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

ﻫﺎﺗﻒ 05 - 470 000:

Oueiss

�شاهني ب�شارة بطي�ش

Furniture & Decore

مكبس قشرة
 تفصيل وتقشيط الميكا MDFخشب مسيف
 راوتر CNCتنفيذ جميع أنواع الديكورواملفروشات واملطابخ

للمفرو�شات واملنجورات
اخل�شبية و�أعمال احلفر
والتنجيد والدهان والديكور

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

فاريا حي بني النهور
هاتف961 3 692896 :
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�صناعة المفرو�شات
Customize your space
Since 1991

Main Road, Dbayeh, Beirut
Tel: 961 4 545456
Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BUILDMART
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com

Italian Kitchens

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BuildMart
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Accaoui street Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3 +961.1.565999
Mob. +961.3.274005 Fax +961.1.561510
P.O.Box 11-2560 Beirut Lebanon
www.anispress.com

Alaf

Aline Adaime Fenianos

رسومات فنية
كتابة وبيع أيقونات

Sarba: 961 9 930920
Mobile:961 3 358492
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Pro Commerce s.a.r.l
Spot U.V

م.م.برو كومر�س �ش

،تلبي�س املطبوعات بال�سلوفان

،الب�سطة الفوقا
،�شارع �صالح بن يحيى
1 ط،بناية املالك
:تلفاك�س
961 1 644097
961 1 644216
:خليوي
961 3 880916
961 3 938734
rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L

�صناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�ستيراد الآت ومواد التغليف والتو�ضيب والتعبئة

Stretch Film & Adhesive Tape

املكتب :املن�صورية � -شارع �سامي ال�صلح  -هاتف ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :
فاك�س - ٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :خليوي � ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.من�صورية املنت
املعمل :بعبدات املنطقة ال�صناعية  -هاتف961 )4( 825245 :
info@choueirymultipak.com - www. choueirymultipak.com

هوريبا باكينغ �أند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading
تعبئة وتغليف
وبالستيك
طباعة مستلزمات
للفنادق واملطاعم
Fresh up with
minted toothpick

ك�سروان  -ذوق م�صبح � -شارع امل�صارف
هاتف 961 9 214050 - 3 382961 :فاك�س� - 961 9 219414 :ص.ب 2848 :جونيه
E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

احلايـــــك
للتجارة العامة

ال�صرفند �أوتو�سرتاد �صيدا �صور
هاتف961 3 860300 - 3 780731 :

م�ؤ�س�سة بطي�ش التجارية

فاريا  -تلفون 961 70 154005

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L
لت�صنيع و تعبئة الدهانات و الطر�ش املختلف
Processing all Kinds Of Paints

جبل لبنان  -املنت  -مزرعة ي�شوع بناية داغر
هاتف - ٩٦١ )4(915878/9 :فاك�س٩٦١ )4( 915872 :
E-mail: info@rooticapaints.com
rooticapaints@gmail.com
Website: www.rooticapaints.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

�شركة نتكو للأدوات ال�صحية �ش.م.م

خالطات � -سرياميك �أطقم حمامات

حارة حريك  -ال�صفري � -شارع مكرزل  -هاتفE-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :

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

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :

تلفون03/608604 - 03/224409 :

E-mail: edcocompany@hotmail.com

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com
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ال�صناعات المتنوعة

Cottage
l art de la protection solaire
,

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560
cottagek@inco.com.lb

 لبنان- بريوت
961 1 340953 : حمرا- 961 1 550487 : حارة حريك- 961 3 045004 :معو�ض

بوليفليك�س

 بيوت جاهزة مكاتب جاهزة هنغارات-

Poliflex

صناعة أكياس
نايلون وطباعتها

Manufacturing
& Printing on
Nylon Bags

 بناية الأنوار-  �شارع م�ست�شفى حممد خالد-  الب�سطا التحتا- بريوت
961 1 254770 : فاك�س- 961 1 655037 - 961 3 930192 :هاتف
E-mail: assem.eido72@hotmail.com

Saida - Alhesby Street - Tel: 70/169515 - 70/288792
firas.madi@hotmail.com - FB: B&F Project in Lebanon
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á«FÉHô¡c äÉ£ëe - á«FÉHô¡c ä’ƒëe
á«FÉHô¡c äÉMƒd

: العنــوان

π«ÑL 12 : Ü.¢U - ø«aôZ - â«°ûªY- ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ∂«∏«JÉe ∂∏e
961 (9) 620934/5 : ¢ùcÉa 961 (70) 444326 -----9 - 961 (9) 620920 : ∞JÉg
ADDRESS :

Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com

ر�سالة الإمارات

تأسيس  701شركة استشارات
جديدة في دبي 2016

ك�شفت درا�سة �صادرة عن قطاع الت�سجيل
والرتخي�ص التجاري ب��دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف دبي عن وج��ود 6731
�رشكة ا�ست�شارية تعمل يف الإمارة.
وي�����ض��م ت�صنيف رخ�����ص ال����شرك��ات
اال�ست�شارية  14جمموعة رئي�سية للأن�شطة،
ت�شمل ك ًال من الدرا�سات واال�ست�شارات
التجارية والإدارية وا�ست�شارات احلا�سب
الآيل واال�ست�شارات املعمارية والهند�سية
وغ�يره��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ا�ست�شارات
ال�سالمة وال�صحة املهنية وا�ست�شارات
الو�ساطة املالية واال�ست�شارات البيئية
وا�ست�شارات ودرا�سات �إعالنية ،ف�ض ًال
عن فنون الدراما (امل�رسح) واملو�سيقى
وا�ست�شارات الطب الب�رشي و�أن�شطة
التحقيق والأم��ن� ،إىل جانب ا�ست�شارات
هند�سة الطاقة املتجددة وا�ست�شارات
الت�أمني وا�ست�شارات تعليمية وا�ست�شارات
الطريان.

رخص جديدة

و�أظهرت الدرا�سة ارتفاع وترية ت�أ�سي�س
ال����شرك��ات املتخ�ص�صة ب��اخل��دم��ات
اال�ست�شارية ،حيث مت ترخي�ص 701
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�رشكة ا�ست�شارات جديدة يف دبي خالل
العام املا�ضي مقارنة بـ � 623رشكة
ج��دي��دة مت ترخي�صها يف الإم����ارة يف
� ،2015أي بنمو وقدره  .% 12.5فيما مت
ت�أ�سي�س � 37رشكة ا�ست�شارية يف �شهر
كانون الثاين /يناير من العام اجلاري.
وكان عدد ال�رشكات اال�ست�شارية اجلديدة
يف دبي قد ارتفع من � 322رشكة عام
� 2011إىل  365يف  2012لت�ستقطب
الإمارة � 423رشكة ا�ست�شاري جديدة يف
 2013و� 548رشكة يف .2014

عوامل النجاح

ولفتت اقت�صادية دبي �إىل �أن الزيادة
الكبرية يف ع��دد املكاتب اال�ست�شارية
اخلا�صة يعك�س ارتفاع الطلب على هذه
اخلدمات يف ظل منو احلركة االقت�صادية
وتو�سع ال�رشكات العاملة يف خمتلف
القطاعات ومنو عملياتها ،م�شرية �إىل
�أن النجاح يف قطاع اال�ست�شارات يتطلب
عوامل �أ�سا�سية للنجاح ت�شمل توافر
اخلربات والكوادر الب�رشية امل�ؤهلة ف�ض ًال
ع��ن �أهمية بنوك املعلومات وقواعد
البيانات ،ويف هذا الإطار �أطلقت دائرة
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التنمية االقت�صادية �أخ�ي�راً م�رشوع
خ��ارط��ة دب���ي ل�ل�أع��م��ال وه���ي من�صة
معلوماتية متكاملة تلبي متطلبات
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي حتتاجها ال����شرك��ات
اال�ست�شارية.
و�أو�ضحت الدرا�سة من جانب �آخر �أن منو
عدد ال�رشكات املتخ�ص�صة يف اخلدمات
اال�ست�شارية يعني ارتفاع وترية املناف�سة
يف القطاع ب�شكل عام.

التوزيع الجغرافي

وت�ت�رك���ز م��ن��اط��ق ت���واج���د ال����شرك��ات
اال�ست�شارية يف منطقة بر دبي التي ت�ضم
نحو � 3798رشكة ا�ست�شارية ،تليها منطقة
ديرة بـ � 2577رشكة ا�ست�شارية .ف�ض ًال عن
� 353رشكة متمركزه يف دبي اجلديدة ،يف
حني هناك � 3رشكات ا�ست�شارية يف حتا.
وعلى م�ستوى املناطق الفرعية ،ت�أتي
منطقة برج خليفة يف �صدارة املواقع
التي تتواجد فيها ال�رشكات اال�ست�شارية،
حيث ت�ضم � 871رشكة ،تليها منطقة
املركز التجاري بـ � 674رشكة ،فيما
ت�ضم منطقة بور�سعيد � 413رشكة ،فيما
تتواجد � 277رشكة يف منطقة عيال

نا�رص وتعمل � 258رشكة يف منطقة
الرب�شاء الأوىل و� 236رشكة يف املرقبات
و� 212رشكة يف منطقة رقة البطني.
وك�شف درا�سة اقت�صادية دبي عن �أن
معدل ا�ستمرار ال�رشكات اال�ست�شارية
ي�صل �إىل  ،% 88.8مما يعك�س ا�ستدامة
عمل هذه الفئة من ال�رشكات بف�ضل ما
تتمتع به من مقومات للنجاح.

أنشطة متنوعة

و�شكلت فئة الدرا�سات واال�ست�شارات
التجارية والإدارية ما ن�سبته  % 71.1من
�إجمايل الأن�شطة �ضمن الفئات الرئي�سية
للقطاع بـ  7291ن�شاط ًا ،تليها ا�ست�شارات
احلا�سب الآيل بـ � 1108أن�شطة مبا ي�شكل
 ،% 10.8وجاءت اال�ست�شارات املعمارية
والهند�سية وغريها يف املرتبة الثالثة
بنحو  1039ن�شاط ًا وبن�سبة ،% 10.1
و�شكلت هذه الأن�شطة الثالثة  % 92من
�إجمايل �أن�شطة ال�رشكات اال�ست�شارية.
فيما بلغ عدد الأن�شطة اخلا�صة يف ن�شاط
�أجهزة احلا�سب الآيل نحو � 1108أن�شطة،
موزعة على ا�ست�شارات �أجهزة احلا�سب
الآيل بنحو  454ن�شاط ًا ويليها ا�ست�شارة
تقنية املعلومات وال��ت��ي �شكلت 447
ن�شاط ًا متار�سها العديد من ال�رشكات
اال�ست�شارية ،يف ح�ين �أن ا�ست�شارات
ال�شبكات الإل��ك�ترون��ي��ة ،وا�ست�شارات
الإنرتنت �شكلت � 107أن�شطة و 100ن�شاط
على التوايل.
وقدمت درا�سة دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي حزمة من التو�صيات ،ي�أتي يف
مقدمتها ت�أكيد �أهمية ال��ت��ع��اون بني
ال�رشكات اال�ست�شارية ال�صغرية املحلية
مع نظرياتها العاملية الكت�ساب املزيد من
اخلربات ومواكبة التطورات التي ت�شهدها
دب��ي ،حيث يرتكز الطلب على املكاتب
اال�ست�شارية ذات الكفاءة والإمكانيات
الفنية العالية .نظراً لأهمية دور ال�رشكات
اال�ست�شارية ،اقرتحت الدرا�سة �إيجاد هيئة
خا�صة بقطاع اخل��دم��ات اال�ست�شارية
تعمل على تنظيم القطاع ودعم ال�رشكات
العاملة �ضمنه .ودعت الدرا�سة �إىل املزيد
م��ن ال��ت��ن��وع يف احل��ل��ول ال��ت��ي تقدمها
ال�رشكات اال�ست�شارية ،مع ت�أكيد �أهمية
االبتكار وتطوير القدرات والكفاءات مع
ا�ستقطاب �أف�ضل املهارات واخلربات.

التنوع ّ
يحصن سياحة دبـي أمام الهزات االقتصادية
تعترب دب��ي واح���دة م��ن �أه��م و�أك�بر
الوجهات ال�سياحية العاملية ،وهي
اليوم حتتل املركز ال��راب��ع بعد كل
من بانكوك ولندن وباري�س� ،إال �أن
الإم��ارة ت�ضع ن�صب عينيها املركز
الأول خالل �سنوات ال تتجاوز �أ�صبع
اليد الواحدة.
اخلطة التي انتهجتها دبي لتحقيق هذا
الأداء ال�سياحي الرائع خالل الأعوام ربع سياح اإلمارة خليجيون
ال�سابقة ،متثل يف عدم االعتماد على
�سوق م�صدرة واح��دة بعينها ،الأمر و ٪ 31من آسيا و ٪ 21من أوروبا
الذي �أ�سهم يف توزع الأ�سواق �إىل �أكرث من  150دولة� ،أكربها الهند وال�سعودية بح�صة
ال تتجاوز  % 10لكليهما.
اعتماد دبي على ا�سرتاتيجية التنوع ال�سياحي �ساهم يف تعزيز قدرتها على جتاوز
التحديات العاملية الناجتة من تذبذب �أ�سعار العمالت والتباط�ؤ االقت�صادي يف بع�ض
الأ�سواق امل�صدرة لل�سياح.
وت�ضمن اال�سرتاتيجية لتعزيز فر�ص منو القطاع  3حماور رئي�سة هي التنوع يف
االعتماد على الأ�سواق وعدم االرتهان �إىل �سوق معينة والتنوع يف توفري املنتج
ال�سياحي� ،إ�ضافة �إىل التنوع يف الرتويج للأمناط ال�سياحية ،الأمر الذي �ساهم يف
ا�ستقطاب �رشائح �سياحية جديدة.
و�شكلت مرونة القطاع ال�سياحي يف دبي من حيث االعتماد على �أ�سواق وتوفري
املنتجات �صمام �أمان القطاع �أمام الهزات االقت�صادية التي تعر�ضت لها الأ�سواق
امل�صدرة لل�سياح �إىل دبي نتيجة تذبذب �أ�سعار العمالت وتراجع �أ�سعار النفط بالدرجة
الأوىل.
و�أك��د خ�براء يف القطاع ال�سياحي �أن هناك العديد من العوامل التي �أ�سهمت يف
ا�ستمرارية منو القطاع على الرغم من التحديات التي يواجهها ،منها تبني دبي
ا�سرتاتيجية التنوع يف االعتماد على الأ�سواق ال�سياحية وعدم االرتهان �إىل �أ�سواق
حمددة ،بالإ�ضافة �إىل تنوع املنتج ال�سياحي الذي توفره الإمارة وما نتج منه من
ا�ستقطاب �رشائح �سياحية خمتلفة.
وقال اخلرباء �إن دبي جنحت يف ابتكار املنتج ال�سياحي الذي يتنا�سب مع متطلبات
ال�سياحة العائلية و�سياحة الرتفيه و�سياحة الأعمال و�سياحة احلوافز وامل�ؤمترات
واملعار�ض و�سياحة املهرجانات بالإ�ضافة �إىل �أنها حققت قفزات نوعية يف ما يتعلق
بتوفري املنتج اخلا�ص بال�سياحة العالجية والريا�ضية وال�سياحة البحرية.
و�أظهرت �آخر �إح�صائيات �صادرة عن دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي
مرونة الأ�سواق التي تعتمد عليها الإمارة يف التزود بال�سياح ،حيث ا�ستحوذت على
 % 24من �إجمايل عدد زوار دبي ،كما حافظت �أوروبا الغربية على مكانتها كثاين �أكرب
م�صدرة لل�سياحة �إىل دبي ،بن�سبة  % 21من �إجمايل الزوار الوافدين �إىل الإمارة
منطقة ّ
وا�ستحوذت منطقة �آ�سيا على  % 31من جممل عدد الزوار يف حني توزعت الن�سبة
املتبقية على باقي املناطق.
ومن املتوقع �أن ت�ستقبل دبي ما يفوق  15مليون �سائح خالل  2016بن�سبة منو .% 5.6
كما �أظهرت بيانات الدائرة منو عدد ال�سياح من منطقة �آ�سيا بن�سبة  % 16مقابل منو
عدد ال�سياح من اخلليج عند م�ستوى  % 6بينما ارتفع عدد �سياح القارة العجوز بن�سبة
 % 4خالل العام املا�ضي .اجلدير بالذكر �أن م�ؤ�رش ما�سرتكارد ال�سياحي قد قدر �إنفاق
�سياح دبي خالل العام املا�ضي عند  31.3مليار دوالر �أو ما يعادل  115مليار درهم
بنمو  ،% 7.2ما يجعلها الوجهة الأكرث ا�ستقطاب ًا لإنفاق ال�سياح يف العامل.
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ر�سالة �سوريا
مناطق الصراع الحالية مرتبطة بخطوط اإلنتاج

الغاز السوري ..سر حروب الطاقة

بدل االكت�شاف الأخري عن وجود خمزون
ّ
�ضخم من الغاز والنفط على ال�شواطئ
ال�رشقية للبحر املتو�سط املعادلة
اجليو�سيا�سية يف املنطقة وحتى
خارجها ب�شكل جذري.
يوحي اكت�شاف حقول الغاز والنفط يف
�رشقي املتو�سط املهمة ,بل والهائلة
�أي�ض ًا ,والواقعة يف منطقة مل يتم
م�سبق ًا ا�ستك�شافها يف البحر املتو�سط
(بني اليونان ،تركيا ،قرب�ص ،فل�سطني
املحتلة ،و�سورية ولبنان ) ب�أن املنطقة
�ستكون (منطقة خليج جديدة) .كما كانت
احلال بالن�سبة �إىل منطقة اخلليج العربي،
حيث �أ�صبح اكت�شاف الرثوات الباطنية
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من النفط والغاز يف �أرا�ضيها مرادف ًا
للعنة جيو�سيا�سية رهيبة على املنطقة.
احلدث الذي قلب الأمور كان االكت�شاف
املده�ش يف املنطقة التي تدعى جغرافي ًا
بالد ال�شام .ففي ت�رشين الثاين من عام
 2010اكت�شف الكيان ال�صهيوين حقو ًال
بحرية �ضخمة من الغاز الطبيعي يف
منطقة تدعوها منطقة اقت�صادية
ح�رصية.
ويف تقرير من�شور يف موقع اجلمل للكاتب
�إف وليام �إنغدال بعنوان «�سوريا-
تركيا�« -إ�رسائيل» وحرب الطاقة يف
ال�رشق الأو�سط الكبري» ،ترجمه عا�صم
مظلوم ،يحلل عالقة الأزمة ال�سورية
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باكت�شافات الطاقة يف الكيان ال�صهيوين
ب�أن �أحد اجلوانب التي مل تنل التقدير
الذي ت�ستحقه حتى الآن يف التقييمات
اجليو�سيا�سية لل�رشق الأو�سط هو
الت�صاعد الدراماتيكي لأهمية ال�سيطرة
على الغاز الطبيعي ،حيث يت�سارع مدى
�أهمية الغاز الطبيعي ب�رسعة للأ�سباب
التالية:
1ـ �أنه م�صدر نظيف للطاقة ،وهو الأمثل
ال�ستبدال حمطات توليد الكهرباء العاملة
على الفحم والطاقة النووية يف االحتاد
الأوروبي ،خا�صة بعد القرار الأملاين
بالتخل�ص من املحطات النووية بعد
كارثة (فوكو�شيما).

2ـ يعترب الغاز م�صدراً �أكرث �صداقة
للبيئة من جهة انبعاث الكربون،
ال�سبيل الواقعية الوحيدة �أمام حكومات
االحتاد الأوروبي من �أملانيا �إىل فرن�سا
�إىل �إيطاليا �إىل ا�سبانيا لتلبية �رشوط
تخفي�ض انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون
الإجبارية بحلول عام 2020م ،هو حتول
كبري نحو ا�ستهالك الغاز بد ًال من الفحم،
حيث يقلل الغاز من انبعاث ثاين �أك�سيد
الكربون بن�سبة  % 60 50-مقارنة
بالفحم.
3ـ التكلفة االقت�صادية ال�ستخدام الغاز
بد ًال من طاقة الرياح �أو �أي م�صدر بديل
للطاقة هي �أقل بكثري.

4ـ يرتقي الغاز ب�شكل مت�سارع لي�صبح
م�صدر الطاقة الرائج يف االحتاد
الأوروبي ك�أكرب �سوق نا�شئة للغاز يف
العامل و�أكرب م�ستهلك له.
ويو�ضح التقرير انه يف ذروة عمليات
الناتو ودول اخلليج يف متوز 2011
�ضد الدولة ال�سورية ،قامت حكومات
�سورية والعراق و�إيران بتوقيع اتفاقية
تاريخية للطاقة يتم مبوجبها مد �أنبوب،
ومن املتوقع �أن يكلف اخلط حوايل 10
مليارات دوالر وي�ستغرق مده حواىل
� 3أعوام ،و�سيبد�أ من ميناء (ع�سلويه)
الإيراين ثم اخلليج وينتهي يف �سورية
ماراً عرب الأرا�ضي العراقية ،وتخطط
�إيران م�ستقب ًال ملد اخلط من دم�شق �إىل
مرف�أ يف لبنان ليتم نقل الغاز �إىل �أ�سواق
االحتاد الأوروبي ،ويك�شف التقرير بان
ال�سبب الآخر جلهود قطر يف �إف�شال
امل�رشوع الإيراين ال�سوري هو اكت�شاف
حقل غاز جديد �ضخم يف منطقة (قارة)
يف �سورية قرب احلدود اللبنانية ،و�أي�ض ًا
قرب القاعدة الرو�سية امل�ست�أجرة يف
طرطو�س على البحر املتو�سط .وت�ؤكد
م�صادر �أكت�شاف  14حقال نفطيا يف
�سواحل �سورية  4منها يعادل �إنتاج
الكويت� ،أي ما يعادل �إنتاج ًا يومي ًا ي�صل
�إىل  1,6مليون برميل يوميا هذا فقط من
املحددة وعلى م�ساحة
احلقول الأربعة
ّ
ت�صل �إىل � 5آالف كم .2كما �إن النفط
والغاز املكت�شف يف لبنان ال يوازي
�أكرث من  7%من حجم املوجود يف
�سورية و�أي�ضا املكت�شف يف «�إ�رسائيل»
ال يوازي �سوى  10%مما هو مكت�شف
لدى �سورية.
وكانت �سورية قد �أعلنت يف – 8 – 28
 2011عن ح�صول اكت�شاف كبري حلقل
الغاز مبنطقة قارة ال�سورية الواقعة يف
ريف دم�شق وبكميات كبرية جدا ومن هنا
جند �أن �شدة ال�رصاع اليوم على �سورية
ب�سبب هذه اخلامات واالحتياطات
ال�ضخمة يف ظل ارتفاع متوقع لأ�سعار
النفط والغاز عامليا.
وجاء هذا الإعالن بعد �أ�شهر قليلة من
بداية الأزمة ال�سورية ،وبد�أت بعدها
التقارير التي تتحدث عن اكت�شافات
نفطية كبرية على ال�سواحل ال�سورية ،ثم
ظهرت درا�سات تو�ضح �أن الأزمة ال�سورية
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�أعقد من جمرد �رصاع �سيا�سي ،حيث مت
احلديث عن خطوط الغاز التي ميكن
�أن تعرب �أرا�ضيها باجتاه �أوروبا ،ويف
النهاية بدت خارطة النفط ك�أحد العوامل
الرئي�سية يف ما يحدث يف �سورية ،وعلى
الأخ�ص �أن م�س�ألة النفط ال�سوري تعود
�إىل �أكرث من خم�سة عقود.
وت�شكل االكت�شافات نقطة �أ�سا�سية يف
م�ستقبل اخلارطة النفطية ل�سورية،
فحو�ض �رشق البحر املتو�سط ،ويعرف
با�سم احلو�ض ال�سوري ،ي�شغل غرب
ال�شاطئ الفل�سطيني ولبنان و�سورية
حتى غرب الالذقية ،واكت�شفت فيه حقول
للغاز غرب حيفا .وكان هذا احلو�ض مثار
اهتمام اال�ستك�شافيني ال�سوريني منذ
بداية اخلطة اخلم�سية الثالثة ،و�أجريت
فيه م�سوح بحرية قبالة ال�شواطئ
ال�سورية عن طريق �سفن �أبحاث رو�سية
وفرن�سية وفرق جيوفيزيائية �أجنبية،
واكت�شفت فيه بنى جيولوجية �ضخمة
�أهمها حافة طرطو�س وحافة الالذقية.
�إن التقديرات الأولية لغاز البحر الأبي�ض
املتو�سط هي  345تريليون �إ�ضافة 5.9
مليارات برميل من الغازات ال�سائلة
و 1.7مليار برميل من النفط ،ومعظم هذا
املخزون وفق التقارير الأولية موجود
يف �سورية ،وهناك درا�سات مت ن�رشها
بعد الأزمة ال�سورية �أن اكت�شاف حقل
قارة يجعل �سورية مركزا حلقول الغاز
يف املتو�سط ،وب�شكل يحقق  400الف مرت
مكعب يومي ًا.
وهكذا تبدو مناطق ال�رصاع احلالية يف
�سورية مرتبطة ب�شكل وا�ضح مع خطوط
�إنتاج الطاقة ،فاحلقول النفطية يف ال�رشق
وال�شمال ال�رشقي كانت نقطة ال�ضغط
الأ�سا�سية على احلكومة يف دم�شق ،ومنذ
بداية الأزمة عام  2011كانت حقول
النفط حمور توتر وا�ضح �إىل �أن �سيطرت
على معظمها الف�صائل م�سلحة ،وانتقلت
م�س�ألة هذه احلقول نحو حال جديدة
وعلى الأخ�ص بعد قرار االحتاد الأوروبي
بال�سماح ببيع النفط ال�سوري مل�صلحة
املعار�ضة ،وواقع احلال �أن هذا القرار
فتح الباب وا�سعا �أمام �رصاع من نوع
�آخر ،حيث بد�أت معارك من نوع �آخر بني
الف�صائل املعار�ضة لل�سيطرة على النفط
ال�سوري.
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ر�سالة العراق

انتعاش االقتصاد العراقي بعد ارتفاع أسعار النفط
ال ي�ستبعد خرباء ت�سجيل
االقت�صاد العراقي انتعا�ش ًا
ن�سبي ًا هذه ال�سنة مقارنة بعام
 ،2016يف حال ا�ستمر ارتفاع
�أ�سعار النفط اخلام عاملي ًا.
وتوقعوا �أن ت�أخذ املبادرة
احلكومية املتعلقة بالإ�صالح
االقت�صادي بعداً �أو�سع على
�صعيد تفعيل اجلهود اخلا�صة
بدعم القطاعات الإنتاجية �أي
ال�صناعة والزراعة واخلدمات.
وتقرتب توقعات اخلرباء
كثرياً من دعوات لت�صحيح
م�سار الدينار العراقي
وقيمته ،تن�سجم مع الأو�ضاع
االقت�صادية اال�ستثنائية التي
مير فيها البلد ،يف ظل اعتقاد
كرث �أن الت�سعرية الر�سمية
للدينار يف مقابل الدوالر غري واقعية يف ظل الظروف احلالية.
ودعا الأكادميي االقت�صادي ع�صام املحاويلي يف حديث �إىل
�أن «يكون العام احلايل عام ًا لتعزيز قدرة الدينار ال�رشائية
و�أن يقوي الثقة بالعملة الوطنية التي متثل �سيادة العراق.
و�شدد على �رضورة ح�رص التعامالت التجارية اخلارجية فقط
ّ
بالدوالر».
وعن �سبل رفع �سعر الدينار ،ر�أى املحاويلي �رضورة «�إدارة
�ش�ؤون البلد بعقلية اقت�صادية وبنظرة بعيدة املدى� ،إىل جانب
اقتبا�س التجارب االقت�صادية لدول مرت يف ظروف م�شابهة
ال عن احلد من التداول بالدوالر
مير فيها العراق ،ف�ض ً
لتلك التي ّ
يف التعامالت التجارية الداخلية لدعم العملة الوطنية».
و�أكد �أن لرقابة البنك املركزي والتن�سيق مع اجلهات
االقت�صادية والوزارات املعنية «دوراً يف تعزيز قيمة الدينار
من خالل منع التداول بالعملة الأجنبية يف التجارة املحلية
لأي �سبب كان ،وح�رصها فقط بالتعامالت اخلارجية».
و�شدد على �أهمية �أن «تتخذ امل�صارف اخلا�صة واحلكومية
ّ
تقوي التعامل بالدينار العراقي».
�إجراءات ّ
ُيذكر �أن �سعر �رصف الدوالر �أمام الدينار تق ّلب �صعوداً
وهبوط ًا� ،إذ كان يبلغ نحو � 4آالف دينار يف الت�سعينات يف
مقابل الدوالر الواحد ،و�سجل تراجع ًا تدريجي ًا بعد عام 2003
لي�ستمر يف الهبوط �إىل  1200دينار للدوالر الواحد يف ال�سنوات
الع�رش الأخرية .وارتفع جمدداً بعد �إقرار موازنة  ،2015و�إلزام
البنك املركزي حتديد مبيعاته من العملة الأجنبية وفق ًا
للمادة  50من قانون موازنة ذلك العام.
و�أ�شار املحاويلي �إىل �أن «م�ستوردي الب�ضائع كانوا يحولون
الدينار اىل دوالر عند دفع �أثمانها من طريق امل�صارف� ،إذ
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مل ي�شعر اجلمهور ب�أهمية العملة الأمريكية �إلاّ عند �سفرهم
�إىل اخلارج ويتجهون �إىل امل�صارف ،فتحول لهم الدينار اىل
الدوالر وتعطيهم العملة الأجنبية نقداً �أو ب�صكوك م�سافرين
بعد موافقة البنك املركزي ومبوجب قانون التحويل
اخلارجي».
وكان اخلبري يف القطاع ال�صناعي عقيل ال�سعدي ،قد اعترب �أن
مبادرة احلكومة لإ�صالح االقت�صاد «�ست�أخذ مدى �أو�سع مع
�سعي البنك املركزي �إىل �إطالق القرو�ض ال�صناعية والزراعية
ال عن ت�رشيع القوانني الداعمة للقطاع اخلا�ص واالنتقال
ف�ض ً
�إىل اقت�صاد ال�سوق».
وقال اخلبري املايل ثامر العزاوي�« ،سي�شهد العام اجلديد
انتعا�ش ًا يف �سوق املال ،مع التوجه �إىل زيادة منافذ بيع
ال عن حر�ص البنك
العملة ال�صعبة وتوفريها للمواطنني ،ف�ض ً
املركزي للحفاظ على قيمة الدينار العراقي و�سعر �رصف
الدوالر».
و�أو�ضح �أن العام اجلديد «�سي�شهد اعتماداً �أكرب على التكنولوجيا
يف التعامالت املالية� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل معامالت املواطنني
يف امل�صارف».
وتوقع �أن «حتقق �سوق العراق للأوراق املالية تداو ًال �أو�سع
مقارنة بالعام املا�ضي ،الذي ُ�سجل خالله تداول تريليون
�سهم من ال�رشكات امل�ساهمة العراقية ،ب�سبب توجه الدولة
لالنتقال اىل اقت�صاد ال�سوق».
ورجح اخلبري رحيم ال�شمري� ،أن «تزيد �أ�سعار بيع النفط
اخلام يف الأ�سواق العاملية ،لأن اتفاق «�أوبك» والدول خارج
املنظمة يعني �أن الأ�شهر املقبلة �ست�شهد ارتفاع ًا يف الأ�سعار.
ومل ي�ستبعد �أن «يرتاوح �سعر برميل النفط اخلام بني  55و65
دوالراً».
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اقت�صاد عربي
السودان يشتكي ومصر تعتبر المنطقة جزء ًا منها

هل يقرر التحكيم الدولي
مصير «مثلث حاليب»؟
حاليب»

عادت من جديد م�س�ألة «مثلث
لتطفو على �سطح اخلالفات امل�رصية
ال�سودانية بعدما تقدمت اخلرطوم
ب�شكوى لدى جمل�س الأمن الدويل
للتحكيم بني دولتي وادي النيل.
يذكر �أن التحكيم الدويل يتطلب موافقة
البلدين املتنازعني على �إحالة الق�ضيه
�إليه ،وهو الأمر الذي ترف�ضه م�رص،
وعلى الرغم من �أن تاريخ نزاع البلدين
على املنطقة بد�أ منذ ا�ستقالل ال�سودان
عام � ،1956إال �أن هذه املنطقة كانت
مفتوحة �أمام حركة التجارة والأفراد
من البلدين من دون قيود من �أي طرف
حتى عام  1995حني دخلها اجلي�ش
امل�رصي و�أحكم �سيطرته عليها ملا
متثله من منطقة اقت�صادية حيوية
مل�رص.
تتنازع اخلرطوم والقاهرة ،منذ عام
 1958على �أحقية امتالك مثلث حاليب،
املثلت احلدودي الغني باملعادن
والرثوة ال�سمكية .وتبلغ م�ساحته
 20,850كيلومرتاً ،ويقع �أق�صى ال�شمال
ال�رشقي للبحر الأحمر من جهة ال�سودان،
وي�ضم ثالث بلدات كربى هي� :أبو رماد
و�شالتني وحاليب.
القاهرة تعده من بني �أرا�ضيها ،مبوجب
اتفاقية احلكم الثنائي الإنكليزي
امل�رصي عام  ،1899التي عربها
تقا�سمت بريطانيا وم�رص ا�ستعمار
و�إدارة ال�سودان .ور�سمت «االتفاقية»
احلدود الدولية ال�سودانية امل�رصية،
واعتربت كل الأرا�ضي الواقعة عند خط
العر�ض � 22شما ًال م�رصية ،وهو الرت�سيم
الذي ترف�ضه ال�سودان.
لكن بعد مرور � 3سنوات ،قامت الإدارة
الربيطانية ب�إعادة تر�سيم احلدود،
و�ضمت مثلث حاليب �إىل ال�سودان عام
 ،1902بعد �أن وجدت القبائل ال�سودانية
تعي�ش داخل احلدود امل�رصية ،ومع
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احتجاج تلك القبائل .ف�أ�صبح املثلث
داخل الأرا�ضي ال�سودانية ،وهو ما
ت�سميه م�رص «خط التق�سيم الإداري وال
تعرتف به».
حني نال ال�سودان ا�ستقالله عن دولتي
احلكم الثنائي عام  ،1956ولد كيانه
ال�سيا�سي احلديث ،بح�سب ما ر�سم
حدوده اال�ستعمار .وتقول م�رص �إن
�ضم مثلث حاليب �إىل ال�سودان بداية،
كان �إداري ًا ولي�س �سيا�سي ًا .بينما يعلل
اجلانب ال�سوداين �أحقيته باملثلث ،كون
اال�ستعمار الربيطاين حدد الأرا�ضي
ال�سودانية مبا فيها املثلث ،عند �ضمه
لل�سودان �سيا�سي ًا ولي�س �إداري ًا.
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري يقول
�إن الوثائق والأحداث التاريخية ت�ؤكد
�سودانية حاليب .و�أ�ضاف �أن احلكومة
على الرغم من حر�صها على عالقاتها
الدولية ،ال ت�سمح بالتفريط يف جزء من
�أر�ض الوطن.
يف حني قالت اخلارجية امل�رصية،
�إن املوقف امل�رصي وا�ضح يف ما
يتعلق مبو�ضوع حاليب ،ومت الرد على
جميع اال�ستف�سارات املثارة ،وكيفية
معاجلتها من قبل الدولتني يف �إطار
عالقاتنا الأخوية.
ويف اجتماع بني وزير اخلارجية
امل�رصي �سامح �شكري ،ونظريه
ال�سوداين �إبراهيم غندور ،قال الأخري:
«ق�ضية حاليب ال �سبيل �إىل حلها �إال
باحلوار بني م�رص وال�سودان» .م�ؤكداً �أن
كل م�رصي ي�ؤمن �أن حاليب م�رصية،
ويف الوقت نف�سه كل �سوداين ي�ؤمن
�أن حاليب �سودانية ،لذا لن حتل تلك
الق�ضية �إال باحلوار بني البلدين».
ويقول خبري القانون الدويل امل�رصي
الربوفي�سور �أمين �سالمة�« :إذا كان
الأ�صل �أن تتطابق احلدود الإدارية
للدولة مع حدودها ال�سيا�سية ،ف�إنه يف
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بع�ض احلاالت ميكن �أن يكون هناك
اختالف بينهما مثل حال ال�سودان
وم�رص ،وفق ًا للقرار الإداري ال�صادر عن
ناظر الداخلية امل�رصي ،حني تنازلت
م�رص لل�سودان عن �إدارة بع�ض �أجزاء
من �إقليمها ،مثلث حاليب ،فبموجب
هذا التنازل تقوم الدولة املتنازل لها
مببا�رشة �سلطاتها الإدارية على هذه
الأجزاء ،من دون �أن ي�ؤثر ذلك على
حقوق ال�سيادة الإقليمية الثابتة للدولة
املتنازلة عن هذه الأجزاء».
وي�ضيف« :احلدود ال�سيا�سية اخلطية
وحدها هي التي تتميز عن غريها من
�أنواع احلدود �أو املفاهيم ذات ال�صلة
ب�إقامة خطوط �أو مناطق فا�صلة
بني الدول مقارنة باحلدود الإدارية،
واحلدود اجلمركية ،وخطوط الهدنة �أو
وقف �إطالق النار».
عام � 1958أر�سل رئي�س الوزراء ال�سوداين
الراحل عبد اهلل خليل ،ح�شوداً ع�سكرية
�إىل املثلث احلدودي ،رداً على حماولة

اجلي�ش امل�رصي ال�سيطرة عليه ،ما
بدا نذير حرب تلوح يف �أفق الدولتني
اجلارتني .وتقدم ال�سودان حينها
ب�شكوى ر�سمية �إىل جمل�س الأمن يتهم
فيها م�رص بالتعدي على حدوده،
لكن اجلانب امل�رصي �سحب قواته من
حاليب ب�أوامر من الرئي�س امل�رصي
الراحل جمال عبد النا�رص.
كانت تلك املرة الأوىل التي �أثارت فيها
م�رص م�س�ألة كون حاليب م�رصية،
وال�سبب وراء حماولة ال�سيطرة تلك هو
اعرتا�ضات م�رص على �إجازة قانون
�سوداين اعتربت مبوجبه حاليب دائرة
جغرافية انتخابية �سودانية .و�أجرى
ال�سودان انتخابات يف مثلث حاليب عام
 ،1954ومل يعرت�ض اجلانب امل�رصي.
ويعي�ش يف مثلث حاليب مبناطقه
الثالث ،نحو � 30ألف ًا من قبيلتي
الب�شاريني والإمرار ،وبع�ض القبائل
الأخرى املتحدرة من قومية البجا
ال�سودانية ،املوجودة يف �رشقي ال�سودان

منذ �آالف ال�سنني ،ويعملون يف التجارة
والرعي.
كانت احلكومات ال�سودانية تدير املثلث،
وفيه قوات من اجلي�ش وال�رشطة� ،إىل �أن
ب�سطت عليه م�رص �سلطاتها عام ،1995
بعد املحاولة الفا�شلة الغتيال الرئي�س
امل�رصي الأ�سبق ح�سني مبارك ،يف
�أدي�س �أبابا ،والتي اتهم مبارك اخلرطوم
بتدبريها.
منذ ذلك الوقت ،ارتفعت وترية ال�سيطرة
امل�رصية على املثلث احلدودي� ،إىل
�أن �شهد �إجراء انتخابات ،للمرة الأوىل
من اجلانب امل�رصي عام  ،2011ويف
انتخابات الرئا�سة التي جرت عام
 ،2014واالنتخابات الربملانية عام
.2015
لكن اخلرطوم �أعلنت يف � ،2014أن قوة
من فرقة امل�شاة البحرية ال�سودانية
ما تزال ترابط يف مثلث حاليب ،بينما
تقول م�رص �إن املثلث خا�ضع لل�سيطرة
امل�رصية الكاملة.
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منعت م�رص ال�سودان من �إجراء �إح�صاء
�سكاين يف مثلث حاليب عام ،2008
بينما اعترب ال�سودان املثلث من بني
دوائره االنتخابية عام  ،2010و�ضمنته
املفو�ضية العليا لالنتخابات يف
ال�سودان ،من بني الدوائر االنتخابية
�أي�ض ًا ا�ستعداداً لالنتخابات التي جرت
عام .2015
وتتميز املنطقة بغناها بالرثوة
ال�سمكية �إ�ضافة �إىل تربتها اخل�صبة
التى تعتمد على املياة اجلوفية ومياة
الأمطار،ي�ضم مثلث حاليب منطقة
«جبل علبة» ويعد �أحد �أكرب املحميات
الطبيعية فى م�رص ،وت�ضم املحمية
العديد من املوارد الطبيعية والب�رشية
والثقافية تتنوع ما بني حياة برية
ونباتات طبية واقت�صادية واثار
فرعونيه ور�سومات قدمية بالإ�ضافة
�إىل الرثوات اجليولوجية واملعدنية
واملوارد املائية من ابار وعيون للمياه
العذبة �إ�ضافة �إىل الرثوات البحرية
الكبرية من �شعاب مرجانية وح�شائ�ش
بحرية وكائنات بحرية نادرة
بالإ�ضافة �إىل وجود العديد من جزر
البحر الأحمر يف نطاق حدود املحمية
 ،كما حتوى املحمية �أي�ض ًا ال�سالحف
البحرية و�أنواع ًا عديدة من الطيور
النادرة املقيمة واملهاجرة و�أنواع ًا من
ا�شجار املاجنروف ذات القيمة البيئية
واالقت�صادية الكبرية.
و ت�شري الدرا�سات �إىل توفر كميات
كبرية من خام املنجنيز عايل
اجلودة باحتياطيات كبرية ،كما
�أثبتت هذه الدرا�سات �صالحية اخلام
لإنتاج كيماويات املاغن�سيوم غري
الع�ضوية ،مثل كربيتات وكلوريد
املاغن�سيوم ،وهي مركبات هامة
ل�صناعة املن�سوجات ،كما جترى حالي ًا
درا�سات لال�ستفادة من هذا اخلام،
لإنتاج حراريات املاغن�سيوم بدي ًال
عن اال�سترياد ،وكذا �إنتاج املاغن�سيوم
الذي ي�ستخدم ب�شكل كبري يف �صناعة
الأ�سمدة.
كما يعتقد باحتواء املنطقة على
احتياطي نفطي مرتفع  -مل يثبت بعد
 الأمر الذى قد يزيد من حدة النزاعالقائم حول املنطقة.
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اقت�صاد عربي
استعداد

ضرائب

ق��رر جمل�س ال���وزراء الأردين
زي���ادة احل��د الأدن���ى للأجور
بنحو  ،% 16كما قرر زيادة
ب��ع�����ض ال����ضرائ��ب وف��ر���ض
��ض�رائ���ب ج����دي����دة� ،ضمن
�إج���راءات اقت�صادية وا�سعة
لتنفيذ برنامج �صندوق النقد
الدويل.

