النازحون ...والصناعات الغذائية؟
يعترب قطاع ال�صناعات الغذائية من �أهم القطاعات املرتبطة بالعديد من القطاعات ال�صناعية الأخرى ،وخا�صة الزراعية التي تعترب
امل�صدر الرئي�س والأ�سا�سي للمواد الأولية امل�ستخدمة ،يليه من حيث الأهمية قطاع التعبئة والتغليف (كرتون ،بال�ستيك ،زجاج.)...
يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية ،كغريه من القطاعات الإنتاجية يف لبنان� ،أ�شد املعاناة من الأو�ضاع الأمنية املرتدية التي
مير بها لبنان واملنطقة ،ما �أدى �إىل تراجع احلركة الإقت�صادية خا�صة يف القطاع ال�سياحي ،وبالتايل ،انخفا�ض القدرة ال�رشائية لدى
املواطن اللبناين .ورغم ما تقدم ،ال يزال هذا القطاع يحقق منوا �سنة بعد �أخرى يف حجم �أعماله �صادراته.
و�أكرث ما يدفع �إىل الده�شة يف هذا القطاع �أن النازحني ال�سوريني �ساهموا يف زيادة اال�ستهالك وبالتايل زيادة يف حجم الإنتاج ،ما
�أ�ضطر بع�ض امل�صانع لال�ستعانة بالأيدي العاملة ال�سورية ،و�إذا كان من ال�صعب احل�صول على ارقام دقيقة حول زيادة ن�سب الإنتاج
�أو املبيعات يف قطاع ال�صناعات الغذائية تلبية لوجود النازحني ال�سوريني� ،إال �أن �أكرث الأ�صناف امل�صنّعة التي ازداد الطلب عليها
�شملت قطاع املعلبات ،املربيات ،احلالوة والزيوت النباتية.
ورغم �أن العديد من امل�صانع كان يعمل دون طاقته الإنتاجية ،ما �ساهم بالزيادة يف و�صول امل�صانع الغذائية �إىل فوق طاقتها
الإنتاجية املعتادة الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع يف �أ�سعار املواد الأولية ما انعك�س بدوره يف زيادة بالأ�سعار ،من دون �أن نن�سى �أحد �أهم
م�شاكل ال�صناعة يف لبنان ككل والتي تبقى بارتفاع الأكالف الت�شغيلية للم�صانع �إىل حدود ت�صبح يف بع�ض الأحيان غري منطقية.
لقد احتلت هذه ال�صناعة يف العام  2014املرتبة الأوىل لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ،لتحقق م�ستويات قيا�سية بلغت قيمتها نحو
 520مليون دوالر �أمريكي ،رغم �صعوبة الو�ضع الإقت�صادي الذي ي�شهده لبنان .ويعود ال�سبب الرئي�س لهذا الإجناز �إىل تنامي الطلب
على املنتجات الغذائية اللبنانية يف الأ�سواق اخلارجية بعدما �أثبتت متيزها وجودتها ونوعيتها ،من دون �أن نن�سى عامال �آخر مهم ًا
هو ت�ضا�ؤل ح�صة ال�صادرات ال�سورية يف الأ�سواق نف�سها ب�سبب الأحداث يف �سورية ،ما �أدى �إىل تعوي�ض جزء من هذا النق�ص من
ال�صناعة الغذائية اللبنانية.
ولكن هذه ال�صناعة ال تزال تعاين من م�شاكل وحتديات مت�شعبة ،منها ما يتعلق بالقطاع ال�صناعي ككل ،ومنها ما يخت�ص بالت�صنيع
الغذائي ،و�إذا كان هدف فتح �أ�سواق جديدة ي�أتي دائما يف قمة �أولويات ال�صناعي اللبناين� ،إال �أن ذلك يقع على عاتق النقابة ومدى
حيويتها وم�شاركتها وتنظيمها للأجنحة الوطنية اللبنانية يف املعار�ض الغذائية التي تقام ،داخلي ًا وخارجي ًا.
ونذ ّكر ب�أن تاريخ م�شاركات النقابة يف املعار�ض الدولية يعود �إىل معر�ض  SIAL 2008يف مدينة باري�س ،حيث نظمت النقابة
�أول جناح لبناين وطني يف معر�ض دويل لل�صناعات الغذائية �شاركت فيه حواىل � 8رشكات من �أع�ضاء النقابة .وتنامى
حجم هذه امل�شاركة ليبلغ حواىل � 35رشكة م�صنعة حتتل اجلناح الوطني اللبناين مب�ساحة  400م 2يف معر�ض
.GULF FOOD 2014
وهناك �أي�ض ًا عوائق حتد من ازدهار هذا القطاع مثل ت�أمني اخلربات التقنية املالئمة ،وتوافر التمويل الالزم� ،إ�ضافة
�إىل الأرا�ضي ال�صناعية ال�صاحلة لبناء م�ؤ�س�سات �صناعية رائدة جتعل اجلودة عنوان �إنتاجها الأول .وما نود قوله
هنا ،هو �أن «جودة الغذاء» هي لي�ست م�س�ؤولية ال�صناعي وحده ،بل هي نتاج توافر بنية حتتية متكاملة من
�أجهزة الرقابة وخمتربات ومراكز �أبحاث ومناطق �صناعية متخ�ص�صة ومقررات درا�سة جامعية ،وبرامج
توعية و�إر�شاد للم�ستهلك وامل�صنع على حد �سواء ،وموارد ب�رشية ماهرة ومتخ�ص�صة.
منذ  23عام ًا ،انطلق ملتقى «هوريكا» للمهنيني والإخت�صا�صيني وامل�ستثمرين يف عامل
ال�ضيافة والقطاع الغذائي ،حيث يجتمع خرباء الإخت�صا�ص وي�س ّوقون ملنتجاتهم وخدماتهم،
وير ّوجون خلرباتهم ويناق�شون �آخر الإبتكارات ،ويخطّطون مل�ستقبل القطاع.
�سيعبرّ امللتقى ال�سنوي لعامل ال�ضيافة واملنتجات الغذائية «هوريكا» الذي
يفتح �أبوابه (يف ني�سان) �أف�ضل تعبري عن عراقة لبنان وفن ال�ضيافة
واملطبخ اللبناين ،كما يربز دوره ال�سياحي املنفتح على كل فنون
املطابخ يف العامل.

ملف العدد
الجودة العالية عامل أساسي في ازدهارها ونموها

« الصناعات الغذائية»
تتص ّدر صادرات لبنان
تابعت ال�صناعات الغذائية ،على الرغم
مما حملته حملة �سالمة الغذاء من
تداعيات �سلبية على هذا القطاع يف
لبنان خالل عامي  2014و  ،2015وعلى
الرغم من التداعيات ال�سلبية لأزمات
املنطقة وعدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف
ت�صدرها للمراتب الأوىل يف
لبنان،
ّ
ترتيب ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية �إىل
الأ�سواق اخلارجية.
عوامل كثرية �ساهمت يف جناح وازدهار
القطاع ال�صناعي الغذائي يف الأ�سواق
املحلية واخلارجية ،وت�أتي يف طليعتها
اجلودة والنوعية اللتان � ّأدتا اىل تنامي
الطلب عليها يف الأ�سواق اخلارجية.
ووفق ًا للمتابعني ،فقد �أدت االحداث
الدائرة يف �سورية دوراً يف منو القطاع،
وذلك نتيجة ت�ضا�ؤل ح�صة ال�صادرات
ال�سورية �إىل الأ�سواق اخلارجية والتي مت
الإ�ستعا�ضة عنها عرب رفع الطلب على
املنتجات اللبنانية.
فبعد �أن كانت ت�شكل �صادرات القطاع
ال�صناعي الغذائي ما ن�سبته  % 12.4من
�إجمايل ال�صادرات اللبنانية عام ،2013
ارتفعت هذه الن�سبة �إىل  % 16.5و 17.5
 %يف عامي  2014و 2015على التوايل.

للقطاع دور فاعل

ويحظى قطاع ال�صناعات الغذائية
باهتمامات الدول كونه من �أهم القطاعات
املرتبطة بقطاعات �أخرى ،وخا�صة
الزراعة التي تعترب امل�صدر الرئي�سي
والأ�سا�سي للمواد الأولية امل�ستخدمة،
يليه من حيث الأهمية قطاع التعبئة
والتغليف �إذ تعترب م�صانع الغذاء من �أهم
زبائن م�صانع مواد التغليف.
كما ي�ؤدي قطاع ال�صناعات الغذائية دوراً
فعا ًال يف تنظيم امليزان التجاري للخامات
الغذائية فيحول دون هبوط �أ�سعارها يف
موا�سم �إنتاجها بغزارة �إىل حد رمبا ال
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ي�شجع على �إنتاجها .بل �إنه يرتك الباب
�أمامه مفتوح ًا على الدوام لبيع الكميات
الفائ�ضة �إىل معامل الت�صنيع وب�أثمان
منا�سبة ،كما �أن توفرها يف موا�سم ندرتها
ال ي�ضطر امل�ستهلك �إىل دفع �أثمان مرتفعة
جداً عن �أثمانها وهي طازجة .كما ت�ساهم
ال�صناعات الغذائية يف توفري النقد للبلد
وخا�صة العمالت ال�صعبة عرب اال�ستغناء
عن ا�سترياد الأغذية امل�صنعة.

تطور القطاع

ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية من
امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف الإقت�صاد
اللبناين� ،إذ ي�صنف القطاع ال�صناعي
الغذائي بني �أهم القطاعات ال�صناعية
اللبنانية و�أكرثها ا�ستقطاب ًا للر�ساميل
املوظفة يف ال�صناعة ولليد العاملة
ال�صناعية ،حيث تبو�أت هذه ال�صناعات
ال�صدارة لناحية عدد امل�ؤ�س�سات
( )% 18.2واليد العاملة (.)% 25.7
وكان القطاع قد �شهد على مر ال�سنوات
تطوراً �أفقي ًا وعامودي ًا لي�ضم �صناعات
متكاملة كبرية من ال�سلع واملنتجات.
وي�شري االح�صاء امليداين لإدارة دليل
ال�صادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية
اللبنانية الذي �أجري حتى �آخر  2015اىل
ان عدد هذه امل�صانع  8عمال وما فوق
وتبلغ  970م�صنع ،بن�سبة  % 23.11من
عدد امل�صانع اللبنانية ويحتل املرتبة
الأوىل بني القطاعات ال�صناعية الأخرى
من حيث العدد .وتتوزع م�صانع املواد
الغذائية على املحافظات اللبنانية على
الوجه التايل:
جبل لبنان  ،443بريوت  ،105لبنان
اجلنوبي  ،85لبنان ال�شمايل  ،124البقاع
 ،139النبطية  ،37بعلبك الهرمل ،28
عكار .9
ويبلغ عدد ال�سلع التي تنتجها امل�صانع
الغذائية حوايل � 175سلعة وهي موزعة
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على �أق�سام هذا القطاع على ال�شكل التايل:
 �صناعة الألبان والأجبان :عرفت هذهال�صناعة يف لبنان منذ �أجيال طويلة.
وخالل ال�سنوات الأخرية �أدخلت الآالت
والتجهيزات الفنية وتطورت �أفقي ًا
وعمودي ًا لت�شمل خطوط ًا متكاملة من
االنتاج .وت�شمل منتجاتها حالي ًا � 68سلعة
خمتلفة تنتمي اىل الفئات التالية :احلليب
املعقم ،اللنب ،الأجبان ،الكرميا ،الزبدة
وتعتمد يف انتاجها على احلليب الطازج
املحلى وعلى احلليب املجفف امل�ستورد.
 �صناعة الطحني واخلبز والكعكو�أ�صناف مماثلة :وهي �صناعة تقليدية
�أدخلت عليها الو�سائل احلديثة لالنتاج
والتعبئة .منتجاتها الطحني الزيرو،
الدقيق البلدي ل�صنع خمتلف �أنواع اخلبز،
الطحني املخ�ص�ص ل�صنع احللويات
واملعجنات الغذائية .وتقع املطاحن

الكبرية يف العا�صمة بريوت و�ضواحيها
ويف طرابل�س ،ا�ضافة اىل عدد كبرية من
املطاحن ال�صغرية املنت�رشة يف �سائر
املناطق اللبنانية.
 �صناعة الكعك ،والب�سكويت :من �أحدثال�صناعات جتهيزاً ومعظم التجهيزات
الآالت الأوتوماتيكية هي من انتاج حملي
وانتاجها خم�ص�ص مبعظمه للأ�سواق
الداخلية .وتعترب �صناعة لبنانية ناجحة
تنتج وفق موا�صفات عاملية .انتاجها
ي�شمل الب�سكويت ال�سادة واملح�شي
واملغلف بال�شوكوالته واملعكرونة
وال�شعريية وب�سكويت البوظة.
ترتكز م�صانع املخابز الفاخرة قي بريوت
و�ضواحيها .انتاجها يكفي ال�سوق املحلي
وي�صدر اىل عدد كثري من البلدان خا�صة
الدول العربية والدول الأفريقية.
� -صناعة ال�سكاكر ،احللويات

وال�شوكوالته :وهي �صناعة لبنانية
تقليدية اكت�سبت مع ال�سنني خربة ومهارة،
�آالتها وجتهيزاتها تتجدد با�ستمرار.
 �صناعة الع�صائر واملياه حيث يبلغعدد م�صانع الع�صائر  20م�صنع ًا واملياه
املعدنية  14م�صنع ًا.
 �صناعة املك�رسات والنب والبهاراتحيث يفوق عدد هذه امل�صانع املئة
م�صنع وي�صدر معظم انتاج هذه امل�صانع
اىل اال�سواق املحلية والعربية والدولية
خا�صة االوروبية واالمريكية.

رفع القدرات التنافسية

يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية،
كغريه من القطاعات الإنتاجية يف لبنان،
من الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية املرتدية
التي مير بها لبنان حالي ًا� ،إ�ضافة �إىل
تراجع احلركة الإقت�صادية ،وبالتايل
5

انخفا�ض القدرة ال�رشائية للم�ستهلكني،
�إ�ضافة �إىل مع�ضلة الأكالف الت�شغيلية
التي ت�صل �إىل حدود غري منطقية يف
بع�ض الأحيان.
ويف منا�سبات عديدة� ،أ�ضاءت “ال�صناعة
والإقت�صاد» على هذه التحديات وال �سيما
يف عددٍ خا�ص �ضم ملف ًا عن ال�صناعات
الغذائية (العدد  146ني�سان  .)2015وبناء
عليه ،تكتفي املجلة هذا العام بالإ�ضاءة
على �أهم اخلطوات التي ترفع من القدرات
التناف�سية للمنتجات الغذائية اللبنانية
و�أبرزها:
 فر�ض ر�سوم جمركية على املنتجاتالغذائية التي يتم ا�ستريادها من اخلارج
وبخا�صة تلك التي ت�صنع منها يف لبنان
كميات تكفي حاجة ال�سوق املحلية.
 دعم ال�صادرات وت�سهيل معامالتالت�صدير بحيث �إن لبنان يتط ّلع �إىل
مناف�سة دول وحكومات تدعم ب�شكل
�أو ب�آخر ت�صدير �صناعاتها كجمهورية
م�رص العربية ودولة تركيا اللتني
ي�صدر من منتجاتهما
تدعمان كل ما
ّ
ودول اخلليج التي ال تدفع كلفة الطاقة
مثلنا فيعر�ضون ال�سلع وبخا�صة الفول
املدم�س على اللبنانيني وغريهم ب�أ�سعار
ّ
بخ�سة.
ت�سهيل �إ�سترياد املواد الأولية
وغريها من املواد الأ�سا�سية ال�رضورية
لل�صناعات الغذائية و�إعفاءها من الر�سوم
اجلمركية و�أخ�ص بالذكر تلك املواد التي
ال تتوافر يف لبنان.
 ت�سهيل ودعم كلفة نقل ال�صادراتوالواردات وخا�صة بعد �أن مت �إغالق
املعابر الربية وارتفاع كلفة النقل
البحري ما �أدى �إىل ارتفاع كلفة املنتج
ب�شكل عام.
العدد  153ني�سان 2016
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ملف ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات

وفق ًا للنظام اجلمركي املن�سق ،تدرج ال�صناعات الغذائية �ضمن البنود اجلمركية من الف�صل  15وحتى الف�صل
 .24وهي تت�ضمن ال�شحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية ،ف�ض ًال عن اللحوم والأ�سماك املح�رضة،
واخل�رض والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة ،وامل�رشوبات والتبغ وم�صنوعاته.
تعترب ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات
من �أهم ال�صناعات اللبنانية واكرثها
ا�ستقطاب ًا للر�ساميل املوظفة يف
ال�صناعة ولليد العاملة ال�صناعية.
ويقدر حجم الإنتاج يف هذه ال�صناعات
باكرث من  1,7مليار دوالر ،وتبو�أت
هذه ال�صناعات ال�صدارة لناحية عدد
امل�ؤ�س�سات ( 18,2باملئة) واليد العامـــلة
( 24,9باملئة) والإنتــــاج ( 25,7باملئة)
والقيمة امل�ضافة ( 26,3باملئة).

