«هوريكا» ..في نسخته الـ :25
إلى مزيد من التج ّدد والتم ّيز
منذ  25عام ًا ،انطلق ملتقى هوريكا للمهنيني واالخت�صا�صيني وامل�ستثمرين يف عامل ال�ضيافة والقطاع الغذائي ،حيث يجتمع �أهل
االخت�صا�ص وي�س ّوقون ملنتجاتهم وخدماتهم ،وير ّوجون خلرباتهم ويناق�شون �آخر االبتكارات ،ويخطّطون مل�ستقبل القطاع.
فتحت رعاية معايل وزير ال�سياحة ال�سيد �أفيدي�س كيدانيان ،عودة هوريكا لبنان ليحتل م�ساحة من االهتمام يف بريوت بن�سخته
الـ 25من  20حتى � 23آذار 2018يف الواجهة البحر ّية لبريوت (املعروفة �سابق ًا بـ« .)»Bielمل يعد هذا املوعد ال�سنوي حدث ال�ضيافة
واخلدمات الغذائية املنتظر يف كل عام فح�سب ،بل غدا ملتقى الأعمال الرائدة على �صعيد البالد ب�شكل عام� .إذ يجمع املحرتفني يف
جمال التجارة من خمتلف �أرجاء املنطقة ،والوجهة الأ�سا�سية لل�رشكات التي تريد دخول �أ�سواق جديدة ،ونيل فر�ص عمل متن ّوعة،
ومواكبة �أحدث االبتكارات واالجتاهات.
هذا العام ،الرتكيز �سيكون على تقدير املهارات واالبتكارات اجلديدة ومكاف�أة املواهب والإبداع يف فن املطبخ اللبناين.
ومن املفرت�ض �أن ي�ستقبل املعر�ض �أكرث من � 350رشكة عار�ضة حملية ودولية من الإمارات العربية املتحدة ،وم�رص ،و�سورية ،والأردن،
وتركيا ،وفرن�سا ،و�إيطاليا ،وبلجيكا ،وهولندا ،وكوريا .و�ستعر�ض �أكرث من  2,500عالمة جتارية معروفة ،تقدم �أحدث املنتجات وتلك
التي �ستُطرح يف الأ�سواق قريب ًا ،من مواد غذائية و�أدوات الطبخ� ،إىل التغليف والتو�سيم ،و�أنواع اخلدمات املتعلقة بهذا القطاع كافة.
اليوم ،بات معر�ض وملتقى هوريكا حد ًث ًا لبناني ًا ُينظّم �سنوي ًا يف بريوت كما يف الكويت والأردن واململكة العرب ّية ال�سعود ّية.
«هوريكا» هو املعر�ض الأول والوحيد الذي ي�ضع لبنان على خريطة الت�صدير العاملي ،ف�ضال عن دوره يف الأ�سواق املحلية
والإقليمية ،كونه يجذب العمالء من جميع �أنحاء لبنان واملنطقة والعامل.
لذلك �أ�صبح عنوان ًا لكل املهتمني واملل ّمني بعامل ال�ضيافة واملواد الغذائية ،وب�صمة �سياحية مميزة ،ومنا�سبة جامعة تلتقي خاللها
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية والفنادق واملطاعم.
�أهمية املعر�ض الذي تنظمه �رشكة «هو�سبيتالتي �رسف�سيز» �أنه يجمع املحرتفني يف جمال التجارة من �أرجاء املنطقة،
وال�رشكات التي تريد الدخول �إىل �أ�سواق جديدة .وي�شكل من�صة ت�ستقطب �أبرز ال�شخ�صيات يف هذا املجال ،من �أ�صحاب
الفنادق و�رشكات الأغذية وامل�رشوبات ،و�صنّاع القرار ،ف�ض ًال عن � 18ألف حمرتف يف جمال التجارة من ال�رشق
الأو�سط وخارجه.
كما �سيتميز «هوريكا» بربنامج ي�ضم �أكرث من ع�رش فعاليات يومية ،ت�شمل جل�سات طهو ومنتديات،
وطاوالت حوار وم�سابقات طهو وم�رشوبات .و�أو�ضحت املديرة العامة ل�رشكة «هو�سبيتالتي
�رسف�سيز» جومانا دمو�س �سالمة� ،أن املعر�ض «�شهد قفزة نوعية على مدى الأعوام

الـ25

املا�ضية� ،إذ تخطى عدد العار�ضني  350بني حمليني ودوليني وجمع �أكرث من  2500عالمة
جتارية».
وقالت« :نحن ن�سعى جاهدين �إىل �أن تكون ن�سخة هذه ال�سنة ا�ستثنائية
حتمل معها مزيداً من التج ّدد والتم ّيز ،لنثبت ا�ستمرار قطاعي ال�ضيافة
واخلدمات الغذائية بالن�شاط الدائم ،على الرغم من الظروف ال�سائدة
يف املنطقة».

تحقيق

الصناعات الغذائية..
شمعة القطاع المضيئة ال تطفئوها!

تعترب ال�صناعات الغذائية من �أكرث
القطاعات ال�صناعية اللبنانية ازدهاراً
ورواج ًا� ،إذ حملت على مر ال�سنوات ا�سم
«لبنان» �إىل معظم �أ�صقاع العامل وجنحت
يف تكري�س ا�سم مطبخه عاملي ًا ملا تتمتع
به من م�ستويات جودة عالية وحلر�صها
الدائم على مواكبة �أبرز التطورات العاملية
يف املجال ال�صناعي الغذائي وال �سيما
على �صعيد التعبئة والتغليف.
يف الواقع� ،إنها �شمعة ال�صناعة التي
�أ�ضاءتها اجلاليات اللبنانية يف دول
االغرتاب ،ففي ظل �ضيق ال�سوق يف لبنان
حققت املنتجات اللبنانية �أ�سواق ًا خارجية
من خالل اجلاليات اللبنانية التي متثل
�أكرب �رشيحة من امل�ستهلكني للمنتجات
ال�صناعية الغذائية بالإ�ضافة �إىل اجلاليات
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ال�رشق �أو�سطية املرتبطة باملطبخ اللبناين.
ومتلك ال�صناعات الغذائية اللبنانية
عدة تخولها املناف�سة يف
امتيازات ّ
الأ�سواق اخلارجية على الرغم من ارتفاع
�أ�سعارها� ،إذ �إن اجلالية اللبنانية املوجودة
يف اخلارج ت�شرتي املنتج ل�سببني :الأول
مرتبط باحلنني واالرتباط بالوطن،
والثاين يتعلق باجلودة� .إ�ضافة �إىل ذلك،
هناك �أمور �إ�ضافية ت�ساهم يف ا�ستمرارية
هذه ال�صناعة ،و�أهمها النكهة التقليدية
اللبنانية التي يدخلها املطبخ اللبناين يف
�صناعة املواد الغذائية ،حيث يتم نقل طابع
املطبخ اللبناين القدمي والعريق بطريقة
علمية حمفوظة ت�ضمن مدة �صالحياته
وو�صوله �إىل امل�ستهلك بالنكهة نف�سها .
مييز املنتج الغذائي اللبناين �أي�ض ًا
و ما ّ
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هو ارتباط مو�سمية الإنتاج مع املوقع
اجلغرايف املميز للبنان ومناخه الذي
يثمر �إنتاج ًا زراعي ًا عايل اجلودة ،الأمر
الذي يعطي قدرات تناف�سية كبرية للمنتج
الغذائي من حيث اجلودة.
و�ساهم ارتباط هذين العاملني (املطبخ
اللبناين واملواد الأولية) يف تقدمي منتج
لبناين عايل اجلودة يحمل �شعار «�صنع يف
ميز ال�صناعة اللبنانية ،بعد
لبنان» الذي ّ
�أن �أ�صبح حكراً على امل�صانع اللبنانية ما
�أعطى �صورة جميلة جداً لل�صناعة ،لي�صبح
هذا ال�شعار ذا قيمة اقت�صادية كبرية
لل�صناعيني.
وال يزال قطاع ال�صناعات الغذائية جاذب ًا
لال�ستثمارات ،على الرغم من ارتفاع كلفة
الإنتاج نظراً �إىل �إرتفاع كلفة الإنتاج

