
نتفاءل بالخير .. لنجده
قبل عامني حتديد�ً، �مع �إقفال معرب ن�صيب �حلد�دي �صيطر �لت�صا�ؤم على خمتلف �أرجاء �لقطاع �ل�صناعي �لغذ�ئي �إذ كان 

من �ملتوقع �أن يدخل �لقطاع يف مرحلة �صعبة نتيجة عدم قدرته على ت�رصيف �إنتاجه يف ظل جمموعة من �لتحديات كانت 

عقيمة على �لإ�صالح طيلة �صنو�ت طو�ل.

عامان مرّ�، �ها هي “�ل�صناعة ��لإقت�صاد” تعد ملفًا �آخر حول �ل�صناعات �لغذ�ئية، لت�صطدم بو�قع مده�ش مفاده �أن كرث�ً من 

�ل�صناعيني عمد�� �ىل تو�صيع م�صانعهم ��صخ ��صتثمار�ت جديدة، �عتقاد�ً منهم �أن �ل�صوق ت�صهد �نخفا�صات ��رتفاعات، �ل بد 

يف زمن �لنخفا�ش من �لتجهيز ليكونو� على �أهبة �ل�صتعد�د لإلتقاط �لفر�ش يف �لوقت �ملنا�صب.

�خلرب �ملفرح هذ�، ير�فقه تفا�ؤل �صامل يف خمتلف �أرجاء �لقطاع �إذ ل تز�ل مفاعيل �نتخاب رئي�ش �جلمهورية �تغّي �لتوّجه يف 

�لتعاطي مع �لقطاع �ل�صناعي تبث م�صاعر �لطمئنان لدى �لقيمني على �لقطاع.

فاإنتاج  ��صفها،  للبع�ش  يحلو  كما  �خلارج  �ىل  لبنان  �صفية  �صتبقى  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �أن  �ملوؤكد  من  م�صتقبل،  �أمامنا 

�ل�صناعيني �للبنانيني يطوف، �بح�صب مدير عام بيماتيك” خالد بكري، يف كل �أرجاء �لدنيا.

نعم، �إنهم ي�صتحقون ��صامًا، كما يعتقد عميد �ل�صناعيني �لغذ�ئيني جورج ن�رص��ي. فهم مثابر�ن، �صجعان، �صبور�ن، يع�صقون 

عملهم، متم�صكون بوطنهم �معه على �ل�رص�ء ��ل�رص�ء.

هم طموحون، �لي�ش �أي طموح بل طموح عاملي يجعلهم يفكر�ن باأ�صو�ق �ل�صني �لتي �عتقد �أنها لن تكون ع�صية عليهم، فهم 

عرفو� �لطريق �ىل �لأ�صو�ق �خلارجية منذ زمن طويل، ��لتزمو� بكل متطلباتها، ��صعو� بقوة كي ت�صي عليها موؤ�ص�صاتهم. 

�لتمّيز من خالل �جلودة، فخلقو� خمترب�ت يف م�صانعم منذ ع�رص�ت  �ختار��  �إنتاجهم  �رتفاع تكاليف  �ذكياء، ففي ظل  هم 

�ل�صنني �حر�صو� على �صم �أبرز �لكادر�ت �لب�رصية �ىل فريق عمل موؤ�ص�صاتهم. كما �صلكو� خيار تعزيز هذه �جلودة عرب ��صتيفاء 

معايي �صهادة �لأيز� �لتي من �صاأنها �أن حتدث خرقًا يف �ملفاهيم �ل�صائدة يف عملية �لإنتاج �تقدمي �خلدمات، من خالل حتفيز 

�لإد�ريني ��ملهنيني يف �لقطاعني �لعام ��خلا�ش على �رص�رة مو�كبة �مل�صتجد�ت ��ملتغي�ت �لعاملية �ل�رصيعة �ملتالحقة، 

�ت�صجيعهم على رفع م�صتوى �لأد�ء �حت�صني نوعية �خلدمات �تخفي�ش تكاليف �لت�صغيل، �تطوير �إجر�ء�ت ��أ�صاليب �لعمل، 

�ذلك من خالل تطبيق �أد��ت �جلودة �معاييها، ��لتي ��صتحقو� من خاللها نيل �صهادة �لأيز� �لد�لية”.

هم حقًا ناجحون، فن�صبة �لب�صائع �للبنانية �ملرفو�صة يف �خلارج حققت �نخفا�صا كبي� يف ن�صبة �لرف�ش خالل �ل�صنو�ت 

�لثالث �لأخية، ما يوؤكد باأن �صناعة لبنان �لغذ�ئية بخي.

هم ماهر�ن يف �لتقاط �لفر�ش، ففي حني تغيب �لد�لة عن دعم �لقطاع ب�صكل كبي، توؤكد �لأرقام �لآثار �لإيجابية 

�لكبية للدعم �لذي قدمه �ما ز�ل يقدمه �لحتاد �لأ�ر�بي من خالل متويل برنامج �جلودة يف �ز�رة �لقت�صاد 

��لتجارة، �لذي جنح حتى �لآن يف دعم �أكرث من 50 م�صنعا غذ�ئيا جنحت يف تطبيق معايي �صالمة �لغذ�ء 

��لتتبع �لد�لية �ح�صلت على �صهاد�ت �ليز� �لد�لية.

هم �غيهم من �ل�صناعيني �أمل �مل�صتقبل. فكل �ملعطيات ت�صي �ىل �أن �لقطاع �ل�صناعي برمته �أمام 

�أن تعمل �حلكومة على حتفيز �لقطاع عرب �حلد من  �إذ من �ملنتظر  فر�صة حقيقة للنهو�ش به 

باملثل  �ملعاملة  مبد�أ  �للبنانية معتمدة  �لأ�صو�ق  له  تتعر�ش  �لذي  �لإغر�ق  �لتهريب ��قف 

�تكافوؤ �لفر�ش �فر�ش �إجر�ء�ت حمائية �دعم �لأكالف �لإنتاجية ��إقفال �ملوؤ�ص�صات غي 

�ل�رصعية �إ�صافة �ىل �لعمل على رفع �ل�صادر�ت �ىل �لأ�صو�ق �خلارجية.

�رغم �لتفا�ؤل �لكبي، فاإن بع�ش �لقلق ي�صيطر على �لنفو�ش �إذ �إن �أد�ء �حلكومات 

�ل�صابقة ��لطبقة �ل�صيا�صية �لتي ل تز�ل يف �حلكم ل يب�رّص باخلي. لكن ل 

خوف، فكل �لنجاحات �لتي حققتها �ل�صناعات �للبنانية كانت مبجهود 

فردي من �ل�صناعيني ما يعني �أن ل تر�جع للقطاع، ليبقى �ملطلوب 

يف �ملرحلة �جلديدة هو �أن »نتفاءل باخلي لنجده«.
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ملف العدد

�إىل و�صلت  ة 
ّ

بح�ص  �ملرتبة  �لثانية 

�أفريقيا باملرتبة  % يف حني حّلت   10.4
�لثالثة.

ميزات تنافسية وفرص استثمارية
�لغذ�ئية  �ل�����ص��ن��اع��ات  ق��ط��اع  ويت�صم 

�ليد  بتوّفر  تتمّثل  تناف�صية  مبميز�ت 

�لكلفة  وذ�ت  �صة 
ّ

�ملتخ�ص �ل��ع��ام��ل��ة 

مع  رو�ب���ط  وثيقة  وج��ود  �ملنخف�صة، 

ع، دع��م 
ّ
ق��ط��اع زر�ع����ي ق���وي وم��ت��ن��و

تتوّفر  بحيث  �حلكومة  من  موؤ�ص�صاتي 

و�لتطوير  و�لبحث  لالختبار  موؤ�ص�صات 

)مبا يف ذلك 3 خمترب�ت( ومدر�صة مهنية 

�لغذ�ئية،  �ل�صناعات  يف  متخ�ص�صة 

و�صهرة �ملطبخ �للبناين عامليًا.

مليار  حجمه  بلغ  �لذي  �لقطاع،  ويتمتع 

�ملحلي  �لناجت  من  دوالر  مليون  و100 

2013، بفر�ص ��صتثمارية  �الإجمايل عام 

�لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �إليها  �أ���ص��ارت  �صّتى 

�للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �صادر�ت 

و�مل�رشوبات  و�خل��ل  �مل�رشوبات  تليها 

حّلت  فيما   ،%  22.4 بن�صبة  �لروحية 

�خل�رشو�ت و�لفو�كه �ملعلبة يف �ملرتبة 

�لثالثة بن�صبة 14.8 %.

���ص��ادر�ت  م��ن  �الأك����رب  �لن�صبة  تتجه 

�ل�����ص��ن��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ن��ح��و �ل��ب��ل��د�ن 

بن�صبة �خلليج(  بلد�ن  )با�صتثناء   �لعربية 

يف  �ل�����ص��ادر�ت  جم��م��وع  % من   55.1
ن�صبة �صادر�ت  2015، حيث بلغت  �لعام 

�ل�صناعات �لغذ�ئية �للبنانية �ىل �صورية 

35.1 %، �لعر�ق 13 % و م�رش 3.8 %.
و�صجلت ن�صبة �ل�صادر�ت �ىل دول جمل�ص 

من   %  18.4 ح��و�ىل  �خلليجي  �لتعاون 

جمموع هذه �ل�صادر�ت، وحلت �ل�صعودية 

�ل���دول  ه���ذه  ب��ني  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف 

جمموع  م��ن   %  8.5 بحو  با�صتري�دها 

�الم��ار�ت  تلتها  �ل�صناعية،  �ل�صادر�ت 

يف  �أوروب���ا  وحّلت   .%  3 قطر  و   %  3.7

�إىل  �لعائدة  �لعالية  �لتناف�صية  �ل�صمات 

�للبناين  �ملطبخ  يكت�صبها  �لتي  �ل�صهرة 

�للبنانيني  �ل�صناعيني  وذوق  عامليًا، 

قطاع  مّكنت  �النفتاح،  على  وقدرتهم 

�الأ�صو�ق  غزو  من  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

يف  �لعامل.  دول  خمتلف  يف  �خلارجية 

�الأوروب��ي��ة،  �الأمريكية،  �لعربية،  �ل��دول 

جتد  �لعامل  يف  مكاٍن  �أي  ويف  �الأفريقية 

»�صنع  ب�صعار  �ملو�صومة  �ملنتجات  هذه 

يف ل��ب��ن��ان« ت��دغ��دغ ح��ن��ني �جل��ال��ي��ات 

�أ�صحى لها �لف�صل �الأكرب  �لتي  �للبنانية 

ع رقعة �نت�صاره.
ّ
يف جناح �لقطاع وتو�ص

وت�صهد �صادر�ت �لقطاع �زدياد�ً م�صطرد�ً، 

�ملر�تب  �الأحيان يف  ع يف معظم 
ّ
�ذ ترتب

�ل�صناعية  �ل�صادر�ت  ترتيب  يف  �الأوىل 

ويعود  �خلارجية.  �الأ�صو�ق  �إىل  �للبنانية 

�الأ�صو�ق  يف  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  جناح 

يف  تاأتي  متعددة،  عو�مل  �ىل  �خلارجية 

ت��ا 
ّ
�أد �للتان  و�لنوعية  �جل��ودة  طليعتها 

�الأ���ص��و�ق  يف  عليها  �لطلب  تنامي  �ىل 

�لد�ئرة  �الأح���د�ث  �أدت  كما  �خلارجية. 

وذلك  �لقطاع،  منو  يف  دور�ً  �صورية  يف 

نتيجة ت�صاوؤل ح�صة �ل�صادر�ت �ل�صورية 

متت  و�ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة  �الأ����ص���و�ق  �إىل 

على  �لطلب  رفع  عرب  عنها  �الإ�صتعا�صة 

�ملنتجات �للبنانية.

السكاكر والحلويات في مقدمة 
الصادرات

�ملنتجات  من  لبنان  �صادر�ت  �رتفعت 

مليون   422 م��ن  �ل�صناعية  �لغذ�ئية 

مليون   548 �إىل   2012 ع���ام  دوالر 

���ص��ادر�ت  و�صكلت   .2015 ع��ام  دوالر 

�لقطاع ن�صبة 20.7 يف �ملئة من جمموع 

 2015 �لعام  يف  �للبنانية  �ل�����ص��ادر�ت 

و36.5 % من جممل �ل�صادر�ت �ل�صناعية 

�ل�صنوي  �لنمو  معدل  بلغ  2015 �ذ  لعام 

عامي  بني   %  11.2 لل�صادر�ت  �ملركب 

2012 و2015.
و�حللويات  �ل�صكاكر  �صادر�ت  و�حتلت 

�ملرتبة �الأوىل �إذ بلغت 37.4 % من جممل 

آفاق نمو واسعة تعّززها فرص استثمارية واعدة
الصناعات الغذائية.. سفيرة لبنان الى العالم



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 160 ني�سان 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 135

لت�صجيع �ال�صتثمار�ت يف لبنان »�إيد�ل«، 

ت��ه��ا ب��ع��ن��و�ن »فر�ص 
ّ
�أع��د ع��رب در����ص��ة 

�ال�صتثمار يف قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية 

لعام 2016«. 

فر�ص  �أّن  در��صتها  يف  »�إي����د�ل«  ت��رى 

�ال�صتثمار �ملتاحة يف قطاع �ل�صناعات 

�لغذ�ئية تندرج �صمن 5 جماالت رئي�صية 

�ل�صنو�ت  يف  كبري�ً  منو�ً  حتقق  �أن  ميكن 

منتجات  �ل��زي��ت��ون،  زي��ت  ه��ي  �ملقبلة، 

�ملجففة  �لفاكهة  و�الأج��ب��ان،  �الأل��ب��ان 

و�ملك�رش�ت، �الأغذية �ملعلبة و�لنبيذ. 

زيت الزيتون .. األكثر شهرة
وتتوقع �يد�ل يف در��صتها وجود فر�ص منو 

من  �ملمتاز  �لبكر  �لزيتون  زيت  �إنتاج  يف 

�عتربت  كما  �لزيتون،  من  �أ�صناف جديدة 

�أن زيوت �لزيتون بنكهة �الأع�صاب و�لتو�بل 

�ملختلفة، مع تز�يد �صعبيتها، متّثل فر�صة 

��صتثمارية جيدة يف �ل�صوق �للبنانية.

ويعترب زيت �لزيتون من بني �ملنتجات 

�الأك��ر  �للبنانية  �ل�صناعية  �لغذ�ئية 

�لفر�ص  �ملزيد من  يكت�صب  �صهرة، وهو 

يف كل من �الأ�صو�ق �ملحلية و�لعاملية، 

�لتناف�صية.  و�أ�صعاره  جودته  �إىل  نظر�ً 

زيت  �صادر�ت  بلغت   ،2015 عام  ويف 

بزيادة  دوالر،  مليون   25.7 �لزيتون 

 .2014 م�صتويات  ع��ن   %  27 ق��دره��ا 

�إىل  �ل�صادر�ت  هذه  من   %  21 وتذهب 

تليها  �الأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�ل�صعودية ب� 20 %.

ووفقًا  و�عدة  فر�ص  و�الأجبان..  �الألبان 

منتجات  �صناعة  قطاع  يحمل  ل�»�يد�ل« 

لل�صناعة  ف��ر���ص��ًا  و�الأج��ب��ان  �الأل��ب��ان 

»�ه��ت��م��ام  �أن  �صيما  وال  �ل��ع�����ص��وي��ة. 

�مل�صتهلكني �للبنانيني بال�صحة و�لعافية 

جديدة  فر�صًا  يخلق  ما  ب�رشعة،  ينمو 

وال  �لع�صوية،  �الألبان  منتجات  لت�صنيع 

�صيما تلك �لتي ت�صتهدف �الأطفال.

�أل��ب��ان��ًا   2015 ع��ام  لبنان  و����ص��ت��ورد   

و�أجبانًا بقيمة 307 ماليني دوالر، فيما 

7 ماليني دوالر. ت�صري  ر فقط بقيمة 
ّ
�صد

�لدر��صة �إىل �أنه يوجد يف لبنان نحو 31 

�لبقاع،  �ألبان و�أجبان ترتّكز يف  م�صنع 

لبنان  وجبل  م�صنعًا،   17 يوجد  حيث 

حيث يوجد 11 م�صنعًا. 

 المكسرات.. 
إعادة تشكيل ضرورية

و�صّددت »�يد�ل« يف در��صتها على »�رشورة 

ت�صنيع  �صل�صلة  وهيكلة  ت�صكيل  �إع���ادة 

قيمة  خللق  و�ملك�رش�ت  �ملجففة  �لفو�كه 

�للبنانية  �ملحام�ص  ت�صبح  بحيث  �أعلى، 

مورد�ً ثابتًا لالأ�صو�ق �الإقليمية بعد حتقيق 

�لتي ين�ص عنها  �صهادة �جلودة  متطلبات 

�لدر��صة،  �أرقام  فوفق  �الأوروبي«.  �الحتاد 

يوجد يف لبنان 42 حمم�صة الإعد�د �لفو�كه 

يف  يرتكز  ومعظمها  و�ملك�رش�ت،  �ملجففة 

�صمال لبنان حيث يوجد 16 حمم�صة، ويف 

ا 
ّ
�أم حمم�صة.   14 يوجد  حيث  لبنان  جبل 

�صادر�ت �لفو�كه �ملجففة و�ملك�رش�ت لعام 

2015، فقد بلغت نحو 126 مليون دوالر.

 الكينوا.. 
صناعة نامية

متز�يد�ً  طلبًا  »�إي���د�ل«  در��صة  وحلظت 

على �حلليب �لنباتي مثل حليب �ل�صويا، 

حليب جوز �لهند، حليب �ل�صوفان وحليب 

�لتوجه  هذ�  يف  ترى  عليه،   
ً
وبناء �للوز. 

�لعاملي  �لطلب  �إن  �صناعة نامية. كذلك، 

ظهور  �إىل  �أدى  �لكينو�  منتجات  على 

منتجات جديدة يف جمال �إنتاج �لكينو�، 

�لكينو�،  طحني  على  طلب  هناك  فبات 

رقائق �لكينو� وحبوب �لكينو�، وبالتايل 

يف  لال�صتثمار  فر�صًا  �ملوؤ�ص�صة  ت��رى 

�لكينو�  �إنتاج  �أن  خ�صو�صًا  �ملجال،  هذ� 

عامليًا بلغ عام 2013 نحو 114 �ألف طن.

 مستقبل النبيذ: 
طلب على النوعية الفاخرة

مة 
ّ
و�إذ توقعت »�إيد�ل« فر�صًا ��صتثمارية قي

�لنجاح  ه��ذ�  ربطت  �لنبيذ،  �صناعة  يف 

�جلودة  عايل  نبيذ  �إنتاج  نحو  ل 
ّ
بالتحو

ويف  �ل��ر�ق��ي.  �لنبيذ  متذوقي  �إىل  موجه 

�للبناين  �لنبيذ  قيمة �صناعة  تبلغ  �لو�قع، 

رئي�صي  بنحو  وتعتمد  دوالر،  مليون   41
 40 �لقطاع  هذ�  ي�صمل  �ل�صادر�ت.  على 

وتنتج  �لبقاع،  يف  منها   21 نبيذ،  م�صنع 

�صنويًا،  نبيذ  زجاجة  ماليني   8.5 نحو 

بحيث ي�صيطر م�صنعو ك�صارة وكفريا على 

ّدر 
َ

وي�ص �الإنتاج.  قيمة  ن�صف  يقارب  ما 

�لنبيذ �للبناين �إىل �أكر من 40 بلد�ً، وت�صري 

�لنبيذ  % من �صادر�ت   32 �أن  �إىل  �الأرقام 

موجهة �إىل بريطانيا و17 % �إىل فرن�صا.
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ال�صناعات الغذائية

�فقا للنظام �جلمركي �ملن�صق، تدرج �ل�صناعات �لغذ�ئية �صمن �لبنود �جلمركية للف�صول 4 ��لذي يت�صمن 

�لبان ��جبان �منتجاتها، بي�ش طيور، ع�صل طبيعي، �غيها من منتجغات �صاحلة لالأكل، �كذلك �لف�صول 15 

�حتى �لف�صل 24 �هي تت�صمن  �ل�صحوم ��لدهون ��لزيوت �حليو�نية ��لنباتية، ف�صال عن �للحوم ��ل�صماك 

�ملح�رصة ��خل�صار ��لنباتات ��لفو�كه ��حلبوب �مل�صنعة ��مل�رص�بات ��لنبغ �م�صنوعاته.

تعترب �ل�صناعات �لغذ�ئية ��مل�رص�بات من �هم �ل�صناعات �للبنانية ��كرثها ��صتقطابا للر�صاميل �ملوظفة يف 

�ل�صناعة ��ليد �لعاملة �ل�صناعية، �يقدر حجم �لنتاج يف هذه �ل�صناعات باكرث من 1،7 مليار د�لر �تبو�ت هذه 

 �ل�صناعات �ل�صد�رة لناحية عدد �ملوؤ�ص�صات )18،2 %(   ��ليد �لعاملة )24.9 %( ��لنتاج )25.7 %( ��لقيمة �مل�صافة 

.)% 26.3(

الصناعات الغذائية والمشروبات
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كبية يف  مناف�صة  يو�جه  لبنان  �ن  �ىل  ت�صي  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �ت�صدير  ��صتي�د  �ح�صاء�ت  �ن  �ىل  هنا  نذكر 

 �مل�صتورد�ت حيث بلغ �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري يف �لعام 2016 مليار � 367 مليون د�لر �ي بارتفاع ن�صبته

4،7  % مقارنة مع �لعام 2015 حيث بلغ �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري مليار � 306 مليون د�لر.
�جتدر �ل�صارة �ىل �أن قيمة �صادر�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية خالل �لعام 2016 بلغت 491،1 مليون د�لر مقابل 

523،8 مليون د�لر خالل �لعام 2015 �ي بانخفا�ش  �ن�صبته 6.3 %.
�ما م�صتورد�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية خالل �لعام 2016 بلغت مليار � 858.1 مليون د�لر مقابل مليار � 829.7 

مليون د�لر خالل �لعام 2015 �ي بارتفاع �ن�صبته 1،6 %

�من هذه �ل�صناعات �لغذ�ئية نرى �نه بالن�صبة للدهون ��لزيوت بلغ �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري 118،9 مليون 

د�لر 

�ما بلن�صبة للخ�صار ��لنباتات ��لفو�كه �مل�صنعة كان هناك فائ�ش يف �مليز�ن �لتجاري �قدره 19.8 مليون د�لر .

�ما �مل�رص�بات فقد بلغ �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري فيها 53.6 مليون د�لر.

عجز بين اإلستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2016

20122013201420152016�صادر�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية  )�لف د�لر( 
48,9259,3898,8837,4216,205- �صناعة �الألبان، بي�ص طيور ع�صل وغريها

1530,80436,53132,78033,66939,338- دهون وزيوت
1621,29020,80024,85816,73814,454- حلوم و��صماك م�صنعة

1726,71144,68450,67577,93372,208- م�صنوعات �صكرية
1840,94740,52551,40138,03836,126- كاكاو وم�صنوعاته

1939,19338,66646,51549,51438,924- م�صنوعات من حبوب �و دقيق
20108,449115,956127,738126,588108,524- خ�رش ونباتات وفو�كة م�صنعة

عة
ّ
2151,83771,02783,14772,23488,570- م�صنوعات غذ�ئية منو

2279,973100,009101,79582,04263,253- م�رشوبات
233,3457,9223,7121,9811,238- بقايا �الأغذية

2420,43713,04325,35017,64622,206- تبغ
431,913498,553556,855523,804491,046�ملجموع

20122013201420152016م�صتورد�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية  )�لف د�لر( 
4297,179351,303401,949307,214292,327- �صناعة �الألبان، بي�ص طيور ع�صل وغريها

15194,601199,454186,892164,018158,215- دهون وزيوت
16102,465114,341116,35999,877103,807- حلوم و��صماك م�صنعة

17162,981169,064164,853176,423202,870- م�صنوعات �صكرية
1881,39192,45995,81094,53892,013- كاكاو وم�صنوعاته

19208,295242,455243,864278,694272,636- م�صنوعات من حبوب �و دقيق
2073,18489,83988,56686,63888,734- خ�رش ونباتات وفو�كة م�صنعة

عة
ّ
21178,426194,150202,888196,903213,336- م�صنوعات غذ�ئية منو

22144,379124,232132,014124,892116,886- م�رشوبات
23112,632112,578142,732123,667143,352- بقايا �الأغذية

24338,940270,905225,097176,882173,925- تبغ
1,894,4731,960,7812,001,0261,829,7461,858,101�ملجموع
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ال�صناعات الغذائية

 تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية:

باملقارنة بني �لعو�م 2012 � 2016  فقد �رتفعت قيمة �ل�صادر�ت �ل�صناعية �لغذ�ئية من 431.9 

مليون د�لر يف �لعام 2012 �ىل 491 مليون د�لر يف �لعام 2016 .

�صكلت هذه �ل�صادر�ت ما ن�صبته 9.6  % من �جمايل �ل�صادر�ت �للبنانية يف �لعام 2012 ، ��صول 

�ىل 16.5  % يف �لعام 2016. 

يف �ملقابل �نخف�صت  قيمة م�صتورد�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية من مليار � 894.5 مليون د�لر يف �لعام 

2012 �ىل مليار � 858.1 مليون د�لر يف �لعام 2016.
 2012 �لعام  �للبنانية يف  �مل�صتورد�ت  �جمايل  من   %   8.9 ن�صبته  ما  �مل�صتورد�ت  هذه  �صكلت 

��رتفعت �ىل 9.9 % يف �لعام 2016.

معامل سميح حسن اليمن واوالده مبتيكو

ولكو بي

1.960.8
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1-1 صناعة الدهون والزيوت

1-2 صناعة الخضار والنباتات والفواكه

أ- الصادرات

�رتفعت قيمة �صادر�ت �لدهون ��لزيوت من 30.8 

مليون   39.3 �ىل   2012 �لعام  د�لر  يف  مليون 

د�لر يف �لعام2016 �ذلك بن�صبة 27.6 %.

�لدهون  �صادر�ت  ��صو�ق  �ل�صعودية  ت�صدرت 
��لزيوت عام 2016 بن�صبة 17.8 % تلتها �لوليات 

�لمار�ت  ثم    .%  14.1 بن�صبة  �لميكية  �ملتحدة 

�لعربية �ملتحدة بن�صبة 9.5 % �هولند� بن�صبة 8.2 

% ��لكويت بن�صبة 8.1  % �فرن�صا بن�صبة 7.1 % 
��لعر�ق بن�صبة 6.5 %.

أ – الصادرات 

�خل�صار  حم�رص�ت  �صادر�ت  قيمة  ��صتقرت   

مليون   108.4 كانت  حيث  ��لفو�كه  ��لنباتات 

د�لر يف �لعام 2012 فا�صبحت 108.5 مليون 

�ي بفارق ل يذكر،  فقد   2016 �لعام  د�لر يف 

 �  2014  �  2013 �ل�صنو�ت  يف  قليال  �رتفعت 

2015  ثم �نخف�صت �ىل نف�ش �مل�صتوى.
ت�صدرت �ل�صعودية ��صو�ق �صادر�ت حم�رص�ت 
 %   20.6 بن�صبة  ��لفو�كه  ��لنباتات  �خل�صار 

�تلنها �لوليات �ملتحدة �لميكية بن�صبة 8 % 

 6.1 % ��لعر�ق بن�صبة   6.3 ثم هولند� بن�صبة 

% ��ملانيا بن�صبة 6 %، ثم �لكويت بن�صبة 5.7  
% �قطر بن�صبة 5 % 

ب المستوردات 

��لزيوت  �لدهون  م�صتورد�ت  قيمة  �نخف�صت 

�ىل   2012 �لعام  د�لر يف  مليون   194.6 من 

�ذلك   2016 �لعام  يف  د�لر  مليون   158.2
بن�صبة 18.7  %.

�لدهون  ��صتي�د  مو�رد  �هم  ��كر�نيا  ت�صدرت 
��لزيوت يف �لعام 2016 بن�صبة 28.5 %  تلتها 

تركيا بن�صبة 10.8  % �ماليزيا بن�صبة 10.5  % 

��ل�صعودية بن�صبة 10.3  % �ر��صيا بن�صبة 7.8  

% �م�رص بن�صبة 7.2  %.

ب المستوردات 

�خل�صار  حم�رص�ت  م�صتورد�ت  قيمة  �رتفعت 

��لنباتات ��لفو�كه من 73.2 مليون د�لر يف �لعام 

2012 �ىل 88.7 مليون د�لر خالل �لعام 2016 
�ي بن�صبة 21.2 %

ت�صدرت �لرجنتني �هم مو�رد ��صتي�د حم�رص�ت 
تليها   %  55 بن�صبة  ��لفو�كه  ��لنباتات  �خل�صار 

 %   6.6 هولند�  ثم   %  12.1 بن�صبة  تايالند 

��ل�صعودية بن�صبة 5.2 % ثم فرن�صا بن�صبة 5.1  % 

��صوريا  ��يطاليا �م�رص  بن�صبة 4.9  % لكل منها.

جتدر �ل�صارة كما ذكرنا �صابقا �ىل �نه بالن�صبة 
هناك  كان  ��لفو�كه  ��لنباتات  �خل�صار  ملح�رص�ت 

فائ�ش يف �مليز�ن �لتجاري �قدره 19.8 مليون د�لر.

قرطاس
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ال�صناعات الغذائية

1-3 صناعة المشروبات 

تت�صمن �صناعة �مل�رص�بات م�صانع �مل�رص�بات �لر�حية �م�صانع �لنبيذ �م�صانع �مل�رص�بات �ملرطبة ��ملياه .

يف �لعام 2016 ��صتاأثر �لعر�ق 22 % من �جمايل �صادر�ت �صناعة �مل�رص�بات �تليه �لوليات 
�ملتحدة �لميكية بن�صبة 8 % �من ثم هولند�  بن�صبة 7.3  % �يليها  فرن�صا بن�صبة 6 % ��لردن 

بن�صبة 3.9  % ��ل�صعودية بن�صبة 3.7 %.

�ما بالن�صبة للم�صتورد�ت يف �لعام 2016 فقد ��صتاأثرت فرن�صا بن�صبة 16.5  % من م�صادر �مل�رص�بات 
 �مل�صتوردة يف لبنان �تليها �ل�صعودية بن�صبة 10.5  % ��ملانيا بن�صبة 7.1 % ��لنم�صا 6.2 % ��يطاليا

.% 3.3

المصدر: - مديرية الجمارك اللبنانية

باتيسيري لوليتا شركة ايسكو للصناعة والتجارة
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مقابلة

لي�ش يف لبنان فح�صب، �إمنا يف د�ل �لعامل كافة يحظى قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية باهتمام متز�يد ملا 

��لأمن  �لإ�صرت�تيجي  �ل�صعيد  على  �أهميته  �إىل  بالإ�صافة  �لزر�عي  �لقطاع  مع  تتكامل  فائدة  من  يوفره 

�لغذ�ئي �م�صاهمته يف �لكتفاء �لذ�تي للد�ل.

�يعترب قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية �مل�صاهم �لرئي�صي يف �لقت�صاد �للبناين، �إذ �صّكلت منتجاته عام 2011 ، 

ما يقارب 26،3 يف �ملئة من �إنتاج �لقطاع �ل�صناعي �حو�ىل 2،2 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل. كما 

�أنه �لقطاع �لأكرث توفي� لفر�ش �لعمل من �صمن �لقطاع �ل�صناعي، حيث يوفر نحو 20،607 فر�صة عمل، �أي 

ما يو�زي ن�صبة 25 يف �ملئة من �ليد �لعاملة �ل�صناعية.

�لقت�صاد  يف  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  به  ت�صطلع  �لذي  �لد�ر  �أهمية  على  قويا  موؤ�رص�  �لأرقام  هذه  ت�صكل 

�إذ يتمتع  7 يف �ملئة. �يجذب �مل�صتثمرين  �للبناين كقطاع �صناعي رئي�صي يحقق منو� �صنويا مبعدل 

مبيز�ت تناف�صية تتمثل بتوّفر �ليد �لعاملة �ملتخ�ّص�صة �ذ�ت �لكلفة �ملنخف�صة، ��جود ر��بط  �ثيقة مع 

قطاع زر�عي قوي �متنّوع، �دعمًا موؤ�ص�صاتيًا من �حلكومة عرب توّفر موؤ�ص�صات لالختبار ��لبحث ��لتطوير 

)مبا يف ذلك 3 خمترب�ت( �مدر�صة مهنية متخ�ص�صة يف �ل�صناعات �لغذ�ئية، �إ�صافة �ىل �صهرة �ملطبخ 

�للبناين عامليًا.     

دعا الى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع الصناعات الغذائية
عيتاني: مستعدون للوقوف إلى جانب المستثمرين
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وفقًا ملدير عام �ملوؤ�ص�صة �لعامة لت�صجيع 

�ال�صتثمار�ت يف لبنان »�يد�ل« �ملهند�ص 

مر  على  �لقطاع،  »�أث��ب��ت  عيتاين  نبيل 

عديدة  مبقومات  يتمتع  �أن��ه  �ل�صنو�ت، 

�ل�صنو�ت  يف  نوعية  قفزة  يحّقق  جعلته 

 2014 �لعام  خ��الل  وال�صيما  �الأخ���رية، 

قيا�صية  معدالت  �صادر�ته  �صجلت  حيث 

قبل  م��ن  �حلثيث  �ل�صعي  على  معتمد� 

�لقيمني على موؤ�ص�صات �لت�صنيع �لغذ�ئي 

�أحدث �ملو��صفات و�ملعايري  �إىل مو�كبة 

 �لدولية يف �الإنتاج و�لتو�صيب. و�أعلن �أنه 

�لتي  �لربية  �حل��دود  �إقفال  �أزم��ة  »رغ��م 

حجم  يف  حم����دود�  ت��ر�ج��ع��ا  �نعك�صت 

�صّكلت   ،2015 للعام  �لقطاع  �صادر�ت 

�صادر�ته نحو 36،5 يف �ملئة من �إجمايل 

بلغت  ب��زي��ادة  �ل�صناعية،  �ل�����ص��ادر�ت 

ن�صبتها 32 يف �ملئة بني 2011 و2015. 

�رتفاع حجم �الإ�صتثمار

و�إذ ك�صف عيتاين عن �أن »در��صة �أعدتها 

نت �أن عدد موؤ�ص�صات 
ّ
�إيد�ل عن �لقطاع بي

هذ� �لقطاع بات ي�صكل �أكر من 20،35 يف 

�ملئة من جمموع �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية«، 

�لقطاع  يف  �ال�صتثمار  »حجم  �أن  �أعلن 

�مل�صانع  من  �لعديد  و�صع  بحيث  �رتفع، 

ومعد�ته،  �آالته  ر 
ّ
طو كما  �إنتاجه  خطوط 

�ل�صناعية  �لوحد�ت  من  �لعديد  و�أُن�صئت 

�إىل  �إن��ت��اج جديد  �إدخ���ال  م��ع  �جل��دي��دة 

�الأ�صو�ق م�صتندة �ىل هذ� �لطلب«. 

�لغذ�ئية  �ل�صناعات  »م�صاريع  �أن  و�أكد 

�مل�صتفيدين  ب��ني  م��ن  ك��ان��ت  �جل��دي��دة 

قانون  و�إعفاء�ت  حو�فز  من  �لرئي�صيني 

بدء  »منذ  وقال:  �ال�صتثمار�ت«.  ت�صجيع 

�لعمل بهذ� �لقانون يف �لعام 2003، فاقت 

دوالر  ماليني   107 �مل�صاريع  هذه  قيمة 

�أمريكي. ووفرت نحو 1340 فر�صة عمل. 