لوليتا
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جيالتي كورتينا
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عجز بارز بين اإلستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية
نذكر هنا �إىل �أن �إح�صاءات �إ�سترياد وت�صدير ال�صناعات الغذائية ت�شري اىل �أن لبنان يواجه مناف�سة كبرية يف
امل�ستوردات حيث بلغ العجز يف امليزان التجاري يف العام  ،2015مليار و 6مليون دوالر اي ب�إنخفا�ض ن�سبته
 % 4,3مقارنة مع العام  2014حيث بلغ العجز يف امليزان التجار مليار و 51مليون دوالر.
وجتدر الإ�شارة ،اىل ان قيمة �صادرات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2015بلغت  516.4مليون دوالر مقابل 548
مليون دوالر خالل العام  2014اي بانخفا�ض ون�سبته .% 5.8
اما م�ستوردات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2015بلغت مليار و 522.5مليون دوالر مقابل مليار و 599.1مليون
دوالر اي بانخفا�ض ون�سبته .% 4,8
ومن هذه ال�صناعات الغذائية نرى �أنه بالن�سبة للدهون والزيوت بلغ العجز يف امليزان التجاري  13.4مليون دوالر.
اما اخل�ضار والنباتات والفواكه امل�صنعة كان هناك فائ�ض يف امليزان التجاري وقدره  40مليون دوالر.
اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان التجاري  42,9مليون دوالر.
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2014
32,780

2015
33,669

24,858

16,738

50,675

77,933

51,401

38,038

46,515

49,514

127,738

126,588

83,147

72,234

101,795

82,042

3,712

1,981

25,350

17,646

547,972

516,383

2014
86,892

2015
164,018

116,359

99,877

164,853

176,423

95,810

94,538

243,864

278,694

88,566

86,638

202,888

196,903

132,014

124,892

142,732

123,667

225,097

176,882

1,599,077

1,522,530
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ملف ال�صناعات الغذائية
تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية

17.5%

516.4

�أما باملقارنة بني الأعوام  2015-2011فقد ارتفعت قيمة
�صادرات ال�صناعات الغذائية من  401,3مليون دوالر يف العام
 2011اىل  516,4مليون دوالر يف العام � .2015شكلت هذه
ال�صادرات ما ن�سبته  9,4باملئة من اجمايل ال�صادرات اللبنانية
يف العام  ،2011و�صو ًال اىل  17,5باملئة يف العام .2015

8.4%

1.522.5

كما ارتفعت قيمة م�ستوردات ال�صناعات الغذائية من  1مليار و
 464.6مليون دوالر يف العام  2011اىل  1مليار  522,5مليون
دوالر يف العام � .2015شكلت هذه امل�ستوردات ما ن�سبته 7.3%
من اجمايل امل�ستوردات اللبنانية يف العام  ،2011وارتفعت اىل
 8,4باملئة يف العام .2015

 :1-1صناعة محضرات الخضار والثمار والفواكه:
أ _ مصانع محضرات الخضار والثمار والفواكه

 12باملئة ،و�سوريا بن�سبة  8باملئة ،والواليات املتحدة بن�سبة
 8باملئة ،والإمارات بن�سبة  5باملئة ،وال�سويد بن�سبة  5باملئة.

بلغ عدد م�صانع حم�رضات اخل�ضار والثمار والفواكه  70م�ؤ�س�سة
توظف  3009عامل .بلغت قيمة الإنتاج  200,6مليون دوالر.
وقاربت قيمة املدخالت  126,6مليون دوالر ،فيما حققت هذه
ال�صناعة قيمة م�ضافة قاربت  74,0مليون دوالر ،ن�سبتها اىل
الإنتاج نحو  % 37باملئة.

ج_ مستوردات محضرات الخضار والثمار والفواكه

بلغت قيمة م�ستوردات حم�رضات اخل�ضار والثمار والفواكه عام
 2011نحو  74,8مليون دوالر ارتفعت اىل  86,6مليون دوالر
عام  ،2015وارتفع وزن هذه ال�صادرات من  52,022طن اىل
 60,120طن.
ت�صدرت ال�صني اهم موارد ا�سترياد حم�رضات اخل�ضار والثمار
والفواكه يف العام  2015بن�سبة  18باملئة ،تلتها تايالند بن�سبة
 10باملئة ،وال�سعودية بن�سبة  7باملئة ،وهولندا بن�سبة  7باملئة
وفرن�سا بن�سبة  6باملئة ،وم�رص وايطاليا  5باملئة لكل منها.

ب_ صادرات محضرات الخضار والثمار والفواكه:

بلغت قيمة �صادرات حم�رضات اخل�ضار والثمار والفواكه عام 2011
نحو  118,5مليون دوالر ،ارتفعت  126,6مليون دوالر عام .2015
كما ارتفع وزن هذه ال�صادرات من  51,106طن اىل  59,391طن.

ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات حم�رضات اخل�ضار
والثمار والفواكه عام  2015بن�سبة  19باملئة تلتها العراق بن�سبة

126٫588
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59٫391

86,638

-

10

60,120

-

 :2-1انتاج وتجارة البهارات في لبنان:
أ – مصانع البهارات

عدد امل�صانع الغذائية  736م�ؤ�س�سة  ،من
�ضمنها  32م�ؤ�س�سة ل�صناعة منتجات
مطاحن احلبوب توظف  586عامل.
بلغت قيمة الإنتاج يف هذه ال�صناعة
 190,5مليون دوالر .وقاربت قيمة
املدخالت  156,9مليون دوالر ،فيما
حققت هذه ال�صناعة قيمة م�ضافة
قاربت  33,6مليون دوالر ن�سبتها اىل
الإنتاج  18باملئة.

ب _ صادرات البهارات

بلغت قيمة �صادرات البهارات عام
 2011نحو  3,9مليون دوالر ،ارتفعت
اىل  9,1مليون دوالر عام ،2015
وارتفع وزن هذه ال�صادرات من 729

9,110

طن اىل  1,645طن.
يف الأعوام  2015 - 2012ظلت �صادرات
الزجنبيل والزعفران والكركم والزعرت
واوراق الغار على �صدارتها ،وا�ستاثرت
هذه ال�صادرات بن�سبة  96باملئة من
�إجمايل �صادرات البهارات.
ت�صدرت هولندا ا�سواق �صادرات
البهارات عام  2015بن�سبة  31باملئة،
تلتها اجلزائر  14باملئة ،وم�رص بن�سبة
 7باملئة  ،وقطر بن�سبة  7باملئة،
وال�سعودية بن�سبة  6باملئة  ،وتركيا
بن�سبة  6باملئة.

ج _ مستوردات البهارات

بلغت قيمة م�ستوردات البهارات عام
 2011نحو  9,6مليون دوالر ،ارتفعت اىل

1,645

-

11,895

 11,9مليون دوالر عام  .2015وارتفع
وزن هذه امل�ستوردات من  3,026طن
اىل  4000طن .يف العام  2015ت�صدر
الف�صل اجلمركي  09.04وهو الفلفل اهم
م�ستوردات البهارات اللبنانية ،تاله
م�ستوردات الف�صل اجلمركي  09,08وهو
جوز الطيب وحب الهال بن ،وم�ستوردات
الف�صل اجلمركي  09,10وهو الزجنبيل
والزعفرات والكركم والزعرت واوراق
الغار.
ت�صدرت فيتنام م�صادر ا�سترياد
البهارات عام  2015بن�سبة  27باملئة،
تلتها غوانتيماال  15باملئة ،املك�سيك
بن�سبة  12باملئة ،ال�صني بن�سبة 12
باملئة� ،سوريا بن�سبة  8باملئة ،والهند
بن�سبة  5باملئة.

3,953

-

حلباوي اخوان
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ملف ال�صناعات الغذائية
 :3-1صناعة المشروبات
تت�ضمن �صناعة امل�رشوبات م�صانع امل�رشوبات الروحية وم�صانع النبيذ وم�صانع امل�رشوبات املرطبة واملياه .يبلغ العدد الإجمايل
لهذه ال�صناعات  42م�ؤ�س�سة ،توظف  2498عامل .وبلغت قيمة الإنتاج  413مليون دوالر  .وفاقت قيمة املدخالت  178,1مليون دوالر،
فيما حققت هذه ال�صناعة قيمة م�ضافة قاربت  9, 234مليون دوالر ،ن�سبتها اىل الإنتاج  57باملئة.

التبادل التجاري للفصل  :22مشروبات وسوائل كحولية وخل

82,042

90,124

-

79,626

124,892

-

 1-3-1صناعة النبيذ
أ – مصانع النبيذ

بلغ عدد م�صانع النبيذ  15م�ؤ�س�سة ،توظف
 549عامل ،بلغت قيمة الإنتاج 49,9
مليون دوالر وفاقت قيمة املدخالت 12
مليون دوالر ،فيما حققت هذه ال�صناعة
قيمة م�ضافة قاربت  37,8مليون دوالر،
ن�سبتها اىل الإنتاج  76باملئة.

ب _ صادرات النبيذ

بلغت قيمة �صادرات النبيذ عام

14,501

2011

نحو  13.2مليون دوالر ،ارتفعت اىل 14.5
مليون دوالر عام  ، 2015وانخف�ض وزن
هذه ال�صادرات من  2,075طن اىل 2,025

طن.
ا�ست�أثرت اململكة املتحدة بن�سبة
 29باملئة من اجمايل �صادرات النبيذ
اللبناين عام  2015والواليات املتحدة
بن�سبة  15باملئة وفرن�سا بن�سبة 13
باملئة ،والإمارات بن�سبة  8باملئة ،وكندا
بن�سبة  5باملئة.

2,029

-

ج _ مستوردات النبيذ

بلغت قيمة م�ستوردات النبيذ عام  2011نحو
 11,8مليون دوالر وارتفعت اىل  13مليون
دوالر عام  ،2015كما ارتفع وزن هذه
ال�صادرات من  1,072طن اىل  1,266طن.
يف العام  2015ا�ست�أثرت فرن�سا
بن�سبة  83باملئة من م�صادر النبيذ
امل�ستورد يف لبنان ،وايطاليا بن�سبة 12
باملئة ،وا�سبانيا بن�سبة  2باملئة و�سوريا
بن�سبة  1باملئة.

13,010

امل�صدر :اجلمارك اللبنانية  /وغرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان.
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1,266

-

مقابلة
سولينو  ..سير متواصل على طريق النجاح

غدار :ننمو رغم التحديات
هي �إحدى ال�رشكات الرائدة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية على ال�صعيد املحلي والعربي والعاملي،
�سطّرت على مر �سنوات طويلة �سج ًال مليئ ًا
بنجاحات قوامها اجلودة و�صوابية الر�ؤية.
يف عام  ،1995كانت الإنطالقة مع مبا�رشة
�رشكة فيفا لل�صناعة الغذائية عملها يف ت�صنيع
الت�شيب�س حتت عالمة جتارية م�سجلة هي رينغو.
 21عام ًا مرّت ،كانت مليئة مبحطات كثرية من
التطور والتو�سع �شكلت قفزات نوعية كان �أبرزها
يف عام  ،2000عندما جرى تو�سيع امل�صنع و�إ�ضافة
خطوط �إنتاج جديدة .ويف عام � ،2001أب�رصت
ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة املاكوالت الغذائية
«لينفو» النور وعملت على ت�صنيع الكروا�سان
والكيك وخمتلف �أنواع املعجنات واحللويات
حتت ا�سم العالمة التجارية لورا .وحمل عام 2005
نقلة نوعية مميزة متثلت ب�إن�شاء م�صانع جديدة
و�إدخال �أهم و�أحدث ابتكارات التكنولوجيا احلديثة
والتي متيزت بقدرة �إنتاجية كبرية .وترافقت هذه
النقلة النوعية مع ت�أ�سي�س ال�رشكة اللبنانية
ل�صناعة املاكوالت الغذائية �سولينو ،وت�سجيل
عالمة جتارية با�سم «فان مارك» ،خمت�صة بتوزيع
البطاطا الت�شيب�س الطبيعي مئة يف املئة.
منذ ذاك احلني و�إىل يومنا هذا مل يفارق النجاح «�سولينو» ،بل
�سارت دائم ًا على طريق النمو ،حيث �أ�شار مدير �رشكة �سولينو
عبا�س غدار يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل «�أن اخلطط
املنظمة التي تتبعها ال�رشكة ت�ساهم يف منوها وا�ستمراريتها �إىل
حد كبري جداً .وك�شف �أن «هذه اخلطط تقوم على مواكبة متطلبات
ال�سوق وهذا ما ي�ضع «�سولينو» يف موقع الريادة بالن�سبة �إىل
تلبية حاجات امل�ستهلكني يف الأ�سواق املحلية واخلارجية».

مواكبة السوق

و�أعلن غدار �أن «�سولينو تعمد �إىل �إجراء درا�سات لل�سوق ت�س ّلط
ال�ضوء على رغبات امل�ستهلكني و�إمكانية ابتكار منتجات
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  153ني�سان 2016

و�شدد على �أن «�سولينو ومتلك الإمكانية وعلى ا�ستعداد
جديدةّ .
دائم لطرح منتجات تتالءم وحاجات ال�سوق».
و�شدد على �أن «العامل الأهم يف جناح �سولينو لي�س مواكبة
ّ
حاجات ال�سوق فقط� ،إمنا اجلودة التي تقدمها يف منتجاتها
والتي ت�شكل �إحدى �أبرز �أولويات ال�رشكة».
ولفت �إىل �أن جهوداً كبرية تبذل من قبل فريق العمل ل�ضبط
معايري اجلودة �أثناء عمليتي الت�صنيع والتعبئة والتغليف،
وذل��ك بهدف تقدمي منتجات تتطابق واملعايري الغذائية
العاملية.
وق��ال�« :أب��رز ما ي�ساعد �سولينو يف تقدمي م�ستويات عالية
من اجل��ودة هي احلداثة العالية التي تتمتع بها م�صانعها
16

التي من �ش�أنها تامني �أعلى م�ستويات
النظافة وال�سالمة الغذائية خالل عمليات
الت�صنيع».

األسواق الخارجية

ويف �إطار حديثه عن الت�صدير �إىل اخلارج،
�أكد غدار �أن «ال�رشكة حتر�ص كل احلر�ص
للمحافظة على الأ�سواق كونها تعزز ح�ضور
املنتج اللبناين يف اخل��ارج» .وقال« :نفخر
ك�رشكة �سولينو �أننا من ال�رشكات اللبنانية
التي عملت على �إي�صال «�صنع يف لبنان» �إىل اخلارج ،فنحن
نهتم ب�صناعتنا وم�ؤمنون بوطننا وندرك �أنه لدينا م�س�ؤولية
جتاهه تتم ّثل باحلد الأدن��ى من �إعطاء �أف�ضل �صورة عنه يف
نوده ونطمح �إليه».
اخلارج ،فهذا ما ّ
وك�شف �أنه «حالي ًا توزع �سولينو �إنتاجها يف العديد من الأ�سواق
اخلارجية �أبرزها اجلزائر ،اليمن ،م�رص ،الأردن ،العراق ،تون�س،
�سورية� ،أفريقيا وتركيا».
�شدد �أن «الو�ضع الإقت�صادي يف لبنان والعامل العربي يحمل
و�إذ ّ
القلق �إىل النفو�س» ،اعترب �أن «املهم يف هذه املرحلة هو عدم
خ�سارة �أي من هذه الأ�سواق بل بذل اجلهود الالزمة للمحافظة
عليها».
و�أعلن �أن «االنفتاح على الأ���س��واق اجلديدة يف ظل الرتاجع
الإقت�صادي قد ال يكون متاح ًا ،ولكن كما كانت �سولينو على
الدوام فهي على �أمت اال�ستعداد اللتقاط �أي فر�صة قد حتمل �إليها
انفتاح ًا �أو تو�سع ًا نحو �أ�سواق جديدة».

17

توسع وتطور

و�أعلن �أن الرتاجع الإقت�صادي ال��ذي يعي�شه لبنان �سيحمل
تداعيات �سلبية على عمل ال�رشكات �أجمع ،ولفت �إىل �أن «�سولينو»
وبف�ضل �صيتها احل�سن وثقة الزبائن بها ،متكنت من �أن ت�سجل
منواً يف الأعوام الأخرية رغم الأو�ضاع الإقت�صادية ال�سيئة».
�شدد على �أن «�سوء الو�ضع الإقت�صادي ال ميكن �أن يثني
و�إذ ّ
�سولينو عن التو�سع والتطور» ،ك�شف �أن «�سولينو تعمل حالي ًا
على تزويد م�صانعها مبعدات جديدة ،كما تقوم بعمليات حتديث
ملعداتها املوجودة بهدف احلفاظ على م�ستويات اجلودة التي
قدمتها على مر �سنوات طويلة».
ّ
ويف �إطار حديثه عن املناف�سات املوجودة يف ال�سوق اللبنانية،
�شدد غدار على �أن هذه املناف�سات �إن بقيت يف �إطارها ال�صحيح،
ّ
�ستكون حافزاً �أمام ال�رشكات العاملة يف القطاع لل�سعي نحو
الأف�ضل وبالتايل �ستزيد من ت�ألق ال�صناعة اللبنانية و�ست�ؤمن
املزيد من ر�ضى الزبائن على �صعيد النوعية واجلودة.
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مقابلة
«معامل سميح حسن اليمن وأوالده» 135 ..عام ًا من نجاح قوامه الجودة

اليمن :التحديات كثيرة
على اجلودة ،تعمل «معامل �سميح ح�سن اليمن و�أوالده» على
متابعة كل تطور يطر�أ يف العامل على الآالت امل�صنعة لإنتاجها
لإ�ستقدامها ،وهذا ما جعل م�صنعها من �أحدث امل�صانع املوجودة
يف املنطقة .و�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة تويل اهتمام ًا كبرياً للتعبئة
والتغليف ،نظراً للدور الذي ت�ؤديه يف ت�سويق املنتج وجذب
الزبائن» .وقال« :كل هذه العوامل جمتمعة جعلت من «معامل
�سميح ح�سن اليمن و�أوالده رائدة يف جمال �صناعتها ما يعزز
طموحنا الدائم ملزيد من التو�سع الإقليمي والعاملي».
و�شدد على �أن «طريق جناح «معامل �سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
ّ
مل تكن خالية من ال�صعوبات ،ال بل �شابتها حتديات كثرية زاد
من �صعوبتها غياب �أي دعم من الدولة للقطاع ال�صناعي».