جدول يظهر أبرز الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الغذائية إلى لبنان
البلد

القيمة (مليون دوالر)

�أملانيا

�إمارات
�إيطاليا
برازيل
تركيا
�سعودية
فرن�سا
م�رص
اململكة املتحدة
هولندا
الواليات املتحدة
غياب ثقافة االستهالك

الزراعي يف لبنان �إىل حد كبري مقارنة
بكلفة الإنتاج يف الدول الزراعية ال�صناعية
املنتجة لل�صناعات الغذائية ك�أ�سرتاليا
وكندا وتركيا.
وتعود جاذبية القطاع للم�ستثمرين اىل
امليزات التناف�سية املهمة التي يتمتع
املتخ�ص�صة
بها ومنها تو ّفر اليد العاملة
ّ
ذات الكلفة املنخف�ضة ،وجود روابط
ومتنوع،
وثيقة مع قطاع زراعي قوي
ّ
ووجود دعم م�ؤ�س�ساتي من احلكومة
ويتج ّلى عرب تو ّفر م�ؤ�س�سات لالختبار
والبحث والتطوير (مبا يف ذلك 3
متخ�ص�صة
خمتربات) ومدر�سة مهنية
ّ
يف ال�صناعات الغذائية� ،إ�ضافة �إىل
عامليا.
�شهرة املطبخ اللبناين
ًّ
كما �أنه قطاع مهم على ال�صعيد ال�صناعي،
وتكمن �أهميته يف كونه �أحد ال�صناعات
التحويلية التقليدية التي تهدف �إىل
حتويل املنتجات الزراعية اللبنانية املن�ش�أ
والأ�صل� ،إىل منتج طويل الأجل لال�ستفادة
من املو�سمية الزراعية وت�شجيع املزارعني
لتوفري منتوجات ت�صلح للحفظ يف عبوات
بهدف الت�صدير.

ويبقى م�ستغرب ًا� ،أنه على الرغم من متتع
املنتجات اللبنانية مب�ستوجات جودة
عالية ت�ضاهي �أهم املعايري الأوروبية
والعاملية ،وعلى الرغم من �إنتاجية
امل�صانع املرتفعة ،ا�سترياد لبنان كميات
هائلة من منتجات هذه ال�صناعة نظراً
�إىل غياب ثقافة اال�ستهالك املحلي عن
اللبنانيني .فامل�صانع التي تقدم مئات
الأ�صناف تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
الأ�سواق اخلارجية لت�رصيف �إنتاجها.
وبناء عليه ،يربز دور كبري للبنانيني
حتديداً يف احلفاظ على تقدم القطاع
وا�ستمراريته ،وي�سلط ال�ضوء على تق�صري
احلكومات املتعاقبة يف تعزيز ثقافة
ا�ستهالك املنتجات الوطنية لدى �شعبها
الذي يفرت�ض �أن يكون �أول الداعمني
لقطاعه ال�صناعي الذي يو ّفر له �آالف
فر�ص العمل ،ويتمتع بدور فاعل على
�صعيد حت�سني الواقع االقت�صادي.
ويف عام  ،2017ا�ستورد لبنان منتجات
غذائية بقيمة  1,855مليون دوالر من
خمتلف الأ�صناف .وت�أتي تركيا يف
طليعة الدول امل�صدرة �إىل لبنان للمواد
الغذائية� ،إذ �صدرت �إىل لبنان يف عام
 2017بقيمة  120مليون دوالر ،تلتها
فرن�سا ( 106ماليني دوالر) ،واملانيا (80
مليون دوالر) ومن ثم م�رص ( 69مليون
دوالر).
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ال خيار اال الصمود

وال ميكن و�صف التحديات التي تواجه
القطاع �إال باملخيفة ،فمع ا�ستمرار
�إقفال احلدود وارتفاع �أكالف الت�صدير
التي ت�ضاف �إىل كلفة �إنتاج مرتفعة
مقارنة مبثيالتها يف البلدان املجاورة
ودول ال�رشق الأو�سط ككل وحتى الدول
الأوروبية .ويف ظل ا�ستمرار غياب دعم
حقيقي وفعلي للقطاع ،ويف وقت تغرق فيه
الأ�سواق اللبنانية باملنتجات امل�ستوردة،
تت�ضاعف معاناة ال�صناعات الغذائية،
ليربز التحدي الأقوى الذي ال بد ملن
�أ�سعفه ذكا�ؤه يف االنطالق نحو العاملية
يف �أحلك الظروف ك�سبه ،وال بد ملن �أ�ضاء
�شمعة القطاع من منع �إطفائها عرب تغذية
روح التحدي يف داخلة ،تلك الروح التي
متكنه من مواجهة ال�صعاب وتثبيت قدميه
يف الأ�سواق وتعطيه ال�شجاعة خلو�ض �أي
معركة تناف�سية وربحها .فمن ال�رضوري
�أن يفهم ال�صناعيون الأ�سواق املحيطة بهم
وكيفية التعامل معها لكي يتمكنوا من
تكييف �أنف�سهم واملحافظة على وجودهم.
فلي�س هناك خيار �إال ال�صمود ،لي�س �أمام
ال�صناعي �سبيل للخال�ص �إال العمل لإيجاد
خمارج ت�ضمن ا�ستمراره ،ف�صناعته جعلته
متجذراً يف وطنه ،ثابت ًا فيه.
ليبقى النداء الأخري ملن ي�سمع :ال�صناعات
الغذائية � ..شمعة القطاع امل�ضيئة .ال
تطفئوها!
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مقابلة
دور معهد البحوث ال يقتصر على إجراء الفحوصات بل يتعداه إلى مهمات
تتعلّق بالتحديث واالبتكار