موافقة

واف��ق��ت ب��غ��داد ،على حماية
منتجاتها العراقية البالغ
ع��دده��ا خم�سني للقطاعات
ال��ع��ام واخل��ا���ص واملختلط،
ب��ف��ر���ض ر����س���وم ج��م��رك��ي��ة
�إ�ضافية على ال�سلع والب�ضائع
الأجنبية امل�ستوردة املماثلة
واملناف�سة لها.

دراسة

ع��ي��ن��ت وزارة االق��ت�����ص��اد
والتخطيط ال�سعودية �رشكة

Price water house Coopers

ل���درا����س���ة ع���ق���ود ح��ك��وم��ي��ة
مل�شاريع بقيمة  69مليار
دوالر.

إلغاء

�أل��غ��ت ال��ك��وي��ت اال���ش�تراط��ات
التي �سبق �أن فر�ضتها على
�صادرات الفراولة امل�رصية
�إىل �أ�سواقها ،مع التزام القاهرة
باتخاذ التدابري الالزمة كافة
ل�ضمان جودة و�سالمة ال�سلع
الزراعية امل�صدرة �إىل ال�سوق
الكويتية.

إنفاق

اع��ت��م��دت حكومة ال��وف��اق
الوطني يف ليبيا �إنفاق ًا
عام ًا بقيمة  37مليار دينار
( 25.7مليار دوالر) ل�سنة
 ،2017بعد اجتماعات مع
امل�رصف املركزي وديوان
امل��ح��ا���س��ب��ة وامل���ؤ���س�����س��ة
الوطنية للنفط.
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية
عن وزير النفط العراقي جبار
اللعيبي قوله خ�لال زيارته
للكويت �إن الظروف م�شجعة
لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي
العراقي ،و�إن ه��ذا امل�رشوع
�سريى النور «قريبا جدا».

عرض

«الكويتية لالستثمار» تتوسع إقليمي ًا
ك�شف ب��در ال�سبيعي الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الكويتية
لال�ستثمار �إن ال�رشكة ت�سعى �إىل تعزيز ن�شاطها على م�ستوى
دول اخلليج العربية يف جم��ال م�شاريع البنية التحتية
وامل�شاريع العقارية واملدرة للدخل.
وقال ال�سبيعي «ال نريد �أن تكون معظم ا�ستثماراتنا يف ال�سوق
(البور�صة) لأننا ندير حمافظ .نعتقد �أن حمفظتنا واملحفظة
الوطنية وحمافظ عمالئنا حجمها كاف يف ال�سوق ونحتاج �إىل
�أن نتوجه ب�شكل �أو�سع نحو البنية التحتية» .لكنه مل يعط رقما
لال�ستثمارات املخ�ص�صة للتو�سع االقليمي.
ي�شار �إىل �أن الكويت لال�ستثمار تدير �أ�صوال بنحو ملياري
دينار ،ما يعادل  6.55مليارات دوالر ومتتلك فيها الهيئة
العامة لال�ستثمار التي تدير ال�صندوق ال�سيادي لدولة الكويت
 76يف املئة ويبلغ ر�أ�سمالها  55.125مليون دينار.
وتدير ال�رشكة حمافظ للعمالء كما تدير املحفظة الوطنية
احلكومية التي �أن�ش�أتها الهيئة العامة لال�ستثمار من �أجل
ا�ستثمار جزء من �أموالها يف بور�صة الكويت كما متتلك % 7.2
من ر�أ�سمال م�رصف �إبدار البحريني و 51يف املئة من �رشكة
معر�ض الكويت الدويل.
وقال ال�سبيعي «نريد �أن نتو�سع يف قواعد عمالئنا ...عمال�ؤنا
يف الكويت موجودون وفلو�سهم موجودة ويحتاجون ال�رشارة».
لكن ال�سبيعي ا�ستبعد �أن تقوم ال�رشكة باال�ستثمار يف م�رص
�أو تركيا �أو �إيران ب�سبب التوترات ال�سيا�سية والأمنية هناك،
م�ؤكدا �أنها ت�ستهدف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أج��رت ال�رشكة عملية �إع��ادة هيكلة خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية بهدف التخل�ص من بع�ض الأ�صول وتعزيز تواجدها
يف بع�ض القطاعات وال�سيما بعد هبوط الأ�صول املدرجة يف
بور�صة الكويت ب�شكل كبري جدا خالل ال�سنوات التي �أعقبت
الأزمة املالية العاملية التي اندلعت يف .2008
ومنيت �رشكات اال�ستثمار يف الكويت بخ�سائر فادحة ب�سبب
تداعيات الأزم��ة املالية العاملية وهو ما �أدى �إىل انهيار
�رشكات كربى بينما ظلت الغالبية العظمى من ال�رشكات تعاين
وط�أة �شح ال�سيولة وعبء الديون املرتاكمة حتى الآن.
وقال ال�سبيعي �إن ال�رشكة ما�ضية قدما يف خطتها لإعادة
الهيكلة لكنها ت�أخرت يف تنفيذ بع�ض بنودها.
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تلقت �إدارة ��شرك��ة �سامري
امل���ال���ك���ة مل�����ص��ف��اة ال��ن��ف��ط
الوحيدة يف املغرب ،عر�ضا
بقيمة ثالثة مليارات دوالر
من جمموعة �أجنبية ل�رشاء
امل�صفاة ،وقالت �أنها �ستم�ضي
يف خطط لطلب عرو�ض من
م�شرتين حمتملني �آخرين.

توقيع

وقعت م�رص ،ثالث اتفاقيات
برتولية مع �رشكات «�أي��وك»
الإيطالية و»بريت�ش برتوليم»
الإنكليزية و»توتال» الفرن�سية
للبحث ع��ن ال��غ��از الطبيعي
والبرتول يف البحر املتو�سط
(�شمال).

استقرار

ق��ال وزي��ر الطاقة ال�سعودي
خالد ال��ف��ال��ح ،�إن ���ص��ادرات
�رشكة �أرامكو ال�سعودية� ،أكرب
��شرك��ة نفط يف ال��ع��امل� ،إىل
ال��والي��ات املتحدة ،م�ستقرة
فوق مليون برميل يومي ًا.

ربط

�أعلنت ال�رشكة العامة ل�سكك
احلديد العراقية ،عن م�رشوع
لربط �سكك احل��دي��د ب���إي��ران،
م�شرية �إىل ت��ق��دمي ع��دد من
ال�رشكات العاملية عرو�ضها
لال�ستثمار يف امل�رشوع.

قلق

�أعربت جمعيات امل�ستثمرين
يف م�رص (�أهلية) ،عن قلقها �إزاء

�ستولد  2.75م��ي��غ��اوات من
الكهرباء ،وهي كافية لتلبية
احتياجات  250وحدة �سكنية
من الطاقة.

مطالبة البنوك لل�رشكات ب�سداد
قيمة االعتمادات امل�ستندية،
ب�أ�سعار �رصف الدوالر احلالية،
الأمر الذي يهدد بتكبد ال�رشكات
خ�سائر فادحة.

اتجاه

امتالك

�أكملت «نربا�س للطاقة» التي
متتلك حكومة قطر % 71
�أ�سهمها ،عملية اال�ستحواذ
على  % 35.5من �رشكة بي
ت��ي ب��اي��ت��ون ل��ل��ط��اق��ة ،التي
متتلك حمطة لتوليد الكهرباء
يف مقاطعة ��شرق ج��اوة يف
جمهورية �إندوني�سيا.

اتفاقيتان

وق�����ع الأردن واالحت������اد
الأوروب��ي ،اتفاقيتي منحتني
بقيمة  40مليون ي��ورو (42
مليون دوالر) ،دعم ًا لقطاع
املياه وال�رصف ال�صحي يف
حمافظة اربد (�شماالً).

استيراد

ق��ال وزي��ر ال��ب�ترول وال�ثروة
املعدنية امل�رصي �إن بالده
ت�سعى للتو�صل �إىل اتفاق مع
العراق على ا�سترياد اخلام منه
مبا�رشة خالل الربع الأول من
 ،2017م�شريا �إىل تطور يف
العالقات يف املجال النفطي.

إنتاج

ك�شفت ليبيا �أن �إنتاجها من
النفط اخل���ام بلغ � 622أل��ف
برميل يوميا ،بارتفاع طفيف
عن امل�ستويات التي �سجلها
قبل �أن يوافق ف�صيل م�سلح
على �إع���ادة ت�شغيل خطوط
�أنابيب رئي�سية يف غرب ليبيا.

تسلم

ت�سلمت �أرام���ك���و ال�سعودية
ب��اك��ورة ت��ورب��ي��ن��ات للرياح
طورتها �رشكة جرنال �إلكرتيك
م��ن ط��راز  2.75-120والتي

مصر :وتيرة متسارعة
لتسليم الوحدات السكنية

قالت رئي�س �صندوق التمويل العقاري يف م�رص الدكتورة مي
عبداحلميد� ،إن وترية ت�سليم الوحدات ال�سكنية �ضمن م�رشوع
الإ�سكان االجتماعي يف م�رص ت�سارعت خ�لال ال�شهرين
املا�ضيني.
و�أ�ضافت «نقوم بت�سليم ما بني � 6إىل � 10آالف وحدة �سكنية
يف ال�شهر ،وحتى يونيو املقبل �سنكون قد ا�ستنفذنا الـ10
مليارات جنيه املخ�ص�صة من البنك املركزي للمرحلة الأوىل،
ويف الن�صف الثاين من العام �سيتم تنفيذ املرحلة الثانية».
وقالت عبد احلميد �إن املرحلة الأوىل �شهدت بطئا يف عمليات
الت�سليم وقد جتاوزن هذا بالفعل وت�سارعت م�ؤخرا عمليات
الت�سليم بعد ارتفاع عدد البنوك امل�شاركة �إىل  14بنكا ،فيما
كان يف ال�سابق  7بنوك فقط.
وحول �رشوط احل�صول على التمويل �ضمن م�رشوع الإ�سكان
االجتماعي قالت عبد احلميد ،يجب �أن يكون �سن املتقدم بني
 21و� 50سنة ،و�أن ال يتجاوز دخل الأعزب  2500جنيه و3500
جنيه للأ�رسة ،و�سعر الفائدة  ،% 7لأ�صحاب هذه الدخول،
فيما يكون �سعر فائدة �أقل ملن دخلهم �أقل من  1400جنيه.
و�أك��دت �أن البنك املركزي امل�رصي يقدم مبادرة مميزة
للو�صول �إىل �رشيحة ال�شباب ،حيث ي�شتمل الربنامج على
تقليل لن�سب الفائدة مبا يتجاوز  10و ،% 15لبع�ض احلاالت
يتحملها البنك املركزي لتمكني امل�ستحقني من التملك لأول
مرة.
يذكر �أن عدد من تقدموا للح�صول على وحدات �سكنية �ضمن
«الإعالن الثامن» بلغ � 375ألف متقدم.
و�أطلق البنك املركزي امل�رصي يف فرباير  2014املرحلة
الأوىل من املبادرة بقيمة  10مليارات جنيه بفائدة ،% 7
ملحدودي الدخل و % 8ملتو�سطي الدخل للوحدات التي ت�صل
قيمتها � 500ألف جنيه ،كما �أدخل البنك تعدي ًال على املبادرة
لريتفع احلد الأق�صى للتمويل �إىل � 950ألف جنيه بفائدة
.% 10.5
وي�ستهدف ال�صندوق �إنهاء املرحلة الأوىل من املبادرة خالل
 ،2017وبحد �أق�صى يف �شهر يوليو املقبل حيث مت تقدمي
متويالت بقيمة تتجاوز  5مليارات جنيه حتى الآن.
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تتجه ال�����س��ع��ودي��ة� ،إىل رفع
�أ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة يف ال��ب�لاد
بالتزامن مع �إع�لان موازنة
العام اجلديد ،يف ظل تراجع
�أ�سعار النفط ،امل�صدر الرئي�س
لدخل اململكة.

عجز

اعتمدت دولة قطر ،موازنة 2017
بعجز ي�صل �إىل  7.7مليارات
دوالر ،مقابل  12.7مليار دوالر

خالل العام ال�سابق..

إصدار

�أعلنت ال�سعودية الإ���ص��دار
ال�ساد�س م��ن عملتها التي
�سيبد�أ ت��داول��ه��ا يف  26من
ال�شهر اجل��اري ،وال��ذي �سيتم
مبوجبه �إحالل الريال املعدين
تدريجيا حمل الريال الورقي
الذي ي�شكل ن�صف عدد الأوراق
النقدية املتداولة.

بطالة

�أف��ادت الإح�صائيات الر�سمية
يف املغرب ب�أن ن�سبة البطالة
يف البالد تراجعت عام 2016
بن�سبة  % 0.3لتنتقل من
 % 9.7يف � 2015إىل % 9.4
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،وانخف�ضت
�أعداد العاطلني من مليون و148
�ألفا �إىل مليون و� 105آالف.

تمويل

قالت تون�س �أنها حتتاج نحو
 2.85م��ل��ي��اري دوالر متويال
خ��ارج��ي��ا ه��ذا ال��ع��ام وتخطط
لإ�صدار �صكوك �إ�سالمية بنحو
خم�سمائة مليون دوالر يف
 2017للم�ساعدة يف تغطية
العجز.
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اقت�صاد دولي
هل سيعزز الخروج اليورو والنمو في السنوات المقبلة؟

البرلمان البريطاني لالتحاد األوروبي..
كش ملك

تبنى الربملان الربيطاين ،بغالبية
كبرية ،م�رشوع قرار يق�ضي ب�إنهاء
ع�ضوية بريطانيا يف االحتاد
الأوروبي .ويجيز القرار للحكومة بدء
عملية اخلروج من االحتاد وو�ضع خطة
حتدد تفا�صيل الإجراءات القانونية
الالزمة لالنف�صال النهائي ،ما يفتح
اال�سئلة عن التداعيات االقت�صادية التي
�ستواجه بريطانيا.
�أ�شارت جمموعة من التوقعات التي
ن�رشتها احلكومة الربيطانية منذ
منت�صف العام  ،2016وبنك �إجنلرتا
املركزي وم�ؤ�س�سات بحثية ومنظمات
دولية ،ومئات الأكادمييني قبل
اال�ستفتاء �إىل �أن النمو االقت�صادي
يف بريطانيا �سي�شهد تباط�ؤا �أكرب �إذا
خرجت من االحتاد الأوروبي مقارنة
مبا �سي�شهده �إذا بقيت يف االحتاد.
وقال حمافظ البنك مارك كارين �إن
اقت�صاد البالد قد يدخل يف انكما�ش
على مدار ربعني ،و�أكدت وكاالت
الت�صنيف االئتماين �أن التباط�ؤ املتوقع
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يف النمو عقب الت�صويت له �أثر �سلبي
على الت�صنيف االئتماين للبالد.
جمموعة �صغرية من خرباء االقت�صاد
امل�ؤيدين خلروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي ،يرون �أن اخلروج من االحتاد
�سيعزز النمو يف ال�سنوات املقبلة ،و�إن
كان �أحدهم على الأقل يتوقع حدوث
تراجع طفيف يف البداية.
وجتد �رشكات الت�صدير دعما يف هبوط
اجلنيه الإ�سرتليني الذي انخف�ض �إىل
�أدنى م�ستوياته �أمام الدوالر منذ ،1985
على الرغم من �أن الطلب يف كثري من
بلدان العامل ما زال �ضعيفا.
وقالت منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية و�صندوق النقد الدويل �إن
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
�سي�رض باقي الدول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي وي�ؤثر على دول �أخرى
خارجه.
وذكرت املنظمة �أنه �إذا خرجت اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي �سيقل
�إنتاج االحتاد با�ستثناء بريطانيا بنحو
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 % 1بحلول  2020عما كان �سيتحقق
�إذا بقيت ،وقالت منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية �أي�ضا �إنه قد
يحدث تراجع اقت�صادي �أكرب �إذا قو�ض
خروج بريطانيا الثقة يف م�ستقبل
االحتاد الأوروبي وهو �سيناريو ال
ت�شمله توقعاتها.
وقالت رئي�سة جمل�س االحتياطي
االحتادي (البنك املركزي الأمريكي)
ال�سابقة ،جانيت يلني� ،إن اال�ستفتاء
قد تكون له تداعيات على االقت�صاد
العاملي و�أ�سواق املال ،وهو الأمر الذي
قد يعني ت�أجيل الزيادة التالية يف
�أ�سعار الفائدة الأمريكية.

السياسة المالية

كان رد فعل حمافظ بنك �إنكلرتا
مارك كارين على اال�ستفتاء �رسيعا،
�إذ قال �إن البنك املركزي م�ستعد ل�ضخ
�أموال �إ�ضافية بقيمة  250مليار جنيه
�إ�سرتليني لدعم الأ�سواق ،و�أ�ضاف �أن
البنك �سيدر�س اتخاذ خطوات �إ�ضافية

يف ما يتعلق ب�سيا�سته خالل الأ�سابيع
املقبلة.
وقبل الت�صويت ،قال كارين �إن من ال�سهل
جدا التكهن ب�أن البنك �سيخف�ض �أ�سعار
الفائدة من م�ستواها املتدين بالفعل
والبالغة  % 0.5من �أجل دعم االقت�صاد
بعد الت�صويت مل�صلحة اخلروج من
االحتاد الأوروبي.
وكان  17من �أ�صل  26من خرباء
االقت�صاد الذين ا�ستطلعت رويرتز
�آراءهم يف �أبريل/ني�سان املا�ضي قد
توقعوا �أن تكون اخلطوة التالية لبنك
�إنكلرتا املركزي بعد اخلروج من االحتاد
الأوروبي تخفي�ض �أ�سعار الفائدة ال
زيادتها.

عجز مزدوج

و�سجلت بريطانيا �أكرب عجز يف ميزان
املعامالت اجلارية على الإطالق العام
املا�ضي ،مبا يعادل  % 5.2من الناجت
االقت�صادي للبالد؛ وعك�س هذا العجز
زيادة تدفقات توزيعات الأرباح
ومدفوعات الدين �إىل امل�ستثمرين
الأجانب عن التدفقات املماثلة التي
ت�أتي �إىل البالد ،بالإ�ضافة �إىل العجز
التجاري الكبري.
وقال كارين �إن خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي قد يخترب «كرم
الأجانب» الذين ميولون العجز يف
ميزان املدفوعات.
وكان وزير املالية �أوزبورن قد قال
خالل احلملة التي �سبقت اال�ستفتاء �إنه
�سي�ضطر �إىل زيادة ال�رضائب وتخفي�ض
الإنفاق �إذا �صوتت بريطانيا مل�صلحة
اخلروج من االحتاد الأوروبي كي يحول
دون �إ�رضار تباط�ؤ النمو مب�ساعيه
الرامية �إىل تخفي�ض عجز املوازنة،
الذي ما زال كبريا ،لكن مل يت�ضح ما
�إذا كان �سيتم االلتزام بتلك اخلطة بعد
ا�ستقالة كامريون.

الوظائف

و�أ�شارت معظم التوقعات �إىل �أن معدل
البطالة الربيطاين الذي يبلغ �أدنى
م�ستوياته يف ع�رش �سنوات حاليا عند
� % 5سريتفع بعد اخلروج من االحتاد
الأوروبي ،على الرغم من جناح

أربعة أسئلة لفهم األبعاد االقتصادية
1ـ ما نوع االتفاقات التي قد تربمها بريطانيا �إذا ا�ستقلت؟
يرتبط �أحد ردود الفعل ال�سلبية على فكرة ان�سحاب بريطانيا بطبيعة التكامل املوجود
بني دول العامل ،و�رضورة �أن تكون لالقت�صاد املتقدم الناجح �إمكانية الو�صول �إىل
االقت�صادات الأخرى املتقدمة حتى يزدهر ،لكن افرتا�ض �أن قدرة بريطانيا على
دخول الأ�سواق العاملية �سترتاجع �إذا ان�سحبت من االحتاد الأوروبي لي�س �أمرا وا�ضحا.
2ـ هل ينبغي القلق من عملية االنتقال نف�سها �أم من و�ضع بريطانيا يف امل�ستقبل؟
ال �شك يف �أن قرار اخلروج من االحتاد الأوروبي �سيكون �صدمة (رغم �أن اخلروج نف�سه
لن يحدث على الفور) .وي�شبه مراقب الأمر ب�إنهاء زواج طويل الأمد� ،إذ يكون الأمر
مكلفا ويتطلب عمال كثريا من املحامني وف�صال للح�سابات امل�رصفية ،غري �أن املراد
يتم يف نهاية املطاف.
3ـ هل بقية االحتاد الأوروبي يف و�ضع م�ستقر؟
�إن �أحد الأمور التي ت�ستوجب النظر �إىل امل�ستقبل البعيد هو غمو�ض م�صري منطقة
اليورو .ويقول املراقب �إن معظم التحليالت خلروج بريطانيا املحتمل من االحتاد
الأوروبي تقارن و�ضع العامل حني تكون بريطانيا فيه جزءا من احتاد �أوروبي قوي
وفعال ،بو�ضع �آخر ت�ستبعد فيه بريطانيا من احتاد �أوروبي قوي وفعال .لكن ماذا لو
مل يكن هناك احتاد �أوروبي فعال؟
4ـ هل ثمة فقاعات مالية قد تنفجر �إذا خرجت بريطانيا؟
بع�ض القلق ب�ش�أن احتمال خروج بريطانيا يتعلق مبا ي�شكله الأمر من تهديد
لالقت�صاد العاملي� ،إذ �إن هذا التهديد حقيقي ،لكن ال�س�ؤال هو �إىل �أي حد تتحمل
بريطانيا م�س�ؤوليته؟
بريطانيا يف جتنب خ�سارة الوظائف
بالقدر نف�سه الذي حدث يف دول �أخرى
بعد الأزمة املالية.
وكما حدث بعد الأزمة ف�إن الأجور قد
تتحمل الوط�أة الكربى لأي تباط�ؤ ناجم
عن اخلروج من االحتاد الأوروبي،
وتوقع املعهد الوطني للبحوث
االقت�صادية واالجتماعية يف بريطانيا
انخفا�ض �أجور امل�ستهلكني احلقيقية
مبا يرتاوح بني  2.2و % 7بحلول 2030
مقارنة مب�ستوياتها يف حال بقاء
بريطانيا يف االحتاد.
يف املقابل ،قال خرباء االقت�صاد
امل�ؤيدون خلروج بريطانيا �إن �سوق
العمل يف البالد قد ت�صبح �أكرث
ديناميكية عرب �إلغاء قوانني االحتاد
الأوروبي املرهقة والتخل�ص من بع�ض
ر�سوم اال�سترياد الأعلى يف االحتاد مثل
تلك املفرو�ضة على الغذاء ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز الإنتاجية وحت�سني م�ستويات
املعي�شة ،لكن تقلي�ص ر�سوم الواردات
قد يعر�ض بع�ض قطاعات االقت�صاد
ملناف�سة �رش�سة.
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التجارة

ح ّذر قادة العامل يف الواليات املتحدة
واليابان و�أملانيا وفرن�سا بريطانيا
من �أن خروجها من االحتاد الأوروبي
�سي�ؤثر �سلبا على مكانتها بو�صفها قوة
جتارية عاملية.
وقال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �إن
بريطانيا �ست�أتي يف «م�ؤخرة ال�صف»
يف ما يتعلق ب�إجراء مباحثات مع
الواليات املتحدة.
كما قال الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
هوالند هذا الأ�سبوع �إن خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ي�ضع دخول
اململكة املتحدة �إىل ال�سوق املوحدة
على املحك.
لكن خرباء االقت�صاد امل�ؤيدين خلروج
بريطانيا رف�ضوا تلك التحذيرات،
وو�صفوها بالرتويج لل�شائعات املقلقة،
ويقولون �إن بريطانيا قد تربم اتفاقيات
جتارة مع االحتاد الأوروبي ودول
�أخرى خارجه ،وقد تخف�ض �أي�ضا ر�سوم
الواردات من تلقاء نف�سها �إذا مل يكن
هناك اتفاق و�شيك.
العدد  160ني�سان 2017

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

اقت�صاد دولي
استثمار

تعديل

ع���دل���ت وزارة اخل���زان���ة
الأمريكية بع�ض العقوبات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ي��ع رو���س��ي��ا
جتهيزات يف قطاع تقنيات
املعلوماتية مثل الهواتف
اخل���ل���ي���وي���ة وال���ل���وح���ات
الإلكرتونية.

انخفاض

�سجلت ق��ي��م��ة ال�����ص��ادرات
انخفا�ضا
الرتكية عام ،2016
ً
بن�سبة  0.9يف املئة مقارنة
بالعام ال�سابق ،بالتزامن مع
انخفا�ض العجز يف التجارة
اخلارجية بن�سبة  11.7يف
املئة.

تدشين

�أع��ل��ن��ت ال����شرك��ة القطرية
لإدارة امل��وان��ئ (م��وان��ئ
قطر) تد�شني �أول خط نقل
بحري مبا�رش بني الدوحة
ومدينة �شنغهاي ال�صينية؛
م��ا يخت�رص زم��ن الرحلة
بني املدينتني �إىل ع�رشين
يوما.

تحذير

حذر �صندوق النقد الدويل
يف ت��ق��ري��ر ��س�ري م��ن �أن
دي��ون اليونان «ال حتتمل»
و»ق��اب��ل��ة لالنفجار» على
امل����دى ال��ط��وي��ل ،مطالبا
منطقة اليورو بتخفيف هذا
العبء عن كاهل �أثينا عرب
�إجراءات «�أكرث م�صداقية».

إغالق

قال «�أت�ش�.أ�س.بي�.سي» �إنه
ينوي �إغ�لاق  117فرع ًا هذا
العام و�إلغاء  380وظيفة يف
بريطانيا للحد من التكاليف.
و�أو�ضح البنك �أن حواىل 180
وظيفة �ستلغى يف اجلولة
الأخ�يرة لتخفي�ضات �شبكة
الفروع.
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زادت ال�صني� ،أكرب م�ستثمر
عاملي يف م�صادر الطاقة
املتجددة ،ا�ستثماراتها يف
هذا القطاع يف اخلارج �سنة
 ،2016مع �إنفاق حواىل 30
مليار يورو يف م�شاريع بنى
حتتية �أو ح�ص�ص.

ستاربكس ..دعوات مقاطعة
في المكسيك

دافعت �ستاربك�س� ،أكرب �سل�سلة للمقاهي يف العامل ،عن عملياتها
يف املك�سيك ،وذلك ردا على دعوات ملقاطعة العالمات التجارية
الأمريكية ب�سبب م�سعى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب لبناء
جدار على حدود بالده مع املك�سيك.
و�شددت �رشكة �أل�سيا ،امل�شغلة ملقاهي �ستاربك�س يف املك�سيك،
ّ
على �أن هذه املقاهي مملوكة ملك�سيكيني وت�شغل الآالف من
العمالة املحلية ،وتبيع النب املزروع يف �أر�ض مك�سيكية.
كما قالت ال�رشكة يف بيان �إنها ا�ستثمرت ماليني ال��دوالرات
ووفرت  7000وظيفة يف املك�سيك.
و�أو�ضحت �ستاربك�س �أن �أل�سيا تدير  560مقهى يف املك�سيك
با�ستثمارات تبلغ قيمتها  239مليون دوالر ،و�أنها تبيع بن �أرابيكا
الذي ُيزرع يف والية ت�شيبا�س ،وحقق مبيعات جيدة يف جميع
�أنحاء العامل.
وجاء بيان ال�رشكة بعد انطالق عدة حمالت على مواقع التوا�صل
االجتماعي تدعو �إىل مقاطعة العالمات التجارية الأمريكية
العاملة يف املك�سيك بعدما و ّقع ترامب �أمرا تنفيذيا ببناء جدار
ع��ازل على ح��دود الواليات املتحدة مع املك�سيك ،وتعهد ب�أن
تتحمل املك�سيك نفقات بنائه.
وم��ن العالمات التجارية الأمريكية الأخ���رى التي ا�ستهدفها
م�ستخدمون ملواقع التوا�صل االجتماعي يف الدعوة �إىل املقاطعة
�سل�سلة مطاعم مكدونالدز للوجبات ال�رسيعة و�رشكة كوكاكوال
للم�رشوبات الغازية ومتاجر ووملارت.
ومن جهتها ،د�شنت �رشكة كورونا املك�سيكية العمالقة لإنتاج
اجلعة حملة �إعالنية ب�شعار «كلنا �أمريكا» حتث على االحتفاء
بالتنوع يف هذا الن�صف من الكرة الأر�ضية.
ويف وقت �سابق من ال�شهر ،دعا حاكم والية كامبي�شيه املك�سيكية،
يف جنوب �رشق البالد� ،إىل مقاطعة �رشكة فورد الأمريكية لل�سيارات
بعد �إلغائها املفاجئ خلطة �إن�شاء م�صنع لها يف املك�سيك.
وق��ال احلاكم �إليخاندرو مورينو« :ح��ان الوقت لرنيهم من هم
املك�سيكيون» ،داعيا �إىل اتخاذ �إجراءات مثل املقاطعة يف جميع
�أنحاء البالد.
يف املقابل ،قال كارلو�س �سليم� ،أغنى رجل يف املك�سيك� ،إن
حماوالت مقاطعة ال�رشكات الأمريكية خط�أ كبري .و�أو�ضح قائال
�إنها «�رشكات �أمريكية جاءت لال�ستثمار يف املك�سيك ،وهي بالفعل
توفر عمالة وتنتج».
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تحرك

ق��ال��ت �صحيفة «���ص��ن��داي
ت����امي����ز» �إن ب��ري��ط��ان��ي��ا
تتطلع �إىل �ضمان ح�صول
ق��ط��اع��ات معينة على حق
ال��و���ص��ول ب�شكل مم��ي��ز �إىل
االحت���اد اجلمركي لالحتاد
الأوروب�����ي يف �إط����ار خطة
حلماية �صناعات رئي�سية
عندما تن�سحب من االحت��اد
الأوروبي.

تراجع

ت��وق��ع ن��ائ��ب وزي���ر الطاقة
الرو�سي كرييل مولودت�سوف
ت��راج��ع �إم����دادات ب�لاده من
امل��ن��ت��ج��ات النفطية بنحو
 2.53باملئة يف  2017مع
ت�����ص��اع��د وت�ي�رة ال��ع��م��ل يف
برنامج �ضخم لتحديث �شامل
للم�صايف العاملة.

استدعاء

�أعلنت �إدارة رقابة اجل��ودة
يف ال�صني� ،أن �رشكة «بي �أم
دبليو» الأملانية ،قررت �سحب
نحو � 194أل���ف �سيارة من
�أنحاء البالد ب�سبب عيب يف
الو�سائد الهوائية لل�سيارات.

قرض

���ص��ادق البنك ال���دويل على
�إقرا�ض م�رشوع خط �أنابيب
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ال��ع��اب��ر
للأنا�ضول «ت��ان��اب» ،لنقل
ال��غ��از الأذري �إىل ال�سوق
الأوروب���ي���ة ع�بر الأرا���ض��ي
ال�ترك��ي��ة ،مبلغا ق��دره 800

دعوى

مليون دوالر.

تواجه �رشكة فولك�س فاغن
عمالق ال�سيارات االملاين �أول
دع��وى ق�ضائية م��ن �رشكة
ك�ب�رى يف �أمل��ان��ي��ا ب�سبب
ف�ضيحة االن��ب��ع��اث��ات يف
�سيارات الديزل التي تنتجها.

نظرة

قالت وكالة موديز للت�صنيف
االئ���ت���م���اين� ،إن���ه���ا منحت
ال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط
وال �سيما يف اخلليج ،نظرة
م�ستقبلية «�سلبية» يف العام
.2017

بيع

�أع��ل��ن وزي���ر النفط االي���راين
بيجن زنغنه� ،أن بالده اتفقت
مع رو�سيا على بيعها 100
�ألف برميل من النفط يومي ًا،
وفق ما �أوردته وكالة الأنباء
الإيرانية الر�سمية «�إرنا».

هبوط

هبطت �أ�سعار العقود الآجلة
للذهب� ،إىل �أدن���ى م�ستوى
يف ��� 10ش��ه��ور ب��ع��د ق���رار
جمل�س االحتياطي االحتادي
(الفيدرايل الأم�يرك��ي) ،رفع
�سعر الفائدة للمرة الأوىل يف
العام  2017اجلاري.

رقابة

ق��ال جهاز رقابي بريطاين
م�ستقل �إن���ه ي��ج��ب خف�ض
امل�ساعدات املالية املوجهة
�إىل بع�ض ال���دول النامية
الأف�����ض��ل ح���اال .وح���ذر من
«خم��اط��ر ج�سيمة» ق��د ت�ؤثر
على فاعلية م�رشوع بقيمة
 1.3مليار جنيه ا�سرتليني
مل�ساعدتها.

تصويت

ق���ال���ت ب��ع�����ض ال����شرك��ات
الكبرية يف اململكة املتحدة
�إن الت�صويت على اخلروج
م���ن االحت������اد الأوروب������ي
�أح��دث �أ�صال ت�أثريا �سلبيا
على قطاع الأعمال ،ح�سب
ا�ستطالع ل��ر�أي بع�ض رواد
الأعمال.

بريطانيا ..نمو يفوق التوقعات
حقق االقت�صاد الربيطاين منوا �أ�رسع من املتوقع خالل الربع
الأخري من العام املا�ضي ،مدفوعا بالإنفاق القوي من جانب
امل�ستهلكني.
و�سجل االقت�صاد من��وا بن�سبة  0.6يف املئة يف الفرتة من
�أكتوبر /ت�رشين �أول وحتى دي�سمرب /كانون �أول ،وهو املعدل
نف�سه خالل الربعني ال�سابقني ،بح�سب تقديرات �أولية من مكتب
الإح�صاءات الوطنية.
وت�شري تلك الأرق����ام �إىل �أن امل��خ��اوف م��ن تباطوء النمو
االقت�صادي عقب ت�صويت الربيطانيني مل�صلحة اخلروج من
االحتاد الأوروبي (بريك�ست) مل تتحقق على �أر�ض الواقع.
و�سجل االقت�صاد منوا �إجماليا يف العام املا�ضي بن�سبة  2يف
املئة ،مرتاجعا عن العام ال�سابق  2015والذي �سجل  2.2يف املئة.
وقالت داري��ن مورغان ،من مكتب الإح�صاءات الوطنية �إن
“الإنفاق اال�ستهالكي القوي يدعم التو�سع يف قطاع اخلدمات
املهيمن على االقت�صاد».
و�أو�ضحت �أنه على الرغم من �أن القطاع ال�صناعي تعايف من
�ضعفه خالل الربع الثالث� ،إال �أنه وقطاع البناء ظال دون تغيري
على مدار العام.
وجاء النمو الف�صلي لالقت�صاد �أف�ضل من التوقعات ال�سابقة
والتي �أ�شارت �أنها لن تزيد عن  5يف املائة.
الإنتاج ال�صناعي الربيطاين تعايف يف الربع الأخري من العام
وتخلى عن ال�ضعف الذي �أ�صابه يف الربع الثالث
وبلغ منو قطاع اخلدمات املهيمن ،وال��ذي ي�شكل نحو ثالثة
�أرباع االقت�صاد الربيطاين ،بحواىل  0.8باملئة يف الربع الأخري
بف�ضل النمو يف التوزيع ،والفنادق واملطاعم ال�صناعة.
وذكر مكتب الإح�صاءات الوطنية �أن مبيعات التجزئة ووكاالت
ال�سفر �أي�ضا دعمت منو هذا القطاع.
و�أظهرت الأرقام �أي�ضا منو �صناعة البناء والت�شييد  0.1يف املئة
والزراعة بحواىل  0.4يف املئة ،يف حني مل تتغري معدالت منو
الإنتاج ال�صناعي.
ويعد هذا �أول تقدير حلجم االقت�صاد الربيطاين يف الربع الأخري
من العام ،وهناك تقديرات �أخرى �ست�صدر الحقا.
وي�شري مكتب الإح�صاءات الوطنية �إىل �أن البيانات التي ي�ستند
�إليها التقدير الأول �أقل من ن�صف البيانات التي ح�صل عليها
لتقدير النمو يف الربع الثالث.
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صفقة

�أع���ل���ن���ت وزارة ال���دف���اع
الأم�يرك��ي��ة (ب��ن��ت��اغ��ون) عن
�صفقة ل��ت��وري��د  90طائرة
م��ن ط���راز �إف -35بقيمة
 8.5مليار دوالر مع �رشكة
لوكهيد مارتن لل�صناعات
الع�سكرية.

بناء

�أعلنت �رشكة �أمازون لتجارة
التجزئة عرب االنرتنت �أنها
ت��ع��ت��زم ب��ن��اء م��رك��ز ل�شحن
ال��ب�����ض��ائ��ع ج���وا يف م��ط��ار
�سن�سيناتي/نورثرين
كنتاكي ،يف منطقة هيربون
بوالية كنتاكي الأمريكية،
لدعم �أ�سطولها املتنامي من
الطائرات.

نفي

ن��ف��ت ال��وك��ال��ة الأوروب���ي���ة
ل�سالمة الطريان تقريرا بثه
تلفزيون «العراقية» مفاده
ب����أن �أوروب����ا رف��ع��ت احلظر
الذي فر�ضته على الطائرات
ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ُي�سمح لها
ب���دخ���ول امل���ج���ال اجل���وي
للبلدان الأوروبية.