كلفة اإلنتاج

و�أ�شار اليمن �إىل �أن «التحديات التي يعاين منها ال�صناعيون
اللبنانيون كثرية ،ويبقى يف طليعتها الإنقطاع امل�ستمر
للكهرباء والذي يرفع من كلفة الإنتاج ويخ ّف�ض من قدرات
املنتجات التناف�سية �إىل حد كبري» .وقال« :مع تراجع �أ�سعار
النفط ،انخف�ضت كلفة الإنتاج بن�سبة جيدة لكن هذا ال يعني
�أن تبقى الدولة بعيدة عن الهم ال�صناعي .فالقطاع ال�صناعي
يتمتع ب�أهمية �إقت�صادية خا�صة ت�ستحق �إيالءه الإهتمام
«الإلتزام بتقدمي جودة عالية» �شكل على مدى �أكرث
الالزم والعمل على تنميته ودعم ا�ستمرارية ال�رشكات العاملة
فيه».
من  135عام ًا رفيق ًا دائم ًا ملعامل �سميح ح�سن اليمن
و�شدد على �أن «عدم الإ�ستقرار الذي يعي�شه لبنان واملنطقة وما
ّ
و�أوالده .فبعد �أن �أب�رصت النور عام  1882مع
يحمله من �إنعكا�سات �سلبية على
�رشوع حممود اليمن يف �إن�شاء م�صنع �صغري
ال���دورة الإقت�صادية حت ّتم
نجاح
ص
نا
عي
ي
لب
نا
ن
ف
ي
دع��م القطاع ال��ذي من دون
لإنتاج الطحينة واحلالوة� ،سلكت بف�ضل جهود
ا
أل
س
وا
ق
�شك قد اكت�سب مناعة خا�صة
ال
القيمني عليها طريق التو�سع والتطور فطرقت
خارجية يعود إلى
ملا عاناه من �إهمال على مر
ق
د
رت
ه
م
�أبواب الأ�سواق اخلارجية يف بداية اخلم�سينات
الكبيرة على متابعة ال�سنوات».
ولفت �إىل �أن «جناح �صناعيي
لتكون �أحد �أبرز امل�صانع التي طافت ب�شعار كل تطور وحبهم الدائم
لبنان يف الأ���س��واق اخلارجية
«�صنع يف لبنان» يف خمتلف �أنحاء العامل .لع
يعود �إىل قدرتهم الكبرية على
ملهم وسهرهم لمتابعة
متابعة كل تطور وحبهم الدائم
كافة تفاصيله
ي�ستذكر مدير «معامل �سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
لعملهم و�سهرهم ملتابعة كافة
ح�سن اليمن مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �سنوات طويلة
تفا�صيله ،ما م ّكنهم من تقدمي
ال�سباقة �إىل طرح
اجل��ودة وبنكهة مميزة جعلتها
منتجات عالية
من العمل ،كانت معامل ح�سن اليمن خاللها ّ
منتوجات عديدة ي�أتي يف طليعتها احلالوة اخلالية من ال�سكر،
حمببة لدى امل�ستهلكني يف خمتلف دول العامل».
وعبرّ اليمن عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع ال�صناعي الذي يتمتع
كما كانت ال�سباقة يف نيل �شهادات اجلودة لترتبع على عر�ش
مبواكبة دائمة للتطور على �صعيد املنتجات وامل�صانع على حد
�صانعي الطحينة ،احلالوة ،وراحة احللقوم.
�رشع �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمامه فكان مبثابة
�سواء ،ما ّ
صناعيون رائدون
عالمة فارقة يف ظل ما عاناه لبنان من �أزمات على مدى عقود
ولفت اليمن �إىل «�أنه �إ�ضافة �إىل ابتكار منتجات جديدة واحلفاظ
من الزمن.
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مقابلة
«قرطاس للمعلبات والتبريد»  ..الس ّباقة في عالم الصناعات الغذائية

الحاماتي :جودتنا سالحنا في مواجهة المنافسات
منذ ذاك احل�ين ،تعمل �رشكة قرطا�س
بجد كبري ،متخذة من اجل��ودة �أ�سا�س ًا
لعملها ،مولي ًة حلاجات زبائنها اهتمام ًا
كبرياً .هذه الأمور جمتمعة جعلت �رشكة
�سباقة يف
قرطا�س للمعلبات والتربيد ّ
عامل �صناعتها ،فوفق ًا ملدير املبيعات
وال��ت�����س��وي��ق ج���اك احل��ام��ات��ي «ت�سجل
�رشكة قرطا�س منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم
جناح ًا تلو الآخر ب�سبب التطور والتو�سع
امل�ستمرين اللذين ت�شهدهما على �صعيد
الأ���س��واق واملنتوجات املطروحة من
قبلها» .ولفت احلاماتي �إىل �أن «�سنوات
اخل�ب�رة الطويلة جعلت م��ن قرطا�س
�سباقة يف جمال �صناعتها ،فهي �إ�ضافة
ّ
�إىل �أنها كانت �أول من علب احلم�ص
بالطحينة يف ال����شرق الأو���س��ط ،كانت
�أي�ض ًا ال�سباقة يف تقدمي مروحة وا�سعة
جداً من املنتوجات لزبائنها يف لبنان
ويف الأ�سواق اخلارجية على ح ٍد �سواء».

منتجات متنوعة

عام  1925ومع الراحل �إميل قرطا�س ،بد�أت رواية عمل �رشكة
«قرطا�س للمعلبات والتربيد» يف عامل ال�صناعات الغذائية .نعم،
�إنها رواية طويلة مليئة مبحطات جناح كثرية عن �رشكة لبنانية
طافت ب�صناعتها بلدان ًا كثرية من العامل.
قبل  92عام ًا ،وحتديداً يف ربيع عام  1924ومن بلدة ر�أ�س املنت،
ولدت فكرة ت�صنيع مواد غذائية وت�صديرها �إىل �سورية بينما كان
�إميل قرطا�س ي�ساعد والدته يف �إعداد املربي ويعمل على �إعداد
�أطروحة ليقدمها للجامعة الأمريكية يف بريوت ،فاتخذ من �صناعة
املربيات وت�صديرها �إىل �سورية مو�ضوع ًا لها.
عمل �إميل قرطا�س �آنذاك بجه ٍد كبري ،ليتمكن يف عام  1925من
�إمتام �أطروحته ،وتقدمي �أوىل منتوجاته ،ليتابع �سريه يف الطريق
نف�سها حيث تعلم �صناعة املربيات يف دبلن ،لتب�رص �رشكة قرطا�س
للتعليب النور عام  1927التي ما لبثت �أن �شهدت عام 1930
نقلة نوعية عرب افتتاح م�صنع يف منطقة اجلديدة.
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و�أ�ضاف احلاماتي« :منتوجات قرطا�س
ت�����ض��م ح��ال��ي�� ًا جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
املنتجات التي من �ش�أنها تلبية حاجات
امل�ستهلكني �إىل حد كبري» .وك�شف «�أن
هذه املنتجات ت�ضم املربيات ،والفول
واحل��م�����ص وال��ب��اب��اغ��ن��وج واحل��م�����ص
بطحينة وماء الزهر وماء الورد ودب�س
الرمان واحل�لاوة والطحينة والكبي�س
وزي��ت ال��زي��ت��ون وخ�ضار متنوعة من
بامية وملوخية وبازيال.»...،
و�أ���ش��ار �إىل ط��رح منتجات ج��دي��دة يف
الأ�سواق من حالوة ومربيات من دون
�سكر وت�ضم مربى امل�شم�ش والتني والفريز

تتبع شركة قرطاس للمعلبات
والتبريد نظام تعبئة ذا معايير
دولية قادر على جعل منتجاتها
تتمتع بمعايير عالية جد ًا من
السالمة الغذائية

والأبو�صفري وال�سفرجل
اخل����ايل م���ن ال�����س��ك��ر ما
يجعلها منا�سبة ملر�ضى
ال�سكري ول��ل��راغ��ب�ين يف
تنفيذ حميات غذائية.

بهما منتجاتها� ،إ�ضافة
�إىل �سعي �رشكة قرطا�س
ال����دائ����م ل��ل��ح��ف��اظ على
عالقتها اخلا�صة واملميزة
بزبائنها».
وك�شف �أن �أبواب الأ�سواق
اخل��ارج��ي��ة ��شرع��ت �أم��ام
ق��رط��ا���س م��ن��ذ �ستينات
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،و�أع��ل��ن
�أن «قرطا�س يحتل اليوم
مراكز متقدمة يف الأ�سواق
اخلارجية ك�أ�سواق �شمال
�أمريكا� ،أ�سرتاليا� ،أوروبا،
�أ����س���واق ال����دول العربية
والأف���ري���ق���ي���ة ،و�أ����س���واق
ال�رشق الأو�سط».
«متيز قرطا�س
ولفت �إىل �أن ّ
هذا �سمح لها بح�صد عدد
من اجلوائز� ،أهمها �شهادة
�إ�ستحقاق �أف�ضل م�ؤ�س�سة
م�صدرة
�صناعية لبنانية
ّ
عام  ،2004و�شهادة تقدير
لإحتاللها املرتبة الثانية
يف تقييم امل���ؤ���س�����س��ات
املر�شحة جلائزة �أف�ضل
م�ؤ�س�سة �صناعية �صاحبة
�إ�سم جتاري عاملي».

ضبط الجودة

و����ش���دد احل��ام��ات��ي على
ّ
«�أن �رشكة قرطا�س تويل
عمليات الت�صنيع �أهمية
كربى ،حيث تتابعها من
�ألفها �إىل يائها ل�ضمان
ت���ق���دمي �إن����ت����اج يتمتع
بجودة عالية وخ��الٍ من
�أي ���ش��وائ��ب على �صعيد
التعبئة» .ولفت �إىل �أن
«منتوجات �رشكة قرطا�س
خالية من �أي مواد حافظة
�أو ملونة حر�ص ًا على بقاء
منتوجاتها �أك�ث�ر ق��رب�� ًا
ل��ل��م��ن��ت��وج��ات امل�صنعة
ب�أ�ساليب تقليدية».
و�أعلن �أن «�رشكة قرطا�س
تدرك �إىل حد كبري �أهمية
املواد الأولية امل�ستخدمة
يف ���ص��ن��اع��ت��ه��ا ،وب��ن��اء
عليه ف����إن معظم امل��واد
الأول��ي��ة يف منتوجات قرطا�س
تزرع يف لبنان ،فيما يتم ا�سترياد
البع�ض الآخ��ر من اخل��ارج حتت
�إ��ش�راف ومراقبة خمترب ال�رشكة
ومبوا�صفات عاملية».
وك�شف �أن «�رشكة قرطا�س وبهدف
حماية جودة املنتج �إىل حد كبري،
تتبع نظام تعبئة ذا معايري دولية
قادر على جعل منتجاتها تتمتع مبعايري
عالية جداً من ال�سالمة الغذائية».
�شدد على �أن «حداثة م�صانع قرطا�س
و�إذ ّ
ت���ؤدي دوراً كبرياُ يف تقدمي منتوجات

تمكنت شركة قرطاس
للمعلبات والتبريد من تخطي
المنافسات القوية بنجاح كبير
نتيجة األصالة والجودة العالية
التي تتمتع بهما منتجاتها

غياب الدولة

ذات ج���ودة ع��ال��ي��ة» ،ذك��ر �أن م�صنع
قرطا�س يتيمز بقدرٍ ع��الٍ من التطور
يتوافق ومعايري الـ.ISO 22000

جوائز متعددة

واعترب احلاماتي «�أن اجل��ودة العالية
كانت �سالح �رشكة قرطا�س الأب��رز يف
املناف�سة املوجودة يف الأ�سواق الداخلية
واخل��ارج��ي��ة .وق����ال« :ت�����ش��ه��د ال�سوق
مناف�سات ق��وي��ة ج���داً ،متكنت �رشكة
قرطا�س من تخطيها بنجاح كبري نتيجة
الأ�صالة واجل��ودة العالية التي تتمتع
25

واع��ت�بر احل��ام��ات��ي �أن قطاع
ال�صناعات الغذائية يعاين من
حتديات كثرية و�سط غياب من
ال��دول��ة ،ور�أى �أن على ال��دول��ة
و�ضع خطة تدعم القطاع تت�ضمن
ت�سهيالت م�رصفيه عرب قرو�ض
مدعومة مت ّكن ال�رشكات م��ن مواكبة
�شدد
التطور احلا�صل يف الأ�سواق .كما ّ
على �رضورة فر�ض ر�سوم جمركية على
املنتجات الغذائية امل�ستوردة بغية احلد
من مناف�ستها للإنتاج املحلي.
و�شدد على �أن «قطاع ال�صناعات الغذائية
ّ
يعي�ش معاناة كبرية ،لكن �إمياننا بقدرة
ال�صناعي اللبناين على ال�صمود يف وجه
التحديات ،وحبه ل�صناعته و�إمي��ان��ه
بوطنه يجعلنا نبتعد عن الت�شا�ؤم� ،إذ �إنها
عوامل مهمة ت�ساعد اجلميع على تخطي
الأزمة».
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�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
جديتا � -شتورا  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥٤٥٥٠٠ :
فاك�س ٩٦١ )٨( ٥٤٥٣٤٥ :
centerjdita@yahoo.com

مقابلة
«طونيز فود»  ..مسيرة نجاح وتطور متواصل

شرفان« :غياب المحاسبة» ع ّلة اإلقتصاد
يف رد على �س�ؤال حول �ضخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�رشكة يف
ٍ
وقت ي�شهد الإقت�صاد يف لبنان واملنطقة حالٍ من الرتاجع،
اكد �رشفان «ان االميان بالعمل ال�صناعي وبوطننا يدفعنا
اىل �إبقاء ا�ستثماراتنا داخل لبنان ،نحن بحاجة لأن نتطور
ونواكب ال�سوق وال ميكن ان نف ّكر بالتخلي عن م�س�ؤولياتنا
يوم من الأيام .الو�ضع �صعب ،نعم لكنني ام�ضي قدم ًا
يف ٍ
وادعو ال�شباب اللبناين اىل ال�سري على الطريق نف�سه وتركيز
تفكريه على كيفية النهو�ض ببلده وانا ملت�أكد انه ال يزال
هناك فر�ص كثرية ميكن ا�ستغاللها رغم هيمنة «الزعامات»
على البلد».

مسؤوليات الدولة

رغم العوا�صف التي ت�رضب املنطقة ورغم الأزمة
التي يعي�شها االقت�صاد اللبناين ،تكمل «طونيز
فود» م�سرية تو�سعها وتطورها .فالت�شا�ؤم ال
يعرف طريق ًا اىل نف�س م�ؤ�س�سها طوين �رشفان
الذي يدعو ال�شباب اللبناين اىل ان ي�صب تفكريه
على العمل يف بلده ومن اجل بلده ،ليخل�صه من
«اجلراثيم» املوجودة هنا وهناك والتي تق�ضي
على �آمال العي�ش الرغيد يف وطنهم لبنان.
�أمام «طونيز فود» يف امل�ستقبل القريب خطوة
نوعية تتمثل يف انطالق العمل يف م�صنعها
اجلديد يف منطقة �سن الفيل .وفق ًا ل�رشفان،
يت�ألف امل�صنع من �ستة طوابق ويتم ّيز مب�ستوى
عالٍ جداً من احلداثة ،و�سي�شكل حمطة مهمة يف
م�سرية جناح «طونيز فود».
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حترك ي�ضع الدولة
و�شدد �رشفان على «انه املطلوب اليوم ّ
امام م�س�ؤولياتها ،كما ي�ضع النواب وال��وزراء امام الأمر
الواقع لأن ما و�صلنا اليه م�ؤخراً �أ�شبه بـ«املهزلة» .ور�أى
ان��ه على رج��ال الأع��م��ال واجلمعيات واملعنيني بال�ش�أن
الإقت�صادي كافة عقد جتمع ملحاولة ال�ضغط لت�صحيح
الأمور ودرء الأخطار املتنوعة التي حتدق بنا على ال�صعيد
ال�صحي ،والإقت�صادي ،والإجتماعي  ...فكل اللبنانيني اليوم
وتنوعت».
معر�ضون لهذه الأخطار مهما اختلفت انتماءاتهم ّ
ورف�ض «اعتبار ان الإنق�سام احلا�صل يف البلد قد يطال
اجل�سم الإقت�صادي» ،و�شدد على ان «معظم املعنيني فعلي ًا
بال�ش�أن الإقت�صادي� ،أي �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،هم
لبنانيون �أوفياء وقديرون وال ميلكون ر�ؤية �سيا�سية بقدر ما
ميلكون ر�ؤية اقت�صادية امنائية هدفها الأول والأخري لبنان
ككل كونها ت�ضم موظفني من كافة الطوائف والفئات وتعمل
يف كل لبنان دون حم�سوبيات».
ولفت �رشفان اىل ان «غياب املحا�سبة هي ع ّلة الإقت�صاد
اللبناين» .وق���ال« :طبع ًا هناك ا�شخا�ص ك�ثر جديرين
ب��الإح�ترام والثقة ،لكن ما هو مهيمن اليوم هو «امل��ال
وال�سلطة» ،ومع هذه الهيمنة غاب من يرفع ال�صوت لي�شري
اىل اخلط�أ وي�صححه».

ال تشاؤم

ورف�ض احلديث بت�شا�ؤم عن الو�ضع الإقت�صادي ،اذ ان
اللبنانيون منت�رشون يف كل ا�صقاع العامل وهم �سيبقون
ير�سلون الأموال اىل لبنان كما كانوا على مر ع�رشات ال�سنوات.
واعترب ان «اللبنانيني لديهم ا�ستثمارات مهمة يف الدول
العربية التي دون �شك ال يوافقها ان ي�شهد لبنان خ�ضة ما».
واعترب ان «ما جعل القطاع ال�صناعي ي�صمد يف ظل الو�ضع
الإقت�صادي ال�صعب ،هو وجود النازحني ال�سوريني الذين
كان هم دور فاعل يف دفع عجلة الطلب اىل الأمام وهو ما
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طرحت طونيزفود
مؤخر ًا في األسواق
منتج الطحينة ،وهو منتج
قديم تعمل على تقديمه
بطبخات جديدة
فازت طونيز فود
بجائزة «منتج العام
 »2014عن صنف
المعجنات اذ غطت
 % 60من حاجة
السوق اللبناني
ابقى امل�صانع تعمل ب�إنتاجية كبرية لتواكب هذ الطلب».
وا�شار اىل ان «ارتفاع الطلب حمى م�صانع عدة من الإكتواء
بالتداعيات ال�سلبية لأح��داث املنطقة واال�ضطرابات يف
لبنان ،اذ ت�شري املعطيات �إىل ان غالبية امل�صانع مل تت�أثر
�سلب ًا مبا ي�شهده االقت�صاد اللبناين من تراجع وباملعوقات
التي تواجه عمليات الت�صدير».
ويف رد على �س�ؤال حول عمد بع�ض النازحني املتمولني اىل
ان�شاء م�صانع تناف�س امل�صانع اللبنانية ،او�ضح �رشفان ان
هذا املو�ضوع ت�أثرياته كانت جد �ضئيلة اذ يعمل ه�ؤالء يف
ا�سواق �شعبية فيما يتمتع ال�صناعي اللبناين بخربة كبرية
ومعرفة عميقة حليثيات ال�سوق ما يجعله متفوق ًا خالل
املناف�سات التي يخو�ضها».