ّ
الفرن :طالما المعهد بخير ..المصانع بخير

جالت ال�صناعات الغذائية اللبنانية على مر
ال�سنوات يف خمتلف �أ�سواق العامل من دون �أي
ا�ستثناء ،تطوف ب�شعار «�صنع يف لبنان» الذي
ارتبط مبا�رشة مبعايري اجلودة العالية التي
يتوان يوم ًا القطاع ال�صناعي عن تعزيزها
مل
َ
وتكري�سها عرب ا�ستقدام �أحدث الآالت �إىل م�صانعه
واعتماد كادر ب�رشي حمرتف قادر على ن�سج �أف�ضل
العالقات مع الزبائن ،يرافقهم معهد البحوث
ال�صناعية عرب جهود جبارة تعطي جواز �سفر
للمنتجات نحو الأ�سواق عرب �إجراء فحو�صات
خمربية للإنتاج ي�ؤكد جودته .كما ي�ؤدي املعهد
دور اجلندي املجهول الذي يقدم لهم الن�صح
واال�ست�شارة عرب جمموعة من املختربات املتكاملة
واملراكز املتخ�ص�صة.
الفرن يف �رشح
ي�سهب مدير عام معهد البحوث ال�صناعية د .ب�سام
ّ
دور املعهد يف دعم قطاع ال�صناعات الغذاية والذي بد�أ يف عام
 2004مع �صدور املرا�سيم الإلزامية عن جمل�س ال��وزراء والتي
�شددت على �رضورة فح�ص املنتجات التي تدخل �إىل لبنان وفق ًا
ّ
للموا�صفات اللبنانية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات
اللبنانية (ليبنور).
الفرن على �أن «دور املعهد يف القطاع ال يقت�رص على �إجراء
و�شدد
ّ
ّ
الفحو�صات ،بل يتعداه �إىل مهمات �أكرث دقة تتعلق بالتحديث
واالبتكار» .و�أ�شار �إىل �أنه «�إ�ضافة �إىل عمل املختربات ،ي�ضم
متعددة منها املركز الأوروبي اللبناين
املعهد مراكز متخ�ص�صة
ّ
للتحديث ال�صناعي ()ELCIM
الذي يعمل على حتديث ال�صناعة
ب�شكل عام والتي ت�ضم بطبيعة
احل��ال ال�صناعات الغذائية».
ولفت �إىل �أن «املعهد ي�ضم �أي�ض ًا
مركز التكنولوجيا واالبتكار
(Center for Innovation and
 )Technologyال����ذي يعنى
بت�شجيع االبتكار والتكنولوجيا
خا�صة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية» .وك�شف �أن «املعهد
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يحوي وحدة ا�ست�شارات غذائية جاهزة على الدوام ال�ستقبال �أي
م�صنع ي�س�أل عن كيفية تطوير �صناعته».
ويف �إط��ار احلديث عن الفحو�صات املخربية التي تخ�ضع لها
املنتوجات ،لفت مدير املختربات يف املعهد الربوف�سور جوزيف
متى �إىل �أن «املعهد ي�ضم جمموعة خمتربات متكاملة لإجراء
الفحو�صات للمنتجات الغذائية» .وقال�« :أي منتج غذائي يحتاج
�أىل فح�ص  3عوامل لتبيان معايري جودته ،وهذه العوامل ت�ضم
العامل املكروبيولوجي اي املتعلق بالتحاليل اجلرثومية ،العامل
الفيزيائي الذي يعنى بلون املنتج ونكهته ورائحته ،والعامل
الكيميائي وال��ذي يعني بكل املكونات �أو املعايري الكيماوية
التي م��ن املمكن فح�صها يف
مدير
المختبرات املنتجات».
البروفسور جوزيف متى
و�أ���ض��اف« :ك��م��ا ي�ضم املعهد
خمترباً يعنى بعوامل التعبئة
والتعليب ،حيث من املهم الت�أكد
من عدم وجود ارحتال لأي مواد
من العبوة �إىل امل��واد الغذائية
امل��وج��ودة يف داخلها� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ي�ضم املعهد خمتربين
�إ���ض��اف��ي�ين ل��ف��ح�����ص امل��ي��اه
والطحني واخلبز».
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و�شدد على «�أن وجود هذه املختربات مهم
ويف رد ع��ل��ى ���س���ؤال ح���ول امل��ق��ارن��ة بني
ّ
يتمتع معهد البحوث
يف املعهد� ،إال �أن العربة تكمن يف �صحة
املعايري اللبنانية والأوروبية� ،أكد م ّتى �أن
الفحو�صات والنتائج التي ت�صدر عنها .الصناعية بمصداقية كبيرة «املعايري اللبنانية لأي منتج يتواجد يف
ولهذا ،حاز املعهد عام  2004على اعتماد
الأ�سواق اخلارجية هي ن�سخة عن املوا�صفات
طعن
أو
شك
ال
حيث
�أعلى املراجع الدولية عرب نيل �شهادة ISO
الأوروبية� ،إذ �إن الأبحاث نف�سها �ستكون قد
 .17025كما حاز يف العام نف�سه على  300بنتائج الفحوصات ،نظر ًا إلى �أجريت عليه .كما �أنه يف غالب الأحيان يتم
طريقة حتليل يف جماالت الك�شف ،طرق �أخذ
اال�ستيحاء من املعايري الأوروب��ي��ة لو�ضع
العينات ،والتحليل .وهو اليوم مرجع يتمتع غياب أي تدخالت ما يجعله معايري لبنانية».
مب�صداقية كبرية حيث ال �شك �أو طعن بنتائج
و�شدد على «�أنه ال يجوز تطبيق املوا�صفات
ّ
صرح ًا علمي ًا بامتياز
الفحو�صات� ،إ�ضافة �إىل غياب �أي تدخالت ما
الأوروبية ب�شكل دائم يف لبنان ،وال �سيما على
يجعله �رصح ًا علمي ًا بامتياز».
املنتجات اللبنانية املح�ض كاللبنة والك�شك
وذكر �أن «املختربات تنت�سب �إىل م�ؤ�س�سات مرجعية للغذاء و�سالمة
والزعرت .»..و�أ�شار �إىل �أنه «يف حال كهذه ،تقوم «ليبنور» بعدة
الغذاء ،كالـ ICCوهي �أعلى مرجع يف فح�ص احلبوب ،كما تنت�سب
�أبحاث بالتعاون مع املعهد مث ًال على �صعيد اللبنة يف ال�صيف
�إىل الـ� Euro Labأي جتمع املختربات الأوروبية املرجعية».
حمددة ت�ضمن جودة
مبعايري
تخرج
أبحاث
ال
ونتيجة
وال�شتاء،
ّ
املنتج».
بين المعايير اللبنانية واألوروبية
واعترب �أنه «من ال�رضوري متابعة كل جديد �أو تطور يطر�أ على
وك�شف م ّتى �أنه «مع بدء تطبيق املرا�سيم يف عام  ،2004كانت
�صعيد املوا�صفات الأوروبية التي تخ�ضع �إىل تعديالت ب�شكل
ن�سبة عدم املطابقة يف املنتجات الغذائية كبرية� ،إال �أن هذا
متكرر ،وذلك ملواكبة التطورات العاملية يف هذا املجال».
الواقع تغيرّ بعد مرور  14عام ًا على تطبيق هذه املرا�سيم ،بحيث
كفاءة علمية عالية
تدنت ن�سب عدم املطابقة ب�شكل كبري وبحيث �سجلت املنتجات
ور�أى م ّتى �أن «�أبرز العوامل التي جعلت املعهد على هذا امل�ستوى
امل�ستوردة �إىل لبنان ما يقارب � 3أو  % 4يف العام .»2017
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العايل من الثقة هو الكفاءة العلمية التي تقف
�أو ا�ستي�ضاح ما �أو �أي درا�سة يحتاجها� ،أو
ساهمت
التطور
مواكبة
على عدة عوامل ،وهي عامل الإدارة العامة
لديه فح�ص معينّ ».
و�أ�شار �إىل �أن «ال�صناعات الغذائية ال ميكنها
حيث هناك ر�ؤية ا�سرتاتيجية واندفاع نحو في تعزيز قدرات معهد
موا�ضيع معينة جتعله جزءاً من هذا العامل
االتكال ب�شكل كامل على ال�سوق اللبنانية
املتطور� ،إ�ضافة �إىل عامل فريق العمل وذلك البحوث الصناعية ،فحالي ًا
مبفردها ،بل �إنهم بحاجة �إىل االنفتاح على
الأ���س��واق اخلارجية الأم��ر ال��ذي يحتاج �إىل
بف�ضل املجهود الذي يقوم به وقدرته على ال يوجد تقنية عالمية في
التطور ب�شكل دائ��م عرب مواكبة التقنيات
�أن يتمتع �إنتاجها مب�ستويات جودة عالية،
موجودة
غير
الغذاء
مجال
اجل��دي��دة حيث ي��ق��وم ب�شكل دائ���م ب���دورات
وهذا �أمر مرتبط �إىل حد كبري بتخفي�ض ن�سب
تدريبية وي�شارك يف �أي م�ؤمتر مهم على
عدم املطابقة للمعايري الغذائية ،وهنا يربز
لبنان
في
ال�صعيد الدويل».
دور املعهد و�أهمية الفحو�صات والأبحاث
كما ك�شف �أن «مواكبة التطور يف التجهيزات
واال�ست�شارات والدعم التقني التي قدمها على
وا�ستقدامه �ساهم يف تعزيز قدرات املعهد ،فحالي ًا ال توجد تقنية مر ال�سنوات ال�سابقة بناء لطلب امل�صانع».
عاملية يف جمال الغذاء موجودة يف العامل وغري موجودة يف و�أعلن �أن «املعهد ويف بع�ض الأحيان ،يزور امل�صانع ميداني ًا،
يتميز املعهد ب�رسعة التحرك ،فمع بروز �أي م�شكلة �أو ويراقب عمليات الإنتاج وي�أتي بعينات».
لبنان .كما ّ
معايري معينة يف �سالمة الغذاء ،يحللها املعهد ب�رسعة قيا�سية نظراً ولفت �إىل �أن «دور املعهد ال يقت�رص فقط على مواكبة الت�صدير� ،إمنا
�إىل قدرته على التفاعل مع العامل وحتديداً مع جتمع املختربات �أي�ض ًا على على �ضبط اال�سترياد عرب فر�ض رقابة على املنتجات
طور م�س�ألة معينة ،املختربات يف لبنان قادرة الأجنبية كافة التي تدخل �إىل ال�سوق اللبنانية» .واعترب �أنه «منذ
الأوروبية بحيث �إذا ّ
على التطوير �أي�ض ًا بف�ضل التجهيزات التي متلكها ،ووجود فريق عام � ،2004أ�صبح العامل يعرف �أن لبنان بلد فيه رقابة وال ي�ستقبل
التجمع»� .أي منتجات ال تراعي معايري ال�سالمة الغذائية».
عمل حمرتف �إ�ضافة �إىل املعرفة التي يكت�سبها من ذلك
ّ
واعترب �أن «هذه امل�سائل جد مهمة� ،إذ ال يجوز �أن يكون املعهد
معايير السالمة  ..ربح للصناعي
معزو ًال يف جزيرة ،بل هو بحاجة �إىل تفاعل علمي مع امل�ؤ�س�سات
الفرن على �رضورة تقيد امل�صانع مبعايري ال�سالمة والتي
و�شدد
املرجعية ليتمكن من فر�ض نف�سه كمرجعية علمية اي�ض ًا».
ّ
ّ
و�أكد �أن «املعهد يف الطليعة على ال�صعيد العربي ،وقد ا�ست�ضاف تق�سم �إىل �شقني� :سالمة املن�ش�آت وال�سالمة داخل امل�صنع .واعترب
التقيد يحمل �أرباح ًا لل�صناعي ،ففي الفرتة الأخرية �شهدنا
خالل الفرتة الأخرية املنتدى العربي ملراكز الأبحاث ال�صناعية �أن «هذا ّ
دل على �شيء فهو يدل على غياب
والذي انعقد برئا�سة معهد البحوث ال�صناعية يف لبنان ،علم ًا �أن احرتاق م�صنعني كبريين وهذا �إن ّ
معايري ال�سالمة داخل امل�صنع .ور�أى �أن «متتع املنتجات مبعايري
املعهد �سري�أ�س هذه الدورة التي متتد لأربع �سنوات».
ي�رشع �أمامها �أب��واب الأ�سواق اخلارجية وي�سمح
عالية
�سالمة
عدة
ذ
ف
ن
حيث
واعترب �أن «املعهد يحظى بثقة اجلهات الدولية
ّ
ّ
والتو�سع .كما ي�سمح بحث امل�ستهلك اللبناين على
م�شاريع ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (يونيدو) يف للم�صانع بالنمو
ّ
�إعطاء االف�ضلية للمنتجات الوطنية يف عمليات اال�ستهالك ،الأمر
لبنان واخلارج».
الذي نحن ب�أم�س احلاجة �إليه يف هذه الظروف االقت�صادية ال�سيئة
دعم انتشار الصناعة
كونه قادراً على جلم فاتورة اال�سترياد �إىل حد كبري».
وعن دور املعهد يف دعم انت�شار ال�صناعة اللبنانية يف الأ�سواق ويف رد على ���س��ؤال� ،أك��د �أن املعهد هو ال��ذراع التقنية ل��وزارة
اخلارجية ،قال
الفرن« :من دون �شك ،املعهد هو الذراع التقنية ال�صناعة ،وق��ادر بف�ضل امل��راك��ز التخ�ص�صية واال�ست�شارية
ّ
للدولة اللبنانية ،وحتديداً لل�صناعة اللبنانية .وما دام املعهد املوجودة فيه لت�سليط ال�ضوء على �أي ثغرات موجودة يف العمل
بخري ،امل�صانع بخري .فمطلق �أي �صناعي مهما كان اخت�صا�صه� ،أو �أي مكامن خطر» .وك�شف �أن «املعهد يحوي ق�سم ًا خا�ص ًا قادراً
ب�أ�ستطاعته اللجوء �إىل املعهد �إذا كان بحاجة �إىل ا�ست�شارة معينة على منح �شهادتي الـ ISO 22000والـ.»ISO 14001
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 167آذار 2018