بني  من  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  من  بد  ال  وهنا 

هذه �مل�صاريع، �ربعة ��صتفادت من حو�فز 

وخطوط  من�صاآتها  تو�صيع  يف  »�ي��د�ل« 

فاق  �ملا�صيني،  �لعامني  خالل  �إنتاجها 

مليون   72 �ال�صتثمارية  قيمتها  جمموع 

دوالر وحدها«. 

الترويج والتسويق
�ل�صناعات  ق��ط��اع  »�أن  عيتاين  و�أك���د 

�مل�صتثمرة  غري  بالفر�ص  يزخر  �لغذ�ئية 

للنمو«.  و�جلهوزية  �لو�عدة  وباملقومات 

مرتبطة  �لقطاع  تنمية  »�أن  على  د 
ّ
و�صد

�لنقابة  بني  �جلهود  تن�صيق  من  �الإط��ار 

�ملتخذة  �خلطو�ت  لتكون  �لعام  و�لقطاع 

�أكر فاعلية وتاأثري�«.

المعارض الدولية
د عيتاين على �أن »�ملوؤ�ص�صة �لعامة 

ّ
و�صد

لت�صجيع �ال�صتثمار�ت يف لبنان »�يد�ل« 

مل توفر �أي جهد لدعم م�صاركة �ل�صناعات 

�لغذ�ئية �للبنانية يف �ملعار�ص �لدولية. 

�ت�صاع  �ل��دع��م  ه��ذ�  نتائج  م��ن  وك���ان 

�ل�صناعات  قبل  من  �مل�صاركة  ن�صبة 

�لغذ�ئية �للبنانية يف �ملعار�ص �لدولية، 

معر�ص  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  فارتفعت 

غلفود يف �لعام 2010 على �صبيل �ملثال 

�ىل  عار�صا   30 ح��و�ىل  من  �حل�رش  ال 

2016. هذ� ف�صال  53 عار�صا يف غلفود 
لدعم �صادر�ت هذ�  �أخرى  عن مبادر�ت 

�الأ�صو�ق  �إىل  دخولها  وت�صهيل  �لقطاع 

لل�صادر�ت  �لبحري  �جل�رش  و�أب��رزه��ا 

��صتحوذت  �ل��ذي   M.Leb �للبنانية 

�صادر�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية عربه على 

�لب�صائع  جمموع  من  �ملئة  يف   9 ن�صبة 

رة«. 
ّ
�مل�صد

كل  تتلقف  »�ي����د�ل«  »�أن  على  د 
ّ
و���ص��د

ت�صاهم يف تطوير  �أن  �صاأنها  مبادرة من 

وقدرته  مكانته  وتعزيز  �لقطاع  ه��ذ� 

�ملحلي  �ل�صعيدين  على  �لتناف�صية 

من  �لعمل  »��صتمر�ر  عن  و�أعلن  و�لدويل. 

�أجل حتقيق �الأهد�ف �مل�صرتكة مع نقابة 

�ل�صناعات �لغذ�ئية ومنها �لرتويج لهذه 

�ل�صناعات وعوملتها وزيادة �صادر�تها 

�الأ�صو�ق  ولوج  يف  منتجاتها  وم�صاعدة 

�لعاملية«.

بال�صناعات  �ملعنيني  جميع  ودع���ا 

�لعام  �لقطاعني  م��ن  ���ص��و�ء  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

�ل�صناعة  ه��ذه  �إىل  للنظر  و�خل��ا���ص، 

�الأيدي  �صبك  �ىل  دعا  كما  و�عد،  كقطاع 

لها  متكاملة  وطنية  ��صرت�تيجية  لو�صع 

و�لتو�صيب  �الإن��ت��اج  حت�صني  م��ن  ت��ب��د�أ 

وتنتهي عند �لت�صويق و�لرتويج. 

�لكامل  »�يد�ل«  ��صتعد�د  ��صتمر�ر  و�أعلن 

�إىل جانب �مل�صتثمرين  و�ملطلق للوقوف 

م�صاريعهم  ومو�كبة  �لقطاع  ه��ذ�  يف 

وت�صهيلها، �إ�صافة �إىل مو��صلة �مل�صاعدة 

و�مل�����ص��ان��دة يف �ل���رتوي���ج مل��ا ل��ه من 

�نعكا�صات �إيجابية على �صورة لبنان يف 

�خلارج.

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

منذ بدء العمل بقانون 
تشجيع االستثمارات 

في العام 2003، فاقت 

قيمة المشاريع في قطاع 

الصناعات الغذائية الـ 107 

ماليين دوالر ووفرت نحو 

1340 فرصة عمل

بالقدرة  م�صى  وقت  �أي  من  �أكر  �ليوم 

�لذي  �الإنتاج  هذ�  وت�صويق  ترويج  على 

�جل���ودة،  م��ن  ع���اٍل  م�صتوى  على  ب��ات 

و�ل��ط��رق  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �أن  م��ع��ت��رب�ً 

تتمثل  و�ل��ت��ي  �ل��ي��وم  ح��ت��ى  �مل��ت��ب��ع��ة 

و�لن�صاطات  �ملعار�ص  يف  بامل�صاركة 

�لغذ�ء  مبو�صوع  �ملتخ�ص�صة  �لدولية 

هي �إحدى �لطرق �ل�صحيحة نحو حتقيق 

هذ� �لهدف، لكنها لي�صت �لوحيدة«. ور�أى 

و�لتقدم  و�لتو�صيب  �الإنتاج  »تطوير  �أن 

�لعاملية  �ملعايري  مو�كبة  مو�صوع  يف 

ومعايري �صالمة �لغذ�ء، �إ�صافة �إىل در��صة 

�الأ�صو�ق �ملحتملة و�النتقال من �لت�صويق 

يف  �لت�صويق  �إىل  �الإثنية  �ملجتمعات  يف 

�ملجتمعات �لعاملية، كلها خطو�ت تندرج 

�الأمد  �لطويلة  �ال�صرت�تيجيات  �إطار  يف 

�لتي تعتمد على روؤية م�صتقبلية و��صحة 

�لن�صاطات  ه��ذه  يف  �مل�صاركة  لكيفية 

�لدويل.  و�ملجتمع  �حلكومي  �لدعم  و�آلية 

كما �أنها ُتعترب عنا�رش �أ�صا�صية يف �صبيل 

هذ�  ودعا »يف  �ملن�صود«.  �لهدف  حتقيق 
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مقابلة

يعترب جورج ن�رص��ي �أحد �لرّ��د يف قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية، 

فمعه �صارت �صوناكو �لربيع على مر ع�رص�ت �ل�صنو�ت على طريق 

�لتقّدم ��لتو�ّصع، فحّطت رحالها يف �أكرث من 75 بلد�ً يف �لعامل، 

حتى �أ�صبح خبي�ً يف �صوؤ�ن �لقطاع، ل بل مرجعًا حتى ملناف�صيه 

�لذين ل يبخل عليهم بالن�صيحة. كيف �ل �هو عميد �ل�صناعات 

�صيما  �ل  �لقطاع  بنجاح  �ملعنيني  �أ�ل  نف�صه  �يعترب  �لغذ�ئية 

يف �لأ�صو�ق �خلارجية �لتي من �صاأنها تلبية طموح �ل�صناعيني 

مبادر�تهم  لهم  �صمحت  �إذ  باملقا�مني  ي�صفهم  �لذي  �للبنانيني 

�لفردية بتحقيق �أجناز�ٍت قّل نظيها يف ظل غياب دعم �لد�لة.

سوناكو .. 41 عاماً من التألق في عالم الصناعات الغذائية
نصراوي: القطاع أمام مرحلة جديدة

�لقطاع  ت��ع��م  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اوؤل  م��وج��ة 

�ل�صناعي يف �لوقت �لر�هن من دون �صك 

حديث  يف  �أكد  �لذي  ن�رش�وي،  طاولت 

»نقف  �أننا  و�الإقت�صاد«  »�ل�صناعة  مع 

�لقطاع،  يف  جديدة  مرحلة  �أمام  �ليوم 

فبعد �أن كان �هتمام �مل�صوؤولني من�صبًا 

يف  و�خل��دم��ات  �ل�صياحة  قطاعي  على 

�مل�صوؤولني  لدى  حاليًا  لم�ص 
ُ
ي �ملا�صي، 

نية لتنمية �لقطاع �ل�صناعي، وال �صيما 

�إحدى  يف  ت�صمن  �لرئا�صي  �خلطاب  �أن 

�ىل  يدفعنا  م��ا  �لقطاع،  دع��م  فقر�ته 

تفاوؤل كبري بامل�صتقبل«.

�ل�صناعيني  بني  عقد  »�تفاقًا  �أن  و�أك��د 

ح�صن  �حلاج  ح�صني  د.  �ل�صناعة  ووزير 

يق�صي بو�صع خطة الإحياء �لقطاع عرب 

�الأخ��رى  بالدول  �أ�صوة  له  حماية  منح 

حماية  تقدمي  عرب  �الإغ��ر�ق  متنع  �لتي 

للمنتجات«.

�ل��وزي��ر د. �حل��اج ح�صن  »�أب���دى  وق���ال: 

تفهمًا كبري�ً ونحن ب�صدد حت�صري تقرير 

منتجاتنا.  ق 
ّ
تغر �لتي  �الأ�صو�ق  �أهم  عن 

فقط  لي�ص  مفيد�ً  �أم���ر�ً  �صيكون  وه��ذ� 

من  �صتتمكن  �لتي  للدولة  �إمنا  للقطاع، 

�صناعيني  وكجمعية  مد�خيلها.  زيادة 

�حلكومة  لرئي�ص  �ملو�صوع  هذ�  �رشحنا 

�صعد �حلريري«.

�أن هناك تفاهمًا  و�أ�صاف: »ن�صعر �ليوم 

و�تفاقًا تامًا بني �مل�صوؤولني على �إعادة 

دور�ن  نلحظ  وبد�أنا  بالبلد،  �لنهو�ص 

�ل��وز�ر�ت، حيث  بع�ص  �لعمل يف  عجلة 

د بت�رشيع �لقو�نني. لكن �إعادة 
ّ
يتم �لتقي

�إىل بع�ص  ت�صويب م�صار �الأمور حتتاج 

عّلنا  �لفر�ص  مننح  �أن  وعلينا  �لوقت 

ن�صري بالقطاع على �لطريق �ل�صحيحة«.

ضرورة دعم القطاع
دعم  »����رشورة  ن�����رش�وي على  د 

ّ
و���ص��د

يعترب  �لذي  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  قطاع 

�لتي  �ل�صناعية  �لقطاعات  �أق��وى  �أح��د 

تخلق فر�ص عمل و�لتي تقوي قطاعات 

�أخرى وال �صيما �لقطاع �لزر�عي ».

حملت  �ل�صورية  »�الأزم����ة  �أن  و�ع��ت��رب 
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�إذ  �لقطاع،  على  كثرية  �صلبية  تد�عيات 

دور�ً  �أدى  �حلدودية  �ملعابر  �إقفال  �إن 

�ل�صادر�ت.  حجم  تر�جع  يف  �أ�صا�صيًا 

نقل  كلفة  �رتفعت  �ملعابر  �إقفال  فمع 

�ملنتجات �ىل �الأ�صو�ق �لعربية، ما رفع 

�ً من قدر�تها 
ً
من �أ�صعارها و�أفقدها جزء

�لتناف�صية«.

ور�أى �أن »�مل�صانع �ل�صورية �لتي �أن�صئت 

�صلبي  تاأثري  �ي�صًا  لها  كان  لبنان  يف 

دون  من  عملت  �إنها  �إذ  �لقطاع،  على 

�رش�ئب،  �أو  لر�صوم  تخ�صع  ومل  �صو�بط 

يوليها  �لتي  �لثقة  من  ��صتفادت  كما 

�إن  �إذ  �للبنانية،  لل�صناعة  �مل�صتهلكون 

بلد من�صاأ منتجاتها هو لبنان ما جعلها 

مناف�صًا حقيقيًا للمنتجات �للبنانية«.

و�أ�صار �ىل �أن »�إقفال �مل�صانع يف �صورية 

ك���االأردن،  �أخ���رى  دول  �ىل  و�نتقالها 

�أدنى  �إنتاجها  كلفة  جعل  وم�رش  تركيا 

جعلها  وبالتايل  �للبناين  �الإنتاج  من 

مناف�صه له وال �صيما �أنها يف بحث د�ئم 

عن �أ�صو�ق للت�رشيف بعد فقد�نها لل�صوق 

�ل�صورية«.

تر�جع  �ىل  �أدت  �لعو�مل  هذه  �أن  و�أعلن 

ب�صكل  �للبنانية  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت 

كبري حيث ت�صري �الإح�صاء�ت �ىل تر�جع 

�ل�����ص��ادر�ت خ���الل �ل�����ص��ن��و�ت �ل��ث��الث 

�الأخرية حو�ىل �ملليار دوالر. 

ناقوس خطر
ودّق ن�رش�وي ناقو�ص �خلطر معترب�ً �أن 

ينذر  عليه  هو  ما  على  �لو�صع  ��صتمر�ر 

باإقفال �لعديد من �مل�صانع �للبنانية.

�أن  ميكن  »�ل�صناعيني  �أن  على  د 
ّ
و�صد

�خلارجية  �الأ���ص��و�ق  ع��ن  ي�صتعي�صو� 

�إذ� ما جرى  �لد�خلية  بال�صوق  �ملفقودة 

�ملنتجات  ومتكنت  �ال�صتري�د  من  �حلد 

�ل�صوق  ح��اج��ات  تلبية  م��ن  �للبنانية 

كافة«.

لالإنفتاح  كثرية  فر�ص  وج��ود  �أك��د  و�ذ 

على �أ�صوق جديدة ك�صوق �ل�صني وتركيا 

و�م��ريك��ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة، �ع��ت��رب �ن »ه��ذ� 

ليتمكن  �لدولة  من  دعمًا  يتطلب  �المر 

�ل�صناعيون من �ال�صتمر�ر و�لتقدم«. 

تنظيم القطاع
�لدولة تنظيم  �أن »على  و�عترب ن�رشو�ي 

�ل�رشيبة على �لقيمة �مل�صافة وتطبيقها 

على جميع �ملوؤ�ص�صات دون ��صتثناء �إذ �إن 

�ملوؤ�ص�صات  ي�رشي على  �لذي ال  �لقانون 

�لتي ال يتخطى حجم �أعمالها �ملئة �ألف 

يدفع  �إذ  �ل�صوق  يف  فو�صى  خلق  دوالر 

�ل�رشكات  تلك  مع  �لتعامل  �إىل  �لتاجر 

بغية �لتهرب من هذه �ل�رشيبة«.

يف  �ملناف�صة  »وج���ود  �أن  �ىل  و�أ���ص��ار 

�لقطاع �أمر طبيعي، فمع �رتفاع �إنتاجية 

�مل�����ص��ان��ع ي��ك��ر �ل��ب��ح��ث ع��ن �أ���ص��و�ق 

�لت�رشيف �لتي يوؤدي �صيقها �ىل خف�ص 

�الأ�صعار بهدف بيع �ملنتجات«.

ور�أى �أن »قطاع �ل�صوبرماركت يف لبنان 

حيث  �لقطاع  يف  �ملناف�صة  حدة  يرفع 

بينهم  �ملناف�صة  وب�صبب  �لتجار  يعمد 

للرفوف  ثمن  �أو  معنّي  مبلغ  فر�ص  �إىل 

�الأ�صعار بني  يوؤدي �ىل تخفي�ص يف  ما 

�مل�صانع بهدف �صمان وجود منتجاتهم 

يف �الأ�صو�ق«.

ق��ان��ون  »ف��ر���ص  �ىل  دع���ا  ح��ني  ويف 

قطاع  عمل  وينظم  �ل�صناعي  يحمي 

�أن  ك�صف  و�حد«،  �أٍن  يف  �ل�صوبرماركت 

��صتقدمت  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  »نقابة 

وج��رت  �أوروب���ي���ًا  خ��ب��ري�ً  �ملا�صي  يف 

قطاع  تنظيم  و�آل��ي��ة  �ل��ق��ان��ون  در����ص��ة 

وز�رة  �ىل  وق��دم��ت��ه  �ل�����ص��وب��رم��ارك��ت 

�أنه  �إال  �لقطاع،  تنظيم  بهدف  �الإقت�صاد 

بقي يف �الأدر�ج«.

وك�صف �أن »�لنقابة عملت على م�صاريع 

�ال�صتقر�ر  ع��دم  �إن  �إال  كثرية،  قو�نني 

�ل�صيا�صي يف �لبلد وما نتج منه من �صلل 

�أد�ء �ملوؤ�ص�صات �نعك�ص ب�صكل  وخلل يف 

�صلبي على جهودها«. 

صناعيون شجعان
 �لنجاح �لكبري �لذي ت�صهده �مل�صانع 

ّ
ورد

يف �لقطاع �ىل روح �ملبادرة و�ل�صجاعة 

�لتي يتمتع بها �ل�صناعي �للبناين وقال: 

ي�صتحق و�صامًا فهو  �للبناين  »�ل�صناعي 

�ل�صوق  من  يخرج  �إذ  وم��ق��د�م،  مقاوم 

عاملية  معار�ص  يف  م�صاركًا  �للبنانية 

�ل�صوق  �صيق  �أن  �لتام  الإدر�ك��ه  بزخم 

ة �ملناف�صة فيها ال ت�صمح 
ّ
�للبنانية و�صد

له بتحقيق تطور ومنو ير�صي طموحاته. 

وفعاًل فتحت تلك �ملعار�ص �آفاقًا و��صعة 

فته �إىل �أ�صو�ق �لعامل ومّكنته 
ّ
�أمامه وعر

من ت�صويق �إنتاجه«.

نقابة  تروؤ�صه  »خ��الل  �أن��ه  على  د 
ّ
و�صد

فتح  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�صناعات  �أ���ص��ح��اب 

للم�صاركة  كاماًل  �لقطاع  �أمام  �ملجال 

�ملتخ�ص�صة  �لعاملية  �ملعار�ص  يف 

حتت �صعار �ملطبخ �للبناين �لذي �أحبته 

منتجاته  و��صتهلكت  �ل�ع�ال�م  �صع�وب 

�لنجاح  �لقطاع على �صكة من  ما و�صع 

�مل�صتمر«.

يف  اق 
ّ
�ل�صب كان  »لبنان  �أن  �عترب  و�إذ 

�ملنطقة �لعربية ككل �إىل ت�صدير �لطعام 

الأن  �أ�صف  �للبناين«،  و�ملطبخ  �لعربي 

�أ�صو�قًا  ت�صّكل  كانت  �لتي  �لدول  »بع�ص 

�ىل ت�صنيع  �للبنانية، عمدت  للمنتجات 

لبنانية  هوية  ذ�ت  منتجات  وت�صدير 

�لقطاع  �صها 
ّ
�لتي كر �لثقة  م�صتفيدة من 

با�صم �ل�صناعة �للبنانية«.

من  يقّل�ص  �الأم��ر  »ه��ذ�  �أن  �ىل  و�أ���ص��ار 

�الأ�صو�ق  يف  �للبنانية  �ل�صناعة  ح�صة 

�خلارجية، ما ي�صّلط �ل�صوء على �رشورة 

�لدول  �ليها بع�ص  �تباع خطو�ت جلاأت 

وفقًا  عمدت  حيث  منتجاتها  حلماية 

للقانون �ىل ت�صجيل منتج و�حد باإ�صمها 

�ل�صوق  يف  �آخ��ر  منتج  ط��رح  مينع  م��ا 

»ت�صاعد  �أن  و�أم��ل  �الإ�صم«.  نف�ص  يحمل 

هذ�  من  �ال�صتفادة  يف  �الإقت�صاد  وز�رة 

�لقانون وت�صجيل ر�صميًا منتج »�حلم�ص 

ب��ال��دول��ة  خ��ا���ص  كمنتج  ب��ط��ح��ي��ن��ة« 

كر�ً  مناف�صني  �أن  �صيما  وال  �للبنانية 

جلاأو�  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  طليعتهم  ويف 

�ىل تقليد هذ� �ملنتج وبيعه يف �الأ�صو�ق 

�خلارجية نظر�ً للطلب �ملرتفع عليه«.

�لدعم،  توّفر  ح��ال  يف  »�أن��ه  �ىل  ولفت 

مي��ل��ك �ل��ق��ط��اع �إم���ك���ان���ي���ات ك��ث��رية 

ورف��ع  �ل�����ص��وق  يف  عمل  ف��ر���ص  ل�صخ 

�ل�صادر�ت«. و�أ�صار �ىل »وجود حتديات 

و�أب��رزه��ا  �ل�صنو�ت  مر  على  تعالج  مل 

ت�صعف  �لتي  �لت�صدير  معامالت  كلفة 

من قدر�ت �ملنتجات �لتناف�صية مقارنة 

�الأردن��ي��ة،  �مل�����رشي��ة،  �ملنتجات  م��ع 

و�ل�صورية �لتي تتمتع بدعم من �لدولة«. 

وال  �لعربية  �لدول  يف  »�أنه  على  د 
ّ
و�صد

بتديّن  �ل�صناعة  ز 
ّ
تتمي �خلليجية  �صيما 

و�لبنى  �لدعم  وت��و�ف��ر  �إنتاجها  كلفة 

�لتحتية �لالزمة للقطاع يف حني يعاين 

كلفة  �رت��ف��اع  م��ن  �للبناين  �ل�صناعي 

من  يقل�ص  ما  كبري  حد  �ىل  �ال�صتثمار 

ويجعله  �لقطاع  يف  �ال�صتثمار�ت  حجم 

متاأخر�ً عن نظر�ئه يف �لدول تلك«.
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�صطرتها  جناح  ق�صة  �إنها 

ل�صناعة  �للبنانية  �ل�رصكة 

�مل����اأك����ولت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

كانت  بطلتها  »�صولينو«، 

�جل��ودة  عالية  منتوجات 

�لد�ل  �أ�صو�ق خمتلف  غزت 

على مر 22 عامًا.

�صعار  للجودة«  »�لبقاء 

�أم��ام  �لنجاح  طريق  عّبد 

�أ�صحت  �لتي  »�صولينو« 

�ل�رصكات  �أبرز  �إحدى  �ليوم 

�لر�ئدة يف قطاع �ل�صناعات 

�إذ  ل��ب��ن��ان،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 

��صعت منذ �إنطالقتها تقدمي 

منتجات عالية �جلودة هدفًا 

ب�صعارها  �مت�صكت  لها، 

عرب  �كرّ�صته  طو�ل  �صنو�ت 

تعزّز  ��صرت�تيجيات  �تباع 

��صعيها  �ل��د�ئ��م  حر�صها 

�صناعة  يف  �لأف�صل  نحو 

�لعالقات  �ن�صج  �ملنتجات 

مع زبائنها«.

مل توفر »�صولينو« �أي جهد 

�إل �بذلته يف �صبيل �لنجاح، 

من  خرب�تها  كل  فا�صتثمرت 

�ل  زبائنها،  �إر���ص��اء  �أج��ل 

�كت�صبتها  �لتي  تلك  �صيما 

من خالل تو�جدها �لقوي يف 

�لأ�صو�ق �ملحلية ��خلارجية، 

�إ�صافة �ىل معرفتها باأ�صول 

��إجر�ء�ت �لتو�صيب ��ل�صحن 

�خلارجي«.

سولينو .. قصة نجاح سّطرها شعار »البقاء للجودة«
غدار: دائمو اإلنفتاح على أسواق جديدة
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وف���ق���ًا مل��وؤ���ص�����ص وم���دي���ر ع���ام ���رشك��ة 

�صولينو  »�صولينو« عبا�ص غد�ر »حر�صت 

على  للمحافظة  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  خالل 

�الإب��د�ع  �ملتميز،  �الأد�ء  �لطيبة،  �ل�صمعة 

�الأ�صو�ق  يف  �لر�قية  و�ملعاملة  �مل�صتمر، 

مع  �ملثايل  �الإد�ري  �لتو��صل  خالل  من 

�لتي  �حلد�ثة  ومو�كبة  �لت�صنيع  فريق 

من  عالية  م�صتويات  تقدمي  يف  �صاهمت 

�ل�رشكة  و�صع  ما  ع 
ّ
متنو و�إنتاج  �جلودة 

على �صكة �لنمو و�لتطور �مل�صتمرين«.

عوامل النجاح
وقال غد�ر: » �أف�صح تطور م�صنعنا �ملجال 

�أمامنا لتقدمي �الأف�صل وباأ�صعار منا�صبة 

وال  �لزبائن  ��صتقطاب  عملية  ل 
ّ
ي�صه ما 

�صيما �أن حد�ثة �مل�صانع توّفر ن�صبة �أمان 

عالية للم�صغلني، تتيح مر�قبة �جلودة يف 

جميع مر�حل �الإنتاج، وت�صاهم يف تقدمي 

�إنتاج مبرونة كبرية و�أد�ء متميز«.

�صت 
ّ
و�أ�صاف: »كما �أن مر�قبتنا �لدقيقة كر

�إنتاج تتما�صى و�ملعايري �لعاملية  جودة 

على م�صتوى �ل�صناعة �لغذ�ئية، من حيث 

�صحة ونظافة �الإنتاج و�مل�صتوى �لعايل 

�الإنتاج  خطوط  تتيحه  �ل��ذي  �الأد�ء  يف 

�ملتطورة �ىل جانب ق�صم �لبحث و�لتطوير 

�ملتخ�ص�ص يف �إيجاد �الآليات �مل�صتحدثة 

يف جميع مر�حل �الإنتاج«.

خ�صع  �صولينو  عمل  فريق  »�أن  وك�صف 

�لزبائن  �إر�صاء  يف  متخ�ص�ص  لربنامج 

ما مكنه من �كت�صاب خربة عالية قو�مها 

�صناعية  عاملية  خلفية  على  �العتماد 

تقاليد  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  م��ع  م��ت��ط��ورة، 

و�ل��ذوق  �للبنانية  �لوطنية  �ل�صناعة 

�للبناين �الأ�صيل و�ملتميز«. ولفت �ىل �أن 

يومية  �صبه  مو�كبة  على  »�صولينو عملت 

�صبكة  تطوير  خالل  من  �لزبائن  جلميع 

وخارجيا،  حمليا  �ملنت�رشة  �مل��وزع��ني 

ومعاملة  م�رشفًا  متثياًل  �صمنت  كما 

مع  �ملحدود  �ل�صحب  ذ�ت  للزبائن  ر�قية 

ذويهم يف �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات �لكبرية 

�إن�صاء �صبكة مبيعات وت�صويق �صهلة  عرب 

ومرنة مع �لوكالء ونقاط �لبيع«.

األسواق الخارجية
د غد�ر على �أن »�جلودة �لعالية �لتي 

ّ
و�صد

�أمامه  عت 
ّ
�رش �صولينو  �إنتاج  بها  يتمتع 

�إنتاج  ينت�رش  �إذ  �خل��ارج��ي��ة،  �الأ���ص��و�ق 

�صولينو يف خمتلف دول �لعامل وتاأتي يف 

طليعتها: �ليمن، �جلز�ئر، �الأردن، �أفريقيا، 

�لكويت، �صورية، م�رش«.

كل  د�ئ��م��ًا  ت�صّخر  »�صولينو  �أن  و�أك���د 

�لفر�ص  القتنا�ص  لي�ص  �إمكانياتها 

�ملتو�فرة فح�صب، �إمنا ل�صنعها وبالتايل 

�صبكة  لتو�صيع  ت��ام  ��صتعد�د  على  هي 

زبائنها يف خمتلف دول �لعامل«.

ولفت �ىل �أن »�صولينو ال تخطو �أي خطوة 

لالأ�صو�ق  بدر��صات  تقوم  بل  ع�صو�ئية، 

فروع  بفتح  قر�رها  تتخذ  عليها  وبناء 

�لدول  »و�قع  �أن  �ىل  �أ�صار  كما  جديدة«. 

قبل  وتريثًا  مّليًا  تفكري�ً  يتطلب  �لعربية 

�الإقد�م على �أي خطوة وال �صيما �أنه تقع 

على عاتق �صولينو م�صوؤوليات �جتماعية 

�لدرجة  يف  موظفيها   جتاه  و�إن�صانية 

�الأوىل«.

ويف رد على �صوؤ�ل حول �إمكانية تو�صيع 

الإن��ت��اج  �مل�����ص��ت��وردة  �الأ����ص���و�ق  �صبكة 

د�ئمة  »�صولينو  �أن  �أك���د  »���ص��ول��ي��ن��و«، 

ت�صع  �إذ  جديدة  �أ���ص��و�ق  على  �الإنفتاح 

يف  جتري  خططًا  م�صتمر  ب�صكل  �ل�رشكة 

�إطارها عمليات تفاو�ص وبناء عالقات 

تعاون مع م�صتوردين جدد«.

إدارة الموارد البشرية
تعري  �صولينو  »�رشكة  �أن  �ىل  غد�ر  و�أ�صار 

�إد�رة �ملو�رد �لب�رشية �أهمية كربى كونها 

ترّكز  �إنها  حيث  �الإد�رة  وظائف  �أهم  من 

�أثمن  يعترب  �ل��ذي  �لب�رشي  �لعن�رش  على 

يف   �
ً
ت��اأث��ري و�الأك���ر  �الإد�رة  ل��دى  م���ورد 

�الإنتاجية«. 

�لب�رشية  �مل��و�رد  �إد�رة  »�أن  على   و�صّدد 

تعني باخت�صار �ال�صتخد�م �الأمثل للعن�رش 

وبالتايل  و�مُل��ت��وَق��ع.  �ملتوفر  �لب�رشي 

على  يعتمد  �صولينو  وجناح  ر 
ّ
وتطو تقّدم 

كادرها  وخ��رب�ت  وق��در�ت،  كفاءة،  مدى 

�الآليات  با�صتمر�ر  ن�صع  لذلك  �لب�رشي، 

�لتخطيط  من  بدء�ً  قدر�ته  بتفعيل  �لكفيلة 

و�الختيار و�لتدريب و�حلو�فز و�لتقييم«.

يف  جهد  �أي  بذل  عن  نتو�نى  »ال  وق��ال: 

كونها  �لب�رشية  �مل��و�رد  وتنمية  �إد�رة 

حد  �ىل  فاعاًل  وعن�رش�ً  �أ�صا�صيًا  ركنًا 

�أي ��صرت�تيجية تهدف �ىل  كبري يف بناء 

ن�صتهدف  ولذلك  �ل�رشكة،  �أهد�ف  حتقيق 

�لتنظيمية،  قدر�تنا  تعزيز  با�صتمر�ر 

��صتقطاب  �ىل  متو��صل  ب�صكٍل  ون�صعى 

لنا  و�لد�عمة  �لالزمة  �لكفاء�ت  وتاأهيل 

�حلالية  �لتحديات  مو�كبة  عملية  يف 

و�مل�صتقبلية.

كثرية  وخ��ط��و�ت  �إج���ر�ء�ت  عن  وك�صف 

تتخذها �صولينو يف هذ� �ملجال و�أبرزها 

�لب�رشي  كادرها  �أم��ام  �ملجال  �إف�صاح 

ملو�كبة �لتطور عرب �الطالع على كل ما 

هو جديد، و�إر�صال �مل�صوؤولني �ىل �لدور�ت 

�ملوظف،  ق��درة  تنمية  يف  ت�صاعد  �لتي 

�إ�صافة �ىل �التفاق مع بع�ص �ملنظمات 

لزيارة  �لب�رشية  بالتنمية  تعتني  �لتي 

�ملوظفني  �إىل  و�لتحدث  �ل�رشكة  مقر 

و�إطالعهم على كل ما هو جديد ومفيد«.

منتجات جديدة
ولفت غد�ر �ىل �أنه »يف �لعام 2017، ت�صع 

منتجات  ط��رح  خططها  �صمن  �صولينو 

�الأ�صو�ق و�صتكون ك�صابقاتها  جديدة يف 

ذ�ت قيمة غذ�ئية كبرية �إذ تر�عي معايري 

من  �لغذ�ئية  و�ل�صالمة  �لعالية  �جل��ودة 

�لتعبئة  وعملية  �ملنتج  �صناعة  حيث 

�صها«.
ّ
و�لتغليف �لتي تعّزز جودته وتكر

�لتي  �لتحديات  �أهمية  من  غ��د�ر  وقّلل 

و�ل��ع��امل  لبنان  يف  �ل�صناعة  ت��و�ج��ه 

مبناعة  نتمتع  قائاًل:«�أ�صبحنا  �لعربي، 

�لتحديات.  ه��ذه  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  تقينا 

ه��ذه  عاي�صنا  لبنانيني  ك�صناعيني 

�لتحديات وتخطيناها بنجاح ومتكنا من 

حتقيق جناحات متعددة رغم �صعوبتها«.

سولينو دائمة اإلنفتاح 

على اسواق جديدة إذ تضع 

الشركة بشكل مستمر خططًا 

تجري في إطارها عمليات 

تفاوض وبناء عالقات تعاون 

مع مستوردين جدد

حرصت سولينو خالل عشرات 

السنوات للمحافظة على 

السمعة الطيبة، األداء 

المتميز، اإلبداع المستمر، 

والمعاملة الراقية
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دتنا بالكثري 
ّ
زيارتنا �ىل تلك �ملعامل زو

من درو�ص �لنجاح، �إذ يجل�ص هناك مدير 

»معامل �صميح ح�صن �ليمن و�والده »ح�صن 

�ليمن ليتابع �لعمل بنف�صه وي�رشف عليه 

�لتفا�صيل  باأدق  ويهتم  مر�حله،  كل  يف 

ل�صمان  بنف�صه  �الإنتاج  �ص 
ّ
تفح د 

ّ
ويتعم

ومعايري  �جل��ودة  م�صتويات  �أعلى  تقدمي 

�ل�صالمة �لغذ�ئية للم�صتهلكني.

اندفاع دائم
 �أتقن ح�صن �ليمن، من دون �صك ، �أ�رش�ر 

جناح   
ّ
رد �إذ  �ل�صنو�ت،  مر  على  �لنجاح 

و�والده  �ليمن  ح�صن  �صميح  »معامل 

هم ل�صناعتهم 
ّ
»على مر 137 عاما �ىل حب

ما  �الأف�����ص��ل  حتقيق  �إىل  وت��وق��ه��م 

�ندفاع  ح��ال  يف  يجعلهم 

د�ئم ملر�قبة �لعمل ومعاجلة 

يعرتي  خلل  �أو  م�صكلة  �أي 

عملية �الإنتاج«.

ه جعل 
ّ

�أن »هذ� �لتوج و�عترب 

�صميح  »معامل  منتجات  من 

»عنو�نًا  و�والده  �ليمن  ح�صن 

و�خل��ارج،  لبنان  يف  للجودة 

�نت�صارها  �ىل  �إ�صافة  �إنها  �إذ 

�للبنانية،  �ل�صوق  جممل  يف 

ح�صن  �صميح  »معامل  تتمتع 

و��صع  »بانت�صار  و�والده  �ليمن 

ع 
ّ
يتنو �خلارجية  �الأ���ص��و�ق  يف 

هولند�،  �ملانيا،  فرن�صا،  بريطانيا،  بني 

�لواليات �ملتحدة،  بلجيكا، دول �حلليج، 

كند�، و�مريكا �لالتينية«.

التزام بالجودة
�لدو�م  على  ملتزمون  »نحن  �ليمن:  وقال 

لذلك  �جلودة  عالية من  م�صتويات  بتقدمي 

نر�قب عمليات �الإنتاج عن كثب، وال �صيما 

مبر�حل  مير  و�حلالوة  �لطحينة  �إنتاج  �أن 

متعددة تتطلب �إجر�ء�ت متعددة من تعقيم 

ولذلك  �ملنتج.  جودة  ت�صمن  و�ختبار�ت 

�إن�صاء  �ىل  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  منذ  عمدنا 

خمترب�ت د�خل م�صانعنا ت�صمن مطابقة 

�إنتاجنا الأعلى معايري �ل�صالمة �لغذ�ئية«.

