
  ة من الجائزة اللبنانیة لالمتیازرابعاطالق المرحلة ال
، في حفل "الجائزة اللبنانیة لالمتیاز"ة من رابعالمرحلة ال آالن حكیمالدكتورأطلق وزیر االقتصاد والتجارة 

عدنان القصار االقتصادي، في مبنى  2015آذار  11االربعاء  اقیم صباح یوم
مدیر برنامج الجودة في وزارة االقتصاد ، االستاذ نبیل دو فریج اإلداریةحضوروزیرالدولةلشؤونالتنمیةب

رئیس القسم  ،غرفة بیروتاالستاذ دمحم شقیر رئیساتحاد الغرف اللبنانیة و رئیس، والتجارة الدكتور علي بّرو
والزراعة ، رئیس اتحاد غرف التجارة األوروبیفیلبنان االستاذ ماسییججولوبیوسكي بعثةاإلتحادالسیاسي في 

والصناعة العربیة الوزیر السابق عدنان القصار، ورؤساء ھیئات وفاعلیات اقتصادیة ورجال اعمال 
 .و الشركات الخاصة والموظفین الكبار في عدد من االدارات العامة

  

 وعلي برّ كتوردال

ً عن  ومدیر برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارةعلي برّ كتوردالبدایةً قدّم  الجائزة اللبنانیة ملخصا
وشرح . ومستویاتھا الثالث وآلیّة عملھا في القطاع العام والقطاع الخاّص وھیئات المجتمع المدني لالمتیاز

، (EFQM)مكونات النموذج اللبناني إلدارة الجودة المبنّي على نموذج المؤسسة االوروبیة الدارة الجودة 
لبات وإجراء التقییم من قبل مقیمین فنّیین مدّربین ومراجعة وتدقیق الطلبات بّرو طریقة تقدیم الط. كما بیّن د

ومن ثّم عرض تقاریر النتائج النھائیة على لجنة حّكام الجائزة لدراستھا . من قبل مكتب الجائزة في الوزارة
  .واتخاذ القرار بمنح الجائزة أو حجبھا

  

  ارعدنان القصّ معالي االستاذ 

یسعدنا أن یستضیف : "وقال  غرف العربیةالتحاد الفخري الرئیس الار عدنان القصّ ثّم تحدّث معالي االستاذ 
مقّر االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة،للمرة الثانیة على التوالي، حفل إطالق 

  . "2015في مرحلتھا الرابعة " الجائزة اللبنانیة لالمتیاز"

ونعتز بالجھود المبذولة في إطارھا، . نحن نفتخر بھذه الجائزة، وندعمھا إلى أقصى الحدود: "وأضاف قائالً 
وما ترمز إلیھ من تكریم لكل من یتمیز ویبدع في عملھ لخدمة االقتصاد والمجتمع بشكل عام، ویؤدي دوراً 

  . "رائدا وخالقاً یحتذى بھ

برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة الذي أصبح بكل جدارة، باإلضافة الى ذلك نّوه القّصار بعمل 
. ركناً أساسیاً من أركان االقتصاد اللبناني یحظى باالھتمام والتقدیر من قبل جمیع مكونات االقتصاد اللبناني

ً  للجائزةالمرحلة الرابعة  وقد جاء الدخول في ة التحتیة وتتمة لنجاح ثالث مراحل سابقة لتطویر البنی تتویجا
  .االقتصاد اللبناني من مختلف النواحيبھدف تعزیز تنافسیة  ،للجودة في لبنان



وأمل أن ینجح التواصل القائم حالیا بین األفرقاء السیاسیین إلى حزم الخیارات وتجاوز الشغور الرئاسي، لكي 
الجائزة القیمة إلى مقامھا وكذلك لتعود سلطة منح ھذه . تعود الروح مجددا إلى الحیاة السیاسیة والوطنیة

  .العالي المعھود

التي تمر بھا قدّمھ برنامج الجودة من جھٍد ومساھمة في تحدي الظروف القاسیة یما  الى القّصار أشارختاماً 
ً دائماً، لیبقى و. المنطقة ً ومسلكا كّرر التھنئة والتقدیر للجھود ممیزة والمثابرة الالفتة لتصبح الجودة عنوانا
  .قتصاده مواكباً للتحدیث والتمیّز واإلبداعلبنان وا

  

  

  جولوبیوسكيالسید ماسییج

عن  جولوبیوسكيوتحدث رئیس القسم السیاسي في بعثة مفوضیة االتحاد االوروبي في لبنان السید ماسییج
أھمیة تطبیق النموذج اللبناني إلدارة الجودة والحصول على الجائزة اللبنانیة لالمتیاز للمؤسسات الساعیة الى 

  .التحسین المتواصل في أدائھا ولعب دور ریادي على الصعید الوطني

ھ من ما لكما تحدث عن دعم االتحاد االوروبي للبنان في مجال الجودة واالمتیاز من خالل برنامج الجودة ل
أھمیة في النمّو االقتصادي وزیادة فرص العمل خاصةً لدى الشركات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة الحجم 
ودعمھا لتطبیق نظام ادارة الجودة والحصول على شھادات األیزو الدولیة في مجال سالمة الغذاء 

ISO22000   والتتبعISO22005.  

برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة تستند الى متیاز التي یدیرھا الجائزة اللبنانیة لالكما أشار الى أّن 
تلف لمخشاركیة مربحة جائزة استثنائیة كونھا شاملة وتعتمد مقاربة تالنموذج االوروبي إلدارة الجودة، وھي 

ال تطبیقھ ، وتستفید منھا الشركات من كل األحجام وكذلك المجتمع المدني والقطاع العام الذي في حاألطراف
  .للمعاییر الموضوعة سیتمكن من تقدیم خدمات على مستوى متقدم للمواطنین

آالن حكیم لجھده المتواصل لتقویة الدكتوراالقتصاد والتجارة واختتم السیدجولوبیوسكي كلمتھ باإلشادة بوزیر 
  .االتحاد االوروبيأواصر التعاون بین لبنان و

  

  االستاذ نبیل دو فریج اإلداریةالدولةلشؤونالتنمیةروزی كلمة

إن قناعتنا وسیاستنا في العمل "  االستاذنبیل دو فریج الذي قالالدولةلشؤونالتنمیةاإلداریةرزیثم كانت كلمة لو
فلقد أثبت . Public Private Partnershipمبدأ التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص  اعتمادھي في 

أو " التعھید"، كما إن سیاسات إسناد المھام المصلحة العامة بطریقة مبتكرة القطاع الخاص قدرتھ على خدمة
ً بدالً من ان outsourcingال  ً استراتیجیا ، والتي تعتبر أحد أھم أوجھ ھذا التعاون، أصبحت خیاراً إداریا

  ."تكون إجراًء محصوراً في تقلیص النفقات



التطورات أسالیب إداریة جدیدةتعتمد مبدأ الشفافیة في التعاطي اإلداریوتواكب اعتماددو فریج على أھمیة وشدّد 
اإلدارة اللبنانیة ال تبغى تحسین الخدمات للمواطن فقط، إذ اّن . تي یشھدھا عالمنا في حقل اإلدارةوالتغییرات ال

حیة لخدمات من ناومراقبة ا ضبط األداء اإلدارينظام إدارة جودة شاملة یساھم فی اعتمادتسعى الى بل 
ءلة عند وإعتماد المسا، عدد اإلجراءات اإلداریة وتبسیطھاوالتقلیل من  تخفیض كلفتھا وتحسین نوعیتھا

  .التحقق من مستوى األداء

التي تواجھھا  الصعوبات والمعوقات في ظلّ القیام بخطة للنھوض وتطویر األداء اإلداري الى  دو فریجودعا
  .دف اإلرتقاء باإلدارات والمؤسسات العامة اللبنانیة إلى مصاف المقاییس العالمیةذلك بھوإدارتنا اللبنانیة، 

 

 : آالن حكیمالدكتور كلمة وزیر االقتصاد والتجارة

أشار انّالجائزة أطلقتھا وزارة  آالن حكیم الذيوزیر االقتصاد والتجارة الدكتورثم كانت كلمة راعي االحتفال 
برعایة كریمة من فخامة رئیس الجمھوریة حینذاك، من خالل برنامج  2009االقتصاد والتجارة في العام 

  .الجودة في الوزارة بدعم وتمویل من االتحاد األوروبي

ولحظ بأسف شدید عدم انتخاب رئیس جمھوریة للبنان آمالً أن یكتمل عقد انتخاب الرئیس في مجلس النواب 
المجلس النیابي والحكومة، من استعادة دورھا وتفعیلھ بالسرعة الممكنة، كي تتمكن مؤسسات الدولة خاصة 

بشكل طبیعي وبما یتوافق مع الدستور اللبناني، ودون الحاجة الى وضع آلیات خاصة ومؤقتة لعمل تلك 
  .المؤسسات في غیاب رأس الدولة ورمزھا األول

عمل الجائزة وتوسیع قاموا بتطویر قد حكیم أّن خبراء الوحدة تحت اشراف لجنة الحكام الوزیر وأضاف 
نطاقھا بحیث أصبحت تشمل القطاع العام وھیئات المجتمع المدني باإلضافة الى مؤسسات وشركات القطاع 

وقد أنشئت لھذه الغایة لجنة حكام خاصة للقطاع العام مؤلفة من مسؤولین  .الخاص الصناعیة والخدماتیة
وذلك بالتعاون مع وزیر الدولة لشؤون التنمیة  رسمیین على مستوى رفیع من المؤھالت والخبرة والنزاھة،

االداریة معالي الصدیق نبیل دو فریج بحیث أصبح لدینا لجنتّي حكام للجائزة واحدة للقطاع الخاص والمجتمع 
  .المدني وأخرى للقطاع العام

للجودة م لعاشخصیة ا"یعمل مكتب الجائزة على وضع معاییر ترشیح واختیار : "قائالً وأشار الوزیر حكیم 
“Quality Personality of the year والتي سنطلقھا قریباً لتترافق مع الجائزة لھذا العام، وذلك بالتعاون ،

وبما اننا نؤمن بأن الحكم استمراریة، تعمل وحدة الجودة في الوزارة .)EOQ(المنظمة األوروبیة للجودة مع 
احل الثالث األولى من الجائزة اللبنانیة یؤرخ للمر" Recognition Bookكتاب تقدیر "على إصدار 

  " 2014وحتى العام  2009منذ العام  لالمتیاز

ودعا . المرحلة الرابعة -وأعلن في ختام كلمتھ عن فتح باب قبول طلبات الترشیح للجائزة اللبنانیة لالمتیاز
الغرف والنقابات والجمعیات الى تعمیم ذلك على أعضائھا المنتسبین، كما دعا االدارات والمؤسسات 



تي تجد في نفسھا الكفاءة للتقدم والشركات الراغبة في القطاعین العام والخاص وھیئات المجتمع المدني ال
  .للجائزة، وذلك اعتباراً من ھذا الیوم

بعثة مفوضیة االتحاد االوروبي في لبنان مشیداً بدعم المفوضیة االوروبیة المتواصل وشكر الوزیر حكیم 
 .للبنان وللجودة واالمتیاز