120

All kind of PVC and
pp-nonwooven bags...

Dora, Beirut-Lebanon
Tel: +9611 254772 Mobile: +961 3 945399 Fax: +9611 254773
Email: info@nylco.net Website: www.nylco.net

ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفق ًا للنظام اجلمركي املن�سق تدرج ال�صناعات الغذائية �ضمن البنود اجلمركية للف�صول ( 4والذي يت�ضمن
البان واجبان ومنتجاتها ،بي�ض طيور ،ع�سل طبيعي وغريها من منتجات �صاحلة لالكل) ،وكذلك الف�صول
 15وحتى الف�صل  24وهي تت�ضمن ال�شحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية ،ف�ض ًال عن اللحوم
واال�سماك املح�رضة وامل�صنوعات ال�سكرية واخل�ضار والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة وامل�رشوبات
والتبغ وم�صنوعاته.
 يعترب قطاع ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات احد القطاعات اال�سا�سية يف االقت�صاد اللبناين وهو من
اهم ال�صناعات اللبنانية واكرثها ا�ستقطاب ًا للر�ساميل املوظفة يف ال�صناعة واليد العاملة ال�صناعية ويقدر
حجم االنتاج يف هذه ال�صناعات باكرث من  1.7مليار د�.أ.
� شكلت منتجات هذا القطاع ما يقارب  % 32.03من ناجت القطاع ال�صناعي وحوايل % 2.66من
الناجت املحلي االجمايل ،هذا يف العام ( 2015وفق ًا لأحدث االرقام املتوفرة).
 تبو�أت هذه ال�صناعات الغذائية ال�صدارة لناحية عدد امل�ؤ�س�سات وهي ت�شكل  % 21.8من اجمايل عدد
امل�ؤ�س�سات (اي حوايل  963م�ؤ�س�سة)
 ميتلك هذا القطاع امكانات كبرية لتوفري فر�ص العمل من �ضمن القطاع ال�صناعي ،بحيث ي�ؤمن حالي ًا
 20,607فر�صة عمل ،مما ي�شكل  % 25من القوى العاملة يف القطاع ال�صناعي .واالنتاج % 25.7
والقيمة امل�ضافة % 26.3
 يت�ألف هذا القطاع ب�شكل رئي�سي من م�ؤ�س�سات عائلية �صغرية احلجم،
 توظف �ستة عمال كمعدل و�سطى.
الميزات التنافسية