ه�����ي �أح�����د 

�مل�����ص��ان��ع 

يف  �لعريقة 

���ص��ن��اع��ة 

�حل��������ال�ة 

لطحينة  � �

لبنان،  يف 

�إدخ��ال  يف  �لف�صل  يعود  �لها 

عرب  لبنان  �ىل  �ل�صناعة  هذه 

�أ�صول  �كت�صبو�  �لذين  �أ�صحابها 

هذه �ل�صناعة من �صمال �ليونان، 

فتناقلوها بني جيٍل ��آخر.

»معامل  �أب�����رصت   ،1882 ع��ام 

��أ�لده«  �ليمن  ح�صن  �صميح 

ر��ي��ة  ب���د�أت  �معها  �ل��ن��ور، 

عاي�صها  ف�صولها  تتعّدد  جناح 

�مل�صتهلكون يف لبنان ��خلارج 

على مدى �أكرث من قرن. 

�جلودة يف  »عملية �صبط  �ن  د على 
ّ
و�صد

تكون  ق��د  و�حل���الوة  �لطحينة  �صناعة 

�أخرى،  ب�صناعات  مقارنة  تعقيد�ً  �أكر 

�ل�صناعات  �إنها ال تز�ل تندرج �صمن  �إذ 

ف�صلت  دخلتها  �لتي  فاحلد�ثة  �لتقليدية، 

يف تقدمي م�صتويات جودة عالية ونكهة 

جيدة، ما ��صتدعى �لتم�صك بطرق �الإنتاج 

�ل�صنو�ت  مر  على  �صهدت  �لتي  �لتقليدية 

بع�ص �للم�صات �لتحديثية«.

غش المستهلكين
كثرية  حتديات  وج��ود  �ىل  �ليمن  ولفت 

طليعتها  يف  وياأتي  �ل�رشكة  عمل  تو�جه 

يتعر�ص  �ل��ذي  �صفة(  )�نتحال  �لتزوير 

تقليد  �ىل  �لبع�ص  يعمد  حيث  ��صمها،  له 

�ملاركات و�لعالمات �لتجارية �لتي تتميز 

بها، يف حماولة منه لغ�ّص �مل�صتهلكني«.

د على »�أن لهذه �ملمار�صات تد�عيات 
ّ
و�صد

كثرية على عمل �ل�رشكة، �إذ �إن �ملنتجات 

�أ���ص��م��اء م���زورة ت��ع��اين من  �ل��ت��ي حتمل 

�جل��ودة،  م�صتويات  يف  كبري  �نخفا�ص 

وهذ� ما ي�صع »معامل �صميح ح�صن �ليمن 

�صنني  جهدت  �ل��ذي  و�ال���ص��م  و�أوالده« 

»�أن  و�أع��ل��ن  �خل��ط��ر«.  د�ئ���رة  يف  لبنائه 

�ل�رشكة تالحق �أولئك �ملزورين قانونيًا«. 

طريق التوّسع
�أن  �أنه »على �لرغم من  و�أ�صار �ليمن �ىل 

�الأ�صو�ق عاي�صت يف �لفرتة �الأخرية حااًل 

�صميح  »معامل  �صلكت  فقد  �لركود،  من 

�إذ  �لتو�صع  طريق  و�أوالده«  �ليمن  ح�صن 

بغية  جديدة  �آالت  ��صتقد�م  �ىل  عمدت 

�لطلب  ملو�كبة  م�صانعها  �إنتاجية  رفع 

�ملتز�يد يف �الأ�صو�ق«.

متلك  �للبنانية  »�ل�صناعة  �أن  و�ع��ت��رب 

�متياز�ت عّدة تخولها �ملناف�صة يف �الأ�صو�ق 

�للبنانية  �جلالية  �أن  �صيما  وال  �خلارجية، 

بتعّط�صها  ز 
ّ
تتمي �خل���ارج  يف  �مل��وج��ودة 

�للبنانية«.  �لغذ�ئية  �ملنتجات  الإ�صتهالك 

ولفت �ىل »وجود �أمور �إ�صافية ت�صاهم يف 

�الأ�صو�ق  �للبنانية يف  �ل�صناعة  ��صتمر�رية 

�خلارجية، و�أهمها �صهرة �ملطبخ �للبناين«.

 معامل »سميح حسن اليمن وأوالده«.. العراقة في صناعة الطحينة والحالوة
اليمن: لمكافحة التزوير

سلكت »معامل سميح 

حسن اليمن وأوالده« 

طريق التوسع إذ 

عمدت في الفترة 

األخيرة الى استقدام 

آالت جديدة بغية رفع 

إنتاجية مصانعها 







�صركة فريغو اال�صكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

 املنت  - الدورة  

 �صارع االخطل ال�صغري  

بناية غرابيت  اوهانيان

 خليوي : 2٩2 - 303282 )3( ٩٦١ 

هاتف : 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١

فاك�س : 2٦7٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com
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مقابلة

�إنه جناح قو�مه �لبتكار �صنعته بيماتيك على مدى 60 عامًا، فمع �جلد »�لفرّ�ن« �ملوؤ�ص�ش �أحمد حممد 

يف  عالية  بجودٍة  مت�صلحًا  �لعامل  �أنحاء  كل  يف  �إنتاجها  طاف  �لتي  »بيماتيك«  م�صية  بد�أت  بكري، 

�لت�صنيع �خدمات �صيانة حمرتفة، جعلتا »بيماتيك« حتتل مركز�ً كبي�ً يف �صناعة معد�ت �ملخابز.

�أقدميتها يف جمال �صناعة �خلطوط �لآلية مّكنتها من تبّني �صعار »رغيفكم �لذي ل مت�صه �لأيدي« �لذي 

ي�صكل مدعاة فخٍر لها �إذ �أكدت عربه حر�صها على مر�عاة �رص�ط �ل�صالمة �لغذ�ئية �قدرتها على تقدمي 

�لأف�صل �إىل م�صتهلكيها يف �لأ�صو�ق �لد�خلية ��خلارجية على حد �صو�ء.

و�لكعك  �لكرو��صون  و�الإف��رجن��ي،  �لعربي  �خلبز  �أف���ر�ن  �أن���و�ع 

و�حللويات على �أنو�عها«.

مّكن  �لعمل  تفا�صيل  �أدق  ومتابعة  �الإد�رة  »ح�صن  �أن  و�عترب 

حققتها  �لتي  �لنجاحات  كل  على  �حلفاظ  من  لي�ص  بيماتيك 

�لتطور و�لنمو يف  �إمنا و�صعها على �صكة متو��صلة من  فح�صب، 

�الأ�صو�ق �لد�خلية و�خلارجية على حد �صو�ء«.

 ولفت �ىل �أن »بيماتيك ت�صتثمر كل خربتها بهدف �صمان جناح 

زبائنها، فتهتم بتفا�صيل م�صاريعهم كافة ، �إذ ت�صتلمها من �ألفها 

�ىل يائها حيث ت�صع �لدر��صات وتر�صم �خلر�ئط وتعمل على تقدمي 

منتج منا�صب لها«.

وك�صف �أن »بيماتيك توؤدي دور�ً كبري�ً يف تاأهيل �لكادر �لب�رشي 

بيماتيك .. رغيفكم الذي ال تمسه األيدي
خالد أحمد بكري: »للمغتربين« فضٌل في نجاحنا

 رئي�ص جمل�ص �إد�رة �رشكة بيماتيك خالد �أحمد بكري »جناح 
ّ
ورد

يف  �لف�صل  �إليهم  يعود  �لذين  �للبنانيني  �ملغرتبني  �ىل  �ل�رشكة 

�نت�صار �صناعة �الأفر�ن �للبنانية يف جميع �لدول، �إذ يعمدون �ىل 

تاأ�صي�ص خمابز للخبز �للبناين �أينما وجدو� وهو ما يوؤكد حنينهم 

و�رتباطهم �لد�ئم بوطنهم«.

حسن إدارة
عدة  �ىل  يعود  �لعاملي  »بيماتيك«  �نت�صار  »�أن  �ىل  بكري  و�أ�صار 

عو�مل، فاإ�صافة �ىل �جلودة �لعالية تقدم بيماتيك خطوط �إنتاج 

عددها  يقارب  �ملنتجات  من  و��صعة  ومروحة  بالكامل،  ممكننة 

وجميع  وخفاقات  وقطاعات  عجانات  بني  تتوّزع  منتجًا  �ل�55 
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على  �مل�رشوع  يف  �لعمل  فريق  تدريب  مهند�صوها  يتوىل  حيث 

مدى �أ�صهر للتاأكد من قدرته على �لعمل بانتظام وحرفية تامة«.

و�أعلن �أنه »بهدف �صمان خدمات �صيانة �أف�صل، تعمل »بيماتيك« 

على تزويد �أ�صحاب �مل�صاريع بقطع غيار مع �مل�رشوع ما يوؤمن 

�لالزمة  �لقطع  وجود  عدم  حال  ويف  �رشيعة،  �صيانة  خدمات 

 DHL بو��صطة  تاأمينها خالل فرتة ق�صرية  بيماتيك على  تعمل 

�ىل جميع �لدول«.

شهادات جودة
و�علن بكري �ن �ل�رشكة حائزة على �صهاد�ت جودة عدة �أبرزها 

وملعايري   »CE Marking« �الأوروب��ي��ة  للمعايري  �الأم��ان  نظام 

�الأمريكية   ULو�صهادة  SASO(( �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

�إ�صافة �ىل �صهادتي �يزو للم�صنع و�الإد�رة �لعامة«. و�إذ ك�صف �أن 

»بيماتيك حا�صلة على عدة جو�ئز وبر�ءة �خرت�ع تتعلق بت�صاميم 

�حلكومة  من  �أمل  و�الأف��ر�ن«،  و�لرقاقات  و�خلمار�ت  �لقطاعات 

�أي  ملنع  �لقو�نني  تنفيذ  يف  د 
ّ
»�لت�صد

كان من حماولة �لتحايل على �لقانون 

�لتي  �الخرت�ع  بر�ءة  حماية  وبالتايل 

لل�رشكات  ك��ب��رية  ق��وة  ن��ق��اط  ت�صكل 

وت�صاهم يف تطورها وتو�صعها«.

على  تعمل  »بيماتيك  �أن  على  د 
ّ
و�صد

ب�صكل  �الأ����ص���و�ق  ح��اج��ات  م��و�ك��ب��ة 

ب�صكل  عملها  فريق  يعمل  �إذ  م�صتمر، 

لالأ�صو�ق،  در����ص��ات  �إج��ر�ء  على  د�ئ��م 

كما يزور �ملعار�ص �لدولية و�لعاملية 

جمال  يف  حا�صل  تطور  �أي  ملو�كبة 

عمل �ل�رشكة«.

انفتاح خارجي
من   80%« �أن  �ىل  بكري  �أ���ص��ار  و�إذ 

�أو�صح  �خلارجية«،  �الأ�صو�ق  �ىل  ت�صديره  بيماتيك يجري  �إنتاج 

�أن »عمل بيماتيك يف �الأ�صو�ق �خلارجية ال يقت�رش على �لت�صدير 

حاجات  لتلبية  تاأ�صي�صه  جرى  م�رش  يف  م�صنعًا  متلك  �إذ  فقط، 

�أن »عمل �مل�صنع  �لتي تت�صم بكربها«. وك�صف  �ل�صوق �مل�رشية 

ممكننًا  خمبز�ً   450 جتهيز  جرى  �إذ  الفتًا  جناحًا  حّقق  هناك 

بالكامل خالل �ل�صنو�ت �ل�صت �الأخرية«.

توجد �صالة عر�ص  تركيا، حيث  فرعًا يف  »لبيماتيك  �أن  و�أعلن 

وفريق عمل يهتم بخدمات ما بعد �لبيع وخدمات �ل�صيانة«.

لها  يعني  �لعاملية  �الأ�صو�ق  على  بيماتيك  �نفتاح  »�أن  و�عترب 

ع �آفاق تطورها ومنوها. فال�صوق �للبنانية �صغرية 
ّ
�لكثري، �إذ يو�ص

�أن تتخطاها لرتفع من  �لنمو  �إىل  �أي �رشكة تطمح  ن�صبيًا وعلى 

حجم مبيعاتها وحتقيق معدالت منو �أف�صل«. 

ور�أى يف هذ� »�النفتاح �أمر�ً مهمًا جد�ً على �ل�صعيد �الإقت�صادي، 

فا�صتمر�رية �ل�رشكات ومنوها ذ�ت مفعول �إقت�صادي كبري �إذ من 

�لبطالة  ن�صب  من  و�لتقليل  �لعمل  فر�ص  من  �ملزيد  خلق  �صاأنه 

و�حلد من �لهجرة«.

د على �أن »تو�صع بيماتيك هذ� ياأتي كثمرة لل�صيا�صات �لتي 
ّ
و�صد

تتبعها يف �لتعامل مع زبائنها �لذي ي�صكل جناحهم دلياًل حيًا 

جناحهم  على  منها  حر�صًا  تبذلها  �لتي  �لكبرية  �جلهود  على 

�إبقاء  �صاأنه  من  �لذي  �لفقري  �لعمود  مبثابة  �أنهم  منها  و�إميانًا 

بيماتيك �صامدة يف وجه �أي مناف�صات �أو �أزمات قد تع�صف يف 

�الأ�صو�ق«.

تفاؤل وانفراجات
ويف �إطار حديثه عن �أزمات �ملنطقة و�نعكا�صها على �الإقت�صاد 

�للبناين، لفت بكري �ىل �أن »عام 2016 حمل �صعوبات �قت�صادية 

�لكثريين  �إحجام  نتيجة  �ل�رشكات  �أعمال  برت�جع  جتّلت  كبرية 

عن زيارة لبنان و�لتو��صل مع �ل�رشكات �لعاملة فيه«. و��صتب�رش 

بكري خري�ً يف عام 2017، معترب�ً �أن �نتخاب رئي�ص للجمهورية 

وجود  لوحظ  حيث  كافة،  �ل�صعد  على  �إيجابية  �أج��و�ء  �أ�صفى 

�نفر�جات كثرية جتّلت ب�صكل كبري يف �إعادة �لتو��صل مع �لزبائن 

وال �صيما �خلليج �لعربي و�للبنانيني �ملغرتبني.  مصنع بيماتيك في مصر



املؤسس أحمد محمد بكري

للصناعة و التجارة بي�تيك ش.م.م

 
الشركة السباقة في تصنيع و تطوير المعدات و خطوط األنتاج األتوماتيكية للخبز العربي

009611653680 فاكس:   |  009611653681 |  009611655776 تف:  ها

خطوط الية ألنتاج خبز العر�

خطوط اّلية ألنتاج خبز الشبا� و الالفاش و التورتيال

خطوط اّلية ألنتاج خبز الصحي التنور

معدات للمعجنات

معدات للحلويات

معدات للخبز األفرنجي و الكعك

قطع غيار و سيور و شاشات لنقل الخبز و العج�

مختصون يف:
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�دمون   Vacuum Bags عام  ملدير  وفقًا 

جعجع فاإن »Vacuum Bags« كانت �أول 

�ل�صوق  �ىل   vacuum�ل� كي�ص  �أدخ��ل  من 

على  �ل�صناعي  �لقطاع  وو�صع  �للبنانية 

�لتعبئة  جمال  يف  و�حلد�ثة  �لتطور  �صكة 

يف  فعااًل  دور�ً  �أدت  و�لتي   و�لتغليف، 

تعزيز جودة �ملنتجات وتكري�صها«.

إيجابيات كثيرة
»�ل�صناعة  مع  حديث  يف  جعجع  ��صتذكر 

كثرية  و�صعوبات  حتديات  و�الإقت�صاد« 

كان  �إذ   vacuum bags �نطالقة  �صابت 

ب�صلوك  �ل�صناعيني  �إقناع  �ل�صعب  من 

�ملهار�ت  بع�ص  تتطلب  ج��دي��دة   طريق 

�أنه  و�عترب  �الإن��ت��اج«.  تكلفة  من  وترفع 

�لياأ�ص  ينجح  مل  �ملهمة  �صعوبة  »رغ��م 

�رشيكه  و�أعماق  �أعماقه  �ىل  �لتغلغل  يف 

�ملرحوم �صليم جعجع �آنذ�ك، فو�ظبا على 

باأن  �لكامل  �أهد�فهما الإقتناعهما  حتقيق 

�عتماد �لتغليف �ل�صليم و�ملتطور �صيحمل 

�إذ يرفع  �إىل �ل�صناعيني  �إيجابيات كثرية 

و�أرباحها،  �مل�صانع  �أع��م��ال  حجم  من 

ي�صلكوها  �أن  بد  ال  طريق  فهي  وبالتايل 

ولو بعد حني«.

دور  من  �لتغليف  ي��وؤدي��ه  »م��ا  �أن  و�أك��د 

�ملنتج  ج���ودة  على  �حل��ف��اظ  يف  ف��ع��ال 

�الأف�صل  نحو  �مل�صتمر  �ل�صناعيني  و�صعي 

دعم  �لعاملية  �الأ�صو�ق  على  و�نفتاحهم 

من  ومّكنها   Vacuum Bags م�صرية 

�أن �نطلقت يف م�صنع تبلغ  ع، فبعد 
ّ
�لتو�ص

م�صاحته 150 م2، تعمل �ليوم يف م�صنع 

تقارب م�صاحته �ل�9 �آالف مرت مربع وتقدم 

مروحة و��صعة من �الإنتاج �إىل زبائنها«.

عوامل النجاح
�لتي  »�مل�صد�قية  �أن  �ىل  جعجع  و�أ�صار 

عملها  يف   Vacuum Bags �رشكة  �أبدتها 

جناحها،  تكري�ص  يف  مهمًا  عاماًل  كانت 

ما مكنها من بناء عالقات عمل وتعاون 

مع جمموعة كبرية من �مل�صانع �للبنانية 

�الأ�صو�ق  يف  متقدمًا  موقعًا  حتتل  �لتي 

�للبنانية كما �لعاملية«.

د على �أن »�حلر�ص يف ��صتخد�م �أجود 
ّ
و�صد

�ل�صناعيني  وتر�صيد  �الأولية  �ملو�د  �أنو�ع 

�لنقطة  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  �ىل  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر 

�أدى  �مل�صتهلكني  �صحة  على  و�نعكا�صها 

 Vacuum جناح  تعزيز  يف  �إ�صافيًا  دور�ً 

.»Bags
ولفت �ىل �أنه »وبغية �حلفاظ على موقعها 

عملها،  جم��ال  يف  �ل�����ص��وق  يف  �مل��ت��ق��دم 

كل  متابعة  �ىل   Vacuum Bags تعمد 

يف   Vacuum Bags تاألقت   

��لتغليف،  �لتعبئة  عامل 

ربع  م��ن  �أك��رث  م��دى  على 

��ل�رصق  لبنان  يف  ق��رن، 

من  جعلت  �إذ  �لأ����ص��ط، 

فعاًل  �لتطور«  »مو�كبة 

مر  على  لعملها  م��ر�دف��ًا 

�ل�صنني، لتكون �ل�صّباقة يف 

�إدخال كل جديد من جمال 

عملها �إىل �لأ�صو�ق.

كانت �لنطالقة مع خطوة �صجاعة �قدم عليها كل من 

�ملرحوم �ل�صيخ �صليم جعجع ��ل�صيد �دمون جعجع 

�لطباعة  �إىل  جديد�ً  مفهومًا  ��أدخلت   ،1992 عام  يف 

��لتغليف على م�صتوى �لقطاع �ل�صناعي يف لبنان، 

 Vacuum ���رصك��ة  �م��ّك��ن��ت 

موقع  �ح��ت��الل  م��ن   Bags

�لتي  �ل�رصكات  بني  ريادي 

�ل�صناعي  �لقطاع  حملت 

برمته نحو �آفاٍق �أ��صع.

رب��ع ق��رن م��رت على تلك 

تز�ل  ل  �لتي  �لإن��ط��الق��ة، 

ت�����ص��ه��د حم��ط��ات ت��ط��ور 

مالكا  يخطوها  �تو�صع 

��نطوين  �دم��ون  �ل�رصكة 

�ل�صعيد  على  �للحظات  �أحلك  يف  جعجع  �صليم 

�أهبة  على  للبقاء  منهما  حما�لة  يف  �لإقت�صادي، 

�لإ�صتعد�د لقتنا�ش �أي فر�صة تربز من �صاأنها تعزيز 

تطور �لقطاع.

Vacuum Bags .. ربع قرن من الريادة في عالم الطباعة والتغليف
إدمون جعجع: ملتزمون بالتطّور

أنطوني جعجعإدمون جعجع
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تطور حا�صل يف جمال عملها عرب زيارة 

�ملعار�ص يف خمتلف دول �لعامل وال �صيما 

وت�صتقدم  وتايو�ن،  �أمريكا،  �أوروب��ا،  يف 

�أن  وك�صف  �ملاكينات«.  �أحدث  عليه  بناء 

»هذه �ل�صيا�صات مكنتها من �حتالل موقع 

�صعيد  على  فقط  لي�ص  عملها  يف  ريادي 

لبنان �إمنا على �صعيد �ل�رشق �الأو�صط  وال 

مليء  و�لتغليف  �لطباعة  قطاع  �أن  �صيما 

من  ترفع  �لتي  و�الإبد�عات  باالإبتكار�ت 

�ص 
ّ
وتكر �لتناف�صية  �ل�صناعيني  ق��در�ت 

جناحهم«.

�ل�صيا�صة  »ه���ذة  �ن  و�أع��ل��ن   

على  �الن��ف��ت��اح  م��ن  مّكنتها 

�الأ�صو�ق �خلارجية فبنت �صبكة 

لبنان،  ب��ني  ت��ت��وّزع  زب��ائ��ن 

قطر،  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �الأردن، 

�أن  و�أفريقيا«. وك�صف  �لعر�ق 

»هذه �ل�صبكة تطاول قطاعات 

�ل�صناعات  كقطاع  خمتلفة 

�لغذ�ئية، و�صناعة مو�د �لتنظيف، �صناعة 

�الأدوية، وقطاعات �أخرى حتتاج �ىل حفظ 

وتغليف«.

استثمار جديد
وك�صف �نطوين جعجع �أنه »وبغية مو�كبة 

�رت����ف����اع �ل��ط��ل��ب، 

 Vacuum ���ص��ل��ك��ت 

Bags طريق �لتو�صع 
يف  ��صتثمرت  حيث 

تتمتع  �آالت  ����رش�ء 

عالية  مب�صتويات 

يف  �لعمل  تبد�أ  �أن  توقع 
ُ
ي �حل��د�ث��ة   من 

منت�صف �لعام �حلايل«.

على  ع  يف حلظة حرجة 
ّ
�لتو�ص »هذ�   

ّ
ورد

�لقيمني  �إميان  �ىل  �الإقت�صادي،  �ل�صعيد 

�لتطور  باأن مو�كبة   Vacuum Bags على 

ملو�كبة  ت��ام��ة  ج��ه��وزي��ة  على  و�ل��ب��ق��اء 

فقط  لي�ص  �أ�صا�ص  �ل�صناعيني   توجهات 

Vacuum Bags يف  يف �حلفاظ على دور 

للحفاظ على  �ل�صوق، بل خطوة �رشورية 

فال�صناعيون  �الإطار.  هذ�  يف  لبنان  دور 

لي�ص  �لعامل  على  �ملنفتحون  �للبنانيون 

�حلد�ثة  طريق  �صلوك  �إال  خيار  لديهم 

يف  يف�صح  ه��ذ�  دوره  عن  لبنان  ب 
ّ
وتغي

�ملجال �أمام دوٍل �أخرى الأد�ء هذ� �لدور«.

تحديات كبيرة
ولفت كل من �دمون و�نطوين جعجع �ىل 

�لتحديات  من  كبرية  جمموعة  »وج��ود 

تخطيها  على   Vacuum Bags تعمل 

غياب  طليعتها  يف  وياأتي  ومعاجلتها، 

�لدعم عن �لقطاع �ل�صناعي، وعدم تو�فر 

�ل�صناعية،  �مل���دن  يف  �لتحتية  �لبنى 

و�صعف  �لكفوءة،  �لعاملة  �ليد  وغياب 

�ل�صيولة يف �ل�صوق نظر�ً لبع�ص �ل�صيا�صات 

�لتي تتبعها �ملر�كز �لتجارية يف لبنان«.

 Vacuum مب�صتقبل  تفاوؤلهما  عن  و�أعربا 

عامًا   25 م��دى  على  �صارت  �لتي   Bags
كل  ع متخطية 

ّ
و�لتو�ص �لتطور  على طريق 

على  لتبقى  �لت�صحيات  باذلة  �ل�صعاب، 

معه  وتقف  به  ك 
ّ
تتم�ص �لذي  لبنان  �أر�ص 

�أن  �ل�رش�ء و�ل�رش�ء، وبناء عليه ال بد  يف 

�أ�صا�صي  بدور  ي�صطلع  �لذي  عملها  تتابع 

يف تعزيز منو �لقطاع �ل�صناعي وجناحه.
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�مل�صنع بكامل طاقته �الإنتاجية«.

عبوة ممّيزة
عالية  »مياه  �أن  �أبوخليل  �أعلنت  و�إذ 

500 مل،  330 مل،  تقدم حاليًا منتجات 

و19  ليرت،   10 ليرت،   6 2ليرت،  ليرت،   1.5
خالل  من  »ر�ع��ت  �أنها  �ىل  لفتت  ليرت«، 

كان �لعام �ن�صف �لعام �للذين 

عالية،  مياه  �نطالقة  على  مر� 

يف  لها  مكان  حلجز  كافيني 

�ل�صوق �للبنانية كما يف �لأ�صو�ق 

�إذ  �صو�ء،  حد  على  �خلارجية 

�ملرتفعة  جودتها  �صاهمت 

بها،  �لزبائن  ثقة  تكري�ش  يف 

مبميز�ت  تتمّتع  �أنها  �صيما  �ل 

�صحية �طعم لذيذ.

كرّ�صت  �أ�صا�صية  عو�مل  ثالثة 

م�صتويات جودة »مياه عالية« 

�جلغر�يف  موقعها   - �ملرتفعة: 

�لطبيعة  قلب  من  تنبع  �إنها  �إذ 

ينابيع  �أعلى  �من  �للبنانية 

حيث  �صغبني  جبل  من  لبنان 

طبيعية  حمميات  بها  حتيط 

يوؤدي  ما  �صا�صعة  �م�صاعات 

بالتايل �ىل مياه طبيعية نظيفة 

 - �لتلوث  من  بعيد�ً  �نقية 

طبيعة �لأر�ش �لتي متنح »مياه 

عالية« غنى باملعادن.

مهمة  غذ�ئية  بقيم  متّيزها    -

على  حتتوي  �إنها  �إذ  جد�ً 

من  جد�ً  منخف�صة  م�صتويات 

�ل�صوديوم �لذي قد توؤدي زيادة 

معدلته �ىل م�صاكل �صحية، كما 

�لتي  �لنيرت�ت  من  خالية  �أنها 

�لدم  قد توؤثر على قدرة كريات 

�حلمر�ء على حمل �لأ�ك�صيجني 

يف �جل�صم.

»عالية«.. مياه من قلب الطبيعة اللبنانية
أبو خليل: حققنا انطالقة ناجحة

�ل�صوق  من  مهمة  ح�صة  على  حيازتها 

خالل  عالية«  »مياه  متكنت  �للبنانية، 

�الأ�صو�ق  على  �النفتاح  من  ق�صرية  فرتة 

»مياه  »�صعي  �أن  وك�صفت  �خلارجية«. 

�الأ�صو�ق  عالية« لالنفتاح على مزيد من 

عمليات  حاليًا  جتري  �إنها  �إذ  م�صتمر، 

تفاو�ص �إذ� جنحت، �صيعمل على �صوئها 

زة هذه وجودتها 
ّ
طبيعة مياه عالية �ملمي

مياه  ملديرة  وفقًا   �صاهمتا،  �ملرتفعة 

عالية �إيالن �أبوخليل، يف حتقيق �نطالقة 

ممتازة يف �الأ�صو�ق على �لرغم من حر�جة 

�مل�صاربات  و�نت�صار  �القت�صادي  �لو�قع 

يف �ل�صوق.

�ىل  »�إ�صافة  �أنه  �ىل  �أبوخليل  و�أ�صارت 



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 160 ني�سان 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 161

�أمناط  لعبو�تها  وت�صميمها  �صناعتها 

�حلياة �ل�صحية وحماية �لبيئة. فالعبوة 

الإعادة  وقابليتها  مبتانتها  ز 
ّ
تتمي �لتي 

من  للمر�أة  تكرمي  حتية  ه 
ّ

توج �لتدوير، 

ير�عي  حني  يف  �ملتعرج،  �صكلها  خالل 

�ملياه  وجودة  نقاء  �ىل  �الإ�صارة  غالفها 

�لتي حتتويها«.

عرب  يتم  �لعبوة  »�نتاج  �أن  على  دت 
ّ
و�صد

وال  كبري  حد  �ىل  جودتها  ت�صمن  �آلية 

مبا�رشة  �صتنعك�ص  �جلودة  هذه  �أن  �صيما 

على �ملياه �لتي حتتويها«.

حداثة المصنع
وك�صفت �أبوخليل �أن »م�صنع مياه عالية 

عالية  وحد�ثة  تطور  مب�صتويات  يتمتع 

�حلفاظ  يف  فعال  ب�صكل  ي�صاهم  ما  جد�ً 

و�اللتز�م  عالية  ج��ودة  م�صتويات  على 

�ىل  ولفتت  �لغذ�ئية«.  �ل�صالمة  مبعايري 

�أهم �ملاركات  م من 
ّ
�أن »�مل�صنع قد �صم

�الأملانية وهو حديث بالكامل ويعمل �آليًا 

من دون �أن مت�ص �ليد �لب�رشية �الإنتاج �إال 

بعد �متام عمليات �لتغليف«.

دت على �أن »مياه عالية ت�صم كادر�ً 
ّ
و�صد

كبرية  و�إمكانات  خ��رب�ت  ي�صم  ب�رشيًا 

جتعله قادر�ً على �صبط عمليات �الإنتاج 

وتقدمي �الأف�صل �إىل �مل�صتهلك«.

و�أ�صارت �ىل �أن »هذ� �لفريق يبذل جهود�ً 

كثرية ل�صبط �جلودة يف خمتلف مر�حل 

حتاليل  جت��رى  �أن��ه  �صيما  وال  �الإن��ت��اج، 

د�خ��ل  وميكروبيولوجية  كيميائية 

حديثة  مبخترب�ت  ز 
ّ
جمه �إنه  �إذ  �مل�صنع 

�ىل حد كبري وتتمتع مب�صد�قية كبرية«.

مضاربات عشوائية
�لتحديات  »�أب��رز  �أن  �أبوخليل  و�أعلنت 

تتمّثل  �ل�����رشك��ة  عمل  يو�جهها  �ل��ت��ي 

بامل�صاربات �ملوجودة يف �ل�صوق، �إذ �إن 

ما  �خلطاأ  �ملنحى  يف  �صارت  �ملناف�صات 

ي�صتوجب تدخل �لدولة للحد منها«.

جانب  �ىل  »�لوقوف  �لدولة  على  ومتنت 

�لقطاع  تنظيم  �ىل  و�ل�صعي  �ل�صناعيني 

بحيث توقف عن �لعمل �مل�صانع �لتي ال 

تعمل �صمن �ملعايري �ل�صحية، �إذ �إن هذه 

�ملعامل ت�صكل خطر�ً على �ل�صناعة �لتي 

نًا من �جلودة«.
ّ
تقدم م�صتوى معي

»وع��ي  �أن  �أك���دت  ���ص��وؤ�ل،  على  رد  ويف 

�ملعدنية  �مل��ي��اه  جل���ودة  �مل�صتهلكني 

و�آخر  منتج  بني  �لتفريق  على  و�لقدرة 

يتطلب حمالت توعية تو�صح للم�صتهلكني 

و�حدة،  كلها  لي�صت  �ملعدنية  �ملياه  �أن 

زها عن غريها 
ّ
بل لكل منها مميز�ت متي

وتعطيها قيمًا غذ�ئية خمتلفة«.

تعتمد  عالية  »م��ي��اه  �أن  �ىل  و�أ���ص��ارت 

�صيا�صة تاأخذ على عاتقها �أد�ء دور فعال 

جتاه مكونات �ملجتمع، ويف هذ� �الإطار 

�لريا�صية  �لن�صاطات  من  �لعديد  رعت 

ودعمتها معنويًا وماديًا«.

ملتزمة  عالية  »مياه  �أن  على  دت 
ّ
و�صد

�ملقبلة  �ملرحلة  باأن  ومتفائلة  بالنجاح 

�صتبقى  �أنها  �صيما  وال  بالتقدم،  �صتزخر 

�جل��ودة  على  باحلفاظ  متم�صكة  د�ئ��م��ًا 

�أف�صل  بناء  �إىل  و�صت�صعى  تقدمها،  �لتي 

دون  من  وه��ذ�  زبائنها  مع  �لعالقات 

�لتطور و�لنمو  �صك �صيجعل طريقها نحو 

�صالكة«.
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 ومن دون �صك، عو�مل كثرية وقفت خلف جناح »�رشكة فرحات 

ملعد�ت �ملخابز« يبقى �أهمها وفقًا ملدير عام �ل�رشكة ع�صام 

فرحات »معرفة حاجات �ل�صوق ومو�كبتها« حيث لفت �ىل �أن 

»�ل�رشكة مل تعمد يومًا �ىل مر�قبة نظر�ئها يف �لقطاع لتقدم 

�أفر�نًا  فاإبتكرت  �أخرى  طريقًا  �صلكت  بل  نف�صها،  منتجاتهم 

قادرة على مو�كبة حاجات �ل�صعوب �ملختلفة حول �لعامل«.

وقال: »طريقنا هذه مل تكن �صالكة بالكامل بل �صابتها حتديات 

�الأفر�ن  وت�صميم  �لدر��صات  �إج��ر�ء  عملية  �إن  �إذ  وتعقيد�ت، 

وجتربتها  تنفيذها  بعد  �أن��ه  �صيما  وال  كبري  حد  �ىل  مكلفة 

ما  تقليدها  على  �أخ��رى  �رشكات  تعمل  �ل�صوق  يف  وطرحها 

يجعلنا غري قادرين على �لتحكم باالأ�صعار«.

وك�صف �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز نالت بر�ءة �خرت�ع 

م 
ّ
عن منتجني: فرن يعمل على �لغاز مببد�أ �ل�infra red، ويقد

خبز�ً �صحيًا وي�صاهم يف توفري �لغاز �ىل حد كبري، وفرن �آخر 

يعمل على �لهو�ء �مل�صغوط و�لغاز ويقدم خبز�ً رقيقًا«.

قدرات فنية وتقنية
د فرحات على �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز �إ�صافة 

ّ
و�صد

�ىل تقدميها مروحة و��صعة من �ملنتجات، متلك �لقدرة �لفنية 

ت�صم  �إذ  �مل�صّطح  باخلبز  خمت�ص  فرن  �أي  الإنتاج  و�لتقنية 

لبنان  �ملهند�صني يف  �أهم  من  فريقًا  �لب�رشي  كاردها  �صمن 

قادر�ً على ت�صميم، تنفيذ وجتربة، وتقدمي �أي منتج حتتاجه 

�ل�صوق ».