سر النجاح

و�شدد �رشفان على ان «اللبناين قادر على
ا�ست�رشاف حاجات ال�سوق امل�ستقبلية،
وه���ذا ه��و ��سر جن��اح��ه» .وق���ال« :ق��درة
ال�صناعي اللبناين على ا�ست�رشاف حاجات
ال�سوق ومواكبتها معياراً ا�سا�سي يف
جناحه .ف�إنطالق ًا من جتربتي يف طونيز
ف��ود �أدرك���ت اهمية ه��ذه امل�سائل التي
�سباقني يف خمتلف املجاالت».
جتعلنا ّ
وا�ضاف« :على مر �سنوات طويلة عملنا

بجهد ،وتابعنا ادق التفا�صيل يف �صناعتنا وعملنا على
مواكبة كل تطور يطر�أ لي�س فقط على �صعيد املنتج او ال�صنف
امل�ص ّنع ،بل نواكب ب�إ�ستمرار التطور يف الآالت امل�ستخدمة
يف ال�صناعة ،ويف عامل التعبئة والتغليف».
عبدت طريق جناح
ولفت «اىل ان ه��ذه االم��ور جمتمعة ّ
«طونيز فود» التي تقدم اليوم اىل زبائنها ما يقارب الـ40
�صنف وت�صدر اىل ا�سواق متعددة يف اخلارج ابرزها ال�سوق
اال�سرتالية والأفرقية وال�سعودية وا�سواق دول اخلليج».

منتج العام 2014

وك�شف �رشفان ان «طونيز فود تغطي ن�سبة عالية من حجم
ا�ستهالك ال�سوق ،ونتيجة لذلك فازت بجائزة «منتج العام
 »2014عن �صنف املعجنات اذ كانت االوىل يف البيع يف
لبنان ،اذ غطت  % 60من حاجة ال�سوق اللبناين فيما
تقا�سمت ال����شرك��ات الأخ����رى الن�سبة
قريب ًا سينطلق العمل املتبقية».
ولفت اىل ان «طونيزفود طرحت م�ؤخراً يف
الأ�سواق منتج الطحينة ،وهو منتج قدمي
في مصنع «طونيز فود»
تعمل طونيزفود على تقدميه بطبخات
الجديد الذي يتألف من ستة جديدة و�ستعمل على ت�سويقه عرب �شبكة
طوابق ويتميّز بمستوى عال الزبائن التي تتعامل معهم» ،واعلن ان
ٍ
«طحينة طونيز فود �ستح�صل يف وقت
جد ًا من الحداثة
قريب على �شهادة ال .ISO 22000
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مقابلة
محامص األمين  56 ..عام ًا من التوسع في لبنان والخارج

األمين :نختصر الزمن ونقتنص الفرص
على مر ال�سنني ،مت ّيزت حمام�ص الأمني ب�سعيها
الدائم ملواكبة حاجات زبائنها ،فط ّورت منتجات
لديها وابتكرت �أخرى ،حتى �أ�صبحت عنوان ًا
دائم ًا للزبائن الباحثني عن منتوجات جتمع بني
نكهة املا�ضي وتط ّور احلا�رض.
من حمل �صغري يف مدينة املينا ،انطلقت م�سرية
حمام�ص الأمني التي ما لبثت �أن حجزت مكان ًا
مت�ألق ًا لها بني املحام�ص العاملة يف لبنان.
كيف ال ،وهي كانت ال�س ّباقة يف ابتكار منتجات
كثرية �أهمها الكري كري .وهي ال�ساعية دائم ًا
لتقدمي مروحة وا�سعة جداً من املنتجات ت�ضم
قلوبات ،مك�رسات ،قَهوة� ،شاي �أمني با�ش ،زجنبيل
بالع�سل� ،شوكوال ،متور ،مالبن ،فواكة جمففة..
خ�لال ع��دة ع��ق��ود ،افتتحت حمام�ص
الأمني عدة فروع يف املنية ،طرابل�س،
ال��ك��ورة ،حلبا ،الدنية ،كما عمدت �إىل
و�ضع خريطة توزيع ملنتجاتها �شملت كل
لبنان .جناح حمام�ص الأمني مل ي�سمح
لها بالتو�سع داخل لبنان فح�سب� ،إمنا
�رشع �أمامها ابواب الأ�سواق اخلارجية
ّ
لتكون باكورة انطالقتها �إليها �إفتتاح
فرع ملحام�ص الأمني يف الكويت.
وانطالق ًا من �إميانها ب�أهمية الإقبال
ال��ع��امل��ي على امل��ن��ت��وج��ات الغذائية
اللبنانية ،عمدت حمام�ص الأمني �إىل
للت�سوق على
�إتاحة الفر�صة لزبائنها
َ
الإنرتنت لتتمكن من تلبية طلباتهم يف
جميع �أنحاء العامل.

لأن ال�صناعيني يف لبنان هم �سفراء
بجدارة يرفعون من �ش�أن بلدهم باجلودة
وح�سن العر�ض .
والإتقان ُ
و�شدد على �أن «الن�شاط البارز وامللحوظ
ّ
يف ال�صادرات من ال�صناعات الغذائية
لي�س �إال ان��ع��ك��ا���س�� ًا ل�����س��وء الو�ضع
الإقت�صادي املرتدي يف الداخل والذي
غ�ّي�رّ البو�صلة ل��دى ال�صناعيني �إىل
الإهتمام بالت�صدير من �أج��ل �إقامة
ت���وازن يف الإي�����رادات ل��دع��م ال��رك��ود
الإقت�صادي وحماولة الإ�ستمرار والبقاء
يف ظ��ل ت��ي��ار اخل�لاف��ات ال�سيا�سية
والأو���ض��اع الإقليمية التي حتيط بنا
وندفع جميع ًا �رضيبتها فهذا النمو
طبيعي ولكي يكون �صحي ًا يجب �أن
يكون متوازن ًا مع منو داخلي حقيقي».

ويف هذا الإط��ار ،اعترب مدير حمام�ص
الأمني �أحمد الأمني �إن «الإقبال العاملي
على املنتوجات الغذائية اللبنانية �أحد
الأ�سباب الرئي�سة يف احتالل �صادرات
القطاع املراتب الأوىل ،وهو و�سام يجب
�أن ُيدعم من قبل وزارة ال�صناعة ووزارة
ملتاحة
الإقت�صاد بجميع الإمكانات ا ُ

مشكالت مهمة وطارئة

جودة وإتقان
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واع��ت�بر الأم��ي�ن»�أن واق��ع ال�صناعات
الغذائية يف لبنان ع��ام��ة وال�شمال
خ��ا���ص��ة ُي��ع��اين م��ن م�شكالت مهمة
وطارئة �أهمها وجود العن�رص الأجنبي
ملرخ�ص،
املناف�س لل�صناعي اللبناين ا ُ
اخل�لاف ال�سيا�سي ال��ذي ينعك�س �سلب ًا
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على احلركة الإقت�صادية وال�سياحية،
غياب الإعالم ال�سياحي الفاعل خا�صة
يف ما يتعلق مبنطقة ال�شمال والتي
فيها الكثري من �أماكن اجلذب ال�سياحي
املهم ،الكلفة العالية على املنتج التي
يتكبدها ال�صناعي يف غياب الكهرباء
واللجوء �إىل املولدات اخلا�صة ،الغياب
الفعلي لدعم ال�صادرات اللبنانية ما
ُيخرج ال�صناعي املتو�سط القدرة عن
النمو والتطور و�إمكانية الت�صدير.

تخطي الصعاب

ويف رد ع��ل��ى ����س����ؤال ح���ول خطط
ا�سرتاتيجية لـ»حمام�ص الأم�ين» ،قال
الأمني« :دائم ًا يعمد ال�صناعي اللبناين
�إىل اجل��ه��ود ال��ف��ردي��ة �ضمن ال��ق��درة
املحدودة على تخطي ال�صعاب ،لكن
تذليل العقبات ُيغري ال��واق��ع ويدعم
�إمكانية اخت�صار ال��زم��ن واقتنا�ص
الفر�ص ل�ل�إرت��ق��اء �إىل �أم��اك��ن �أخ��رى
نطمح �إليها جميع ًا».
و�أ�شار �إىل �أن «حمام�ص الأمني تعمد �إىل
ت�سويق منتجاتها عرب املعار�ض والبيع
الإل��ك�تروين عرب الويب وامل��ع��ارف من

خالل امل�ؤمترات واللقاءات الدولية».
ولفت �إىل �أنه «رغم كل نقاط القوة التي
يتمتع بها املنتج الغذائي اللبناين �إال
�أن��ه يعاين من �ضعف كبري يف القدرة
التناف�سية م��ع امل��ن��ت��ج��ات العربية
وال�ترك��ي��ة الأخ����رى ،ن��ظ��راً للدعم من
الإعفاءات ال�رضيبية للم�ستثمرين على
ف�ترات كبرية و�أي�ض ًا دع��م لل�رشكات
�صدرة مبنح م�شاركة جمانية يف
ا ُ
مل ّ
املعار�ض الدولية وتخفي�ضات على
التعرفة للكهرباء م��ا ينعك�س على
الأكالف فت�صبح املناف�سة حمتاجة �إىل
جهود م�ضاعفة يف �إمتام ال�صفقات».

رغم كل نقاط القوة التي
يتمتع بها المنتج الغذائي
اللبناني إال أنه يعاني من
ضعف كبير في القدرة
التنافسية مع المنتجات
العربية والتركية األخرى

توجهات مستقبلية

ويف �إط����ار ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ت��وج��ه��ات
امل�ستقبلية لإعادة التوازن �إىل القطاع
ال�صناعي  ،قال الأم�ين« :ال�صناعات
ال��واردة �إىل لبنان ال تخ�ضع ل�سيا�سة
ت��وازن ال���وارد وال�صادر فعلى �سبيل
امل��ث��ال قطاع املفرو�شات يعترب من
�أهم القطاعات الرتاثية اليدوية ال�صنع
تناف�سها امل��ن��ت��وج��ات امل�����س��ت��وردة
وامل�صنوعة �آلي ًا والتي من املفرت�ض
�أن تكون اجلمارك عليها عالية حلماية
ال�صناعة الوطنية ،و�أي�ض ًا على م�ستوى
الزراعة ،كان الفول ال�سوداين (الف�ستق
عبيد) ُي��زرع يف �سهل عكار بكميات
كبرية ويعود على املزارعني مب ٍ
��ردود
واف��ر �إال � ّأن فتح ب��اب الإ���س��ت�يراد من
ال��دول العربية كم�رص مث ًال ومن دون
�أي جمارك ق�ضى على تلك الزراعة التي
تعتا�ش منها مئات العائالت».
واقرتح «�أن تقوم الدولة بدعم املزارع
ب��دورات ت�أهيلية للح�صول على �أجود
الأن��واع ،وفتح �أب��واب الت�صدير بدعمه
مالي ًا مبنح وتقدميات على ك��ل طن
يتم ت�صديره ،وتعديل بند اجلمرك على
الأ�صناف امل�ستوردة املناف�سة».
و�شدد على �أن تنفيذ هذه الإقرتاحات
ّ
ي�ساهم يف مكافحة البطالة وارتفاع
م�ستوى اجلودة وفتح �أبوب الت�صدير من
خالل متكني املزارع من امل�شاركة يف
املعار�ض الدولية املدعومة من الدولة.

حلقة مستديرة

و�إذ اع��ت�بر �إن ق��ط��اع ال�صناعات

إن تطبيق شروط سالمة
الغذاء يعود بالنفع على
سمعة المنتج اللبناني
بشكل عام وعلى الصناعي
اللبناني بشكل خاص
الغذائية له �أهمية يف تنمية القطاع
ال�صناعي ،قال« :ال�صناعة يف لبنان
حلقة م�ستديرة ينتفع بع�ضها من
بع�ض فعلى �سبيل املثال يف مهنتنا
لوكانت الزراعة متوازنة بني ال�صادر
والوارد وهناك دعم على املحا�صيل
الزراعية كنا �سن�ستهلك غالبية الفول
�سيزرع يف عكار ثم
ال�سوداين ال��ذي ُ
�سيتم حتمي�صه والتحمي�ص يحتاج
�إىل ملح وامللح �صناعة لبنانية ثم
تغليفه بالرول املطبوع وهو �صناعة
لبنانية ثم يو�ضع يف كراتني وهي
�أي�ضا �صناعة لبنانية ،هذا غري قطع
ال��غ��ي��ار وال�صيانة ال��ت��ي حتتاجها
املعدات واملاكينات للعمل� ،إذاً هذا
املنتج فقط �سي�شغل املزارع وال�سوق
الزراعية وم�صنع النايلون وم�صنع
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الكرتون وي���ؤم��ن فر�ص ًا كبرية من
العمالة».
ور�أى «�أن تطبيق �رشوط �سالمة الغذاء
يعود بالنفع على �سمعة املنتج اللبناين
ب�شكل عام وعلى ال�صناعي اللبناين
ب�شكل خا�ص فبمجرد وج��ود �رشوط
وم��ع��اي�ير مطبقة ه��ذا يعني �سالمة
غذائية وثقة يف ال�سلعة ،هناك �رشكات
كثرية تطبق موا�صفات اجلودة و�سالمة
الغذاء على نف�سها �إميان ًا منها ب�أنها هي
الرابحة فكلما ارتفعت معايري اجلودة
وال�سالمة الغذائية ارتفعت �أ�سهم الثقة
لدى امل�ستهلك جتاه ال�سلعة وكل زيادة
يف الكلفة على املنتج ب�سبب املعايري
تعود بالربح املعنوي وامل���ادي يف
زي��ادة املبيعات لدى ال�رشكة وترفع
من �سمعتها».
العدد  153ني�سان 2016

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

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

مقابلة
مخابز األمراء  ..سعي مستمر نحو األفضل

إبراهيم :البقاء للجودة

�إقرتان خربة  46عام ًا مع جودة املواد الأولية جعلت «خمابز
الأم��راء» تت�ألق يف عامل �صناعة اخلبز والكعك واحللويات يف
لبنان ،حيث تعمل يف فروعها على خدمة زبائنها عرب ت�صنيع
�أف�ضل املنتجات و�أجودها .مع «ال�صناعة والإقت�صاد» ،ا�ستذكر
مدير خمابز الأم��راء �أحمد �إبراهيم �سنوات طويلة من النجاح
عا�شتها �أف��ران االم��راء منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1970حيث كانت
الإنطالقة مع ال�سيد كاظم �إبراهيم الذي عمل بج ٍد كبري� ،سمح
لل�رشكة ك�سب ثقة الزبائن ووالئهم ما �ضمن ا�ستمرارية عمل
خمابز الأمراء وتو�سعها ،فب�سعيها الدائم لت�أمني حاجات زبائنها
من منتوجات تك�سب ر�ضاهم وتلبي حاجاتهم باعتماد �أجود
املواد الأولية واحلر�ص على اتباع �أعلى معايري النظافة مدعومة
بخربة كبرية لدى فريق العمل متكنت من التو�سع وافتتاح فروع
عدة يبلغ عددها اليوم ثالثة فروع تتوزع يف اجلمهور ،احلدث،
و�صفري».
متيز على مدى ع�رشات
واعترب �إبراهيم �أن عمل «خمابز الأمراء ّ
ال�سنوات باملتابعة الدقيقة لعمليات الإنتاج �إميان ًا من القيمني
عليها باهمية عملهم يف ال�صناعات الغذائية التي ترتبط �إىل حد
كبري ب�صحة امل�ستهلكني وحياتهم» .ور�أى �إبراهيم �إن «�صناعة
اخلبز �صناعة تتميز بالدقة واحل�سا�سية لذلك يعمل القيمون
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  153ني�سان 2016

على خمابز الأمراء على متابعة تفا�صيل العمل كافة ،فرياقبون
عملية الإنتاج من �ألفها �إىل يائها من �أجل �ضبط معايري اجلودة
وم�ستويات النظافة لتقدمي منتج يتميز مب�ستويات عالية من
ال�سالمة الغذائية».

تطور كبير

ولفت �إبراهيم �إىل«�أن �صناعة الرغيف تطورت �إىل حد كبري عرب
ال�سنوات» ،واعترب �أنه كان الفت ًا انفتاح �أ�صحاب القطاع على
تقبل التقنيات اجلديدة يف الإنتاج وابتكار �أ�صناف جديدة
تر�ضي امل�ستهلكني وتدفعهم �إىل �رشائها» .واعترب �أن «هذا الواقع
دفع ،لي�س فقط خمابز الأمراء ،بل م�ؤ�س�سات كثرية يف لبنان �إىل
االنتقال من الإط��ار العائلي املح�ض �إىل م�ؤ�س�سات �صناعية
متميزة تقدم �إنتاج ًا بكلفة معقولة ونوعية ممتازة».
وك�شف �أن افران الأمراء مل يقت�رص ت�سويقها على الرغيف اللبناين
بل تطور لي�شمل �إ�ضافة �إىل اخلبز اللبناين التقليدي ،اخلبز
الأوروبي و�أنواع الكعك واحللويات العربية التقليدية (البقالوة
واملربومة )...واحللويات الغربية على �أنواعها (الكاتو والآي�س
كرمي).
متيزت يف هذا الإطار ب�سلوك خط �إنتاج
و�أعلن �أن «خمابز الأمراء ّ
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امل�أكوالت ال�صحية اخلا�صة ملتتبعي �أنظمة غذائية معينة
من مر�ضى ال�سكري وغريهم».