 توفر اليد العاملة املتخ�ص�صة ذات الكلفة املنخف�ضة وجود روابط وثيقة مع قطاع زراعي قوي ومتنوع. دعم م�ؤ�س�ساتي من احلكومة :توفر م�ؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطور (مبا يف ذلك  3خمتربات) ومدر�سةمهنية متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية
 �شهرة املطبخ اللبناين عاملي ًا. -ت�شكل �صادرات منتجات ال�صناعات الغذائية  % 17.6من اجمايل ال�صادرات اللبنانية يف العام .2017

معامل كامل بدوي البساط
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عجز بين االستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2017
نذكر هنا اىل ان اح�صاءات ا�سترياد
وت�صدير ال�صناعات الغذائية ت�شري اىل
ان لبنان يواجه مناف�سة كبرية يف
امل�ستوردات حيث بلغ العجز يف امليزان
التجاري يف العام  ،2017مليار و 355.1
مليون دوالر امريكي د�.أ اي بانخفا�ض
ن�سبته  % 0.9مقارنة مع العام 2016
حيث بلغ العجز يف امليزان التجاري
مليار و  367,1مليون د�.أ.
وجتدر اال�شارة اىل ان قيمة �صادرات
ال�صناعات الغذائية خالل العام 2017

491.1

بلغت  500,2مليون د�.أ مقابل
مليون د�.أ خالل العام  2016اي بارتفاع
ون�سبته .% 1.9
اما م�ستوردات ال�صناعات الغذائية خالل
العام  2017بلغت مليار و  1855.4مليون
د�.أ مقابل مليار و  1858.1مليون د�.أ خالل
العام  2016اي بانخفا�ض ون�سبته % 0.2
اما بالن�سبة لأهم ال�صناعات الغذائية.
فقد �شكلت �صادرات ال�سكاكر واحللويات
الن�سبة االكرب اذ بلغت  % 13.8من جممل
�صادرات ال�صناعات الغذائية اللبنانية،

123

134.5

وبلغ العجز يف امليزان التجاري
مليون د�.أ.
وكذلك بالن�سبة للدهون والزيوت فقد بلغ
العجز مع امليزان التجاري  101مليون
د�.أ و�شكلت  % 7.2من جممل ال�صناعات
الغذائية.
اما بالن�سبة للخ�ضار والنباتات والفواكه
امل�صنعة كان هناك فائ�ض يف امليزان
التجاري وقدره  26مليون د�.أ
اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان
التجاري فيها  70.1مليون د�.أ.
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ال�صناعات الغذائية
تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية  /مليون دوالر
السنة

صادرات

النسبة %

مستوردات

النسبة %

الميزان التجاري

2014

556.9

16.8

2.001.0

9.8

- 1444.1

2016

491.1

2013

498.6

2015

523.8

2017

500.2

12.7

17.7

16.5

17.6

باملقارنة بني االعوام  2013و 2017فقد ارتفعت قيمة
ال�صادرات ال�صناعية الغذائية من  498.6مليون د�.أ يف العام
 2013اىل  500.2مليون د�.أ يف العام .2017
�شكلت هذه ال�صادرات ما ن�سبته  % 12.7من اجمايل ال�صادرات
اللبنانية يف العام  2013و�صوال اىل  % 17.6يف العام .2017
يف املقابل انخف�ضت قيمة م�ستوردات ال�صناعات الغذائية من

1.960.8

1.829.7

1.858.1

9.2

-1462.2

10.1

- 1305.9

8

- 1355.1

1855.4

9.9

- 1367.1

855.4

مليار و  960.8مليون د�.أ يف العام  2013اىل مليار
مليون د�.أ يف العام .2017
�شكلت هذه امل�ستوردات ما ن�سبته  % 9.2من اجمايل
امل�ستوردات اللبنانية يف العام  2013وانخف�ضت اىل  % 8يف
العام .2017

 1-1مصنوعات سكرية
أ -الصادرات

ب -المستوردات:

ارتفعت قيمة �صادرات امل�صنوعات ال�سكرية من  44.7مليون
د�.أ يف العام  2013اىل  68.9مليون د�.أ يف العام  2017وذلك
بن�سبة .% 54.1
 ت�صدرت �سوريا ا�سواق �صادرات امل�صنوعات ال�سكرية
يف العام  2017بن�سبة  % 76تليها ال�سوق احلرة بن�سبة 4
 %ثم الواليات املتحدة بن�سبة  % 3وال�سعودية بن�سبة % 2
واالمارات العربية بن�سبة  % 2وقطر كذلك بن�سبة .% 2

ارتفعت كذلك قيمة م�ستوردات امل�صنوعات ال�سكرية من
 169.1مليون د�.أ عام  2013اىل  203.3مليون د�.أ يف العام
 2017وذلك بن�سبة .% 20.2
 ت�صدرت كوريا اهم موارد ا�سترياد ال�صناعات ال�سكرية
يف العام  2017بن�سبة  % 22تليها الربازيل بن�سبة  % 20ومن
ثم فرن�سا بن�سبة  % 9واجلزائر بن�سبة  % 9ثم بولندا % 6
وم�رص بن�سبة .% 4

 2-1صناعة الدهون والزيوت
أ -الصادرات:

ب-المستوردات:

انخف�ضت قيمة �صادرات الدهون والزيوت من  36.5مليون
د�.أ يف العام  2013اىل  35.9مليون د�.أ يف العام  2017وذلك
بن�سبة .% 1.6
 ت�صدرت الواليات املتحدة ا�سواق �صادرات الدهون
والزيوت يف العام  2017بن�سبة  % 15تليها الربتغال
بن�سبة  % 10ثم ال�سعودية بن�سبة  % 10والكويت بن�سبة
 % 9فاالمارات العربية بن�سبة  % 9وكندا بن�سبة  % 6والعراق
بن�سبة .% 6

انخف�ضت قيمة م�ستوردات الدهون والزيوت من  199.5مليون
د�.أ يف العام  2013اىل  164مليون د�.أ يف العام  2017وذلك
بن�سبة .17.8
 ت�صدرت رو�سيا اهم موارد ا�سترياد الدهون والزيوت
يف العام  2017بن�سبة  % 24تليها اوكرانيا بن�سبة % 20
ثم ماليزيا بن�سبة  % 11وال�سعودية بن�سبة  % 11وتركيا
بن�سبة  % 7والواليات املتحدة بن�سبة  % 4وم�رص
بن�سبة .% 4
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 3-1صناعة الخضار والنباتات والفواكه
أ -الصادرات