و�عترب �أن »�ل�رشكة حتتل مركز�ً متقدمًا يف �ل�صوق �لعاملية، 

�لعالية  باجلودة  تتجّلى  كبرية  تناف�صية  بقدر�ت  ز 
ّ
تتمي �إذ 

�ملقرتنة بال�صعر �ملنا�صب، �إ�صافة �ىل �أنها قادرة على تقدمي 

خطوط �إنتاج كاملة �إىل زبائنها«.

و�أعلن �أن » �ل�رشكة تقدم خدمات �ل�صيانة لزبائنها يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل، عرب فريق من �لفنيني �ملحرتفني، �إ�صافة �ىل �أن 

�أفر�نها حتتوي على خدمة �ختيارية بحيث يتم و�صل �لفرن 

على �الإنرتنت ما ميكن �ل�رشكة من �لتحّكم ب�صيانته عن بعد«.

»�إحدى  �ملخابز  ملعد�ت  فرحات  »�رصكة  تعترب 

لي�ش  �لأفر�ن  �صناعة  عامل  �لر�ئدة يف  �ل�رصكات 

على �صعيد لبنان فح�صب، �إمنا على �صعيد �لعامل 

�إذ �صاهم �لإبتكار يف متكينها من حتقيق  �أجمع، 

ملختلف  �أفر�ن  �صنع  من  مكنتها  نوعية  خطوة 

�للبنانية  �ل�رصكات  �إحدى  فغدت  �لعامل،  �صعوب 

�لتي طافت باإ�صم لبنان يف معظم �أ�صقاع �لعامل.

على  �ملخابز«  ملعد�ت  فرحات  »�رصكة  �أ�صحت 

مر �صنو�ت عملها، حمط ثقة �ل�رصكات �لعاملية، 

تتمّتع  �لتي  �لعالية  للجودة  �نظر�ً  متكنت  �إذ 

�لتعامل  من  �أكت�صبتها  �لتي  �لزبائن  �ثقة  بها 

»موند�  طليعتها  يف  تاأتي  عاملية  �رصكات  مع 

فريز�تا« يف �لأرجنتني.

شركة فرحات لمعدات المخابز... نجاح قوامه اإلبتكار
فرحات: منتجات جديدة قريبًا
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توسيع شبكة الزبائن
د فرحات على �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز تعمل 

ّ
و�صد

ب�صكل م�صتمر على تو�صيع �صبكة زبائنها، فهي �إ�صافة �ىل �أنها 

�الإنرتنت،  عرب  �لت�صويق  �آليات  �تبعو�  �لذين  �أو�ئل  من  كانت 

يف  �لعاملية  �ملعار�ص  �أهم  يف  �مل�صاركة  على  �ليوم  تعمل 

�أملانيا، تركيا، مو�صكو، ال�ص فيغا�ص، و�إير�ن«.

�أن »م�صاركة �ل�رشكة يف هذه �ملعار�ص على قدٍر عاٍل  ور�أى 

من �الأهمية �إذ حتتاج �رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز ك�رشكة 

ب�صكل  لالأجانب،  �أن تعر�ص  �إىل  �الأو�صط  �ل�رشق  موجودة يف 

و�أو�صح  �خلا�ص«.  خبزهم  تنتج  �لتي  �أفر�نها  وحي،  مبا�رش 

�لعامل،  عرب  ح�صورها  تعزيز  يف  �صاهمت  �خلطو�ت  »هذه  �أن 

�إذ متتد �صبكة زبائنها بني �لواليات �ملتحدة، كند�، فنزويال، 

�لرب�زيل، غانا، ..«.

 
ً
و�إذ ك�صف �أن »�ل�رشكة ت�صع خطة مطلع كل عام، حتدد بناء

عليها �الأفر�ن �لتي �صتنتجها خالل �لعام«، �أعلن �أن »�ل�رشكة 

تعمل حاليًا على �إطالق منتجني جديدين خلبز �ل�صاج و�خلبز 

�ل�صحي �خلا�ص مبتتبعي �الأنظمة �لغذ�ئية«. 

منافسون أجانب
ويف �إطار حديثه عن �ملناف�صة، �أ�صار فرحات �ىل �أن »�صناعة 

مناف�صني  �إن  �إذ  كبرية  مناف�صات  ت�صهد  �للبناين  �خلبز  �أفر�ن 

قدر�ت  متلك  منتجات  ويقدمون  �لقطاع  �ىل  دخلو�  �أجانب 

�إنتاج  تكلفة  من  �أقل  �إنتاجهم  تكلفة  كون  كبرية  تناف�صية 

�أي دعم لل�صناعي �للبناين  �مل�صانع �للبنانية يف ظل غياب 

من قبل �لدولة«.

ولفت �ىل �أن »غياب �لدعم لل�صناعيني يف ظل �رتفاع تكلفة 

�لعاملة  و�ليد  �لتحتية  �لبنى  وغياب  �ل�صناعية  �الأر��صي 

�لكفوءة ت�صع مبيعات �لقطاع يف حال من �لتدهور �مل�صتمر 

وت�صع �لقطاع �ل�صناعي ككل يف م�صار تر�جعي متو��صل«.

�إن  �إذ  �ملناف�صة،  ن�صبيًا عن  تبقى بعيدة  �ل�رشكة   « �أن  و�عترب 

عملها  يبقى  لكن  �للبناين،  �خلبز  �أفر�ن  تخطى  عملها  جمال 

�لكفوءة  �لعاملة  �ليد  و�أبرزها غياب  �لتحديات  يو�جه بع�ص 

وال �صيما �أن �لكفاء�ت �للبنانية تلجاأ �ىل �لهجرة مبا�رشة بعد 

و�الأجور  �لرو�تب  معدالت  �نخفا�ص  ظل  يف  در��صتها  �إنهاء 

مقارنة مبثيالتها يف �لدول �لعربية«.

إمكانيات كبيرة
�لثقة  ي�صعف  �الأمني  �ال�صتقر�ر  »غياب  �أن  فرحات  ور�أى 

لدى  هو�ج�ص  �الأح��ي��ان  بع�ص  يف  نالحظ  حيث  بلبنان، 

�ملتعاملني معنا متعلقة بعدم قدرتنا على �الإيفاء بالتز�ماتنا 

نتيجة حدوث �هتز�ز�ت �أمنية«.

من  قلق  �ل�رشكة  »لدى  �أن  فرحات  �أكد  �صوؤ�ل،  على  رد  ويف 

�مل�صتقبل �ملليء بالتحديات، لكنها تبدده ب�صعيها �ملتو��صل 

من  �مل��زي��د  نحو  و�الن��ف��ت��اح  ج��دي��دة  منتجات  ت�صميم  �ىل 

�الأ�صو�ق«.

يتمتع  �إنه  �إذ  �ل�صناعي  �لقطاع  دعم  �حلكومة  على  ومتنى 

باإمكانيات كبرية ال بد من تعزيزها و��صتغاللها«.
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مقابلة

آلية ادارة الفروع
�علن  �لفروع،  �صبكة  �د�رة  كيفية  وعن 

�صحادة �ن »�الإد�رة �ملركزية ت�صم �د�رة 

وحما�صبة  وت�صويق  وم�صرتيات  عمليات 

�الأهم  �لعمل  لكن  �الإد�ر�ت.  من  وغريها 

يبقى يف �د�رة �لعمليات �لتي تدير عمل 

يكونون  بدورهم  �لذين  �ملناطق  م��در�ء 

ولفت  �ل��ف��روع«.  من  عدد  عن  م�صوؤولني 

�ىل �ن »�لعملية �الإد�رية قد تكون معّقدة 

جعلت  ذهبية  معادلة  هي 

�رصكة �ملخازن �لكربى تعي�ش 

على  �ترتّبع  مزدهر�ً  ع�رص�ً 

قطاع  يف  �ل�صد�رة  عر�ش 

�ل�صوبرماركت يف لبنان، �ذ �ن 

�رئي�ش  مالكها  ر�ؤية  �صو�بية 

�صحادة،  �ليد  �إد�رتها  جمل�ش 

�لزبون  حاجة  يدرك  جعلته 

بال�صعر  �ل�صحيحة  لل�صلعة 

�ملنا�صب ��ملكان �لأقرب.

عك�ش  �صحادة  �ليد  م�صى 

�صابقة  يف  ���صتثمر  �لإجتاه، 

من نوعها يف مناطق جافاها 

�لقرى  يف  �مل�صتثمر�ن، 

بي�ت  ��صو�رع  ��لأحياء 

مبا  �لرياح  �صارت  �لد�خلية. 

حيث  �صحادة،  �صفن  ت�صتهي 

�لكثيف  �لزبائن  �قد�م  �ثبت 

�صحة  �ل�رصكة  فر�ع  على 

�ل�رصكة على  ر�ؤيته، ما ��صع 

طريق متو��صل من �لنمو، حتى 

�لأ�ل  �ملركز  حتتل  ��صبحت 

لناحية عدد �لفر�ع يف لبنان 

��لتي تبلغ 39 فرعًا.

المخازن الكبرى .. األولى في لبنان من حيث عدد الفروع
شحادة: متمسكون بلبنان

وفقًا ملدير �لعمليات يف �رشكة �ملخازن 

�رشكة  »�نت�صار  �صحادة  و�صاح  �لكربى 

�ملناف�صة  حيث  �ل��ق��رى  يف  �مل��خ��ازن 

زخمًا  �عطاها  معدومة،  �صبه  �و  �صعيفة 

�أولئك  لزبائنها  �ملخازن  مت 
ّ
قد �ذ  وقوة 

مقرتنة  �لعالية  و�جلودة  �الأف�صل  �ل�صعر 

بخدمة زبائن ممتازة، ما �ك�صبها ثقتهم 

ووالئهم.

 انتشار شركة المخازن 

في القرى حيث المنافسة 

ضعيفة او شبه معدومة 

منحها زخمًا وقوة
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بف�صل  وذلك  ناجحة   �صك  دون  ولكنها 

ت�صمه  �ل���ذي  �ل��ب�����رشي  �ل��ك��ادر  مهنية 

�ل�رشكة«.

و�ذ �علن �ن »�ملخازن ت�صم 750 موظف 

كلهم من �للبنانيني«، قال: »ندرك متامًا 

متم�صكون  ونحن  وطننا  جت��اه  و�جبنا 

ب�صيا�صتنا  نفخر  ونحن  وباأبنائه.  به 

�للبنانيني،  توظيف  على  �حلري�صة 

معاناة  يف  دور�ً  نلعب  �ن  نرف�ص  �ذ 

�للبنانيني وهجرتهم، �نطالقًا من �مياننا 

بجهود  �ال  يبنى  �ن  ميكن  ال  لبنان  باأن 

�أبنائه«.

منافسة صحية
�ملناف�صة  و�صف  �صحادة  �ن  رغم  وعلى 

ر�صاه  عن  �علن  بال�صديدة،  �لقطاع  يف 

عنها  �ذ ر�أى �نها ت�صب يف �لنهاية يف 

للجودة  يطمح  �لذي  �مل�صتهلك  م�صلحة 

�لعالية و�ل�صعر �ملنا�صب.

كما �عترب �ن »هذه �ملناف�صات ت�صع حد�ً 

جل�صع �لتجار، ال �صيما �ن �ملجال مل يعد 

كبرية،  �رباح  لتحقيق  �مامهم  مف�صوحًا 

تامة  در�ي���ة  على  ��صبح  فامل�صتهلك 

��صبحت  عليه  وبناء  �ال�صعار  مبعدالت 

و�لتنظيم  �خلدمة  على  تقت�رش  �ملناف�صة 

�لد�خلي ومو�قع �لفروع«.

�رشكة  تقلق  ال  »�ملناف�صة  �ن  على  و�صدد 

�صيدفع  �صحي  موؤ�رش  هي  بل  �ملخازن، 

�لقطاع للم�صي قدمًا نحو �الأف�صل«.

الأ�صحاب  نقابة  »هناك  �ن  �ىل  و��صار 

�ل�صوبرماركت لكنها غري فاعلة«. وك�صف 

�نه كان قد طالب يف �ل�صابق يف �ن يكون 

�لكامل مع  بالتن�صيق  نقابة تعمل  هناك 

�لعمل  جمال  �ن  �ذ  �ملخت�صة،  �ل��وز�ر�ت 

الإرتباطه  ومهم  دقيق  جد  �لقطاع  يف 

ب�صحة �ملو�طن«. وقال: »لالأ�صف �لنقابة 

بني  جتري  مباحثات  هناك  لكن  معطلة 

بع�ص �ملناف�صني �لكبار يف �لقطاع حول 

هذ� �ملو�صوع، وناأمل �لو�صول �ىل نتائج 

�إيجابية الأنه يف نهاية �الأمر �صت�صب يف 

م�صلحة �مل�صتهلك �للبناين«.

التعبئة والتغليف
للتعبئة  �ملخازن  �جتاه  عن  حديثه  ويف 

و�لتغليف، ��صار �صحادة �إىل �أن »�ملخازن  

هذ�  �صلكت  �لتي  �ل�رشكات  �أوىل  كانت 

�على  ر�صى  معدل  تاأمني  بغية  �لطريق 

�فكار  نون 
ّ
يكو كانو�  �لذين  �لزبائن  من 

مو�د  ��صتهلكو�  �ذ�  �ملخازن  عن  خاطئة 

غري م�صنعة �و معباأة ب�صكل جيد«.

�مل�صاكل من هذ�  »و�جهتنا بع�ص  وقال: 

�لنوع، وكان ر�أي مدير عام �ل�رشكة �ل�صيد 

وليد �صحادة �ن تطرح �ملخازن منتجات 

�جنح  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  �إ�صمها  حتمل 

�مل�صانع يف لبنان و�لعامل«. 

ر�فقها  و�لتي  هذه،  »خطوتنا  و��صاف: 

�مل��خ��ازن«،   مبنتجات  �ث��ق  »�أن���ا  �صعار 

�ملنتجات  جلودة  نظر�ً  بالنجاح  تكللت 

خمتلفة  ق���ط���اع���ات  يف  �مل���ط���روح���ة 

كاملعلبات و�ل�صكر و�لرز و�حلبوب ومو�د 

�لتنظيف«.

خطوة  خطونا  بعد  »فيما  �ن��ه  و�ع��ل��ن 

ر�أينا  �ذ  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  تقدمًا  �أك��ر 

و�لتغليف  �لتعبئة  تكلفة  تخفي�ص  �ن 

و�صتكون  للزبون  �ملقدم  �ل�صعر  �صتقل�ص 

�أكر تلبية حلاجاته، وبناء عليه طرحنا 

قدمنا  حيث  »�الأوف���ر«  ومنتجات  �صلع 

كبري  ح��د  �ىل  �جل���ودة  عالية  منتجات 

باأ�صعار منخف�صة تعد من �أف�صل �الأ�صعار 

�لقدر�ت  رفع  يف  �صاهم  ما  �ل�صوق،  يف 

�ل�رش�ئية للعائالت �للبنانية«.

خطط توسعية
وك�صف �صحادة عن وجود خطط تو�صعية 

�ن  و�علن  لبنان،  د�خل  �ملخازن  ل�رشكة 

بحيث  خطة  على  ت�صري  �ملخازن  »�رشكة 

يف  فرع   100 �ىل  فروعها  عدد  �صي�صل 

عام 2022«. و��صار �ىل �ن »�لتو�صع خارج 

�متياز�ت  منح  عرب  ولكن  و�رد  لبنان 

جتارية«.

ارضاء الزبون
�ليوم  �لتحديات  �برز  �ن  �صحادة  و�عترب 

تكمن يف �ر�صاء �لزبون �لذي ��صبح على 

قدٍر عاٍل من �لذكاء �ذ �صافر وجال حول 

�لعامل و��صبح من �ل�صعب �إر�صاوؤه. وقال: 

قد  �لزبائن تطورت ومو�كبتها  »حاجات 

��صا�صية  مع�صلة  ظل  يف  �صعبة  تكون 

فاليوم  �لهجرة.  وهي  �ال  لبنان  يعي�صها 

يف  �الأوىل  �ملر�تب  يحتل  �لهجرة  خيار 

خيار�ت خريجي �جلامعات ما يحّتم على 

�لدولة �لبحث جديًا عن �صبل لتاأمني حياة 

كرمية لهوؤالء د�خل وطنهم بغية ��صتثمار 

قدر�تهم وكفاء�تهم يف �ل�رشكات �لعاملة 

جناح  طبعت  ب�صماتهم  �ن  �صيما  ال  فيه 

�لعامل  يف  �لعاملة  �ل�رشكات  من  �لكثري 

�لعربي«.

و�كد �ن »�لرت�جع �القت�صادي �لذي �صهده 

لبنان �ثر ب�صكل كبري على عمل �ملخازن 

ال �صيما �ن �للبناين يقل�ص تلقائيًا نفقاته 

�الإ�صتقر�ر، �ال �ن طبيعة  يف حاالت عدم 

�رقام  �بقيا  و�نت�صارها  �ملخازن  عمل 

�ملبيعات مقبولة ن�صبيًا �ذ ال تز�ل حتتل 

حجم  حيث  من  لبنان  يف  �لثاين  �ملركز 

�ملبيعات«.

تجاوب حكومي
بني  �حلا�صل  بالتجاوب  �صحادة  ورحب 

�حلكومة و�لتجار و�لذي يتجلى باإبد�ئها 

�ملجاالت.  خمتلف  يف  معهم  �لتعاون 

»الإي��الء  �ل�صيا�صيني  لكل  �لدعوة  وج��دد 

�لقطاع �ل�صناعي و�لتجاري �لدعم �لالزم 

عرب تخفي�ص �ل�رش�ئب �ملفرو�صة عليهما 

الأنه يحمل �يجابيات �صّتى على �ل�صعيد 

�رشوط  »و�صع  �ىل  ودع��ا  �الإقت�صادي«. 

�لقطاع حتى  �لعمل يف  يريد  معينة ملن 

ح�صلت  �لتي  �لتجارب  بع�ص  تتكرر  ال 

بحيث �قفلت بع�ص �ل�صوبرماركت نتيجة 

م�صاربات معينة«.

��ص�صت  �مل��خ��ازن  »���رشك��ة  �ن  وك�صف 

�ل��ك��ربى يف خلدة  �مل��خ��ازن  �ك��ادمي��ي��ة 

وطالب  ��صاتذة  وت�صم  �صنو�ت   3 منذ 

�ن  �ىل  ولفت  �ملهنة«.  تعلم  يف  ر�غبني 

جت دفعة من �لطالب يف 
ّ
»�الأكادميية خر

�الآونة �الأخرية«.

 تسير شركة المخازن 

على خطة توّسعية بحيث 

سيصل عدد فروعها الى 100 

فرع في عام 2022

أسست شركة المخازن 

 اكاديمية المخازن الكبرى 

في خلدة منذ 3 سنوات 

وتضم اساتذة وطالب راغبين 

في تعلم المهنة
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ف زبائننا«.
ّ
�جلودة يف ت�رش

جذب المستهلك
��صا�صيني  »عاملني  �ن  �لبقاعي  ور�أى 

�صوبرماركت   �ىل  �مل�صتهلك  يجذبان 

حتت  �لعاملة  �ل��ت��ج��اري��ة«  »�صينيق 

و�لوقت.  �ل�صعر  هما  »�لبقاعي«،  ��صم 

حني  ففي  ذك��ي،  �للبناين  فامل�صتهلك 

�ملو�د  من  كبرية  كمية  تاأمني  يريحه 

يوّفر  ما  و�حد  مكان  يف  �الإ�صتهالكية 

�مو�جهة  �لتحدي  ع�صق 

عام  مدير  جعل  �ل�صعاب 

�لتجارية  �صينيق  �رصكة 

غمار  يخو�ش  �لبقاعي  حممد 

تعقيد�ً  �ملجالت  ��صعب  �حد 

تن�صط  �ذ  لبنان،  ��نت�صار�ً يف 

يف  �لتجارية«  »�صينيق 

��خلارجية  �للبنانية  �لأ�صو�ق 

كاإحدى �أبرز �ل�رصكات �لعاملة 

�جتارة  �لت�صدير  �لإنتاج،  يف 

�ملفرق ��جلملة. 

»�صينيق  ت�صي  �لبقاعي  مع 

�لتجارية« على طريق �لتطور 

يف  جنحت  �ن  بعد  ��لتو�صع 

يف  لها  مرموق  مكاٍن  حجز 

�صك،  د�ن  �لتجارة.  قطاع 

�لبقاعي  م�صد�قية  عّبدت 

طريق جناحها �ذ كانت كفيلة 

بها  �لزبائن  ثقة  بتكري�ش 

�جعلتها،  �لءهم  فاأك�صبتها 

��صافة �ىل �ملعرفة �لت�صويقية 

�ملكان  �لعميقة،  ��خلربة 

تلبية  على  �لقادر  �لأمثل 

حاجات �لتجار ��لأفر�د.

»سينيق التجارية«... مصدرك الموثوق للتموين
بقاعي: »مصداقيتنا« اساس نجاحنا

�خلدمات و�ملنتجات و�كرها جودة على 

�لتجارية«  »�صينيق  جعل  ما  �الإط��الق، 

مبثابة رقم �صعب يف �ل�صوق«.

�ن ر�صا زبائننا قد يكون  وقال: »نوؤمن 

فن�صتثمر  الإ�صتمر�ريتنا،  �لوحيد  �ل�صبيل 

عرب  �ر�صاءهم   �صبيل  يف  خرب�تنا  كل 

تكري�ص تعامل مهني حمرتف معهم من 

كل  ي�صع  �لذي  �ل�رشكة  عمل  فريق  قبل 

»�صينيق  يف  �مل��وج��ود  ع 
ّ
و�لتنو خربته 

م�صتويات  �على  �ىل  ��صافة  �لتجارية« 

وفقًا للبقاعي »�صتبقى »�صينيق �لتجارية« 

على  �بدتها  �لتي  بامل�صد�قية  متم�صكة 

مر �صنو�ت جتاه زبائنها، �ذ �نها حمتها 

يف ظل �مل�صاربات �لع�صو�ئية �ملوجودة 

و�لطرق غري �ل�رشعية �لتي يتبعها �لبع�ص 

لك�صب �لزبائن«.

�ل�رشكة  لدى  �لعمل  »فريق  �ن  �ىل  ولفت 

ومتخ�ص�صي  �غذية  ومفت�صي  جتار  من 

وتقنيني  وب��اع��ة  وبيولوجيا  كيمياء 

�ف�صل  �الإ�صتمر�ر يف تقدمي  يحر�ص على 
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جتاه  ا�ص 
ّ
ح�ص هو  ووقتًا،  جهد�ً  عليه 

»�صينيق  �صيا�صة  �ن  �صيما  ال  �ل�صعر 

�لتجارية« ت�صتهدف �ل�رشيحة �ملتو�صطة 

�لن�صيج  من   %   70 ت�صكل  و�لتي  �لدخل 

�للبناين«.

�ل�صيا�صة  �ن »هذه  �ىل  ��صار   ويف حني 

تغطية  من  �لتجارية«  »�صينيق  مّكنت 

�أكر من 90  % من حاجة �مليني ماركت 

�ن  على  �صدد  �للبنانية«،  �الأ�صو�ق  يف 

�الأ�صو�ق  يف  �لناجحة  �صينيق  »جتربة 

�لد�خلية �ف�صحت �ملجال �مامها للتو�صع 

�ل�رشكة  بنت  �ذ  �خلارجية،  �ال�صو�ق  يف 

�ل�صلع  لها  تقدم  و��صعة  ت�صدير  �صبكة 

�ن  ك�صف  و�ذ  �لتجارية«.   و�لعالمات 

دول  خمتلف  يف  تتوّزع  »�ل�صبكة  هذه 

يف  تويل  »�ل�رشكة  �ن  �ىل  لفت  �لعامل، 

و�الإلتز�م  �جل��ودة  �صمان  �الإط��ار،  هذ� 

د �همية ق�صوى 
ّ
بالت�صليم بالوقت �ملحد

نظر�ً الإميانها بدورهما يف ��صافة ميزة 

�لتناف�صية،  قوية لها يف �صوق �لت�صدير 

�لطلبات  جميع  �صحن  يتم  عليه  وبناء 

ميّكن  تنظيمي  �د�ري  ج��دول  بح�صب 

�لب�صائع يف  �لعمالء من �حل�صول على 

د«.
ّ
�لوقت �ملحد

عالمات تجارية
وك�صف �لبقاعي �ن »��صباب كثري�ً دفعت 

جمال  يف  للدخول  �لتجارية«  »�صينيق 

�لتعبئة وطرح عالمات تاأتي يف طليعتها 

�مللتوية  و�ل�صبل  �لع�صو�ئية  �ملناف�صات 

عمليات  يف  �لتجار  بع�ص  ي�صلكها  �لتي 

�لت�صويق لب�صائعم«.

�صلعًا  تقدم  �لتجارية  »�صينيق  �ن  و�علن 

�لبقاعي«.  و  �صتورة  منارة  �إ�صمي  حتت 

�لعالمة  هي  �صتورة  »منارة  �ىل  ولفت 

للتوزيع حمليًا  �جلاهزة  لل�صلع  �لتجارية 

وخارجيًا، وت�صم هذه �لعالمة �لتجارية 

حمليًا  م�صنعة  �صاملة  طعام  منتجات 

تعبئتها  وتتم  �مل��ك��ون��ات،  �أف�صل  م��ن 

�ل��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ًا  وت��خ��زي��ن��ه��ا 

متبل  �ملنتجات  وت�صم  �الأغذية.  لتجهيز 

�لباذجنان و�حلم�ص، �ل�رش�بات �ملركزة، 

�نو�عه،  على  �لكبي�ص  و�لزهر،  �لورد  ماء 

�لك�صك، �للبنة �لبلدية، وورق �لعنب، دب�ص 

�ملربيات،  �لطحينة،  �ملعلبات،  �لرمان، 

مايونيز، وزيت �لزيتون ..«.

عدد�ً  �ي�صًا  ت�صمل  »�لبقاعي  �ن  وك�صف 

�حلبوب،  ت�صم  �لتي  �ملنتجات  من  كبري�ً 

�ل�صكر، خ�صار ياب�صة، مك�رش�ت،  �لبوظة، 

مو�د تنظيف، حمارم، ..«.

خطوة توسعية
يو�جه  �صينيق  �رشكة  »عمل  �ن  ووج��د 

�ىل  فاإ�صافة  �لتحديات،  من  جمموعة 

حالة  م��ن  �ل�صوق  ي��ع��اين  �مل�����ص��ارب��ات 

�ل�صيولة  �صعف  ب�صبب  �لفو�صى  م��ن 

من  حالة  يخلق  �مر  وه��ذ�  �لتجار،  عند 

بع�ص  ظل  يف  لل�رشكات  و�لقلق  �لبلبة 

�ملمار�صات«.

و�عترب �ن »�لو�صع �القت�صادي �ملرت�جع 

»�رشكة  على  ينعك�ص  مل   2016 عام  يف 

يف  منو  ت�صجيل  من  متكنت  �ذ  �صينيق« 

م 
ّ
 هذ� �لتقد

ّ
مبيعاتها قارب �ل�7  %«. ورد

يف  تبذل  �لتي  �مل�صاعفة  »�جلهود  �ىل 

�لعمل  تفا�صيل  كافة  ملتابعة  �ل�رشكة 

ومعاجلة �لثغر�ت لتقدمي �خلدمات ب�صكل 

�ف�صل«.

و�علن �نه »خالل �لعام �حلايل �صت�صهد 

تو�صعية  خطوة  �لتجارية«  »�صينيق 

�صي�صمل  للجملة  مركز  باإن�صاء  تتمّثل 

�صالة كبرية، و�صيقدم ��صعار�ً وخدمات 

موقع  �صيعّزز  وه��ذ�  للزبون،  �أف�صل 

�ل�����ص��وق وبني  �ل��ري��ادي يف  �ل�����رشك��ة 

�لزبائن«. 

الثقة بالصناعة
وك�صف �لبقاعي �ن »�ل�صناعة �للبنانية 

�الأ�صو�ق  يف  �مل�صتهلكني  بثقة  تتمتع 

�خلارجية وال �صيما يف �لدول �لعربية �ذ 

ونكهة جيدة  عالية  تتمتع بجودة  �نها 

ولفت  كر«.  مل�صتهلكني  مطلبًا  جتعلها 

هذه  حلظت  �لتجارية  »�صينيق  �ن  �ىل 

�لتجارية  �لعالمات  خالل  من  �مل�صاألة 

�لتي تطرحها يف �ال�صو�ق و�لتي حتمل 

��صم �ل�صناعة �للبنانية«.

�صالمة  حملة  »�يجابيات  �ن  و�عترب 

�ل�صلبيات  كبري  حد  �ىل  فاقت  �ل��غ��ذ�ء 

�ن  ور�أى  لل�رشكات«.  حملتها  �لتي 

�لعمل  تنظيم  يف  �صاهمت  »�حل��م��ل��ة 

و�لتزوير  �لغ�ص  من  و�حل��د  �ل�صوق  يف 

�مللتوية  �ل�صبل  على  �ل�صوء  و�صّلطت 

وحتمل  عمله  يف  �لبع�ص  يتبعها  �لتي 

�ن  �ىل  و����ص��ار  للم�صتهلكني«.  ���رشر 

باحلمالت  متّثلت  �حلملة  »�صيئات 

خلقت  و�لتي  ر�فقتها  �لتي  �الإعالمية 

جتاه  �مل�صتهلك  ل��دى  وت�صوي�ص  بلبلة 

�ملوؤ�ص�صات و�مل�صانع«.

من  نوعًا  خلقت  »�حلملة  �ن  على  د 
ّ
و�صد

�نتهت،  ما  �رشعان  �الأ�صو�ق  يف  �ل�صدمة 

لكن �الأهم �ن �الإيجابيات ال تز�ل موجودة 

حتى �ليوم«.

نجاح مستقبلي
مب�صتقبل  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  �لبقاعي   

ّ
وع��رب

»�صينيق �لتجارية« �ذ ��صتطاعت على مر 

�عمالها  رقعة  وتطوير  تو�صيع  �ل�صنو�ت 

�لتطوير  وعملية  �لتقنية  �خلرب�ت  بف�صل 

�ملعروفة  و�لب�صائع  لل�صلع  �مل�صتمرة 

�جل��ودة  ملر�قبة  وخ�صوعها  عها 
ّ
بتنو

�لد�خل و�خلارج، وبالتايل  و�ال�صعار يف 

تتمّثل  متينة  ��ص�ص  على  جناحها  بنت 

كما  �ل�صوق  م��ع  و�الإن�صجام  ب��االإمل��ام 

�عطتها  �لتي  و�مل�صد�قية  �مل�صوؤولية 

من  �صتمّكنها  عالية  تناف�صية  ق��در�ت 

�ملحافظة على جناحها على مر �ل�صنو�ت 

�ملقبلة«. 

تؤمن »سينيق التجارية« 

ان رضا زبائنها قد يكون 

السبيل الوحيد إلستمراريتها، 

فتستثمر كل خبراتها في 

سبيل ارضاءهم  عبر تكريس 

تعامل مهني محترف معهم

بنت »سينيق التجارية« 

نجاحها على اسس متينة 

تتمّثل باإللمام واإلنسجام 

مع السوق كما المسؤولية 

والمصداقية التي اعطتها 

قدرات تنافسية عالية 

ستمّكنها من المحافظة على 

نجاحها على مر السنوات 

المقبلة



العدد 160 ني�سان 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L174

مقابلة

�ل�صوق  �صيما  وال  �ل�صوق  من  بها  باأ�ص  ال 

 Tony’s Food تهم  �لتي  �ل�صعبية 

و�مل�صانع �ملماثلة �ىل حد ما«.

هذه  �نت�صار  م��ن  يزيد  »م��ا  �أن  و�ع��ت��رب 

�للبنانية  �ل�صوق  ح�صا�صية  هو  �مل�صانع 

�لو�صع  رد�ءة  ف��م��ع  �الأ���ص��ع��ار،  جت���اه 

�ملنتج  نحو  �لنا�ص  تهرع  �القت�صادي 

�ليوم  �أن��ه��ا  م��ن  �ل��رغ��م  على  �الأرخ�����ص، 

�صهاد�ت  الأهمية  �إدر�ك���ًا  �أك��ر  �أ�صبحت 

�جلودة«.

منتجات جديدة
 Tony’s Food« وك�صف �رشفان عن �أن

تعمل على طرح منتجات جديدة �صتب�رش 

بالعمل«،  �جلديد  �مل�صنع  بدء  مع  �لنور 

�ملنتجات  ه��ذه  »ط���رح  �أن  على  د 
ّ
و���ص��د

وزي��ار�ت  و�أب��ح��اث  لدر��صات  وفقًا  يتم 

للمعار�ص ومو�كبة حاجات �ل�صوق«.

منتج  جتاه  �لفعل  ردود  »�أن  على  د 
ّ
و�صد

�لطحينة �لذي طرح �لعام �ملا�صي من قبل 

�صيما  Tony’s Food كانت جيدة وال 
�أنه يتمتع بجودة عالية ومميز�ت خا�صة، 

بالتو�جد   Tony’s Food ل�  �صمح  ما 

�لعريقة  �ل�رشكات  جانب  �ىل  �ل�صوق  يف 

�لعاملة يف هذ� �ملجال«.

حق المواطن
يف  �للبنانيني  »دور  على  �رشفان  د 

ّ
و�صد

بال�صرب«،  للتحلي  ودع��اه��م  �لبلد  بناء 

�ل�صيا�صيني  �إي��الء  »���رشورة  على  د 
ّ
و�صد

ت�صاهم  �لتي  للموؤ�ص�صات  �لالزم  �الهتمام 

و�صاأل:  وتقويتهم«.  �للبنانيني  دعم  يف 

�ل�صعب  ياأخذ  �أال  �لبع�ص  ير�صى  »كيف 

�ل�صعب  كان  �إن  وطنه؟  يف  حقه  �للبناين 

يدفع �ل�رش�ئب، ملاذ� حال �لطرقات �صيئة 

غري  �ل�صحية  و�ملياه  مفقودة  و�لكهرباء 

موجودة؟

وقال: »فلي�صلح �ل�صيا�صيون �أو�صاع �لبلد، 

بتحية  وتوجه  يريدونه«،  ما  وي��اأخ��ذو� 

خا�صة �إىل فخامة رئي�ص �جلمهورية و�إىل 

يف  فرق  �إح��د�ث  عليها  متمنيًا  �حلكومة 

�حلياة �ل�صيا�صية و�الإقت�صادية.

�لتحديات  يعر�ص  �لذي  �رشفان،  �لتقينا 

بل  يت�صاءم  �أن  دون  من  فيها  ويغو�ص 

�لياأ�ص  ل��ه،  فوفقًا  تفاوؤله.  على  يحافظ 

ثقافته،  �لذي ال حتويه  �ال�صت�صالم  عالمة 

فهو مقتنع �أن �لبوؤ�ص يجلب �لبوؤ�ص، و�لقوة 

جتلب �لقوة ليبقى �لتفاوؤل هو �الأف�صل.

معايير عالمية
 Tony’s »م�صنع  �أن  �رشفان  وك�صف 

عالية  مبعايري  يتمتع  �جلديد   Food
�ل�صالمة  �حلد�ثة وير�عي معايري  من  جد�ً 

�لغذ�ئية و�ل�رشوط  �لالزمة لنيل �صهاد�ت 

�مل�صنع  »�إمت��ام  �أن  على  د 
ّ
و�صد �جل��ودة«. 

ظل  يف  �صيما  وال  �صخمة  جهود�ً  يتطلب 

و�لتي  �لقطاع  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 

تتمثل بافتقاده للحد �الأدنى من �ملقومات 

�أن  و�عترب  و�لكهرباء«.  باملياه  �ملتعلقة 

��صتمر�رية  و�صمان  عالية  جودة  »تقدمي 

ار يقوم به �ل�صناعيون 
ّ
�مل�صانع عمل جب

�لذين يدفعون تكاليف �إنتاجهم م�صاعفة. 