غرامة

ت���واج���ه ��شرك��ة ف��ي�����س��ب��وك،
امل��ال��ك��ة مل��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي ال�شهري ،ق��رارا
ق�ضائيا بدفع  500مليون
دوالر ،كتعوي�ض عن ا�ستخدام
غ�ير ��شرع��ي لتكنولوجيا
ال���واق���ع االف�ترا���ض��ي ال��ذي
ابتكرته �رشكة �أخرى.
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
باكستان

�رشكة باك�ستنية متخ�ص�صة ب�صنع
وت�صدير مالءات اال�رسة واملنا�شف
والبهارات  ،تبحث عن م�ستوردين .
للإت�صال:
KGC

هاتف 9202136320577+
بريد الكرتوين customersupport@ :
grpofcompanies.org
www.
:
الكرتوين
موقع
grpofcompanies.org

�رشكة باك�ستانية ت�أ�س�ست يف العام
 1948متخ�ص�صة بزرع االرز والقمح
و�صنع الطحني والنخالة نود اقامة
عالقات مع م�ستوردين لبنانيني.
للإت�صال

Karim Karobar
هاتف922132733465+:
فاك�س922132733465+:
بريد الكرتوين abdul karim@karim:
karobar.com

بريطانيا

�رشكة بريطانية متخ�ص�صة ب�صنع
االجهزة الال�سلكية لتطبيقات بحربة
وار�ضية يف جماالت مكافحة احلرائق
واالنقاذ والنفط والغاز واالمن والدفاع
 ،تود اقامة �رشاكات مع م�ستوردين
لبنانني
للإت�صال

هاتف 359886680640+:

VENNI

موقع الكرتوين www.venni.com :

بريد الكرتوين:
satanasova@intercomgroup.bg

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
املولدات التي تعمل على النيرتوجني
تبحث عن موزعني يف لبنان
للإت�صال Simtar Makina :
موقع الكرتوين www.simtarmakina. :

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع الكابالت،
خ�صو�صا  LPEوالكابالت اخلالية من
الهالوجني مهتمة بالتعاون مع �رشكات
لبنانية
للإت�صال

com

�رشكة تركية متخ�ص�صة بزراعة
االزهار للم�ساحات الداخلية واخلارجية
تود التعاون مع م�ستوردين لبنانني
للإت�صال :

KYM
هاتف 902163942301:
بريد الكرتوينsarra@kymkable.com:

موقع الكرتوين :
www.kymkable.com

Doga peyzaj

هاتف +902268148777:
بريد الكرتوين@hortiplants. :

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
وت�صدير طحني القمح وال�سميد  ،ت�سعى
لإقامة عالقات مع م�ستوردين لبنانيني
للإت�صال

com

موقع الكرتوين www.hortiplants.com:

تشيكيا

ERGUN FOODS
هاتف 905348422565+:
فاك�س 903244823765+:
بريد الكرتوين umut@ergungida.com:
موقع الكرتوينwww.ergengida.com

�رشكة ت�شيكية متخ�ص�صة بتوزيع
الهواتف الذكية املتخ�ص�صة لكبار ال�سن
واالطفال با�سم  Aligatorتبحث عن
م�ستوردين
لالت�صال

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
ال�صفائح االكريليكية تبحث عن
م�ستوردين لبنانيني
للإت�صال

Adart Computers
موقع الكرتوين kadlec@adart.cz:
موقع الكرتوين www.aligator.cz:

ENTEL 4K
هاتف+442082360032:
فاك�س+442082360082:
بريد الكرتوينjibran@entel.co.uk:
موقع الكرتوين www.entel.co.uk:

بلغاريا

�رشكة بلغارية متخ�ص�صة ب�صنع وجتارة
الفوالذ  ،ت�سعى لإقامة عالقات مع
�رشكاء اجانب
للإت�صال

سولينو

Intercom Group
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الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع ال�سبائك
امل�ضادة للت�آكل وا�سالك اللحام ،ت�سعى
لتوطيد عالقتها مع م�ستوردين اجانب
للإت�صال

Shanghai Veyuen Special Steel
هاتف +8631167266821:
بريد الكرتوين admin@veyuensteel.:
com
موقع الكرتوين www.veyuensteel.:
com

الكويت

�رشكة كويتية متخ�ص�صة ببيع النفط
اخلام تبحث عن مروجني ملنتجاتها
للإت�صال
Decon Oil&Gaz
بريد الكرتوينMichel.bromwich@:
hotmail.com
موقع الكرتوين www.deconoiland.:
webs.com

ليبيا

�رشكة ليبية تن�شط يف قطاع اال�سترياد،
تبحث عن منتجات جديدة يف قطاع
املواد الغذائية ذات جودة عالية وا�سعار
مناف�سة لتكون الوكيل احل�رصي لها يف
ليبيا
للإت�صال
الزاهرة ال�سترياد املواد الغذائية
هاتف+21351459
بريد الكرتوينamin@azahera.com.ly

مصر

�رشكة م�رصية متلك م�صانع لتعبئة
املنتجات تخدم  pepsiو
وغريهما تود اقامة عالقات مع �رشكاء
لبنانيني
للإت�صال
HI-PACK
هاتف+2015411066 :
موقع الكرتوين www.hipackgroup.
: com

واالرز والقمح والذرة وال�صويا وال�سمم
والبهارات واخل�ضار تود اقامة عالقات
مع م�ستوريدين لبنانيني
للإت�صال Comexworld Commodities

Coporataion
موقع الكرتوينwww. Comexglobal.:
net

�رشكة هندية متخ�ص�صة بتجارة النب
والقطن والكاكاو تود اقامة عالقات مع
م�ستوريدين لبنانيني
للإت�صال

ECOM TRADING
هاتف 919611200980+:
بريد الكرتوين indiatradecoffee@ :
ecomtrading .com
موقع الكرتوين www. Ecomtrading:

�رشكة هندية متخ�ص�صة ب�صنع
املكاب�س واملفكات والكابالت تبحث
عن �رشكاء
للإت�صال
Canco Fasteners
هاتف 910114766166+ :

بريد

الكرتوين

sales11@:

cancofasteners.com
موقع الكرتوين www.cancofasteners :
.com

وكالة هنية ت�ؤجر ايدي عاملة من
الهند ونيبال وبنغالد�ش  ،ت�سعى لتوطيد
عالقتها مع �رشكاء لبنانيني
للإت�صال :
Manpower consultancy

هاتف 914027703199+

بريد

الكرتوين

hindustamanpower.com

@hrd

هولندا

�رشكة هولندية متخ�ص�صة ب�صناعة
اربطة احلديد امل�سلح والفوالد بخا�صة
يف امل�شاريع ال�ضخمة ت�سعى لتوطيد
عالقاتها مع �رشكات لبنانية لت�سويق
منتجاتها
للإت�صال

TYTE CKER

موقع الكرتوين WWW.TYTECKER. :
COM

اليونان

�رشكة يونانية ت�صنع النبيذ وت�صدره
لثالثة بلدان  ،تود اقامة �رشاكات مع
م�ستوردين لبنانيني
للإت�صال

Repanis estate

هاتف+302106837390:
الكرتوينexportsrepanis@:
بريد
repanis.gr
موقع الكرتوينwww.repanis. gr :

�رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
امل�صاعد وال�سالمل الكهربائية تبحث عن
م�ستوردين.
للإت�صال :
PAPPAS Elevators &Escalators
هاتف 302102320086+:
فاك�س 302102320267+ :
موقع الكرتوين www.pappaslift.gr :

cadberry

الهند

�رشكة هندية متخ�ص�صة با�سترياد
وت�صدير ال�سلع الزراعية كال�سكر

الفا انترفود
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
منتدى المرأة العربية

معرض الطاقة /2016كهربائيات

معرض هوريكا

اسبوع الديزاين  /اكسسوارات وموضة

يقام يف البيال
(من تنظيم اي اف بي)
من 2017/5/19-16

يقام يف فندق four seasons
(من تنظيم جمموعة االقت�صاد واالعمال)
2017\4\12

يقام يف ZAITOUNA BAY

يقام يف البيال
(من تنظيم هو�سبيتاليتي �رسفي�زس)
من 2017/4/7-4

(من تنظيم غاتا ايقنت�س اند برومو�شن)
2017/5/23-17

بروجكت ليبانون /2016بناء

دريم Real Estate/2017

مؤتمر سمارت اكس

معرض wedding follies 2017

يقام يف البيال
(من تنظيم بروموفري)
من 2017/7/2-6/25

يقام يف البيال
(من تنظيم اي اف بي)
من 2017/5/19-16

يقيم يف البيال
(من تنظيم بروموفري)
من 2017/11/6-2

يقام يف forum de beyrouth
)من تنظيم )MICE
من 2017/5/21-18

 معارض ومؤتمرات في العالم 
 اسبانيا/برشلونة

املعر�ض الدويل للتحميل
(هاتف )34932414620+
من 2017/4/-3 1
ا�سبانيا /مدريد
املعر�ض الدويل لل Franchise
هاتف()34917225795+
من 2017/4/22-20

اسبانيا/برشلونة

املعر�ض الدويل للأزياء
degourmet

املعر�ض
(هاتف)34902090014+:
من2017/4/23-21

اسبانيا/مدريد

لل�صحة

املعر�ض الدويل للطاقة والبيئة
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Salon

(هاتف )34932332000+:
من 2017/4/-28 25

اسبانيا /برشلونة
الدويل

(هاتف )34915489651+
من 2017/4/27 24-

Digital Business
()+34917942830
من2017/5/25-23

اسبانيا/برشلونة

املعر�ض الدويل للبيئة
هاتف 0+34932332687 :
من 2017/5/26-22

اسبانيا/مدريد

املعر�ضDigital Enterprise Show
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اسبانيا /برشلونة

معر�ض بر�شلونة للبناء

هاتف 0+34952233200 :
من 2017/5/26-23

اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل Real Estate
(هاتف )34915774797+
من 2017/5/28-25
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نتفاءل بالخير  ..لنجده
قبل عامني حتديداً ،ومع �إقفال معرب ن�صيب احلدودي �سيطر الت�شا�ؤم على خمتلف �أرجاء القطاع ال�صناعي الغذائي �إذ كان
من املتوقع �أن يدخل القطاع يف مرحلة �صعبة نتيجة عدم قدرته على ت�رصيف �إنتاجه يف ظل جمموعة من التحديات كانت
عقيمة على الإ�صالح طيلة �سنوات طوال.
عامان مرّا ،وها هي “ال�صناعة والإقت�صاد” تعد ملف ًا �آخر حول ال�صناعات الغذائية ،لت�صطدم بواقع مده�ش مفاده �أن كرثاً من
ال�صناعيني عمدوا اىل تو�سيع م�صانعهم و�ضخ ا�ستثمارات جديدة ،اعتقاداً منهم �أن ال�سوق ت�شهد انخفا�ضات وارتفاعات ،وال بد
يف زمن االنخفا�ض من التجهيز ليكونوا على �أهبة اال�ستعداد لإلتقاط الفر�ص يف الوقت املنا�سب.
التوجه يف
ّ
اخلرب املفرح هذا ،يرافقه تفا�ؤل �شامل يف خمتلف �أرجاء القطاع �إذ ال تزال مفاعيل انتخاب رئي�س اجلمهورية وتغيرّ
التعاطي مع القطاع ال�صناعي تبث م�شاعر االطمئنان لدى القيمني على القطاع.
�أمامنا م�ستقبل ،من امل�ؤكد �أن ال�صناعات الغذائية �ستبقى �سفرية لبنان اىل اخلارج كما يحلو للبع�ض و�صفها ،ف�إنتاج
ال�صناعيني اللبنانيني يطوف ،وبح�سب مدير عام بيماتيك” خالد بكري ،يف كل �أرجاء الدنيا.
نعم� ،إنهم ي�ستحقون و�سام ًا ،كما يعتقد عميد ال�صناعيني الغذائيني جورج ن�رصاوي .فهم مثابرون� ،شجعان� ،صبورون ،يع�شقون
عملهم ،متم�سكون بوطنهم ومعه على ال�رساء وال�رضاء.
هم طموحون ،ولي�س �أي طموح بل طموح عاملي يجعلهم يفكرون ب�أ�سواق ال�صني التي اعتقد �أنها لن تكون ع�صية عليهم ،فهم
عرفوا الطريق اىل الأ�سواق اخلارجية منذ زمن طويل ،والتزموا بكل متطلباتها ،و�سعوا بقوة كي ت�سري عليها م�ؤ�س�ساتهم.
هم اذكياء ،ففي ظل ارتفاع تكاليف �إنتاجهم اختاروا التم ّيز من خالل اجلودة ،فخلقوا خمتربات يف م�صانعم منذ ع�رشات
ال�سنني وحر�صوا على �ضم �أبرز الكادرات الب�رشية اىل فريق عمل م�ؤ�س�ساتهم .كما �سلكوا خيار تعزيز هذه اجلودة عرب ا�ستيفاء
معايري �شهادة الأيزو التي من �ش�أنها �أن حتدث خرق ًا يف املفاهيم ال�سائدة يف عملية الإنتاج وتقدمي اخلدمات ،من خالل حتفيز
الإداريني واملهنيني يف القطاعني العام واخلا�ص على �رضورة مواكبة امل�ستجدات واملتغريات العاملية ال�رسيعة املتالحقة،
وت�شجيعهم على رفع م�ستوى الأداء وحت�سني نوعية اخلدمات وتخفي�ض تكاليف الت�شغيل ،وتطوير �إجراءات و�أ�ساليب العمل،
وذلك من خالل تطبيق �أدوات اجلودة ومعايريها ،والتي ا�ستحقوا من خاللها نيل �شهادة الأيزو الدولية”.
هم حق ًا ناجحون ،فن�سبة الب�ضائع اللبنانية املرفو�ضة يف اخلارج حققت انخفا�ضا كبريا يف ن�سبة الرف�ض خالل ال�سنوات
الثالث الأخرية ،ما ي�ؤكد ب�أن �صناعة لبنان الغذائية بخري.
هم ماهرون يف التقاط الفر�ص ،ففي حني تغيب الدولة عن دعم القطاع ب�شكل كبري ،ت�ؤكد الأرقام الآثار الإيجابية
الكبرية للدعم الذي قدمه وما زال يقدمه االحتاد الأوروبي من خالل متويل برنامج اجلودة يف وزارة االقت�صاد
والتجارة ،الذي جنح حتى الآن يف دعم �أكرث من  50م�صنعا غذائيا جنحت يف تطبيق معايري �سالمة الغذاء
والتتبع الدولية وح�صلت على �شهادات االيزو الدولية.
هم وغريهم من ال�صناعيني �أمل امل�ستقبل .فكل املعطيات ت�شري اىل �أن القطاع ال�صناعي برمته �أمام
فر�صة حقيقة للنهو�ض به �إذ من املنتظر �أن تعمل احلكومة على حتفيز القطاع عرب احلد من
التهريب ووقف الإغراق الذي تتعر�ض له الأ�سواق اللبنانية معتمدة مبد�أ املعاملة باملثل
وتكاف�ؤ الفر�ص وفر�ض �إجراءات حمائية ودعم الأكالف الإنتاجية و�إقفال امل�ؤ�س�سات غري
ال�رشعية �إ�ضافة اىل العمل على رفع ال�صادرات اىل الأ�سواق اخلارجية.
ورغم التفا�ؤل الكبري ،ف�إن بع�ض القلق ي�سيطر على النفو�س �إذ �إن �أداء احلكومات
ال�سابقة والطبقة ال�سيا�سية التي ال تزال يف احلكم ال يب�شرّ باخلري .لكن ال
خوف ،فكل النجاحات التي حققتها ال�صناعات اللبنانية كانت مبجهود
فردي من ال�صناعيني ما يعني �أن ال تراجع للقطاع ،ليبقى املطلوب
يف املرحلة اجلديدة هو �أن «نتفاءل باخلري لنجده».

ملف العدد
آفاق نمو واسعة تع ّززها فرص استثمارية واعدة

الصناعات الغذائية ..سفيرة لبنان الى العالم
ال�سمات التناف�سية العالية العائدة �إىل
ال�شهرة التي يكت�سبها املطبخ اللبناين
عاملي ًا ،وذوق ال�صناعيني اللبنانيني
وقدرتهم على االنفتاح ،م ّكنت قطاع
ال�صناعات الغذائية من غزو الأ�سواق
اخلارجية يف خمتلف دول العامل .يف
ال��دول العربية ،الأمريكية ،الأوروب��ي��ة،
الأفريقية ويف �أي مكانٍ يف العامل جتد
هذه املنتجات املو�سومة ب�شعار «�صنع
يف ل��ب��ن��ان» ت��دغ��دغ ح��ن�ين اجل��ال��ي��ات
اللبنانية التي �أ�ضحى لها الف�ضل الأكرب
وتو�سع رقعة انت�شاره.
يف جناح القطاع
ّ
وت�شهد �صادرات القطاع ازدياداً م�ضطرداً،
ترتبع يف معظم الأحيان يف املراتب
اذ ّ
الأوىل يف ترتيب ال�صادرات ال�صناعية
اللبنانية �إىل الأ�سواق اخلارجية .ويعود
جناح ال�صناعات الغذائية يف الأ�سواق
اخلارجية اىل عوامل متعددة ،ت�أتي يف
طليعتها اجل��ودة والنوعية اللتان � ّأدت��ا
اىل تنامي الطلب عليها يف الأ���س��واق
اخلارجية .كما �أدت الأح���داث الدائرة
يف �سورية دوراً يف منو القطاع ،وذلك
نتيجة ت�ضا�ؤل ح�صة ال�صادرات ال�سورية
�إىل الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ي متت
الإ�ستعا�ضة عنها عرب رفع الطلب على
املنتجات اللبنانية.

السكاكر والحلويات في مقدمة
الصادرات

ارتفعت �صادرات لبنان من املنتجات
الغذائية ال�صناعية م��ن  422مليون
دوالر ع���ام � 2012إىل  548مليون
دوالر ع��ام  .2015و�شكلت ���ص��ادرات
القطاع ن�سبة  20.7يف املئة من جمموع
ال�����ص��ادرات اللبنانية يف العام 2015
و % 36.5من جممل ال�صادرات ال�صناعية
لعام  2015اذ بلغ معدل النمو ال�سنوي
املركب لل�صادرات  % 11.2بني عامي
 2012و.2015
واحتلت �صادرات ال�سكاكر واحللويات
املرتبة الأوىل �إذ بلغت  % 37.4من جممل
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  160ني�سان 2017

�صادرات ال�صناعات الغذائية اللبنانية
تليها امل�رشوبات واخل��ل وامل�رشوبات
الروحية بن�سبة  ،% 22.4فيما ح ّلت
اخل�رضوات والفواكه املعلبة يف املرتبة
الثالثة بن�سبة .% 14.8
تتجه الن�سبة الأك��ب�ر م��ن ���ص��ادرات
ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ن��ح��و ال��ب��ل��دان
العربية (با�ستثناء بلدان اخلليج) بن�سبة
 % 55.1من جم��م��وع ال�����ص��ادرات يف
العام  ،2015حيث بلغت ن�سبة �صادرات
ال�صناعات الغذائية اللبنانية اىل �سورية
 ،% 35.1العراق  % 13و م�رص .% 3.8
و�سجلت ن�سبة ال�صادرات اىل دول جمل�س
التعاون اخلليجي ح��واىل  % 18.4من
جمموع هذه ال�صادرات ،وحلت ال�سعودية
يف امل��رت��ب��ة الأوىل ب�ين ه���ذه ال���دول
با�ستريادها بحو  % 8.5م��ن جمموع
ال�صادرات ال�صناعية ،تلتها االم��ارات
 % 3.7و قطر  .% 3وح ّلت �أوروب���ا يف
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بح�صة و�صلت �إىل
املرتبة الثانية
ّ
 % 10.4يف حني ح ّلت �أفريقيا باملرتبة
الثالثة.

ميزات تنافسية وفرص استثمارية

ويت�سم ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات الغذائية
مبميزات تناف�سية تتم ّثل بتو ّفر اليد
املتخ�ص�صة وذات الكلفة
ال��ع��ام��ل��ة
ّ
املنخف�ضة ،وج��ود رواب���ط وثيقة مع
وم��ت��ن��وع ،دع��م
ق��ط��اع زراع����ي ق���وي
ّ
م�ؤ�س�ساتي من احلكومة بحيث تتو ّفر
م�ؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطوير
(مبا يف ذلك  3خمتربات) ومدر�سة مهنية
متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية،
و�شهرة املطبخ اللبناين عاملي ًا.
ويتمتع القطاع ،الذي بلغ حجمه مليار
و 100مليون دوالر من الناجت املحلي
الإجمايل عام  ،2013بفر�ص ا�ستثمارية
�ش ّتى �أ���ش��ارت �إليها امل�ؤ�س�سة العامة

المكسرات..
إعادة تشكيل ضرورية

و�شددت «ايدال» يف درا�ستها على «�رضورة
ّ
�إع���ادة ت�شكيل وهيكلة �سل�سلة ت�صنيع
الفواكه املجففة واملك�رسات خللق قيمة
�أعلى ،بحيث ت�صبح املحام�ص اللبنانية
مورداً ثابت ًا للأ�سواق الإقليمية بعد حتقيق
متطلبات �شهادة اجلودة التي ين�ص عنها
االحتاد الأوروبي» .فوفق �أرقام الدرا�سة،
يوجد يف لبنان  42حمم�صة لإعداد الفواكه
املجففة واملك�رسات ،ومعظمها يرتكز يف
�شمال لبنان حيث يوجد  16حمم�صة ،ويف
جبل لبنان حيث يوجد  14حمم�صةّ � .أما
�صادرات الفواكه املجففة واملك�رسات لعام
 ،2015فقد بلغت نحو  126مليون دوالر.

الكينوا..
صناعة نامية

لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان «�إيدال»،
ع�بر درا���س��ة �أع ّ��دت��ه��ا ب��ع��ن��وان «فر�ص
اال�ستثمار يف قطاع ال�صناعات الغذائية
لعام .»2016
ت��رى «�إي����دال» يف درا�ستها � ّأن فر�ص
اال�ستثمار املتاحة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية تندرج �ضمن  5جماالت رئي�سية
ميكن �أن حتقق منواً كبرياً يف ال�سنوات
املقبلة ،ه��ي زي��ت ال��زي��ت��ون ،منتجات
الأل��ب��ان والأج��ب��ان ،الفاكهة املجففة
واملك�رسات ،الأغذية املعلبة والنبيذ.

زيت الزيتون  ..األكثر شهرة

وتتوقع ايدال يف درا�ستها وجود فر�ص منو
يف �إنتاج زيت الزيتون البكر املمتاز من
�أ�صناف جديدة من الزيتون ،كما اعتربت
�أن زيوت الزيتون بنكهة الأع�شاب والتوابل
املختلفة ،مع تزايد �شعبيتها ،مت ّثل فر�صة
ا�ستثمارية جيدة يف ال�سوق اللبنانية.

ويعترب زيت الزيتون من بني املنتجات
الغذائية ال�صناعية اللبنانية الأك�ثر
�شهرة ،وهو يكت�سب املزيد من الفر�ص
يف كل من الأ�سواق املحلية والعاملية،
نظراً �إىل جودته و�أ�سعاره التناف�سية.
ويف عام  ،2015بلغت �صادرات زيت
الزيتون  25.7مليون دوالر ،بزيادة
ق��دره��ا  % 27ع��ن م�ستويات .2014
وتذهب  % 21من هذه ال�صادرات �إىل
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،تليها
ال�سعودية بـ .% 20
الألبان والأجبان ..فر�ص واعدة ووفق ًا
لـ«ايدال» يحمل قطاع �صناعة منتجات
الأل��ب��ان والأج��ب��ان ف��ر���ص�� ًا لل�صناعة
ال��ع�����ض��وي��ة .وال �سيما �أن «اه��ت��م��ام
امل�ستهلكني اللبنانيني بال�صحة والعافية
ينمو ب�رسعة ،ما يخلق فر�ص ًا جديدة
لت�صنيع منتجات الألبان الع�ضوية ،وال
�سيما تلك التي ت�ستهدف الأطفال.
وا���س��ت��ورد لبنان ع��ام � 2015أل��ب��ان�� ًا
و�أجبان ًا بقيمة  307ماليني دوالر ،فيما
�صدر فقط بقيمة  7ماليني دوالر .ت�شري
ّ
الدرا�سة �إىل �أنه يوجد يف لبنان نحو 31
ترتكز يف البقاع،
م�صنع �ألبان و�أجبان ّ
حيث يوجد  17م�صنع ًا ،وجبل لبنان
حيث يوجد  11م�صنع ًا.
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وحلظت درا�سة «�إي���دال» طلب ًا متزايداً
على احلليب النباتي مثل حليب ال�صويا،
حليب جوز الهند ،حليب ال�شوفان وحليب
وبناء عليه ،ترى يف هذا التوجه
اللوز.
ً
�صناعة نامية .كذلك� ،إن الطلب العاملي
على منتجات الكينوا �أدى �إىل ظهور
منتجات جديدة يف جمال �إنتاج الكينوا،
فبات هناك طلب على طحني الكينوا،
رقائق الكينوا وحبوب الكينوا ،وبالتايل
ت��رى امل�ؤ�س�سة فر�ص ًا لال�ستثمار يف
هذا املجال ،خ�صو�ص ًا �أن �إنتاج الكينوا
عاملي ًا بلغ عام  2013نحو � 114ألف طن.

مستقبل النبيذ:
طلب على النوعية الفاخرة

قيمة
و�إذ توقعت «�إيدال» فر�ص ًا ا�ستثمارية ّ
يف �صناعة النبيذ ،ربطت ه��ذا النجاح
بالتحول نحو �إنتاج نبيذ عايل اجلودة
ّ
موجه �إىل متذوقي النبيذ ال��راق��ي .ويف
الواقع ،تبلغ قيمة �صناعة النبيذ اللبناين
 41مليون دوالر ،وتعتمد بنحو رئي�سي
على ال�صادرات .ي�شمل هذا القطاع 40
م�صنع نبيذ 21 ،منها يف البقاع ،وتنتج
نحو  8.5ماليني زجاجة نبيذ �سنوي ًا،
بحيث ي�سيطر م�صنعو ك�سارة وكفريا على
وي�ص ّدر
ما يقارب ن�صف قيمة الإنتاجَ .
النبيذ اللبناين �إىل �أكرث من  40بلداً ،وت�شري
الأرقام �إىل �أن  % 32من �صادرات النبيذ
موجهة �إىل بريطانيا و� % 17إىل فرن�سا.
العدد  160ني�سان 2017
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ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفقا للنظام اجلمركي املن�سق ،تدرج ال�صناعات الغذائية �ضمن البنود اجلمركية للف�صول  4والذي يت�ضمن
البان واجبان ومنتجاتها ،بي�ض طيور ،ع�سل طبيعي ،وغريها من منتجغات �صاحلة للأكل ،وكذلك الف�صول 15
وحتى الف�صل  24وهي تت�ضمن ال�شحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية ،ف�ضال عن اللحوم واال�سماك
املح�رضة واخل�ضار والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة وامل�رشوبات والنبغ وم�صنوعاته.
تعترب ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات من اهم ال�صناعات اللبنانية واكرثها ا�ستقطابا للر�ساميل املوظفة يف
ال�صناعة واليد العاملة ال�صناعية ،ويقدر حجم االنتاج يف هذه ال�صناعات باكرث من  1,7مليار دوالر وتبوات هذه
ال�صناعاتال�صدارةلناحيةعددامل�ؤ�س�سات( )%18,2واليدالعاملة()%24.9واالنتاج()%25.7والقيمةامل�ضافة
(.)% 26.3
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عجز بين اإلستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2016
نذكر هنا اىل ان اح�صاءات ا�سترياد وت�صدير ال�صناعات الغذائية ت�شري اىل ان لبنان يواجه مناف�سة كبرية يف
امل�ستوردات حيث بلغ العجز يف امليزان التجاري يف العام  2016مليار و  367مليون دوالر اي بارتفاع ن�سبته
 % 4,7مقارنة مع العام  2015حيث بلغ العجز يف امليزان التجاري مليار و  306مليون دوالر.
وجتدر اال�شارة اىل �أن قيمة �صادرات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2016بلغت  491,1مليون دوالر مقابل
 523,8مليون دوالر خالل العام  2015اي بانخفا�ض ون�سبته .% 6.3
اما م�ستوردات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2016بلغت مليار و  858.1مليون دوالر مقابل مليار و 829.7
مليون دوالر خالل العام  2015اي بارتفاع ون�سبته % 1,6
ومن هذه ال�صناعات الغذائية نرى انه بالن�سبة للدهون والزيوت بلغ العجز يف امليزان التجاري  118,9مليون
دوالر
اما بلن�سبة للخ�ضار والنباتات والفواكه امل�صنعة كان هناك فائ�ض يف امليزان التجاري وقدره  19.8مليون دوالر .
اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان التجاري فيها  53.6مليون دوالر.
�صادرات ال�صناعات الغذائية (الف دوالر)

2012

2013

2014

2015

2016

30,804

36,531

32,780

33,669

39,338

� -4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها
 -15دهون وزيوت
 -16حلوم وا�سماك م�صنعة
 -17م�صنوعات �سكرية
 -18كاكاو وم�صنوعاته
 -19م�صنوعات من حبوب او دقيق
 -20خ�رض ونباتات وفواكة م�صنعة
منوعة
 -21م�صنوعات غذائية ّ
 -22م�رشوبات
 -23بقايا الأغذية
 -24تبغ

20,437

م�ستوردات ال�صناعات الغذائية (الف دوالر)

املجموع

� -4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها
 -15دهون وزيوت
 -16حلوم وا�سماك م�صنعة
 -17م�صنوعات �سكرية
 -18كاكاو وم�صنوعاته
 -19م�صنوعات من حبوب او دقيق
 -20خ�رض ونباتات وفواكة م�صنعة
منوعة
 -21م�صنوعات غذائية ّ
 -22م�رشوبات
 -23بقايا الأغذية
 -24تبغ

املجموع

8,925

21,290
26,711

40,947

39,193

9,389

20,800
44,684

40,525

38,666

8,883

24,858
50,675

51,401

46,515

6,205

7,421

14,454

16,738

72,208

77,933

36,126

38,038

38,924

49,514

108,449

115,956

127,738

126,588

108,524

79,973

100,009

101,795

82,042

63,253

13,043

25,350

17,646

51,837
3,345

71,027
7,922

83,147
3,712

88,570

72,234

1,238

1,981

22,206

431,913

498,553

556,855

523,804

491,046

2012

2013

2014

2015

2016

297,179

351,303

401,949

307,214

292,327

102,465

114,341

116,359

99,877

103,807

81,391

92,459

95,810

94,538

194,601

162,981

199,454

176,423

208,295

242,455

243,864

278,694

272,636

178,426

194,150

202,888

196,903

213,336

112,632

112,578

142,732

123,667

143,352

144,379
338,940

1,894,473

137

89,839

124,232
270,905

1,960,781

164,853

164,018

202,870

73,184

169,064

186,892

158,215

88,566

132,014
225,097

2,001,026

92,013

88,734

86,638

124,892
176,882

1,829,746

116,886
173,925

1,858,101
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ال�صناعات الغذائية
تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية:

1.960.8

باملقارنة بني االعوام  2012و  2016فقد ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�صناعية الغذائية من 431.9
مليون دوالر يف العام  2012اىل  491مليون دوالر يف العام . 2016
�شكلت هذه ال�صادرات ما ن�سبته  % 9.6من اجمايل ال�صادرات اللبنانية يف العام  ، 2012و�صوال
اىل  % 16.5يف العام .2016
يف املقابل انخف�ضت قيمة م�ستوردات ال�صناعات الغذائية من مليار و  894.5مليون دوالر يف العام
 2012اىل مليار و  858.1مليون دوالر يف العام .2016
�شكلت هذه امل�ستوردات ما ن�سبته  % 8.9من اجمايل امل�ستوردات اللبنانية يف العام 2012
وارتفعت اىل  % 9.9يف العام .2016

ولكو بي

مبتيكو
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 1-1صناعة الدهون والزيوت

ب المستوردات

أ -الصادرات

ارتفعت قيمة �صادرات الدهون والزيوت من 30.8
مليون دوالر يف العام  2012اىل  39.3مليون
دوالر يف العام 2016وذلك بن�سبة .% 27.6
ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات الدهون
والزيوت عام  2016بن�سبة  % 17.8تلتها الواليات
املتحدة االمريكية بن�سبة  .% 14.1ثم االمارات
العربية املتحدة بن�سبة  % 9.5وهولندا بن�سبة 8.2
 %والكويت بن�سبة  % 8.1وفرن�سا بن�سبة % 7.1
والعراق بن�سبة .% 6.5

انخف�ضت قيمة م�ستوردات الدهون والزيوت
من  194.6مليون دوالر يف العام  2012اىل
 158.2مليون دوالر يف العام  2016وذلك
بن�سبة .% 18.7
ت�صدرت اوكرانيا اهم موارد ا�سترياد الدهون
والزيوت يف العام  2016بن�سبة  % 28.5تلتها
تركيا بن�سبة  % 10.8وماليزيا بن�سبة % 10.5
وال�سعودية بن�سبة  % 10.3ورو�سيا بن�سبة 7.8
 %وم�رص بن�سبة .% 7.2

 2-1صناعة الخضار والنباتات والفواكه

ب المستوردات

أ – الصادرات

ارتفعت قيمة م�ستوردات حم�رضات اخل�ضار
والنباتات والفواكه من  73.2مليون دوالر يف العام
 2012اىل  88.7مليون دوالر خالل العام 2016
اي بن�سبة % 21.2
ت�صدرت االرجنتني اهم موارد ا�سترياد حم�رضات
اخل�ضار والنباتات والفواكه بن�سبة  % 55تليها
تايالند بن�سبة  % 12.1ثم هولندا % 6.6
وال�سعودية بن�سبة  % 5.2ثم فرن�سا بن�سبة % 5.1
و�سوريا وايطاليا وم�رص بن�سبة  % 4.9لكل منها.
جتدر اال�شارة كما ذكرنا �سابقا اىل انه بالن�سبة
ملح�رضات اخل�ضار والنباتات والفواكه كان هناك
فائ�ض يف امليزان التجاري وقدره  19.8مليون دوالر.

ا�ستقرت قيمة �صادرات حم�رضات اخل�ضار
والنباتات والفواكه حيث كانت  108.4مليون
دوالر يف العام  2012فا�صبحت  108.5مليون
دوالر يف العام  2016اي بفارق ال يذكر ،فقد
ارتفعت قليال يف ال�سنوات  2013و  2014و
 2015ثم انخف�ضت اىل نف�س امل�ستوى.
ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات حم�رضات
اخل�ضار والنباتات والفواكه بن�سبة % 20.6
وتلنها الواليات املتحدة االمريكية بن�سبة % 8
ثم هولندا بن�سبة  % 6.3والعراق بن�سبة 6.1
 %واملانيا بن�سبة  ،% 6ثم الكويت بن�سبة 5.7
 %وقطر بن�سبة % 5

قرطاس
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ال�صناعات الغذائية
 3-1صناعة المشروبات
تت�ضمن �صناعة امل�رشوبات م�صانع امل�رشوبات الروحية وم�صانع النبيذ وم�صانع امل�رشوبات املرطبة واملياه .

يف العام  2016ا�ست�أثر العراق  % 22من اجمايل �صادرات �صناعة امل�رشوبات وتليه الواليات
املتحدة االمريكية بن�سبة  % 8ومن ثم هولندا بن�سبة  % 7.3ويليها فرن�سا بن�سبة  % 6واالردن
بن�سبة  % 3.9وال�سعودية بن�سبة .% 3.7
اما بالن�سبة للم�ستوردات يف العام  2016فقد ا�ست�أثرت فرن�سا بن�سبة  % 16.5من م�صادر امل�رشوبات
امل�ستوردة يف لبنان وتليها ال�سعودية بن�سبة  % 10.5واملانيا بن�سبة  % 7.1والنم�سا  % 6.2وايطاليا
.% 3.3
المصدر - :مديرية الجمارك اللبنانية

شركة ايسكو للصناعة والتجارة
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مقابلة
دعا الى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع الصناعات الغذائية

عيتاني :مستعدون للوقوف إلى جانب المستثمرين

لي�س يف لبنان فح�سب� ،إمنا يف دول العامل كافة يحظى قطاع ال�صناعات الغذائية باهتمام متزايد ملا
يوفره من فائدة تتكامل مع القطاع الزراعي بالإ�ضافة �إىل �أهميته على ال�صعيد الإ�سرتاتيجي والأمن
الغذائي وم�ساهمته يف االكتفاء الذاتي للدول.
ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية امل�ساهم الرئي�سي يف االقت�صاد اللبناين� ،إذ �شكّلت منتجاته عام ، 2011
ما يقارب  26,3يف املئة من �إنتاج القطاع ال�صناعي وحواىل  2,2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل .كما
�أنه القطاع الأكرث توفريا لفر�ص العمل من �ضمن القطاع ال�صناعي ،حيث يوفر نحو  20,607فر�صة عمل� ،أي
ما يوازي ن�سبة  25يف املئة من اليد العاملة ال�صناعية.
ت�شكل هذه الأرقام م�ؤ�رشا قويا على �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به ال�صناعات الغذائية يف االقت�صاد
اللبناين كقطاع �صناعي رئي�سي يحقق منوا �سنويا مبعدل  7يف املئة .ويجذب امل�ستثمرين �إذ يتمتع
املتخ�ص�صة وذات الكلفة املنخف�ضة ،ووجود روابط وثيقة مع
مبيزات تناف�سية تتمثل بتوفّر اليد العاملة
ّ
قطاع زراعي قوي ومتن ّوع ،ودعم ًا م�ؤ�س�ساتي ًا من احلكومة عرب توفّر م�ؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطوير
(مبا يف ذلك  3خمتربات) ومدر�سة مهنية متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية� ،إ�ضافة اىل �شهرة املطبخ
اللبناين عاملي ًا.
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وفق ًا ملدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع
اال�ستثمارات يف لبنان «ايدال» املهند�س
نبيل عيتاين «�أث��ب��ت القطاع ،على مر
ال�سنوات� ،أن��ه يتمتع مبقومات عديدة
جعلته يح ّقق قفزة نوعية يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،وال�سيما خ�لال العام 2014
حيث �سجلت �صادراته معدالت قيا�سية
معتمدا على ال�سعي احلثيث م��ن قبل
القيمني على م�ؤ�س�سات الت�صنيع الغذائي
�إىل مواكبة �أحدث املوا�صفات واملعايري
الدولية يف الإنتاج والتو�ضيب .و�أعلن �أنه
«رغ��م �أزم��ة �إقفال احل��دود الربية التي
انعك�ست ت��راج��ع��ا حم����دودا يف حجم
�صادرات القطاع للعام � ،2015ش ّكلت
�صادراته نحو  36,5يف املئة من �إجمايل
ال�����ص��ادرات ال�صناعية ،ب��زي��ادة بلغت
ن�سبتها  32يف املئة بني  2011و.2015
ارتفاع حجم الإ�ستثمار
و�إذ ك�شف عيتاين عن �أن «درا�سة �أعدتها
بينت �أن عدد م�ؤ�س�سات
�إيدال عن القطاع ّ
هذا القطاع بات ي�شكل �أكرث من  20,35يف
املئة من جمموع امل�ؤ�س�سات ال�صناعية»،
�أعلن �أن «حجم اال�ستثمار يف القطاع
ارتفع ،بحيث و�سع العديد من امل�صانع
طور �آالته ومعداته،
خطوط �إنتاجه كما ّ
و�أُن�شئت العديد من الوحدات ال�صناعية
اجل��دي��دة م��ع �إدخ���ال �إن��ت��اج جديد �إىل
الأ�سواق م�ستندة اىل هذا الطلب».
و�أكد �أن «م�شاريع ال�صناعات الغذائية
اجل��دي��دة ك��ان��ت م��ن ب�ين امل�ستفيدين
الرئي�سيني من حوافز و�إعفاءات قانون
ت�شجيع اال�ستثمارات» .وقال« :منذ بدء
العمل بهذا القانون يف العام  ،2003فاقت
قيمة هذه امل�شاريع  107ماليني دوالر
�أمريكي .ووفرت نحو  1340فر�صة عمل.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أنه من بني
هذه امل�شاريع ،اربعة ا�ستفادت من حوافز
«اي��دال» يف تو�سيع من�ش�آتها وخطوط
�إنتاجها خالل العامني املا�ضيني ،فاق
جمموع قيمتها اال�ستثمارية  72مليون
دوالر وحدها».

الترويج والتسويق

و�أك���د عيتاين «�أن ق��ط��اع ال�صناعات
الغذائية يزخر بالفر�ص غري امل�ستثمرة
وباملقومات الواعدة واجلهوزية للنمو».
و�شدد على «�أن تنمية القطاع مرتبطة
ّ

منذ بدء العمل بقانون
تشجيع االستثمارات
في العام  ،2003فاقت
قيمة المشاريع في قطاع
الصناعات الغذائية الـ 107
ماليين دوالر ووفرت نحو
 1340فرصة عمل
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى بالقدرة
على ترويج وت�سويق هذا الإنتاج الذي
ب��ات على م�ستوى ع���الٍ م��ن اجل���ودة،
م��ع��ت�براً �أن اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��ط��رق
امل��ت��ب��ع��ة ح��ت��ى ال��ي��وم وال��ت��ي تتمثل
بامل�شاركة يف املعار�ض والن�شاطات
الدولية املتخ�ص�صة مبو�ضوع الغذاء
هي �إحدى الطرق ال�صحيحة نحو حتقيق
هذا الهدف ،لكنها لي�ست الوحيدة» .ور�أى
�أن «تطوير الإنتاج والتو�ضيب والتقدم
يف مو�ضوع مواكبة املعايري العاملية
ومعايري �سالمة الغذاء� ،إ�ضافة �إىل درا�سة
الأ�سواق املحتملة واالنتقال من الت�سويق
يف املجتمعات الإثنية �إىل الت�سويق يف
املجتمعات العاملية ،كلها خطوات تندرج
يف �إطار اال�سرتاتيجيات الطويلة الأمد
التي تعتمد على ر�ؤية م�ستقبلية وا�ضحة
لكيفية امل�شاركة يف ه��ذه الن�شاطات
و�آلية الدعم احلكومي واملجتمع الدويل.
كما �أنها ُتعترب عنا�رص �أ�سا�سية يف �سبيل
حتقيق الهدف املن�شود» .ودعا «يف هذا

يستمر العمل من أجل
تحقيق األهداف المشتركة
بين ايدال ونقابة الصناعات
الغذائية ومنها الترويج لهذه
الصناعات وعولمتها وزيادة
صادراتها ومساعدة منتجاتها
في ولوج األسواق العالمية
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الإط��ار من تن�سيق اجلهود بني النقابة
والقطاع العام لتكون اخلطوات املتخذة
�أكرث فاعلية وت�أثريا».