جائزة الجودة

و�شدد �إبراهيم على «�أن خمابز الأمراء تتمتع بحداثة كبرية
ّ
جداً حيث يعمد القيمون عليها على مواكبة كل تطور يطر�أ
يف عامل �صناعة الرغيف بهدف تقدمي الأف�ضل للزبائن».
واعترب �أن نيل «خمابز الأمراء جائزة �أوروبا الذهبية للجودة
دليل وا�ضح على �سعيها الدائم نحو الأف�ضل وعلى جهدها
لإي�صال �صناعتها �إىل �أعلى م�ستويات التطور واحلرفية».
واعترب �أن «هناك حتديات كثرية تواجه القطاع ال�صناعي
ككل ولي�س فقط �صناعة الرغيف» .ور�أى �أن «الظروف
الأمنية ال�سيئة تطاول بتداعياتها ال�سلبية الإقت�صاد ب�شكل
كبري ج��داً ،ما يجعل امل�ستثمرين ي�تروون �إىل حد كبري
قبل �ضخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�سوق» .وق��ال« :حال
الال�إ�ستقرار هذه ال تقت�رص على لبنان بل تطاول دول
املنطقة كافة ،ما يجعلنا يف حال من الرتقب والإنتظار.
الواقع الإقت�صادي �أ�صبح �صعب ًا جداً ،ولبنان مير ب�إحدى
�أ�سو�أ �أزماته الإقت�صادية على الإطالق ،ن�أمل �أن يتعافى
منها يف وقت قريب».
و�أ�ضاف« :القدرة ال�رشائية لدى �رشيحة كبرية من اللبنانيني
تراجعت ،ما يجعل بع�ض املنتجات ،وب�سبب تدين �أ�سعارها
ورغم تدين جودتها ،مناف�سة حقيقية للإنتاج اجليد� .إننا
على يقني �أن البقاء �أو ًال و�أخ�يراً يبقى للجودة والنوعية
اجليدة ،لكن تبقى هذه امل�س�ألة حتدي ًا حقيقي ًا وكبرياً يجب
مواجهته لن�ضمن ا�ستمراريتنا ومنو عملنا».

مبادرات فردية

و�إذ لفت �إبراهيم �إىل �أن «ما يزيد الأمور �سوءاً هو غياب
�أي دعم من الدولة» ،ر�أى �أنه «ينبغي تفعيل دور وزارة
ال�صناعة لي�شمل و�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية املعنية
بتنمية القطاع ،وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لتحفيز القطاع
اخلا�ص على تطوير م�ؤ�س�ساته وخطوط الإنتاج وتقلي�ص
الكلفة املرتبطة به ،مبا ي�ساهم يف رفع تناف�سية ال�صناعات
الوطنية».
و�شدد على �أن «خمابز الأمراء ومنذ ت�أ�سي�سها �سارت على
ّ
طريق التو�سع والتطور ،وحالي ًا هناك خطط تو�سعية متعددة
من املنتظر �أن حتمل جناحات �إ�ضافية ملخابز الأمراء �إال
�أن الك�شف عنها وتنفيذها يبقى رهن ا�ستقرار الو�ضع الأمني».
وقال« :منذ عام  1970ومع والدي ال�سيد كاظم �إبراهيم خطت
خمابز الأمراء خطوات كتب لها النجاح لأنها �أتت وفق ًا لدرا�سات
طاولت ال�سوق والواقع الإقت�صادي ،ونحن وانطالق ًا من �إمياننا
الكبري ب�صناعتنا ال ميكن �أن نقف يف مكان ،و�سننتظر الوقت
املنا�سب لنتقدم بخطى ثابته �إىل الأمام بهدف موا�صلة تقدمي
�أف�ضل املنتجات لزبائننا و�أجودها».
ورغ��م �سوء الأو���ض��اع املحيطة� ،أع��رب �إبراهيم عن تفا�ؤله
مب�ستقبل القطاع ال�صناعي �إذ �إن ال�صناعة اللبنانية ،كانت وال
37

تتمتع مخابز األمراء بحداثة كبيرة جد ًا حيث يعمد
القيمون على مواكبة كل تطور يطرأ في عالم
صناعة الرغيف بهدف تقديم األفضل للزبائن
تزال ،تعتمد ب�شكل كبري على املبادرات الفردية للقطاع اخلا�ص
اللبناين .وقد �أثبت القطاع اخلا�ص ال�صناعي يف لبنان قدرة
على التكيف مع التحديات الإقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية،
بالإ�ضافة �إىل امل�ستجدات الإقت�صادية يف الأ�سواق الإقليمية
والدولية».
العدد  153ني�سان 2016

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

معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط
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مقابلة
شركة الرحيق لتوزيع المياه  ..خطوات واثقة نحو النجاح

دياب :منتج جديد في األسواق قريب ًا

التم�سك ب�إر�ضاء الزبائن وتقدمي منتج �صحي
و�سليم� ،سمح لـ«�رشكة الرحيق لتوزيع املياه»
مكان مرموق لها بني �أبرز ال�رشكات
بالت�ألق وحجز ٍ
العاملة يف قطاع معاجلة املياه وتعبئتها.
 16عام ًا م�ضت على الإنطالقة ،التي مت ّيزت
خاللها م�سرية �رشكة الرحيق بالنجاح املتوا�صل
والتط ّور امل�ستمرّ .فبجهود القيمني على ال�رشكة
ويف طليعتهم م�ؤ�س�سها ومديرها العام علي
حتديات
ٍ
دياب ،مت ّكنت ال�رشكة من التغلب على
كثرية واجهتها عرب املتابعة الدقيقة لكل
تفا�صيل العمل يف خمتلف �أق�سام ال�رشكة ،حيث
�أ�شار دياب �إىل «�أن ال�رشكة مل توفر �أي جهد
�إال وقامت به من �أجل تقدمي منتج عايل اجلودة
ويتمتع مبعايري نظافة عالية بهدف ك�سب
الزبائن واحلفاظ على والئهم».
و�أو�ضح �أن مياه الرحيق تتمتع مبعايري
جودة مرتفعة �إذ �إنها تعب�أ من منبع يقع
يف كوثرية ال�سياد جنوب لبنان ،حتيط
به حممية طبيعية من �ش�أنها املحافظة
على نقاوة املياه.

معايير السالمة

وك�����ش��ف دي���اب �أن���ه «ل��ت���أم�ين �صحة
و�سالمة املنتج ،تتبع ال�رشكة املعايري
العاملية  ،ISO 22000كما تقوم ال�رشكة
بتطبيق ن��ظ��ام الـ HACCPبحيث
تتحقق �صحة و�سالمة الغذاء من خالل
مراقبة وحتليل املخاطر البيولوجية
والكيميائية والفيزيائية خالل ت�أمني
ونقل املواد الأولية ،وحت�ضري معاجلة
امل��ي��اه ،الت�صنيع ،وال��ت��وزي��ع حتى
ا�ستهالك املنتج» .كما �أعلن �أن ال�رشكة
تتبع برنامج الـPRE-REQUISITE
 PROGRAMلت�أمني البنية ال�صحية
والنظيفة .وك�شف �أن ال�رشكة ت�ضم خمترباً
خا�ص ًا للقيام بعملية فح�ص املياه
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اليومية من حتاليل ميكروبيولوجية،
فيزيائية ،وكيميائية بالإ�ضافة �إىل
فحو�صات تر�سل �إىل �أك�ثر املختربات
املعتمدة يف لبنان وذلك لت�أمني املياه
النقية ال�صحية وال�سليمة .و�أو�ضح �أن
خمترب ال�رشكة ي��ق��وم يومي ًا بعملية
فح�ص وحتاليل كيميائية وفيزيائية
وميكروبيولوجية ،حيث ت�ؤخذ العينات
للفح�ص من ما قبل املعاجلة ،خالل
التعبئة ومن املنتج الأخ�ير ،حيث تتم
عملية التحليل بح�سب املعايري اللبنانية
.»libnor

دور الحداثة

و�أ�شار دياب �إىل «�أن متابعة احلداثة
كانت عام ًال �أ�سا�سي ًا يف جناح ال�رشكة
ملا ت�ساهم فيه من �ضبط ملعايري اجلودة
وتخفي�ض لتكلفة الإنتاج» .و�أ�شار �إىل
�أن «م�صنع رحيق يتمتع بحداثة كبرية،
حيث �صمم املعمل ليتوافق مع الـPRP’s
و الـ( GMP’sممار�سات الت�صنيع اجليد)
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وليتطابق مع �أ�س�س الـ .HACCPولفت
�إىل �أن «املعمل ي�ضم ق�سم ًا ملعاجلة
املياه حيث تبد�أ املعاجلة با�ستخدام
الفالتر (فلرت رملي ،فلرت كربون ،وفلرت
قطن) ث��م مرحلة التعقيم ب���الأوزون
و�شدد
يليها بالأ�شعة فوق البنف�سجيةّ .
على �أن جميع التمديدات واخلزانات
امل�ستعملة هي من ال�ستانل�س �ستيل
 ،316كما ي�ستخدم نظام الـ CIPللقيام
بعملية التنظيف والتعقيم لكل الق�ساطل
واملعدات واملاكينات امل�ستخدمة بعد
عملية التعبئة ،كما ي�ضم ثالثة خطوط
�إنتاج �أوتوماتيكية.
و�شدد على �أنه «ل�ضمان جودة املنتج،
ّ
ت�ستخدم مياه الرحيق �أف�ضل نوعية
للعبوات ،وهي عبوات �صحية وموافق
عليها من قبل منظمات �صحية ،منا�سبة
لتح�ضري غذاء الأطفال وحلفظ احلليب
لأن��ه��ا حتتوي على النيرتايت ،ت�ؤمن
الرتطيب اليومي للأ�شخا�ص الذين
يعانون من البدانة ومر�ضى ال�سكري».

تح ّدي المنافسة

و�سلط دياب ال�ضوء على «الإهتمام الكبري
الذي توليه ال�رشكة لطرق التخزين حيث
حتوي ال�رشكة خمزن ًا خا�ص ًا باملواد
الأول��ي��ة ،وخم��زن�� ًا ملنتجات  2ليرت5 ،
ليرت 0.5 ،ليرت 300 ،ملل ،والـ 6و 10ليرت،
و�ش ّدد
وخمزن ًا لغالونات الـ  19ليرتّ .
على �أن جميع املواد الأولية امل�ستخدمة
ه��ي م��ن م�صادر معروفة وموثوقة،
بالإ�ضافة �إىل �أنها تخ�ضع للمعاينة
والفح�ص قبل الإ�ستخدام» .و�أ�شار �إىل
«�أن جميع امل�ستودعات تخ�ضع ل�رشوط
التخزين ال�صحي لناحية التهوئة
املنا�سبة ،مكافحة احل����شرات ،اتباع
قاعدة  ،FIFOوالتنظيف املتوا�صل».
واعترب �أن «ك��ل ه��ذه الأم��ور جمتمعة
م�� ّك��ن��ت ال����شرك��ة م��ن ت��خ��ط��ي حت��دي
املناف�سة املوجودة يف القطاع الذي
ي�ضم عدداً كبرياً من ال�رشكات» .وقال:
«الثقة التي يوليها لنا زبائننا كبرية
ج��داً فهم على م��دى  16عام ًا واكبوا

يعتبرمصنع شركة الرحيق
لتعبئة المياه ،المصنع الوحيد
في لبنان الذي يقوم بتعبئة
المياه في عبوات متعدّدة تضم
الـ 0.3ليتر ،و  0.5ليتر ،و  1.5ليتر،
و  2ليتر ،و  6ليتر ،و  10ليتر ،و19
ليتر ،و 15ليتر قريب ًا
ال�رشكة ومراحل تطورها ،وامل�ستوى
العايل من الإدارة والتنظيم الذي تخ�ضع
له ،حيث يتبع �إدارتها العامة �أربعة
�إدارات �أ�سا�سية وهي الإدارة التنفيذية،
�إدارة الإنتاج� ،إدارة ال�صيانة ،و�إدارة
التوزيع واملبيعات �إ�ضافة �إىل �إدارة
خدمة الزبائن و�إدارة اجلودة املمثلة
بفريق �صحة و�سالمة الأغذية وفريق
املخترب».
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منتج جديد

وك�شف دياب �أن «اجلودة التي تتمتع بها
مياه الرحيق �سمح لها بولوج الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما الأفريقية ،حيث يتم
الت�صدير حالي ًا �إىل تلك الأ�سواق على
�أن يتم الإنفتاح على �أ�سواق �أخرى يف
امل�ستقبل».
و�أعلن �أن «مياه الرحيق ب�صدد طرح
منتج جديد يف ال�سوق وهو عبوات الـ15
تتميز ب�إمكانية التخل�ص من
ليرت ،التي ّ
العبوة بعد �إ�ستعمالها بعك�س العبوات
الكبرية الأخرى».
و�أع���رب دي���اب ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل
مياه الرحيق� ،إذ �إن الإمي��ان ب�أهمية
عملنا ووطننا جعلنا من�شي طريق ًا
طويل ًة من النجاح خطوة بخطوة ،حتى
�أ�صبح م�صنع الرحيق امل�صنع الوحيد
يف لبنان الذي يقوم بتعبئة املياه يف
متعددة ت�ضم الـ 0.3ليرت ،و 0.5
عبوات
ّ
ليرت ،و  1.5ليرت ،و  2ليرت ،و  6ليرت ،و 10
ليرت ،و 19ليرت ،و 15ليرت قريب ًا».
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 �شاهني للحلويات.�شركة ا

A.Shahine For Pastry

 حالوة-  راحة الحلقوم-  �سكاكر-  طحينة- �سم�سم

Sesame - Tahini - Candies - Halawa - Laukoum
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مقابلة
«شركة هشام مكي لتصنيع األفران ومعدات المخابز ش.م.م» 40 ..عام ًا من الخبرة

حسن مكي :س ّباقون في طرح كل جديد

وفق ًا ملدير �رشكة «ه�شام مكي لت�صنيع الأف��ران ومعدات
املخابز» ح�سن م ّكي «ما مييز منتجات �رشكة ه�شام مكي
هي القدرات الإنتاجية الكبرية واجل��ودة العالية �إذ تتمتع
مبوا�صفات توازي املوا�صفات الأوروبية .و�أعلن �أن «ال�رشكة
تقدم لزبائنها مروحة وا�سعة من املنتجات تت�ضمن خطوط
�إنتاج �آلية للخبز اللبناين والتورتيال ،التنور و�أفران املعجنات.
بالإ�ضافة �إىل قطاعات وف��رادات وجميع ل��وازم ومعدات
املخابز واحللويات».

تن ّوع اإلنتاج

اجلودة العالية وخربة الفنيني يف ت�صنيع وتركيب
املخابز ،حجزت ل�رشكة ه�شام مكي لت�صنيع الأفران
ومعدات املخابز مكان ًا مرموق ًا بني ال�رشكات العاملة
يف القطاع .مت�سلحة بخربة م�ؤ�س�سها املهند�س
ه�شام مكي التي تفوق الـ  40عام ًا ،تخطو ال�رشكة
خطواتها واثقة يف الأ�سواق املحلية واخلارجية،
متخذة من جودة منتجاتها وتنوعها رفيق ًا لها.

و�شدد ح�سن مكي على �أن «ه��ذا التنوع يف الإنتاج �سمح
ّ
لل�رشكة بالإنفتاح على عدة �أ�سواق يف اخلارج ويف طليعتها
التنوع
الأ�سواق العربية والأفريقية» .ولفت �إىل �أن «وجود هذا ّ
يف الإنتاج ي�سمح لل�رشكة بخدمة زبائنها مهما اختلفت
وتنوعت طلباتهم يف الأ�سواق العربية والعاملية منها دول
اخلليج و�أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا وغريها».
وك�شف �أن «�رشكة ه�شام مكي وكيلة لعدة �رشكات رفيعة
امل�ستوى يف جمال ت�صنيع معدات املخابز واحللويات وهذا
ما يجعلها �سباقة يف كل ما هو جديد يف عامل �صناعتها».
و�أكد �أن «ال�رشكة تدرك جيداً �أن جناح زبائنها هو معيار
ا�سا�سي لنجاحها ،لذلك ت�ضم ال�رشكة فريق �صيانة يتميز
مب�ستوى ع��الٍ من احلرفية واملهنية ،وق��ادر على معاجلة
و�شدد على «�أن
�أي م�شكلة تواجه الزبائن ب�رسعة قيا�سية»ّ .
ميزت ال�رشكة ب�شكلٍ كبري جداً و�أعطتها
خدمات ال�صيانة ّ
دفع ًا �إىل الأمام عرب تو�سيع دائرة زبائنها».

حسن اإلدارة

وك�شف ح�سن مكي �أن ح�سن الإدارة ومتابعة �أدق تفا�صيل
العمل م ّكن ال�رشكة من �إثبات نف�سها يف ال�سوق خالل فرتة
ق�صرية .وقال« :نتابع يف �إدارة ال�رشكة عمليات الت�صنيع من
�ألفها �إىل يائها بغية الت�أكد من �صحتها وتقدمي منتج خالٍ
من �أي �شوائب .وتتبع هذه العملية �إدارة العالقة مع الزبائن
حيث ال يقت�رص دور ال�رشكة على بيع منتجاتها فقط� ،إمنا
ت�ؤدي دوراً ا�ست�شاري ًا حيث تقدمي الن�صح لزبائنها باملنتجات

www.hmclebanon.com
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الأف�ضل التي ت�ستطيع �أن تلبي حاجاتهم».
و�شدد على �أن «عالقة الزبائن مع �رشكة ه�شام مكي ال تنتهي
ّ
مع انتهاء عملية البيع� ،إمنا ت�ستمر عرب فريق ال�صيانة اجلاهز
مل�ؤازرته عند ح�صول �أي م�شكلة.
ولفت �إىل �أن «هذه الآلية املنظمة التي تعتمدها ال�رشكة من
�ش�أنها جعلها حمط ثقة لدى زبائنها وتك�سبها والءهم».