فهم يعملون على تعقيم �ملياه ويجهزون 

كما  ذلك،  �أجل  من  مبخترب�ت  م�صانعهم 

يف  �لطاقة  توليد  تكلفة  يدفعون  �أنهم 

�لتكلفة  تتوّزع هذه  �إذ  مرتني،  م�صانعهم 

ب��ني �ل��دول��ة و�أ���ص��ح��اب �مل��ول��د�ت �لتي 

تتطلب تكاليف �صيانه د�ئمة ت�صاف �ىل 

تكاليف �صيانة �مل�صانع �لدورية«.

و�أ�صار �ىل �أن »ما يجعل �الأمور �أكر �صوء�ً 

و�صط  وحيد  باأنه  �ل�صناعي  �صعور  هو 

و�ل�صعوبات  �لتحديات  من  �لدو�مة  هذه 

�إذ ال توجد بيئة حا�صنة من �لدولة لهذه 

�ال�صتثمار�ت �لتي تغرق �أي�صًا يف بحر من 

حيث  و�لبريوقر�طية  و�لتق�صري  �الإهمال 

طويل  وقت  �ىل  �ملعامالت  �أب�صط  حتتاج 

وجهد كثري الإمتامها«.

حال فوضى
ولفت �رشفان �ىل »وجود حال كبرية من 

�صيما  وال  �للبناين  �ل�صوق  يف  �لفو�صى 

بعد �لهجمة �لتي �صهدها �لقطاع من قبل 

من  يعملون  �لذين  �ل�صوريني  �لنازحني 

وينالون ح�صة  قانونية  �أي �صو�بط  دون 

يثبت  �ل�صنو�ت،  م��ر�ر  مع 

�للبنانيون  �ل�صناعيون 

�لأزمات،  �جه  يف  �صالبتهم 

ي�صتحقون  �أنهم  �يربهنون 

عن  “�ملقا�مني«  ل��ق��ب 

جد�رة. فرغم حر�جة �لو�صع 

�لتحديات  �حّدة  �لإقت�صادي 

�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل��ق��ط��اع هم 

م�صتمر�ن ب�صخ �ل�صتثمار�ت 

فيه، ���صعني �إياه على �صكة 

متو��صلة من �لنمو ��لتو�صع 

يف لبنان ��خلارج.

Tony’s Food .. مصنع جديد بمعايير عالمية
شرفان: نفتقد للحد األدنى من المقومات

 Tony’s  إنه طوين �رشفان �صاحب �رشكة�

Food، �لذي ال يز�ل منذ ع�رش�ت �ل�صنو�ت 
د�ئم  تاأّلق  و�صط  بنجاح  م�صريتها  يقود 

مالك  فهو  و�خل����ارج.  لبنان  يف  ��ز 
ّ
ومت��ي

للروؤى �مل�صتقبلية �لبعيدة �ملدى، وو��صع 

ال،  كيف  و�لتو�صع.  �لتطور  ��صرت�تيجيات 

عدم  �أن  �ملعرفة  حق  يعرف  �ل��ذي  وه��و 

�لتقدم يف �لعامل �ل�صناعي يعني �لرت�جع 

�أم��ام  �ملجال  يف  و�الإف�����ص��اح  �ل���ور�ء  �ىل 

�ملناف�صني الإق�صائك عن �ل�صوق.

يف م�صنعه �جلديد، �لذي مل تنتِه �أعماله بعد 
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مقابلة

مر ع�رص�ت  زبائنها على  �كما عهدها  �م،  بي  �لكو  تز�ل �رصكة  ل 

�ل�صنو�ت، ت�صي على طريق �لتو�صع ��لنمو، �ذ �تخذت خطوة تو�صعية 

منوذجية مطلع �لعام �حلايل متّثلت بتنفيذ م�رص�ٍع جديٍد �صي�صكل 

نقلة نوعية لها على �صعيد �آلية عملها ��أنتاجيتها.

�يتمّيز م�رص�ع �لكو بي ب�صمه لثالثة م�صاريع متكاملة ت�صم معمل 

ب�صمات  �جلديد  �مل�صلخ  م�رص�ع  �يتممع  �م�صلخ.  �مزرعة  للعلف 

�إنه �صديقًا للبيئة �ي�صم  حمطة لتكرير �ملياه �ملبتذلة  �إذ  كثية 

تنتج مياه لري �لأر��صي �ملحيطة. كما يحوي حمطة لتكرير �لأ��صاخ 

�لناجتة عن عمليات �لإنتاج، بحيث حتولها �ىل »طحني حلم« �لذي 

يعد �أحد �أبرز مكونات طعام �حليو�نات«.

ولكو بي ام.. مسيرة متواصلة من التطور والنمو
بطرس: لرفع الرسوم على المنتجات المستوردة

و�عترب مدير �لت�صنيع يف �رشكة ولكو بي 

�م وليم بطر�ص يف حديث مع »�ل�صناعة 

مبرحلة  يب�رّش  �مل�رشوع  �أن  و�الإقت�صاد« 

يتمتع  �إذ  ب��ي،  ول��ك��و  عمل  يف  ج��دي��دة 

بحد�ثة عالية و�إنتاجية كبرية جد�ً«.

 و�إذ لفت بطر�ص �ىل »�أن �لقدرة �الإنتاجية 

 55 تبلغ  كفرحزير  يف  �لعلف  مل�صنع 

�صيبلغ  فيما  �ل�صاعة،  يف  �لعلف  من  طنًا 

فروج«،  �ألف   200 �ملزرعة  �إنتاج  حجم 

�صريتكز يف  �م  بي  ولكو  �أن »عمل  ك�صف 

�لبد�ية على �ل�صوق �للبنانية وال �صيما �أن 

عر�قيل كثرية تعرت�ص عمليات �لت�صدير 

�خل��ارج��ي��ة  �الأ����ص���و�ق  �ىل  و�ل��و���ص��ول 

وخ�صو�صا �الأوروبية«.

خط إنتاج جديد
و�أعلن بطر�ص �أن »ولكو بي �أم ومن خالل 

�صتدخل جمال �صناعة  م�صنعها �جلديد، 

ك��وردن  ناغت�ص،  من  �لدجاج  منتجات 

بلو، ��صكالوب، وكر�صبي..«. و�أ�صار �ىل �أن 

�إنتاج  عمليات  �صرت�فق  دقيقة  »متابعة 

هذه �الأ�صناف بغية تقدمي منتجات عالية 

�جلودة �إىل �مل�صتهلكني �لذين من �ملتوقع 

مطبوخة  �أنها  �صيما  ال  ثقتهم  تنال  �أن 

بالكامل وخالية من �ل�صاملونيال«.

�صت خالل 
ّ
و�أ�صار �ىل �أن »ولكو بي �م كر

�الأ�صو�ق  يف  وجودها  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 

ج��ودة  على  حفاظها  خ��الل  م��ن  ب��ق��وة 

بخيار  د 
ّ
بالتفر �صتها 

ّ
كر و�لتي  �إنتاجها 

من  �لنباتية  �مل��و�د  على  �لدجاج  تربية 

حيو�نية  م�صافات  �أي  ��صتخد�م  دون 

تقدمي  م��ن  مّكنها  م��ا  �ل�صمك،  كطحني 

�إنتاج عايل �جلودة وذي معايري �صحية 

�أف�صل«.

ستدخل ولكو بي أم ومن 

خالل مصنعها الجديد، مجال 

صناعة منتجات الدجاج 

من ناغتس، كوردن بلو، 

اسكالوب، وكرسبي
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و�ّكد على �أن »ولكو بي �م تو��صل طريقة 

�إذ  للدجاج،  تربيتها  وحت�صني  حتديث 

��صتخد�م  �صتعمل قريبًا وفقًا خلطة متنع 

من  مرحلة  �أي  يف  �حليوية  �مل�صاد�ت 

�جلديد  م�صلخها  �أن  كما  �الإنتاج.  مر�حل 

�ىل  يلجاأ  لبنان  يف  م�صلخ  ثاين  �صيكون 

ما  �ملياه،  ��صتخد�م  دون  تربيد  �آليات 

�صيق�صي على �أي �حتمال للغ�ص ويخف�ص 

من ن�صب �لبكترييا يف �ملنتجات ».

ضبط الجودة
د على �أن »ولكو بي �م حا�صلة على 

ّ
و�صد

عدة �صهاد�ت عّززت ثقة �مل�صتهلكني بها، 

�إذ كانت قد نالت يف جمال �الإد�رة �صهادة 

ال�صتيفاء  تعمل  �أنها  كما   9001 �الي��زو 

�أعلى  وهي   BRC �صهادة  لنيل  �ل�رشوط 

م��ع��دالت ���ص��ه��اد�ت �جل���ودة يف �ل��ع��امل، 

وبذلك �صتكون من �ل�رشكات �لقليلة �لتي 

قطاع  يف  و�لوحيدة  لبنان  يف  نالتها 

�لدو�جن و�للحوم«.

و�أو�صح »�أن ولكو بي �م تعمد �ىل فح�ص 

�إنتاجها يف خمترب مركزي لديها ي�صم 4 

�خلا�صة  �لبكترييا  بفح�ص  تتعلق  �أق�صام 

�حلبوب،  من  متاأتية  �صموم  باللحوم، 

�ملياه، و�لفريو�صات«.

�هتمامًا  �م  بي  »ولكو  ل�  �أن  �ىل  و�أ�صار 

�آلية  و�صط  تعمل  �نها  �إذ  بالبيئة  كبري�ً 

وهي  �لبيئي،  �لتلوث  عربها  تتفادى 

حائزة على جائزة من �الحتاد �الأوروبي 

على  ح�صلت  لذلك  وكنتيجة  �ملتو�صطي 

متويل ملحطة تكرير �الأو�صاخ �ل�صلبة من 

�لبنك �لدويل«.

و�عترب �أن »ولكو بي �م تتمتع مب�صوؤولية 

م�صاريع  تنفذ  �إذ  جمتمعها  جت��اه  تامة 

�لبلديات كما تدعم  عديدة بالتعاون مع 

�لعديد من �جلمعيات �لنا�صطة يف �لو�صط 

�الجتماعي«. 

ال آذان صاغية
لفت بطر�ص �ىل »وجود حتديات تو�جه 

وقطاع  خا�ص  ب�صكل  �م  بي  ولكو  عمل 

»لقطاع  �أن  و�أعلن  ب�صكل عام.  �لدو�جن 

نقابة  رفعتها  كثرية  مطالب  �لدو�جن 

�لفر�غ  �أن  �إال  مدة  منذ  �لدو�جن  ي 
ّ
مرب

عمل  يف  خلل  من  ر�فقه  وما  �لرئا�صي 

ن�صبة  نتيجة  �لعام  �لقطاع  موؤ�ص�صات 

�لدولة و�صلل  �ل�صغور �لكبرية يف مر�فق 

هذه  يف  �لبحث  عّطل  �حلكومي  �لعمل 

»�لقيمني  �أن  على  د 
ّ
و���ص��د �مل��ط��ال��ب«. 

�لر�صوم  مب�صاعفة  طالبو�  �لقطاع  على 

�مل�صتوردة،  �ملنتجات  على  �جلمركية 

�لتي  �لدول  �أن  وتكر�ر�ً  م��ر�ر�ً  و�رشحو� 

�لعاملية  �لتجارة  حرية  مفهوم  �أر�صت 

برفع  ق���ر�ر�ت  و�أ���ص��درت  عنه  تخّلت 

�ملنتجات  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة  �ل��ر���ص��وم 

لكن  �لرب�زيلية،  �صيما  وال  �الأجنبية 

�الأ�صو�ق  تز�ل  وال  �صاغية  �آذ�ٍن  من  ما 

�للبنانية مفتوحة �أمام منتجات �لدجاج 

�الأوكر�نية و�لرب�زيلية«.

يف  �للغط  من  نوع  »وج��ود  على  د 
ّ
و�صد

بني  تتد�خل  حيث  �لوز�ر�ت  �صالحيات 

�ىل  �لو�صول  يعيق  ما  �لبع�ص  بع�صها 

قر�ر يف و�صع معيار الأمور مهمة تتعلق 

ب�صالمة �لغذ�ء«.

عن  م�صوؤولة  جهات  عدة  »هناك  وقال: 

و�ل�صناعة  �ل��زر�ع��ة  ك���وز�رة  �لقطاع، 

وهذ�  وليبنور،  و�ل�صحة  و�الإقت�صاد 

ق���ر�ر�ت  �ىل  �لتو�صل  يعيق  د 
ّ
�ل��ت��ع��د

�أن  من  �لرغم  على  للقطاع  ���رشوري��ة 

�لنقابة قدمت �قرت�حات عديدة«.

و�أ�صاف: »ال مفر من �ل�صري على خطى 

�الأم��ور  ت�صري  ال  حيث  �لغربية،  �ل��دول 

و�ح��دة  جهة  ه��ن��اك  �إذ  �ل�صكل  ب��ه��ذ� 

�ألفه  من  �لدو�جن  قطاع  عن  م�صوؤولة 

�ىل يائه، ما ميكنها من تنظيم �لقطاع 

ومعاجلة م�صاكله ب�صكل كامل من دون 

معوقات �أو عر�قيل«.

كما �أو�صح �أن »�لنقابة طلبت من �لتنظيم 

مز�رع  ببناء  للمز�رعني  �ل�صماح  �ملدين 

م�صاحات  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملناطق  يف 

�ملو�صوعة حاليًا  �لن�صبة  ن�صبتها  تفوق 

م�صاحات  باإر�صاء  طالبت  كما   ،)4%(

معينة بني �ملز�رع �ملبنية«.

وز�رة  مع  تبحث  »�لنقابة  �أن  و�أع��ل��ن 

�ل���زر�ع���ة رف���ع �حل��ظ��ر ع��ن �ل�����رشك��ات 

على  �الأوروبية  �الأ�صو�ق  يف  �للبنانية 

�أن  �صيما  وال  �ل��دو�ج��ن  قطاع  �صعيد 

ت�صاهي  معايري  تتبع  �ل�رشكات  ه��ذه 

و�عترب  عملها«.  يف  �الأوروبية  �ملعايري 

�لتي  �لعر�قيل  يف  تكمن  »�مل�صكلة  �أن 

من  تطرحه  مبا  وتتعلق  �لدول  ت�صعها 

�للبنانية  �ل��دول��ة  ق��درة  يف  ثقة  ع��دم 

�الإنتاج �حليو�ين يف  على مر�قبة كامل 

لبنان«.

منافسة قاسية
�لتي  »�ملناف�صه  �أن  بطر�ص  و�ع��ت��رب 

�صيما  وال  قا�صية،  �الأ���ص��و�ق  ت�صهدها 

�مل�صتهلك  يطال  �ل��ذي  �لغ�ص  ظل  يف 

وبيعها  �ملجلدة  �ملنتجات  تذويب  عرب 

»ت�صديد  �ىل  ودعا  طازجة«.  �أنها  على 

�لرقابة يف �الأ�صو�ق �إذ �إن هناك قر�ر�ت 

و��صحاة �صادر�ة  عن وزيري �قت�صاد 

�صابقني متنع هذه �ملمار�صات ».

و�إذ �أ�صار �ىل �أن »�ملناف�صة يف �الأ�صو�ق 

هناك  حني  ففي  ج��د�ً،  قوية  �لد�خلية 

�صجل  ق��وي  بح�صور  تتمتع  ���رشك��ات 

جدد  وم�صالخ  مز�رعني  دخول  �لقطاع 

�أن��ه »يف  �أعلن  يف �الآون��ة �الأخ���رية«،  

�لع�رش �الأخرية وب�صبب دخول  �ل�صنو�ت 

�ملنتجات �ملجلدة �ىل �ل�صوق، �أقفل ما 

يزيد عن 125 مزرعة يف عكار وحدها«.

�لدو�جن �صلك طريقًا  »�أن قطاع  و�أعلن 

�مل��ز�رع  �أ�صحاب  �إن  �إذ  �لتطور  م��ن 

�ملز�رع   على  كثرية  تطوير�ت  �أدخلو� 

و�مل�صالخ ما �صمح للكثريين باحل�صول 

�مل�صالخ  وجعل  �الأي���زو  �صهادة  على 

مبعايري  تتمتع  لبنان  يف  �مل��وج��ودة 

حدة  �ىل  �لتطور  ه��ذ�   
ّ
ورد عاملية«. 

�ملناف�صة يف �الأ�صو�ق، �إذ �إن �ملز�رعني 

�لتطور  بركب  �للحاق  عليهم  �أن  ر�أو� 

خارج  �أنف�صهم  يجدو�  �أن  من  خوفًا 

د�ئرة �ملناف�صة«.

ولكو بي ام تواصل طريقة 

تحديث وتحسين تربيتها 

للدجاج، إذ ستعمل قريبًا 

وفقًا لخطة تمنع استخدام 

المضادات الحيوية

لـ »ولكو بي ام« اهتمامًا كبيرًا 

بالبيئة إذ انها تعمل وسط 

آلية تتفادى عبرها التلوث 

البيئي، وهي حائزة على 

جائزة من االتحاد األوروبي 

المتوسطي
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LDI �نطو�ن كاخيا  ووفقًا ملدير م�صنع 

 ،2013 ع��ام  ن�صاأته  منذ   LDI »�أوىل 

وهو  كبري�ً  �هتمامًا  �ل�صحية  �ملعايري 

على  م�صتمر  ب�صكل  �الإطار  هذ�  يف  يعمل 

�إطالق منتجات ت�صاهم يف �حلفاظ على 

�أخطار  �أي  وجتنبهم  �مل�صتهلكني  �صحة 

ناجتة من ممار�صات خاطئة«.

وك�صف �أن »LDI ز�ر وز�ر�ت �ل�صحة و�لبيئة 

و�ل�صناعة و�أطلعها على �أهمية �ملنتج وال 

و�مل�صتو�صفات  �مل�صت�صفيات  �أن  �صيما 

ي�صلكو�  مل  لبنان  يف  �الأدوي���ة  وم�صانع 

�الأخطار  من  �لرغم  على  بعد  �لطريق  هذه 

�لتي حتملها �الأو�صاخ �ل�صلبة �لناجتة من 

عملها على �صحة �الإن�صان الإحتو�ئها على 

مو�د كيميائية م�رشطنة«.

أفضل المواد األولية
ومنذ   LDI« �أن  ع��ل��ى  ك��اخ��ي��ا  د 

ّ
و���ص��د

�أف�صل  ��صتخد�م  على  يحر�ص  تاأ�صي�صه 

تقدمي  بغية  �صناعته  يف  �الأولية  �مل��و�د 

�إنتاج عايل �جلودة الإدر�كه �لتام الأهمية 

�لتخزين يف تقدمي منتجات عالية �جلودة 

و�صحية �إىل �مل�صتهلكني«.

�لرب�ميل  �صعيد  »على  �أنه  �ىل  لفت  و�إذ 

ي�صتخدم  �لغذ�ئية،  بامل�صانع  �خلا�صة 

�لوكالة  من  مرخ�صة  �أولية  م��و�د   LDI
 LDI « لفدر�لية �الأمريكية »، �أ�صار �ىل �أن�

يقدم بر�ميل ب�صعات خمتلفة ترت�وح بني 

�ل�30 و�ل�60 و�ل�120 و�ل� 160 ليرت�ً«.

LDI يوؤدي دور�ً كبري�ً  �أن »  د على 
ّ
 و�صد

يف تطور ومنو قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية 

وال �صيما �أن �إنتاجه مطابق للمو��صفات 

دخ��ول   على  ق���ادر  وب��ال��ت��ايل  �لعاملية 

دة يف معايري 
ّ
�الأ�صو�ق كافة حتى �ملت�صد

�ل�صالمة �لغذ�ئية«.

ممارسات خاطئة
و�أعلن كاخيا �أنه »منذ �نطالقة �مل�صنع، 

وفقها  جرت  ت�صويقية  خطة   LDI و�صع 

هذه  �أهمية  عن  و�ل�رشح  �مل�صانع  زيارة 

�ملنتجات  ج���ودة  تعزيز  يف  �ل��رب�م��ي��ل 

حني  »يف  �أن���ه  �ىل  ول��ف��ت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة«. 

كبري�ً  جتاوبًا  �مل�صانع  من  �لكثري  �أبدت 

عربها  بنت  ��ة 
ّ
ج��دي خ��ط��و�ت  و�ت��خ��ذت 

هناك  تز�ل  ال   ،LDI مع  تعاون  عالقات 

�ل�صالمة  من �رشوط  بعيد�ً  تعمل  م�صانع 

�ل�صحية«.

�لرب�ميل  كلفة  »�نخفا�ص  �أن  و�ع��ت��رب 

بالرب�ميل  مقارنة  لبنان  يف  �مل�صنعة 

�مل�صتوردة �صمن جناح LDI يف �الأ�صو�ق 

�ل�صناعات  �لرغم من وقوف قطاع  على 

يكمن  �أ�صا�صي  حت��دٍّ  وج��ه  يف  �لغذ�ئية 

��صتخد�م  �ىل  �مل�صانع  بع�ص  جلوء  يف 

�الأحيان  بع�ص  ويف  م�صتعملة،  بر�ميل 

يتم ��صتقد�مها من م�صانع �لدهان ».

د يف مر�قبة عمل 
ّ
�لت�صد �لدولة �ىل  ودعا 

�ملمار�صات  ه��ذه  م��ن  للحد  �مل�صانع 

�صحة  على  كبرية  �أخ��ط��ار�ً  حتمل  �لتي 

بالقطاع  �لثقة  ت�صعف  وقد  �مل�صتهلكني 

�ل�صناعي �لغذ�ئي و�ملنتج �للبناين �لذي 

عرف على مر �ل�صنو�ت بجودته �لعالية.

مقابلة

LDI .. السّباق في تكريس جودة القطاع الغذائي 
كاخيا: لوقف الممارسات الخاطئة

منذ تاأ�صي�صه، عرف م�صنع LDI كاأحد �مل�صانع �لبارزة يف 

لبنان �لتي توؤدي د�ر�ً هامًا يف تكري�ش جودة �ملنتجات 

يقدم  �لذي  لبنان  يف  �لأ�ل  �مل�صنع  كان  �إذ  �لغذ�ئية، 

تتمتع  �ملنتجات،  هذه  تخزين  يف  متخ�ص�صة  بر�ميل 

مبعايي جودة عاملية تخوّلها دخول �أ�صو�ق �لعامل كافة.

�ليوم �بعد ما يقارب �لأربع �صنو�ت على �نطالقة عجلة 

�لعمل، يتخذ م�صنع LDI خطوة نوعية يف جمال �صناعته، 

على  قادرة  بر�ميل  طرح  �إىل  لبنان  �ل�صّباق يف  كان  �إذ 

تخزين �لنفايات �ل�صلبة ��خلطرة �خلا�صة بامل�صت�صفيات 

هذه  �أهمية  �تكمن  �لأد�ية.  �م�صانع  ��مل�صتو�صفات 

هذه  لنقل   UN Certificate LDI على   �خلطوة يف حيازة 

عقب  ��أميكا  �أ�ر�با  �ىل  ت�صديرها  ��إمكانية  �لنفايات، 

تعبئتها بحر�ش كبي مينع ت�رصّب �أي مو�د خطرة منها.

LDI المصنع األول في لبنان 

الذي يطرح براميل قادرة 

على تخزين النفايات الصلبة 

والخطرة الخاصة بالمستشفيات 

والمستوصفات ومصانع األدوية



Mtein, Main Road 
Tel: 961 4 296901/2/3

Fax: 961 4 296904
E-mail: tony@ldi-lb.com
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ز م�صنع مياه �لرحيق بتجهيز�ت كاملة على قدٍر 
ّ
يتمي

عاٍل من �لتطور، �ذ �أنه لتاأمني �صحة و�صالمة �ملنتج، 

كما   ،ISO 22000 �لعاملية  �ملعايري  �ل�رشكة  تتبع 

تقوم �ل�رشكة بتطبيق نظام �ل�HACCP بحيث تتحقق 

�صحة و�صالمة �لغذ�ء من خالل مر�قبة وحتليل �ملخاطر 

�لبيولوجية و�لكيميائية و�لفيزيائية خالل تاأمني ونقل 

�لت�صنيع،  �مل��ي��اه،  معاجلة  وحت�صري  �الأول��ي��ة،  �مل��و�د 

و�لتوزيع حتى ��صتهالك �ملنتج.

علي  �مل��ي��اه«   لتوزيع  �لرحيق  »���رشك��ة  مدير  وك�صف 

و�جر�ء  �لتعقيم  عمليات  تويل  �لرحيق  مياه   « �ن  دياب 

�ىل  فاإ�صافة  خا�صًا  �هتمامًا  �ملخربية  �لفحو�صات 

�لفحو�صات �ليومية �لتي جتريها د�خل خمترب�ت �ل�رشكة، 

تقوم باإر�صال عينة �صهريًا من �إنتاجها لفح�صها لدى �برز 

�جلهات �ملخت�صة يف لبنان ويف طليعتها معهد �لبحوث �ل�صناعية 

وخمترب�ت �جلامعة �المريكية«.

كبري  حد  �ىل  �لغذ�ئية  �ل�صالمة  معايري  »مر�عاة  �ن  على  �صدد  و�ذ 

�صت ثقة �لزبائن بها«، لفت �ىل �ن »ما عّزز ثقة �مل�صتهلكني مبياه 
ّ
كر

زبائنها  مع  للتو��صل  �مل�صتمر  »�لرحيق«  �صعي  هو  �أكر،  �لرحيق 

منتج  تقدمي  على  �حلر�ش 

عايل �جلودة، جعل »�رصكة 

�ملياه«   لتوزيع  �لرحيق 

�لتمّيز،  طريق  على  ت�صي 

�صنو�ت  طو�ل  �أ�لت  حيث 

دقيقًا  �هتمامًا  عملها 

�لإنتاج،  مر�حل  لكافة 

فقدمت منتج عايل �جلودة 

زبائنها  ثقة  �ك�صبها 

�هي  ل،  كيف  ��لءهم. 

�لتي ��كبت على مر 17 عامًا كل تطور يف عامل 

�صناعة �ملياه �ملعدنية، ���صتقدمته �ىل م�صنعها 

�على  �إنتاجها  مر�عاة  على  من حر�صها  �نطالقًا 

معايي �ل�صالمة �لغذ�ئية. 

مياه الرحيق .. 17 عام من السير على طريق التمّيز
دياب: لتنظيم القطاع

تولي مياه الرحيق عمليات 

التعقيم واجراء الفحوصات 

المخبرية اهتمامًا خاصًا 

فإضافة الى الفحوصات 

اليومية التي تجريها داخل 

مختبرات الشركة، تقوم 

بإرسال عينة من إنتاجها 

لفحصها لدى ابرز الجهات 

المختصة في لبنان



و�لوقوف عند �برز مالحظاتهم، حيث يقوم فريق عمل خمت�ص يف 

ن�صبة  حول  باإح�صاء�ت  �لقيام  بغية  بالزبائن  باالإت�صال  �ل�رشكة 

يف  �ل�رشكة  تعتمدها  �لتي  و�ال�صاليب  �ملنتج  عن  �لزبائن  ر�صى 

�لتعامل معهم ال �صيما على �صعيد �ملندوبني«. و�كد �ن »هذه �المور 

جمتمعة حافظت على ��صتمر�رية مياه �لرحيق �لتي ال ميكن �ن تتم 

دون والء زبائنها لها«.

أجواء السلبية
و�صيطرت �الأجو�ء �ل�صلبية على تقييم دياب لعمل مياه �لرحيق خالل 

�ل�رشيفة و�مل�صاربات  �نه يف �صوء �ملناف�صات غري  �ذ   ،2016 عام 

للحفاظ على  لبذل جهود م�صاعفة  و��صطرت  �ل�رشكة كثري�ً  عانت 

ح�صتها يف �ل�صوق يف ظل �نت�صار �لفو�صى يف �لقطاع و�صط غياب 

�ي دور للدولة يف �صبطه ودعم �ل�صناعيني«.

�لغذ�ئية وال تقدم  �ل�صالمة  �لرحيق تر�عي كل �رشوط  وقال: »مياه 

�نتاج مرتفعة،  لذلك تعاين من �كالف  �الأجود،  �ال �ملنتج  لزبائنها 

يف حني �مل�صانع غري �ل�رشعية ال تخ�صع لل�رش�ئب، وبالتايل قادرة 

معينة  من حيازة ح�صة  �ل�صعر ميكنها  منخف�ص  منتج  تقدمي  على 

من �ل�صوق«.

فوضى كبيرة
لتنظيم  �رشيعًا  تدخاًل  ت�صتدعي  �لفو�صى  هذه  »�ن  �ىل  دياب  ولفت 

»�أن  �عترب  و�ذ  ع�صو�ئيًا«.  فتحت  �لتي  �مل�صانع  و�إقفال  �لقطاع 

هذه  �ن  �صيما  وال  �رشوريًا  �أ�صبح  �مل�صاألة  هذه  ملعاجلة  �لتحرك 

ب�صمعة �لقطاع«،  �مل�صانع وباإنتاجها �ملتدين �جلودة تلحق �رشر�ً 

��صتغرب غياب �لدعم عن �لقطاع �ل�صناعي طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية 

�للبنانيون على مر  �ل�صناعيون  �لتي حققها  �لنجاحات  �ن  معترب�ً 

ع�رش�ت �لعقود لي�صت �ال دلياًل و��صحًا على �الإمكانات �ل�صخمة �لتي 

ميلكها �لقطاع و�لتطور و�لنمو �لذي قد يحققه �ذ� ما توّفر �لدعم له«.

�لتناف�صية  �لقدر�ت  تقوية  يف  ي�صاهم  �لقطاع  »دعم  �ن  �ىل  ولفت 

و�الإنفتاح  ع 
ّ
�لتو�ص من  �ملزيد  وبالتايل  �للبناين  �ل�صناعي  لالإنتاج 

دور  �صتعّزز  �الأمور  »هذه  �ن  �ىل  و��صار  �خلارجية«،  �الأ�صو�ق  على 

�لقطاع على �ل�صعيد �الإقت�صادي ال �صيما على �صعيد توفري �ملزيد 

من فر�ص �لعمل«.

حمالت دعائية
�ذ  �لقريب،  �مل�صتقبل  تو�صعية يف  �ن ال وجود خلطط  وك�صف دياب 

�ن م�صنع �لرحيق على قدٍر عاٍل من �لتطور وهو �مل�صنع �الأول يف 

لبنان �لذي يقوم بتعبئة �ملياه يف عبو�ت متعّددة ت�صم �ل�0.3 ليرت، 

و 0.5 ليرت، و 1.5 ليرت، و 2 ليرت�ن، و 6 ليرت�ت، و 10 ليرت�ت، و19 

ليرت�ً«. 

و�صدد على �ن �هتمام »�رشكة �لرحيق يف عام 2017 �صين�صب على 

بها  تتمتع  �لتي  �جلودة  �ل�صوء على  ت�صلط  �لتي  �لدعائية  �حلمالت 

مياه �لرحيق، بغية توعية �مل�صتهلكني على �رشورة �لتاأكد من جودة 

منتج �ملياه �ملعدنية قبل ��صتهالكه«.

خدمة الزبائن 716961 / 03  -  435811 / 07

املبيعات والتوزيع 343934 / 71

Email: alrahik_water@hotmail.com - Facebook: AlRahikWatrer
Website: www.alrahikwater.com
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فبالرغم من �ل�صعوبات �القت�صادية �لتي 

و�لتحديات  و�ملنطقة  بالعامل  تع�صف 

لبنان،  يو�جهها  �ل��ت��ي  �الق��ت�����ص��ادي��ة 

�صيانة  جمال  يف  طريقها   MBC �صّقت 

�ل�رشكة  ومتكنت  �الإلكرتونيه.  �ملو�زين 

بثقة  �ل��ف��وز  م��ن  �نطالقتها  ب��د�ي��ة  منذ 

�صاهم يف تطورها من حيث  ما  �لزبائن 

�لبيع،  بعد  ما  وخدمة  �ل�صيانة  �أعمال 

عرب  �لتجارة  �صوق  دخ��ول  �إىل  ��صافة 

�ال���ص��ت��ري�د و�أخ���ذ وك���االت م��ن �رشكات 

يف  جتارية  ماركات  وت�صجيل  �أجنبية، 

و�لتجارة  �الإقت�صاد  و  �ل�صناعة  وز�رتي 

م�صلحة  من  �صهاد�ت  على  و�حل�صول 

ز منتجاتها 
ّ
حماية �مللكية �لفكرية ما مي

لناحية  عالية  تناف�صية  قدر�ت  و�أعطاها 

�ملو��صفات و�جلودة.

لها   MBC �صهدته  �ل��ذي  �لتطور  و�صمح 

مدير  �أ�صار  �إذ  �للبنانية،  �حل��دود  بتخطي 

MBC و�صيم �لقي�صي �إىل �أن »MBC بد�أت 
�خلليج  دول  نحو   2012 عام  يف  بالتو�صع 

�أن  �إىل  لفت  و�إذ  لها«.  عرب تعيني موّزعني 

»�ل�رشكة قامت موؤخر� بالتوجه نحو جنوب 

�ل�صناعي  �لقطاع  فيه  ي�صهد  �لذي  �أمريكا 

�ل�رشكة   « �أن  �أعلن  ب��ارز�ً«،  ن�صاطًا  حاليًا 

�تفاق مع  �الإطار، من عقد  متكنت يف هذ� 

�أكرب �رشكتي ت�صنيع مو�زين يف �الأرجنتني 

 عليه وكياًل ح�رشيًا لهما يف 
ً
لت�صبح بناء

�ل�رشكة  �أن  ك�صف   كما  �الأو�صط«.  �ل�رشق 

�أ�صبحت ع�صو�ً يف �جلمعية �لدولية للوزن 

.NTEP/TDA و�لقيا�ص

المنافسة الصينية
�لتي  �لتحديات  عن  حديثه  �إط��ار  ويف 

�لقي�صي: »لي�ص  MBC، قال  تو�جه عمل  

�لقطاع  يعانيه  م��ا  �أح���د  على  خافيًا 

�ل�صناعي من �صعوبات متنوعة وعديدة 

من  غريه  كما  �لدولة  دعم  غياب  و�صط 

�لقطاعات �الإقت�صادية �الأخرى«.

و�أ�صاف: » بالرغم من قلة عدد �ل�رشكات 

�ملتخ�ص�صة يف جمال �ملو�زين حيث ال 

يتعدى عدد �ل�رشكات �لعاملة يف �لقطاع 

من  �أ�صا�صي  ب�صكل  نعاين  �رشكات،  �ل�10 

متلك  �لتي  �ل�صينية  وحتديد�ً  �ملناف�صة 

قدر�ت تناف�صية عالية جلهة �الأ�صعار«.

�ل�رش�ئية  �لقدرة  »تر�جع  �أن  على  د 
ّ
و�صد

من  �للبنانيني  من  كبرية  �رشيحة  لدى 

�صهده  �ل��ذي  �القت�صادي  �لرت�جع  ج��ر�ء 

�ل�صينية،  �ملنتجات  من  جعل  لبنان، 

�ملتدنية �ل�صعر و�جلودة، مناف�صة حقيقية 

ملنتجاتنا وال �صيما �أننا نعاين من �رتفاع 

تكاليف �الإنتاج يف لبنان بن�صب كبرية«.

يف  �صاهم  �ل��وق��ت  »ع��ام��ل  �أن  وك�صف 

�صمح  �إذ  �ملناف�صة  ه��ذه  ح��دة  تخفي�ص 

يف  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��و�رق  بلم�ص  للزبائن 

ن ظروف وجود منتجاتنا 
ّ
�جلودة، ما ح�ص

عليها  �ل��ط��ل��ب  ك 
ّ
وح����ر �الأ����ص���و�ق  يف 

ت�صاعديًا«.