المعارض الدولية

و�شدد عيتاين على �أن «امل�ؤ�س�سة العامة
ّ
لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان «ايدال»
مل توفر �أي جهد لدعم م�شاركة ال�صناعات
الغذائية اللبنانية يف املعار�ض الدولية.
وك���ان م��ن نتائج ه��ذا ال��دع��م ات�ساع
ن�سبة امل�شاركة من قبل ال�صناعات
الغذائية اللبنانية يف املعار�ض الدولية،
فارتفعت ن�سبة امل�شاركة يف معر�ض
غلفود يف العام  2010على �سبيل املثال
ال احل�رص من ح��واىل  30عار�ضا اىل
 53عار�ضا يف غلفود  .2016هذا ف�ضال
عن مبادرات �أخرى لدعم �صادرات هذا
القطاع وت�سهيل دخولها �إىل الأ�سواق
و�أب��رزه��ا اجل�رس البحري لل�صادرات
اللبنانية  M.Lebال��ذي ا�ستحوذت
�صادرات ال�صناعات الغذائية عربه على
ن�سبة  9يف املئة من جمموع الب�ضائع
امل�صدرة».
ّ
و���ش��دد على «�أن «اي����دال» تتلقف كل
ّ
مبادرة من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير
ه��ذا القطاع وتعزيز مكانته وقدرته
التناف�سية على ال�صعيدين املحلي
والدويل .و�أعلن عن «ا�ستمرار العمل من
�أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة مع نقابة
ال�صناعات الغذائية ومنها الرتويج لهذه
ال�صناعات وعوملتها وزيادة �صادراتها
وم�ساعدة منتجاتها يف ولوج الأ�سواق
العاملية».
ودع���ا جميع املعنيني بال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة��� ،س��واء م��ن القطاعني العام
واخل��ا���ص ،للنظر �إىل ه��ذه ال�صناعة
كقطاع واعد ،كما دعا اىل �شبك الأيدي
لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لها
ت��ب��د�أ م��ن حت�سني الإن��ت��اج والتو�ضيب
وتنتهي عند الت�سويق والرتويج.
و�أعلن ا�ستمرار ا�ستعداد «ايدال» الكامل
واملطلق للوقوف �إىل جانب امل�ستثمرين
يف ه��ذا القطاع ومواكبة م�شاريعهم
وت�سهيلها� ،إ�ضافة �إىل موا�صلة امل�ساعدة
وامل�����س��ان��دة يف ال�ت�روي���ج مل��ا ل��ه من
انعكا�سات �إيجابية على �صورة لبنان يف
اخلارج.
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مقابلة
سوناكو  41 ..عاماً من التألق في عالم الصناعات الغذائية

نصراوي :القطاع أمام مرحلة جديدة

يعترب جورج ن�رصاوي �أحد الر ّواد يف قطاع ال�صناعات الغذائية،
فمعه �سارت �سوناكو الربيع على مر ع�رشات ال�سنوات على طريق
والتو�سع ،فح ّطت رحالها يف �أكرث من  75بلداً يف العامل،
التق ّدم
ّ
حتى �أ�صبح خبرياً يف �ش�ؤون القطاع ،ال بل مرجع ًا حتى ملناف�سيه
الذين ال يبخل عليهم بالن�صيحة .كيف وال وهو عميد ال�صناعات
الغذائية ويعترب نف�سه �أول املعنيني بنجاح القطاع وال �سيما
يف الأ�سواق اخلارجية التي من �ش�أنها تلبية طموح ال�صناعيني
اللبنانيني الذي ي�صفهم باملقاومني �إذ �سمحت لهم مبادراتهم
ٍ
أجنازات ق ّل نظريها يف ظل غياب دعم الدولة.
الفردية بتحقيق �
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م��وج��ة ال��ت��ف��ا�ؤل ال��ت��ي ت��ع��م القطاع
ال�صناعي يف الوقت الراهن من دون �شك
طاولت ن�رصاوي ،الذي �أكد يف حديث
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �أننا «نقف
اليوم �أمام مرحلة جديدة يف القطاع،
فبعد �أن كان اهتمام امل�س�ؤولني من�صب ًا
على قطاعي ال�سياحة واخل��دم��ات يف
املا�ضيُ ،يلم�س حالي ًا لدى امل�س�ؤولني
نية لتنمية القطاع ال�صناعي ،وال �سيما
�أن اخلطاب الرئا�سي ت�ضمن يف �إحدى
فقراته دع��م القطاع ،م��ا يدفعنا اىل
تفا�ؤل كبري بامل�ستقبل».
و�أك��د �أن «اتفاق ًا عقد بني ال�صناعيني
ووزير ال�صناعة د .ح�سني احلاج ح�سن
يق�ضي بو�ضع خطة لإحياء القطاع عرب
منح حماية له �أ�سوة بالدول الأخ��رى
التي متنع الإغ��راق عرب تقدمي حماية
للمنتجات».
وق���ال�« :أب���دى ال��وزي��ر د .احل��اج ح�سن
تفهم ًا كبرياً ونحن ب�صدد حت�ضري تقرير
تغرق منتجاتنا.
عن �أهم الأ�سواق التي ّ
وه��ذا �سيكون �أم���راً مفيداً لي�س فقط
للقطاع� ،إمنا للدولة التي �ستتمكن من
زيادة مداخيلها .وكجمعية �صناعيني
�رشحنا هذا املو�ضوع لرئي�س احلكومة
�سعد احلريري».
و�أ�ضاف« :ن�شعر اليوم �أن هناك تفاهم ًا
واتفاق ًا تام ًا بني امل�س�ؤولني على �إعادة
النهو�ض بالبلد ،وبد�أنا نلحظ دوران
عجلة العمل يف بع�ض ال��وزارات ،حيث
التقيد بت�رشيع القوانني .لكن �إعادة
يتم
ّ
ت�صويب م�سار الأمور حتتاج �إىل بع�ض
الوقت وعلينا �أن مننح الفر�ص ع ّلنا
ن�سري بالقطاع على الطريق ال�صحيحة».

ضرورة دعم القطاع

و���ش��دد ن����صراوي على «��ض�رورة دعم
ّ
قطاع ال�صناعات الغذائية الذي يعترب
�أح��د �أق��وى القطاعات ال�صناعية التي
تخلق فر�ص عمل والتي تقوي قطاعات
�أخرى وال �سيما القطاع الزراعي «.
واع��ت�بر �أن «الأزم����ة ال�سورية حملت

تداعيات �سلبية كثرية على القطاع� ،إذ
�إن �إقفال املعابر احلدودية �أدى دوراً
�أ�سا�سي ًا يف تراجع حجم ال�صادرات.
فمع �إقفال املعابر ارتفعت كلفة نقل
املنتجات اىل الأ�سواق العربية ،ما رفع
جزءاً من قدراتها
من �أ�سعارها و�أفقدها ً
التناف�سية».
ور�أى �أن «امل�صانع ال�سورية التي �أن�شئت
يف لبنان كان لها اي�ض ًا ت�أثري �سلبي
على القطاع� ،إذ �إنها عملت من دون
�ضوابط ومل تخ�ضع لر�سوم �أو �رضائب،
كما ا�ستفادت من الثقة التي يوليها
امل�ستهلكون لل�صناعة اللبنانية� ،إذ �إن
بلد من�ش�أ منتجاتها هو لبنان ما جعلها
مناف�س ًا حقيقي ًا للمنتجات اللبنانية».
و�أ�شار اىل �أن «�إقفال امل�صانع يف �سورية
وانتقالها اىل دول �أخ���رى ك���الأردن،
تركيا وم�رص جعل كلفة �إنتاجها �أدنى
من الإنتاج اللبناين وبالتايل جعلها
مناف�سه له وال �سيما �أنها يف بحث دائم
عن �أ�سواق للت�رصيف بعد فقدانها لل�سوق
ال�سورية».
و�أعلن �أن هذه العوامل �أدت اىل تراجع
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية ب�شكل
كبري حيث ت�شري الإح�صاءات اىل تراجع
ال�����ص��ادرات خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث
الأخرية حواىل املليار دوالر.

ناقوس خطر

ودق ن�رصاوي ناقو�س اخلطر معترباً �أن
ّ
ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه ينذر
ب�إقفال العديد من امل�صانع اللبنانية.
و�شدد على �أن «ال�صناعيني ميكن �أن
ّ
ي�ستعي�ضوا ع��ن الأ���س��واق اخلارجية
املفقودة بال�سوق الداخلية �إذا ما جرى
احلد من اال�سترياد ومتكنت املنتجات
اللبنانية م��ن تلبية ح��اج��ات ال�سوق
كافة».
واذ �أك��د وج��ود فر�ص كثرية للإنفتاح
على �أ�سوق جديدة ك�سوق ال�صني وتركيا
وام�يرك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ،اع��ت�بر ان «ه��ذا
االمر يتطلب دعم ًا من الدولة ليتمكن
ال�صناعيون من اال�ستمرار والتقدم».

تنظيم القطاع

واعترب ن�رصواي �أن «على الدولة تنظيم
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وتطبيقها

على جميع امل�ؤ�س�سات دون ا�ستثناء �إذ �إن
القانون الذي ال ي�رسي على امل�ؤ�س�سات
التي ال يتخطى حجم �أعمالها املئة �ألف
دوالر خلق فو�ضى يف ال�سوق �إذ يدفع
التاجر �إىل التعامل مع تلك ال�رشكات
بغية التهرب من هذه ال�رضيبة».
و�أ���ش��ار اىل �أن «وج���ود املناف�سة يف
القطاع �أمر طبيعي ،فمع ارتفاع �إنتاجية
امل�����ص��ان��ع ي��ك�ثر ال��ب��ح��ث ع��ن �أ���س��واق
الت�رصيف التي ي�ؤدي �ضيقها اىل خف�ض
الأ�سعار بهدف بيع املنتجات».
ور�أى �أن «قطاع ال�سوبرماركت يف لبنان
يرفع حدة املناف�سة يف القطاع حيث
يعمد التجار وب�سبب املناف�سة بينهم
�إىل فر�ض مبلغ معينّ �أو ثمن للرفوف
ما ي�ؤدي اىل تخفي�ض يف الأ�سعار بني
امل�صانع بهدف �ضمان وجود منتجاتهم
يف الأ�سواق».
ويف ح�ين دع���ا اىل «ف��ر���ض ق��ان��ون
يحمي ال�صناعي وينظم عمل قطاع
ال�سوبرماركت يف �أنٍ واحد» ،ك�شف �أن
«نقابة ال�صناعات الغذائية ا�ستقدمت
يف املا�ضي خ��ب�يراً �أوروب���ي��� ًا وج��رت
درا���س��ة ال��ق��ان��ون و�آل��ي��ة تنظيم قطاع
ال�����س��وب��رم��ارك��ت وق��دم��ت��ه اىل وزارة
الإقت�صاد بهدف تنظيم القطاع� ،إال �أنه
بقي يف الأدراج».
وك�شف �أن «النقابة عملت على م�شاريع
قوانني كثرية� ،إال �إن ع��دم اال�ستقرار
ال�سيا�سي يف البلد وما نتج منه من �شلل
وخلل يف �أداء امل�ؤ�س�سات انعك�س ب�شكل
�سلبي على جهودها».

صناعيون شجعان

ورد النجاح الكبري الذي ت�شهده امل�صانع
ّ
يف القطاع اىل روح املبادرة وال�شجاعة
التي يتمتع بها ال�صناعي اللبناين وقال:
«ال�صناعي اللبناين ي�ستحق و�سام ًا فهو
مقاوم وم��ق��دام� ،إذ يخرج من ال�سوق
اللبنانية م�شارك ًا يف معار�ض عاملية
بزخم لإدراك��ه التام �أن �ضيق ال�سوق
و�شدة املناف�سة فيها ال ت�سمح
اللبنانية ّ
له بتحقيق تطور ومنو ير�ضي طموحاته.
وفع ًال فتحت تلك املعار�ض �آفاق ًا وا�سعة
وعرفته �إىل �أ�سواق العامل وم ّكنته
�أمامه ّ
من ت�سويق �إنتاجه».
و�شدد على �أن��ه «خ�لال تر�ؤ�سه نقابة
ّ
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�أ���ص��ح��اب ال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة فتح
املجال �أمام القطاع كام ًال للم�شاركة
يف املعار�ض العاملية املتخ�ص�صة
حتت �شعار املطبخ اللبناين الذي �أحبته
�شعـوب الـعـالـم وا�ستهلكت منتجاته
ما و�ضع القطاع على �سكة من النجاح
امل�ستمر».
ال�سباق يف
كان
«لبنان
أن
�
اعترب
و�إذ
ّ
املنطقة العربية ككل �إىل ت�صدير الطعام
العربي واملطبخ اللبناين»� ،أ�سف لأن
«بع�ض الدول التي كانت ت�ش ّكل �أ�سواق ًا
للمنتجات اللبنانية ،عمدت اىل ت�صنيع
وت�صدير منتجات ذات هوية لبنانية
كر�سها القطاع
م�ستفيدة من الثقة التي ّ
با�سم ال�صناعة اللبنانية».
و�أ���ش��ار اىل �أن «ه��ذا الأم��ر يق ّل�ص من
ح�صة ال�صناعة اللبنانية يف الأ�سواق
اخلارجية ،ما ي�س ّلط ال�ضوء على �رضورة
اتباع خطوات جل�أت اليها بع�ض الدول
حلماية منتجاتها حيث عمدت وفق ًا
للقانون اىل ت�سجيل منتج واحد ب�إ�سمها
م��ا مينع ط��رح منتج �آخ��ر يف ال�سوق
يحمل نف�س الإ�سم» .و�أم��ل �أن «ت�ساعد
وزارة الإقت�صاد يف اال�ستفادة من هذا
القانون وت�سجيل ر�سمي ًا منتج «احلم�ص
ب��ط��ح��ي��ن��ة» كمنتج خ��ا���ص ب��ال��دول��ة
اللبنانية وال �سيما �أن مناف�سني كرثاً
ويف طليعتهم العدو الإ�رسائيلي جل�أوا
اىل تقليد هذا املنتج وبيعه يف الأ�سواق
اخلارجية نظراً للطلب املرتفع عليه».
ولفت اىل «�أن��ه يف ح��ال تو ّفر الدعم،
مي��ل��ك ال��ق��ط��اع �إم���ك���ان���ي���ات ك��ث�يرة
ل�ضخ ف��ر���ص عمل يف ال�����س��وق ورف��ع
ال�صادرات» .و�أ�شار اىل «وجود حتديات
مل تعالج على مر ال�سنوات و�أب��رزه��ا
كلفة معامالت الت�صدير التي ت�ضعف
من قدرات املنتجات التناف�سية مقارنة
م��ع املنتجات امل����صري��ة ،الأردن��ي��ة،
وال�سورية التي تتمتع بدعم من الدولة».
و�شدد على «�أنه يف الدول العربية وال
ّ
اخلليجية
�سيما
تتميز ال�صناعة بتدنيّ
ّ
كلفة �إنتاجها وت��واف��ر الدعم والبنى
التحتية الالزمة للقطاع يف حني يعاين
ال�صناعي اللبناين م��ن ارت��ف��اع كلفة
اال�ستثمار اىل حد كبري ما يقل�ص من
حجم اال�ستثمارات يف القطاع ويجعله
مت�أخراً عن نظرائه يف الدول تلك».
العدد  160ني�سان 2017

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

مقابلة
سولينو  ..قصة نجاح سطّ رها شعار «البقاء للجودة»

غدار :دائمو اإلنفتاح على أسواق جديدة
�إنها ق�صة جناح �سطرتها
ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة
امل�����أك����والت ال��غ��ذائ��ي��ة
«�سولينو» ،بطلتها كانت
منتوجات عالية اجل��ودة
غزت �أ�سواق خمتلف الدول
على مر  22عام ًا.
«البقاء للجودة» �شعار
ع ّبد طريق النجاح �أم��ام
«�سولينو» التي �أ�ضحت
اليوم �إحدى �أبرز ال�رشكات
الرائدة يف قطاع ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ل��ب��ن��ان� ،إذ
و�ضعت منذ �إنطالقتها تقدمي
منتجات عالية اجلودة هدف ًا
لها ،ومت�سكت ب�شعارها
�سنوات طوال وكرّ�سته عرب
اتباع ا�سرتاتيجيات تعزّز
حر�صها ال��دائ��م و�سعيها
نحو الأف�ضل يف �صناعة
املنتجات ون�سج العالقات
مع زبائنها».
مل توفر «�سولينو» �أي جهد
�إال وبذلته يف �سبيل النجاح،
فا�ستثمرت كل خرباتها من
�أج��ل �إر���ض��اء زبائنها ،وال
�سيما تلك التي اكت�سبتها
من خالل تواجدها القوي يف
الأ�سواق املحلية واخلارجية،
�إ�ضافة اىل معرفتها ب�أ�صول
و�إجراءات التو�ضيب وال�شحن
اخلارجي».
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وف���ق��� ًا مل���ؤ���س�����س وم���دي���ر ع���ام ��شرك��ة
«�سولينو» عبا�س غدار «حر�صت �سولينو
خالل ع�رشات ال�سنوات للمحافظة على
ال�سمعة الطيبة ،الأداء املتميز ،الإب��داع
امل�ستمر ،واملعاملة الراقية يف الأ�سواق
من خالل التوا�صل الإداري املثايل مع
فريق الت�صنيع ومواكبة احلداثة التي
�ساهمت يف تقدمي م�ستويات عالية من
متنوع ما و�ضع ال�رشكة
اجلودة و�إنتاج ّ
على �سكة النمو والتطور امل�ستمرين».

عوامل النجاح

وقال غدار� « :أف�سح تطور م�صنعنا املجال
�أمامنا لتقدمي الأف�ضل وب�أ�سعار منا�سبة
ي�سهل عملية ا�ستقطاب الزبائن وال
ما ّ
�سيما �أن حداثة امل�صانع تو ّفر ن�سبة �أمان
عالية للم�شغلني ،تتيح مراقبة اجلودة يف
جميع مراحل الإنتاج ،وت�ساهم يف تقدمي
�إنتاج مبرونة كبرية و�أداء متميز».
كر�ست
و�أ�ضاف« :كما �أن مراقبتنا الدقيقة ّ
جودة �إنتاج تتما�شى واملعايري العاملية
على م�ستوى ال�صناعة الغذائية ،من حيث
�صحة ونظافة الإنتاج وامل�ستوى العايل
يف الأداء ال��ذي تتيحه خطوط الإنتاج
املتطورة اىل جانب ق�سم البحث والتطوير
املتخ�ص�ص يف �إيجاد الآليات امل�ستحدثة
يف جميع مراحل الإنتاج».
وك�شف «�أن فريق عمل �سولينو خ�ضع
لربنامج متخ�ص�ص يف �إر�ضاء الزبائن
ما مكنه من اكت�ساب خربة عالية قوامها
االعتماد على خلفية عاملية �صناعية
م��ت��ط��ورة ،م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى تقاليد
ال�صناعة الوطنية اللبنانية وال��ذوق
اللبناين الأ�صيل واملتميز» .ولفت اىل �أن
«�سولينو عملت على مواكبة �شبه يومية
جلميع الزبائن من خالل تطوير �شبكة
امل��وزع�ين املنت�رشة حمليا وخارجيا،
كما �ضمنت متثي ًال م�رشف ًا ومعاملة
راقية للزبائن ذات ال�سحب املحدود مع
ذويهم يف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الكبرية
عرب �إن�شاء �شبكة مبيعات وت�سويق �سهلة
ومرنة مع الوكالء ونقاط البيع».

األسواق الخارجية

و�شدد غدار على �أن «اجلودة العالية التي
ّ
�رشعت �أمامه
يتمتع بها �إنتاج �سولينو ّ
الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة� ،إذ ينت�رش �إنتاج

حرصت سولينو خالل عشرات
السنوات للمحافظة على
السمعة الطيبة ،األداء
المتميز ،اإلبداع المستمر،
والمعاملة الراقية
�سولينو يف خمتلف دول العامل وت�أتي يف
طليعتها :اليمن ،اجلزائر ،الأردن� ،أفريقيا،
الكويت� ،سورية ،م�رص».
ت�سخر دائ��م�� ًا كل
و�أك���د �أن «�سولينو
ّ
�إمكانياتها لي�س القتنا�ص الفر�ص
املتوافرة فح�سب� ،إمنا ل�صنعها وبالتايل
هي على ا�ستعداد ت��ام لتو�سيع �شبكة
زبائنها يف خمتلف دول العامل».
ولفت اىل �أن «�سولينو ال تخطو �أي خطوة
ع�شوائية ،بل تقوم بدرا�سات للأ�سواق
وبناء عليها تتخذ قرارها بفتح فروع
جديدة» .كما �أ�شار اىل �أن «واقع الدول
العربية يتطلب تفكرياً م ّلي ًا وتريث ًا قبل
الإقدام على �أي خطوة وال �سيما �أنه تقع
على عاتق �سولينو م�س�ؤوليات اجتماعية
و�إن�سانية جتاه موظفيها يف الدرجة
الأوىل».
ويف رد على �س�ؤال حول �إمكانية تو�سيع
�شبكة الأ����س���واق امل�����س��ت��وردة لإن��ت��اج
«���س��ول��ي��ن��و»� ،أك���د �أن «�سولينو دائمة
الإنفتاح على �أ���س��واق جديدة �إذ ت�ضع
ال�رشكة ب�شكل م�ستمر خطط ًا جتري يف
�إطارها عمليات تفاو�ض وبناء عالقات
تعاون مع م�ستوردين جدد».

إدارة الموارد البشرية

و�أ�شار غدار اىل �أن «�رشكة �سولينو تعري
�إدارة املوارد الب�رشية �أهمية كربى كونها
تركز
من �أهم وظائف الإدارة حيث �إنها ّ

سولينو دائمة اإلنفتاح
على اسواق جديدة إذ تضع
الشركة بشكل مستمر خطط ًا
تجري في إطارها عمليات
تفاوض وبناء عالقات تعاون
مع مستوردين جدد
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على العن�رص الب�رشي ال��ذي يعترب �أثمن
أث�يرا يف
م���ورد ل��دى الإدارة والأك�ث�ر ت��� ً
الإنتاجية».
و�شدد على «�أن �إدارة امل��وارد الب�رشية
ّ
تعني باخت�صار اال�ستخدام الأمثل للعن�رص
مل��ت��و َق��ع .وبالتايل
الب�رشي املتوفر وا ُ
وتطور وجناح �سولينو يعتمد على
تقدم
ّ
ّ
مدى كفاءة ،وق��درات ،وخ�برات كادرها
الب�رشي ،لذلك ن�ضع با�ستمرار الآليات
الكفيلة بتفعيل قدراته بدءاً من التخطيط
واالختيار والتدريب واحلوافز والتقييم».
وق��ال« :ال نتوانى عن بذل �أي جهد يف
�إدارة وتنمية امل��وارد الب�رشية كونها
ركن ًا �أ�سا�سي ًا وعن�رصاً فاع ًال اىل حد
كبري يف بناء �أي ا�سرتاتيجية تهدف اىل
حتقيق �أهداف ال�رشكة ،ولذلك ن�ستهدف
با�ستمرار تعزيز قدراتنا التنظيمية،
ون�سعى ب�شكلٍ متوا�صل اىل ا�ستقطاب
وت�أهيل الكفاءات الالزمة والداعمة لنا
يف عملية مواكبة التحديات احلالية
وامل�ستقبلية.
وك�شف عن �إج���راءات وخ��ط��وات كثرية
تتخذها �سولينو يف هذا املجال و�أبرزها
�إف�ساح املجال �أم��ام كادرها الب�رشي
ملواكبة التطور عرب االطالع على كل ما
هو جديد ،و�إر�سال امل�س�ؤولني اىل الدورات
التي ت�ساعد يف تنمية ق��درة املوظف،
�إ�ضافة اىل االتفاق مع بع�ض املنظمات
التي تعتني بالتنمية الب�رشية لزيارة
مقر ال�رشكة والتحدث �إىل املوظفني
و�إطالعهم على كل ما هو جديد ومفيد».

منتجات جديدة

ولفت غدار اىل �أنه «يف العام  ،2017ت�ضع
�سولينو �ضمن خططها ط��رح منتجات
جديدة يف الأ�سواق و�ستكون ك�سابقاتها
ذات قيمة غذائية كبرية �إذ تراعي معايري
اجل��ودة العالية وال�سالمة الغذائية من
حيث �صناعة املنتج وعملية التعبئة
وتكر�سها».
والتغليف التي تع ّزز جودته ّ
وق ّلل غ��دار من �أهمية التحديات التي
ت��واج��ه ال�صناعة يف لبنان وال��ع��امل
العربي ،قائ ًال�»:أ�صبحنا نتمتع مبناعة
تقينا م��ن ت��داع��ي��ات ه��ذه التحديات.
ك�صناعيني لبنانيني عاي�شنا ه��ذه
التحديات وتخطيناها بنجاح ومتكنا من
حتقيق جناحات متعددة رغم �صعوبتها».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
معامل «سميح حسن اليمن وأوالده» ..العراقة في صناعة الطحينة والحالوة

اليمن :لمكافحة التزوير
زودتنا بالكثري
زيارتنا اىل تلك املعامل ّ
من درو�س النجاح� ،إذ يجل�س هناك مدير
«معامل �سميح ح�سن اليمن واوالده «ح�سن
اليمن ليتابع العمل بنف�سه وي�رشف عليه
يف كل مراحله ،ويهتم ب�أدق التفا�صيل
تفح�ص الإنتاج بنف�سه ل�ضمان
ويتعمد ّ
ّ
تقدمي �أعلى م�ستويات اجل��ودة ومعايري
ال�سالمة الغذائية للم�ستهلكني.

اندفاع دائم

�أتقن ح�سن اليمن ،من دون �شك � ،أ�رسار
رد جناح
النجاح على مر ال�سنوات� ،إذ ّ
«معامل �سميح ح�سن اليمن واوالده
حبهم ل�صناعتهم
«على مر  137عاما اىل ّ
وت��وق��ه��م �إىل حتقيق الأف�����ض��ل ما
يجعلهم يف ح��ال اندفاع
سل
كت «معامل سميح دائم ملراقبة العمل ومعاجلة
�أي م�شكلة �أو خلل يعرتي
حسن اليمن وأوال
ده» عملية الإنتاج».
ه�����ي �أح�����د
التوجه جعل
واعترب �أن «هذا
طريق التوسع إذ
ّ
من منتجات «معامل �سميح
امل�����ص��ان��ع
عمدت في الفترة
ح�سن اليمن واوالده «عنوان ًا
العريقة يف
للجودة يف لبنان واخل��ارج،
���ص��ن��اع��ة األخيرة الى استقدام
�إذ �إنها �إ�ضافة اىل انت�شارها
احل����ل���اوة آالت جدي
دة بغية رفع يف جممل ال�سوق اللبنانية،
تتمتع «معامل �سميح ح�سن
و ا لطحينة
إنتاجية مصانعها
اليمن واوالده «بانت�شار وا�سع
يف لبنان،
يتنوع
يف الأ���س��واق اخلارجية ّ
ولها يعود الف�ضل يف �إدخ��ال
بني بريطانيا ،فرن�سا ،املانيا ،هولندا،
بلجيكا ،دول احلليج ،الواليات املتحدة،
هذه ال�صناعة اىل لبنان عرب
كندا ،وامريكا الالتينية».
�أ�صحابها الذين اكت�سبوا �أ�صول

هذه ال�صناعة من �شمال اليونان،
فتناقلوها بني جيلٍ و�آخر.
ع��ام � ،1882أب����صرت «معامل
�سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
ال��ن��ور ،ومعها ب���د�أت رواي��ة
جناح تتع ّدد ف�صولها عاي�شها
امل�ستهلكون يف لبنان واخلارج
على مدى �أكرث من قرن.
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التزام بالجودة

وقال اليمن« :نحن ملتزمون على الدوام
بتقدمي م�ستويات عالية من اجلودة لذلك
نراقب عمليات الإنتاج عن كثب ،وال �سيما
�أن �إنتاج الطحينة واحلالوة مير مبراحل
متعددة تتطلب �إجراءات متعددة من تعقيم
واختبارات ت�ضمن جودة املنتج .ولذلك
عمدنا منذ ع�رشات ال�سنوات اىل �إن�شاء
خمتربات داخل م�صانعنا ت�ضمن مطابقة
�إنتاجنا لأعلى معايري ال�سالمة الغذائية».
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و�شدد على ان «عملية �ضبط اجلودة يف
ّ
�صناعة الطحينة واحل�ل�اوة ق��د تكون
�أكرث تعقيداً مقارنة ب�صناعات �أخرى،
�إذ �إنها ال تزال تندرج �ضمن ال�صناعات
التقليدية ،فاحلداثة التي دخلتها ف�شلت
يف تقدمي م�ستويات جودة عالية ونكهة
جيدة ،ما ا�ستدعى التم�سك بطرق الإنتاج
التقليدية التي �شهدت على مر ال�سنوات
بع�ض اللم�سات التحديثية».

غش المستهلكين

ولفت اليمن اىل وج��ود حتديات كثرية
تواجه عمل ال�رشكة وي�أتي يف طليعتها
التزوير (انتحال �صفة) ال��ذي يتعر�ض
له ا�سمها ،حيث يعمد البع�ض اىل تقليد
املاركات والعالمات التجارية التي تتميز
لغ�ش امل�ستهلكني».
بها ،يف حماولة منه ّ
و�شدد على «�أن لهذه املمار�سات تداعيات
ّ
كثرية على عمل ال�رشكة� ،إذ �إن املنتجات
ال��ت��ي حتمل �أ���س��م��اء م���زورة ت��ع��اين من
انخفا�ض كبري يف م�ستويات اجل��ودة،
وهذا ما ي�ضع «معامل �سميح ح�سن اليمن
و�أوالده» واال���س��م ال��ذي جهدت �سنني
لبنائه يف دائ���رة اخل��ط��ر» .و�أع��ل��ن «�أن
ال�رشكة تالحق �أولئك املزورين قانوني ًا».

التوسع
طريق
ّ

و�أ�شار اليمن اىل �أنه «على الرغم من �أن
الأ�سواق عاي�شت يف الفرتة الأخرية حا ًال
من الركود ،فقد �سلكت «معامل �سميح
ح�سن اليمن و�أوالده» طريق التو�سع �إذ
عمدت اىل ا�ستقدام �آالت جديدة بغية
رفع �إنتاجية م�صانعها ملواكبة الطلب
املتزايد يف الأ�سواق».
واع��ت�بر �أن «ال�صناعة اللبنانية متلك
عدة تخولها املناف�سة يف الأ�سواق
امتيازات ّ
اخلارجية ،وال �سيما �أن اجلالية اللبنانية
بتعط�شها
تتميز
ّ
امل��وج��ودة يف اخل���ارج ّ
لإ�ستهالك املنتجات الغذائية اللبنانية».
ولفت اىل «وجود �أمور �إ�ضافية ت�ساهم يف
ا�ستمرارية ال�صناعة اللبنانية يف الأ�سواق
اخلارجية ،و�أهمها �شهرة املطبخ اللبناين».

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

املنت  -الدورة
�شارع االخطل ال�صغري
بناية غرابيت اوهانيان
خليوي ٩٦١ )3( 303282 - 292 :
هاتف ٩٦١ )1( 261609 :
فاك�س ٩٦١ )1( 267614 :
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

مقابلة
بيماتيك  ..رغيفكم الذي ال تمسه األيدي

خالد أحمد بكري« :للمغتربين» ٌ
فضل في نجاحنا

�إنه جناح قوامه االبتكار �صنعته بيماتيك على مدى  60عام ًا ،فمع اجلد «الفرّان» امل�ؤ�س�س �أحمد حممد
بكري ،بد�أت م�سرية «بيماتيك» التي طاف �إنتاجها يف كل �أنحاء العامل مت�سلح ًا بجودةٍ عالية يف
الت�صنيع وخدمات �صيانة حمرتفة ،جعلتا «بيماتيك» حتتل مركزاً كبرياً يف �صناعة معدات املخابز.
�أقدميتها يف جمال �صناعة اخلطوط الآلية مكّنتها من تبنّي �شعار «رغيفكم الذي ال مت�سه الأيدي» الذي
ي�شكل مدعاة فخ ٍر لها �إذ �أكدت عربه حر�صها على مراعاة �رشوط ال�سالمة الغذائية وقدرتها على تقدمي
الأف�ضل �إىل م�ستهلكيها يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
ورد رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة بيماتيك خالد �أحمد بكري «جناح
ّ
ال�رشكة اىل املغرتبني اللبنانيني الذين يعود �إليهم الف�ضل يف
انت�شار �صناعة الأفران اللبنانية يف جميع الدول� ،إذ يعمدون اىل
ت�أ�سي�س خمابز للخبز اللبناين �أينما وجدوا وهو ما ي�ؤكد حنينهم
وارتباطهم الدائم بوطنهم».

حسن إدارة

و�أ�شار بكري اىل «�أن انت�شار «بيماتيك» العاملي يعود اىل عدة
عوامل ،ف�إ�ضافة اىل اجلودة العالية تقدم بيماتيك خطوط �إنتاج
ممكننة بالكامل ،ومروحة وا�سعة من املنتجات يقارب عددها
الـ 55منتج ًا تتو ّزع بني عجانات وقطاعات وخفاقات وجميع
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�أن���واع �أف���ران اخلبز العربي والإف��رجن��ي ،الكروا�سون والكعك
واحللويات على �أنواعها».
واعترب �أن «ح�سن الإدارة ومتابعة �أدق تفا�صيل العمل م ّكن
بيماتيك لي�س من احلفاظ على كل النجاحات التي حققتها
فح�سب� ،إمنا و�ضعها على �سكة متوا�صلة من التطور والنمو يف
الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء».
ولفت اىل �أن «بيماتيك ت�ستثمر كل خربتها بهدف �ضمان جناح
زبائنها ،فتهتم بتفا�صيل م�شاريعهم كافة � ،إذ ت�ستلمها من �ألفها
اىل يائها حيث ت�ضع الدرا�سات وتر�سم اخلرائط وتعمل على تقدمي
منتج منا�سب لها».
وك�شف �أن «بيماتيك ت�ؤدي دوراً كبرياً يف ت�أهيل الكادر الب�رشي
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«الت�شدد يف تنفيذ القوانني ملنع �أي
ّ
كان من حماولة التحايل على القانون
وبالتايل حماية براءة االخرتاع التي
ت�شكل ن��ق��اط ق��وة ك��ب�يرة لل�رشكات
وت�ساهم يف تطورها وتو�سعها».
و�شدد على �أن «بيماتيك تعمل على
ّ
م��واك��ب��ة ح��اج��ات الأ����س���واق ب�شكل
م�ستمر� ،إذ يعمل فريق عملها ب�شكل
دائ��م على �إج��راء درا���س��ات للأ�سواق،
كما يزور املعار�ض الدولية والعاملية
ملواكبة �أي تطور حا�صل يف جمال
عمل ال�رشكة».

انفتاح خارجي

حيث يتوىل مهند�سوها تدريب فريق العمل يف امل�رشوع على
مدى �أ�شهر للت�أكد من قدرته على العمل بانتظام وحرفية تامة».
و�أعلن �أنه «بهدف �ضمان خدمات �صيانة �أف�ضل ،تعمل «بيماتيك»
على تزويد �أ�صحاب امل�شاريع بقطع غيار مع امل�رشوع ما ي�ؤمن
خدمات �صيانة �رسيعة ،ويف حال عدم وجود القطع الالزمة
تعمل بيماتيك على ت�أمينها خالل فرتة ق�صرية بوا�سطة DHL
اىل جميع الدول».

شهادات جودة

واعلن بكري ان ال�رشكة حائزة على �شهادات جودة عدة �أبرزها
نظام الأم��ان للمعايري الأوروب��ي��ة « »CE Markingوملعايري
اململكة العربية ال�سعودية (( SASOو�شهادة ULالأمريكية
�إ�ضافة اىل �شهادتي ايزو للم�صنع والإدارة العامة» .و�إذ ك�شف �أن
«بيماتيك حا�صلة على عدة جوائز وبراءة اخرتاع تتعلق بت�صاميم
القطاعات واخلمارات والرقاقات والأف��ران»� ،أمل من احلكومة

و�إذ �أ���ش��ار بكري اىل �أن « 80%من
�إنتاج بيماتيك يجري ت�صديره اىل الأ�سواق اخلارجية»� ،أو�ضح
�أن «عمل بيماتيك يف الأ�سواق اخلارجية ال يقت�رص على الت�صدير
فقط� ،إذ متلك م�صنع ًا يف م�رص جرى ت�أ�سي�سه لتلبية حاجات
ال�سوق امل�رصية التي تت�سم بكربها» .وك�شف �أن «عمل امل�صنع
هناك ح ّقق جناح ًا الفت ًا �إذ جرى جتهيز  450خمبزاً ممكنن ًا
بالكامل خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية».
و�أعلن �أن «لبيماتيك فرع ًا يف تركيا ،حيث توجد �صالة عر�ض
وفريق عمل يهتم بخدمات ما بعد البيع وخدمات ال�صيانة».
واعترب «�أن انفتاح بيماتيك على الأ�سواق العاملية يعني لها
يو�سع �آفاق تطورها ومنوها .فال�سوق اللبنانية �صغرية
الكثري� ،إذ ّ
ن�سبي ًا وعلى �أي �رشكة تطمح �إىل النمو �أن تتخطاها لرتفع من
حجم مبيعاتها وحتقيق معدالت منو �أف�ضل».
ور�أى يف هذا «االنفتاح �أمراً مهم ًا جداً على ال�صعيد الإقت�صادي،
فا�ستمرارية ال�رشكات ومنوها ذات مفعول �إقت�صادي كبري �إذ من
�ش�أنه خلق املزيد من فر�ص العمل والتقليل من ن�سب البطالة
واحلد من الهجرة».
و�شدد على �أن «تو�سع بيماتيك هذا ي�أتي كثمرة لل�سيا�سات التي
ّ
تتبعها يف التعامل مع زبائنها الذي ي�شكل جناحهم دلي ًال حي ًا
على اجلهود الكبرية التي تبذلها حر�ص ًا منها على جناحهم
و�إميان ًا منها �أنهم مبثابة العمود الفقري الذي من �ش�أنه �إبقاء
بيماتيك �صامدة يف وجه �أي مناف�سات �أو �أزمات قد تع�صف يف
الأ�سواق».

تفاؤل وانفراجات

ويف �إطار حديثه عن �أزمات املنطقة وانعكا�سها على الإقت�صاد
اللبناين ،لفت بكري اىل �أن «عام  2016حمل �صعوبات اقت�صادية
كبرية جت ّلت برتاجع �أعمال ال�رشكات نتيجة �إحجام الكثريين
عن زيارة لبنان والتوا�صل مع ال�رشكات العاملة فيه» .وا�ستب�رش
بكري خرياً يف عام  ،2017معترباً �أن انتخاب رئي�س للجمهورية
�أ�ضفى �أج��واء �إيجابية على ال�صعد كافة ،حيث لوحظ وجود
انفراجات كثرية جت ّلت ب�شكل كبري يف �إعادة التوا�صل مع الزبائن
وال �سيما اخلليج العربي واللبنانيني املغرتبني.

مصنع بيماتيك في مصر
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مقابلة
 .. Vacuum Bagsربع قرن من الريادة في عالم الطباعة والتغليف

ّ
بالتطور
إدمون جعجع :ملتزمون

ت�ألقت  Vacuum Bagsيف
عامل التعبئة والتغليف،
على م��دى �أك�ثر م��ن ربع
ق��رن ،يف لبنان وال�رشق
الأو���س��ط� ،إذ جعلت من
«مواكبة التطور» فع ًال
م��رادف � ًا لعملها على مر
ال�سنني ،لتكون ال�س ّباقة يف
�إدخال كل جديد من جمال
إدمون جعجع
عملها �إىل الأ�سواق.
كانت االنطالقة مع خطوة �شجاعة اقدم عليها كل من
املرحوم ال�شيخ �سليم جعجع وال�سيد ادمون جعجع
يف عام  ،1992و�أدخلت مفهوم ًا جديداً �إىل الطباعة
والتغليف على م�ستوى القطاع ال�صناعي يف لبنان،
وفق ًا ملدير عام  Vacuum Bagsادمون
جعجع ف�إن « »Vacuum Bagsكانت �أول
من �أدخ��ل كي�س الـ vacuumاىل ال�سوق
اللبنانية وو�ضع القطاع ال�صناعي على
�سكة التطور واحلداثة يف جمال التعبئة
والتغليف ،والتي �أدت دوراً فعا ًال يف
تعزيز جودة املنتجات وتكري�سها».