ب-المستوردات

انخف�ضت قيمة �صادرات حم�رضات اخل�ضار والنباتات والفواكه
من  116مليون د�.أ يف العام  2013اىل  108.3مليون د�.أ ،يف العام
 2017وذلك بن�سبة % 6.6
 ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات حم�رضات اخل�ضاروالنباتات والفواكه بن�سبة  % 23تليها الواليات املتحدة بن�سبة
 % 9ثم االمارات العربية بن�سبة  % 7وقطر بن�سبة  % 7والعراق
بن�سبة  % 6واملانيا بن�سبة  % 6وهولندا بن�سبة .% 5

انخف�ضت قيمة م�ستوردات حم�رضات اخل�ضار والنباتات
والفواكه من  89.8مليون د�.أ يف العام  2013اىل  82.2مليون د�.أ
يف العام  2017وذلك بن�سبة .% 8.5
 ت�صدرت ال�صني اهم موارد ا�سترياد حم�رضات اخل�ضاروالنباتات والفواكه بن�سبة  % 18تليها تايالند بن�سبة % 12
ثم م�رص بن�سبة  % 8وهولندا بن�سبة  % 8وفرن�سا بن�سبة % 7
وايطاليا بن�سبة  % 5و�سوريا بن�سبة .% 5

 4-1صناعة المشروبات

تت�ضمن �صناعة امل�رشوبات م�صانع امل�رشوبات الروحية وم�صانع النبيذ وم�صانع امل�رشوبات املرطبة
واملياه.
التبادل التجاري للف�صل :22م�رشوبات و�سوائل كحولية وخل
السنة
2013

الصادرات
الوزن طن
القيمة $
100.009

المستوردات
الوزن طن
القيمة $
124.232

110.700

273.937

2014

101.795

109.893

132.014

127.181

2016

63.253

66.592

116.886

72.781

2015

82.042

2017

60.020

124.892

90.124

130.145

64٫721

79.626

الميزان التجاري
-24٫223

-30٫219

-42٫850
-53٫633
-70٫125

63٫096

أ -الصادرات
 بالن�سبة ل�صادرات العام  2017ا�ستاثر العراق  % 18من اجمايل�صادرات �صناعة امل�رشوبات الروحية وتليه بريطانيا بن�سبة
 % 12ثم الواليات املتحدة بن�سبة  % 8وفرن�سا بن�سبة % 8
واالمارات العربية بن�سبة  % 7و�سوريا بن�سبة .% 5

ب-المستوردات
 اما بالن�سبة للم�ستوردات يف العام  2017فقد ا�ست�أثرتبريطانيا بن�سبة  % 31من م�صادر امل�رشوبات امل�ستوردة
من لبنان وتليها فرن�سا بن�سبة  % 16وال�سعودية بن�سبة % 9
واملانيا بن�سبة  % 7والنم�سا بن�سبة  % 4وهولندا بن�سبة .% 4

المصدر - :مديرية الجمارك اللبنانية

بوليفليكس
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مقابلة
قانون اإلغراق يحمي منتجاتنا ويؤمن إيرادات لخزينة الدولة ..لماذا ال يط ّبق؟

نصراوي :قطبة مخفية تمنع دعم الصناعة

مل تنجح اجلهود احلثيثة التي بذلها ال�صناعيون
العام املا�ضي يف �إحداث �أي خرق يف جدار الأزمة
احلادة التي يعاين منها القطاع ،فحال امل�صانع
ت�سري من �سيء �إىل �أ�سو�أ ،يف حني ي�ؤكد عميد
ال�صناعيني الغذائيني جورج ن�رصاوي �أن «ال وجود
لبوادر خري يف الأفق».
يف الواقع ،مل يكن احلديث مع ن�رصاوي هذا
العام ك�سابقاته ،فال�صناعي الذي خرب �ش�ؤون
القطاع وهواج�سه على مر ع�رشات ال�سنوات
يظهر من�سوب ًا هائ ًال من الت�شا�ؤم� ،إذ ي�صف واقع
القطاع باملزري ،ويح ّذر من �أن عدم حترّك الدولة
حلماية القطاع �سي�ؤدي �إىل �إقفال م�صانع ،كا�شف ًا
�أنه وبح�سب �إح�صاءات وزارة ال�صناعة وجمعية
ال�صناعيني �شهدت ال�سنوات الأخرية �إقفال ما
يزيد عن  400م�صنع.
وفيما ي�صف ن�رصاوي وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
ي�شدد على �أن «القطاع مل ينل
بـ«املدافع ال�رش�س» عن القطاعّ ،
مطالبه �إذ �إن القرارات يتم �إقرارها يف جمل�س الوزراء حيث
تخ�ضع كل امل�سائل للح�سابات ال�سيا�سية ،وبالتايل من غري
املمكن �أن ت�سري الأمور بب�ساطة مطلقة».
ويعول �إىل حد كبري على االنتخابات� ،إذ يعترب �أن عهد رئي�س
ّ
اجلمهورية مي�شال عون ينطلق بعدها ،متمني ًا �أن ينتج منها
جمل�س نواب قادر على ت�رشيع قوانني جديدة و�أن ت�شكل
حكومة توافق وطني متلك قرار النهو�ض بالوطن.

اجتماعات مثمرة  ..ولكن

و�أعلن ن�رصاوي �أن «ال�صناعيني مل يلحظوا خالل لقاءاتهم
املتعددة مع ر�ؤ�ساء اجلمهورية واحلكومة وجمل�س النواب
ّ
والوزراء املعنيني �إال اتفاق ًا كلي ًا على ت�شجيع ال�صناعة
والوقوف معها .كما �أن خطاب ق�سم رئي�س اجلمهورية تناول
ال�صناعة ،والرئي�س �سعد احلريري �ألقى كلمة معربة خالل
ع�شاء جمعية ال�صناعيني خالل العام املا�ضي وك�أنه
واحد
ٌ
منا ،يف حني ان ر�أي الرئي�س نبيه بري ال يختلف البته عنهما.
ونحن نت�شكرهم على هذا الكالم اجلميل ،لكننا بحاجة �إىل
نتائج عملية� ،إذ قدمنا  23ملف ًا حلماية بع�ض القطاعات
و�شدد على
ال�صناعية ومل يتم �إ�صدار �أي قرار ب�ش�أنها بعد»ّ .
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 167آذار 2018

إن ما يزيد من معاناة القطاع الصناعي
هو إغراق السوق المحلية بالمنتجات
المستوردة ،في حين أن قانون اإلغراق
القادر على حماية منتجاتنا موجود في وزارة
االقتصاد والتجارة وال يطبق
«�أن القطاع �شهد تراجع ًا كبرياً خالل ال�سنوات الثالث الأخرية
ب�سبب عدة �أ�سباب و�أبرزها �إقفال الطرقات الربية للت�صدير
�إىل العراق و�سورية واخلليج العربي ،وارتفاع تكلفة الت�صدير
عرب البحر الأمر الذي ينعك�س ب�شكل مبا�رش على �سعر املنتج
يف الأ�سواق اخلارجية» .و�أعلن �أنه «�إ�ضافة �إىل م�شاكل
128

النقل ،يعاين ال�صناعيون اللبنانيون من ارتفاع كلفة الإنتاج
مقارنة بالدول املحيطة ب�سبب ارتفاع تكلفة الطاقة وت�سديد
ال�رضائب ،ما يفقدهم املزيد من قدراتهم التناف�سية».
وك�شف «�أن الت�صدير �إىل ال�سوق ال�سورية التي تعترب �سوق ًا
وا�سعة يواجه تعقيدات ب�سبب اخ�ضاع ال�صادرات ال�صناعية
الغذائية للإجازة ،التي ي�صعب احل�صول عليها».