�أن »�ل�رشكة تقدم خدمات ما  �إىل  و�أ�صار 

عمل  فريق  عرب  زبائنها  �إىل  �لبيع  بعد 

�الأعطال  �كت�صاف  على  ق��ادر  حم��رتف 

ومعاجلتها يف وقت قيا�صي«.

�جلديد  �لعهد  »يحمل  �أن  �لقي�صي  و�أم��ل  

متجه  لبنان  ب��اأن  توحي  تفاوؤل  ب��و�در 

�ل�صعيد  على  �صيما  وال  �الأف�صل  نحو 

ر�حة  ت�صهد  �الأ���ص��و�ق  لعل  �القت�صادي 

الزمتها  �لتي  �لركود  حال  وتنتهي  ما 

طوياًل«.

Multi-national Business Co..     عقود من التطور 
القيسي: المنافسة الصينية أبرز التحديات

3

 MBC( Multi-national( �صارت 

Business Co.، على طريق �لنجاح 

عملت  �إذ  عامًا،  ثالثني  خالل 

بكفاءة  عقود  ثالثة  مر  على 

��حرت�ف �صاهما يف حجز مكاٍن 

مرموٍق لها يف �ل�صوق ���صعها 

على �صكة متو��صلة من �لنجاح 

عام  منذ  �لنقطاع  تعرف  مل 

.1996
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كرامبل .. جودة عالية وتطور مستمر
اسكندر: متفائلون رغم التحديات

و�الإقت�صاد«،  »�ل�صناعة  مع  حديث  يف 

ل�صناعة  كر�مبل  �رشكة  مدير  غا�ص 

يف  ��صكندر  عادل  و�حللويات  �ل�صوكوال 

غزت  �لتي  �ل�رشكة  جن��اح  ق�صة  ���رشد 

�لد�خلية كما �خلارجية. و�عترب  �الأ�صو�ق 

��صكندر �أن »ما مّكن »كر�مبل« من �لتميز 

�إ�صافة �ىل �جلودة  يف �صناعة �ل�صوكوال 

�الهتمام  هو  �ملميزة  و�لنكهة  �لعالية 

باجلمالية �لتي ت�صفي على �ملنتج رونقًا 

يجعله حمببًا لدى �مل�صتهلكني«. 

�حلا�صلة  �لتطور�ت  »مو�كبة  �أن  ور�أى 

�صناعة  جمال  يف  �لعاملية  �الأ�صو�ق  يف 

وقوة  زخ��ٍم  �إعطاء  يف  �صاهم  �ل�صوكوال 

لل�رشكة«. وك�صف �أن »�ل�رشكة تو�كب هذه 

�لتطور�ت عرب ح�صور �ملعار�ص �لدولية 

على  ل��الإط��الع  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف 

�ملو�د و�ملنتجات �جلديدة«.

ارتفاع كلفة اإلنتاج
يات كبرية 

ّ
و�أ�صار ��صكندر �ىل »وجود حتد

�رتفاع  �ل�صناعي يف ظل  �لقطاع  تو�جه 

�رتفاع كلفتي  �لناجتة من  �الإنتاج  كلفة 

�لطاقة و�ليد �لعاملة، �إ�صافة �ىل �رتفاع 

�أ�صعار �ملو�د �الأولية«.

و�أمل من »�لدولة دعم �لقطاع �ل�صناعي 

ة 
ّ
متدني بكلفة  نظيفة  طاقة  تاأمني  عرب 

د �لعاملة 
ّ
و�لعمل على حت�صني ظروف �لي

�للبنانية للحد من هجرة �ل�صباب وت�صهيل 

ل�صد  �الأجنبية  �لعاملة  باليد  �ال�صتعانة 

�لعاملة  �ليد  نق�ص  من  �لناجت  �ل��ف��ر�غ 

�للبنانية«. كما دعا »�لدولة �ىل تخفي�ص 

ة، 
ّ
�الأولي �ملو�د  على  و�لر�صوم  �ل�رش�ئب 

حيث �إنها توؤدي �أي�صًا دور�ً يف رفع �أ�صعار 

�ملنتجات وخف�ص قدر�تها �لتناف�صية«.

أسواق جديدة
ولفت ��صكندر �ىل �أن »�لرت�جع �لذي �صهده 

�أرخى  �ملا�صي  �لعام  �للبناين  �القت�صاد 

ى �ىل 
ّ
بظالله على �لقطاع �ل�صناعي ما �أد

�أزمة يف ت�رشيف �الإنتاج وو�صع بع�ص 

ت �ىل �رشف 
ّ
�مل�صانع يف حال حرجة �أد

ق�صم من �ملوظفني لديها«.

حافظت  كر�مبل  »�رشكة  �أن  على  د 
ّ
و�صد

�الندفاع نحو  �إنتاجيتها من خالل  على 

�أ�صو�ق جديدة وال �صيما �الأ�صو�ق �لعربية 

�لعاملية  �الأ���ص��و�ق  بع�ص  �ىل  �إ�صافة 

�مل�صتوى  على  �حلفاظ  يف  �صاعدها  ما 

��صتمر�ريتها  ل�صمان  الأعمالها  �ملطلوب 

وتخّطي �الأزمة باأقل خ�صائر ممكنة«. 

جهود الصناعيين
خطط  وج���ود  ع��ن  ���ص��وؤ�ل  على  رد  ويف 

على  ��صكندر  د 
ّ
�صد  ،2017 لعام  عية 

ّ
تو�ص

�أنه »رغم �الأزمات �ملتالحقة يف �ملنطقة 

للم�صتقبل،  �صبابية  �صورة  تر�صم  و�لتي 

وعدم  �ملعوقات  لتخطي  باالأمل  نتم�صك 

�ال�صتقر�ر يف �الأ�صو�ق من خالل �حلفاظ 

هذه  �أن  �صيما  وال  �الإن��ت��اج  ج��ودة  على 

يف  �للبناين  �ل�صناعي  تبقي  �جل���ودة 

ة �ملناف�صات«. 
ّ
رين رغم �صد

ّ
طليعة �مل�صد

�إر�صاء  �جلديد  »�لعهد  من  ��صكندر  و�أم��ل 

ااًل يف 
ّ
جو من �ال�صتقر�ر �إذ يوؤدي دور�ً فع

حت�صني وتعزيز منو �لقطاع �ل�صناعي«. 

�صيما  وال  بامل�صتقبل  تفاوؤله  عن  و�أعرب 

�أ�صو�ق  �ىل  �لتطلّع  د�ئمة  »كر�مبل  �أن 

�صيكون  �لنجاح  �أن  و�ع��ت��رب  ج��دي��دة«، 

حليف �لقطاع �مل�صتمر »فعلى �لرغم من 

حجز  من  �لقطاع  متّكن  ات 
ّ
�لتحدي كل 

�خلارجية  �الأ�صو�ق  يف  له  مرموق  مركز 

�للبنانيني  �ل�صناعيني  جهود  بف�صل 

نحو  �ل�صعي  عن  يومًا  يتو�نو�  مل  �لذين 

�لتطور ومل يتوقفو� يومًا عن �لبحث عن 

�ل�صبل �ملوؤدية �إليه فاأتى جناح �ل�صناعة 

�للبنانية وتاألقها يف �الأ�صو�ق �خلارجية 

ثمرة لذلك«.

�لعالية ��لتطور  �صّكلت �جلودة 

�أ�صا�صيني  عاملني  �مل�صتمر 

�رصكة  �تاألق  �صاهما يف جناح 

�ل�صوكول  ل�صناعة  »كر�مبل 

��حللويات« على مدى ع�رص�ت 

�لقيمون  يحر�ش  �إذ  �ل�صنني، 

�إ�صتخد�م  على  �ل�رصكة  على 

�لأجنبية  �ملكونات  �أنو�ع  �أجود 

�إنتاج  تقدمي  بهدف  ��لأ�ر�بية 

�مل�صتهلك،  �ىل  �جلودة  عايل 

�لأ�صو�ق  �لوج  على  �قادر 

بقدر�ت  متتعه  عرب  �خلارجية 

ربح  من  كبية متكنه  تناف�صية 

�تكري�ش  �ملناف�صات  حتدي 

ح�صوره يف �لأ�صو�ق. 

حافظت »كرامبل« خالل 

عام 2016 على إنتاجيتها 

من خالل االندفاع نحو 

أسواق جديدة وال سيما 

األسواق العربية
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�صناعة  قطاع  يف  بثقة  �صامات  �ألبان  �صارت   

عام  �نطالقتها  منذ  لبنان  يف  ��لأجبان  �لألبان 

تقدمي  على  حر�صت  �لتي  �هي  ل،  كيف   ،1992

منتجات طبيعية 100 % �إىل زبائنها �إميانًا منها 

بقاء يف  ل  ��أن  �لأف�صل،  ي�صتحق  �مل�صتهلك  باأن 

�ل�صوق �إل للجودة �لأعلى.

لغمار  خو�صه  حنا  غابي  �صامات  �ألبان  وموؤ�ص�ص  مدير  يروي 

�أقفل  و�ل��ذي  �ملطاعم  �أح��د  يف  موظفًا  كان  �أن  بعد  �ل�صناعة 

�صّتى  وظروفًا  �حلرب  �أيام  ي�صتذكر  �الأهلية.  �حلرب  �ندالع  مع 

�كت�صف �صغفه به،  �ل�صناعي حيث  �لقطاع  �لعمل يف  دفعته �ىل 

وجهوزيته ملو�جهة �لتحديات �لتي يحملها، وقدرته على �الإيفاء 

بالتز�ماته جتاه �لتجار �لذين يولونه �لثقة ويحر�صون للحفاظ 

على �أف�صل �لعالقات معه.

ألبان شامات .. منتجات طبيعية 100 %
حنا: خيار »التفّرد« ضمن نجاحنا

طعم تقليدي
ربع  مر  على  به  ك 

ّ
ومت�ص �تخذه  خيار�ً  د 

ّ
»�لتفر كان  حلنا  وفقًا 

زت بجودتها �لعالية وطعمها �لتقليدي 
ّ
قرن، فقدم منتوجات متي

��صتمر�رية  �صمنت  �ل�صوق  من  جيدة  ح�صة  نيله  يف  �صاهم   ما 

�مل�صنع وتطوره«.

تو�صيع  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  �صامات  »�ألبان  �ن  على  د 
ّ
و�صد

�صبكة زبائنها بطريقة منظمة تتو�فق و�إنتاج م�صنعها«. وقال: 

»مل ن�صلك يومًا طرقًا ملتوية بغية رفع مبيعاتنا وتو�صيع د�ئرة 

زبائننا، بل �إن بناء �لعالقات مع �لزبائن حتكمه ح�صابات دقيقة 

حول قدرة �مل�صنع على تلبية �حتياجاتهم �إذ �إن �إنتاج �صامات 

يتمتع مبعايري معينة ت�صكل خطًا �أحمر يف �صيا�صة �ألبان �صامات 

ال يجوز �مل�ص به«.

تو�جدنا  ل�صمان  �أ�صا�صيًا   دور�ً  لزبائننا  باأن  »نوؤمن  و�أ�صاف: 

�مل�صد�قية  �أ�صا�صها  عالقات  و�إياهم  نبني  لذلك  �الأ�صو�ق،  يف 

و�اللتز�م، وما ي�صاعدنا �أكر يف �صون هذه �لعالقات هو �إ�رش�فنا 

ما  معهم  مبا�رشة  و�لتعاطي  �لعمل  تفا�صيل  �أدق  على  �ملبا�رش 

الإمكانية  وروؤيتهم  مالحظاتهم  �أبرز  عند  �لوقوف  من  ميكننا 

تطوير �ملنتجات وتقدمي �الأف�صل �إليهم«.

فوضى ومنافسات
دة �إىل 

ّ
و�إذ ك�صف عن �أن »�ألبان �صامات تقدم �أنو�ع منتجات متعد

�ألبان �صامات  �أعلن »�أن  �ألبان و�أجبان و�صنكلي�ص«،  زبائنها من 

�الإطار  هذ�  و�صتعمل يف  �لتطور  متو��صلة من  ت�صري على طريق 

حاجات  مو�كبة  بهدف  قريبة  فرتة  يف  م�صنعها  تو�صيع  على 

�ل�صوق وتلبية �لطلب �ملتز�يد عليها«.

تتمثل  �صامات  عمل  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  »�أبرز  �أن  و�أعلن 

بع�ص  بها  يقوم  �لتي  �مل�رشوعة  غري  و�ملناف�صات  بالفو�صى 

�ملز�رعني �لذين ال ينتمون �ىل �لقطاع«.

ودعا �لدولة �ىل تنظيم �لقطاع �ل�صناعي وحمايته �إذ �إن بع�ص 

�لثقة  عامل  وتك�رش  �صمعته  �ىل  ت�صيء  قد  �خلاطئة  �ملمار�صات 

�لتي جهد �ل�صناعيون ع�رش�ت �ل�صنني لبنائه.

انتعاش اقتصادي
�إذ عاي�صت  2016 كان عامًا �صعبًا للغاية  �أن »عام  و�عترب حنا 

�الأ�صو�ق حال ركود �صديدة �أّثرت يف عمل �ملوؤ�ص�صات ب�صكل كبري«. 

د على �أن �نتخاب رئي�ٍص للجمهورية وت�صكيل حكومة �أنع�صا 
ّ
و�صد

�الأ�صو�ق بع�ص �ل�صيء، ما يب�رّش باأننا تخطينا �الأوقات �حلرجة 

على �ل�صعيد �الإقت�صادي«.

من  �لرغم  على  �صامات  �ألبان  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن   
ّ

وعرب

�ألبان  بنتها  �لتي  �مل�صد�قية  �إن  �إذ  تو�جهها،  �لتي  �لتحديات 

�صامات وثقة �لزبائن �لتي �كت�صبتها ال بد �أن يقود� جناحها مهما 

�صعبت �لظروف وكرت �لتحديات. 

األبان واأجبان �صامات



األبان واأجبان �صامات

�سامات - �سارع احلارة - تقاطع كني�سة مار تقال

هاتف: 505752 70 961
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�نفتاحها �خلارجي هذ� �صمن ��صتمر�ريتها، 

�إذ �أ�صار مدير »مكي لتجهيز �الأفر�ن و�إنتاج 

خطوط �خلبز �للبناين« جنيب مكي، �ىل �أن 

ر 
ّ
»هذ� �النفتاح و�صعها على طريق �لتطو

�للبنانية  �ل�صوق  �صيق  فمع  ع. 
ّ
و�لتو�ص

وحمدوديتها، كان هذ� �النفتاح �رشوريًا 

لتعزيز عمليات �الإنتاج وتوزيعها«.

آليات عمل دقيقة
»مكي  على  »�لقيمني  �أن  على  د مكي 

ّ
و�صد

�خلبز  خطوط  و�إن��ت��اج  �الأف���ر�ن  لتجهيز 

�أعلى  ت��ق��دمي  �أه��م��ي��ة  �أدرك����و�  �للبناين« 

يف  لها  مكان  حلجز  �جل��ودة  م�صتويات 

دقيقة  عمل  �آليات  و�صعو�  ولذلك  �ل�صوق، 

عمليات  مر�قبة  على  حتر�ص  وو��صحة 

�لت�صنيع يف مر�حلها كافة«. وقال: »هذه 

يف  بال�صمود  لنا  ت�صمح  مل  �الإ�صرت�تيجية 

من  مّكنتنا  بل  فقط،  �ملناف�صات  وج��ه 

ز يف �صوق م�صبعة باإنتاج من خمتلف 
ّ
�لتمي

�لدول«.

زة 
ّ
متمي نقدمها  �لتي  »�الأف��ر�ن  و�أ�صاف: 

�مل�صتخدمة  �ملتطورة  �لتقنيات  جلهة 

ز بالب�صاطة و�لبعد من �لتعقيد، 
ّ
و�لتي تتمي

�ل�صتانل�ص  مادة  من  �صنعها  �ىل  �أ�صافة 

�صتيل و��صتخد�منا الأجود �أنو�ع �لقطع، ما 

بعيد�ً  مديد�ً  وعمر�ً  متانة  �الأف��ر�ن  يعطي 

من �الأعطال«.

و�إنتاج  �الأف��ر�ن  لتجهيز  »مكي  �أن  و�أعلن 

لزبائنها  تقدم  �للبناين«  �خلبز  خطوط 

تت�صمن  �ملنتجات  من  و��صعة  مروحة 

�لعربي،  �خلبز  الإنتاج  �آلية  �إنتاج  خطوط 

خطوط �آلية الإنتاج خبز الفا�ص و�لتورتيال، 

�ل�صحي،  �لتنور  خبز  الإنتاج  �آلية  خطوط 

وخطوط �آلية الإنتاج خبز �ل�صاباتي«.

ولفت �ىل �أن »هذه �الأمور جمتمعة مّكنتها 

�ىل  �إ�صافة  لزبائنها،  كفاالت  منح  من 

عرب  لهم  �لتقني  �لدعم  تقدمي  على  �لعمل 

�ل�صيانة  وخدمات  �لبيع  بعد  ما  خدمات 

�ل��ذي��ن  �لفنيني  م��ن  ف��ري��ق  ع��رب  ك��اف��ة، 

من  متّكنهم  ك��ب��رية  ب��خ��رب�ت  يتمتعون 

معاجلة �أي خلل �أو عطل ب�رشعة قيا�صية«.

تمّيز القطاع
و�أ�صار مّكي �ىل »�أن عو�مل كثرية �صاهمت 

يف �زدهار قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية يف 

حد  على  و�لد�خلية  �خلارجية  �الأ���ص��و�ق 

على  �أثبتت  �لقطاع  منتجات  �إن  �إذ  �صو�ء، 

�جل��ودة  خ��الل  من  زها 
ّ
متي �ل�صنو�ت  مر 

�لذي  ومذ�قها  بها  تتمتع  �لتي  �لعالية 

يف  �للبنانيني  �ملغرتبيني  حنني  يدغدغ 

�الأ�صو�ق �خلارجية ويجعلها من خيار�تهم 

�ملف�صلة لدى �الإ�صتهالك«.

ز 
ّ
متي �أ���ص��ب��اب  �أه���م  »�أح���د  �أن  �ىل  ول��ف��ت 

بني  �خلرب�ت  تبادل  هو  وحد�ثته  �لقطاع 

فردية  مببادر�ت  �للبنانيني  �ل�صناعيني 

�لقطاع  بعمل  �إميانهم  يوؤكد  ما  منهم، 

�لتي  �لتحديات  تخطي  على  و�إ�رش�رهم 

من  مزيد  نحو  قدمًا  و�مل�صي  تو�جهه 

�لنجاح«.

�نعكا�صات  �ل�صورية  »لالأزمة  �أن  و�عترب 

على عمل �لقطاع تتاأرجح بني �الإيجابية 

�حلدود  �إقفال  �صاهم  و�ل�صلبية. ففي حني 

�لربية يف تر�جع �صادر�ت �لقطاع مقارنة 

�لد�خلي  �لطلب  �رتفع  �ل�صابقة،  بال�صنو�ت 

تعزيز  يف  دور�ً  �أدى  ما  منتجاته،  على 

�إنتاجية �مل�صانع«.

غياب الدعم
د مّكي على وجود جملة من �لتحديات 

ّ
و�صد

تو�جه �لقطاع تتمّثل يف غياب �لدعم �لذي 

ي�صاهم يف رفع تكلفة �الإنتاج، فمع وجود 

�ل�رش�ئب �ملرتفعة و�رتفاع تكلفة تاأمني 

�الإنتاج  كلفة  ترتفع  �لكهربائية  �لطاقة 

�للبناين  �ل�صناعي  ق����در�ت  وت�صعف 

�لتناف�صية«.

�للبنانية  »�ل�صناعة  �أن  �ىل  لفت  كما 

�لتقنية،  �لكفاء�ت  يف  نق�ص  من  تعاين 

�الأ�صا�صية  �لتحتية  �لبنى  وجود  و�نعد�م 

»مكي  �أمام  �لنجاح  طريق  تعبيد  يف  �لعالية  �جلودة  �صاهمت 

لتجهيز �لأفر�ن ��إنتاج خطوط �خلبز �للبناين«، على مر 25 عامًا. 

�إذ �رصّع �حلر�ش على تقدمي �أعلى م�صتويات �جلودة �أبو�ب �لأ�صو�ق 

عمان،  �لإمار�ت،  د�ل  يف  لها  موطئًا  فوجدت  �أمامها،  �خلارجية 

�ل�صعودية، قطر �د�ل �خلليج �لعربي ��لد�ل �لأفريقية ��لأ�ر�بية.

مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز اللبناني .. عنوان الجودة
مّكي: نتمّيز بتقنياتنا المتطّورة
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الإن�صاء �مل�صانع و�صط �رتفاع كلفة متويل 

�حلماية  وغ��ي��اب  �لت�صغيلي  �ل��ر�أ���ص��م��ال 

�لتمويل  حجم  و�صاآلة  �لوطني،  لالإنتاج 

�إ�صافة  �لت�صليفات،  جممل  من  �ل�صناعي 

�ملر�فئ  عرب  �لت�صدير  كلفة  �رتفاع  �ىل 

�للبنانية«.

إجراءات داعمة
�لرغم  على  �لدعم  غياب  مكي  و��صتغرب 

�صعيد  على  ودوره  �لقطاع  �أهمية  من 

�الإقت�صاد �لوطني وقدرته على �صخ فر�ص 

عمل يف �ل�صوق وبالتايل �حلد من �لبطالة 

وتخفيف �آثارها �الإجتماعية«.

د على »�رشورة و�صع ر�صوم جمركية 
ّ
و�صد

من  �مل�صتوردة  �ملنتجات  على  عالية 

حتد  وتقنية  مالية  قيود  وفر�ص  �خلارج 

من دخولها �ىل �ل�صوق �للبنانية ومناف�صة 

�الإنتاج �لوطني«.

كما ر�أى »وجوب تخفي�ص كلفة �لت�صدير 

بهدف  �للبنانية  �ملر�فئ  عرب  �صيما  وال 

�لتناف�صية  �للبناين  �الإنتاج  قدر�ت  زيادة 

يف �ال�صو�ق �خلارجية«.

وك�صف عن خطط تو�صعية ل�»مكي لتجهيز 

�للبناين«  �خلبز  خطوط  و�إنتاج  �الأف��ر�ن 

ت�صمح  �لقريب  �مل�صتقبل  يف  �خل��ارج،  يف 

بتو�صيع �صبكة �لزبائن وذلك عرب �مل�صاركة 

يف معار�ص ومنح وكاالت خارجية. 

تفاؤل كبير
مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  مكي   

ّ
وعرب

وجود  رغم  على  �ل�صناعي  �لقطاع 

حتديات كثرية، �ذ �ن �لقطاع �ثبت على 

مر ع�رش�ت �ل�صنو�ت ويف �أحلك �لظروف، 

�الأزمات  مو�جهة  يف  وقدرته  �صالبته 

حيث متكن من حتقيق منو الفت و�دخال 

�الأ���ص��و�ق  وغ��زو  �مل�صانع  �ىل  �حل��د�ث��ة 

ذكر من 
ُ
�خلارجية يف ظل غياب �ي دعم ي

عن  تغا�صت  �لتي  �ملتعاقبة  �حلكومات 

�أهمية �لقطاع.

عمل  مب�صتقبل  كبري�ً  ت��ف��اوؤاًل  �أب��دى  كما 

خطوط  و�إن��ت��اج  �الأف���ر�ن  لتجهيز  »مكي 

�خلبز �للبناين« �لتي متكنت منذ �نطالقتها 

من ك�صب ثقة �لزبائن ووالئهم، فتطورت 

�صلوك  �صتتابع  �صك  ودون  وتو�صعت، 

على  �لعمل  ظل  يف  �صيما  ال  �لطريق  هذ� 

تطورها  تعّزز  تو�صعية  ��صرت�تيجيات 

وتقدمها.

تؤازر »مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز 

اللبناني« زبائنها عبر خدمات الصيانة التي يقدمها 

 فريق من فنيين يتمتعون بخبرات كبيرة 

 تمّكنهم من معالجة اي خلل 

او عطل بسرعة قياسية



Phone
Mobile
Address
Factory
E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439
+961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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�جلودة �لعالية و�ملذ�ق �ل�صهي جعال »و�فكو 

ليمتد« يف �صد�رة �ل�رشكات �لعاملة يف جمال 

مدى  على  وم�صتقاتها  �ملرتديال  �صناعة 

�إذ وفقًا ملدير �ملبيعات  20 عامًا،  �أكر من 

�ل�رشكة  »تر�عي  طبارة  م�صطفى  و�لت�صويق 

و�ل�صالمة  �ل�صحة  معايري  كبري  ح��د  �ىل 

�لعاملية، �ذ حر�صت على �لتو��صل مع عدة 

�ختيارها  ووقع  م�صنعة،  �أجنبية  �رشكات 

على  حائزة  وهي  �أف�صلها،  من  و�حدة  على 

iso 22000 وiso 9001 لتويل مهمة ت�صنيع 
وفق  �ملتعددة،  باأنو�عها  »�حلّلة«  مرتديال 

و�لنظافة،  و�لنوعية  �جل��ودة  معايري  �أعلى 

�إ�رش�ف كامل من فريق عمل  كل ذلك حتت 

للتاأكد  �ل�رشكة  قبل  �إنتد�به من  جدي جرى 

من ح�صن �صري �لعمل«.

وك�صف �أن »جمعية �ملرب�ت �خلريية تتوىّل �الإ�رش�ف �ل�رشعي على 

� من �لذبح مرور�ً بالت�صنيع ولغاية 
ً
�الإنتاج بجميع مر�حله، بدء

�ل�رشيعة  معايري  وفق  لل�صحن  و�إع��د�ده��ا  �ملنتجات  تو�صيب 

�الإ�صالمية. �الأمر �لذي �أثبت فاعليته على مدى �ل�صنني �ل�صابقة«.

منافسات شديدة
�الأ�صو�ق  �أن  �ىل  طبارة  م�صطفى  �أ�صار  و�إذ 

»هذه  �أن  �ىل  لفت  �صديدة،  مناف�صات  ت�صهد 

�ل�صحي  �إطارها  عن  تخرج  مل  �ملناف�صات 

�ل�صحية  �ملعايري  و�لتز�م  �جلودة  تعتمد  �إذ 

هذه  من  خ�صية  »ال  �أن  وك�صف  لها«.  �أ�صا�صًا 

�إنتاجًا  ليمتد«  »و�فكو  تقدم  �إذ  �ملناف�صات 

متلك  وبالتايل  كبري  حد  �ىل  �جل��ودة  عايل 

حجز  من  متكنها  كبرية  تناف�صية  ق��در�ت 

مكاٍن لها يف �ل�صوق«.

»�ل�رشكة  �أن  �إىل  �صوؤ�ل  على  رد  يف  و�أ�صار 

تخو�ص هذه �ملناف�صات بثقة وفرح �إذ تعترب 

�أنها �صتحمل �إيجابيات عديدة �إىل �مل�صتهلك، 

حيث ت�صغل �ملو�د �لغذ�ئية، وحتديد�ً �للحوم 

وم�صتقاتها،  �ملرتديال  ومن �صمنها  �ملربدة 

على  �ملطلوبة  �الإ�صتهالكية  �ملنتجات  الئحة  من  كبري�ً  حيز�ً 

�أو�صع نطاق. فهذه �ملنتجات �صديدة �حل�صا�صية ويتطلب �إعد�دها 

وت�صنيعها وتغليفها عناية مركزة ونظافة عالية، ومن �صاأن هذه 

�ملناف�صات ت�صكيل د�فع للم�صنعني اللتز�م �ملعايري �ملطلوبة«.

»الُحلّة«.. 20 عامًا من الجودة 
مصطفى طبارة: ننافس بثقة
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ز مياه �صفا بعملها وفقًا ملعايري مميزة، حيث 
ّ
وفقًا ل�صم�ص »تتمي

�لعبوة  �ىل  �مل�صدر  من  مبا�رشة  تخرج  بل  للتكرير  تخ�صع  ال 

كبري  حد  �ىل  باملعادن  غنية  يجعلها  ما  �مل�صتهلك،  �ىل  لت�صل 

وذ�ت مز�يا �صحية عالية جد�ً«.

مسيرة جيدة
على  �صفا  مياه  »م�صرية  على  �لكبري  ر�صاه  عن  �صم�ص  و�أع��رب 

تو�جد�ً يف  لها  �إن  �إذ  ن�صاأتها،  تلت  �لتي  �ل�صنو�ت �خلم�ص   مدى 

خمتلف �الأ�صو�ق �للبنانية، حيث تتمتع بح�صة �أ�صا�صية من �صوق 

�إ�صافة �ىل  و�ل�صمال و�جلنوب  �إ�صافة �ىل �صوق بريوت  �لبقاع، 

�ملنت وك�رشو�ن«.

ولفت �ىل �أن »�ل�صوق �لرئي�صية ملياه �صفا تعترب �ل�صوق �خلليجية 

�إ�صافة �ىل �ل�صوق �الأوروبية وال �صيما �أن �لعبوة �صممت ب�صكل 

ز لتتالءم ومتطلبات �لزبائن هناك«.
ّ
ممي

�أخذ  فريق خا�ص  قبل  ت�صميمها من  �صفا مت  »عبوة  �أن  وك�صف 

بعني �الإعتبار معايري عدة«. 

خطط توسعية
2017، حيث  تو�صعية جديدة يف عام  �صم�ص عن »خطط  و�أعلن 

��صتثمار�ت جديدة يف �ل�رشكة بغية تو�صيع �مل�صنع  �صيتم �صخ 

وتكبري �أ�صطول �لتوزيع«.

�أ�صو�ق  �النفتاح على  »�لهدف من هذه �خلطة هو  �أن  د على 
ّ
و�صد

جديدة يف �خلارج وتكبري �لتوزيع �ملحلي«. وقال: »قدرة �مل�صنع 

�ىل  للدخول  لكن  �للبنانية،  �ل�صوق  حاجات  لتلبية  كافية  حاليًا 

نكون على  �أن  �ل�صعودية نحتاج  �ل�صوق  �صيما  �أ�صو�ق جديدة وال 

��صتعد�د د�ئم ملو�كبة �لطلب مهما تعاظم وعدم �خلروج من �ل�صوق 

نتيجة �صعف �إنتاجيتنا حتى ال نفقد ثقة �ملتعاملني معنا«.

التحدي األكبر
يف  يبقى  �صفا  مياه  �أمام  �الأ�صا�صي  »�لتحدي  �أن  �صم�ص  ور�أى 

�صوء  يف  بها  تتمّتع  �لتي  �لعالية  باجلودة  �مل�صتهلكني  �إقناع 

�ملناف�صات غري �ل�رشيفة و�مل�صاربات �لتي ت�صهدها �ل�صوق«.

�صفا  مياه  حتاول  �حلا�صلة،  �مل�صاربات  �صوء  »يف  �أنه  �ىل  و�أ�صار 

�الإلتفات ب�صكل �أكرب نحو �الأ�صو�ق �خلارجية لتعزيز تو�جدها هناك«.

 ISO:22000 �جلودة  �صهادة  على  حائزة  �صفا  »مياه  �أن  وك�صف 

و�صهادة �الإد�رة �ل�صحيحة ISO:9001 و�صهاد�ت تثبت ممار�صاتها 

�ل� �ىل  �إ�صافة   ،GMP و   GHP �ل�صحيحة  و�ل�صناعية  �ل�صحية 

HACCP«. و�أعلن �أن »م�صنع مياه �صفا �صديق للبيئة حيث تعمل 
موّلد�ت �لكهرباء على �ملازوت و�لطاقة �ل�صم�صية يف �آٍن و�حد«.

عمليات  �أن  �صيما  وال  �صفا  مياه  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  و�أعرب 

�ملرحلة  خالل  و�لنمو  �لتقدم  من  مبزيد  تعد  �مل�صنع  تو�صيع 

�ملقبلة«.

منذ  �ل�صفا  مياه  ��صع  يف  »�لتمّيز«  �صاهم 

�لنجاح  درب  على  �صنو�ت   5 قبل  �نطالقتها 

��لتو�ّصع، �ذ متكنت خالل فرتة ق�صية من حيازة 

ح�صة رئي�صية من �لأ�صو�ق �لد�خلية ��لو�صول �ىل 

من  ���صعًا  قبوًل  لقيت  �خلارجية حيث  �لأ�صو�ق 

طريقها  �صتجد  تو�ّصعية  مّهد خلطط  �مل�صتهلكني 

�إىل �لتنفيذ خالل �لعام �حلايل.

مت�صلحًا بخربة ��لده �لتي تفوق ربع �لقرن يف 

جمال تعبئة �ملياه، يعمل مدير �رصكة �صفا حممد 

�لذي  �ملوقع  �ىل  �صفا  مياه  �إي�صال  على  �صم�ش 

ت�صتحقه يف �ل�صوق، فاإميانه بتقدمي منتج عايل 

ل�رص�ط  مر�ٍع  �لعبوة،  لناحية  متمّيز  �جلودة، 

جناٍح  من  يقني  على  يجعله  �ل�صحّية  �ل�صالمة 

كبي ينتظره يف لبنان ��خلارج«.

مياه شفا.. من قلب الطبيعة إلى قلبك
شمص: مزيد من اإلنفتاح في 2017
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عملت حلويات �ل�صلطان على مر 3 عقود على 

�أج��ود  ��صتخد�م  عرب  �جل��ودة  معدالت  �صبط 

�أنو�ع �ملو�د �الأولية ما مّكنها من تقدمي �إنتاج 

مر�ٍع ملعايري �ل�صالمة �لغذ�ئية حاز على ثقة 

حلويات  مدير  و�أ�صار  بجد�رة.  �مل�صتهلكني 

�أن  �ىل  �الإط��ار  هذ�  يف  جابر  حممد  �ل�صلطان 

»حلويات �ل�صلطان وبهدف �حلفاظ على جودة 

�أف�صل  مع  �لتعامل  على  حتر�ص  �إنتاجها 

دين �حلائزين على �صهاد�ت جودة تثبت 
ّ
�ملور

م�صد�قيتهم يف �الأ�صو�ق«.

حر�صت  �ل�صلطان  »حلويات  �أن  على  و�صّدد 

زبائنها  م��ع  �ل��ع��الق��ات  �أف�����ص��ل  ب��ن��اء  على 

مالحظات  باأي  و�الأخذ  �آر�ئهم  عند  و�لوقوف 

ما  �ملنتجات،  وتطوير  ت�صاهم يف حت�صني  قد 

�إنها م�صية متو��صلة من �لنمو ��لتطور �صارتها »حلويات �ل�صلطان« منذ 

عام 1986، مقدمة لزبائنها �أف�صل �أنو�ع �حللويات �لعربية ��لإفرجنية 

ما �أك�صبها ثقتهم ��لءهم �حجز مكاٍنًا مرموٍقًا لها يف �لأ�صو�ق«.

حلويات السلطان .. 30 عاماً من النجاح 
جابر: فروع جديدة في 2017

بالتو�صع  لها  و�صمح  معهم  م�صد�قيتها  عّزز 

 3 تتو�جد فيها عرب  �لتي  �للبنانية  �ل�صوق  يف 

فروع«.

2016 .. عامًا مفصليًا
عامًا  ك��ان   2016 »ع��ام  �أن  جابر  و�ع��ت��رب 

مف�صليًا حللويات �ل�صلطان �إذ �صهدت تطوير�ً 

�إ�صافة �ىل تطوير�ت  �لنبطية  كبري�ً يف فرع 

كثرية يف �ملعمل يف ميفدون و�مل�صتودعات«. 