إيجابيات كثيرة

ا�ستذكر جعجع يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» حتديات و�صعوبات كثرية
�شابت انطالقة � vacuum bagsإذ كان
من ال�صعب �إقناع ال�صناعيني ب�سلوك
طريق ج��دي��دة تتطلب بع�ض املهارات
وترفع من تكلفة الإن��ت��اج» .واعترب �أنه
«رغ��م �صعوبة املهمة مل ينجح الي�أ�س
يف التغلغل اىل �أعماقه و�أعماق �رشيكه
املرحوم �سليم جعجع �آنذاك ،فواظبا على
حتقيق �أهدافهما لإقتناعهما الكامل ب�أن
اعتماد التغليف ال�سليم واملتطور �سيحمل
�إيجابيات كثرية �إىل ال�صناعيني �إذ يرفع
من حجم �أع��م��ال امل�صانع و�أرباحها،
وبالتايل فهي طريق ال بد �أن ي�سلكوها
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وم� ّك��ن��ت ��شرك��ة
 Bagsم��ن اح��ت�لال موقع
ريادي بني ال�رشكات التي
حملت القطاع ال�صناعي
آفاق �أو�سع.
برمته نحو � ٍ
رب��ع ق��رن م��رت على تلك
الإن��ط�لاق��ة ،التي ال تزال
ت�����ش��ه��د حم��ط��ات ت��ط��ور
وتو�سع يخطوها مالكا
أنطوني جعجع
ال�رشكة ادم��ون وانطوين
�سليم جعجع يف �أحلك اللحظات على ال�صعيد
الإقت�صادي ،يف حماولة منهما للبقاء على �أهبة
الإ�ستعداد القتنا�ص �أي فر�صة تربز من �ش�أنها تعزيز
تطور القطاع.
Vacuum

ولو بعد حني».
و�أك��د �أن «م��ا ي���ؤدي��ه التغليف من دور
ف��ع��ال يف احل��ف��اظ على ج���ودة املنتج
و�سعي ال�صناعيني امل�ستمر نحو الأف�ضل
وانفتاحهم على الأ�سواق العاملية دعم
م�سرية  Vacuum Bagsوم ّكنها من
التو�سع ،فبعد �أن انطلقت يف م�صنع تبلغ
ّ
م�ساحته  150م ،2تعمل اليوم يف م�صنع
تقارب م�ساحته الـ� 9آالف مرت مربع وتقدم
مروحة وا�سعة من الإنتاج �إىل زبائنها».

عوامل النجاح

و�أ�شار جعجع اىل �أن «امل�صداقية التي
�أبدتها �رشكة  Vacuum Bagsيف عملها
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كانت عام ًال مهم ًا يف تكري�س جناحها،
ما مكنها من بناء عالقات عمل وتعاون
مع جمموعة كبرية من امل�صانع اللبنانية
التي حتتل موقع ًا متقدم ًا يف الأ�سواق
اللبنانية كما العاملية».
و�شدد على �أن «احلر�ص يف ا�ستخدام �أجود
ّ
�أنواع املواد الأولية وتر�شيد ال�صناعيني
ب��ا���س��ت��م��رار اىل �أه��م��ي��ة ه���ذه النقطة
وانعكا�سها على �صحة امل�ستهلكني �أدى
دوراً �إ�ضافي ًا يف تعزيز جناح Vacuum
.»Bags
ولفت اىل �أنه «وبغية احلفاظ على موقعها
امل��ت��ق��دم يف ال�����س��وق يف جم��ال عملها،
تعمد  Vacuum Bagsاىل متابعة كل

تطور حا�صل يف جمال عملها عرب زيارة
املعار�ض يف خمتلف دول العامل وال �سيما
يف �أوروب��ا� ،أمريكا ،وتايوان ،وت�ستقدم
بناء عليه �أحدث املاكينات» .وك�شف �أن
«هذه ال�سيا�سات مكنتها من احتالل موقع
ريادي يف عملها لي�س فقط على �صعيد
لبنان �إمنا على �صعيد ال�رشق الأو�سط وال
�سيما �أن قطاع الطباعة والتغليف مليء
بالإبتكارات والإبداعات التي ترفع من
وتكر�س
ق��درات ال�صناعيني التناف�سية
ّ
جناحهم».
و�أع��ل��ن ان «ه���ذة ال�سيا�سة
م ّكنتها م��ن االن��ف��ت��اح على
الأ�سواق اخلارجية فبنت �شبكة
زب��ائ��ن ت��ت��و ّزع ب�ين لبنان،
الأردن ،ال�����س��ع��ودي��ة ،قطر،
العراق و�أفريقيا» .وك�شف �أن
«هذه ال�شبكة تطاول قطاعات
خمتلفة كقطاع ال�صناعات

الغذائية ،و�صناعة مواد التنظيف� ،صناعة
الأدوية ،وقطاعات �أخرى حتتاج اىل حفظ
وتغليف».

استثمار جديد

وك�شف انطوين جعجع �أنه «وبغية مواكبة
ارت����ف����اع ال��ط��ل��ب،
���س��ل��ك��ت Vacuum
 Bagsطريق التو�سع
حيث ا�ستثمرت يف
��ش�راء �آالت تتمتع
مب�ستويات عالية
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من احل��داث��ة ُيتوقع �أن تبد�أ العمل يف
منت�صف العام احلايل».
التو�سع يف حلظة حرجة على
ورد «هذا
ّ
ّ
ال�صعيد الإقت�صادي ،اىل �إميان القيمني
على  Vacuum Bagsب�أن مواكبة التطور
وال��ب��ق��اء على ج��ه��وزي��ة ت��ام��ة ملواكبة
توجهات ال�صناعيني �أ�سا�س لي�س فقط
يف احلفاظ على دور  Vacuum Bagsيف
ال�سوق ،بل خطوة �رضورية للحفاظ على
دور لبنان يف هذا الإطار .فال�صناعيون
اللبنانيون املنفتحون على العامل لي�س
لديهم خيار �إال �سلوك طريق احلداثة
وتغيب لبنان عن دوره ه��ذا يف�سح يف
ّ
املجال �أمام دولٍ �أخرى لأداء هذا الدور».

تحديات كبيرة

ولفت كل من ادمون وانطوين جعجع اىل
«وج��ود جمموعة كبرية من التحديات
تعمل  Vacuum Bagsعلى تخطيها
ومعاجلتها ،وي�أتي يف طليعتها غياب
الدعم عن القطاع ال�صناعي ،وعدم توافر
البنى التحتية يف امل���دن ال�صناعية،
وغياب اليد العاملة الكفوءة ،و�ضعف
ال�سيولة يف ال�سوق نظراً لبع�ض ال�سيا�سات
التي تتبعها املراكز التجارية يف لبنان».
و�أعربا عن تفا�ؤلهما مب�ستقبل Vacuum
 Bagsالتي �سارت على م��دى  25عام ًا
والتو�سع متخطية كل
على طريق التطور
ّ
ال�صعاب ،باذلة الت�ضحيات لتبقى على
تتم�سك به وتقف معه
�أر�ض لبنان الذي
ّ
يف ال�رساء وال�رضاء ،وبناء عليه ال بد �أن
تتابع عملها الذي ي�ضطلع بدور �أ�سا�سي
يف تعزيز منو القطاع ال�صناعي وجناحه.
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مقابلة
«عالية» ..مياه من قلب الطبيعة اللبنانية

أبو خليل :حققنا انطالقة ناجحة

املميزة هذه وجودتها
طبيعة مياه عالية
ّ
املرتفعة �ساهمتا ،وفق ًا ملديرة مياه
عالية �إيالن �أبوخليل ،يف حتقيق انطالقة
ممتازة يف الأ�سواق على الرغم من حراجة
الواقع االقت�صادي وانت�شار امل�ضاربات
يف ال�سوق.
و�أ�شارت �أبوخليل اىل �أنه «�إ�ضافة اىل
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حيازتها على ح�صة مهمة من ال�سوق
اللبنانية ،متكنت «مياه عالية» خالل
فرتة ق�صرية من االنفتاح على الأ�سواق
اخلارجية» .وك�شفت �أن «�سعي «مياه
عالية» لالنفتاح على مزيد من الأ�سواق
م�ستمر� ،إذ �إنها جتري حالي ًا عمليات
تفاو�ض �إذا جنحت� ،سيعمل على �ضوئها
160

كان العام ون�صف العام اللذين
مرا على انطالقة مياه عالية،
كافيني حلجز مكان لها يف
ال�سوق اللبنانية كما يف الأ�سواق
اخلارجية على حد �سواء� ،إذ
�ساهمت جودتها املرتفعة
يف تكري�س ثقة الزبائن بها،
وال �سيما �أنها تتمتّع مبميزات
�صحية وطعم لذيذ.
ثالثة عوامل �أ�سا�سية كرّ�ست
م�ستويات جودة «مياه عالية»
املرتفعة - :موقعها اجلغرايف
�إذ �إنها تنبع من قلب الطبيعة
اللبنانية ومن �أعلى ينابيع
لبنان من جبل �صغبني حيث
حتيط بها حمميات طبيعية
وم�شاعات �شا�سعة ما ي�ؤدي
بالتايل اىل مياه طبيعية نظيفة
ونقية بعيداً من التلوث -
طبيعة الأر�ض التي متنح «مياه
عالية» غنى باملعادن.
 مت ّيزها بقيم غذائية مهمةجداً �إذ �إنها حتتوي على
م�ستويات منخف�ضة جداً من
ال�صوديوم الذي قد ت�ؤدي زيادة
معدالته اىل م�شاكل �صحية ،كما
�أنها خالية من النيرتات التي
قد ت�ؤثر على قدرة كريات الدم
احلمراء على حمل الأوك�سيجني
يف اجل�سم.
امل�صنع بكامل طاقته الإنتاجية».

عبوة مم ّيزة

و�إذ �أعلنت �أبوخليل �أن «مياه عالية
تقدم حالي ًا منتجات  330مل 500 ،مل،
 1.5ليرت2 ،ليرت 6 ،ليرت 10 ،ليرت ،و19
ليرت» ،لفتت اىل �أنها «راع��ت من خالل

�صناعتها وت�صميمها لعبواتها �أمناط
احلياة ال�صحية وحماية البيئة .فالعبوة
تتميز مبتانتها وقابليتها لإعادة
التي
ّ
توجه حتية تكرمي للمر�أة من
التدوير،
ّ
خالل �شكلها املتعرج ،يف حني يراعي
غالفها الإ�شارة اىل نقاء وجودة املياه
التي حتتويها».
و�شددت على �أن «انتاج العبوة يتم عرب
ّ
�آلية ت�ضمن جودتها اىل حد كبري وال
�سيما �أن هذه اجلودة �ستنعك�س مبا�رشة
على املياه التي حتتويها».

حداثة المصنع

وك�شفت �أبوخليل �أن «م�صنع مياه عالية
يتمتع مب�ستويات تطور وحداثة عالية
جداً ما ي�ساهم ب�شكل فعال يف احلفاظ
على م�ستويات ج��ودة عالية وااللتزام
مبعايري ال�سالمة الغذائية» .ولفتت اىل
�صمم من �أهم املاركات
�أن «امل�صنع قد ّ
الأملانية وهو حديث بالكامل ويعمل �آلي ًا
من دون �أن مت�س اليد الب�رشية الإنتاج �إال
بعد امتام عمليات التغليف».
و�شددت على �أن «مياه عالية ت�ضم كادراً
ّ
ب�رشي ًا ي�ضم خ�برات و�إمكانات كبرية
جتعله قادراً على �ضبط عمليات الإنتاج
وتقدمي الأف�ضل �إىل امل�ستهلك».
و�أ�شارت اىل �أن «هذا الفريق يبذل جهوداً
كثرية ل�ضبط اجلودة يف خمتلف مراحل
الإن��ت��اج ،وال �سيما �أن��ه جت��رى حتاليل
كيميائية وميكروبيولوجية داخ��ل
جمهز مبختربات حديثة
امل�صنع �إذ �إنه ّ
اىل حد كبري وتتمتع مب�صداقية كبرية».

مضاربات عشوائية

و�أعلنت �أبوخليل �أن «�أب��رز التحديات
ال��ت��ي يواجهها عمل ال����شرك��ة تتم ّثل
بامل�ضاربات املوجودة يف ال�سوق� ،إذ �إن
املناف�سات �سارت يف املنحى اخلط�أ ما
ي�ستوجب تدخل الدولة للحد منها».
ومتنت على الدولة «الوقوف اىل جانب
ال�صناعيني وال�سعي اىل تنظيم القطاع
بحيث توقف عن العمل امل�صانع التي ال
تعمل �ضمن املعايري ال�صحية� ،إذ �إن هذه
املعامل ت�شكل خطراً على ال�صناعة التي
معين ًا من اجلودة».
تقدم م�ستوى ّ
ويف رد على ���س���ؤال� ،أك���دت �أن «وع��ي
امل�ستهلكني جل���ودة امل��ي��اه املعدنية

والقدرة على التفريق بني منتج و�آخر
يتطلب حمالت توعية تو�ضح للم�ستهلكني
�أن املياه املعدنية لي�ست كلها واحدة،
متيزها عن غريها
بل لكل منها مميزات ّ
وتعطيها قيم ًا غذائية خمتلفة».
و�أ���ش��ارت اىل �أن «م��ي��اه عالية تعتمد
�سيا�سة ت�أخذ على عاتقها �أداء دور فعال
جتاه مكونات املجتمع ،ويف هذا الإطار
رعت العديد من الن�شاطات الريا�ضية
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ودعمتها معنوي ًا ومادي ًا».
و�شددت على �أن «مياه عالية ملتزمة
ّ
بالنجاح ومتفائلة ب�أن املرحلة املقبلة
�ستزخر بالتقدم ،وال �سيما �أنها �ستبقى
دائ��م�� ًا متم�سكة باحلفاظ على اجل��ودة
التي تقدمها ،و�ست�سعى �إىل بناء �أف�ضل
العالقات مع زبائنها وه��ذا من دون
�شك �سيجعل طريقها نحو التطور والنمو
�سالكة».
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مقابلة
شركة فرحات لمعدات المخابز ...نجاح قوامه اإلبتكار

فرحات :منتجات جديدة قريب ًا

ومن دون �شك ،عوامل كثرية وقفت خلف جناح «�رشكة فرحات
ملعدات املخابز» يبقى �أهمها وفق ًا ملدير عام ال�رشكة ع�صام
فرحات «معرفة حاجات ال�سوق ومواكبتها» حيث لفت اىل �أن
«ال�رشكة مل تعمد يوم ًا اىل مراقبة نظرائها يف القطاع لتقدم
منتجاتهم نف�سها ،بل �سلكت طريق ًا �أخرى ف�إبتكرت �أفران ًا
قادرة على مواكبة حاجات ال�شعوب املختلفة حول العامل».
وقال« :طريقنا هذه مل تكن �سالكة بالكامل بل �شابتها حتديات
وتعقيدات� ،إذ �إن عملية �إج��راء الدرا�سات وت�صميم الأفران
مكلفة اىل حد كبري وال �سيما �أن��ه بعد تنفيذها وجتربتها
وطرحها يف ال�سوق تعمل �رشكات �أخ��رى على تقليدها ما
يجعلنا غري قادرين على التحكم بالأ�سعار».
وك�شف �أن «�رشكة فرحات ملعدات املخابز نالت براءة اخرتاع
ويقدم
عن منتجني :فرن يعمل على الغاز مببد�أ الـّ ،infra red
خبزاً �صحي ًا وي�ساهم يف توفري الغاز اىل حد كبري ،وفرن �آخر
يعمل على الهواء امل�ضغوط والغاز ويقدم خبزاً رقيق ًا».

قدرات فنية وتقنية

تعترب «�رشكة فرحات ملعدات املخابز «�إحدى
ال�رشكات الرائدة يف عامل �صناعة الأفران لي�س
على �صعيد لبنان فح�سب� ،إمنا على �صعيد العامل
�أجمع� ،إذ �ساهم الإبتكار يف متكينها من حتقيق
خطوة نوعية مكنتها من �صنع �أفران ملختلف
�شعوب العامل ،فغدت �إحدى ال�رشكات اللبنانية
التي طافت ب�إ�سم لبنان يف معظم �أ�صقاع العامل.
�أ�ضحت «�رشكة فرحات ملعدات املخابز» على
مر �سنوات عملها ،حمط ثقة ال�رشكات العاملية،
�إذ متكنت ونظراً للجودة العالية التي تتمتّع
بها وثقة الزبائن التي �أكت�سبتها من التعامل
مع �رشكات عاملية ت�أتي يف طليعتها «موندو
فريزاتا» يف الأرجنتني.
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و�شدد فرحات على �أن «�رشكة فرحات ملعدات املخابز �إ�ضافة
ّ
اىل تقدميها مروحة وا�سعة من املنتجات ،متلك القدرة الفنية
امل�سطح �إذ ت�ضم
والتقنية لإنتاج �أي فرن خمت�ص باخلبز
ّ
�ضمن كاردها الب�رشي فريق ًا من �أهم املهند�سني يف لبنان
قادراً على ت�صميم ،تنفيذ وجتربة ،وتقدمي �أي منتج حتتاجه
ال�سوق «.
واعترب �أن «ال�رشكة حتتل مركزاً متقدم ًا يف ال�سوق العاملية،
تتميز بقدرات تناف�سية كبرية تتج ّلى باجلودة العالية
�إذ
ّ
املقرتنة بال�سعر املنا�سب� ،إ�ضافة اىل �أنها قادرة على تقدمي
خطوط �إنتاج كاملة �إىل زبائنها».
و�أعلن �أن « ال�رشكة تقدم خدمات ال�صيانة لزبائنها يف خمتلف
�أنحاء العامل ،عرب فريق من الفنيني املحرتفني� ،إ�ضافة اىل �أن
�أفرانها حتتوي على خدمة اختيارية بحيث يتم و�صل الفرن
على الإنرتنت ما ميكن ال�رشكة من التح ّكم ب�صيانته عن بعد».
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توسيع شبكة الزبائن

و�شدد فرحات على �أن «�رشكة فرحات ملعدات املخابز تعمل
ّ
ب�شكل م�ستمر على تو�سيع �شبكة زبائنها ،فهي �إ�ضافة اىل �أنها
كانت من �أوائل الذين اتبعوا �آليات الت�سويق عرب الإنرتنت،
تعمل اليوم على امل�شاركة يف �أهم املعار�ض العاملية يف
�أملانيا ،تركيا ،مو�سكو ،ال�س فيغا�س ،و�إيران».
ور�أى �أن «م�شاركة ال�رشكة يف هذه املعار�ض على قدرٍ عالٍ
من الأهمية �إذ حتتاج �رشكة فرحات ملعدات املخابز ك�رشكة
موجودة يف ال�رشق الأو�سط �إىل �أن تعر�ض للأجانب ،ب�شكل
مبا�رش وحي� ،أفرانها التي تنتج خبزهم اخلا�ص» .و�أو�ضح
�أن «هذه اخلطوات �ساهمت يف تعزيز ح�ضورها عرب العامل،
�إذ متتد �شبكة زبائنها بني الواليات املتحدة ،كندا ،فنزويال،
الربازيل ،غانا.».. ،
بناء
و�إذ ك�شف �أن «ال�رشكة ت�ضع خطة مطلع كل عام ،حتدد ً
عليها الأفران التي �ستنتجها خالل العام»� ،أعلن �أن «ال�رشكة
تعمل حالي ًا على �إطالق منتجني جديدين خلبز ال�صاج واخلبز
ال�صحي اخلا�ص مبتتبعي الأنظمة الغذائية».

منافسون أجانب

ويف �إطار حديثه عن املناف�سة� ،أ�شار فرحات اىل �أن «�صناعة
�أفران اخلبز اللبناين ت�شهد مناف�سات كبرية �إذ �إن مناف�سني
�أجانب دخلوا اىل القطاع ويقدمون منتجات متلك قدرات
تناف�سية كبرية كون تكلفة �إنتاجهم �أقل من تكلفة �إنتاج
امل�صانع اللبنانية يف ظل غياب �أي دعم لل�صناعي اللبناين
من قبل الدولة».
ولفت اىل �أن «غياب الدعم لل�صناعيني يف ظل ارتفاع تكلفة
الأرا�ضي ال�صناعية وغياب البنى التحتية واليد العاملة
الكفوءة ت�ضع مبيعات القطاع يف حال من التدهور امل�ستمر
وت�ضع القطاع ال�صناعي ككل يف م�سار تراجعي متوا�صل».
واعترب �أن « ال�رشكة تبقى بعيدة ن�سبي ًا عن املناف�سة� ،إذ �إن
جمال عملها تخطى �أفران اخلبز اللبناين ،لكن يبقى عملها
يواجه بع�ض التحديات و�أبرزها غياب اليد العاملة الكفوءة
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وال �سيما �أن الكفاءات اللبنانية تلج�أ اىل الهجرة مبا�رشة بعد
�إنهاء درا�ستها يف ظل انخفا�ض معدالت الرواتب والأجور
مقارنة مبثيالتها يف الدول العربية».

إمكانيات كبيرة

ور�أى فرحات �أن «غياب اال�ستقرار الأمني ي�ضعف الثقة
بلبنان ،حيث نالحظ يف بع�ض الأح��ي��ان هواج�س لدى
املتعاملني معنا متعلقة بعدم قدرتنا على الإيفاء بالتزاماتنا
نتيجة حدوث اهتزازات �أمنية».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد فرحات �أن «لدى ال�رشكة قلق من
امل�ستقبل املليء بالتحديات ،لكنها تبدده ب�سعيها املتوا�صل
اىل ت�صميم منتجات ج��دي��دة واالن��ف��ت��اح نحو امل��زي��د من
الأ�سواق».
ومتنى على احلكومة دعم القطاع ال�صناعي �إذ �إنه يتمتع
ب�إمكانيات كبرية ال بد من تعزيزها وا�ستغاللها».
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مقابلة
المخازن الكبرى  ..األولى في لبنان من حيث عدد الفروع

شحادة :متمسكون بلبنان
هي معادلة ذهبية جعلت
�رشكة املخازن الكربى تعي�ش
ع�رصاً مزدهراً وترت ّبع على
عر�ش ال�صدارة يف قطاع
ال�سوبرماركت يف لبنان ،اذ ان
�صوابية ر�ؤية مالكها ورئي�س
جمل�س �إدارتها وليد �شحادة،
جعلته يدرك حاجة الزبون
لل�سلعة ال�صحيحة بال�سعر
املنا�سب واملكان الأقرب.
م�شى وليد �شحادة عك�س
الإجتاه ،وا�ستثمر يف �سابقة
من نوعها يف مناطق جافاها
امل�ستثمرون ،يف القرى
والأحياء و�شوارع بريوت
الداخلية� .سارت الرياح مبا
ت�شتهي �سفن �شحادة ،حيث
اثبت اقدام الزبائن الكثيف
على فروع ال�رشكة �صحة
ر�ؤيته ،ما و�ضع ال�رشكة على
طريق متوا�صل من النمو ،حتى
ا�صبحت حتتل املركز الأول
لناحية عدد الفروع يف لبنان
والتي تبلغ  39فرع ًا.
وفق ًا ملدير العمليات يف �رشكة املخازن
الكربى و�ضاح �شحادة «انت�شار �رشكة
امل��خ��ازن يف ال��ق��رى حيث املناف�سة
�ضعيفة او �شبه معدومة ،اعطاها زخم ًا
قدمت املخازن لزبائنها �أولئك
وقوة اذ ّ
ال�سعر الأف�ضل واجلودة العالية مقرتنة
بخدمة زبائن ممتازة ،ما اك�سبها ثقتهم
ووالئهم.
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آلية ادارة الفروع

انتشار شركة المخازن
في القرى حيث المنافسة
ضعيفة او شبه معدومة
منحها زخم ًا وقوة
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وعن كيفية ادارة �شبكة الفروع ،اعلن
�شحادة ان «الإدارة املركزية ت�ضم ادارة
عمليات وم�شرتيات وت�سويق وحما�سبة
وغريها من الإدارات .لكن العمل الأهم
يبقى يف ادارة العمليات التي تدير عمل
م��دراء املناطق الذين بدورهم يكونون
م�س�ؤولني عن عدد من ال��ف��روع» .ولفت
اىل ان «العملية الإدارية قد تكون مع ّقدة

ولكنها دون �شك ناجحة وذلك بف�ضل
مهنية ال��ك��ادر ال��ب����شري ال���ذي ت�ضمه
ال�رشكة».
واذ اعلن ان «املخازن ت�ضم  750موظف
كلهم من اللبنانيني» ،قال« :ندرك متام ًا
واجبنا جت��اه وطننا ونحن متم�سكون
به وب�أبنائه .ونحن نفخر ب�سيا�ستنا
احلري�صة على توظيف اللبنانيني،
اذ نرف�ض ان نلعب دوراً يف معاناة
اللبنانيني وهجرتهم ،انطالق ًا من امياننا
ب�أن لبنان ال ميكن ان يبنى اال بجهود
�أبنائه».

منافسة صحية

وعلى رغم ان �شحادة و�صف املناف�سة
يف القطاع بال�شديدة ،اعلن عن ر�ضاه
عنها اذ ر�أى انها ت�صب يف النهاية يف
م�صلحة امل�ستهلك الذي يطمح للجودة
العالية وال�سعر املنا�سب.
كما اعترب ان «هذه املناف�سات ت�ضع حداً
جل�شع التجار ،ال �سيما ان املجال مل يعد
مف�سوح ًا امامهم لتحقيق ارباح كبرية،
فامل�ستهلك ا�صبح على دراي���ة تامة
مبعدالت اال�سعار وبناء عليه ا�صبحت
املناف�سة تقت�رص على اخلدمة والتنظيم
الداخلي ومواقع الفروع».
و�شدد على ان «املناف�سة ال تقلق �رشكة
املخازن ،بل هي م�ؤ�رش �صحي �سيدفع
القطاع للم�ضي قدم ًا نحو الأف�ضل».
وا�شار اىل ان «هناك نقابة لأ�صحاب
ال�سوبرماركت لكنها غري فاعلة» .وك�شف
انه كان قد طالب يف ال�سابق يف ان يكون
هناك نقابة تعمل بالتن�سيق الكامل مع
ال��وزارات املخت�صة ،اذ ان جمال العمل
يف القطاع جد دقيق ومهم لإرتباطه
ب�صحة املواطن» .وقال« :للأ�سف النقابة
معطلة لكن هناك مباحثات جتري بني
بع�ض املناف�سني الكبار يف القطاع حول
هذا املو�ضوع ،ون�أمل الو�صول اىل نتائج
�إيجابية لأنه يف نهاية الأمر �ست�صب يف
م�صلحة امل�ستهلك اللبناين».

التعبئة والتغليف

ويف حديثه عن اجتاه املخازن للتعبئة
والتغليف ،ا�شار �شحادة �إىل �أن «املخازن
كانت �أوىل ال�رشكات التي �سلكت هذا
الطريق بغية ت�أمني معدل ر�ضى اعلى

تسير شركة المخازن
توسعية بحيث
على خطة ّ
سيصل عدد فروعها الى 100
فرع في عام 2022
يكونون افكار
من الزبائن الذين كانوا ّ
خاطئة عن املخازن اذا ا�ستهلكوا مواد
غري م�صنعة او معب�أة ب�شكل جيد».
وقال« :واجهتنا بع�ض امل�شاكل من هذا
النوع ،وكان ر�أي مدير عام ال�رشكة ال�سيد
وليد �شحادة ان تطرح املخازن منتجات
حتمل �إ�سمها ع�بر ال��ت��ع��اون م��ع اجنح
امل�صانع يف لبنان والعامل».
وا�ضاف« :خطوتنا هذه ،والتي رافقها
�شعار «�أن���ا اث��ق مبنتجات امل��خ��ازن»،
تكللت بالنجاح نظراً جلودة املنتجات
امل���ط���روح���ة يف ق���ط���اع���ات خمتلفة
كاملعلبات وال�سكر والرز واحلبوب ومواد
التنظيف».
واع��ل��ن ان��ه «فيما بعد خطونا خطوة
�أك�ثر تقدم ًا يف ه��ذا امل��ج��ال ،اذ ر�أينا
ان تخفي�ض تكلفة التعبئة والتغليف
�ستقل�ص ال�سعر املقدم للزبون و�ستكون
�أكرث تلبية حلاجاته ،وبناء عليه طرحنا
�سلع ومنتجات «الأوف���ر» حيث قدمنا
منتجات عالية اجل���ودة اىل ح��د كبري
ب�أ�سعار منخف�ضة تعد من �أف�ضل الأ�سعار
يف ال�سوق ،ما �ساهم يف رفع القدرات
ال�رشائية للعائالت اللبنانية».

خطط توسعية

وك�شف �شحادة عن وجود خطط تو�سعية
ل�رشكة املخازن داخل لبنان ،واعلن ان
«�رشكة املخازن ت�سري على خطة بحيث
�سي�صل عدد فروعها اىل  100فرع يف
عام  .»2022وا�شار اىل ان «التو�سع خارج

أسست شركة المخازن
اكاديمية المخازن الكبرى
في خلدة منذ  3سنوات
وتضم اساتذة وطالب راغبين
في تعلم المهنة
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لبنان وارد ولكن عرب منح امتيازات
جتارية».

ارضاء الزبون

واعترب �شحادة ان ابرز التحديات اليوم
تكمن يف ار�ضاء الزبون الذي ا�صبح على
قدرٍ عالٍ من الذكاء اذ �سافر وجال حول
العامل وا�صبح من ال�صعب �إر�ضا�ؤه .وقال:
«حاجات الزبائن تطورت ومواكبتها قد
تكون �صعبة يف ظل مع�ضلة ا�سا�سية
يعي�شها لبنان اال وهي الهجرة .فاليوم
خيار الهجرة يحتل املراتب الأوىل يف
خيارات خريجي اجلامعات ما يح ّتم على
الدولة البحث جدي ًا عن �سبل لت�أمني حياة
كرمية له�ؤالء داخل وطنهم بغية ا�ستثمار
قدراتهم وكفاءاتهم يف ال�رشكات العاملة
فيه ال �سيما ان ب�صماتهم طبعت جناح
الكثري من ال�رشكات العاملة يف العامل
العربي».
واكد ان «الرتاجع االقت�صادي الذي �شهده
لبنان اثر ب�شكل كبري على عمل املخازن
ال �سيما ان اللبناين يقل�ص تلقائي ًا نفقاته
يف حاالت عدم الإ�ستقرار ،اال ان طبيعة
عمل املخازن وانت�شارها ابقيا ارقام
املبيعات مقبولة ن�سبي ًا اذ ال تزال حتتل
املركز الثاين يف لبنان من حيث حجم
املبيعات».

تجاوب حكومي

ورحب �شحادة بالتجاوب احلا�صل بني
احلكومة والتجار والذي يتجلى ب�إبدائها
التعاون معهم يف خمتلف املجاالت.
وج��دد الدعوة لكل ال�سيا�سيني «لإي�لاء
القطاع ال�صناعي والتجاري الدعم الالزم
عرب تخفي�ض ال�رضائب املفرو�ضة عليهما
لأنه يحمل ايجابيات �ش ّتى على ال�صعيد
الإقت�صادي» .ودع��ا اىل «و�ضع �رشوط
معينة ملن يريد العمل يف القطاع حتى
ال تتكرر بع�ض التجارب التي ح�صلت
بحيث اقفلت بع�ض ال�سوبرماركت نتيجة
م�ضاربات معينة».
وك�شف ان «��شرك��ة امل��خ��ازن ا�س�ست
اك��ادمي��ي��ة امل��خ��ازن ال��ك�برى يف خلدة
منذ � 3سنوات وت�ضم ا�ساتذة وطالب
راغبني يف تعلم املهنة» .ولفت اىل ان
خرجت دفعة من الطالب يف
«الأكادميية ّ
الآونة الأخرية».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
«سينيق التجارية» ...مصدرك الموثوق للتموين

بقاعي« :مصداقيتنا» اساس نجاحنا
ع�شق التحدي ومواجهة
ال�صعاب جعل مدير عام
�رشكة �سينيق التجارية
حممد البقاعي يخو�ض غمار
احد ا�صعب املجاالت تعقيداً
وانت�شاراً يف لبنان ،اذ تن�شط
«�سينيق التجارية» يف
الأ�سواق اللبنانية واخلارجية
ك�إحدى �أبرز ال�رشكات العاملة
يف الإنتاج ،الت�صدير وجتارة
املفرق واجلملة.
مع البقاعي ت�سري «�سينيق
التجارية» على طريق التطور
والتو�سع بعد ان جنحت يف
مكان مرموق لها يف
حجز
ٍ
قطاع التجارة .دون �شك،
ع ّبدت م�صداقية البقاعي
طريق جناحها اذ كانت كفيلة
بتكري�س ثقة الزبائن بها
ف�أك�سبتها والءهم وجعلتها،
ا�ضافة اىل املعرفة الت�سويقية
واخلربة العميقة ،املكان
الأمثل القادر على تلبية
حاجات التجار والأفراد.
وفق ًا للبقاعي «�ستبقى «�سينيق التجارية»
متم�سكة بامل�صداقية التي ابدتها على
مر �سنوات جتاه زبائنها ،اذ انها حمتها
يف ظل امل�ضاربات الع�شوائية املوجودة
والطرق غري ال�رشعية التي يتبعها البع�ض
لك�سب الزبائن».
ولفت اىل ان «فريق العمل لدى ال�رشكة
من جتار ومفت�شي اغذية ومتخ�ص�صي
كيمياء وبيولوجيا وب��اع��ة وتقنيني
يحر�ص على الإ�ستمرار يف تقدمي اف�ضل
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اخلدمات واملنتجات واكرثها جودة على
الإط�لاق ،ما جعل «�سينيق التجارية»
مبثابة رقم �صعب يف ال�سوق».
وقال« :ن�ؤمن ان ر�ضا زبائننا قد يكون
ال�سبيل الوحيد لإ�ستمراريتنا ،فن�ستثمر
كل خرباتنا يف �سبيل ار�ضاءهم عرب
تكري�س تعامل مهني حمرتف معهم من
قبل فريق عمل ال�رشكة الذي ي�ضع كل
والتنوع امل��وج��ود يف «�سينيق
خربته
ّ
التجارية» ا�ضافة اىل اعلى م�ستويات
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ت�رصف زبائننا».
اجلودة يف ّ

جذب المستهلك

ور�أى البقاعي ان «عاملني ا�سا�سيني
يجذبان امل�ستهلك اىل �سوبرماركت
«�سينيق ال��ت��ج��اري��ة» العاملة حتت
ا�سم «البقاعي» ،هما ال�سعر والوقت.
فامل�ستهلك اللبناين ذك��ي ،ففي حني
يريحه ت�أمني كمية كبرية من املواد
الإ�ستهالكية يف مكان واحد ما يو ّفر

ح�سا�س جتاه
عليه جهداً ووقت ًا ،هو ّ
ال�سعر ال �سيما ان �سيا�سة «�سينيق
التجارية» ت�ستهدف ال�رشيحة املتو�سطة
الدخل والتي ت�شكل  % 70من الن�سيج
اللبناين».
ويف حني ا�شار اىل ان «هذه ال�سيا�سة
م ّكنت «�سينيق التجارية» من تغطية
�أكرث من  % 90من حاجة امليني ماركت
يف الأ�سواق اللبنانية»� ،شدد على ان
«جتربة �سينيق الناجحة يف الأ�سواق
الداخلية اف�سحت املجال امامها للتو�سع
يف اال�سواق اخلارجية ،اذ بنت ال�رشكة
�شبكة ت�صدير وا�سعة تقدم لها ال�سلع
والعالمات التجارية» .واذ ك�شف ان
هذه «ال�شبكة تتو ّزع يف خمتلف دول
العامل ،لفت اىل ان «ال�رشكة تويل يف
هذا الإط��ار� ،ضمان اجل��ودة والإلتزام
املحدد اهمية ق�صوى
بالت�سليم بالوقت
ّ
نظراً لإميانها بدورهما يف ا�ضافة ميزة
قوية لها يف �سوق الت�صدير التناف�سية،
وبناء عليه يتم �شحن جميع الطلبات
بح�سب ج��دول اداري تنظيمي مي ّكن
العمالء من احل�صول على الب�ضائع يف
املحدد».
الوقت
ّ

عالمات تجارية

وك�شف البقاعي ان «ا�سباب كثرياً دفعت
«�سينيق التجارية» للدخول يف جمال
التعبئة وطرح عالمات ت�أتي يف طليعتها
املناف�سات الع�شوائية وال�سبل امللتوية
التي ي�سلكها بع�ض التجار يف عمليات
الت�سويق لب�ضائعم».
واعلن ان «�سينيق التجارية تقدم �سلع ًا
حتت �إ�سمي منارة �شتورة و البقاعي».
ولفت اىل «منارة �شتورة هي العالمة
التجارية لل�سلع اجلاهزة للتوزيع حملي ًا
وخارجي ًا ،وت�ضم هذه العالمة التجارية
منتجات طعام �شاملة م�صنعة حملي ًا
م��ن �أف�ضل امل��ك��ون��ات ،وتتم تعبئتها
وت��خ��زي��ن��ه��ا وف��ق�� ًا للمعايري ال��دول��ي��ة
لتجهيز الأغذية .وت�ضم املنتجات متبل
الباذجنان واحلم�ص ،ال�رشابات املركزة،
ماء الورد والزهر ،الكبي�س على انواعه،
الك�شك ،اللبنة البلدية ،وورق العنب ،دب�س
الرمان ،املعلبات ،الطحينة ،املربيات،
مايونيز ،وزيت الزيتون .»..
وك�شف ان «البقاعي ت�شمل اي�ض ًا عدداً

تؤمن «سينيق التجارية»
ان رضا زبائنها قد يكون
السبيل الوحيد إلستمراريتها،
فتستثمر كل خبراتها في
سبيل ارضاءهم عبر تكريس
تعامل مهني محترف معهم
كبرياً من املنتجات التي ت�ضم احلبوب،
البوظة ،ال�سكر ،خ�ضار ياب�سة ،مك�رسات،
مواد تنظيف ،حمارم.».. ،

خطوة توسعية

ووج��د ان «عمل �رشكة �سينيق يواجه
جمموعة من التحديات ،ف�إ�ضافة اىل
امل�����ض��ارب��ات ي��ع��اين ال�سوق م��ن حالة
م��ن الفو�ضى ب�سبب �ضعف ال�سيولة
عند التجار ،وه��ذا امر يخلق حالة من
البلبة والقلق لل�رشكات يف ظل بع�ض
املمار�سات».
واعترب ان «الو�ضع االقت�صادي املرتاجع
يف عام  2016مل ينعك�س على «�رشكة
�سينيق» اذ متكنت من ت�سجيل منو يف
التقدم
ورد هذا ّ
مبيعاتها قارب الـّ .»% 7
اىل «اجلهود امل�ضاعفة التي تبذل يف
ال�رشكة ملتابعة كافة تفا�صيل العمل
ومعاجلة الثغرات لتقدمي اخلدمات ب�شكل
اف�ضل».
واعلن انه «خالل العام احلايل �ست�شهد
«�سينيق التجارية» خطوة تو�سعية
تتم ّثل ب�إن�شاء مركز للجملة �سي�شمل

بنت «سينيق التجارية»
نجاحها على اسس متينة
تتم ّثل باإللمام واإلنسجام
مع السوق كما المسؤولية
والمصداقية التي اعطتها
قدرات تنافسية عالية
ّ
ستمكنها من المحافظة على
نجاحها على مر السنوات
المقبلة
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�صالة كبرية ،و�سيقدم ا�سعاراً وخدمات
�أف�ضل للزبون ،وه��ذا �سيع ّزز موقع
ال����شرك��ة ال��ري��ادي يف ال�����س��وق وبني
الزبائن».

الثقة بالصناعة

وك�شف البقاعي ان «ال�صناعة اللبنانية
تتمتع بثقة امل�ستهلكني يف الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما يف الدول العربية اذ
انها تتمتع بجودة عالية ونكهة جيدة
جتعلها مطلب ًا مل�ستهلكني كرث» .ولفت
اىل ان «�سينيق التجارية حلظت هذه
امل�س�ألة من خالل العالمات التجارية
التي تطرحها يف اال�سواق والتي حتمل
ا�سم ال�صناعة اللبنانية».
واعترب ان «ايجابيات حملة �سالمة
ال��غ��ذاء فاقت اىل حد كبري ال�سلبيات
التي حملتها لل�رشكات» .ور�أى ان
«احل��م��ل��ة �ساهمت يف تنظيم العمل
يف ال�سوق واحل��د من الغ�ش والتزوير
و�س ّلطت ال�ضوء على ال�سبل امللتوية
التي يتبعها البع�ض يف عمله وحتمل
��ضرر للم�ستهلكني» .وا���ش��ار اىل ان
«�سيئات احلملة مت ّثلت باحلمالت
الإعالمية التي رافقتها والتي خلقت
بلبلة وت�شوي�ش ل��دى امل�ستهلك جتاه
امل�ؤ�س�سات وامل�صانع».
و�شدد على ان «احلملة خلقت نوع ًا من
ّ
ال�صدمة يف الأ�سواق �رسعان ما انتهت،
لكن الأهم ان الإيجابيات ال تزال موجودة
حتى اليوم».

نجاح مستقبلي

وع�ّب�رّ البقاعي ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل
«�سينيق التجارية» اذ ا�ستطاعت على مر
ال�سنوات تو�سيع وتطوير رقعة اعمالها
بف�ضل اخلربات التقنية وعملية التطوير
امل�ستمرة لل�سلع والب�ضائع املعروفة
بتنوعها وخ�ضوعها ملراقبة اجل��ودة
ّ
واال�سعار يف الداخل واخلارج ،وبالتايل
بنت جناحها على ا�س�س متينة تتم ّثل
ب��الإمل��ام والإن�سجام م��ع ال�سوق كما
امل�س�ؤولية وامل�صداقية التي اعطتها
ق��درات تناف�سية عالية �ستم ّكنها من
املحافظة على جناحها على مر ال�سنوات
املقبلة».
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مقابلة
 .. Tony’s Foodمصنع جديد بمعايير عالمية

شرفان :نفتقد للحد األدنى من المقومات
التقينا �رشفان ،الذي يعر�ض التحديات
ويغو�ص فيها من دون �أن يت�شاءم بل
يحافظ على تفا�ؤله .فوفق ًا ل��ه ،الي�أ�س
عالمة اال�ست�سالم الذي ال حتويه ثقافته،
فهو مقتنع �أن الب�ؤ�س يجلب الب�ؤ�س ،والقوة
جتلب القوة ليبقى التفا�ؤل هو الأف�ضل.