متت املوافقة على امل�ساهمة
و�رشح �أنه «مع تكرار املطالب ّ
ال
�ضئي
كان
املر�صود
املبلغ
بجزء من دعم املعار�ض ،لكن
ً
يتكبدها ال�صناعيون».
جداً بالن�سبة �إىل التكلفة التي ّ

األسواق البديلة  ..مهمة صعبة

ويف رد على �س�ؤال حول املحاولة لإيجاد �أ�سواق بديلة
لت�رصيف الإنتاج املحلي ،قال ن�رصاوي« :انطالق ًا من
 23ملفا تنتظر
جتربتي ك�صناعي �أ�صدر �إىل اخلارج منذ  38عام ًا وقد
واعترب ن�رصاوي «�أن ما يزيد من
زرت  % 80من بلدان العامل التي حتوي
تواجداً لبناني ًا �أو عربي ًا �أو �رشق �أو�سطي ًا
معاناة القطاع هو �إغراق ال�سوق املحلية
الصناعيون
يلحظ
لم
بهدف الت�صدير �إليها ،معظم الدول ت�ضع
باملنتجات امل�ستوردة ،يف حني �أن قانون
قوانني �صعبة وتتخذ �إجراءات بغية حماية
الإغراق هو القادر على حماية منتجاتنا
خالل لقاءاتهم
�صناعتها الوطنية .ما يجعل مهمة �إيجاد
وهو موجود يف وزارة االقت�صاد والتجارة
وال يطبق ،على الرغم من �أننا ك�صناعيني المتعدّدة مع رؤساء
�أ�سواق جديدة عملية طويلة و�صعبة نوع ًا
ما».
حتركنا وقدمنا كما ذكرت  23ملف ًا ل�سلع
يتم الجمهورية والحكومة
و�أ�ضاف« :بع�ض �أ�سواقنا التقليدية ك�سورية
حتتاج احلماية من دون جدوى� ،إذ مل
ال فر�ضت م�ؤخراً �إجراءات قا�سية
�أخذ قرار ب�ش�أنها وعند املراجعة ن�صطدم ومجلس النواب والوزراء وم�رص مث ً
ملنع الت�صدير ،وفعلي ًا انخف�ضت �صادراتنا
بتقاذف للم�س�ؤوليات بني املعنيني».
ً
ً
ا
كلي
ا
اتفاق
إال
المعنيين
�إىل م�رص بن�سبة  % 25فيما الواردات
و�أعلن �أن «قانون الإغراق ال يتعار�ض
امل�رصية ارتفعت  .% 300و�أمام هذا الواقع
مع مبد�أ حرية التجارة ،فمع ت�
أ�سي�س
على تشجيع الصناعة
زرنا امل�س�ؤولني و�أطلعناهم على الوقائع
منظمة التجارة العاملية و�إلغاء ر�سوم
والوقوف معها
بالأرقام ،ولكن مل يتم اتخاذ �أي �إجراءات
اجلمارك ،مت التو�صل �إىل هذا القانون الذي
حتى هذه اللحظة».
يفر�ض ر�سم ًا على املنتجات امل�ستوردة
وتابع« :هناك �إجراءات �رضورية حلماية
املنخف�ضة ال�سعر مقارنة باملنتجات
نهوض
خطة
ألي
بد
ال
ال�صناعة ت�أتي يف �إطار املعاملة باملثل ال
املحلية املماثلة بهدف خلق مناف�سة
يتم اتخاذها ،فيما و�ضع القطاع يتدهور �إذ
متكافئة بينها ،وبالتايل ف�إن هذا القانون
أن
اللبناني
لإلقتصاد
�إن ن�سبة �إقفال امل�صانع تتفوق على تلك التي
ال يحمي القطاع فح�سب ،بل ي�ؤمن �إيرادات
يتم ت�أ�سي�سها .قد ي�س�ألني البع�ض ماذا تنتظر؟
خلزينة الدولة».
تلحظ أهمية القطاع
�أقول �إنه وعلى مدى  42عام ًا حاربت لأبقى
و�أو�ضح �أن «م�شاكل القطاع �
أ�صبحت الصناعي وال سيما أن
متجول لل�صناعة
ك�سفري
وعملت
لبنان
يف
من
ت
ن
تد
كبرية  ،فال�صادرات ال�صناعية ّ
ّ
ال «بنديرة» ال�صناعة و�أجول
 4.5مليارات دوالر اىل  2.5ملياري دوالر ،الدراسات أثبتت أن رفع اللبنانية ،حام ً
ما يعني �أن الرتاجع بلغ  2مليار دوالر.
يف معظم دول العامل لت�شجيعها .ولكني
بشكل
يرتبط
الصادرات
وهذا �أمر ال يعني القطاع ال�صناعي وحده،
مل �أ�سمع كلمة �شكر ،بل ا�صطدمت ب�أعباء
بل الدولة ب�أكملها .فرتاجع ال�صادرات مباشر بخلق فرص عمل ال�رضائب وال�ضمان وغريها .فعلي ًا �إن الدولة
يحد من دخول العملة ال�صعبة �إىل البلد،
ال تهمها ال�صناعة».
جديدة
واعترب �أن �أي «خطة نهو�ض للإقت�صاد
ويخ ّف�ض من عدد فر�ص العمل املطروحة.
اللبناين ال بد �أن تلحظ �أهمية القطاع
�إ�ضافة �إىل �أن قطاع ال�صناعات الغذائية
ال�صناعي وال �سيما �أن هناك درا�سة للـ
مرتبط �إىل حد كبري بالقطاع الزراعي،
� UNDPأثبتت �أن رفع ال�صادرات يرتبط ب�شكل مبا�رش
ومنو القطاعني مرتبط ببع�ضهما البع�ض».
بخلق فر�ص عمل جديدة» .ولفت �إىل �أن «تكليف �رشكة
وقال�« :أ�صبح لدينا الكثري من عالمات اال�ستفهام .هناك
«ماكنزي» العاملية لتقدمي درا�سة حول اقت�صاد لبنان
قطبة خمفية متنع دعم ال�صناعة� .أت�ساءل :هل الدولة مل تعد
والر�ؤية امل�ستقبلية ي�أتي يف �إطار تقدمي درا�سات مقنعة
تريد القطاع ال�صناعي يف البلد؟».
نعول عليه �إىل حد كبري.
و�أكد �أن «ال�صناعيني طالبوا بالدعم و�رشحوا �أبرز مكامنه،
�إىل م�ؤمتر «�سيدر» يف روما الذي ّ
فدين لبنان بلغ  80مليار دوالر ،وك�سب ثقة الدول الدائنة �أمر
وال �سيما يف ما يتعلق باملعار�ض الدولية املتخ�ص�صة التي
�صعب .ومن �ش�أن «ماكنزي» �إ�ضفاء ثقة على الدرا�سة رغم �أن
حتر�ص الدول على دعم م�ؤ�س�ساتها ال�صناعية للم�شاركة فيها
اخلرباء الذين يقومون بها لبنانيون ،ويجتمعون مع الأطراف
بغية رفع ال�صادرات ملا يحمل هذا الأمر من �إيجابيات عدة
اللبنانية للوقوف عند �آرائهم.
على االقت�صاد».
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مقابلة
دعا الدولة إلى تحرك سريع يوقف اندثار المصانع ويع ّزز معدالت النمو في القطاع

غدار :لتعزيز قدرات المنتجات اللبنانية التنافسية

�إال م�ستثمرون �شجعان و�صبورون يف
مواجهة التحديات.