وك�صف عن »خطة تو�صعية ت�صمل فتح فروع 

�إدخ��ال  �ىل  �إ�صافة   ،2017 عام  يف  جديدة 

و�صّدد  �الإنتاج«.  خطوط  �ىل  جديدة  �أ�صناف 

در��صة  وفقًا  تو�صع  �خلطة  »ه��ذه  �أن  على 

لل�صوق حتّدد نقطة متركز �لزبائن و�ملنتجات 

�الأكر طلبًا يف �الأ�صو�ق«.

ومن  جيدة  �لقطاع  يف  »�ملناف�صة  �أن  و�عترب 

وتقدمي  �لتطور  من  مزيد  نحو  دفعه  �صاأنها 

جودة �أف�صل �إىل �مل�صتهلكني«.

غياب الدعم
يو�جه  �ل�رشكة  عمل  »�أن  عن  جابر  وك�صف 

حتديات عديدة تتمثل بارتفاع تكاليف �الإنتاج 

و�لتي ز�د من حّدتها غياب �لبنى �لتحتية وال 

�صيما �لكهرباء و�ملياه، قي ظل غياب �أي دعم 

�لدولة«. و�أعرب عن ت�صاوؤمه من م�صتقبل  من 

دوره��ا  �أد�ء  عن  �لدولة  غياب  �إن  �إذ  �لعمل 

�الأ�صا�صي يف دعم �لقطاعات �الإقت�صادية يحد 

ر �ل�رشكات ويعر�ص ��صتمر�ريتها يف 
ّ
من تطو

ظل �الأزمة �الإقت�صادية للخطر«.

حلويات السصلطان
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كوجو  �لدين  خري  »�أبناء  موؤ�ص�صة  م�صرية  ت��ز�ل  وال  مرت  عامًا   89
بقيت  وقد  ال،  كيف  م�صتمرة،  �ملر�عي(  )�ألبان  و�لتجارة«  لل�صناعة 

�جلودة �لعالية رفيقتها �لد�ئمة على مر ع�رش�ت �ل�صنني.

�صبط  بغية  �ملوؤ�ص�صة  عمل  على  �لقيمون  يتخذها  عديدة  �إج��ر�ء�ت 

�ملنتج  يخ�صعون  حيث  �الإن��ت��اج،  عمليات  خ��الل  �جل��ودة  معايري 

لفحو�صات دورية لدى �ملخترب�ت �ملخت�صة يف مر�حل متعددة منها. 

ويف هذ� �الإطار، لفت مدير موؤ�ص�صة »�أبناء خري �لدين كوجو لل�صناعة 

و�لتجارة« خالد كوجو �ىل �أن »�ملوؤ�ص�صة تتوخى �أعلى معايري �ل�صالمة 

�لغذ�ئية حيث تلتزم �ل�رشوط �ملفرو�صة كافة من �لوز�ر�ت �ملخت�صة، 

ما يبعث جو�ً من �الإطمئنان لدى زبائنها �لذين يولونها �لثقة و�لوالء، 

حيث يو�ظبون منذ ع�رش�ت �ل�صنو�ت على ��صتهالك منتجاتها«.

تمّيز رغم المنافسات
و�صّدد كوجو على �أن »�ملوؤ�ص�صة ومنذ �نطالقتها عام 1928، حر�صت 

على تقدمي منتجات عالية �جلودة وما ��صتمر�ريتها وتطورها على مر 

كل تلك �ل�صنو�ت �إال دلياًل و��صحًا على م�صلكها هذ�«.

ز يف ظل �ملناف�صات �لكثرية 
ّ
و�أ�صار �ىل �أن »�ملوؤ�ص�صة متكنت من �لتمي

�لقطاع،  ي�صهدها  �ل��ت��ي 

تاأخذ  �صيا�صتها  �إن  �إذ 

�الأزم��ات  �الإعتبار  بعني 

�الإقت�صادية �لتي ي�صهدها 

لبنان بني �حلني و�الآخر«.

ال خطط توسعية
وك�صف كوجو �أن »�ملوؤ�ص�صة تتحفظ على �أي خطط تو�صعية يف �لوقت 

�لفر�غ  من  نتج  �لذي  �القت�صادي  �لرت�جع  �أن  �صيما  وال  �حلا�رش، 

�ل�صنتني  �ل�صلبية على عملها خالل  �ألقى بظالله  لبنان  �لرئا�صي يف 

�الأخريتني«.

ويف �إطار حديثه عن �لتحديات �لتي تو�جه عمل �ل�رشكة، لفت �ىل �أن 

تعد مبثابة  �الأولية  �ملو�د  ��صتري�د  ت�صهدها عملية  �لتي  »�الإج��ر�ء�ت 

�ملعرقلة وال �صيما جلهة �لفحو�صات د�خل مرفاأ بريوت«، و�عترب �أن 

لبنان  ي�صهدها  �لتي  �الإ�صتقر�ر  يتمّثل بحاالت عدم  �لتحديات  »�أبرز 

يف  �ل�رشكات  عمل  على  بظاللها  تلقي  و�لتي  و�الآخ��ر  �حل��ني  بني 

�لقطاعات �أجمع«. 

أبناء خير الدين كوجو .. 89 عامًا من الثقة
كوجو:  عدم اإلستقرار أبرز التحديات

�إنتاج �رصكة

�أبناء خي �لدين كوجو لل�صناعة ��لتجارة

�صارع �لرب�د - �صيد� لبنان - خليوي: 989861 3 961 - 828694 3 961

Produced by
Sons of Kheireddine KOUJOU

for Industry & Trade
Al Barrad Street - Saida - Lebanon - Mob.: 03 / 828 694 - 03 / 989861





العدد 160 ني�سان 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L202

مقابلة

ولفت �ىل �أن »هذه �لثقة �صمنت ��صتمر�رية �ل�رشكة و�صاهمت يف 

تو�صعها وال �صيما يف خطوط �إنتاجها حيث تقدم �أنو�عًا متعددة 

و�ملتنوعة  �ملختلفة  �لزبائن  طلبات  مو�كبة  بهدف  �الأفر�ن  من 

يف كال �الأ�صو�ق، �لد�خلية و�خلارجية«. و�أعلن �أن »�إنتاج �ل�رشكة 

ي�صم خط معد�ت �آيل الإنتاج �خلبز �لعربي، وخطًا �آيل الإنتاج خبز 

�لتنور و�ل�صوفان و�لتورتيال، و�أفر�نًا دو�رة خلبز �لباغيت و�لكعك 

�صمنت �جلودة جناح �رصكة بحر ل�صناعة �لأفر�ن، 

على مدى 32 عاما ،��رصّعت �أمامها �أبو�ب �لأ�صو�ق 

�خلارجية �لتي �أ�صحت مقر�ً ملا يقارب �ل�75 % من 

�إنتاجها، �إذ �أ�صار مدير �رصكة بحر �صامي بحر �ىل 

�أن »مر�عاة بحر غر�ب ملعايي �ل�صالمة �لغذ�ئية 

حيث تعتمد �نو�ع �صتانل�ش �صتيل خا�ش بالغذ�ء 

�قطع �أ�لية توؤمن عمر�ً مديد�ً لآلتها من �لأفر�ن، 

مّكنها من �كت�صاب ثقة �لزبائن ��لءهم«.

و�لكعك  �لباغيت  خلبز  طبقات  و�أف���ر�ن  و�لكاتو،  و�حللويات 

�أف��ر�ن  �صناعية،  خمار�ت  تخمري،  غرف  و�لكاتو،  و�حللويات 

معجنات، جميع معد�ت �الأفر�ن، عجانات، خفاقات، وقطاعات«.

قدرات تنافسية عالية
لها  يعني  �لذي حققته �رشكة بحر  »�لنجاح  �أن  �ىل  و�أ�صار بحر 

ومو�جهة  �لعقبات  تذليل  �صبيل  بذلت جهود�ً يف  �إذ  �لكثري 

�لتحديات �لتي �صادفتها وال 

�أي دعم  �صيما يف ظل غياب 

يرفع  �لذي  �الأم��ر  �لدولة  من 

حد  �ىل  �إنتاجها  �أك��الف  من 

كبري«.

من  �لرغم  على  »�أن��ه  و�عترب 

تز�ل  ال  �الإنتاج  كلفة  �رتفاع 

�الأفر�ن �للبنانية تتمّتع بقدر�ت 

�ل�صناعة  �إن  �إذ  تناف�صية عالية 

قت 
ّ
�للبنانية يف هذ� �ملجال تفو

على نظريتها �لرتكية و�ل�صورية 

�إذ  �لتي تتمتع بها  للجودة  نظر�ً 

يتم �عتماد قطع ومو�د �أولية من 

م�صدر �أوروبي«.

ولفت �ىل �أن »هذه �جلودة �صمحت 

�خلارجية  �الأ�صو�ق  من  جمموعة  على  باالإنفتاح  بحر  ل�رشكة 

�أمريكا �جلنوبية، كند� و�أوروبا«.  �أفريقيا، �خلليج، ��صرت�ليا،  يف 

عقود  ثالثة  من  �أكر  مر  على  بنت  بحر  »�رشكة  �أن  على  د 
ّ
و�صد

م لهم خدمات 
ّ
عالقات عمل وثيقة مع زبائنها، وال �صيما �أنها تقد

�صيانة على مد�ر �ل�صاعة عرب فريق من �لتقنيني و�لفنيني، يتمتع 

�أي  �ل�رشيع للزبائن ومعاجلة  �لدعم  بخربة كبرية تخوله تقدمي 

خلل يطر�أ«.

سعي نحو األفضل
�رشكة  تو�جهها  �ل�صعوبات  من  »جمموعة  �أن  عن  بحر  وك�صف 

بحر لدى ��صتري�د �ملو�د �الأولية ل�صناعتها ما ي�صعها يف خطر 

د م�صد�قيتها مع زبائنها وبالتايل 
ّ
عدم �الإلتز�م مبو�عيدها ويهد

�ص �الإ�صم �لذي بنته على مر �ل�صنو�ت للخطر«.
ّ
يعر

ويف �إطار تقييمه لعمل �ل�رشكة خالل عام 2016، �أ�صار �ىل »�أن 

�لرت�جع �القت�صادي �لذي ترجم كركود �صهدته �الأ�صو�ق �أّثر على 

�الأف�صل لتحقيق  �ل�صعي نحو  تتو�َن عن  لكنها مل  �ل�رشكة،  عمل 

تفاوؤلها  على  حتافظ  تز�ل  ال  ولهذ�  و�لنمو،  �لتطور  من  �ملزيد 

بتحقيق �ملزيد من �لنجاح«. و�أعلن �أن »�رشكة بحر �صتعمل يف 

2017 على خطة �صتنفتح مبوجبها على مزيد من �الأ�صو�ق  عام 

عرب �فتتاح �صاالت ومكاتب يف �نحاء خمتلفة من �لعامل«.

»بحر لصناعة األفران« .. أعلى معايير السالمة الغذائية 
بحر: مزيد من التوسع عام 2017

على رغم ارتفاع كلفة 

اإلنتاج ال تزال األفران 

اللبنانية تتمّتع بقدرات 

تنافسية عالية إذ إن 

الصناعة اللبنانية في 

هذا المجال تفّوقت 

على نظيرتها التركية 

والسورية
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وفقًا ملدير �رشكة �ملحم�صة ح�صني قبي�صي 

»قام عمل �رشكة �ملحم�صة وخالل �أكر من 

�الإعتبار  بعني  �أخذت  �صيا�صة  على  عقدين، 

وبناء  �ل�صليمة  �الإد�رة  �أبرزها  �صّتى  م�صائل 

�ل�صدق  ع��م��اده��ا  �ل��زب��ائ��ن  م��ع  ع��الق��ات 

ووالءه��م  ثقتهم  �أك�صبها  م��ا  و�ل�صفافية 

رها و��صتمر�ريتها«.
ّ
و�صمن تطو

طريق  ت�صق  »�ملحم�صة  �أن  �ىل  و�أ���ص��ار 

جناحها و�صط �صعوبات كثرية ز�دت حّدتها 

خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، حيث حمل �لرت�جع 

على   كثرية  �صلبية  �نعكا�صات  �الإقت�صادي 

�أن  و�أك��د  لبنان.«  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات 

جناح  م�صية  مطلقًة   ،1995 عام  �لنور  �ملحم�صة  �رصكة  �أب�رصت 

�ل�22 عامًا كرّ�صتها عدة عو�مل تاأتي  متو��صلة على مر ما يقارب 

تقدمي  من  �ل�رصكة  على  �لقيمني  مكنت  �لتي  �خلربة  طليعتها  يف 

�إنتاج عايل �جلودة باأ�صعار منا�صبة جعلت »�ملحم�صة« حتتل مركز�ً 

مرموقًا بني �ل�رصكات �لعاملة يف جمال �صناعة �ملك�رص�ت.

»المحمصة« .. 22 عامًا من الجودة في صناعة المكسرات
قبيسي: لضبط األسواق

»�ملحم�صة متكنت رغم هذه �ل�صعوبات من 

�ملحافظة على م�صتوى مبيعات جيد بف�صل 

جودة منتجاتها وثقة زبائنها«.

عدم تنظيم
كثرية  حتديات  وج��ود  �ىل  قبي�صي  ولفت 

طليعتها  يف  وتاأتي  �ل�رشكة  عمل  تو�جه 

ي�صهده  �ل���ذي  �لتنظيم  وع���دم  �لفو�صى 

ب�صكل  عديدة  �رشكات  تعمل  حيث  �لقطاع، 

ب م��ن �ل�����رش�ئ��ب ما 
ّ
غ��ري ق��ان��وين وت��ت��ه��ر

ميكّنها من تقدمي �إنتاج ب�صعر �أف�صل وقادر 

على �ملناف�صة يف �الأ�صو�ق«.

ودعا �لدولة �ىل �صبط �الأ�صو�ق و�حلد من هذه 

�ملمار�صات �لتي ت�صع �ل�رشكات �لعاملة يف 

�لقطاع يف د�ئرة �خلطر. ومتنى على �لدولة 

�ل�صناعي  للقطاع  و�لدعم  �لرعاية  تقدمي 

�ل�رش�ئب  ع��بء  من  حتد  خطة  و�صع  عرب 

�ملفرو�صة عليه وت�صّهل عمل �ل�رشكات عرب 

تب�صيط �إجر�ء�ت �الإ�صتري�د و�لت�صدير. 

خطط تطويرية
د قبي�صي على »وجود خطط تطويرية 

ّ
و�صد

يبقى  تنفيذها  لكن  لل�رشكة  وتو�صعية 

لبنان  يف  �ل�صيا�صية  �النفر�جات  رهن 

و�ملنطقة، �إذ تتحّفظ �ل�رشكة على �صخ �أي 

��صتثمار�ت جديدة يف عملها خوفًا من �أي 

��صتمر�ريتها  د 
ّ
تهد حم�صوبة  غري  خطوة 

وجناحها«.

Add: Lebanon - Al-Nabatieh - Zebdin
Mob: 00961 3 614192 - Tel: 00961 7 767076

E-mail: hkkobeissi@gmail.com  
Website: Al.Mahmasa.com

Al.Mahmasa.Co
For General Trading
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 ،1984 �لعام  يف  تاأ�صي�صها  منذ 

Patty Shop موقعًا  �حتلت �رصكة 

�ملو�د  تز�يد  جمال  يف  رياديًا 

�صناعة  يف  �مل�صتخدمة  �لأ�لية 

قو�لب  ح�صو�ت  مثل  �حللوى 

�عجينة  ��ل�صوكولته  �حللوى 

لي�ش  �لقو�لب  لتلبي�ش  �ل�صكر 

فقط يف لبنان، �إمنا على �صعيد 

�ل�رصق �لأ��صط ��فريقيا.

على  تاأ�صي�صها  منذ  �حر�صت 

بناء �أف�صل �لعالقات مع عمالئها 

�مل�صتهلكني  ثقة  بجد�رة  �نالت 

�ر�صاهم.

تقدمي  على   Patty Shop ح��ر���ص  �ن 

�إىل خو�ص غمار �لقطاع  �الأف�صل دفعها 

ما  عملت  قد  كانت  �أن  بعد  �ل�صناعي 

ل�رشكات  كوكيل  ع��ام��ًا  �ل����21  ي��ق��ارب 

و�أوروبية بارزة. فوفقًا ملوؤ�ص�ص  فرن�صية 

ومدير �رشكة Patty Shop، �ل�صيد �إبر�هيم 

�ل�رشكة  على  �لقيمون  »الح���ظ  �صفري 

من  كبري�  ق�صما  ت�صنيع  باإمكانهم  �أن��ه 

 Patty Shop:        عامًا من الخبرة والتمّيز في تزويد المواد األولية لصناعة الحلوى 
إبراهيم صفير: لحماية الصناعة المحلية

33

تناف�صية  بقدر�ت  �مل�صتوردة  �ملنتجات 

�أف�صل ونوعية عالية«.

 Patty خطت  عليه،  »بناء  �أنه  �ىل  ولفت 

�إن�صاء  ع��رب  �لت�صنيع  ب��اجت��اه   Shop
�حلد�ثة  من  ع��اٍل  م�صتوى  على  م�صنع 

ت�صاهي  منتجات  تقدمي  �ل�رشكة  يخول 

بجودتها �ملنتجات �الأجنبية، ما �صاعدها 

عمالئها  والء  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 

و�كت�صاب ح�صة �أكرب من �ل�صوق �ملحلية 

و�خلارجية«.

معايير عالية 
 Patty Shop وك�صف �صفري �أن »منتجات

عالية  غذ�ئية  �صالمة  مبعايري  تتمتع 

ع 
ّ
���رش م��ا  �الأجنبية  �ملعايري  ت�صاهي 

�أم��ام��ه��ا �أب���و�ب �الأ���ص��و�ق �خل��ارج��ي��ة«، 

�إ�صافة  تقدم   Patty Shop« �أن  و�أعلن 

و�ل�صوكوالته  �حللوى  قو�لب  �ىل ح�صو�ت 

�لبندق  بنكهات  زة 
ّ
و�ملتمي �ملبتكرة 

و�للوز و�لف�صتق �حللبي، و�لفول �ل�صود�ين 

�ل�صكر  عجينة  م��ن  نوعني  و�ل�صم�صم، 

�لعجينة  وهما  �حللوى  قو�لب  لتلبي�ص 

منا�صبات  يف  �مل�صتخدمة  �لبي�صاء 

�رتفع  �لتي  �مللونة  و�لعجينة  �الأعر��ص 

�لطلب عليها يف �ل�صنو�ت �الأخرية ب�صكل 

على  جمالية  الإ�صفاء  ت�صتخدم  �إذ  كبري 

ت�صاميم قو�لب �حللوى �ىل جانب عجينة 

�لثالثية  للت�صاميم  �مل�صتخدمة  �ل��ورد 

�الأبعاد«.

لنيل  تتح�رّش   Patty Shop« �أن  وك�صف 

�إدخال  على  �صتقدم  حيث  �الأيزو  �صهادة 

بغية  وتو�صيعه  م�صنعها  �ىل  تطوير�ت 

��صتيفاء �ل�رشوط كافة«.

أهمية دعم القطاع الصناعي
�أن »�لقطاع �ل�صناعي  د �صفري على 

ّ
و�صد

متكنه  كبرية  �إمكانيات  ميلك  �للبناين 

من ت�صجيل معدالت منو عالية مع تو�صع 

حال  يف  �خلارجية  �الأ���ص��و�ق  �ىل  كبري 

حماية  خالل  من  �لالزم  �لدعم  له  توّفر 

�ل�صناعة �ملحلية«.

 Patty Shop تتمتع منتجات

بمعايير سالمة غذائية 

عالية تضاهي المعايير 

األجنبية ما شّرع أمامها 

أبواب األسواق الخارجية



Patty Shop

A CHEF'S WISE CHOICE

Since 1984

 
St Georges Centre, Adonis, Lebanon 
T: +961 9 217 973/4  F: +961 9 217 347  

info@pattyshop-lb.com 
www.pattyshop-lb.com 
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تحقيق

»األيزو« دليل دامغ لسير القطاع إلى األسواق العالمية
 إستراتيجية الجودة.. 

ضرورة كّرسها اإليمان بأهمية التمّيز
 يتم�صك قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية، يومًا بعد يوم، باإ�صرت�تيجية �جلودة �أكرث فاأكرث، �إميانًا منه باأنها مل تعد 

ترفًا �أ� �ختيار�ً ميكن �لتخلي عنه بل �أ�صبحت �رص�رة ل بد من تطبيقها يف �صوء �ملتغي�ت �لد�لية �لتي 

�صهدها �لعامل، �زيادة �لتحديات �لتي تو�جهها �ل�صناعات �ملحلية نتيجة لزيادة �ملناف�صة �لعاملية، �فتح 

�لأ�صو�ق �لد�لية ��صقوط �حلو�جز �أمام حركة �ل�صلع.

من د�ن �صك، �صاهم طموح �ل�صناعيني يف تو�صيع �آفاق �أعمالهم �حتقيق �ملزيد من �لنفتاح على �لأ�صو�ق 

�إر�صاء  هو  �لأجنبية   � �لد�خلية  �لأ�صو�ق  �لنجاح يف  مفتاح  �أن  �صيما  ل  �مل�صار،  هذ�  تعزيز  �خلارجية يف 

�مل�صتهلكني �لذين �أ�صحو� �أكرث �هتماما باجلودة.
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�أطلقتها  �لتي  �لغذ�ئية«  �ل�صناعات  للم�صاركة يف »مبادرة دعم 

مع  بالتعاون  �جل��ودة  برنامج  و�لتجارة-  �القت�صاد  وز�رة 

جمعية  مع  وبالتن�صيق  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �أ�صحاب  نقابة 

�لدعم  تقدمي  �ملبادرة  هذه  وت�صمنت  �للبنانيني.  �ل�صناعيني 

�لفني �ال�صت�صاري و�لتدريبي لتطبيق نظام �إد�رة �صالمة �لغذ�ء، 

يف  مرة  الأول    Traceability System �لتتبع  نظام  ولتطبيق 

�لعمل.  يف  و�ل�صفافية  �لر�صيدة  �حلوكمة  �أ�ص�ص  �أحد  وهو  لبنان، 

وقد جنح 19 م�صنعًا من �أ�صل 20 يف �حل�صول على �صهادة �اليزو 

�لدولية ISO 22000، كما جنحت 9 م�صانع غذ�ئية من �أ�صل 10 

.ISO 22005 يف �حل�صول على �صهادة �اليزو �لدولية

منذ ع�رش�ت �ل�صنني عرفت �ل�صناعة �للبنانية �لطريق جيد�ً نحو 

ز، �إال �أنها �صلكت يف �الآونة �الأخرية طريقًا �ىل �جلودة �أكر 
ّ
�لتمي

قت �لنظم �حلديثة لها ونال ق�صم من م�صانعها 
ّ
دقة وتعقيد�ً، فطب

على  د�مغًا  دلياًل  ي�صكل  ما  و22005   22000 �الي��زو  �صهادة 

�الإهتمام �لكبري �لذي توليه لهذ� �ل�صاأن ويوؤ�رش �ىل تعزيز ثقافة 

�إ�صافية للمنتج  �جلودة لدى �لعاملني يف �لقطاع و�إعطاء ميزة 

�للبناين تزيد من قدرته �لتناف�صية يف �الأ�صو�ق �خلارجية.

30 مصنعًا غذائيًا ينالون شهادة األيزو
م�صنعا   30 �ختيار  ج��رى  ق��د  �الأخ���رية،  �ل�صنو�ت  يف  وك��ان 

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

مدير عام مصانع معتوق عبد الحليم كاراكجي 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 شركة عون فود امين عون يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000مديرشركة حلويات الشرق الفاخرة وفيق جابر يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة سوناكو الربيع جورج نصراوي يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000
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�لعاملني   و�رتباط  �إخال�ص  وزيادة  قدر�تهم  وتطوير  وتدريبهم 

يف �ملوؤ�ص�صة ومبنتجاتها و�أهد�فها. 

رفع األرباح
ومن �صاأن �الأيزو زيادة �الإنتاج ورفع �أرباح �ل�رشكة من خالل �حلد 

من تكلفة �الإنتاج و تقليل ن�صبة �لتلف و�لعيب يف �ملنتجات و وخف�ص 

�مل�صرتجعات و�الأخطاء �الإنتاجية وزيادة �ملبيعات �حلد من �الإهد�ر 

يف �ملو�د و وقت �لعامل .كما متكن �ل�رشكة من حتليل �مل�صكالت �لتي 

�لت�صحيحية  �الإجر�ء�ت  خالل  من  معها  تتعامل  وجتعلها  تو�جهها 

و�لوقائية وذلك ملنع مثل تلك �مل�صكالت من �حلدوث م�صتقبال عرب 

ربط  يف  ت�صاهم  وتفتي�ص  رقابة  ونظام  عمل  خطة  وو�صع  �لتوثيق 

�أق�صام �ملوؤ�ص�صة كافة ويجعل عملها متناغمًا وجماعيًا، �إ�صافة �ىل 

د�خل  و�الإد�ريني  و�ملهند�صني  �لعاملني  وقدر�ت  مبهار�ت  �الرتقاء 

وحتليل  وترتيب  حتديد  كيفية  وتعليمهم  م�صتو�هم  وتطوير  �ل�رشكة 

�مل�صاكل وجتزئتها �إىل �أ�صغر حتى ميكن �ل�صيطرة عليها.

توّجه نحو األفضل
دعمه  على  �لدولة  وعمل  �جل��ودة  طريق  على  �لقطاع  �صري  �إن 

�الأف�صل عرب  نحو  متوجه  �لقطاع  باأن  يب�رّش�ن  هذ�،  م�صاره  يف 

مو�كبته لتوجهات �الأ�صو�ق �لعاملية وحر�صه على �قتناء مفاتيح 

�صيجعلها  ما  طليعتها،  يف  �الأي��زو  �صهادة  تاأتي  و�لتي  �لنجاح 

هدفًا للكثري من �مل�صانع يف �مل�صتقبل �لقريب.

ه �ىل �أن �لقطاع مقبل على �ملزيد من �النفتاح 
ّ

وي�صري هذ� �لتوج

و�لتطور، �إذ �إن من �صاأن �صهادة �الأيزو م�صاعدة �لقطاع على طرح 

بع�ص  �أن  �صيما  وال  و�لد�خلية  �لعاملية  �الأ�صو�ق  يف  منتجاته 

�ملوؤ�ص�صات و�ل�رشكات ت�صرتط على مثيالتها �الأخرى �ملتعاملة 

معها �حل�صول على �صهادة ��الآيزو �لدولية للجودة. ف�صهادة �الآيزو 

تعترب �خلطوة �الأوىل الإر�صاء �لزبون و تعترب �ملدخل  �إىل دول 

�الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وكند�، فاحل�صول 

على هذه �ل�صهادة يعطي �ملوؤ�ص�صة �لتي ح�صلت عليها �حلق يف 

دخول هذه �الأ�صو�ق �ل�صخمة، عرب منحها ميز�ت تناف�صية.

تعزيز الثقة
�لقطاع  بني  �لثقة  معدالت  رفع  يف  هامًا  دور�ً  �الأي��زو  وت��وؤدي 

لدى  �ل�رشكات  �صورة  حت�صني  يف  ت�صهم  �إذ  معه،  و�ملتعاملني 

و�ل��زب��ون  �مل���ورد  يكون  عندما  وال�صيما  و�مل���ورد  �مل�صتهلك 

بع�صهما  عن  بعيد�ن  �أو  �الأوىل  للمرة  بع�صهما  مع  يتعامالن 

جغر�فيًا، كما هي �حلال عادة يف جمال �لت�صدير.

متطلبات  وتلبية  و�ل�صلع  �لت�صميم  ج��ودة  �الأي��زو  ن 
ّ
حت�ص كما 

ورغبات �لزبون ور�صاه عن منتجات �ل�رشكة �أي منتجات عالية 

�جلودة و ب�صعر مقبول.

ويعّزز دور �الأيزو هذ�، م�صاعدتها يف رفع م�صتوى �أد�ء �ل�رشكات 

موظفي  حتفيز  عرب  �ملوؤ�ص�صة  �صمعة  حت�صني  و  �لكفاءة  وحتقيق 

وت�صجيعهم  لديهم  �ملعنوية  �ل��روح  ورف��ع  �لعمل  على  �ل�رشكة 

 مدير شركة جونيت للصناعة والتجارة جان اسطفان 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 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

تحقيق
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مقابلة

عملها  جمال  يف  �ل�صّباقة  »قرطا�ش«  بقيت   

يف  لبنان  يف  �لر�ئدة  �ل�رصكات  �برز  ��حدى 

عقود  ت�صعة  مدى  على  �لغذ�ئية  �ملو�د  �صناعة 

من �لزمن  �طافت با�صم لبنان يف خمتلف د�ل 

للتطور  كان  ل�رصكة  جناح  ق�صة  لت�صّطر  �لعامل 

��لتو�صع على موعد د�ئٍم معها. فمنذ �نطالقتها، 

عزّزتها  �لنمو  من  متو��صلة  طريق  على  �صارت 

�لعالقات  �أف�صل  �بناء  �لزبائن  حاجات  مو�كبة 

معهم ��ملحافظة على ثقتهم عرب تقدمي منتجات 

عالية �جلودة نالت ثقتهم ��لءهم.

قرطاس .. 90 عامًا مرت وال تزال المسيرة مستمرة
الحاماتي: نثق بصالبة منتجاتنا في وجه المنافسات

وما بني �ملحافظة على �جلودة، و�صقل خرب�ت �لكادر �لب�رشي، 

و�لتو��صل مع �لزبائن تتوّزع �هتمامات قرطا�ص. فهي تدرك �أن 

مثلث �لنجاح ال يبنى من دون �أحد هذه �الأركان. فجودتها هي 

لغة تو��صلها مع زبائنها، يف حني ي�صكل كادرها �لب�رشي جنود�ً 

ون للحفاظ على �صبب ��صتمر�ريتها �الأ�صا�صي، وهو 
ّ
جمهولني يكد

ر�صا زبائنها �لذين مل تتو�َن يومًا عن �لوقوف عند �آر�ئهم و�الأخذ 

مبالحظاتهم من �أجل تقدمي �الأف�صل لهم.

�حلاماتي  جاك  قرطا�ص  يف  و�ملبيعات  �لت�صويق  مدير  ومع 

غا�صت »�ل�صناعة و�الإقت�صاد« يف عو�مل جناح �رشكة قرطا�ص، 

�أعلى  على  حمافظتها  و�صبل  �خلارجية  �الأ�صو�ق  يف  عها 
ّ
وتو�ص

م�صتويات �جلودة طيلة �صنو�ت طو�ل �صهد لبنان خاللها �أزمات 

بتد�عيات  وموؤ�ص�صاته  �رشكاته  وعمل  �قت�صاده  طاولت  كثرية 

�صلبية كثرية.

أعلى مستويات الجودة
لقرطا�ص  د�ئمًا  رفيقًا  �لعالية  �جلودة  بقيت   « الحلاماتي  وفقًا 

على مر 9 عقود، وبناء عليه �أ�صحت �ملحافظة على م�صتوياتها 

�ل�صالمة  معايري  و�تباع  عالية 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ث��ق��اف��ة ر����ص��خ��ة يف 

لدى  و�أولوية  �ل�رشكة،  �صيا�صة 

حجم  يدرك  �لذي  عملها  فريق 

عاتقه  على  �مللقاة  �مل�صوؤولية 

و����ص��م  �مل�صتهلكني  ف�صحة 

مبثابة  �للبنانية  �ل�صناعة 

من  قرطا�ص  حملتها  »�أم��ان��ة« 

�أثبتت  وه��ي  ج��ي��ل،  �ىل  جيل 

عليها  للمحافظة  جاهزة  �أنها 

د على �أن عو�مل 
ّ
و�صونها«. و�صد

كثرية متّكن قرطا�ص من تقدمي منتجات بجودة عالية تاأتي يف 

ز بقدٍر عاٍل من �لتطور يتو�فق 
ّ
طليعتها حد�ثة م�صنعها �لذي يتمي

.iso 22000 ومعايري

ت�صتخدم  �ليوم مل  �ل�صنو�ت وحتى  »على مدى ع�رش�ت  �أنه  و�أكد 

وتعمل  �لت�صنيع  عمليات  يف  �الأولية  �ملو�د  �أف�صل  �إال  قرطا�ص 

و�ملو�د  للموردين  دقيق  �ختيار  عرب  غذ�ء  �صالمة  لرب�مج  وفقًا 

د على �أن »كل هذه �الأمور �صاهمت 
ّ
�الأولية �لتي يقدمونها«. و�صد

من  وجعلها  �جلودة  عايل  منتج  تقدمي  من  قرطا�ص  متكني  يف 

�لرو�د يف قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية ».

منتجات متنوعة
وك�صف �حلاماتي عن �ن »طرح �أي منتجات جديدة ياأتي نتيجة 

�لنجاح من  د مكامن 
ّ
لل�صوق، ويحد �لعمل  فريق  در��صة يجريها 

على مدى عشرات 

السنوات وحتى اليوم 

لم تستخدم قرطاس إال 

أفضل المواد األولية في 

عمليات التصنيع
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�لتي  �مل�صتهلكني  �آر�ء  عند  ويقف  خاللها 

يف  منتج  �أي  جناح  يف  �الأهم  �لعامل  تبقى 

�الأ�صو�ق«.

و�أعلن �أن منتوجات قرطا�ص ت�صم �ملربيات، 

�حلم�ص  غنوج،  و�لبابا  و�حلم�ص،  �لفول 

و�حلالوة   �ل��ورد  وماء  �لزهر  ماء  بطحينة، 

و�لطحينة و�لكبي�ص وزيت �لزيتون، وخ�صار�ً 

متنوعة من بامية وملوخية وبازيال ...

حاجات  مو�كبة  وب��ه��دف  �أن��ه  �ىل  و�أ���ص��ار 

طرحت  �أك��رب،  ب�صكٍل  �ال���ص��و�ق  يف  �لزبائن 

�ل�صكري  ملر�صى  منا�صبة  منتجات  قرطا�ص 

غ��ذ�ئ��ي��ة  ح��م��ي��ات  تنفيذ  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني 

وت�صم  �صكر  دون  من  و�ملربيات  كاحلالوة 

و�الأبو�صفري  و�لفريز  و�لتني  �مل�صم�ص  مربى 

و�ل�صفرجل .

و�صهرة  �للبنانية  للجالية  �أن  �عترب  و�إذ 

�نت�صار  يف  �لف�صل  لهما  �للبناين  �ملطبخ 

قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية يف معظم �أ�صقاع 

قرطا�ص  زبائن  �صبكة  �أن  �ىل  لفت  �لعامل، 

�أمريكا  بني  تتوّزع  �خلارجية  �الأ�صو�ق  يف 

�لعربية  �لدول  �أوروبا،  �أ�صرت�ليا،  �ل�صمالية، 

و�الأفريقية و�ل�رشق �الأو�صط.

توفيق بين السعر والجودة
قرطا�ص  عمل  يتاأثر  �صك،  دون  »وم��ن  �أن��ه  �حلاماتي  و�عترب 

باملناف�صات �ملوجودة يف �الأ�صو�ق و�لتي يلجاأ يف ظلها �لبع�ص 

�لوقوف  و�قع يجب  بن�صب كبرية، فهناك  �الأ�صعار  �ىل تخفي�ص 

ا�صة جتاه �الأ�صعار، 
ّ
عنده وهو وجود �رشيحة من �مل�صتهلكني ح�ص

لكن قرطا�ص متلك ثقة باأن منتجاتها �لتي تتمتع بجودة عالية، 

وتعبئة وتغليف مميزين، قادرة على �ل�صمود يف وجه �ملناف�صات 

وحجز مكان مرموق لها يف �الأ�صو�ق«. ويف رد على �صوؤ�ل حول 

كيفية �لتوفيق بني �ل�صعر و�جلودة �لعالية، قال: »من دون �صك، 

ياأتي �ل�صعر �صمن �أولويات �رشيحة من �مل�صتهلكني، لكن هناك 

�رشيحة �أكرب ت�صكل �جلودة بالن�صبة �إليها �أمر�ً مهمًا جد�ً . كما �أن 

قرطا�ص تتميز ب�صعر يتنا�صب وجودة �ملنتجات ولهذ� جند �إقبااًل 

كبري�ً عليها. ورمبا يلجاأ �مل�صتهلك يف بع�ص �الأحيان �إىل �رش�ء 

منتجات �أدنى �صعر�ً لكن وبحكم متابعتنا لالأ�صو�ق �رشعان ما 

�لتي  �لكبرية  �لثقة  على  دليل  وهذ�  منتجاتنا،  ��صتهالك  يعاود 

يوليها لل�رشكة«.