معايير عالمية

مع م��رور ال�سنوات ،يثبت
اللبنانيون
ال�صناعيون
�صالبتهم يف وجه الأزمات،
ويربهنون �أنهم ي�ستحقون
ل��ق��ب “املقاومني» عن
جدارة .فرغم حراجة الو�ضع
الإقت�صادي وح ّدة التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع هم
م�ستمرون ب�ضخ اال�ستثمارات
فيه ،وا�ضعني �إياه على �سكة
متوا�صلة من النمو والتو�سع
يف لبنان واخلارج.
�إنه طوين �رشفان �صاحب �رشكة Tony’s
 ،Foodالذي ال يزال منذ ع�رشات ال�سنوات
يقود م�سريتها بنجاح و�سط ت�أ ّلق دائم
ومت ّ��ي��ز يف لبنان واخل����ارج .فهو مالك
للر�ؤى امل�ستقبلية البعيدة املدى ،ووا�ضع
ا�سرتاتيجيات التطور والتو�سع .كيف ال،
وه��و ال��ذي يعرف حق املعرفة �أن عدم
التقدم يف العامل ال�صناعي يعني الرتاجع
اىل ال���وراء والإف�����س��اح يف املجال �أم��ام
املناف�سني لإق�صائك عن ال�سوق.
يف م�صنعه اجلديد ،الذي مل تنت ِه �أعماله بعد
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وك�شف �رشفان �أن «م�صنع Tony’s
 Foodاجلديد يتمتع مبعايري عالية
جداً من احلداثة ويراعي معايري ال�سالمة
الغذائية وال�رشوط الالزمة لنيل �شهادات
و�شدد على �أن «�إمت��ام امل�صنع
اجل��ودة»ّ .
يتطلب جهوداً �ضخمة وال �سيما يف ظل
التحديات التي يواجهها القطاع والتي
تتمثل بافتقاده للحد الأدنى من املقومات
املتعلقة باملياه والكهرباء» .واعترب �أن
«تقدمي جودة عالية و�ضمان ا�ستمرارية
جبار يقوم به ال�صناعيون
امل�صانع عمل ّ
الذين يدفعون تكاليف �إنتاجهم م�ضاعفة.
فهم يعملون على تعقيم املياه ويجهزون
م�صانعهم مبختربات من �أجل ذلك ،كما
�أنهم يدفعون تكلفة توليد الطاقة يف
م�صانعهم مرتني� ،إذ تتو ّزع هذه التكلفة
ب�ين ال��دول��ة و�أ���ص��ح��اب امل��ول��دات التي
تتطلب تكاليف �صيانه دائمة ت�ضاف اىل
تكاليف �صيانة امل�صانع الدورية».
و�أ�شار اىل �أن «ما يجعل الأمور �أكرث �سوءاً
هو �شعور ال�صناعي ب�أنه وحيد و�سط
هذه الدوامة من التحديات وال�صعوبات
�إذ ال توجد بيئة حا�ضنة من الدولة لهذه
اال�ستثمارات التي تغرق �أي�ض ًا يف بحر من
الإهمال والتق�صري والبريوقراطية حيث
حتتاج �أب�سط املعامالت اىل وقت طويل
وجهد كثري لإمتامها».

حال فوضى

ولفت �رشفان اىل «وجود حال كبرية من
الفو�ضى يف ال�سوق اللبناين وال �سيما
بعد الهجمة التي �شهدها القطاع من قبل
النازحني ال�سوريني الذين يعملون من
دون �أي �ضوابط قانونية وينالون ح�صة
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ال ب�أ�س بها من ال�سوق وال �سيما ال�سوق
ال�شعبية التي تهم Tony’s Food
وامل�صانع املماثلة اىل حد ما».
واع��ت�بر �أن «م��ا يزيد م��ن انت�شار هذه
امل�صانع هو ح�سا�سية ال�سوق اللبنانية
جت���اه الأ���س��ع��ار ،ف��م��ع رداءة الو�ضع
االقت�صادي تهرع النا�س نحو املنتج
الأرخ�����ص ،على ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا اليوم
�أ�صبحت �أك�ثر �إدراك��� ًا لأهمية �شهادات
اجلودة».

منتجات جديدة

وك�شف �رشفان عن �أن «Tony’s Food
تعمل على طرح منتجات جديدة �ستب�رص
النور مع بدء امل�صنع اجلديد بالعمل»،
و���ش��دد على �أن «ط���رح ه��ذه املنتجات
ّ
يتم وفق ًا لدرا�سات و�أب��ح��اث وزي��ارات
للمعار�ض ومواكبة حاجات ال�سوق».
و�شدد على «�أن ردود الفعل جتاه منتج
ّ
الطحينة الذي طرح العام املا�ضي من قبل
 Tony’s Foodكانت جيدة وال �سيما
�أنه يتمتع بجودة عالية ومميزات خا�صة،
ما �سمح لـ  Tony’s Foodبالتواجد
يف ال�سوق اىل جانب ال�رشكات العريقة
العاملة يف هذا املجال».

حق المواطن

و�شدد �رشفان على «دور اللبنانيني يف
ّ
بناء البلد ودع��اه��م للتحلي بال�صرب»،
و�شدد على «��ضرورة �إي�لاء ال�سيا�سيني
ّ
االهتمام الالزم للم�ؤ�س�سات التي ت�ساهم
يف دعم اللبنانيني وتقويتهم» .و�س�أل:
«كيف ير�ضى البع�ض �أال ي�أخذ ال�شعب
اللبناين حقه يف وطنه؟ �إن كان ال�شعب
يدفع ال�رضائب ،ملاذا حال الطرقات �سيئة
والكهرباء مفقودة واملياه ال�صحية غري
موجودة؟
وقال« :فلي�صلح ال�سيا�سيون �أو�ضاع البلد،
وي���أخ��ذوا ما يريدونه» ،وتوجه بتحية
خا�صة �إىل فخامة رئي�س اجلمهورية و�إىل
احلكومة متمني ًا عليها �إح��داث فرق يف
احلياة ال�سيا�سية والإقت�صادية.

مقابلة
ولكو بي ام ..مسيرة متواصلة من التطور والنمو

بطرس :لرفع الرسوم على المنتجات المستوردة
واعترب مدير الت�صنيع يف �رشكة ولكو بي
ام وليم بطر�س يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن امل�رشوع يب�شرّ مبرحلة
ج��دي��دة يف عمل ول��ك��و ب��ي� ،إذ يتمتع
بحداثة عالية و�إنتاجية كبرية جداً».
و�إذ لفت بطر�س اىل «�أن القدرة الإنتاجية
مل�صنع العلف يف كفرحزير تبلغ 55
طن ًا من العلف يف ال�ساعة ،فيما �سيبلغ
حجم �إنتاج املزرعة � 200ألف فروج»،
ك�شف �أن «عمل ولكو بي ام �سريتكز يف
البداية على ال�سوق اللبنانية وال �سيما �أن
عراقيل كثرية تعرت�ض عمليات الت�صدير
وال��و���ص��ول اىل الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة
وخ�صو�صا الأوروبية».

خط إنتاج جديد

ال تزال �رشكة ولكو بي ام ،وكما عهدها زبائنها على مر ع�رشات
ال�سنوات ،ت�سري على طريق التو�سع والنمو ،اذ اتخذت خطوة تو�سعية
م�رشوع جدي ٍد �سي�شكل
منوذجية مطلع العام احلايل متثّلت بتنفيذ
ٍ
نقلة نوعية لها على �صعيد �آلية عملها و�أنتاجيتها.
ويتم ّيز م�رشوع ولكو بي ب�ضمه لثالثة م�شاريع متكاملة ت�ضم معمل
للعلف ومزرعة وم�سلخ .ويتممع م�رشوع امل�سلخ اجلديد ب�سمات
كثرية �إذ �إنه �صديق ًا للبيئة وي�ضم حمطة لتكرير املياه املبتذلة
تنتج مياه لري الأرا�ضي املحيطة .كما يحوي حمطة لتكرير الأو�ساخ
الناجتة عن عمليات الإنتاج ،بحيث حتولها اىل «طحني حلم» الذي
يعد �أحد �أبرز مكونات طعام احليوانات».
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و�أعلن بطر�س �أن «ولكو بي �أم ومن خالل
م�صنعها اجلديد� ،ستدخل جمال �صناعة
منتجات الدجاج من ناغت�س ،ك��وردن
بلو ،ا�سكالوب ،وكر�سبي .»..و�أ�شار اىل �أن
«متابعة دقيقة �سرتافق عمليات �إنتاج
هذه الأ�صناف بغية تقدمي منتجات عالية
اجلودة �إىل امل�ستهلكني الذين من املتوقع
�أن تنال ثقتهم ال �سيما �أنها مطبوخة
بالكامل وخالية من ال�ساملونيال».
كر�ست خالل
و�أ�شار اىل �أن «ولكو بي ام ّ
ال�سنوات املا�ضية وجودها يف الأ�سواق
ب��ق��وة م��ن خ�لال حفاظها على ج��ودة
بالتفرد بخيار
كر�ستها
ّ
�إنتاجها والتي ّ
تربية الدجاج على امل��واد النباتية من
دون ا�ستخدام �أي م�ضافات حيوانية
كطحني ال�سمك ،م��ا م ّكنها م��ن تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة وذي معايري �صحية
�أف�ضل».

ستدخل ولكو بي أم ومن
خالل مصنعها الجديد ،مجال
صناعة منتجات الدجاج
من ناغتس ،كوردن بلو،
اسكالوب ،وكرسبي

واكد على �أن «ولكو بي ام توا�صل طريقة
ّ
حتديث وحت�سني تربيتها للدجاج� ،إذ
�ستعمل قريب ًا وفق ًا خلطة متنع ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية يف �أي مرحلة من
مراحل الإنتاج .كما �أن م�سلخها اجلديد
�سيكون ثاين م�سلخ يف لبنان يلج�أ اىل
�آليات تربيد دون ا�ستخدام املياه ،ما
�سيق�ضي على �أي احتمال للغ�ش ويخف�ض
من ن�سب البكترييا يف املنتجات «.

ضبط الجودة

و�شدد على �أن «ولكو بي ام حا�صلة على
ّ
عدة �شهادات ع ّززت ثقة امل�ستهلكني بها،
�إذ كانت قد نالت يف جمال الإدارة �شهادة
االي��زو  9001كما �أنها تعمل ال�ستيفاء
ال�رشوط لنيل �شهادة  BRCوهي �أعلى
م��ع��دالت ���ش��ه��ادات اجل���ودة يف ال��ع��امل،
وبذلك �ستكون من ال�رشكات القليلة التي
نالتها يف لبنان والوحيدة يف قطاع
الدواجن واللحوم».
و�أو�ضح «�أن ولكو بي ام تعمد اىل فح�ص
�إنتاجها يف خمترب مركزي لديها ي�ضم 4
�أق�سام تتعلق بفح�ص البكترييا اخلا�صة
باللحوم� ،سموم مت�أتية من احلبوب،
املياه ،والفريو�سات».
و�أ�شار اىل �أن لـ «ولكو بي ام اهتمام ًا
كبرياً بالبيئة �إذ انها تعمل و�سط �آلية
تتفادى عربها التلوث البيئي ،وهي
حائزة على جائزة من االحتاد الأوروبي
املتو�سطي وكنتيجة لذلك ح�صلت على
متويل ملحطة تكرير الأو�ساخ ال�صلبة من
البنك الدويل».
واعترب �أن «ولكو بي ام تتمتع مب�س�ؤولية
تامة جت��اه جمتمعها �إذ تنفذ م�شاريع
عديدة بالتعاون مع البلديات كما تدعم
العديد من اجلمعيات النا�شطة يف الو�سط
االجتماعي».

ال آذان صاغية

لفت بطر�س اىل «وجود حتديات تواجه
عمل ولكو بي ام ب�شكل خا�ص وقطاع
الدواجن ب�شكل عام .و�أعلن �أن «لقطاع
الدواجن مطالب كثرية رفعتها نقابة
مربي الدواجن منذ مدة �إال �أن الفراغ
ّ
الرئا�سي وما رافقه من خلل يف عمل
م�ؤ�س�سات القطاع العام نتيجة ن�سبة
ال�شغور الكبرية يف مرافق الدولة و�شلل

ولكو بي ام تواصل طريقة
تحديث وتحسين تربيتها
للدجاج ،إذ ستعمل قريب ًا
وفق ًا لخطة تمنع استخدام
المضادات الحيوية
عطل البحث يف هذه
العمل احلكومي ّ
و���ش��دد على �أن «القيمني
امل��ط��ال��ب».
ّ
على القطاع طالبوا مب�ضاعفة الر�سوم
اجلمركية على املنتجات امل�ستوردة،
و�رشحوا م��راراً وتكراراً �أن الدول التي
�أر�ست مفهوم حرية التجارة العاملية
تخ ّلت عنه و�أ���ص��درت ق���رارات برفع
ال��ر���س��وم اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى املنتجات
الأجنبية وال �سيما الربازيلية ،لكن
ما من �آذانٍ �صاغية وال تزال الأ�سواق
اللبنانية مفتوحة �أمام منتجات الدجاج
الأوكرانية والربازيلية».
و�شدد على «وج��ود نوع من اللغط يف
ّ
�صالحيات الوزارات حيث تتداخل بني
بع�ضها البع�ض ما يعيق الو�صول اىل
قرار يف و�ضع معيار لأمور مهمة تتعلق
ب�سالمة الغذاء».
وقال« :هناك عدة جهات م�س�ؤولة عن
القطاع ،ك���وزارة ال��زراع��ة وال�صناعة
والإقت�صاد وال�صحة وليبنور ،وهذا
ال��ت��ع ّ��دد يعيق التو�صل اىل ق���رارات
��ضروري��ة للقطاع على الرغم من �أن
النقابة قدمت اقرتاحات عديدة».
و�أ�ضاف« :ال مفر من ال�سري على خطى
ال��دول الغربية ،حيث ال ت�سري الأم��ور
ب��ه��ذا ال�شكل �إذ ه��ن��اك جهة واح��دة
م�س�ؤولة عن قطاع الدواجن من �ألفه
اىل يائه ،ما ميكنها من تنظيم القطاع
ومعاجلة م�شاكله ب�شكل كامل من دون

لـ «ولكو بي ام» اهتمام ًا كبير ًا
بالبيئة إذ انها تعمل وسط
آلية تتفادى عبرها التلوث
البيئي ،وهي حائزة على
جائزة من االتحاد األوروبي
المتوسطي
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معوقات �أو عراقيل».
كما �أو�ضح �أن «النقابة طلبت من التنظيم
املدين ال�سماح للمزارعني ببناء مزارع
يف املناطق ال��زراع��ي��ة يف م�ساحات
تفوق ن�سبتها الن�سبة املو�ضوعة حالي ًا
( ،)4%كما طالبت ب�إر�ساء م�ساحات
معينة بني املزارع املبنية».
و�أع��ل��ن �أن «النقابة تبحث مع وزارة
ال���زراع���ة رف���ع احل��ظ��ر ع��ن ال����شرك��ات
اللبنانية يف الأ�سواق الأوروبية على
�صعيد قطاع ال��دواج��ن وال �سيما �أن
ه��ذه ال�رشكات تتبع معايري ت�ضاهي
املعايري الأوروبية يف عملها» .واعترب
�أن «امل�شكلة تكمن يف العراقيل التي
ت�ضعها الدول وتتعلق مبا تطرحه من
ع��دم ثقة يف ق��درة ال��دول��ة اللبنانية
على مراقبة كامل الإنتاج احليواين يف
لبنان».

منافسة قاسية

واع��ت�بر بطر�س �أن «املناف�سه التي
ت�شهدها الأ���س��واق قا�سية ،وال �سيما
يف ظل الغ�ش ال��ذي يطال امل�ستهلك
عرب تذويب املنتجات املجلدة وبيعها
على �أنها طازجة» .ودعا اىل «ت�شديد
الرقابة يف الأ�سواق �إذ �إن هناك قرارات
وا�ضحاة �صادراة عن وزيري اقت�صاد
�سابقني متنع هذه املمار�سات «.
و�إذ �أ�شار اىل �أن «املناف�سة يف الأ�سواق
الداخلية قوية ج��داً ،ففي حني هناك
��شرك��ات تتمتع بح�ضور ق��وي �سجل
القطاع دخول مزارعني وم�سالخ جدد
يف الآون��ة الأخ�ي�رة»� ،أعلن �أن��ه «يف
ال�سنوات الع�رش الأخرية وب�سبب دخول
املنتجات املجلدة اىل ال�سوق� ،أقفل ما
يزيد عن  125مزرعة يف عكار وحدها».
و�أعلن «�أن قطاع الدواجن �سلك طريق ًا
م��ن التطور �إذ �إن �أ�صحاب امل��زارع
�أدخلوا تطويرات كثرية على املزارع
وامل�سالخ ما �سمح للكثريين باحل�صول
على �شهادة الأي���زو وجعل امل�سالخ
امل��وج��ودة يف لبنان تتمتع مبعايري
ورد ه��ذا التطور اىل حدة
عاملية»ّ .
املناف�سة يف الأ�سواق� ،إذ �إن املزارعني
ر�أوا �أن عليهم اللحاق بركب التطور
خوف ًا من �أن يجدوا �أنف�سهم خارج
دائرة املناف�سة».
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مقابلة
 .. LDIالس ّباق في تكريس جودة القطاع الغذائي

كاخيا :لوقف الممارسات الخاطئة
منذ ت�أ�سي�سه ،عرف م�صنع  LDIك�أحد امل�صانع البارزة يف
لبنان التي ت�ؤدي دوراً هام ًا يف تكري�س جودة املنتجات
الغذائية� ،إذ كان امل�صنع الأول يف لبنان الذي يقدم
براميل متخ�ص�صة يف تخزين هذه املنتجات ،تتمتع
مبعايري جودة عاملية تخولّها دخول �أ�سواق العامل كافة.
اليوم وبعد ما يقارب الأربع �سنوات على انطالقة عجلة
العمل ،يتخذ م�صنع  LDIخطوة نوعية يف جمال �صناعته،
�إذ كان ال�س ّباق يف لبنان �إىل طرح براميل قادرة على
تخزين النفايات ال�صلبة واخلطرة اخلا�صة بامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات وم�صانع الأدوية .وتكمن �أهمية هذه
اخلطوة يف حيازة  LDIعلى  UN Certificateلنقل هذه
النفايات ،و�إمكانية ت�صديرها اىل �أوروبا و�أمريكا عقب
تعبئتها بحر�ص كبري مينع ت�رسّب �أي مواد خطرة منها.
ووفق ًا ملدير م�صنع  LDIانطوان كاخيا
«�أوىل  LDIمنذ ن�ش�أته ع��ام ،2013
املعايري ال�صحية اهتمام ًا كبرياً وهو
يعمل يف هذا الإطار ب�شكل م�ستمر على
�إطالق منتجات ت�ساهم يف احلفاظ على
�صحة امل�ستهلكني وجتنبهم �أي �أخطار
ناجتة من ممار�سات خاطئة».
وك�شف �أن « LDIزار وزارات ال�صحة والبيئة
وال�صناعة و�أطلعها على �أهمية املنتج وال
�سيما �أن امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات
وم�صانع الأدوي���ة يف لبنان مل ي�سلكوا
هذه الطريق بعد على الرغم من الأخطار
التي حتملها الأو�ساخ ال�صلبة الناجتة من
عملها على �صحة الإن�سان لإحتوائها على
مواد كيميائية م�رسطنة».

أفضل المواد األولية

و���ش��دد ك��اخ��ي��ا ع��ل��ى �أن « LDIومنذ
ّ
ت�أ�سي�سه يحر�ص على ا�ستخدام �أف�ضل
امل��واد الأولية يف �صناعته بغية تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة لإدراكه التام لأهمية
التخزين يف تقدمي منتجات عالية اجلودة
و�صحية �إىل امل�ستهلكني».
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 LDIالمصنع األول في لبنان
الذي يطرح براميل قادرة
على تخزين النفايات الصلبة
والخطرة الخاصة بالمستشفيات
والمستوصفات ومصانع األدوية
و�إذ لفت اىل �أنه «على �صعيد الرباميل
اخلا�صة بامل�صانع الغذائية ،ي�ستخدم
 LDIم��واد �أولية مرخ�صة من الوكالة
الفدرالية الأمريكية «� ،أ�شار اىل �أن « LDI
يقدم براميل ب�سعات خمتلفة ترتاوح بني
الـ 30والـ 60والـ 120والـ  160ليرتاً».
و�شدد على �أن «  LDIي�ؤدي دوراً كبرياً
ّ
يف تطور ومنو قطاع ال�صناعات الغذائية
وال �سيما �أن �إنتاجه مطابق للموا�صفات
العاملية وب��ال��ت��ايل ق���ادر على دخ��ول
املت�شددة يف معايري
الأ�سواق كافة حتى
ّ
ال�سالمة الغذائية».

ممارسات خاطئة

و�أعلن كاخيا �أنه «منذ انطالقة امل�صنع،
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و�ضع  LDIخطة ت�سويقية جرت وفقها
زيارة امل�صانع وال�رشح عن �أهمية هذه
ال�برام��ي��ل يف تعزيز ج���ودة املنتجات
ال��غ��ذائ��ي��ة» .ول��ف��ت اىل �أن���ه «يف حني
�أبدت الكثري من امل�صانع جتاوب ًا كبرياً
��دي��ة بنت عربها
وات��خ��ذت خ��ط��وات ج ّ
عالقات تعاون مع  ،LDIال تزال هناك
م�صانع تعمل بعيداً من �رشوط ال�سالمة
ال�صحية».
واع��ت�بر �أن «انخفا�ض كلفة الرباميل
امل�صنعة يف لبنان مقارنة بالرباميل
امل�ستوردة �ضمن جناح  LDIيف الأ�سواق
على الرغم من وقوف قطاع ال�صناعات
الغذائية يف وج��ه حت ٍّ��د �أ�سا�سي يكمن
يف جلوء بع�ض امل�صانع اىل ا�ستخدام
براميل م�ستعملة ،ويف بع�ض الأحيان
يتم ا�ستقدامها من م�صانع الدهان «.
الت�شدد يف مراقبة عمل
ودعا الدولة اىل
ّ
امل�صانع للحد م��ن ه��ذه املمار�سات
التي حتمل �أخ��ط��اراً كبرية على �صحة
امل�ستهلكني وقد ت�ضعف الثقة بالقطاع
ال�صناعي الغذائي واملنتج اللبناين الذي
عرف على مر ال�سنوات بجودته العالية.

Mtein, Main Road
Tel: 961 4 296901/2/3
Fax: 961 4 296904
E-mail: tony@ldi-lb.com

مقابلة
مياه الرحيق  17 ..عام من السير على طريق التم ّيز

دياب :لتنظيم القطاع

تول
ي مياه الرحيق عمليات
التع
قيم واجراء الفحوصات
قدر
يتميز م�صنع مياه الرحيق بتجهيزات كاملة على ٍ
ّ
المخبرية اهتمام ًا خاص ًا
عالٍ من التطور ،اذ �أنه لت�أمني �صحة و�سالمة املنتج،
تتبع ال�رشكة املعايري العاملية  ،ISO 22000كما
فإضافة الى الفحوصا
ت
تقوم ال�رشكة بتطبيق نظام الـ HACCPبحيث تتحقق
اليو
مية التي تجريها داخل
�صحة و�سالمة الغذاء من خالل مراقبة وحتليل املخاطر
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية خالل ت�أمني ونقل
مختبرات الشرك
ة،
ت
ق
و
م
امل��واد الأول��ي��ة ،وحت�ضري معاجلة امل��ي��اه ،الت�صنيع،
بإر
والتوزيع حتى ا�ستهالك املنتج.
سال عينة من إنتاجها
وك�شف مدير «��شرك��ة الرحيق لتوزيع امل��ي��اه» علي
لفحصها لدى
اب
رز
ال
ج
ها
ت
دياب ان « مياه الرحيق تويل عمليات التعقيم واجراء
الفحو�صات املخربية اهتمام ًا خا�ص ًا ف�إ�ضافة اىل
المختصة في لبنان

احلر�ص على تقدمي منتج
عايل اجلودة ،جعل «�رشكة
الرحيق لتوزيع املياه»
ت�سري على طريق التم ّيز،
حيث �أولت طوال �سنوات
عملها اهتمام ًا دقيق ًا
لكافة مراحل الإنتاج،
فقدمت منتج عايل اجلودة
اك�سبها ثقة زبائنها
ووالءهم .كيف ال ،وهي
التي واكبت على مر  17عام ًا كل تطور يف عامل
�صناعة املياه املعدنية ،وا�ستقدمته اىل م�صنعها
انطالق ًا من حر�صها على مراعاة �إنتاجها اعلى
معايري ال�سالمة الغذائية.
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الفحو�صات اليومية التي جتريها داخل خمتربات ال�رشكة،
تقوم ب�إر�سال عينة �شهري ًا من �إنتاجها لفح�صها لدى ابرز
اجلهات املخت�صة يف لبنان ويف طليعتها معهد البحوث ال�صناعية
وخمتربات اجلامعة االمريكية».
واذ �شدد على ان «مراعاة معايري ال�سالمة الغذائية اىل حد كبري
كر�ست ثقة الزبائن بها» ،لفت اىل ان «ما ع ّزز ثقة امل�ستهلكني مبياه
ّ
الرحيق �أكرث ،هو �سعي «الرحيق» امل�ستمر للتوا�صل مع زبائنها
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والوقوف عند ابرز مالحظاتهم ،حيث يقوم فريق عمل خمت�ص يف
ال�رشكة بالإت�صال بالزبائن بغية القيام ب�إح�صاءات حول ن�سبة
ر�ضى الزبائن عن املنتج واال�ساليب التي تعتمدها ال�رشكة يف
التعامل معهم ال �سيما على �صعيد املندوبني» .واكد ان «هذه االمور
جمتمعة حافظت على ا�ستمرارية مياه الرحيق التي ال ميكن ان تتم
دون والء زبائنها لها».

أجواء السلبية

و�سيطرت الأجواء ال�سلبية على تقييم دياب لعمل مياه الرحيق خالل
عام  ،2016اذ انه يف �ضوء املناف�سات غري ال�رشيفة وامل�ضاربات
عانت ال�رشكة كثرياً وا�ضطرت لبذل جهود م�ضاعفة للحفاظ على
ح�صتها يف ال�سوق يف ظل انت�شار الفو�ضى يف القطاع و�سط غياب
اي دور للدولة يف �ضبطه ودعم ال�صناعيني».
وقال« :مياه الرحيق تراعي كل �رشوط ال�سالمة الغذائية وال تقدم
لزبائنها اال املنتج الأجود ،لذلك تعاين من اكالف انتاج مرتفعة،
يف حني امل�صانع غري ال�رشعية ال تخ�ضع لل�رضائب ،وبالتايل قادرة
على تقدمي منتج منخف�ض ال�سعر ميكنها من حيازة ح�صة معينة
من ال�سوق».

فوضى كبيرة

ولفت دياب اىل «ان هذه الفو�ضى ت�ستدعي تدخ ًال �رسيع ًا لتنظيم
القطاع و�إقفال امل�صانع التي فتحت ع�شوائياً» .واذ اعترب «�أن

خدمة الزبائن 07 / 435811 - 03 / 716961
املبيعات والتوزيع 71 / 343934

التحرك ملعاجلة هذه امل�س�ألة �أ�صبح �رضوري ًا وال �سيما ان هذه
امل�صانع وب�إنتاجها املتدين اجلودة تلحق �رضراً ب�سمعة القطاع»،
ا�ستغرب غياب الدعم عن القطاع ال�صناعي طوال ال�سنوات املا�ضية
معترباً ان النجاحات التي حققها ال�صناعيون اللبنانيون على مر
ع�رشات العقود لي�ست اال دلي ًال وا�ضح ًا على الإمكانات ال�ضخمة التي
ميلكها القطاع والتطور والنمو الذي قد يحققه اذا ما تو ّفر الدعم له».
ولفت اىل ان «دعم القطاع ي�ساهم يف تقوية القدرات التناف�سية
التو�سع والإنفتاح
للإنتاج ال�صناعي اللبناين وبالتايل املزيد من
ّ
على الأ�سواق اخلارجية» ،وا�شار اىل ان «هذه الأمور �ستع ّزز دور
القطاع على ال�صعيد الإقت�صادي ال �سيما على �صعيد توفري املزيد
من فر�ص العمل».

حمالت دعائية

وك�شف دياب ان ال وجود خلطط تو�سعية يف امل�ستقبل القريب ،اذ
قدر عالٍ من التطور وهو امل�صنع الأول يف
ان م�صنع الرحيق على ٍ
عبوات
يف
املياه
لبنان الذي يقوم بتعبئة
متعددة ت�ضم الـ 0.3ليرت،
ّ
و  0.5ليرت ،و  1.5ليرت ،و  2ليرتان ،و  6ليرتات ،و  10ليرتات ،و19
ليرتاً».
و�شدد على ان اهتمام «�رشكة الرحيق يف عام � 2017سين�صب على
احلمالت الدعائية التي ت�سلط ال�ضوء على اجلودة التي تتمتع بها
مياه الرحيق ،بغية توعية امل�ستهلكني على �رضورة الت�أكد من جودة
منتج املياه املعدنية قبل ا�ستهالكه».

Email: alrahik_water@hotmail.com - Facebook: AlRahikWatrer
Website: www.alrahikwater.com

مقابلة
 3 ..Multi-national Business Coعقود من التطور

القيسي :المنافسة الصينية أبرز التحديات

�سارت () Multi-national
 ،.Business Coعلى طريق النجاح
خالل ثالثني عام ًا� ،إذ عملت
على مر ثالثة عقود بكفاءة
مكان
واحرتاف �ساهما يف حجز ٍ
مرموق لها يف ال�سوق وو�ضعها
ٍ
على �سكة متوا�صلة من النجاح
مل تعرف االنقطاع منذ عام
.1996

MBC

فبالرغم من ال�صعوبات االقت�صادية التي
تع�صف بالعامل واملنطقة والتحديات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي يواجهها لبنان،
�ش ّقت  MBCطريقها يف جمال �صيانة
املوازين الإلكرتونيه .ومتكنت ال�رشكة
منذ ب��داي��ة انطالقتها م��ن ال��ف��وز بثقة
الزبائن ما �ساهم يف تطورها من حيث
�أعمال ال�صيانة وخدمة ما بعد البيع،
ا�ضافة �إىل دخ��ول �سوق التجارة عرب
اال���س��ت�يراد و�أخ���ذ وك���االت م��ن �رشكات
�أجنبية ،وت�سجيل ماركات جتارية يف
وزارتي ال�صناعة و الإقت�صاد والتجارة
واحل�صول على �شهادات من م�صلحة
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ميز منتجاتها
حماية امللكية الفكرية ما ّ
و�أعطاها قدرات تناف�سية عالية لناحية
املوا�صفات واجلودة.
و�سمح التطور ال��ذي �شهدته  MBCلها
بتخطي احل��دود اللبنانية� ،إذ �أ�شار مدير
 MBCو�سيم القي�سي �إىل �أن « MBCبد�أت
بالتو�سع يف عام  2012نحو دول اخلليج
عرب تعيني مو ّزعني لها» .و�إذ لفت �إىل �أن
«ال�رشكة قامت م�ؤخرا بالتوجه نحو جنوب
�أمريكا الذي ي�شهد فيه القطاع ال�صناعي
حالي ًا ن�شاط ًا ب��ارزاً»� ،أعلن �أن « ال�رشكة
متكنت يف هذا الإطار ،من عقد اتفاق مع
�أكرب �رشكتي ت�صنيع موازين يف الأرجنتني
بناء عليه وكي ًال ح�رصي ًا لهما يف
لت�صبح ً
ال�رشق الأو�سط» .كما ك�شف �أن ال�رشكة
�أ�صبحت ع�ضواً يف اجلمعية الدولية للوزن
والقيا�س .NTEP/TDA

المنافسة الصينية

ويف �إط��ار حديثه عن التحديات التي
تواجه عمل  ،MBCقال القي�سي« :لي�س
خافي ًا على �أح���د م��ا يعانيه القطاع
ال�صناعي من �صعوبات متنوعة وعديدة
و�سط غياب دعم الدولة كما غريه من
القطاعات الإقت�صادية الأخرى».
و�أ�ضاف « :بالرغم من قلة عدد ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف جمال املوازين حيث ال
186

يتعدى عدد ال�رشكات العاملة يف القطاع
الـ� 10رشكات ،نعاين ب�شكل �أ�سا�سي من
املناف�سة وحتديداً ال�صينية التي متلك
قدرات تناف�سية عالية جلهة الأ�سعار».
و�شدد على �أن «تراجع القدرة ال�رشائية
ّ
لدى �رشيحة كبرية من اللبنانيني من
ج��راء الرتاجع االقت�صادي ال��ذي �شهده
لبنان ،جعل من املنتجات ال�صينية،
املتدنية ال�سعر واجلودة ،مناف�سة حقيقية
ملنتجاتنا وال �سيما �أننا نعاين من ارتفاع
تكاليف الإنتاج يف لبنان بن�سب كبرية».
وك�شف �أن «ع��ام��ل ال��وق��ت �ساهم يف
تخفي�ض ح��دة ه��ذه املناف�سة �إذ �سمح
للزبائن بلم�س ال��ف��وارق ال��ك��ب�يرة يف
ح�سن ظروف وجود منتجاتنا
اجلودة ،ما ّ
وح����رك ال��ط��ل��ب عليها
أ����س���واق
يف ال
ّ
ت�صاعدي ًا».
و�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة تقدم خدمات ما
بعد البيع �إىل زبائنها عرب فريق عمل
حم�ترف ق��ادر على اكت�شاف الأعطال
ومعاجلتها يف وقت قيا�سي».
و�أم��ل القي�سي �أن «يحمل العهد اجلديد
ب��وادر تفا�ؤل توحي ب���أن لبنان متجه
نحو الأف�ضل وال �سيما على ال�صعيد
االقت�صادي لعل الأ���س��واق ت�شهد راحة
ما وتنتهي حال الركود التي الزمتها
طوي ًال».

مقابلة
كرامبل  ..جودة عالية وتطور مستمر

اسكندر :متفائلون رغم التحديات
�شكّلت اجلودة العالية والتطور
امل�ستمر عاملني �أ�سا�سيني
�ساهما يف جناح وت�ألق �رشكة
«كرامبل ل�صناعة ال�شوكوال
واحللويات» على مدى ع�رشات
ال�سنني� ،إذ يحر�ص القيمون
على ال�رشكة على �إ�ستخدام
�أجود �أنواع املكونات الأجنبية
والأوروبية بهدف تقدمي �إنتاج
عايل اجلودة اىل امل�ستهلك،
وقادر على ولوج الأ�سواق
اخلارجية عرب متتعه بقدرات
تناف�سية كبرية متكنه من ربح
حتدي املناف�سات وتكري�س
ح�ضوره يف الأ�سواق.
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»،
غا�ص مدير �رشكة كرامبل ل�صناعة
ال�شوكوال واحللويات عادل ا�سكندر يف
��سرد ق�صة جن��اح ال�رشكة التي غزت
الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية .واعترب
ا�سكندر �أن «ما م ّكن «كرامبل» من التميز
يف �صناعة ال�شوكوال �إ�ضافة اىل اجلودة
العالية والنكهة املميزة هو االهتمام
باجلمالية التي ت�ضفي على املنتج رونق ًا
يجعله حمبب ًا لدى امل�ستهلكني».
ور�أى �أن «مواكبة التطورات احلا�صلة
يف الأ�سواق العاملية يف جمال �صناعة
ال�شوكوال �ساهم يف �إعطاء زخ ٍ��م وقوة
لل�رشكة» .وك�شف �أن «ال�رشكة تواكب هذه
التطورات عرب ح�ضور املعار�ض الدولية
يف جميع �أن��ح��اء العامل ل�ل�إط�لاع على
املواد واملنتجات اجلديدة».

ارتفاع كلفة اإلنتاج

حتديات كبرية
و�أ�شار ا�سكندر اىل «وجود ّ
تواجه القطاع ال�صناعي يف ظل ارتفاع
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كلفة الإنتاج الناجتة من ارتفاع كلفتي
الطاقة واليد العاملة� ،إ�ضافة اىل ارتفاع
�أ�سعار املواد الأولية».
و�أمل من «الدولة دعم القطاع ال�صناعي
متدنية
عرب ت�أمني طاقة نظيفة بكلفة
ّ
اليد العاملة
والعمل على حت�سني ظروف ّ
اللبنانية للحد من هجرة ال�شباب وت�سهيل
اال�ستعانة باليد العاملة الأجنبية ل�سد
ال��ف��راغ الناجت من نق�ص اليد العاملة
اللبنانية» .كما دعا «الدولة اىل تخفي�ض
أولية،
ال�رضائب والر�سوم على املواد ال ّ
حيث �إنها ت�ؤدي �أي�ض ًا دوراً يف رفع �أ�سعار

حافظت «كرامبل» خالل
عام  2016على إنتاجيتها
من خالل االندفاع نحو
أسواق جديدة وال سيما
األسواق العربية
188

املنتجات وخف�ض قدراتها التناف�سية».

أسواق جديدة

ولفت ا�سكندر اىل �أن «الرتاجع الذي �شهده
االقت�صاد اللبناين العام املا�ضي �أرخى
بظالله على القطاع ال�صناعي ما � ّأدى اىل
�أزمة يف ت�رصيف الإنتاج وو�ضع بع�ض
امل�صانع يف حال حرجة � ّأدت اىل �رصف
ق�سم من املوظفني لديها».
و�شدد على �أن «�رشكة كرامبل حافظت
ّ
على �إنتاجيتها من خالل االندفاع نحو
�أ�سواق جديدة وال �سيما الأ�سواق العربية
�إ�ضافة اىل بع�ض الأ���س��واق العاملية
ما �ساعدها يف احلفاظ على امل�ستوى
املطلوب لأعمالها ل�ضمان ا�ستمراريتها
وتخطي الأزمة ب�أقل خ�سائر ممكنة».
ّ

جهود الصناعيين

ويف رد على ���س���ؤال ع��ن وج���ود خطط
�شدد ا�سكندر على
تو�سعية لعام ّ ،2017
ّ
�أنه «رغم الأزمات املتالحقة يف املنطقة
والتي تر�سم �صورة �ضبابية للم�ستقبل،
نتم�سك بالأمل لتخطي املعوقات وعدم
اال�ستقرار يف الأ�سواق من خالل احلفاظ
على ج��ودة الإن��ت��اج وال �سيما �أن هذه
اجل���ودة تبقي ال�صناعي اللبناين يف
�شدة املناف�سات».
طليعة
امل�صدرين رغم ّ
ّ
و�أم��ل ا�سكندر من «العهد اجلديد �إر�ساء
فعا ًال يف
جو من اال�ستقرار �إذ ي�ؤدي دوراً ّ
حت�سني وتعزيز منو القطاع ال�صناعي».
و�أعرب عن تفا�ؤله بامل�ستقبل وال �سيما
�أن «كرامبل دائمة التطلّع اىل �أ�سواق
ج��دي��دة» ،واع��ت�بر �أن النجاح �سيكون
حليف القطاع امل�ستمر «فعلى الرغم من
التحديات مت ّكن القطاع من حجز
كل
ّ
مركز مرموق له يف الأ�سواق اخلارجية
بف�ضل جهود ال�صناعيني اللبنانيني
الذين مل يتوانوا يوم ًا عن ال�سعي نحو
التطور ومل يتوقفوا يوم ًا عن البحث عن
ال�سبل امل�ؤدية �إليه ف�أتى جناح ال�صناعة
اللبنانية وت�ألقها يف الأ�سواق اخلارجية
ثمرة لذلك».

مقابلة
ألبان شامات  ..منتجات طبيعية % 100

ّ
«التفرد» ضمن نجاحنا
حنا :خيار
طعم تقليدي

ومت�سك به على مر ربع
التفرد خياراً اتخذه
ّ
وفق ًا حلنا كان « ّ
متيزت بجودتها العالية وطعمها التقليدي
قرن ،فقدم منتوجات ّ
ما �ساهم يف نيله ح�صة جيدة من ال�سوق �ضمنت ا�ستمرارية
امل�صنع وتطوره».
و�شدد على ان «�ألبان �شامات تعمل ب�شكل م�ستمر على تو�سيع
ّ
�شبكة زبائنها بطريقة منظمة تتوافق و�إنتاج م�صنعها» .وقال:
«مل ن�سلك يوم ًا طرق ًا ملتوية بغية رفع مبيعاتنا وتو�سيع دائرة
زبائننا ،بل �إن بناء العالقات مع الزبائن حتكمه ح�سابات دقيقة
حول قدرة امل�صنع على تلبية احتياجاتهم �إذ �إن �إنتاج �شامات
يتمتع مبعايري معينة ت�شكل خط ًا �أحمر يف �سيا�سة �ألبان �شامات
ال يجوز امل�س به».
و�أ�ضاف« :ن�ؤمن ب�أن لزبائننا دوراً �أ�سا�سي ًا ل�ضمان تواجدنا
يف الأ�سواق ،لذلك نبني و�إياهم عالقات �أ�سا�سها امل�صداقية
وااللتزام ،وما ي�ساعدنا �أكرث يف �صون هذه العالقات هو �إ�رشافنا
املبا�رش على �أدق تفا�صيل العمل والتعاطي مبا�رشة معهم ما
ميكننا من الوقوف عند �أبرز مالحظاتهم ور�ؤيتهم لإمكانية
تطوير املنتجات وتقدمي الأف�ضل �إليهم».