منافسات طبيعية

�شدد
ويف رد على �س�ؤال حول وجود مناف�سات يف ال�سوقّ ،
ح�سن مكي على «�أن املناف�سات �أمر طبيعي ودليل �صحي
يح�صل يف �سوق ت�ضم عدة �رشكات تعمل يف املجال نف�سه».
واعترب �أنه «من املهم عدم خروج هذه املناف�سات عن �إطارها
ال�صحيح فتبقى ال�رشكات حمافظة على اجلودة التي تقدمها
ويبقى للزبائن حق الإختيار مع من يتعاملون».
و�أعلن �أن «�رشكة ه�شام مكي ال ت�شعر ب�أي خطر من هذه
املناف�سات يف ال�سوق� ،إذ �إن جودة �إنتاجها و�رسعة خدماتها
جتعلها يف مركز متقدم �ضمن ال�رشكات العاملة يف القطاع».

آفاق التطور

وك�شف يف هذا الإطار عن �أن ال�رشكة تو�سع عملها �إذ �ستعمد
�إىل طرح منتجات جديدة يف ال�سوق».

تحديات كثيرة

ور�أى ح�سن مكي �أن القطاع ال�صناعي يواجه عدداً كبرياً من
التحديات� ،إذ �إن حاالت الال�إ�ستقرار والرتاجع الإقت�صادي
التي يعي�شها لبنان قد تدفع �أ�صحاب ال�رشكات �إىل فرملة �أي
�ضخ ال�ستثمارات جديدة يف عملهم.
وك�شف �أن «�رشكة ه�شام مكي وانطالق ًا من �إميانها بعملها
ت�سعى دائم ًا �إىل الأف�ضل رغم الأو�ضاع غري امل�ستقرة �إذ تعتمد
�إىل حد كبري على انت�شارها وعملها يف الأ�سواق اخلارجية».
و�شدد ح�سن مكي على ��ضرورة دع��م القطاع ال�صناعي� ،إذ
ّ
يعاين اليوم هذا القطاع وعلى الرغم من �أهميته على ال�صعيد
الإقت�صادي ،من غياب �أي دعم من الدولة يف
حني تتمتع ال�صناعات يف الدول
االخ��رى بدعم كبري يتمثل
ب��ت��ق��دمي ت�����س��ه��ي�لات
كثرية.

واعترب ح�سن مكي «�أن انفتاح �رشكة ه�شام مكي على الأ�سواق
يو�سع �آفاق تطورها
العربية والعاملية يعني لها الكثري� ،إذ ّ
ومنوها .فال�سوق اللبنانية �صغرية ن�سبي ًا وعلى �أي �رشكة
تطمح للنمو �أن تتخطاها لرتفع من حجم مبيعاتها
وحتقيق معدالت منو �أف�ضل».
ور�أى يف ه��ذا «االنفتاح �أم��راً مهم ًا
ج���داً على ال�صعيد الإق��ت�����ص��ادي،
فا�ستمرارية ال����شرك��ات ومنوها
ذات مفعول �إقت�صادي كبري �إذ من
�ش�أنه خلق املزيد من فر�ص العمل
والتقليل من ن�سب البطالة واحلد من
الهجرة وتخفي�ض ن�سب الفقر».
وك�شف «�أن �رشكة ه�شام مكي يف
تطور م�ستمر وت�سعى با�ستمرار �إىل
ا�ستقدام وتقدمي ابرز ما مت التو�صل
�إليه يف �صناعة الأفران واملخابز،
45
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Different From The Rest

Interneeds Houseware & Gifts
Tel: 05 814147 - 03 220367 - 05 804197 - 03267645
Email: interneeds@hotmail.com - facebook.com/interneeds

مقابلة
شركة الشمال لألجبان واأللبان والحليب  ..نجاح قوامه الجودة

عجاج :لتدابير حمائية تمنع اإلستيراد
منتج جيد

واعترب عجاج �أن «م�صنع ال�رشكة مبا يتمتع به من حداثة
ال �إ�ضافي ًا يف �ضبط معايري اجلودة،
كبرية جداً� ،شكل عام ً
حيث عمدت ال�رشكة �إىل ا�ستقدام �آالت وماكينات على قدرٍ
كبري من التطور».
ور�أى �أن «التوا�صل اجليد مع الزبائن وتقدمي منتجات جيدة
�سمح لل�رشكة بالإ�ستمرار رغم التخمة التي تعانيها ال�سوق
اللبنانية يف ما يخت�ص بعدد م�صانع الألبان والأجبان الكبري
�ضيقة،
يف لبنان» .وقال« :لبنان بلد �صغري وبالتايل �سوقه ّ
حدة املناف�سة بني امل�صانع العاملة يف
وهذا �أمر يرفع من ّ
القطاع �إىل حد كبري جداً وال �سيما يف ظل غياب �أي �سيا�سات
حمائية متنع اال�سترياد من اخلارج».
و�أ���ض��اف« :هناك منتجات م�ستوردة عديدة ال ن�ستطيع
ك�صناعيني �إنتاجها ب�سبب كلفة �إنتاجها العالية يف لبنان،
وه��ذا ي�سلط ال�ضوء على ��ضرورة دع��م القطاع ال�صناعي
وحمايته من �أجل �ضمان ا�ستمرارية ال�رشكات العاملة فيه
واحلفاظ على فر�ص العمل املطروحة من قبلها».

تنظيم القطاع

ولفت عجاج �إىل �أننا «نحتاج �إىل التفاتة كبرية من الدولة
تنظم القطاع وتتخذ تدابري حلمايته ت�ضع قيوداً على الإ�سترياد
كما هي حال الدول الأخرى ،فالو�ضع الإقت�صادي �سيء ب�شكل
عام نتيجة الأزمات املتالحقة التي ي�شهدها لبنان».
و�أ�شار �إىل �أنه «رغم ما ذكر يبقى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
عام  ،1960خطت �رشكة ال�شمال للأجبان والألبان واحلليب
وتداعياته ال�سلبية الكبرية على الإقت�صاد �أبرز التحديات،
�أوىل خطواتها يف طريق جناح طويلة عبدته �أمامها اجلودة
�إذ يفرمل �أي خطط تطويرية �أو ا�ستثمارات جديدة يف
العالية التي بقيت رفيقة منتجاتها على مر �أكرث من ن�صف
القطاعات كافة» .ولفت �إىل �أن��ه «وحالي ًا �رشكة ال�شمال
قرن� .إال �أن طريق النجاح هذه مل تكن �سالكة بالكامل �إذ
للأجبان والألبان واحلليب لي�ست ب�صدد
�شابتها عراقيل كثرية يف ظل وجود عدد
تنفيذ �أي خطط تو�سعية وال �سيما �أنها
كبري من ال�صعوبات ،وحدها روح
التحدي التواصل الجيد مع الزبائن
ومنذ ت�أ�سي�سها تواكب الطلب املطروح يف
دفعت مدير ال�رشكة عبد العزيز عجاج،
�إىل موا�صلة تطوير وتو�سيع ال�رشكة عرب وتقديم منتجات جيدة سمح ال�سوق بنجاح».
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل
وتوطد
افتتاح حمال تعنى ببيع منتجاتها
ّ
لألجبان
الشمال
لشركة
القطاع ال�صناعي ب�شكل ع��ام و�رشكة
عالقات ال�رشكة مع زبائنها عرب التوا�صل
�شدد عجاج على �أن
خا�ص،
ب�شكل
ال�شمال
املبا�رش معهم .وفق ًا لعجاج ،يعود جناح واأللبان والحليب باإلستمرار
ّ
«امي��ان اللبنانيني بوطنهم هو �سالحهم
ال�رشكة �إىل عدة معايري �أبرزها متابعة
عمليات الإنتاج بكل تفا�صيلها بهدف رغم التخمة التي تعانيها
الدائم يف مواجهة كل التحديات وامل�ضي
نحو الأم��ام ،ورغم كل ال�صعوبات ال بد
�ضبط م��ع��اي�ير اجل����ودة واحل��ف��اظ على السوق في ما يختص بعدد
لل�صناعيني من �أن يوا�صلوا جناحهم كما
م�ستويات عالية من النظافة تتنا�سب
واألجبان
األلبان
مصانع
عهدناهم دوم ًا وال بد ل�رشكة ال�شمال من
ومعايري ال�سالمة الغذائية ما ي�ساهم يف
�أن تتابع �سريها يف طريق النجاح كما
جيد يلقى ا�ستح�سان الزبائن
تقدمي منتج ّ
لبنان
في
الكبير
كانت دائم ًا على مدى  55عام ًا».
كافة.
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�رشكة ال�شمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�شتقات الحليب

Milk-Chees & Dairy Products

961)6( 206433 - 961)3( 286433 :  هاتف-  الطريق العام-  زغرتا-  مرياطة: العنــوان
ADDRESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 (6) 206433 - 961 (3) 286433

St-alchimal@hotmail.com

مقابلة
«مصنوعات وحلويات رفيق الرشيدي» 165 ..عام ًا مرت وال تزال المسيرة مستمرة

الرشيدي :نسير على طريق التوسع
يف عام  ،1851ومن منطقة �أ�سواق بريوت كانت انطالقة
م�ؤ�س�سة م�صنوعات وحلويات رفيق الر�شيدي مع احلاج
ح�سن الر�شيدي الذي جنح يف و�ضع امل�ؤ�س�سة على �سكّة
قرن
جناح متوا�صل عا�شتها وعا�رصته على مدى �أكرث من ٍ
التو�سع والتطور جعلت
ون�صف ،ف�شهدت حمطات عديدة من
ّ
مل�ؤ�س�سة الر�شيدي مكانة لدى زبائنها� ،إذ �إنها وعلى مر
ال�سنوات متكنت من نيل ثقتهم وك�سب والئهم� ،إذ �أ�شار مدير
م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي �سامر الر�شيدي �إىل «�أنه على مر
 165عام ًا عملت م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي يف قطاع ال�صناعات
الغذائية حيث حققت جناحات كثرية بف�ضل جودة �إنتاجها
واتباعها لأعلى معايري النظافة وال�سالمة الغذائية».
و�شدد الر�شيدي على �أن «م�ؤ�س�سة رفيق
ّ
الر�شيدي تعمل ب�شكل م�ستمر على �ضبط
معايري اجلودة يف �صناعتها عرب ا�ستخدام
�أجود �أنواع املواد الأولية والقيام بدورات
تدريبية مكثفة لفريق العمل الذي �أ�صبح
على درجة عالية من الإحرتاف واملهنية
يف عمله».
و�شدد على �أن «م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي
ّ
تويل لزبائنها اهتمام ًا كبرياً �إذ تواكب
حاجاتهم وتعمل ب�شكل م�ستمر على
ت��ق��دمي �إن��ت��اج ينا�سب �أذواق���ه���م مهما
اختلفت وتنوعت».

 5فروع

ور�أى الر�شيدي �أن الثقة التي �أواله��ا
كر�ست جناحها
الزبائن لرفيق الر�شيدي ّ
بالتو�سع حيث تنت�رش اليوم
�إذ �سمحت
ّ
م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي يف مناطق لبنانية
خمتلفة عرب خم�سة فروع يف احلمرا ،برج
�أبي حيدر ،ال�سوديكو ،اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل
الفرع الرئي�سي يف عا�شة بكار.
واعترب �أن «فروع امل�ؤ�س�سة �أ�صبحت مق�صداً
جلميع اللبنانيني من جميع املناطق،
و�رشعت �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمامها
ّ
حيث يتم حالي ًا الت�صدير �إىل �أ�سواق
متعددة كال�سوق ال�سعودية ،والأردنية،
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والكندية وال�سوي�رسية».

دور مهم

و�أ�شار الر�شيدي �إىل �أن جناح م�ؤ�س�سة
رفيق الر�شيدي مل يقت�رص فقط على
تلبية حاجات زبائنها ،بل ك��ان لها
دور بالغ الأهمية يف تطوير منتجات
�أ�سا�سية كالقطايف والق�شطة واملغربية
وال��ع��ث��م��ل��ي��ة وال���رق���اق���ات وال��ك��ن��اف��ة
وال�صفوف والنمورة والبقالوة ب�أنواعها
كافة وحالوة اجلنب واملعمول و�أ�صناف
ع��دي��دة �أخ����رى �إىل ج��ان��ب �أ���ص��ن��اف
رم�ضانية مو�سمية.
وك�����ش��ف �أن���ه «ك���ان مل�ؤ�س�سة رفيق
فعال يف �شهرة وانت�شار
الر�شيدي دور ّ
املغربية عربي ًا وعاملي ًا عرب تعريف

تنتشر اليوم مؤسسة رفيق
الرشيدي في مناطق لبنانية
مختلفة عبر خمسة فروع في
الحمرا ،برج أبي حيدر ،السوديكو،
الجديدة ،إضافة إلى الفرع
الرئيسي في عاشة بكار
50

الأ�سواق اخلارجية عليها».

المنافسات

ور�أى الر�شيدي �أن �أب���رز التحديات
املوجودة حالي ًا تتمثل يف املناف�سات
و�شدد على �أن
التي ي�شهدها القطاع،
ّ
م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي تواجه هذه
املناف�سات عرب مت�سكها مب�صداقيتها يف
عملها واحلفاظ على جودة منتجاتها
لتبقى كما عهدها زبائنها على مر
ع�رشات العقود.
و�أع��ل��ن «�أن م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي
�ست�سري على طريق التو�سع ع�بر بدء
العمل يف م�صنعها اجلديد يف عرمون
والذي يتميز بحداثة كبرية �إذ مت جتهيزه
ب�آالت حديثة ومتطورة لإنتاج �أ�صناف
م��ت��ع��ددة» .وت��وق��ع �أن ت�شهد م�ؤ�س�سة
رفيق الر�شيدي املزيد من الإنفتاح على
الأ�سواق خارجي ًا مع �إن�شاء امل�صنع».
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل
قطاع ال�صناعات الغذائية وم�ؤ�س�سة
رفيق الر�شيدي ،لفت �إىل �أن القطاع
كما م�ؤ�س�سة رفيق الر�شيدي �سارا على
طريق النجاح يف لبنان واملنطقة ومن
دون �شك ومع بدل اجلهود الالزمة من
ال�صناعيني اللبنانيني �سيبقيان كذلك.

Phone
Mobile
Address
Factory

+961 1 261439
+961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company Sad el Bouchrieh

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

مقابلة
التوسع
«الوفاء بايكري» تسلك طريق ّ

شعالن »LOZA« :محور اهتمامنا في 2016

عام م�ضى على �إب�صار «الوفاء بايكري» النور ،التي ا�ستطاعت �أن
تثبت �إقدامها يف ال�سوق اللبنانية عرب ا�ستقطابها �رشيحة وا�سعة
من الزبائن ،مت�سلحة بخربة القيمني عليها من �آل �شعالن والتي
تفوق  40عام ًا� .ساهمت جودة منتجات «الوفاء بايكري» املتنوعة
وخربة القيمني عليه والتي تفوق الربع قرن يف ك�سب ثقة الزبائن
الذين يفرت�ض �أن يولوه الوالء نتيجة الآلية املنظمة التي يعتمدها
فريق العمل والتي يحظى الزبون فيها ب�إهتمام خا�ص.
وفق ًا ملديرة ق�سم ال�شوكوال والباتي�سريي
يف «وفاء بايكري» فادية �شعالن تقدم
الوفاء بايكري جمموعة وا�سعة جداً من
املنتوجات لزبائنها ت�ضم اخلبز والكعك
واحللويات والبوظة .و�أ���ش��ارت �إىل �أن
«الوفاء بايكري» تعمل ب�شكل م�ستمر
ملواكبة حاجات ال�سوق .وك�شفت �أن
«�شوكوال � »LOZAستكون حمور اهتمام
«الوفاء بايكري» يف العام  .2016وقالت
«تعمل «الوفاء بايكري» على ت�صنيع
ال�شوكوال حت��ت ا���س��م « »LOZAومن
املتوقع �أن ت�سجل الوفاء بايكري جناح ًا
يف ه��ذا املجال نظراً للجودة العالية
والنكهة اللذيذة التي يتمتع بها منتج
و�شددت على �أن
ال�شوكوال الذي تقدمه»ّ .
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طموح القيمين على وفاء
بايكري هو تحقيق المزيد من
االنتشار في األسواق المحلية
والخارجية
«الوفاء بايكري �ستتبع يف �سيا�ستها �آلية
دمج بني اجلودة العالية وال�سعر املنا�سب
لتتمكن من حجز مكانٍ لها يف ال�سوق
اللبنانية والأ���س��واق اخلارجية يف ظل
وجود عدد كبري من م�صانع ال�شوكوال
العاملة يف لبنان واخلارج».
وك�شفت �أن «الوفاء بايكري تعمد �إىل
ا�سترياد ال�شوكوال من بلجيكا ،وتخ�ضعة
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لآلية ت�صنيع ي�رشف عليها �شيف خمت�ص
ق��ادر بجهود فريق العمل املنظم على
�ضبط معايري اجلودة وتقدمي منتج يتمتع
مب�ستويات عالية من ال�سالمة الغذائية».
و�شددت على �أن «فريق العمل يف امل�صنع
ّ
ٍ
لدورات تدريبية مكثفة ت�ضمن
قد �أخ�ضع
�أداء جيداً وحمرتف ًا يف عمله».
ولفتت �إىل �أنه «من املتوقع �أن يحمل
ت�صنيع ال�شوكوال انفتاح ًا كبرياً للوفاء
ب��اي��ك��ري على الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة».
وقالت « :بعد �أن �أجرت درا�سات �سوقية،
و�ضعت الوفاء بايكري خطط توا�صل
م��ع الزبائن واتبعت خطط ًا �إنتاجية
و�سيا�سات ت�سويقية طرحت مبوجبها
متنوع ًا لبى حاجات الزبائن
انتاج ًا
ّ
وبناء عليه �أ�صبحت
الكثرية واملتنوعة،
ً
الوفاء بايكري تتعامل مع �شبكة وا�سعة
من الزبائن ت�ضم جمموعة من الفنادق
واملطاعم».
و�أ�ضافت« :بالطبع �ستكون هناك خطط
م�شابهة ت�ستهدف الأ�سواق كافة ،يتم
مبوجبها توزيع وت�صدير ال�شوكوال .ومن
املتوقع �أن ت�ضمن هذه اخلطط تو�سيع
�رشيحة الزبائن يف لبنان واخلارج».
وو���ص��ف��ت ���ش��ع�لان م�����س�يرة «ال���وف���اء
بايكري» خالل العام باجليدة ،و�أكدت
�أن طموح القيمني على وفاء بايكري هو
حتقيق املزيد من االنت�شار يف الأ�سواق
املحلية واخل��ارج��ي��ة .و�أب���دت �شعالن
تفا�ؤ ًال كبرياً مب�ستقبل الوفاء بايكري
رغم الأو�ضاع ال�سيا�سية غري امل�ستقرة
التي يعي�شها لبنان والتي �أثرت ب�شكل
كبري على قدرات امل�ستهلكني ال�رشائية.
وقالت« :منذ االنطالقة ،تعمل الوفاء
بايكري على تقدمي �أج���ود املنتجات
وا�ضعة اجلودة العالية يف �أولويات فريق
عملها ،وهذا ما ي�ؤكد �أنها تبني �إ�سم ًا يف
ال�سوق على �أ�سا�سات قوية ال بد �أن ي�شهد
ا�ستمرارية ل�سنوات طويلة ،ففي �سيا�سات
ال�سوق ال ميكن لأي �شيء ال�صمود يف
وجه املناف�سات واال�ستمرار �إال «اجلودة
العالية» وهذا ما تقدمه الوفاء بايكري».