مستقبل أفضل
و�عترب �حلاماتي �أن » عام 2016 كان عامًا �صعبًا على �ل�صعيد 

هذه  �صد  مناعة  �كت�صبت  قرطا�ص  �رشكة  �أن  �إال  �الإقت�صادي، 

�الأزمات فعلى مر 90 عامًا تعاي�صت معها وخربتها وتعلم جيد�ً 

كيفية تتعامل مع �لو�قع �للبناين غري �مل�صتقر«. 

مب�صتقبل  �أم��اًل  معه  �جلديد  �لعهد  يحمل  �أن  �حلاماتي  و�أم��ل 

�صناعي �أف�صل وال �صيما �أن �ل�صناعيني يلحظون �هتمامًا الفتًا 

من �جلهات �ملعنية بقطاع �ل�صناعة �لذي بقي مهماًل ومهم�صًا 

على مدى �ل�صنني �ل�صابقة. و�أعرب عن تفاوؤله مب�صتقبل �لقطاع 

�ل�صناعي وال �صيما �أن �ل�صناعيني �للبنانيني عرفو� بت�صحياتهم 

يف  تو�جدهم  يعد  وال  �مل��ب��ادرة،  ب��روح  ومتتعهم  و�صجاعتهم 

خري  �إال  �لدولة  من  دعم  دون  من  و�لعاملية  �لدولية  �ملعار�ص 

دليل على ذلك، فهم تو�قون �إىل �لنجاح وال بد للقطاع �ل�صناعي 

من �أن ي�صتمر معهم.
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�ل�صناعي  بالعمل  �لإميان 

�أعلى  تقدمي  على  ��حلر�ش 

مّكنا  �جلودة  م�صتويات 

من  �ند�صرتي«  �رصكة »ها�صم 

�حتالل مركز ريادي يف قطاع 

�ل�صناعات �لغذ�ئية، �إذ �صارت 

2008 على  تاأ�صي�صها عام  منذ 

�لنمو  من  متو��صلة  طريق 

 »Aruba« لتطور جعل ماركة��

�لتي حتملها منتجاتها يف كل 

�ل  ��لعامل  لبنان  يف  بيت 

 200 من  �أكرث  تقدم  �أنها  �صيما 

�حللويات  بودرة  من  �صنف 

�م�صتلزمات  ��لع�صي 

حاجات  تلبية  بهدف  �لطبخ، 

تنّوعت  مهما  �مل�صتهلكني 

��ختلفت.

وكند� و�أ�صرت�ليا و�أمريكا �لالتينية و�أفريقيا«.

م�صاركتها  عرب  �الأ�صو�ق  هذه  على  تنفتح  »�ل�رشكة  �أن  و�أعلن 

�لد�ئمة يف معار�ص دولية يف �أملانيا وفرن�صا ودبي، �إ�صافة �ىل 

�ختيارها ب�صكل �صنوي ملعر�ص يقام يف بلد�ن خمتلفة قد تفتح 

�أبو�ب �أ�صو�ق جديدة �أمامها «.

و�عترب �أن »�لثقة بال�صناعة �للبنانية موجودة �ىل حد كبري يف 

�الأ�صو�ق وال �صيما �لعربية �لتي يف�صل فيها �مل�صتهلكون �الإنتاج 

�أن  �ىل  و�أ�صار  �ملحببة«.  ونكهته  �لعالية  جلودته  نظر�ً  �للبناين 

�لزو�ر على  �أي�صًا يف �ملعار�ص حيث يحر�ص  �لثقة تربز  »هذه 

�لتعرف �إىل �ل�رشكات �للبنانية و�لتعامل معها«.

أعلى معايير السالمة
�أعلى  �ىل  للو�صول  �لد�ئم  �صعيها  �إط��ار  »يف  �أنه  ها�صم  و�أعلن 

برنامج  يف  �ن��د���ص��رتي«  »ها�صم  دخلت  �جل���ودة،  م�صتويات 

من  لهم  �الإ�صت�صارة  لتقدمي  30 م�صنعًا  �ختار  �لذي   QUALEB
�أجل �حل�صول على �صهادة �اليزو 22000 للجودة و�لنوعية وكان 

لتنال  نف�صه  �لربنامج  مع  �أخرى  مرة  فعملت  حليفها،  �لنجاح 

جائزة �الأيزو 22005 و�لتي متكنها من تتبع �أ�صنافها يف �أ�صو�ق 

 ARUBA.. صناعة لبنانية تغزو أسواق العالم
هاشم: »السالمة الغذائية« في صلب ثقافتنا

وفقًا ملدير �رشكة ها�صم �ند�صرتي �صامر ها�صم »متكنت �ل�رشكة 

لعدة  نظر�ً  و�خلارج  لبنان  �لنظري يف  منقطع  من حتقيق جناح 

عو�مل تاأتي يف طليعتها �جلودة �لعالية �لتي قدمتها، و�لتغليف 

�لنكهات  �ىل  �إ�صافة  �ل�صوق.  يف  نوعه  من  و�جل��دي��د  �لالفت 

�لطبيعية و�ل�صعر �ملنا�صب«.

على  جتريها  لدر��صات  ثمرة  تاأتي  �ل�رشكة  »�صيا�صة  �أن  وك�صف 

وحتديد  �لزبائن  متطلبات  �أب��رز  عند  �لوقوف  بهدف  �الأ�صو�ق 

�إمكانيات �لنجاح يف خمتلف �ملجاالت«.

د على �أن »هذه �ل�صيا�صات مّكنت ها�صم �ند�صرتي من حتقيق 
ّ
و�صد

ع كبري على �صعيد �ملنتجات �لتي تقدمها، فبعد �أن �نطلقت يف 
ّ
تو�ص

عملها عرب ت�صنيع 15 �صنفًا، ها هي �ليوم تطرح �أمام �مل�صتهلكني 

200 �صنف من �حللويات، و�لع�صري، وم�صتلزمات �لطبخ«.

انفتاح خارجي
و�إذ  لفت ها�صم �ىل �أن »لل�رشكة ح�صة كبرية من �ل�صوق �للبنانية 

Aruba �رشعت  منتجات  »جودة  �أن  على  د 
ّ
�صد �ل�40%،  تقارب 

ر 
ّ
ت�صد �إذ  �ند�صرتي«  »ها�صم  �أم��ام  �خلارجية  �الأ�صو�ق  �أب��و�ب 

25 بلد�ً يف �خلليج و�أوروبا و�أمريكا  �أكر من  �ليوم �ىل   Aruba
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م�صاكل  �أي  معاجلة  ميكنها  حيث  �لعامل 

ت�صادفها«.

و�أعلى  �جلودة  �حلفاظ على  »�أن  د على 
ّ
و�صد

معايري �ل�صالمة �لغذ�ئية ثقافة ر��صخة �صمن 

مو��صلة  �ىل  دفعها  ما  �ل�رشكة  �صيا�صات 

 FSC لطريق �لتي �صلكتها حيث نالت �صهادة�

22000 لتكون بذلك �مل�صنع �الأول يف لبنان 
�لذي ميلك �أعلى �صهاد�ت �صالمة غذ�ئية«.

رفع  �صاأنها  من  �ل�صهاد�ت  »هذه  �أن  �أكد  و�إذ 

دور�ً  توؤدي  �لطويل  �ملدى  »على  �أنها  �عترب  �الإنتاج«،  تكاليف 

د�خل  �لعمل  بتنظيم  �صماحها  عرب  �لنفقات  من  �حلد  يف  فاعاًل 

�مل�صنع �أكر وتخفي�ص ن�صبة �الأخطاء خالل �لعمليات �الإنتاجية 

وبالتايل تقي من تر�جع �ملبيعات«. 

ضبط الجودة
 Aruba م�صنع  يف  �جل��ودة  �صبط  عمليات  »�أن  ها�صم  و�رشح 

دور�ت  تقدمي  ويتوىل  �ل�صاأن،  بهذ�  يهتم  خا�ص  ق�صم  عرب  تتم 

�إجر�ء فحو�صات  �إ�صافة �ىل  للموظفني ب�صكل دوري،  تدريبية 

�لبحوث  �ل�رشكة ومعهد  �أ�صبوعي يف خمترب�ت  ب�صكل  لالإنتاج 

�ل�صناعية«.

وك�صف �أن »حد�ثة م�صنع �ل�رشكة توؤدي دور�ً �أ�صا�صيًا يف �صبط 

ال  بحيث  بالكامل  ممكنن  �مل�صنع  �أن  �صيما  وال  �الإنتاج  جودة 

مت�ص �الأيدي �لب�رشية �الإنتاج يف �أي مرحلة من �ملر�حل«.

خطط توسعية
و�أ�صار �ىل �أن »ها�صم �ند�صرتي تتو�جد يف �ل�صوق �لد�خلية عرب 

فريق عمل ي�صم مندوبي مبيعات يوزعون مبا�رشة على �آالف 

نقاط �لبيع يف كل �الأر��صي �للبنانية«. ولفت �ىل �أنه »�إ�صافة 

�ىل �لت�صدير عرب وكالء �أو موّزعني، تعمل »ها�صم �ند�صرتي« 

على �لتعاون مع �رشكات �أخرى عرب �صناعة منتجات مماثلة 

الأ�صنافها بحيث ال متلك تلك �ل�رشكات �إمكانية لت�صنيعها«. 

وك�صف �أن »هذ� �لن�صاط ي�صكل ن�صبة ملحوظة من حجم عمل 

�ل�رشكة«. 

�صتعمد  �إذ  �ند�صرتي«  ل�«ها�صم  ة 
ّ
تو�صعي خطط  »وج��ود  و�أك��د 

جمال  يف  جديدة  منتجات  ع��دة  ط��رح  �ىل 

�نفتاحها على  �صتتابع  �أنها  �حللويات، كما 

�الأ�صو�ق �خلارجية �إذ تطمح لو�صول منتجها 

�أن هناك  �صيما  �لعامل وال  �ىل خمتلف دول 

�أ�صو�قًا كبرية مل ت�صلها بعد ك�صوق �ليابان 

و�صوق �ل�صني«.

منافسات غير شريفة
قدر�ت  Aruba متلك   « �أن  على  ها�صم  د 

ّ
و�صد

�الأ���ص��و�ق  يف  بنجاح  �ملناف�صة  من  متّكنها  عالية  تناف�صية 

�خلارجية بغ�ص �لنظر عن �صعرها«.

�الأ���ص��و�ق  د�خ��ل  �رشيفة  غ��ري  مناف�صات  »وج���ود  ع��ن  وك�صف 

»ها�صم  تقلق  ال  �ملناف�صات  »ه��ذه  �أن  على  د 
ّ
و�صد �للبنانية«، 

�ند�صرتي« �إذ �إنها تثق باأن �لبقاء يف �ل�صوق هو للجودة �الأف�صل 

وال بد للمنتج �جليد من �أن يفر�ص نف�صه«.

�للبنانية،  �الأ�صو�ق  د�خل  �الأجنبية  �ملناف�صة  »غياب  �ىل  و�أ�صار 

�ل�صوق   حاجات  تلبية  من  متّكنت  قد  �للبنانية  �ل�رشكات  �إن  �إذ 

قاطعًة �لطريق على وجود مناف�صني �جانب«.

أسواق صعبة
»ها�صم  عمل  تو�جه  �لتي  �لتحديات  »�أب��رز  �أن  ها�صم  ر�أى  و�إذ 

»�لتو�جد  �أن  �عترب  �الإنتاج«،  كلفة  باإرتفاع  تتمثل  �ند�صرتي« 

يف �الأ�صو�ق بقوة مل يعد �صهاًل كما يف �ملا�صي، �إمنا يحتاج �ىل 

�إعالن قوي  ود�ئم على و�صائل خمتلفة ما يرفع �لكلفة �أي�صًا«.

و�أعلن �أن »�ملو��صفات �لتي تفر�صها �لدول لدخول �ملنتجات �ىل 

�أ�صو�قها جتعل �لعمل �أ�صعب، وال �صيما يف ظل �صعوبة ��صتري�د 

�ملو�د �الأولية �لتي حتر�ص »ها�صم �ند�صرتي« �أن تكون مطابقة 

للمو��صفات وذ�ت جودة معينة«.

تقدم ملحوظ
تقدمًا   »Aruba« حققت   2016 عام  »يف  �أنه  �ىل  ها�صم  و�أ�صار 

عن  و�أع��رب  �خلارجية«،  كما  �لد�خلية  �الأ���ص��و�ق  يف  ملحوظًا 

لتحقيق  و�رشوريًا  �أ�صا�صيًا  عاماًل  يعد  �لذي  بالتفاوؤل  »مت�صكه 

�أي تقدم يف �مل�صتقبل«.
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من  �صنف  �ل�100  يقارب  ما  �ل�رشق«  »حلويات  �ليوم  تقدم 

د�خل  تنتجها  و�ل�صوكوال،  و�الإفرجنية  �لعربية  �حللويات 

�صبط  ي�صمن  وتطور  عالية  بحد�ثة  يتمتع  �ل��ذي  م�صنعها 

يخ�صع  �ل��ذي  �الإن��ت��اج  عمليات  خ��الل  �جل���ودة  م�صتويات 

لفحو�صات خمربية ورقابة دقيقة«.

�لعمل،  فريق  ومهنية  حرفية  �ىل  �إ�صافة  �لتطور،  هذ�  مّكن 

حلويات �ل�رشق من حجز مكان مرموٍق لها يف �ل�صوق عّززته 

ت�صّكل  و�لتي   ،iso 22000�ل� �صهادة  نيل  2015 عرب  يف عام 

دلياًل د�مغًا على حر�صها لتقدمي �إنتاٍج مر�ٍع ملعايري �ل�صالمة 

�لغذ�ئية.

األسواق الخارجية
وك�صف مدير حلويات �ل�رشق وفيق جابر �أن »جودة �ملنتجات 

�لتي  �ل�رشق  حلويات  �أمام  �خلارجية  �الأ�صو�ق  �أبو�ب  عت 
ّ
�رش

ر �إنتاجها �ليوم �ىل عدة دول«.
ّ
ت�صد

ولفت �ىل �أن »�حللويات �لعربية ذ�ت �ملن�صاأ �للبناين، موجودة 

يف �الأ�صو�ق �خلارجية �إمنا ب�صكل خجول نظر�ً الرتفاع تكلفة 

�إنتاجها«.

�ل�رشق تدر�ص عدة خيار�ت تتمحور  �أن »حلويات  و�أ�صار �ىل 

كون  ى 
ّ
ترتو �أنها  �إال  �خل��ارج،  يف  فروع  �إن�صاء  �إمكان  حول 

حتتاج  �لتي  �لفنية  �لعاملة  �ليد  على  يعتمد  جناحها  �أ�صا�ص 

�الأجنبية  �لدول  يف  للتو�جد  وتكاليف  قانونية  �إجر�ء�ت  �ىل 

قوي  تو�جد  ل�صمان  �لالزمة  �الإج��ر�ء�ت  كل  تّتخذ  وبالتايل 

وطويل �ملدى يف تلك �الأ�صو�ق«.

تتخطى  يجعلها  بها  �ل�رشق  زبائن حلويات  »ثقة  �أن  و�عترب 

�لو�صع  حر�جة  من  �لرغم  وعلى  �إن��ه  �إذ  بنجاح،  �الأزم���ات 

على  تد�عيات  من  حمله  وم��ا   2016 ع��ام  يف  �القت�صادي 

�ل�رشكات �لعاملة يف لبنان، حافظت على �مل�صتوى نف�صه من 

�الإنتاجية و�ملبيعات.

حلويات الشرق .. جودة عالية عّززتها األيزو 22000

�صلكت حلويات �ل�رصق مع تاأ�صي�صها عام 2007، 

طريق �لتمّيز من خالل تقدمي �إنتاج عايل �جلودة، 

متنّوع، ذي نكهة ممّيزة، ��صعٍر منا�صب، نال ثقة 

لها  �صمحت  �قوًة  زخمًا  �أعطاها  ما  �مل�صتهلكني 

بالتو�ّصع ��لنمو.

�أ�صا�صي �قف خلف جناح حلويات �ل�رصق  عامل 

على مر 10 �صنو�ت، متّثل باخلربة �لو��صعة �لتي 

�متلكها �لقيمون على �ل�رصكة، ��لتي مكنتهم من 

�صمان ��صتمر�ريتها عرب خطو�ت تو�صعّية �أثمرت 

�فتتاح 5 فر�ع يف لبنان.
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و�أعلن �أن »حلويات �ل�رشق �صت�صلك طريق �لتو�صع قريبًا حيث 

�الإنتاجية  زيادة  �صاأنه  من  جديد  �إنتاج  خط  ��صتقد�م  �صيتم 

وحت�صينها«.

طموح عاٍل
ولفت جابر �ىل �أن »حلويات �ل�رشق تتابع كل تطور حا�صل 

�ملعار�ص  �أهم  متابعة  �لعامل على �صعيد �صناعتها عرب  يف 

�لدول �لعربية و�الأوروبية، فتطلع على كل جديد  �لدولية يف 

كل  تو�كب  كما  ب�صناعتها  �خلا�صة  �الأولية  �ملو�د  عامل  يف 

تطور على �صعيد �ملعد�ت بهدف رفع قدر�تها �لتناف�صية يف 

�الأ�صو�ق«.

�أهمية  بالبيئة  �الهتمام  تويل  �ل�رشق  »حلويات  �أن  و�أو�صح 

ل من �لبنك 
ّ
كبرية حيث بادرت �ىل �لعمل �صمن برنامج ممو

و�ملحافظة  �الإنتاجية  �لعمليات  بني  �لتوفيق  بهدف  �لدويل 

على �لبيئة عرب تنظيم �ل�رشف �ل�صحي وجماري �ملياه و�تباع 

يف  �حلرجية  �الأ�صجار  وزرع  للنفايات  �لذ�تي  �لفرز  عمليات 

حميط �مل�صنع«.

تحديات شّتى
و�عترب جابر �أن هناك »جمموعة كبرية من �لتحديات تو�جه 

�الإنتاج  تكاليف  باإرتفاع  وتتمّثل  �ل�رشق  حلويات  عمل 

الأدنى  �ل�صناعي  �لقطاع  و�فتقاد  �لدولة  دعم  غياب  ظل  يف 

�ملقومات«.

ة تويل �الإهتمام �لالزم 
ّ
ودعا �ىل »ت�صكيل جلنة طو�رئ �صناعي

�لالزمة،  �لعالجات  وتطرح  تدر�ص  حيث  �لقطاع  مل�صاكل 

�الإقت�صادي  �ل�صعيد  على  كربى  �أهمية  �ل�صناعي  فللقطاع 

�لعمل �ملطروحة من  �صاأن حمايته �حلفاظ على فر�ص  ومن 

قبله، و�حلد من تفاقم �لبطالة و�رتفاع معدالت �لهجرة«.

تخوله  كبريه  باإمكانيات  يتمتع  �ل�صناعي  »�لقطاع  وقال: 

�لعمل،  فر�ص  من  �لكثري  وطرح  عالية  منو  معدالت  حتقيق 

لكن �مل�صكلة تكمن يف �ق�صاءه عن د�ئرة �هتمام �ملعنيني يف 

ز �ل�صناعة �الأخرى بدعم كامل ما يرفع من قدر�تها 
ّ
حني تتمي

�لتناف�صية ب�صكل كبري وي�صاهم يف خروج �الإنتاج �للبناين من 

د�ئرة �ملناف�صة«.

�ل�صناعي  �لقطاع  يف  �جل��ودة  �صبط  »���رشورة  على  د 
ّ
و�صد

�للبنانية  باالأ�صو�ق  بالقطاع  �لثقة  تعزيز  بهدف  ومر�قبتها 

و�خلارجية«. و�عترب �أن »هذ� �الأمر ي�صتلزم و�صع جمموعة من 

�ملعايري للجودة �ملطلوبة، ومر�قبة �إنتاج �مل�صانع ومطابقته 

للجودة  �مل�صانع بني مطابق  تفرز  وبالتايل  �ملعايري،  لهذه 

غري  �مل�صانع  مل�صاعدة  �آلية  و�صع  يتم  بحيث  مطابق،  وغري 

ودر��صات  عاملة  يد  من  �لالزم  بالدعم  و�إمد�دها  �ملطابقة 

وقرو�ص وخمترب�ت لتح�صني �إنتاجها«.

مبديًا  �ل�رشق،  حلويات  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  و�أع��رب 

»خيار  �أن  معترب�ً  ككل،  ولبنان  �ل�صناعي  بالقطاع  مت�صكًا 

�لقيمني على حلويات �ل�رشق كان منذ �لبد�ية �لعمل يف لبنان 

تها«.
ّ
ك به مهما كرت �لتحديات وز�دت حد

ّ
و �لتم�ص
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وفقًا لنائب مدير عام �ل�رشكة �ملهند�ص 

ه��ذه  »ت�صكل  ط��ن��و���ص  ف���ادي  ���ص��اي��د 

مر�عاة  على  و��صحًا  دلياًل  �ل�صهاد�ت 

معايري  الأعلى  �ل�صيعة«  »منتوجات 

تقوية  ي�صاهم يف  �لغذ�ئية ما  �ل�صالمة 

قدر�تها �لتناف�صية وتعزيز ثقة زبائنها 

�لو�صول  »بهدف  �أنه  ك�صف  و�إذ  بها«. 

�ىل م�صتويات عالية من �جلودة حتر�ص 

��صتخد�م  على  �ل�صيعة«  »منتوجات 

عن  �أعلن  �الأولية«،  �ملو�د  �أنو�ع  �أجود 

»متابعة دقيقة تو�كب عمليات �الإنتاج 

بهدف  �ل�صيعة  منتوجات  م�صنع  يف 

يعترب  �ل��ذي  �لعمل  فريق  �أد�ء  �صبط 

عاماًل �أ�صا�صيًا يف جناح �ل�رشكة«.

و�أع��ل��ن ع��ن »وج���ود خم��ت��رب�ت د�خ��ل 

�الإنتاج و�لتاأكد  �مل�صنع تتوىّل فح�ص 

و�لفريو�صات  �لبكترييا  من  خلوه  من 

ومعدالت  �ل�صالمة  ملعايري  ومر�عاته 

�جلودة �لتي تتبعها �ل�رشكة قبل طرحه 

يف �الأ�صوق«.

حر�صها  �ىل  »�إ�صافة  �أن��ه  �ىل  و�أ�صار 

�جل��ودة،  م�صتويات  �أعلى  تقدمي  على 

متار�صها  �ل��ت��ي  �مل�����ص��د�ق��ي��ة  �أع��ط��ت 

زخمًا  عملها  يف  �ل�صيعة«  »منتوجات 

بناء  من  ومكنتها  �الأ���ص��و�ق،  يف  لها 

�هتمامًا  توليها  و��صعة  زبائن  �صبكة 

هم  زبائنها  ب��اأن  منها  �إميانًا  كبري�ً، 

عماد جناحها و�أ�صا�ص ��صتمر�ريتها يف 

�الأ�صو�ق«.

انفتاح خارجي
�لعو�مل  »ه��ذه  �أن  �ىل  طّنو�ص  ولفت 

�أمام  �خلارجية  �الأ�صو�ق  �أبو�ب  عت 
ّ
�رش

ر �إنتاجها 
ّ
منتوجات �ل�صيعة، حيث ت�صد

و�أ�صار  �لعامل«.  دول  خمتلف  �ىل  �ليوم 

�نفتحت  �ل�صيعة  »منتوجات  �أن  �ىل 

��صرت�كها  عرب  �خلارجية  �الأ�صو�ق  على 

و�لعاملية  �لدولية  �ملعار�ص  �أه��م  يف 

�ل�صناعات  جم��ال  يف  �ملتخ�ص�صة 

�لغذ�ئية يف فرن�صا، �ملانيا ودبي«.

تتح�رّش  �ل�صيعة  »منتجات  �أن  وك�صف 

كالزعرت  ج��دي��دة  منتجات  الإط���الق 

�ملنتظر  وم��ن  و�حل��ب��وب،  و�ل��ب��ه��ار�ت 

�صابقاتها  كما  �لزبائن  ثقة  تنال  �أن 

عمل  �آف�����اق  ت��و���ص��ي��ع  يف  وت�����ص��اه��م 

يف  �صيما  وال  �ل�صيعة«،  »منتوجات 

على  �النفتاح  �إىل  �مل�صتمر  �صعيها  ظل 

م�صاركتها  تكثيف  عرب  جديدة  �أ�صو�ق 

تعاون  عالقات  ون�صج  �ملعار�ص  يف 

�الأ�صو�ق  يف  ووكالء  �أعمال  رجال  مع 

�خلارجية«.

ارتفاع تكاليف اإلنتاج
و�عترب طّنو�ص �أن »�أبرز �لتحديات �لتي 

تو�جه عمل »منتوجات �ل�صيعة« تتمثل 

مع  مقارنة  �الإنتاج  تكاليف  باإرتفاع 

�لقدر�ت  من  يقّل�ص  ما  �الأخرى  �لدول 

�للبنانية«.  للمنتوجات  �لتناف�صية 

ور�أى �أن »ممار�صات �ل�رشكات �أثبتت �أن 

�لبقاء يف �الأ�صو�ق هو للجودة �الأف�صل، 

ر ��صتمر�ر تو�صع �ل�صناعات 
ّ
وهذ� ما يرب

على  �الأ���ص��و�ق  يف  �للبنانية  �لغذ�ئية 

�ل��رغ��م م��ن غ��ي��اب دع��م �ل��دول��ة، كما 

�ل�صيعة«  »منتوجات  �أمام  باأن  يب�رّش 

�آفاقًا  �لغذ�ئي ككل  �ل�صناعي  و�لقطاع 

و��صعة للتطور و�لنمو«.

ور�أى �أن »�الأزمات �لتي ي�صهدها لبنان 

كثرية  �صلبية  تد�عيات  حتمل  و�لعامل 

على عمل �ل�رشكات �ذ ت�صعف �الأ�صو�ق 

ي�صعل  ما  وهو  فيها  �لطلب  من  وحتد 

حدة �ملناف�صات �لتي يلجاأ من خاللها 

م�رشوعة  غري  ممار�صات  �ىل  �لبع�ص 

ت�رش بالقطاع وت�رشب �لثقة به و�لتي 

جهد طيلة �صنو�ت لبنائها«.

منتوجات الضيعة .. محط ثقة المستهلكين في لبنان والعالم
طّنوس: جودتنا سالحنا في مواجهة المنافسات

منذ �نطالقتها عام 2000، �صلكت 

طريق  �ل�صيعة”  »منتوجات 

�رثها  بخربة  مت�صلحة  �لنجاح 

عن  طنو�ش  فادي  موؤ�ص�صها 

كرّ�صت  عالية  �بجودة  ��لده، 

تو�جدها �لقوي يف �لأ�صو�ق رغم 

�ملناف�صات �ل�صديدة.

على مر 17 عامًا، بقيت �جلودة 

رفيقًا د�ئمًا ملنتوجات �ل�صيعة 

عليها  �لقيمون  يوفر  مل  �لتي 

�صبيل  يف  �صعي  �أ�  جهد  �أي 

�أن  �لنتيجة  فكانت  تكري�صها، 

عام  �ل�صيعة  منتوجات  نالت 

 ،22005 �لأيز�  �صهادة   2015

�لتي مل تكتِف بها بل �صاعفت 

جهودها بغية �ل�صتح�صال على 

�صهادة �ل�FTA �لأميكية.

شّرعت الجودة العالية 

والمصداقية أبواب األسواق 

الخارجية أمام »منتوجات 

الضيعة« حيث تصّدر إنتاجها 

اليوم الى مختلف دول 

العالم
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�لعالية  �جلودة  �صّكلت  عامًا،   57 مر  على 

��صم »بن  �ص من خالله 
ّ
ُكر �أ�صا�صيًا  عاماًل 

معتوق« يف �الأ�صو�ق، �ذ يحر�ص �لقيمون 

على »م�صانع معتوق« على �نتقاء �أف�صل 

حبات �لنب من مناطق بعيدة عن �لتلوث 

�ملبيد�ت  فيها  ت�صتخدم  وال  و�الإزدح��ام، 

مو�د  حتوي  �أنها  �لدر��صات  �أثبتت  �لتي 

م�رشطنة وم�رشة على �ملدى �لطويل.

معتوق  م�صانع  ع��ام  مدير  ك�صف  كما 

»�إجر�ء�ت  عن  جركجي  �حلليم  عبد  �ل�صيد 

�أخرى �صارمة ُتّتبع ل�صبط معايري �جلودة 

�مل��و�د  ب��اإخ�����ص��اع  وتتمّثل  و�ل��ن��وع��ي��ة، 

قبل  �لفحو�صات  من  �أن��و�ع  لعدة  �الأولية 

م�صدرها  كان  �أيا  �صحنها  على  �ملو�فقة 

�أو  �لهند،  غو�تيماال،  �أثيوبيا،  �لرب�زيل، 

�لعمل  �إ�صافة �ىل جهود فريق  كولومبيا. 

�الإنتاج  فح�ص  يتم  حيث  �مل�صنع  د�خل 

للتاأكد من مطابقته للمو��صفات �لعاملية 

و�للبنانية«.

�حلر�ص  »ه��ذ�  �أن  �لعام  �ملدير  و�عترب 

دقيق،  ب�صكل  �لتفا�صيل  كافة  ومتابعة 

�صهادة  نيل  م��ن  معتوق  م�صانع  مّكن 

�لعام  خالل   ISO 22000:2005 �جل��ودة  

ثقة  �صتعّزز  �صك  دون  من  و�لتي   ،2015
�لزبائن به �أكر ».

انتشار واسع
وك�صف �ل�صيد جركجي �أن »�ل�صمعة �لطيبة 

مدى  على  معتوق  ب��ن  بها  ع��رف  �ل��ت��ي 

ع�رش�ت �ل�صنني، مّكنته بعد �فتتاح �مل�صنع 

كثرية  �أ�صو�ق  �ىل  �لدخول  من   2007 عام 

و�ل�صعودية  و�الأردن  و�صوريا  كالعر�ق 

و�لبحرين  وع��م��ان  وق��ط��ر  و�الإم�����ار�ت 

�ىل  �إ�صافة  وليبيا.  و�ل�����ص��ود�ن  وم�رش 

تو�جده يف �أوروبا �لغربية و�ل�صمالية يف 

�لنم�صا،  فرن�صا،  بلجيكا،  �أملانيا،  �ل�صويد، 

وبريطانيا، و�أمريكا �ل�صمالية و�لخ ...«

متز�يد�ً  �صيبقى  »�لطلب  �أن  �عترب  و�إذ 

الأكر  مهم  م�رشوب  لكونها  �لقهوة  على 

�لطلب عليها منحى  ويّتخذ  �لعامل  �صعوب 

ت�صاعديًا حتى يف �ملناطق �لتي ال تعرف 

�أي�صًا  ك�صف  للقهوة«،  ب�رشبها  تاريخيًا 

يف عام 1960، كانت �نطالقة 

�لعاز�رية  من  معتوق«  »بن 

حممود  مع  بي�ت  ��صط  يف 

قرن  ن�صف  من  �أكرث  معتوق. 

خالله  �نتقل  مرّ،  �لنجاح  من 

�ىل  لبنان  من  معتوق«  »بن 

�أملانيا،  �ىل  بريطانيا �من ثم 

طريق  على  ي�صي  يز�ل  �ل 

يتو�جد  حيث  ��لنمو  �لتطور 

حول  د�لة   26 يف  �ليوم 

�لعامل، �يقف عند �أعتاب خطة 

من �ملتوّقع �أن حتمل له �ملزيد 

من �لنفتاح يف عام 2017.

بن معتوق .. النكهة واكثر 
 57 عامًا من النجاح في لبنان والعالم

للدخول   2017 للعام  و�صعت  »خطط  عن 

�ىل دول �رشق �أوروبا حيث يتو�جد �أ�صو�ق 

كبرية جد�ً«.

و�أعلن �ل�صيد جركجي �أن »م�صانع معتوق 

عرب  �خل��ارج��ي��ة  �الأ����ص���و�ق  ع��ل��ى  تنفتح 

�لتعامل مع موّزعني يتمتعون مبو��صفات 

توزيع،  ل�صبكة  �متالكهم  �أبرزها  معينة 

وم�صتودعات مالئمة«.

كل  تتابع  معتوق  »م�صانع  �أن  وك�صف 

�أهم  زيارة  عرب  �صناعتها  عامل  يف  تطور 

جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  و��صتقد�م  �ملعار�ص 

�خرها  ويتمثل  �مل�صتهلك«،  �إىل  وتقدميه 

بهدف  للتحمي�ص  �يجاد طرق جديدة  يف 

�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى خ��و����ص ح��ب��وب �ل��نب 

مبختلف �أنو�عها، �ذ �أن طريقة �لتحمي�ص 

�لنب  مذ�ق  �ظهار  يف  �أ�صا�صيًا  دور�ً  تلعب 

�ل�صوكوالتة  طعم  ي�صبه  مذ�قًا  كان  �صو�ء 

»م�صانع  �أن  �أعلن  كما  �لفاكهة«.  �أو طعم 

متعددة  منتجات  لزبائنها  تقدم  معتوق 

تت�صمن قهوة خالية من �لكافيني«. 

منافسة مشروعة
»م�صانع  �أن  �ىل  جركجي  �ل�صيد  لفت  و�إذ 

معتوق حتوز على ن�صبة جيدة من �ل�صوق 

بني  »�ملناف�صة  �أن  �أع��ل��ن  �للبنانية«، 

تز�ل  ال  �لقطاع  يف  �للبنانية  �ل�رشكات 

كل  يعمل  حيث  �مل�رشوعة  �أطرها  �صمن 

منا�صبة  ير�ها  �لتي  �ل�صبل  وف��ق  فريق 

للمحافظة على موقعه يف �ل�صوق«.

تو�جهها  �لتي  �لتحديات  »�أبرز  �أن  ور�أى 

�أ�صعار  باإرتفاع  تتمّثل  معتوق  م�صانع 

�ىل  ا�صة 
ّ
ح�ص �للبنانية  �ل�صوق  �إن  �إذ  �لنب 

�الأ�صعار،  يف  �رتفاع  �أي  جتاه  كبري  حد 

وبالتايل فاإن �الرتفاعات �لتي قد حت�صل 

ما  لها، 
ّ
حتم �مل�صنع  على  �صيكون  عامليًا 

�صريفع ب�صكل تلقائي من تكاليف �إنتاجه«.

و�عترب �أن »طبيعة �مل�صتهلكني تختلف بني 

�مل�صتهلكون  يتمتع  حيث  و�أخ��رى،  دولة 

بوعي  و�الأوروب��ي��ة  �الأمريكية  �ل��دول  يف 

�الأو�صط  �ل�رشق  بلد�ن  يف  �أولئك  من  �أكرب 

�أف�صل  �لنكهة ب�صكل  مون 
ّ
و�أفريقيا، �ذ يقي

ولديهم قوة �رش�ئية �أعلى«.
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