فوضى ومنافسات

�سارت �ألبان �شامات بثقة يف قطاع �صناعة
الألبان والأجبان يف لبنان منذ انطالقتها عام
 ،1992كيف ال ،وهي التي حر�صت على تقدمي
منتجات طبيعية � % 100إىل زبائنها �إميان ًا منها
ب�أن امل�ستهلك ي�ستحق الأف�ضل ،و�أن ال بقاء يف
ال�سوق �إال للجودة الأعلى.
يروي مدير وم�ؤ�س�س �ألبان �شامات غابي حنا خو�ضه لغمار
ال�صناعة بعد �أن كان موظف ًا يف �أح��د املطاعم وال��ذي �أقفل
مع اندالع احلرب الأهلية .ي�ستذكر �أيام احلرب وظروف ًا �ش ّتى
دفعته اىل العمل يف القطاع ال�صناعي حيث اكت�شف �شغفه به،
وجهوزيته ملواجهة التحديات التي يحملها ،وقدرته على الإيفاء
بالتزاماته جتاه التجار الذين يولونه الثقة ويحر�صون للحفاظ
على �أف�ضل العالقات معه.
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متعددة �إىل
و�إذ ك�شف عن �أن «�ألبان �شامات تقدم �أنواع منتجات ّ
زبائنها من �ألبان و�أجبان و�شنكلي�ش»� ،أعلن «�أن �ألبان �شامات
ت�سري على طريق متوا�صلة من التطور و�ستعمل يف هذا الإطار
على تو�سيع م�صنعها يف فرتة قريبة بهدف مواكبة حاجات
ال�سوق وتلبية الطلب املتزايد عليها».
و�أعلن �أن «�أبرز التحديات التي يواجهها عمل �شامات تتمثل
بالفو�ضى واملناف�سات غري امل�رشوعة التي يقوم بها بع�ض
املزارعني الذين ال ينتمون اىل القطاع».
ودعا الدولة اىل تنظيم القطاع ال�صناعي وحمايته �إذ �إن بع�ض
املمار�سات اخلاطئة قد ت�سيء اىل �سمعته وتك�رس عامل الثقة
التي جهد ال�صناعيون ع�رشات ال�سنني لبنائه.

انتعاش اقتصادي

واعترب حنا �أن «عام  2016كان عام ًا �صعب ًا للغاية �إذ عاي�شت
الأ�سواق حال ركود �شديدة �أ ّثرت يف عمل امل�ؤ�س�سات ب�شكل كبري».
رئي�س للجمهورية وت�شكيل حكومة �أنع�شا
و�شدد على �أن انتخاب
ٍ
ّ
الأ�سواق بع�ض ال�شيء ،ما يب�شرّ ب�أننا تخطينا الأوقات احلرجة
على ال�صعيد الإقت�صادي».
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل �ألبان �شامات على الرغم من
التحديات التي تواجهها� ،إذ �إن امل�صداقية التي بنتها �ألبان
�شامات وثقة الزبائن التي اكت�سبتها ال بد �أن يقودا جناحها مهما
�صعبت الظروف وكرثت التحديات.
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�شامات � -شارع احلارة  -تقاطع كني�سة مار تقال
هاتف961 70 505752 :

مقابلة
مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز اللبناني  ..عنوان الجودة

ّ
ّ
المتطورة
مكي :نتم ّيز بتقنياتنا

�ساهمت اجلودة العالية يف تعبيد طريق النجاح �أمام «مكي
لتجهيز الأفران و�إنتاج خطوط اخلبز اللبناين» ،على مر  25عام ًا.
�إذ �رشّع احلر�ص على تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة �أبواب الأ�سواق
اخلارجية �أمامها ،فوجدت موطئ ًا لها يف دول الإمارات ،عمان،
ال�سعودية ،قطر ودول اخلليج العربي والدول الأفريقية والأوروبية.
انفتاحها اخلارجي هذا �ضمن ا�ستمراريتها،
�إذ �أ�شار مدير «مكي لتجهيز الأفران و�إنتاج
خطوط اخلبز اللبناين» جنيب مكي ،اىل �أن
التطور
«هذا االنفتاح و�ضعها على طريق
ّ
والتو�سع .فمع �ضيق ال�سوق اللبنانية
ّ
وحمدوديتها ،كان هذا االنفتاح �رضوري ًا
لتعزيز عمليات الإنتاج وتوزيعها».

آليات عمل دقيقة

و�شدد مكي على �أن «القيمني على «مكي
ّ
لتجهيز الأف���ران و�إن��ت��اج خطوط اخلبز
اللبناين» �أدرك����وا �أه��م��ي��ة ت��ق��دمي �أعلى
م�ستويات اجل��ودة حلجز مكان لها يف
ال�سوق ،ولذلك و�ضعوا �آليات عمل دقيقة
ووا�ضحة حتر�ص على مراقبة عمليات
الت�صنيع يف مراحلها كافة» .وقال« :هذه
الإ�سرتاتيجية مل ت�سمح لنا بال�صمود يف
وج��ه املناف�سات فقط ،بل م ّكنتنا من

التميز يف �سوق م�شبعة ب�إنتاج من خمتلف
ّ
الدول».
متميزة
و�أ�ضاف« :الأف��ران التي نقدمها
ّ
جلهة التقنيات املتطورة امل�ستخدمة
تتميز بالب�ساطة والبعد من التعقيد،
والتي ّ
�أ�ضافة اىل �صنعها من مادة ال�ستانل�س
�ستيل وا�ستخدامنا لأجود �أنواع القطع ،ما
يعطي الأف��ران متانة وعمراً مديداً بعيداً
من الأعطال».
و�أعلن �أن «مكي لتجهيز الأف��ران و�إنتاج
خطوط اخلبز اللبناين» تقدم لزبائنها
مروحة وا�سعة من املنتجات تت�ضمن
خطوط �إنتاج �آلية لإنتاج اخلبز العربي،
خطوط �آلية لإنتاج خبز الفا�ش والتورتيال،
خطوط �آلية لإنتاج خبز التنور ال�صحي،
وخطوط �آلية لإنتاج خبز ال�شاباتي».
ولفت اىل �أن «هذه الأمور جمتمعة م ّكنتها
من منح كفاالت لزبائنها� ،إ�ضافة اىل

العمل على تقدمي الدعم التقني لهم عرب
خدمات ما بعد البيع وخدمات ال�صيانة
ك��اف��ة ،ع�بر ف��ري��ق م��ن الفنيني ال��ذي��ن
يتمتعون ب��خ�برات ك��ب�يرة مت ّكنهم من
معاجلة �أي خلل �أو عطل ب�رسعة قيا�سية».

تم ّيز القطاع

و�أ�شار م ّكي اىل «�أن عوامل كثرية �ساهمت
يف ازدهار قطاع ال�صناعات الغذائية يف
الأ���س��واق اخلارجية والداخلية على حد
�سواء� ،إذ �إن منتجات القطاع �أثبتت على
متيزها من خ�لال اجل��ودة
مر ال�سنوات ّ
العالية التي تتمتع بها ومذاقها الذي
يدغدغ حنني املغرتبيني اللبنانيني يف
الأ�سواق اخلارجية ويجعلها من خياراتهم
املف�ضلة لدى الإ�ستهالك».
متيز
��اب
ب
��
س
��
�
�
���م
ول��ف��ت اىل �أن «�أح���د �أه
أ
ّ
القطاع وحداثته هو تبادل اخلربات بني
ال�صناعيني اللبنانيني مببادرات فردية
منهم ،ما ي�ؤكد �إميانهم بعمل القطاع
و�إ�رصارهم على تخطي التحديات التي
تواجهه وامل�ضي قدم ًا نحو مزيد من
النجاح».
واعترب �أن «للأزمة ال�سورية انعكا�سات
على عمل القطاع تت�أرجح بني الإيجابية
وال�سلبية .ففي حني �ساهم �إقفال احلدود
الربية يف تراجع �صادرات القطاع مقارنة
بال�سنوات ال�سابقة ،ارتفع الطلب الداخلي
على منتجاته ،ما �أدى دوراً يف تعزيز
�إنتاجية امل�صانع».

غياب الدعم

و�شدد م ّكي على وجود جملة من التحديات
ّ
تواجه القطاع تتم ّثل يف غياب الدعم الذي
ي�ساهم يف رفع تكلفة الإنتاج ،فمع وجود
ال�رضائب املرتفعة وارتفاع تكلفة ت�أمني
الطاقة الكهربائية ترتفع كلفة الإنتاج
وت�ضعف ق����درات ال�صناعي اللبناين
التناف�سية».
كما لفت اىل �أن «ال�صناعة اللبنانية
تعاين من نق�ص يف الكفاءات التقنية،
وانعدام وجود البنى التحتية الأ�سا�سية
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تؤازر «مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز
اللبناني» زبائنها عبر خدمات الصيانة التي يقدمها
فريق من فنيين يتمتعون بخبرات كبيرة
ّ
تمكنهم من معالجة اي خلل
او عطل بسرعة قياسية

تفاؤل كبير

لإن�شاء امل�صانع و�سط ارتفاع كلفة متويل
ال��ر�أ���س��م��ال الت�شغيلي وغ��ي��اب احلماية
للإنتاج الوطني ،و�ض�آلة حجم التمويل
ال�صناعي من جممل الت�سليفات� ،إ�ضافة
اىل ارتفاع كلفة الت�صدير عرب املرافئ
اللبنانية».

يف اال�سواق اخلارجية».
وك�شف عن خطط تو�سعية لـ«مكي لتجهيز
الأف��ران و�إنتاج خطوط اخلبز اللبناين»
يف اخل��ارج ،يف امل�ستقبل القريب ت�سمح
بتو�سيع �شبكة الزبائن وذلك عرب امل�شاركة
يف معار�ض ومنح وكاالت خارجية.

وعبرّ مكي عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي على رغم وجود
حتديات كثرية ،اذ ان القطاع اثبت على
مر ع�رشات ال�سنوات ويف �أحلك الظروف،
�صالبته وقدرته يف مواجهة الأزمات
حيث متكن من حتقيق منو الفت وادخال
احل��داث��ة اىل امل�صانع وغ��زو الأ���س��واق
اخلارجية يف ظل غياب اي دعم ُيذكر من
احلكومات املتعاقبة التي تغا�ضت عن
�أهمية القطاع.
كما �أب��دى ت��ف��ا�ؤ ًال كبرياً مب�ستقبل عمل
«مكي لتجهيز الأف���ران و�إن��ت��اج خطوط
اخلبز اللبناين» التي متكنت منذ انطالقتها
من ك�سب ثقة الزبائن ووالئهم ،فتطورت
وتو�سعت ،ودون �شك �ستتابع �سلوك
هذا الطريق ال �سيما يف ظل العمل على
ا�سرتاتيجيات تو�سعية تع ّزز تطورها
وتقدمها.

إجراءات داعمة

وا�ستغرب مكي غياب الدعم على الرغم
من �أهمية القطاع ودوره على �صعيد
الإقت�صاد الوطني وقدرته على �ضخ فر�ص
عمل يف ال�سوق وبالتايل احلد من البطالة
وتخفيف �آثارها الإجتماعية».
و�شدد على «�رضورة و�ضع ر�سوم جمركية
ّ
عالية على املنتجات امل�ستوردة من
اخلارج وفر�ض قيود مالية وتقنية حتد
من دخولها اىل ال�سوق اللبنانية ومناف�سة
الإنتاج الوطني».
كما ر�أى «وجوب تخفي�ض كلفة الت�صدير
وال �سيما عرب املرافئ اللبنانية بهدف
زيادة قدرات الإنتاج اللبناين التناف�سية
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مقابلة
«ال ُحلّة» 20 ..عام ًا من الجودة

مصطفى طبارة :ننافس بثقة
اجلودة العالية واملذاق ال�شهي جعال «وافكو
ليمتد» يف �صدارة ال�رشكات العاملة يف جمال
�صناعة املرتديال وم�شتقاتها على مدى
�أكرث من  20عام ًا� ،إذ وفق ًا ملدير املبيعات
والت�سويق م�صطفى طبارة «تراعي ال�رشكة
اىل ح��د كبري معايري ال�صحة وال�سالمة
العاملية ،اذ حر�صت على التوا�صل مع عدة
�رشكات �أجنبية م�صنعة ،ووقع اختيارها
على واحدة من �أف�ضلها ،وهي حائزة على
 iso 22000و iso 9001لتويل مهمة ت�صنيع
مرتديال «احل ّلة» ب�أنواعها املتعددة ،وفق
�أعلى معايري اجل��ودة والنوعية والنظافة،
كل ذلك حتت �إ�رشاف كامل من فريق عمل
جدي جرى �إنتدابه من قبل ال�رشكة للت�أكد
من ح�سن �سري العمل».
وك�شف �أن «جمعية املربات اخلريية تتولىّ الإ�رشاف ال�رشعي على
بدءا من الذبح مروراً بالت�صنيع ولغاية
الإنتاج بجميع مراحلهً ،
تو�ضيب املنتجات و�إع��داده��ا لل�شحن وفق معايري ال�رشيعة
الإ�سالمية .الأمر الذي �أثبت فاعليته على مدى ال�سنني ال�سابقة».
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منافسات شديدة

و�إذ �أ�شار م�صطفى طبارة اىل �أن الأ�سواق
ت�شهد مناف�سات �شديدة ،لفت اىل �أن «هذه
املناف�سات مل تخرج عن �إطارها ال�صحي
�إذ تعتمد اجلودة والتزام املعايري ال�صحية
�أ�سا�س ًا لها» .وك�شف �أن «ال خ�شية من هذه
املناف�سات �إذ تقدم «وافكو ليمتد» �إنتاج ًا
عايل اجل��ودة اىل حد كبري وبالتايل متلك
ق��درات تناف�سية كبرية متكنها من حجز
مكانٍ لها يف ال�سوق».
و�أ�شار يف رد على �س�ؤال �إىل �أن «ال�رشكة
تخو�ض هذه املناف�سات بثقة وفرح �إذ تعترب
�أنها �ستحمل �إيجابيات عديدة �إىل امل�ستهلك،
حيث ت�شغل املواد الغذائية ،وحتديداً اللحوم
املربدة ومن �ضمنها املرتديال وم�شتقاتها،
حيزاً كبرياً من الئحة املنتجات الإ�ستهالكية املطلوبة على
�أو�سع نطاق .فهذه املنتجات �شديدة احل�سا�سية ويتطلب �إعدادها
وت�صنيعها وتغليفها عناية مركزة ونظافة عالية ،ومن �ش�أن هذه
املناف�سات ت�شكيل دافع للم�صنعني اللتزام املعايري املطلوبة».
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مقابلة
مياه شفا ..من قلب الطبيعة إلى قلبك

شمص :مزيد من اإلنفتاح في 2017
«تتميز مياه �شفا بعملها وفق ًا ملعايري مميزة ،حيث
وفق ًا ل�شم�ص
ّ
ال تخ�ضع للتكرير بل تخرج مبا�رشة من امل�صدر اىل العبوة
لت�صل اىل امل�ستهلك ،ما يجعلها غنية باملعادن اىل حد كبري
وذات مزايا �صحية عالية جداً».

مسيرة جيدة

و�أع��رب �شم�ص عن ر�ضاه الكبري على «م�سرية مياه �شفا على
مدى ال�سنوات اخلم�س التي تلت ن�ش�أتها� ،إذ �إن لها تواجداً يف
خمتلف الأ�سواق اللبنانية ،حيث تتمتع بح�صة �أ�سا�سية من �سوق
البقاع� ،إ�ضافة اىل �سوق بريوت وال�شمال واجلنوب �إ�ضافة اىل
املنت وك�رسوان».
ولفت اىل �أن «ال�سوق الرئي�سية ملياه �شفا تعترب ال�سوق اخلليجية
�إ�ضافة اىل ال�سوق الأوروبية وال �سيما �أن العبوة �صممت ب�شكل
مميز لتتالءم ومتطلبات الزبائن هناك».
ّ
وك�شف �أن «عبوة �شفا مت ت�صميمها من قبل فريق خا�ص �أخذ
بعني الإعتبار معايري عدة».

خطط توسعية

�ساهم «التم ّيز» يف و�ضع مياه ال�شفا منذ
انطالقتها قبل � 5سنوات على درب النجاح
والتو�سع ،اذ متكنت خالل فرتة ق�صرية من حيازة
ّ
ح�صة رئي�سية من الأ�سواق الداخلية والو�صول اىل
الأ�سواق اخلارجية حيث لقيت قبو ًال وا�سع ًا من
تو�سعية �ستجد طريقها
امل�ستهلكني م ّهد خلطط ّ
�إىل التنفيذ خالل العام احلايل.
مت�سلح ًا بخربة والده التي تفوق ربع القرن يف
جمال تعبئة املياه ،يعمل مدير �رشكة �شفا حممد
�شم�ص على �إي�صال مياه �شفا اىل املوقع الذي
ت�ستحقه يف ال�سوق ،ف�إميانه بتقدمي منتج عايل
مراع ل�رشوط
اجلودة ،متم ّيز لناحية العبوة،
ٍ
جناح
ال�سالمة ال�صح ّية يجعله على يقني من
ٍ
كبري ينتظره يف لبنان واخلارج».
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و�أعلن �شم�ص عن «خطط تو�سعية جديدة يف عام  ،2017حيث
�سيتم �ضخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�رشكة بغية تو�سيع امل�صنع
وتكبري �أ�سطول التوزيع».
و�شدد على �أن «الهدف من هذه اخلطة هو االنفتاح على �أ�سواق
ّ
جديدة يف اخلارج وتكبري التوزيع املحلي» .وقال« :قدرة امل�صنع
حالي ًا كافية لتلبية حاجات ال�سوق اللبنانية ،لكن للدخول اىل
�أ�سواق جديدة وال �سيما ال�سوق ال�سعودية نحتاج �أن نكون على
ا�ستعداد دائم ملواكبة الطلب مهما تعاظم وعدم اخلروج من ال�سوق
نتيجة �ضعف �إنتاجيتنا حتى ال نفقد ثقة املتعاملني معنا».

التحدي األكبر

ور�أى �شم�ص �أن «التحدي الأ�سا�سي �أمام مياه �شفا يبقى يف
�إقناع امل�ستهلكني باجلودة العالية التي تتم ّتع بها يف �ضوء
املناف�سات غري ال�رشيفة وامل�ضاربات التي ت�شهدها ال�سوق».
و�أ�شار اىل �أنه «يف �ضوء امل�ضاربات احلا�صلة ،حتاول مياه �شفا
الإلتفات ب�شكل �أكرب نحو الأ�سواق اخلارجية لتعزيز تواجدها هناك».
وك�شف �أن «مياه �شفا حائزة على �شهادة اجلودة ISO:22000
و�شهادة الإدارة ال�صحيحة  ISO:9001و�شهادات تثبت ممار�ساتها
ال�صحية وال�صناعية ال�صحيحة  GHPو � ،GMPإ�ضافة اىل الـ
 .»HACCPو�أعلن �أن «م�صنع مياه �شفا �صديق للبيئة حيث تعمل
مو ّلدات الكهرباء على املازوت والطاقة ال�شم�سية يف �آنٍ واحد».
و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل مياه �شفا وال �سيما �أن عمليات
تو�سيع امل�صنع تعد مبزيد من التقدم والنمو خالل املرحلة
املقبلة».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
حلويات السلطان  30 ..عاماً من النجاح

جابر :فروع جديدة في 2017
�إنها م�سرية متوا�صلة من النمو والتطور �سارتها «حلويات ال�سلطان» منذ
عام  ،1986مقدمة لزبائنها �أف�ضل �أنواع احللويات العربية والإفرجنية
ما �أك�سبها ثقتهم ووالءهم وحجز مكانٍ ًا مرموقٍ ًا لها يف الأ�سواق».
عملت حلويات ال�سلطان على مر  3عقود على
�ضبط معدالت اجل��ودة عرب ا�ستخدام �أج��ود
�أنواع املواد الأولية ما مكّنها من تقدمي �إنتاج
مراع ملعايري ال�سالمة الغذائية حاز على ثقة
ٍ
امل�ستهلكني بجدارة .و�أ�شار مدير حلويات
ال�سلطان حممد جابر يف هذا الإط��ار اىل �أن
«حلويات ال�سلطان وبهدف احلفاظ على جودة
�إنتاجها حتر�ص على التعامل مع �أف�ضل
املوردين احلائزين على �شهادات جودة تثبت
ّ
م�صداقيتهم يف الأ�سواق».
و�ش ّدد على �أن «حلويات ال�سلطان حر�صت
على ب��ن��اء �أف�����ض��ل ال��ع�لاق��ات م��ع زبائنها
والوقوف عند �آرائهم والأخذ ب�أي مالحظات
قد ت�ساهم يف حت�سني وتطوير املنتجات ،ما
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ع ّزز م�صداقيتها معهم و�سمح لها بالتو�سع
يف ال�سوق اللبنانية التي تتواجد فيها عرب 3
فروع».

الأكرث طلب ًا يف الأ�سواق».
واعترب �أن «املناف�سة يف القطاع جيدة ومن
�ش�أنها دفعه نحو مزيد من التطور وتقدمي
جودة �أف�ضل �إىل امل�ستهلكني».

 .. 2016عام ًا مفصلي ًا

غياب الدعم

واع��ت�بر جابر �أن «ع��ام  2016ك��ان عام ًا
مف�صلي ًا حللويات ال�سلطان �إذ �شهدت تطويراً
كبرياً يف فرع النبطية �إ�ضافة اىل تطويرات
كثرية يف املعمل يف ميفدون وامل�ستودعات».
وك�شف عن «خطة تو�سعية ت�شمل فتح فروع
جديدة يف عام � ،2017إ�ضافة اىل �إدخ��ال
و�شدد
�أ�صناف جديدة اىل خطوط الإنتاج»ّ .
على �أن «ه��ذه اخلطة تو�ضع وفق ًا درا�سة
حتدد نقطة متركز الزبائن واملنتجات
لل�سوق ّ
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وك�شف جابر عن «�أن عمل ال�رشكة يواجه
حتديات عديدة تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج
والتي زاد من ح ّدتها غياب البنى التحتية وال
�سيما الكهرباء واملياه ،قي ظل غياب �أي دعم
من الدولة» .و�أعرب عن ت�شا�ؤمه من م�ستقبل
العمل �إذ �إن غياب الدولة عن �أداء دوره��ا
الأ�سا�سي يف دعم القطاعات الإقت�صادية يحد
تطور ال�رشكات ويعر�ض ا�ستمراريتها يف
من ّ
ظل الأزمة الإقت�صادية للخطر».
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مقابلة
أبناء خير الدين كوجو  89 ..عام ًا من الثقة

كوجو :عدم اإلستقرار أبرز التحديات
 89عام ًا مرت وال ت��زال م�سرية م�ؤ�س�سة «�أبناء خري الدين كوجو
لل�صناعة والتجارة» (�ألبان املراعي) م�ستمرة ،كيف ال ،وقد بقيت
اجلودة العالية رفيقتها الدائمة على مر ع�رشات ال�سنني.
�إج��راءات عديدة يتخذها القيمون على عمل امل�ؤ�س�سة بغية �ضبط
معايري اجل��ودة خ�لال عمليات الإن��ت��اج ،حيث يخ�ضعون املنتج
لفحو�صات دورية لدى املختربات املخت�صة يف مراحل متعددة منها.
ويف هذا الإطار ،لفت مدير م�ؤ�س�سة «�أبناء خري الدين كوجو لل�صناعة
والتجارة» خالد كوجو اىل �أن «امل�ؤ�س�سة تتوخى �أعلى معايري ال�سالمة
الغذائية حيث تلتزم ال�رشوط املفرو�ضة كافة من الوزارات املخت�صة،
ما يبعث جواً من الإطمئنان لدى زبائنها الذين يولونها الثقة والوالء،
حيث يواظبون منذ ع�رشات ال�سنوات على ا�ستهالك منتجاتها».

تم ّيز رغم المنافسات

و�شدد كوجو على �أن «امل�ؤ�س�سة ومنذ انطالقتها عام  ،1928حر�صت
ّ
على تقدمي منتجات عالية اجلودة وما ا�ستمراريتها وتطورها على مر
كل تلك ال�سنوات �إال دلي ًال وا�ضح ًا على م�سلكها هذا».
التميز يف ظل املناف�سات الكثرية
و�أ�شار اىل �أن «امل�ؤ�س�سة متكنت من ّ

ال��ت��ي ي�شهدها القطاع،
�إذ �إن �سيا�ستها ت�أخذ
بعني الإعتبار الأزم��ات
الإقت�صادية التي ي�شهدها
لبنان بني احلني والآخر».

ال خطط توسعية

وك�شف كوجو �أن «امل�ؤ�س�سة تتحفظ على �أي خطط تو�سعية يف الوقت
احلا�رض ،وال �سيما �أن الرتاجع االقت�صادي الذي نتج من الفراغ
الرئا�سي يف لبنان �ألقى بظالله ال�سلبية على عملها خالل ال�سنتني
الأخريتني».
ويف �إطار حديثه عن التحديات التي تواجه عمل ال�رشكة ،لفت اىل �أن
«الإج��راءات التي ت�شهدها عملية ا�سترياد املواد الأولية تعد مبثابة
املعرقلة وال �سيما جلهة الفحو�صات داخل مرف�أ بريوت» ،واعترب �أن
«�أبرز التحديات يتم ّثل بحاالت عدم الإ�ستقرار التي ي�شهدها لبنان
بني احل�ين والآخ��ر والتي تلقي بظاللها على عمل ال�رشكات يف
القطاعات �أجمع».

�إنتاج �رشكة
�أبناء خري الدين كوجو لل�صناعة والتجارة
�شارع الرباد � -صيدا لبنان  -خليوي961 3 828694 - 961 3 989861 :

Produced by
Sons of Kheireddine KOUJOU
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مقابلة
«بحر لصناعة األفران»  ..أعلى معايير السالمة الغذائية

بحر :مزيد من التوسع عام 2017
واحللويات والكاتو ،و�أف���ران طبقات خلبز الباغيت والكعك
واحللويات والكاتو ،غرف تخمري ،خمارات �صناعية� ،أف��ران
معجنات ،جميع معدات الأفران ،عجانات ،خفاقات ،وقطاعات».

قدرات تنافسية عالية

�ضمنت اجلودة جناح �رشكة بحر ل�صناعة الأفران،
على مدى  32عاما ،و�رشّعت �أمامها �أبواب الأ�سواق
اخلارجية التي �أ�ضحت مقراً ملا يقارب الـ % 75من
�إنتاجها� ،إذ �أ�شار مدير �رشكة بحر �سامي بحر اىل
�أن «مراعاة بحر غروب ملعايري ال�سالمة الغذائية
حيث تعتمد انواع �ستانل�س �ستيل خا�ص بالغذاء
وقطع �أولية ت�ؤمن عمراً مديداً لآالتها من الأفران،
مكّنها من اكت�ساب ثقة الزبائن ووالءهم».
ولفت اىل �أن «هذه الثقة �ضمنت ا�ستمرارية ال�رشكة و�ساهمت يف
تو�سعها وال �سيما يف خطوط �إنتاجها حيث تقدم �أنواع ًا متعددة
من الأفران بهدف مواكبة طلبات الزبائن املختلفة واملتنوعة
يف كال الأ�سواق ،الداخلية واخلارجية» .و�أعلن �أن «�إنتاج ال�رشكة
ي�ضم خط معدات �آيل لإنتاج اخلبز العربي ،وخط ًا �آيل لإنتاج خبز
التنور وال�شوفان والتورتيال ،و�أفران ًا دوارة خلبز الباغيت والكعك
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و�أ�شار بحر اىل �أن «النجاح الذي حققته �رشكة بحر يعني لها
الكثري �إذ بذلت جهوداً يف �سبيل تذليل العقبات ومواجهة
التحديات التي �صادفتها وال
�سيما يف ظل غياب �أي دعم
على رغم ارتفاع
كل
ف
ة
من الدولة الأم��ر الذي يرفع
من �أك�لاف �إنتاجها اىل حد
اإلنتاج ال تزال األفران
كبري».
اللبنانية تتم ّتع بق
درات واعترب «�أن��ه على الرغم من
ارتفاع كلفة الإنتاج ال تزال
تنافسية عالية إذ إن
الأفران اللبنانية تتم ّتع بقدرات
الصناعة اللبنانية في
تناف�سية عالية �إذ �إن ال�صناعة
تفوقت
اللبنانية يف هذا املجال ّ
هذا المجال تفوّقت
على نظريتها الرتكية وال�سورية
على نظيرتها التركية
نظراً للجودة التي تتمتع بها �إذ
يتم اعتماد قطع ومواد �أولية من
والسورية
م�صدر �أوروبي».
ولفت اىل �أن «هذه اجلودة �سمحت
ل�رشكة بحر بالإنفتاح على جمموعة من الأ�سواق اخلارجية
يف �أفريقيا ،اخلليج ،ا�سرتاليا� ،أمريكا اجلنوبية ،كندا و�أوروبا».
و�شدد على �أن «�رشكة بحر بنت على مر �أكرث من ثالثة عقود
ّ
تقدم لهم خدمات
أنها
�
�سيما
وال
زبائنها،
مع
وثيقة
عمل
عالقات
ّ
�صيانة على مدار ال�ساعة عرب فريق من التقنيني والفنيني ،يتمتع
بخربة كبرية تخوله تقدمي الدعم ال�رسيع للزبائن ومعاجلة �أي
خلل يطر�أ».

سعي نحو األفضل

وك�شف بحر عن �أن «جمموعة من ال�صعوبات تواجهها �رشكة
بحر لدى ا�سترياد املواد الأولية ل�صناعتها ما ي�ضعها يف خطر
ويهدد م�صداقيتها مع زبائنها وبالتايل
عدم الإلتزام مبواعيدها ّ
يعر�ض الإ�سم الذي بنته على مر ال�سنوات للخطر».
ّ
ويف �إطار تقييمه لعمل ال�رشكة خالل عام � ،2016أ�شار اىل «�أن
الرتاجع االقت�صادي الذي ترجم كركود �شهدته الأ�سواق �أ ّثر على
تتوان عن ال�سعي نحو الأف�ضل لتحقيق
عمل ال�رشكة ،لكنها مل
َ
املزيد من التطور والنمو ،ولهذا ال تزال حتافظ على تفا�ؤلها
بتحقيق املزيد من النجاح» .و�أعلن �أن «�رشكة بحر �ستعمل يف
عام  2017على خطة �ستنفتح مبوجبها على مزيد من الأ�سواق
عرب افتتاح �صاالت ومكاتب يف انحاء خمتلفة من العامل».
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مقابلة
«المحمصة»  22 ..عام ًا من الجودة في صناعة المكسرات

قبيسي :لضبط األسواق
�أب�رصت �رشكة املحم�صة النور عام  ،1995مطلق ًة م�سرية جناح
متوا�صلة على مر ما يقارب الـ 22عام ًا كرّ�ستها عدة عوامل ت�أتي
يف طليعتها اخلربة التي مكنت القيمني على ال�رشكة من تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة ب�أ�سعار منا�سبة جعلت «املحم�صة» حتتل مركزاً
مرموق ًا بني ال�رشكات العاملة يف جمال �صناعة املك�رسات.
وفق ًا ملدير �رشكة املحم�صة ح�سني قبي�سي
«قام عمل �رشكة املحم�صة وخالل �أكرث من
عقدين ،على �سيا�سة �أخذت بعني الإعتبار
م�سائل �ش ّتى �أبرزها الإدارة ال�سليمة وبناء
ع�لاق��ات م��ع ال��زب��ائ��ن ع��م��اده��ا ال�صدق
وال�شفافية م��ا �أك�سبها ثقتهم ووالءه��م
تطورها وا�ستمراريتها».
و�ضمن ّ
و�أ���ش��ار اىل �أن «املحم�صة ت�شق طريق
حدتها
جناحها و�سط �صعوبات كثرية زادت ّ
خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث حمل الرتاجع
الإقت�صادي انعكا�سات �سلبية كثرية على
امل�ؤ�س�سات العاملة يف لبنان ».و�أك��د �أن

«املحم�صة متكنت رغم هذه ال�صعوبات من
املحافظة على م�ستوى مبيعات جيد بف�ضل
جودة منتجاتها وثقة زبائنها».

ودعا الدولة اىل �ضبط الأ�سواق واحلد من هذه
املمار�سات التي ت�ضع ال�رشكات العاملة يف
القطاع يف دائرة اخلطر .ومتنى على الدولة
تقدمي الرعاية والدعم للقطاع ال�صناعي
عرب و�ضع خطة حتد من ع��بء ال�رضائب
وت�سهل عمل ال�رشكات عرب
املفرو�ضة عليه
ّ
تب�سيط �إجراءات الإ�سترياد والت�صدير.

عدم تنظيم

خطط تطويرية

ولفت قبي�سي اىل وج��ود حتديات كثرية
تواجه عمل ال�رشكة وت�أتي يف طليعتها
الفو�ضى وع���دم التنظيم ال���ذي ي�شهده
القطاع ،حيث تعمل �رشكات عديدة ب�شكل
غ�ير ق��ان��وين وت��ت��ه ّ��رب م��ن ال����ضرائ��ب ما
ميك ّنها من تقدمي �إنتاج ب�سعر �أف�ضل وقادر
على املناف�سة يف الأ�سواق».

و�شدد قبي�سي على «وجود خطط تطويرية
ّ
وتو�سعية لل�رشكة لكن تنفيذها يبقى
رهن االنفراجات ال�سيا�سية يف لبنان
واملنطقة� ،إذ تتح ّفظ ال�رشكة على �ضخ �أي
ا�ستثمارات جديدة يف عملها خوف ًا من �أي
تهدد ا�ستمراريتها
خطوة غري حم�سوبة ّ
وجناحها».

Al.Mahmasa.Co

For General Trading

Add: Lebanon - Al-Nabatieh - Zebdin
Mob: 00961 3 614192 - Tel: 00961 7 767076
E-mail: hkkobeissi@gmail.com
Website: Al.Mahmasa.com

مقابلة
 33 :Patty Shopعام ًا من الخبرة والتم ّيز في تزويد المواد األولية لصناعة الحلوى

إبراهيم صفير :لحماية الصناعة المحلية

واكت�ساب ح�صة �أكرب من ال�سوق املحلية
واخلارجية».

منذ ت�أ�سي�سها يف العام ،1984
احتلت �رشكة  Patty Shopموقع ًا
ريادي ًا يف جمال تزويد املواد
الأولية امل�ستخدمة يف �صناعة
احللوى مثل ح�شوات قوالب
احللوى وال�شوكوالته وعجينة
ال�سكر لتلبي�س القوالب لي�س
فقط يف لبنان� ،إمنا على �صعيد
ال�رشق الأو�سط وافريقيا.
وحر�صت منذ ت�أ�سي�سها على
بناء �أف�ضل العالقات مع عمالئها
ونالت بجدارة ثقة امل�ستهلكني
ور�ضاهم.
ان ح��ر���ص  Patty Shopعلى تقدمي
الأف�ضل دفعها �إىل خو�ض غمار القطاع
ال�صناعي بعد �أن كانت قد عملت ما
ي��ق��ارب ال���ـ 21ع��ام�� ًا كوكيل ل�رشكات
فرن�سية و�أوروبية بارزة .فوفق ًا مل�ؤ�س�س
ومدير �رشكة  ،Patty Shopال�سيد �إبراهيم
�صفري «الح���ظ القيمون على ال�رشكة
�أن��ه ب�إمكانهم ت�صنيع ق�سما كبريا من

معايير عالية

وك�شف �صفري �أن «منتجات Patty Shop

املنتجات امل�ستوردة بقدرات تناف�سية
�أف�ضل ونوعية عالية».
ولفت اىل �أنه «بناء عليه ،خطت Patty
 Shopب��اجت��اه الت�صنيع ع�بر �إن�شاء
م�صنع على م�ستوى ع��الٍ من احلداثة
يخول ال�رشكة تقدمي منتجات ت�ضاهي
بجودتها املنتجات الأجنبية ،ما �ساعدها
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى والء عمالئها

تتمتع مبعايري �سالمة غذائية عالية
��شرع
ت�ضاهي املعايري الأجنبية م��ا ّ
�أم��ام��ه��ا �أب���واب الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة»،
و�أعلن �أن « Patty Shopتقدم �إ�ضافة
اىل ح�شوات قوالب احللوى وال�شوكوالته
واملتميزة بنكهات البندق
املبتكرة
ّ
واللوز والف�ستق احللبي ،والفول ال�سوداين
وال�سم�سم ،نوعني م��ن عجينة ال�سكر
لتلبي�س قوالب احللوى وهما العجينة
البي�ضاء امل�ستخدمة يف منا�سبات
الأعرا�س والعجينة امللونة التي ارتفع
الطلب عليها يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل
كبري �إذ ت�ستخدم لإ�ضفاء جمالية على
ت�صاميم قوالب احللوى اىل جانب عجينة
ال��ورد امل�ستخدمة للت�صاميم الثالثية
الأبعاد».
وك�شف �أن « Patty Shopتتح�ضرّ لنيل
�شهادة الأيزو حيث �ستقدم على �إدخال
تطويرات اىل م�صنعها وتو�سيعه بغية
ا�ستيفاء ال�رشوط كافة».

أهمية دعم القطاع الصناعي

و�شدد �صفري على �أن «القطاع ال�صناعي
ّ
اللبناين ميلك �إمكانيات كبرية متكنه
من ت�سجيل معدالت منو عالية مع تو�سع
كبري اىل الأ���س��واق اخلارجية يف حال
تو ّفر له الدعم الالزم من خالل حماية
ال�صناعة املحلية».

تتمتع منتجات Patty Shop
بمعايير سالمة غذائية
عالية تضاهي المعايير
األجنبية ما شرّع أمامها
أبواب األسواق الخارجية
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Patty Shop
Since 1984
A CHEF'S WISE CHOICE

St Georges Centre, Adonis, Lebanon
T: +961 9 217 973/4 F: +961 9 217 347
info@pattyshop-lb.com
www.pattyshop-lb.com

تحقيق

«األيزو» دليل دامغ لسير القطاع إلى األسواق العالمية

إستراتيجية الجودة..
ضرورة ّ
كرسها اإليمان بأهمية التم ّيز
يتم�سك قطاع ال�صناعات الغذائية ،يوم ًا بعد يوم ،ب�إ�سرتاتيجية اجلودة �أكرث ف�أكرث� ،إميان ًا منه ب�أنها مل تعد
ترف ًا �أو اختياراً ميكن التخلي عنه بل �أ�صبحت �رضورة ال بد من تطبيقها يف �ضوء املتغريات الدولية التي
�شهدها العامل ،وزيادة التحديات التي تواجهها ال�صناعات املحلية نتيجة لزيادة املناف�سة العاملية ،وفتح
الأ�سواق الدولية و�سقوط احلواجز �أمام حركة ال�سلع.
من دون �شك� ،ساهم طموح ال�صناعيني يف تو�سيع �آفاق �أعمالهم وحتقيق املزيد من االنفتاح على الأ�سواق
اخلارجية يف تعزيز هذا امل�سار ،ال �سيما �أن مفتاح النجاح يف الأ�سواق الداخلية و الأجنبية هو �إر�ضاء
امل�ستهلكني الذين �أ�ضحوا �أكرث اهتماما باجلودة.
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مديرشركة حلويات الشرق الفاخرة وفيق جابر يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة عون فود امين عون يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة هاشم اندستري اند تريدينغ غروب سامر هاشم يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام شركة منتوجات الضيعة فادي طنوس يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22005

مدير شركة سوناكو الربيع جورج نصراوي يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام مصانع معتوق عبد الحليم كاراكجي يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

منذ ع�رشات ال�سنني عرفت ال�صناعة اللبنانية الطريق جيداً نحو
التميز� ،إال �أنها �سلكت يف الآونة الأخرية طريق ًا اىل اجلودة �أكرث
ّ
فطبقت النظم احلديثة لها ونال ق�سم من م�صانعها
دقة وتعقيداًّ ،
�شهادة االي��زو  22000و 22005ما ي�شكل دلي ًال دامغ ًا على
الإهتمام الكبري الذي توليه لهذا ال�ش�أن وي�ؤ�رش اىل تعزيز ثقافة
اجلودة لدى العاملني يف القطاع و�إعطاء ميزة �إ�ضافية للمنتج
اللبناين تزيد من قدرته التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية.