بيروت -04/417544 - 418254 :قب الياس -08/500803 - 500802 - 500801 :فاكس08/500806 :

ع�ساف الحديثة للرخام
ّ �شركة م�صانع
Assaf Modern Marble Factory co.

Showroom Msaitbeh - Unesco Street / Unesco 1602 Building
assafmarble Assaf Marble
Cell: 03916333 - 03078500 / Tel: 01701801 -

Factory
CHOUEIFAT – OUMARAA STREET
NEXT TO COCA COLA FACTORY
Cell: 03882573/03 - 916333/03 - 882332/
Factory: 05433051/ - Fax: 05433049/
info@assafmarble.com / www.assafmarble.com
BEIRUT - LEBANON

Salnik Bridge, El Yaman Bldg. | P.O.Box 273 - Saida, Lebanon | Tel / Fax: +961 7 732 882 | info@elyamangroup.com| www.elyamangroup.com

Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175
www.wilcopm.com

٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :  فاكس- ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :  هاتف-  لبنان الشمالي-  كفرعقا-  الكورة: العنــوان
 لبنان-  اميون١٢ : ب. ص- ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ : خلوي
Addresse: Alkoura - Kafrakka - North Lebanon - Tel : 961 (6) 952838 - Fax : 961 (6) 952828
Cell : 961 (3) 303842 - P.O.Box : 12 Amioun - Lebanon
E-mail : aldayaa@hotmail.com - Website : www.aldayaa.com

مقابلة
«هنا اللبنانية للمياه الطبيعية» ..محط ثقة

الرز :لتنظيم القطاع
�أب�رصت �رشكة هنا اللبنانية
للمياه الطبيعية النور ،2001
 15عام ًا مرت وحملت معها
حمطات جناح متعددة لل�رشكة
التي ما لبثت منذ ت�أ�سي�سها
�أن نالت ثقة الزبائن ووالءهم
ب�سبب اجلودة العالية التي
يتم ّيز بها �إنتاجها.
العالية»
�شكلت«اجلودة
معياراً �أ�سا�سي ًا يف جناح
�رشكة هنا� ،إذ �أ�شار مدير ال�رشكة املايل حممد علي
الرز �إىل �أن «حر�ص �رشكة هنا على تقدمي منتج
يتمتع مبعايري عالية من اجلودة وال�سالمة الغذائية
و�أ�شار الرز �إىل �أن �رشكة هنا اللبنانية
ن�ش�أت مبوجب مر�سوم جمهوري حتت
رقم  5447وحائزة على قرار ترخي�ص
وزارة ال�صحة حتت رقم .1352/1و�أعلن
�أن «مياه هنا ت��و ّزع اليوم على معظم
املناطق اللبنانية ،حيث تتبع ال�رشكة
خريطة توزيع ملنتجاتها تغطي مناطق
وا�سعة من لبنان».
و�إذ �أ�شار �إىل �أن «جودة مياه هنا تعززها
املحمية الطبيعية التي حتيط بال�رشكة
ومتتد على م�ساحة � 300ألف مرت مربع»،
اعترب �أن املختربات املوجودة يف م�صنع
ال�رشكة ت�ساعد يف �ضبط معايري اجلودة
وتقدمي منتج خالٍ من ال�شوائب حيث يتم
فح�ص املياه يف �أك�ثر من مرحلة من
مراحل الإنتاج.
ورد �سبب ازده���ار قطاع ال�صناعات
الغذائية يف الآون��ة الأخ�يرة �إىل اجلودة
العالية التي يتمتع بها ،وذل��ك نتيجة
جهود ال�صناعيني احلثيثة التي يبذلونها
يف �سبيل تطوير �صناعاتهم».

الذوق اللبناني

ور�أى ال��رز �أن الإه��ت��م��ام ال��ذي يوليه
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جعلها حمط ثقة الزبائن.
و�ش ّدد على �أن «القيمني
على ال�رشكة يعلمون مدى
�أهمية منتجهم وانعكا�سه
على �صحة م�ستهلكية .فاملاء
�أمر �أ�سا�سي جل�سم الإن�سان
واملعادن التي يحتوي عليها
تندرج �ضمن حاجات اجل�سم
الأ�سا�سية .وك�شف �أن ما مييز
«مياه �رشكة هنا متتعها
مب�ستوى عال من �أمالح البيكربونات امل�ساعدة
على اله�ضم ،كما �أنها حتتوي على ن�سب قليلة من
ال�صوديوم.

ال�صناعيون لعمليات التعبئة والتغليف
ي�ساهم يف ت�ألقهم يف الأ�سواق املحلية
واخلارجية على حد �سواء ،ف�شكل املنتج
الذي يعك�س الذوق اللبناين الرفيع ي�ؤدي
دوراً يف ج��ذب امل�ستهلك ورف��ع حجم
املبيعات �إىل حد كبري».
واعترب �أن النزوح ال�سوري �إىل لبنان
�ساهم يف �إب��ق��اء الطلب مرتفع ًا على
منتجات ال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة على
ال��رغ��م م��ن ال�تراج��ع الإقت�صادي ال��ذي
يعي�شه لبنان نتيجة حاالت الال�إ�ستقرار
والإ�ضطرابات الأمنية التي ي�شهدها من
حني �إىل �آخر.

توسع منتظر

وك�شف ال��رز �أن مياه هنا مقبلة على
مرحلة من التو�سع حيث �ستطرح منتجات
جديدة يف ال�سوق من املتوقع �أن تالقي
ا�ستح�سان ًا كبرياً نظراً لل�صيت احل�سن
الذي تتمتع به مياه هنا بني الزبائن».
وتو ّقع �أن يحمل هذا التو�سع يف العملية
الإنتاجية مزيداً من انفتاح ال�رشكة على
الأ�سواق ،وبالتايل يزيد من فر�ص منوها
وي�ضمن ا�ستمرايتها».
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يميز مياه شركة هنا تمتعها
بمستوى عال من أمالح
البيكربونات المساعدة على
الهضم ،كما أنها تحتوي على
نسب قليلة من الصوديوم
واعترب �أن �أب��رز التحديات التي تواجه
عمل ال�رشكة هي املناف�سات القائمة يف
ال�سوق يف ظل حال من الفو�ضى حيث
تنت�رش يف ال�سوق م�صانع مياه تكاد
تكون �أ�شبه بالدكاكني تلج�أ �إىل املناف�سة
عرب تخفي�ض الأ�سعار ب�شكل كبري.
ودعا �إىل معاجلة هذه الظاهرة كونها
تطاول �صحة امل�ستهلكني� ،إذ �إن تراجع
الأ���س��ع��ار بهذا ال�شكل الكبري ال ب��د �أن
ينعك�س تراجع ًا يف اجلودة.
و�أمل الرز ان يكون قطاع تعبئة املياه
التح�سن نتيجة
مقب ًال على ف�ترة م��ن
ّ
اجلهود التي بذلها فريق عمل وزارة
ال�صحة الذي جل�أ يف الآونة الأخرية �إىل
الت�شدد يف حماولة لت�صحيح اخللل
بع�ض
ّ
املوجود يف ال�سوق.

spices & grains

تصد
 أجود أنواع ابوب و ال  ارات
 إستاد و-

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
Tel: +961-1556058 Fax: +961-1556059
helbawi@helbawibros.com

+٩٦١-١٥٥٦٠٥٩ :

+٩٦١-١٥٥٦٠٥٨

Helbawibros.com.lb

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 (0)5 465 222, (0)5 465 333 - M.: +961 (0)3 021028 - info@drinkaliya.com

مقابلة
محمصة سالي ..جودة عالية ونكهة مميزة

ديوب :جودتنا ميزتنا
ال�شوائب» .ور�أى �أن «هذا الأمر �سمح ملنتجات حمم�صة �سايل
باالنت�شار لي�س فقط يف خمتلف املناطق اللبنانية� ،إمنا يف
الأ�سواق اخلارجية حيث ت�صدر اليوم املحم�صة �إنتاجها �إىل
ال�سويد و�أ�سرتاليا».

مراقبة الجودة

و�أ�شار ديوب �إىل �أن «الإهتمام الذي يوليه القيمون على حمم�صة
�سايل لعملية الإن��ت��اج ب��دءاً من ��شراء �أن��واع املك�سرّ ات على
اختالف �أنواعها ،مروراً بتحمي�صها ،و�صو ًال �إىل طريقة تقدميها
�إىل الزبون �أ�ضاف �إىل املنتجات ميزات تناف�سية �سمحت للإنتاج
بالتواجد يف ال�سوق بقوة رغم وجود عدد كبري من املحام�ص».
وقال« :نحن نعمل على مراقبة اجلودة عرب اختيار املنتجات
واتباع �أحدث التقنيات املتطورة للحفاظ على النظافة والنكهة
يف ظل ظروف مناخية خمتلفة .كما هناك متابعة دائمة لعمل
املوظفني ملراقبة ح�سن �أدائهم نظراً الرتباطه
امل��ب��ا��شر ب��ج��ودة املنتج وعملية �إر���ض��اء
ت
عمل محمصة سالي على
الزبائن».
و�أ�ضاف« :هدفنا الأول والأخري حتقيق �أعلى
مراقبة الجودة عبر اختيار
معايري اجلودة من خالل الإلتزام ب�أف�ضل طرق
المنتجات واتباع أحدث
التحمي�ص والتعبئة والتغليف ،ومن دون �شك
ا
�سنوا�صل ال�سري على هذه الطريق التي �أمنت
لتقنيات المتطورة للحفا
ظ
جناحنا طيلة فرتة عملنا ومن دون �شك �سيبقى
على نظافة
المنتج ونكهته في كذلك».
و�شدد على �أن «الآث��ار ال�سلبية حلملة �سالمة
ّ
ظل ظروف مناخية م
خ
تل
ف
ة.
الغذاء التي �أطلقتها وزارة ال�صحة البلنانية مل
يكن لها �أي تداعيات �سلبية على حمم�صة �سايل،
�شكلت «اجلودة العالية والنكهة املميزة»،
ال بل �إن زيارة فريق ال��وزارة للمحم�صة كانت مبثابة �شهادة
على مدى  18عاما ،رفيق ًا دائم ًا ملنتوجات
لنا تدل على جودة منتجاتنا وم�ستويات النظافة العالية التي
حمم�صة �سايل ،التي متكنت منذ انطالقتها يف
يحافظ عليها فريق العمل».

عام  1998من نيل ثقة الزبائن ووالئهم ،ما �سمح
لها مبزيد من التقدم والتو�سع ت ّوجتهما يف عام
 2013بنقلة نوعية متثلت ب�إن�شاء معمل جديد
يف عكار احلي�صة وتطوير عملها وال �سيما يف
ال�شق املتعلق بالتعبئة والتغليف.

و�صف مدير «حمم�صة �سايل» حمي الدين ديوب واقع العمل
بـ«اجليد جداً»� ،إذ تعمل حمم�صة �سايل مع جمموعة وا�سعة من
الزبائن يف  3فروع يف طرابل�س ،مقدمة لهم �أجود �أنواع النب
والبزورات» .واعترب ديوب «�أن متابعة كل تفا�صيل العمل تقي
من الوقوع يف امل�شاكل وجت ّنب املنتج التعر�ض لأي نوع من
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واعترب ديوب �أن الـ « 18عام ًا من العمل يف حمم�صة �سايل كان
عنوانها التو�سع والنجاح �إذ جرى خالل هذه الفرتة افتتاح
فروع يف طرابل�س� ،إ�ضافة �إىل تو�سيع املعمل الذي يو ّزع الإنتاج».
ور�أى �أن �أي «خطط تو�سعية م�ستقبلية �ستكون مرتبطة بالواقع
الإقت�صادي ،فاليوم حمم�صة �سايل تواكب الطلب يف ال�سوق
بنجاح كبري و�أي خطط تو�سعية يجب �أن يواكبها ارتفاع يف الطلب
الذي قد ال يح�صل يف ظل الأزمة الإقت�صادية التي يعي�شها لبنان».
و�أع���رب ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل عمل امل�ؤ�س�سة رغ��م الأزم��ة
الإقت�صادية التي يعي�شها لبنان� ،إذ �إن لبنان وعلى مر ال�سنوات
مر بتجارب قا�سية عديدة بقيت فيها حمم�صة �سايل خاللها على
طريق التقدم والتو�سع».
3
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فرع رئي�سي :عكار احلي�صة
تلفون 961 6 810060 :خليوي961 3 589285 :
فرع ثاين :جبل البداوي  -جانب م�ؤ�س�سة فالح
تلفون961 6 394199 :
فرع ثالث� :أول جبل حم�سن
تلفون961 6 382154 :

فرع رابع :جبل حم�سن � -سنرت حمزة
تلفون961 6 382009 :
فرع خام�س :خميم البارد  -املدخل ال�شمايل
تلفون961 71 116755 :

E-mail: saly.nuts@gmail.com
حمم�صة �سايل Facebook:

Hot Line 1552

مقابلة
«يوسف خليل وشركاه» ..أعلى معايير السالمة الغذائية

خليل :نحو مزيد من التوسع
تخطو �رشكة «يو�سف خليل و�رشكاه» خطوة جديدة
يف طريق النجاح ،عرب ا�ستقدام �أحدث املاكينات
ل�صناعة جبنة املوزاريلال ،لت�ضيف �إىل �سجلها
حمطة جناح �أخرى يف م�سريتها على مر  35عام ًا.
متيزت «يو�سف خليل
منذ انطالقتها عام ّ ،1981
و�رشكاه» مب�صداقيتها الكبرية يف تعاملها مع
الزبائن وحر�صها الكبري على تقدمي منتجات ذات
جودة عالية �إما عرب اال�سترياد �أو الت�صنيع».
وك�شف مدير ال�رشكة ح�سني خليل �أن «ال�رشكة
ت�ص ّنع اليوم ما يزيد عن � 10أ�صناف من اجلبنة،
فيما ت�ستورد ع�رشة �أ�صناف �أخرى».
وعلى الرغم من �إميانه العميق ب�إنعكا�سات الو�ضع الإقت�صادي
ال�سلبي على القطاعات الإقت�صادية� ،إعترب خليل �أن قطاع
ال�صناعات الغذائية مل ي�صب ب�إنتكا�سة نتيجة هذا الرتاجع
الإقت�صادي ،ففي حني تراجعت القدرات ال�رشائية للبنانيني
بفعل الأزمة الإقت�صادية ،رفع النزوح ال�سوري الطلب على املواد
الغذائية ب�شكل كبري جداً».
و�أعلن �أن «يو�سف خليل و�رشكاه وكما عهدها زبائنها �ستبقى
حتافظ على جودة منتجاتها عرب مراعاة معايري �سالمة الغذاء
حيث تقوم بتحاليل دورية لإنتاجها يف املختربات اللبنانية.

وت�شمل هذه التحاليل املياه التي يتم ا�ستخدامها
يف �صناعة اجلبنة حيث يتميز امل�صنع بنظام
مياه م�صمم وفق ًا للمعايري الأوروبية واللبنانية».
وك�شف �أن «التدابري احلمائية تطاول حتى املوظفني
ل�ضمان جودة املنتج».
واعترب �أن «دخول ال�رشكة �أكرث �إىل عامل الت�صنيع
�سيواكبه تلبية �أكرب للطلب يف الأ�سواق اللبنانية
�إ�ضافة �إىل انفتاح على الأ�سواق اخلارجية وال �سيما
العربية».
ور�أى خليل �أن «�أب��رز التحديات كانت وال زالت
تتمثل بعدم اال�ستقرار الأمني الذي ينعك�س ب�شكل كبري على
الو�ضع الإقت�صادي الذي يهدد منو ال�رشكات وا�ستمراريتها».
و�شدد على «�رضورة دعم القطاع ال�صناعي وال �سيما يف هذا
ّ
الوقت الذي ت�شهد خالله �صادراته تراجع ًا نتيجة عدة عوامل
�أبرزها �إقفال معرب ن�صيب والو�ضع الإقت�صادي املرتاجع يف
خمتلف دول العامل».
و�أع��رب خليل عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�رشكة التي تتقدم رغم
ال�صعوبات املحيطة بها ،وقال« :من دون �شك جودتنا العالية
وخربتنا الكبرية يف عملنا يف لبنان واخلارج على حد �سواء،
�إ�ضافة �إىل مثابرتنا وجهدنا املتوا�صل �ستجعل النجاح حليفنا».

«مياه العزيز لتعبئة المياه اللبنانية» ..الريادة على مستوى العالم العربي

رسالن :عمليات التحديث مستمرة
�إنها �إحدى ال�رشكات الرائدة يف الوطن العربي
التميز واجل��ودة� ،إنها مياه
املت�ألقة يف جمال
ّ
العزيز لتعبئة املياه اللبنانية التي منحتها
املنظمة العربية للتنمية الإداري���ة يف جامعة
الدول العربية و�أكادميية «تتويج» �شهادة براءة
التميز واجل��ودة على م�ستوى الوطن
يف جمال
ّ
العربي.
عام � ،2000أب�رصت مياه العزيز النور ،وما لبثت
�أن حجزت مكان ًا مرموق ًا لها بني ال�رشكات
العاملة يف جمال تعبئة املياه.
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»� ،أ�شار مدير عام مياه العزيز
عبد العزيز ر�سالن �إىل �أن «ال�رشكة ومنذ انطالقتها حر�صت على
تقدمي م�ستويات عالية من اجل��ودة ،حيث تخ�ضع املياه يف
مراحل متعددة من الإنتاج لفحو�صات للت�أكد من �سالمتها».

نجاح كبير

ولفت ر�سالن �إىل �أن «اجلهود التي بذلت �أثمرت جناح ًا كبرياً �إذ
متكنت مياه العزيز من ا�ستقطاب الزبائن وك�سب ثقتهم ،ما �سمح

مياه العزيز

بالتو�سع عام  2010حيث جرى �إن�شاء م�صنع
لها
ّ
جديد».
وق���ال« :مت ّ��ي��ز امل�صنع اجل��دي��د بحداثة كبرية
وخطوط �إنتاج جديدة �سمحت لنا بطرح منتجات
جديدة يف ال�سوق تتمتع بجودة عالية� ،ضمت
عبوات �سعة  0.5ليرت ،و  1.5ليرت ،و  2ليرت».
و�أ�ضاف« :م�سرية التو�سع والتطور مل تقف هنا،
�إذ �شهد خط �إنتاج عبوات الـ 19ليرتاً منذ فرتة
ق�صرية عملية حتديث من �ش�أنها تطوير الإنتاج
وزيادته».
وتابع« :من دون �شك ،تتمتع م�صانعنا مبعايري حداثة عالية جداً
تتوافق و�شهادتي الـ ISO 9001والـ ISO 22000اللتان نالتهما
عام .»2002
و�شدد ر�سالن على وجود جمموعة من التحديات تواجه عمل
ّ
ال�رشكة وت�أتي يف طليعتها املناف�سة من امل�ؤ�س�سات التي تعمل
ب�شكل غري �رشعي» .ودعا الدولة �إىل تنظيم القطاع بهدف حماية
ال�رشكات التي تعمل ب�شكل قانوين وتقدم �إنتاج ًا عايل اجلودة
بغية احلفاظ على زبائنها».

النبطية  -سيناي  -الطريق العام
تلفون 961 7 500906 - 961 3 235906
email: alazizrs@hotmail.com

حمام�ص الرئيف

Al Raef Roastery

�ملنية � -لأوتو�شرت�د  -ملك �أ�شعد بيطار � -شمايل لبنان
هاتف - 961 6 460308 :خليوي - 961 3 201708 :فاك�س961 6 462450 :
Al Mineyh - Highway - North Lebanon

Tel: 961 6 460308 - Mobile: 961 3 201708 - Fax: 961 6 462450

مقابلة
التوسع
فخران فودز ..خطوة إضافية في طريق ّ

فخران :مصنع جديد بحداثة عالية
وحده الإميان بالقطاع ال�صناعي وبالوطن لبنان،
دفع �رشكة «فخران فودز» �إىل املزيد من التو�سع يف
وقت يعي�ش لبنان واملنطقة �أزمة خانقة حتمل ما
حتمل من تداعيات �سلبية كثرية على الإقت�صاد.
عام  1987كانت الإنطالقة ،لل�رشكة التي �سارت يف
طريق النجاح والتطور متخذة على مدى ما يقارب
الثالثني عام ًا من اجلودة العالية رفيق ًا لها.
وفق ًا ملدير عام �رشكة «فخران فودز» �سهيل فخران
«ت�سجل ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها وع��ام�� ًا بعد عام
جناح ًا تلو الآخ��ر نتيجة مت�سكها مبعايري اجلودة
العالية وتطبيق �أعلى م�ستويات النظافة لإدراكها
�أهمية ود ّقة عملها يف ال�صناعات الغذائية».

نقلة نوعية

و�شدد فخران يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» على �أن هذا
ّ
النجاح م ّكنها من حتقيق نقلة نوعية يف عملها عرب �إن�شاء م�صنع
لتعبئة وتغليف القلوبات با�سم ماركة م�سجلة «رتاج» .وك�شف �أن
وجمهز ليتالءم مع �شهادة
«امل�صنع اجلديد يتمتع بحداثة كبرية
ّ
و�شدد على �أن «امل�صنع يتبع �أعلى م�ستويات
االي��زو ّ .»22000

النظافة لناحية املاكينات وامل��وظ��ف�ين الذين
يخ�ضعون لفحو�صات دورية».
وذكر �أن فريق العمل قد �أخ�ضع ل��دورات تدريبية
متكنه م��ن ت��ق��دمي �إن��ت��اج مم��ت��از ب��ج��ودة عالية
وم�ستويات نظافة جيدة.

دعم الصناعة

و�إذ �أو�ضح فخران �أن «ال�رشكة م�ستمرة با�سترياد
كل �أنواع القلوبات من بلد املن�ش�أ كفيتنام و�أمريكا
�شدد على �أن طريقة التعبئة والتغليف
والربازيل»ّ ،
مهمة جداً� ،إذ حتافظ على جودة املنتج ونكهته من
خالل عدم تعر�ضه للرطوبة وعوامل �أخرى قد ت�ؤذيه.
�سيو�سع �آفاق
ولفت �إىل �أن «افتتاح امل�صنع اجلديد كما �أي ا�ستثمار
ّ
العمل �أمام ال�رشكة وميكنها من االنفتاح على �أ�سواق جديدة».
واعترب فخران �أن «القيمني على فخران فودز ي�ستثمرون نتيجة
�إدراكهم لأهمية اال�ستثمار الذي يخلق فر�ص عمل كثرية ويدعم
الإقت�صاد على �أمل �أن يالقوا الدعم من ال�سلطات املعنية �إذ يعاين
القطاع ال�صناعي من الإهمال رغم ن�سبة م�ساهمته املهمة يف
الناجت الوطني».

«برو إكسبورت للتجارة والصناعة»  11 ..عام ًا من النجاح

حاموش :على الدولة تحمل مسؤولياتها
عام � ،2005أب�رصت �رشكة «برو �إك�سبورت للتجارة
وال�صناعة» النور ،م�ستهلة عملها يف عامل القلوبات
واملواد الأولية للمحام�ص ومعامل ال�شوكوال ،لتبد�أ
م�سرية جن��اح ا�ستمرت على م��دى  11عام ًا �شكلت
اجلودة العالية عام ًال مهم ًا خاللها.
مل تكن طريق جن��اح «ب��رو اك�سبورت» خالية من
ال�صعوبات� ،إذ �إن انطالقتها تزامنت مع حال عدم
الإ�ستقرار والإنق�سام احلاد على ال�ساحة الداخلية يف
لبنان ،لكن برو �إك�سبورت متكنت ،وفق ًا ملديرها العام
�أحمد حامو�ش ،من �شق طريق جناحها و�ضمان ا�ستمراريتها
و�سط �صعوبات جمة نتيجة ح�سن �إدارة ال�رشكة التي �أولت
زبائنها �إهتمام ًا خا�ص ًا ،فوطدت عالقاتها بهم وك�سبت ثقتهم
ووالءهم.

معرفة الحيثيات

و�أ�شار حامو�ش يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن
«معرفة حيثيات ال�سوق مكنتنا من الإ�ستمرار ،حيث تعاملت مع
�رشكات كثرية ت�صدر �إنتاجها �إىل الأ�سواق اخلارجية ،ما �ساهم
يف منو ال�رشكة عرب م�ضاعفة �أعمالها لتتخطى تلبية طلب ال�سوق
اللبنانية».

واعترب �أن «�إنفتاح ال�رشكات اللبنانية على الأ�سواق
اخلارجية ي�شكل �ضمانة �أكرب لإ�ستمراريتها ،فنظراً
ل�ضيق ال�سوق اللبنانية ي�شكل الت�صدير عام ًال �أ�سا�سي ًا
يف منو ال�رشكات وازدهارها».
ورد �سبب ازده���ار �صناعة املك�رسات �إىل ال��ذوق
اللبناين والنكهة اللذيذة �إ�ضافة �إىل اجلودة العالية
التي يتمتع بها الإنتاج.

خطة توسع

وك�شف حامو�ش عن خطة تو�سع من �ش�أنها ت�أمني املزيد من
�إنفتاح برو �إك�سبورت على ال�سوق� ،إذ ت�شمل اخلطة املو�ضوعة
�إن�شاء م�ستودعات جديدة ت�ساهم يف رفع قدرة ال�رشكة على
مواكبة الطلب املطروح.
و�إذ ر�أى �أن حتديات كثرية تواجه القطاع ال�صناعي يف لبنان،
أرا�ض
دعا الدولة �إىل حتمل م�س�ؤولياتها ويف مقدمتها توفري � ٍ
�صناعية.
و�أعرب حامو�ش عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�رشكة التي �سارت على
طريق النجاح منذ  11عام ًا متخطية كل ال�صعوبات والتحديات
التي اعرت�ضتها والظروق الإقت�صادية والأمنية ال�سيئة ،ومن
دون �شك �ستبقى كذلك على الدوام.

Pro-Export

حارة صيدا  -جادة نبيه بري
تلفون - 961 7 736740 :فاكس - 961 7 752492 :خليوي961 3 215889 :
E-mail: proexport@live.com

�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ : هاتف وفاك�س
ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial Area
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - www:elissaco.com

�رشكة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Indu

مراجل بخارية وكافة الإن�شاءات املعدين

)٦( ٤٦١٤
٩٦١ )٣

ADDRES

461416 - F

Email : AB

Sabsaby For Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

 لبنان ال�شمايل-  دير عمار- طرابل�س
961 )6( 461415 - 461416 :هاتف
961 )6( 461417 :فاك�س
961 )3( 367673 - 709745 - 666733 :خليوي

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416
Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733

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

مقابلة
مطعم العبداهلل  ..أعلى معايير السالمة الغذائية

العبداهلل :لتوعية المواطنين
يتميز مطعم العبد اهلل ب�أنه ي�أتي
قالّ « :
مب��واده الأولية اي الدجاج ،من مزارع
ميتلكها وي�رشف عليها ،وبذلك يكون
مت�أكداً من جودة ما يقدمه الزبون .فغذاء
الدجاج وطريقة تربيته وتهيئته للبيع او
ا�ستخدامه يف املطاعم امور تلعب دوراً
كبرياً يف ت�أمني جودته والقيم الغذائية
التي يحملها».

ال سالمونيال

اجلودة العالية واحلر�ص على تقدمي اعلى م�ستويات النظافة
وال�سالمة الغذائية ،جعلت مطعم العبداهلل يرتبع على عر�ش املطاعم
العاملة يف لبنان واملتخ�ص�صة يف �صنف واحد هو الدجاج امل�شوي
على الفحم ،فبعد ان جنح يف ك�سب ثقة الزبائن عرب تقدمي طعام
لذيذ وخدمة مميزة يف �آن واحد ،ي�ستقبل مطعم العبداهلل يف �صالتني
تتجاوز م�ساحة كل منها الـ 1000مرت مربع يف النبطية و�صور.
ور َّد مدير مطعم العبداهلل ح�سني العبداهلل «جناح املطعم اىل التعاون
الذي ميار�سه فريق العمل امل�رشف على �إدارته ،فمطعم العبداهلل
م�ؤ�س�سة عائلية ،حيث تتحد عائلة العبداهلل يف ادارة م�ؤ�س�ستها،
فتحر�ص على متابعة كافة التفا�صيل ،ما يجعل امل�ؤ�س�سة حتت
جمهر العني ال�ساهرة ال�ساعية نحو تقدمي الأف�ضل دائم ًا».
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وك�شف العبداهلل ان «فريق وزارة ال�صحة
ال���ذي يعمل على ال��ت���أك��د م��ن �سالمة
املنتجات الغذائية زار املطعم ،وخرج
بنتائج مذهلة بعد الإخ��ت��ب��ارات التي
اجراها ،اذ تبينّ ان فروج العبداهلل هو
الوحيد يف اجلنوب اخلايل من جرثومة
ال�ساملونيال» .ور�أى «يف هذا االمر �شهادة
مهمة جداً من وزارة ال�صحة ال �سيما ان
 90%م��ن حل��م ال��دج��اج يحتوي على
ال�ساملونيال التي قد ت�رض ب�صحة الإن�سان
ان مل يتم طهيه ب�شكل �صحيح».
واعترب ان «ك��ل ه��ذه الأم���ور ت�ستقطب
ال��زب��ائ��ن ال��ذي��ن ا�صبحوا ي��ع��رف��ون ان
ا���س��م مطعم ال��ع��ب��داهلل م���رادف للجودة
ومل�ستويات النظافة العالية» .واعلن ان
«الكثريين اليوم يف ال�سوق يحاولون
ا�ستقطاب الزبائن عرب افتتاح مطاعم
حتت ا�سم م�شابه لإ�سم «العبداهلل» نظراً
لل�صيت احل�سن ال��ذي يتمتع ب��ه» .ور�أى
«ان ما هو مطلوب اليوم بع�ض الإنتباه
من الزبائن لهذه املحاوالت امل�شبوهة.
فمطعم العبداهلل ي�شتهر بتقدميه ل�صنف
واحد وهو الدجاج امل�شوي على الفحم
يف �صاالت وا�سعة ج��داً ت�ؤمن للزبون
الراحة».

فريق العمل

و�أعلن العبداهلل ان «مطعم العبداهلل يعمل
ب�شكل دقيق على اختيار فريق العمل ،اذ
ان القيمني على املطعم يدركون ح�سا�سية
عملهم ود ّق��ت��ه لتعلقه ب��راح��ة و�صحة
زبائنه .فيرتوون كثرياً قبل انتقاء فريق

العمل نظراً حلر�صهم على توافر معايري
معينة لديه ت�ضمن ب���أن يقوم بعمله
على م�ستوى يليق ب�إ�سم العبداهلل» .وقال
العبداهلل« :الإ�سم الذي بنيناه يف ال�سوق
امر جد مهم بالن�سبة لنا ،اذ تعبنا وبذلنا
ج��ه��ود ك��ث�يرة يف �سبيل احل��ف��اظ على
�سجلنا نا�صع البيا�ض ،فالثقة التي
اوالها لنا زبائننا تعني لنا الكثري وال
ميكننا التفريط بها».

منافسة غير مشروعة

ور�أى ال��ع��ب��داهلل ان «اب���رز التحديات
املوجودة حالي ًا ،هي املناف�سات الغري
م�رشوعة التي حت�صل يف ال�سوق حيث
يعمد ا�صحاب املطاعم اجل��دي��دة اىل
عمليات ك�رس ا�سعار ب��ه��دف اج��ت��ذاب
الزبائن» .وا�شار اىل «انه ال بد من توعية
الزبائن اىل اال�سعار البخ�سة التي ي�ضعها
ا�صحاب املطاعم والتي ال ميكن ان تكون
واقعية ومقرتنة باجلودة .فكيف ملطعم
ان يعر�ض منتج للبيع معد للأكل ب�أقل
من �سعر الكلفة؟».
و�شدد على «ان هذا الأمر قد يكون يحمل
يف طياته خطراً على �صحة املواطنني،
فنحن بعد  16عام ًا ا�صبحنا خرباء يف
جمالنا ،ونعلم ان ما تقدمه تلك املطاعم
لي�س واقعي ًا ،وال بد ان يحمل يف طياته
بع�ض ال�شوائب ك���أن يكون املطعم قد
ح�صل على م��واده الأولية ب�سعر متدين
ج��داً ن��ظ��راً لعدم توفر معايري اجل��ودة
فيها».
واو���ض��ح «�أن مطعم ال��ع��ب��داهلل يواجه
ه��ذه املناف�سات باحلفاظ على جودة
منتجاته ،لأن يف نهاية الأم��ر ال بد ان
يختار امل�ستهلك اجلودة العالية كونها
الأف�ضل يف النهاية».
واعترب ان «كل يوم من العمل يف مطعم
ال��ع��ب��داهلل يحمل حت��دي�� ًا وه��و احلفاظ
على اجل��ودة وخدمة الزبائن ب�أف�ضل
�شكل ممكن» .ور�أى ان «هذه التحديات
ال�صغرية ت�ساعد مطعم العبداهلل يف ك�سب
التحدي الكبري وهو احلفاظ على ارقام
مبيعاته العالية وعلى ثقة زبائنه التي
اكت�سبها على مر  16عام ًا».

مسيرة مستمرة

ور�أى العبداهلل «ان م�سرية التو�سع والتطور

التي ا�ستمرت على مدى  16عام ًا �ستبقى
م�ستمرة مع اجلهود التي تبذل من �إدارة
املطعم» .وقال« :على مدى �سنوات طويلة
�سجلنا جناحات كثرية وكانت نتيجتها
ان جرى ت�صنيف فرعنا يف النبطية على
انه مطعم �سياحي .وانطالق ًا من حبنا
لعملنا وامياننا لوطننا �سنبقى ن�سعى اىل
الأف�ضل دون توقف».
وك�شف ال��ع��ب��داهلل ع��ن «خطط تو�سعية
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نحو مناطق اخ���رى يف لبنان �سيتم
الك�شف عنها يف الوقت املنا�سب وهي
ب�إنتظار معاجلة بع�ض امل�سائل التي
حتمل �صعوبات حقيقية للم�ؤ�س�سة اذ
يعمد البع�ض اىل عمليات تقليد لإ�سم
«العبداهلل» لي�ستفيد من االيجابيات التي
قد يحملها هذا الأم��ر لعمله» .واو�ضح
ان «ادارة املطعم تالحق هذا املو�ضوع
وتعمل على معاجلته».
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