للم�شاركة يف «مبادرة دعم ال�صناعات الغذائية» التي �أطلقتها
وزارة االقت�صاد والتجارة -برنامج اجل��ودة بالتعاون مع
نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية وبالتن�سيق مع جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني .وت�ضمنت هذه املبادرة تقدمي الدعم
الفني اال�ست�شاري والتدريبي لتطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء،
ولتطبيق نظام التتبع  Traceability Systemلأول مرة يف
لبنان ،وهو �أحد �أ�س�س احلوكمة الر�شيدة وال�شفافية يف العمل.
وقد جنح  19م�صنع ًا من �أ�صل  20يف احل�صول على �شهادة االيزو
الدولية  ،ISO 22000كما جنحت  9م�صانع غذائية من �أ�صل 10
يف احل�صول على �شهادة االيزو الدولية .ISO 22005

 30مصنع ًا غذائي ًا ينالون شهادة األيزو

وك��ان يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ق��د ج��رى اختيار

30

م�صنعا
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مدير شركة معامل الفلوكس الصناعية (يمامة) وائل عطايا يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة جبال لبنان (عسل جبل الشيخ) حسين قضماني يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام شركة شركة غاردينا غراند دور نقوال ابو فيصل يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22005

مدير شركة جونيت للصناعة والتجارة جان اسطفان يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

التوجه اىل �أن القطاع مقبل على املزيد من االنفتاح
وي�شري هذا
ّ
والتطور� ،إذ �إن من �ش�أن �شهادة الأيزو م�ساعدة القطاع على طرح
منتجاته يف الأ�سواق العاملية والداخلية وال �سيما �أن بع�ض
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ت�شرتط على مثيالتها الأخرى املتعاملة
معها احل�صول على �شهادة االآيزو الدولية للجودة .ف�شهادة الآيزو
تعترب اخلطوة الأوىل لإر�ضاء الزبون و تعترب املدخل �إىل دول
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية وكندا ،فاحل�صول
على هذه ال�شهادة يعطي امل�ؤ�س�سة التي ح�صلت عليها احلق يف
دخول هذه الأ�سواق ال�ضخمة ،عرب منحها ميزات تناف�سية.

تعزيز الثقة

وت���ؤدي الأي��زو دوراً هام ًا يف رفع معدالت الثقة بني القطاع
واملتعاملني معه� ،إذ ت�سهم يف حت�سني �صورة ال�رشكات لدى
امل�ستهلك وامل���ورد وال�سيما عندما يكون امل���ورد وال��زب��ون
يتعامالن مع بع�ضهما للمرة الأوىل �أو بعيدان عن بع�ضهما
جغرافي ًا ،كما هي احلال عادة يف جمال الت�صدير.
حت�سن الأي��زو ج��ودة الت�صميم وال�سلع وتلبية متطلبات
كما ّ
ورغبات الزبون ور�ضاه عن منتجات ال�رشكة �أي منتجات عالية
اجلودة و ب�سعر مقبول.
ويع ّزز دور الأيزو هذا ،م�ساعدتها يف رفع م�ستوى �أداء ال�رشكات
وحتقيق الكفاءة و حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة عرب حتفيز موظفي
ال�رشكة على العمل ورف��ع ال��روح املعنوية لديهم وت�شجيعهم
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وتدريبهم وتطوير قدراتهم وزيادة �إخال�ص وارتباط العاملني
يف امل�ؤ�س�سة ومبنتجاتها و�أهدافها.

رفع األرباح

ومن �ش�أن الأيزو زيادة الإنتاج ورفع �أرباح ال�رشكة من خالل احلد
من تكلفة الإنتاج و تقليل ن�سبة التلف والعيب يف املنتجات و وخف�ض
امل�سرتجعات والأخطاء الإنتاجية وزيادة املبيعات احلد من الإهدار
يف املواد و وقت العامل .كما متكن ال�رشكة من حتليل امل�شكالت التي
تواجهها وجتعلها تتعامل معها من خالل الإجراءات الت�صحيحية
والوقائية وذلك ملنع مثل تلك امل�شكالت من احلدوث م�ستقبال عرب
التوثيق وو�ضع خطة عمل ونظام رقابة وتفتي�ش ت�ساهم يف ربط
�أق�سام امل�ؤ�س�سة كافة ويجعل عملها متناغم ًا وجماعياً� ،إ�ضافة اىل
االرتقاء مبهارات وقدرات العاملني واملهند�سني والإداريني داخل
ال�رشكة وتطوير م�ستواهم وتعليمهم كيفية حتديد وترتيب وحتليل
امل�شاكل وجتزئتها �إىل �أ�صغر حتى ميكن ال�سيطرة عليها.

توجه نحو األفضل
ّ

�إن �سري القطاع على طريق اجل��ودة وعمل الدولة على دعمه
يف م�ساره هذا ،يب�شرّ ان ب�أن القطاع متوجه نحو الأف�ضل عرب
مواكبته لتوجهات الأ�سواق العاملية وحر�صه على اقتناء مفاتيح
النجاح والتي ت�أتي �شهادة الأي��زو يف طليعتها ،ما �سيجعلها
هدف ًا للكثري من امل�صانع يف امل�ستقبل القريب.
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مقابلة
قرطاس  90 ..عام ًا مرت وال تزال المسيرة مستمرة

الحاماتي :نثق بصالبة منتجاتنا في وجه المنافسات
وما بني املحافظة على اجلودة ،و�صقل خربات الكادر الب�رشي،
والتوا�صل مع الزبائن تتو ّزع اهتمامات قرطا�س .فهي تدرك �أن
مثلث النجاح ال يبنى من دون �أحد هذه الأركان .فجودتها هي
لغة توا�صلها مع زبائنها ،يف حني ي�شكل كادرها الب�رشي جنوداً
يكدون للحفاظ على �سبب ا�ستمراريتها الأ�سا�سي ،وهو
جمهولني ّ
تتوان يوم ًا عن الوقوف عند �آرائهم والأخذ
ر�ضا زبائنها الذين مل
َ
مبالحظاتهم من �أجل تقدمي الأف�ضل لهم.
ومع مدير الت�سويق واملبيعات يف قرطا�س جاك احلاماتي
غا�صت «ال�صناعة والإقت�صاد» يف عوامل جناح �رشكة قرطا�س،
وتو�سعها يف الأ�سواق اخلارجية و�سبل حمافظتها على �أعلى
ّ
م�ستويات اجلودة طيلة �سنوات طوال �شهد لبنان خاللها �أزمات
كثرية طاولت اقت�صاده وعمل �رشكاته وم�ؤ�س�ساته بتداعيات
�سلبية كثرية.

أعلى مستويات الجودة

بقيت «قرطا�س» ال�س ّباقة يف جمال عملها
واحدى ابرز ال�رشكات الرائدة يف لبنان يف
�صناعة املواد الغذائية على مدى ت�سعة عقود
من الزمن وطافت با�سم لبنان يف خمتلف دول
العامل لت�سطّر ق�صة جناح ل�رشكة كان للتطور
دائم معها .فمنذ انطالقتها،
والتو�سع على موعد ٍ
�سارت على طريق متوا�صلة من النمو عزّزتها
مواكبة حاجات الزبائن وبناء �أف�ضل العالقات
معهم واملحافظة على ثقتهم عرب تقدمي منتجات
عالية اجلودة نالت ثقتهم ووالءهم.
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وفق ًا الحلاماتي « بقيت اجلودة العالية رفيق ًا دائم ًا لقرطا�س
على مر  9عقود ،وبناء عليه �أ�ضحت املحافظة على م�ستوياتها
عالية واتباع معايري ال�سالمة
ال��غ��ذائ��ي��ة ث��ق��اف��ة را���س��خ��ة يف
على مدى عشرات
�سيا�سة ال�رشكة ،و�أولوية لدى
فريق عملها الذي يدرك حجم
السنوات وحتى اليوم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه
لم تستخدم قرطاس إال ف�صحة امل�ستهلكني وا���س��م
ال�صناعة اللبنانية مبثابة
أفضل المواد األولية في «�أم��ان��ة» حملتها قرطا�س من
جيل اىل ج��ي��ل ،وه��ي �أثبتت
عمليات التصنيع
�أنها جاهزة للمحافظة عليها
و�شدد على �أن عوامل
و�صونها»ّ .
كثرية مت ّكن قرطا�س من تقدمي منتجات بجودة عالية ت�أتي يف
يتميز بقدرٍ عالٍ من التطور يتوافق
طليعتها حداثة م�صنعها الذي ّ
ومعايري .iso 22000
و�أكد �أنه «على مدى ع�رشات ال�سنوات وحتى اليوم مل ت�ستخدم
قرطا�س �إال �أف�ضل املواد الأولية يف عمليات الت�صنيع وتعمل
وفق ًا لربامج �سالمة غذاء عرب اختيار دقيق للموردين واملواد
و�شدد على �أن «كل هذه الأمور �ساهمت
الأولية التي يقدمونها»ّ .
يف متكني قرطا�س من تقدمي منتج عايل اجلودة وجعلها من
الرواد يف قطاع ال�صناعات الغذائية «.

منتجات متنوعة

وك�شف احلاماتي عن ان «طرح �أي منتجات جديدة ي�أتي نتيجة
ويحدد مكامن النجاح من
درا�سة يجريها فريق العمل لل�سوق،
ّ
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خاللها ويقف عند �آراء امل�ستهلكني التي
تبقى العامل الأهم يف جناح �أي منتج يف
الأ�سواق».
و�أعلن �أن منتوجات قرطا�س ت�ضم املربيات،
الفول واحلم�ص ،والبابا غنوج ،احلم�ص
بطحينة ،ماء الزهر وماء ال��ورد واحلالوة
والطحينة والكبي�س وزيت الزيتون ،وخ�ضاراً
متنوعة من بامية وملوخية وبازيال ...
و�أ���ش��ار اىل �أن��ه وب��ه��دف مواكبة حاجات
الزبائن يف اال���س��واق ب�شكلٍ �أك�بر ،طرحت
قرطا�س منتجات منا�سبة ملر�ضى ال�سكري
وال��راغ��ب�ين يف تنفيذ ح��م��ي��ات غ��ذائ��ي��ة
كاحلالوة واملربيات من دون �سكر وت�ضم
مربى امل�شم�ش والتني والفريز والأبو�صفري
وال�سفرجل .
و�إذ اعترب �أن للجالية اللبنانية و�شهرة
املطبخ اللبناين لهما الف�ضل يف انت�شار
قطاع ال�صناعات الغذائية يف معظم �أ�صقاع
العامل ،لفت اىل �أن �شبكة زبائن قرطا�س
يف الأ�سواق اخلارجية تتو ّزع بني �أمريكا
ال�شمالية� ،أ�سرتاليا� ،أوروبا ،الدول العربية
والأفريقية وال�رشق الأو�سط.

توفيق بين السعر والجودة

واعترب احلاماتي �أن��ه «وم��ن دون �شك ،يت�أثر عمل قرطا�س
باملناف�سات املوجودة يف الأ�سواق والتي يلج�أ يف ظلها البع�ض
اىل تخفي�ض الأ�سعار بن�سب كبرية ،فهناك واقع يجب الوقوف
ح�سا�سة جتاه الأ�سعار،
عنده وهو وجود �رشيحة من امل�ستهلكني ّ
لكن قرطا�س متلك ثقة ب�أن منتجاتها التي تتمتع بجودة عالية،
وتعبئة وتغليف مميزين ،قادرة على ال�صمود يف وجه املناف�سات
وحجز مكان مرموق لها يف الأ�سواق» .ويف رد على �س�ؤال حول
كيفية التوفيق بني ال�سعر واجلودة العالية ،قال« :من دون �شك،
ي�أتي ال�سعر �ضمن �أولويات �رشيحة من امل�ستهلكني ،لكن هناك
�رشيحة �أكرب ت�شكل اجلودة بالن�سبة �إليها �أمراً مهم ًا جداً  .كما �أن
قرطا�س تتميز ب�سعر يتنا�سب وجودة املنتجات ولهذا جند �إقبا ًال
كبرياً عليها .ورمبا يلج�أ امل�ستهلك يف بع�ض الأحيان �إىل �رشاء
منتجات �أدنى �سعراً لكن وبحكم متابعتنا للأ�سواق �رسعان ما
يعاود ا�ستهالك منتجاتنا ،وهذا دليل على الثقة الكبرية التي
يوليها لل�رشكة».

مستقبل أفضل

واعترب احلاماتي �أن « عام  2016كان عام ًا �صعب ًا على ال�صعيد
الإقت�صادي� ،إال �أن �رشكة قرطا�س اكت�سبت مناعة �ضد هذه
الأزمات فعلى مر  90عام ًا تعاي�شت معها وخربتها وتعلم جيداً
كيفية تتعامل مع الواقع اللبناين غري امل�ستقر».
�لا مب�ستقبل
و�أم��ل احلاماتي �أن يحمل العهد اجلديد معه �أم ً
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�صناعي �أف�ضل وال �سيما �أن ال�صناعيني يلحظون اهتمام ًا الفت ًا
من اجلهات املعنية بقطاع ال�صناعة الذي بقي مهم ًال ومهم�ش ًا
على مدى ال�سنني ال�سابقة .و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
ال�صناعي وال �سيما �أن ال�صناعيني اللبنانيني عرفوا بت�ضحياتهم
و�شجاعتهم ومتتعهم ب��روح امل��ب��ادرة ،وال يعد تواجدهم يف
املعار�ض الدولية والعاملية من دون دعم من الدولة �إال خري
دليل على ذلك ،فهم تواقون �إىل النجاح وال بد للقطاع ال�صناعي
من �أن ي�ستمر معهم.
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مقابلة
 ..ARUBAصناعة لبنانية تغزو أسواق العالم

هاشم« :السالمة الغذائية» في صلب ثقافتنا
الإميان بالعمل ال�صناعي
واحلر�ص على تقدمي �أعلى
م�ستويات اجلودة مكّنا
�رشكة «ها�شم اند�سرتي» من
احتالل مركز ريادي يف قطاع
ال�صناعات الغذائية� ،إذ �سارت
منذ ت�أ�سي�سها عام  2008على
طريق متوا�صلة من النمو
والتطور جعل ماركة «»Aruba
التي حتملها منتجاتها يف كل
بيت يف لبنان والعامل وال
�سيما �أنها تقدم �أكرث من 200
�صنف من بودرة احللويات
وم�ستلزمات
والع�صري
الطبخ ،بهدف تلبية حاجات
امل�ستهلكني مهما تن ّوعت
واختلفت.
وفق ًا ملدير �رشكة ها�شم اند�سرتي �سامر ها�شم «متكنت ال�رشكة
من حتقيق جناح منقطع النظري يف لبنان واخلارج نظراً لعدة
عوامل ت�أتي يف طليعتها اجلودة العالية التي قدمتها ،والتغليف
الالفت واجل��دي��د من نوعه يف ال�سوق� .إ�ضافة اىل النكهات
الطبيعية وال�سعر املنا�سب».
وك�شف �أن «�سيا�سة ال�رشكة ت�أتي ثمرة لدرا�سات جتريها على
الأ�سواق بهدف الوقوف عند �أب��رز متطلبات الزبائن وحتديد
�إمكانيات النجاح يف خمتلف املجاالت».
و�شدد على �أن «هذه ال�سيا�سات م ّكنت ها�شم اند�سرتي من حتقيق
ّ
تو�سع كبري على �صعيد املنتجات التي تقدمها ،فبعد �أن انطلقت يف
ّ
عملها عرب ت�صنيع � 15صنف ًا ،ها هي اليوم تطرح �أمام امل�ستهلكني
� 200صنف من احللويات ،والع�صري ،وم�ستلزمات الطبخ».

انفتاح خارجي

و�إذ لفت ها�شم اىل �أن «لل�رشكة ح�صة كبرية من ال�سوق اللبنانية
�شدد على �أن «جودة منتجات � Arubaرشعت
تقارب الـّ ،40%
ت�صدر
إذ
�
اند�سرتي»
«ها�شم
��ام
م
�
اخلارجية
�أب��واب الأ�سواق
أ
ّ
 Arubaاليوم اىل �أكرث من  25بلداً يف اخلليج و�أوروبا و�أمريكا
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وكندا و�أ�سرتاليا و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا».
و�أعلن �أن «ال�رشكة تنفتح على هذه الأ�سواق عرب م�شاركتها
الدائمة يف معار�ض دولية يف �أملانيا وفرن�سا ودبي� ،إ�ضافة اىل
اختيارها ب�شكل �سنوي ملعر�ض يقام يف بلدان خمتلفة قد تفتح
�أبواب �أ�سواق جديدة �أمامها ».
واعترب �أن «الثقة بال�صناعة اللبنانية موجودة اىل حد كبري يف
الأ�سواق وال �سيما العربية التي يف�ضل فيها امل�ستهلكون الإنتاج
اللبناين نظراً جلودته العالية ونكهته املحببة» .و�أ�شار اىل �أن
«هذه الثقة تربز �أي�ض ًا يف املعار�ض حيث يحر�ص الزوار على
التعرف �إىل ال�رشكات اللبنانية والتعامل معها».

أعلى معايير السالمة

و�أعلن ها�شم �أنه «يف �إط��ار �سعيها الدائم للو�صول اىل �أعلى
م�ستويات اجل���ودة ،دخلت «ها�شم ان��د���س�تري» يف برنامج
 QUALEBالذي اختار  30م�صنع ًا لتقدمي الإ�ست�شارة لهم من
�أجل احل�صول على �شهادة االيزو  22000للجودة والنوعية وكان
النجاح حليفها ،فعملت مرة �أخرى مع الربنامج نف�سه لتنال
جائزة الأيزو  22005والتي متكنها من تتبع �أ�صنافها يف �أ�سواق
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العامل حيث ميكنها معاجلة �أي م�شاكل
ت�صادفها».
و�شدد على «�أن احلفاظ على اجلودة و�أعلى
ّ
معايري ال�سالمة الغذائية ثقافة را�سخة �ضمن
�سيا�سات ال�رشكة ما دفعها اىل موا�صلة
الطريق التي �سلكتها حيث نالت �شهادة FSC
 22000لتكون بذلك امل�صنع الأول يف لبنان
الذي ميلك �أعلى �شهادات �سالمة غذائية».
و�إذ �أكد �أن «هذه ال�شهادات من �ش�أنها رفع
تكاليف الإنتاج» ،اعترب �أنها «على املدى الطويل ت�ؤدي دوراً
فاع ًال يف احلد من النفقات عرب �سماحها بتنظيم العمل داخل
امل�صنع �أكرث وتخفي�ض ن�سبة الأخطاء خالل العمليات الإنتاجية
وبالتايل تقي من تراجع املبيعات».

ضبط الجودة

و�رشح ها�شم «�أن عمليات �ضبط اجل��ودة يف م�صنع Aruba
تتم عرب ق�سم خا�ص يهتم بهذا ال�ش�أن ،ويتوىل تقدمي دورات
تدريبية للموظفني ب�شكل دوري� ،إ�ضافة اىل �إجراء فحو�صات
للإنتاج ب�شكل �أ�سبوعي يف خمتربات ال�رشكة ومعهد البحوث
ال�صناعية».
وك�شف �أن «حداثة م�صنع ال�رشكة ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف �ضبط
جودة الإنتاج وال �سيما �أن امل�صنع ممكنن بالكامل بحيث ال
مت�س الأيدي الب�رشية الإنتاج يف �أي مرحلة من املراحل».

خطط توسعية

و�أ�شار اىل �أن «ها�شم اند�سرتي تتواجد يف ال�سوق الداخلية عرب
فريق عمل ي�ضم مندوبي مبيعات يوزعون مبا�رشة على �آالف
نقاط البيع يف كل الأرا�ضي اللبنانية» .ولفت اىل �أنه «�إ�ضافة
اىل الت�صدير عرب وكالء �أو مو ّزعني ،تعمل «ها�شم اند�سرتي»
على التعاون مع �رشكات �أخرى عرب �صناعة منتجات مماثلة
لأ�صنافها بحيث ال متلك تلك ال�رشكات �إمكانية لت�صنيعها».
وك�شف �أن «هذا الن�شاط ي�شكل ن�سبة ملحوظة من حجم عمل
ال�رشكة».
تو�سعية لـ»ها�شم اند�سرتي» �إذ �ستعمد
و�أك��د «وج��ود خطط
ّ
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اىل ط��رح ع��دة منتجات جديدة يف جمال
احللويات ،كما �أنها �ستتابع انفتاحها على
الأ�سواق اخلارجية �إذ تطمح لو�صول منتجها
اىل خمتلف دول العامل وال �سيما �أن هناك
�أ�سواق ًا كبرية مل ت�صلها بعد ك�سوق اليابان
و�سوق ال�صني».

منافسات غير شريفة

و�شدد ها�شم على �أن «  Arubaمتلك قدرات
ّ
تناف�سية عالية مت ّكنها من املناف�سة بنجاح يف الأ���س��واق
اخلارجية بغ�ض النظر عن �سعرها».
وك�شف ع��ن «وج���ود مناف�سات غ�ير �رشيفة داخ��ل الأ���س��واق
و�شدد على �أن «ه��ذه املناف�سات ال تقلق «ها�شم
اللبنانية»ّ ،
اند�سرتي» �إذ �إنها تثق ب�أن البقاء يف ال�سوق هو للجودة الأف�ضل
وال بد للمنتج اجليد من �أن يفر�ض نف�سه».
و�أ�شار اىل «غياب املناف�سة الأجنبية داخل الأ�سواق اللبنانية،
�إذ �إن ال�رشكات اللبنانية قد مت ّكنت من تلبية حاجات ال�سوق
قاطع ًة الطريق على وجود مناف�سني اجانب».

أسواق صعبة

و�إذ ر�أى ها�شم �أن «�أب��رز التحديات التي تواجه عمل «ها�شم
اند�سرتي» تتمثل ب�إرتفاع كلفة الإنتاج» ،اعترب �أن «التواجد
يف الأ�سواق بقوة مل يعد �سه ًال كما يف املا�ضي� ،إمنا يحتاج اىل
�إعالن قوي ودائم على و�سائل خمتلفة ما يرفع الكلفة �أي�ض ًا».
و�أعلن �أن «املوا�صفات التي تفر�ضها الدول لدخول املنتجات اىل
�أ�سواقها جتعل العمل �أ�صعب ،وال �سيما يف ظل �صعوبة ا�سترياد
املواد الأولية التي حتر�ص «ها�شم اند�سرتي» �أن تكون مطابقة
للموا�صفات وذات جودة معينة».

تقدم ملحوظ

و�أ�شار ها�شم اىل �أنه «يف عام  2016حققت « »Arubaتقدم ًا
ملحوظ ًا يف الأ���س��واق الداخلية كما اخلارجية» ،و�أع��رب عن
«مت�سكه بالتفا�ؤل الذي يعد عام ًال �أ�سا�سي ًا و�رضوري ًا لتحقيق
�أي تقدم يف امل�ستقبل».
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مقابلة

حلويات الشرق  ..جودة عالية ّ
عززتها األيزو 22000
تقدم اليوم «حلويات ال�رشق» ما يقارب الـ� 100صنف من
احللويات العربية والإفرجنية وال�شوكوال ،تنتجها داخل
م�صنعها ال��ذي يتمتع بحداثة عالية وتطور ي�ضمن �ضبط
م�ستويات اجل���ودة خ�لال عمليات الإن��ت��اج ال��ذي يخ�ضع
لفحو�صات خمربية ورقابة دقيقة».
م ّكن هذا التطور� ،إ�ضافة اىل حرفية ومهنية فريق العمل،
مرموق لها يف ال�سوق ع ّززته
حلويات ال�رشق من حجز مكان
ٍ
يف عام  2015عرب نيل �شهادة الـ ،iso 22000والتي ت�ش ّكل
مراع ملعايري ال�سالمة
دلي ً
ال دامغ ًا على حر�صها لتقدمي � ٍ
إنتاج ٍ
الغذائية.

األسواق الخارجية

وك�شف مدير حلويات ال�رشق وفيق جابر �أن «جودة املنتجات
�رشعت �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمام حلويات ال�رشق التي
ّ
ت�صدر �إنتاجها اليوم اىل عدة دول».
ّ
ولفت اىل �أن «احللويات العربية ذات املن�ش�أ اللبناين ،موجودة
يف الأ�سواق اخلارجية �إمنا ب�شكل خجول نظراً الرتفاع تكلفة
�إنتاجها».
و�أ�شار اىل �أن «حلويات ال�رشق تدر�س عدة خيارات تتمحور
ترتوى كون
حول �إمكان �إن�شاء فروع يف اخل��ارج� ،إال �أنها
ّ
�أ�سا�س جناحها يعتمد على اليد العاملة الفنية التي حتتاج
اىل �إجراءات قانونية وتكاليف للتواجد يف الدول الأجنبية
تتخذ كل الإج��راءات الالزمة ل�ضمان تواجد قوي
وبالتايل ّ
وطويل املدى يف تلك الأ�سواق».
واعترب �أن «ثقة زبائن حلويات ال�رشق بها يجعلها تتخطى
الأزم���ات بنجاح� ،إذ �إن��ه وعلى الرغم من حراجة الو�ضع
االقت�صادي يف ع��ام  2016وم��ا حمله من تداعيات على
ال�رشكات العاملة يف لبنان ،حافظت على امل�ستوى نف�سه من
الإنتاجية واملبيعات.

�سلكت حلويات ال�رشق مع ت�أ�سي�سها عام ،2007
طريق التم ّيز من خالل تقدمي �إنتاج عايل اجلودة،
متن ّوع ،ذي نكهة مم ّيزة ،و�سع ٍر منا�سب ،نال ثقة
امل�ستهلكني ما �أعطاها زخم ًا وقو ًة �سمحت لها
بالتو�سع والنمو.
ّ
عامل �أ�سا�سي وقف خلف جناح حلويات ال�رشق
على مر � 10سنوات ،متثّل باخلربة الوا�سعة التي
امتلكها القيمون على ال�رشكة ،والتي مكنتهم من
�ضمان ا�ستمراريتها عرب خطوات تو�سع ّية �أثمرت
افتتاح  5فروع يف لبنان.
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و�أعلن �أن «حلويات ال�رشق �ست�سلك طريق التو�سع قريب ًا حيث
�سيتم ا�ستقدام خط �إنتاج جديد من �ش�أنه زيادة الإنتاجية
وحت�سينها».

عال
طموح ٍ

ولفت جابر اىل �أن «حلويات ال�رشق تتابع كل تطور حا�صل
يف العامل على �صعيد �صناعتها عرب متابعة �أهم املعار�ض
الدولية يف الدول العربية والأوروبية ،فتطلع على كل جديد
يف عامل املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعتها كما تواكب كل
تطور على �صعيد املعدات بهدف رفع قدراتها التناف�سية يف
الأ�سواق».
و�أو�ضح �أن «حلويات ال�رشق تويل االهتمام بالبيئة �أهمية
ممول من البنك
كبرية حيث بادرت اىل العمل �ضمن برنامج ّ
الدويل بهدف التوفيق بني العمليات الإنتاجية واملحافظة
على البيئة عرب تنظيم ال�رصف ال�صحي وجماري املياه واتباع
عمليات الفرز الذاتي للنفايات وزرع الأ�شجار احلرجية يف
حميط امل�صنع».

تحديات ش ّتى

واعترب جابر �أن هناك «جمموعة كبرية من التحديات تواجه
عمل حلويات ال�رشق وتتم ّثل ب�إرتفاع تكاليف الإنتاج
يف ظل غياب دعم الدولة وافتقاد القطاع ال�صناعي لأدنى
املقومات».
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�صناعية تويل الإهتمام الالزم
ودعا اىل «ت�شكيل جلنة طوارئ
ّ
مل�شاكل القطاع حيث تدر�س وتطرح العالجات الالزمة،
فللقطاع ال�صناعي �أهمية كربى على ال�صعيد الإقت�صادي
ومن �ش�أن حمايته احلفاظ على فر�ص العمل املطروحة من
قبله ،واحلد من تفاقم البطالة وارتفاع معدالت الهجرة».
وقال« :القطاع ال�صناعي يتمتع ب�إمكانيات كبريه تخوله
حتقيق معدالت منو عالية وطرح الكثري من فر�ص العمل،
لكن امل�شكلة تكمن يف اق�صاءه عن دائرة اهتمام املعنيني يف
تتميز ال�صناعة الأخرى بدعم كامل ما يرفع من قدراتها
حني ّ
التناف�سية ب�شكل كبري وي�ساهم يف خروج الإنتاج اللبناين من
دائرة املناف�سة».
و�شدد على «��ضرورة �ضبط اجل��ودة يف القطاع ال�صناعي
ّ
ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع بالأ�سواق اللبنانية
واخلارجية» .واعترب �أن «هذا الأمر ي�ستلزم و�ضع جمموعة من
املعايري للجودة املطلوبة ،ومراقبة �إنتاج امل�صانع ومطابقته
لهذه املعايري ،وبالتايل تفرز امل�صانع بني مطابق للجودة
وغري مطابق ،بحيث يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة امل�صانع غري
املطابقة و�إمدادها بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات
وقرو�ض وخمتربات لتح�سني �إنتاجها».
و�أع��رب عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل حلويات ال�رشق ،مبدي ًا
مت�سك ًا بالقطاع ال�صناعي ولبنان ككل ،معترباً �أن «خيار
القيمني على حلويات ال�رشق كان منذ البداية العمل يف لبنان
حدتها».
و
التم�سك به مهما كرثت التحديات وزادت ّ
ّ
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مقابلة
منتوجات الضيعة  ..محط ثقة المستهلكين في لبنان والعالم

ط ّنوس :جودتنا سالحنا في مواجهة المنافسات

منذ انطالقتها عام � ،2000سلكت
«منتوجات ال�ضيعة” طريق
النجاح مت�سلحة بخربة ورثها
م�ؤ�س�سها فادي طنو�س عن
والده ،وبجودة عالية كرّ�ست
تواجدها القوي يف الأ�سواق رغم
املناف�سات ال�شديدة.
على مر  17عام ًا ،بقيت اجلودة
رفيق ًا دائم ًا ملنتوجات ال�ضيعة
التي مل يوفر القيمون عليها
�أي جهد �أو �سعي يف �سبيل
تكري�سها ،فكانت النتيجة �أن
نالت منتوجات ال�ضيعة عام
� 2015شهادة الأيزو ،22005
تكتف بها بل �ضاعفت
التي مل
ِ
جهودها بغية اال�ستح�صال على
�شهادة الـ FTAالأمريكية.
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وفق ًا لنائب مدير عام ال�رشكة املهند�س
���س��اي��د ف���ادي ط��ن��و���س «ت�شكل ه��ذه
ال وا�ضح ًا على مراعاة
ال�شهادات دلي ً
«منتوجات ال�ضيعة» لأعلى معايري
ال�سالمة الغذائية ما ي�ساهم يف تقوية
قدراتها التناف�سية وتعزيز ثقة زبائنها
بها» .و�إذ ك�شف �أنه «بهدف الو�صول
اىل م�ستويات عالية من اجلودة حتر�ص
«منتوجات ال�ضيعة» على ا�ستخدام
�أجود �أنواع املواد الأولية»� ،أعلن عن
«متابعة دقيقة تواكب عمليات الإنتاج
يف م�صنع منتوجات ال�ضيعة بهدف
�ضبط �أداء فريق العمل ال��ذي يعترب
ال �أ�سا�سي ًا يف جناح ال�رشكة».
عام ً
و�أع��ل��ن ع��ن «وج���ود خم��ت�برات داخ��ل
امل�صنع تتولىّ فح�ص الإنتاج والت�أكد
من خلوه من البكترييا والفريو�سات
ومراعاته ملعايري ال�سالمة ومعدالت
اجلودة التي تتبعها ال�رشكة قبل طرحه
يف الأ�سوق».
و�أ�شار اىل �أن��ه «�إ�ضافة اىل حر�صها
على تقدمي �أعلى م�ستويات اجل��ودة،
�أع��ط��ت امل�����ص��داق��ي��ة ال��ت��ي متار�سها
«منتوجات ال�ضيعة» يف عملها زخم ًا
لها يف الأ���س��واق ،ومكنتها من بناء
�شبكة زبائن وا�سعة توليها اهتمام ًا
كبرياً� ،إميان ًا منها ب���أن زبائنها هم
عماد جناحها و�أ�سا�س ا�ستمراريتها يف
الأ�سواق».

انفتاح خارجي

ولفت ط ّنو�س اىل �أن «ه��ذه العوامل

شرّعت الجودة العالية
والمصداقية أبواب األسواق
الخارجية أمام «منتوجات
الضيعة» حيث تصدّر إنتاجها
اليوم الى مختلف دول
العالم
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�رشعت �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمام
ّ
ت�صدر �إنتاجها
حيث
ال�ضيعة،
منتوجات
ّ
اليوم اىل خمتلف دول العامل» .و�أ�شار
اىل �أن «منتوجات ال�ضيعة انفتحت
على الأ�سواق اخلارجية عرب ا�شرتاكها
يف �أه��م املعار�ض الدولية والعاملية
املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�صناعات
الغذائية يف فرن�سا ،املانيا ودبي».
�
تتح
وك�شف �أن «منتجات ال�ضيعة
ضرّ
لإط�ل�اق منتجات ج��دي��دة كالزعرت
وال��ب��ه��ارات واحل��ب��وب ،وم��ن املنتظر
�أن تنال ثقة الزبائن كما �سابقاتها
وت�����س��اه��م يف ت��و���س��ي��ع �آف�����اق عمل
«منتوجات ال�ضيعة» ،وال �سيما يف
ظل �سعيها امل�ستمر �إىل االنفتاح على
�أ�سواق جديدة عرب تكثيف م�شاركتها
يف املعار�ض ون�سج عالقات تعاون
مع رجال �أعمال ووكالء يف الأ�سواق
اخلارجية».

ارتفاع تكاليف اإلنتاج

واعترب ط ّنو�س �أن «�أبرز التحديات التي
تواجه عمل «منتوجات ال�ضيعة» تتمثل
ب�إرتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة مع
الدول الأخرى ما يق ّل�ص من القدرات
التناف�سية للمنتوجات اللبنانية».
ور�أى �أن «ممار�سات ال�رشكات �أثبتت �أن
البقاء يف الأ�سواق هو للجودة الأف�ضل،
يربر ا�ستمرار تو�سع ال�صناعات
وهذا ما ّ
الغذائية اللبنانية يف الأ���س��واق على
ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب دع��م ال��دول��ة ،كما
يب�شرّ ب�أن �أمام «منتوجات ال�ضيعة»
والقطاع ال�صناعي الغذائي ككل �آفاق ًا
وا�سعة للتطور والنمو».
ور�أى �أن «الأزمات التي ي�شهدها لبنان
والعامل حتمل تداعيات �سلبية كثرية
على عمل ال�رشكات اذ ت�ضعف الأ�سواق
وحتد من الطلب فيها وهو ما ي�شعل
حدة املناف�سات التي يلج�أ من خاللها
البع�ض اىل ممار�سات غري م�رشوعة
ت�رض بالقطاع وت�رضب الثقة به والتي
جهد طيلة �سنوات لبنائها».
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مقابلة
بن معتوق  ..النكهة واكثر

 57عام ًا من النجاح في لبنان والعالم

يف عام  ،1960كانت انطالقة
«بن معتوق» من العازارية
يف و�سط بريوت مع حممود
معتوق� .أكرث من ن�صف قرن
من النجاح مرّ ،انتقل خالله
«بن معتوق» من لبنان اىل
بريطانيا ومن ثم اىل �أملانيا،
وال يزال ي�سري على طريق
التطور والنمو حيث يتواجد
اليوم يف  26دولة حول
العامل ،ويقف عند �أعتاب خطة
من املتوقّع �أن حتمل له املزيد
من االنفتاح يف عام .2017
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على مر  57عام ًا� ،ش ّكلت اجلودة العالية
عام ًال �أ�سا�سي ًا ُك ّر�س من خالله ا�سم «بن
معتوق» يف الأ�سواق ،اذ يحر�ص القيمون
على «م�صانع معتوق» على انتقاء �أف�ضل
حبات النب من مناطق بعيدة عن التلوث
والإزدح��ام ،وال ت�ستخدم فيها املبيدات
التي �أثبتت الدرا�سات �أنها حتوي مواد
م�رسطنة وم�رضة على املدى الطويل.
كما ك�شف مدير ع��ام م�صانع معتوق
ال�سيد عبد احلليم جركجي عن «�إجراءات
�أخرى �صارمة ُت ّتبع ل�ضبط معايري اجلودة
وال��ن��وع��ي��ة ،وتتم ّثل ب���إخ�����ض��اع امل��واد
الأولية لعدة �أن��واع من الفحو�صات قبل
املوافقة على �شحنها �أيا كان م�صدرها
الربازيل� ،أثيوبيا ،غواتيماال ،الهند� ،أو
كولومبيا� .إ�ضافة اىل جهود فريق العمل
داخل امل�صنع حيث يتم فح�ص الإنتاج
للت�أكد من مطابقته للموا�صفات العاملية
واللبنانية».
واعترب املدير العام �أن «ه��ذا احلر�ص
ومتابعة كافة التفا�صيل ب�شكل دقيق،
م ّكن م�صانع معتوق م��ن نيل �شهادة
اجل��ودة  ISO 22000:2005خالل العام
 ،2015والتي من دون �شك �ستع ّزز ثقة
الزبائن به �أكرث «.

انتشار واسع

وك�شف ال�سيد جركجي �أن «ال�سمعة الطيبة
ال��ت��ي ع��رف بها ب��ن معتوق على مدى
ع�رشات ال�سنني ،م ّكنته بعد افتتاح امل�صنع
عام  2007من الدخول اىل �أ�سواق كثرية
كالعراق و�سوريا والأردن وال�سعودية
والإم�����ارات وق��ط��ر وع��م��ان والبحرين
وم�رص وال�����س��ودان وليبيا� .إ�ضافة اىل
تواجده يف �أوروبا الغربية وال�شمالية يف
ال�سويد� ،أملانيا ،بلجيكا ،فرن�سا ،النم�سا،
وبريطانيا ،و�أمريكا ال�شمالية والخ »...
و�إذ اعترب �أن «الطلب �سيبقى متزايداً
على القهوة لكونها م�رشوب مهم لأكرث
�شعوب العامل وي ّتخذ الطلب عليها منحى
ت�صاعدي ًا حتى يف املناطق التي ال تعرف
تاريخي ًا ب�رشبها للقهوة» ،ك�شف �أي�ض ًا
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عن «خطط و�ضعت للعام  2017للدخول
اىل دول �رشق �أوروبا حيث يتواجد �أ�سواق
كبرية جداً».
و�أعلن ال�سيد جركجي �أن «م�صانع معتوق
تنفتح ع��ل��ى الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة عرب
التعامل مع مو ّزعني يتمتعون مبوا�صفات
معينة �أبرزها امتالكهم ل�شبكة توزيع،
وم�ستودعات مالئمة».
وك�شف �أن «م�صانع معتوق تتابع كل
تطور يف عامل �صناعتها عرب زيارة �أهم
املعار�ض وا�ستقدام ك��ل م��ا ه��و جديد
وتقدميه �إىل امل�ستهلك» ،ويتمثل اخرها
يف ايجاد طرق جديدة للتحمي�ص بهدف
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى خ��وا���ص ح��ب��وب ال�بن
مبختلف �أنواعها ،اذ �أن طريقة التحمي�ص
تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف اظهار مذاق النب
�سواء كان مذاق ًا ي�شبه طعم ال�شوكوالتة
�أو طعم الفاكهة» .كما �أعلن �أن «م�صانع
معتوق تقدم لزبائنها منتجات متعددة
تت�ضمن قهوة خالية من الكافيني».

منافسة مشروعة

و�إذ لفت ال�سيد جركجي اىل �أن «م�صانع
معتوق حتوز على ن�سبة جيدة من ال�سوق
اللبنانية»� ،أع��ل��ن �أن «املناف�سة بني
ال�رشكات اللبنانية يف القطاع ال تزال
�ضمن �أطرها امل�رشوعة حيث يعمل كل
فريق وف��ق ال�سبل التي يراها منا�سبة
للمحافظة على موقعه يف ال�سوق».
ور�أى �أن «�أبرز التحديات التي تواجهها
م�صانع معتوق تتم ّثل ب�إرتفاع �أ�سعار
ح�سا�سة اىل
النب �إذ �إن ال�سوق اللبنانية ّ
حد كبري جتاه �أي ارتفاع يف الأ�سعار،
وبالتايل ف�إن االرتفاعات التي قد حت�صل
حتملها ،ما
عاملي ًا �سيكون على امل�صنع ّ
�سريفع ب�شكل تلقائي من تكاليف �إنتاجه».
واعترب �أن «طبيعة امل�ستهلكني تختلف بني
دولة و�أخ��رى ،حيث يتمتع امل�ستهلكون
يف ال��دول الأمريكية والأوروب��ي��ة بوعي
�أكرب من �أولئك يف بلدان ال�رشق الأو�سط
يقيمون النكهة ب�شكل �أف�ضل
و�أفريقيا ،اذ ّ
ولديهم قوة �رشائية �أعلى».
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