التميز بف�ضل �سيا�سات عمل و�ضعت
من
ّ
الزبائن يف �صلب اهتماماتها� ،إذ �إنهم
وحدهم القادرون على �ضمان ا�ستمرارية
تكر�سها �إال معدالت ر�ضا
ال�رشكة التي لن ّ
عالية ووالء من قبلهم لإنتاج «�سولينو»
املتميز وامل��راع��ي ملعايري ال�سالمة
ّ
الغذائية».
و�أ���ض��اف« :نحاول جاهدين املحافظة
على امل��ك��ان��ة ال��ت��ي و�صلنا �إل��ي��ه��ا يف
ال�سوق اللبنانية ،ومن دون �شك �سيكون
النجاح حليفنا حيث �سنتخذ جمموعة
من الإجراءات التي �ستع ّزز منونا وتكر�س
و�شدد على �أن
تواجدنا يف الأ���س��واق»ّ .
«الإج���راءات التي �ستتخذها «�سولينو»
�ستبقى اجلودة �أ�سا�س ًا لها حيث وكما هي
العادة �سيتم �ضبط عمليات الإنتاج ب�شكل
دقيق لناحية ا�ستخدام امل��واد الأولية
وم��راق��ب��ة �أداء فريق العمل ع��ن كثب،
انطالق ًا من �إميان را�سخ لدينا �أن البقاء
يف الأ���س��واق �سيبقى للجودة الأف�ضل
ال��ق��ادرة على مواجهة �أي ممار�سات
خاطئة قد ت�سيطر على الأ�سواق».
و�أعلن �أن «�سولينو تعمل على �سيا�سات
ت�سويقية ت�ؤمن لها ت��واج��داً �أف�ضل يف
ال�سوق اللبنانية ،وانفتاح ًا �أك�بر على
الأ�سواق اخلارجية التي ت�ستحوذ على
ح�صة مهمة من حجم �إنتاج ال�رشكة».
وك�شف �أنه �إذا «�سارت هذه اخلطط كما
�ستعو�ض �سولينو عن تراجع
هو متو ّقع،
ّ
�صادراتها �إىل بع�ض الدول التي ت�شهد
ا�ضطرابات �أمنية ون��زاع��ات ،على �أن
ترتافق مع احلفاظ على التواجد القوي
الذي ا�ستطاعت حتقيقه يف �أ�سواق الدول
امل�ستقرة».

سياسات ناجعة

خطوط حمراء

تبذل «�سولينو» جهوداً جبارة ،مع تفاقم معاناة امل�صانع
العاملة يف لبنان ،لإبعاد جناحاتها التي حققتها على مر �سنوات
عن الأخطار .فتلك النجاحات «غالية» و�أتت ثمرة لعمل د�ؤوب
و�سيا�سات حكيمة �صنّفتها ك�أحد �أبرز �رشكات القطاع ال�صناعي
العاملة يف جمال ال�صناعات الغذائية والتي جنحت يف التواجد
�ضمن العديد من الأ�سواق العربية والعاملية على حد �سواء.
ال يغفل مدير �رشكة «�سولينو» عبا�س
غدار عن حجم التحديات التي حتيط بعمل
ال�رشكة وال �سيما يف ظل ا�ستمرار �إقفال
املعابر احل��دودي��ة وغ��ي��اب ال��دول��ة عن
ويعول
تقدمي �أي دعم للقطاع ال�صناعي.
ّ
�إىل حد كبري على ق��درات ال�صناعيني
الذين كانوا وال يزالون خط الدفاع الأول
عن االقت�صاد ،في�ضخون اال�ستثمارات،
ويغزون الأ�سواق ،ويو�سعون �أعمالهم يف
بيئة �أعمال �صعبة ال يخو�ض غمارها
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وك�شف غ��دار �أن «�سولينو لي�ست يف
من�أى عن املخاطر املحدقة بالقطاع،
بل تتعر�ض ملزاحمات من املنتجات
امل�ستوردة التي جنحت وبقوة يف حجز
مكان لها يف الأ�سواق اللبنانية» .وقال:
«منذ اللحظات الأوىل النطالقتنا متك ّنا
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ويف �إط��ار احلديث عن املناف�سات يف
الأ�سواق ،لفت غدار �إىل �أن «املناف�سات
املوجودة يف الأ���س��واق ال تقت�رص على
ال�رشكات املحلية التي ورغ��م حت ّليها
بالعديد من نقاط القوة ،ال ت�شكل �أي
خطر على �سولينو ،بل حافزاً لها لتقدمي

تعمل «سولينو» على
سياسات تسويقية تؤمن
لها تواجد ًا أفضل في السوق
اللبنانية ،وانفتاح ًا أكبر على
األسواق الخارجية التي
تستحوذ على حصة مهمة من
حجم إنتاج الشركة
الأف�ضل والأجود �إىل امل�ستهلك» .واعترب
�أن «املناف�سات املت�أتية م��ن بع�ض
امل�صانع غري ال�رشعية �أو من جراء غرق
الأ�سواق مبنتجات �أجنبية قد حتمل �رضراً
لـ»�سولينو» وال �سيما يف ظل التدهور
االقت�صادي الذي �أدى �إىل ت�آكل قدرات
املواطنني ال�رشائية و�ساهم يف توجيه
الطلب نحو ال�سلع الأدنى �سعراً».
ون��ف��ى وج���ود �أي نية ل��دى «�سولينو»
ملجاراة هذه املمار�سات عرب تخفي�ض
�أ�سعار منتجاتها ،فهذا الأم��ر قد ي�أتي
على ح�ساب م�ستويات اجلودة و�أداء فريق
العمل ،الأمر الذي ال تقبله «�سولينو» �إذ
مي�س مب�سلمات �شكلت خطوط ًا حمراء يف
�سيا�ساتها على مر �أكرث من  20عام ًا.

االستثمار ضمانة النجاح

ويف حني اعترب غدار �أن الواقع االقت�صادي
توجه البع�ض �إىل
�صعب يف لبنان ،رف�ض ّ
التح ّفظ على �ضخ �أي ا�ستثمارات جديدة.
ور�أى �أن ال�سري على طريق التطور هو �أكرث
ال�ضمانات فعالية لتحقيق جناح م�ستمر

محطات مضيئة
في سجل مليء بالنجاحات

تعترب «�سولينو» �إح���دى ال����شرك��ات ال��رائ��دة يف ق��ط��اع ال�صناعات الغذائية
ع��ل��ى ال�صعيد امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ،وق���د ���س� ّ�ط��رت ع��ل��ى م��ر �سنوات
لا م��ل��ي��ئ � ًا ب��ن��ج��اح��ات ق��وام��ه��ا اجل�����ودة و���ص��واب��ي��ة ال���ر�ؤي���ة.
ط��وي��ل��ة ���س��ج� ً
يف عام  ،1995كانت االنطالقة مع مبا�رشة �رشكة فيفا لل�صناعة الغذائية عملها
مرت ،كانت
يف ت�صنيع الت�شيب�س حتت عالمة جتارية م�سجلة هي رينغو 21 .عام ًا ّ
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 ،2001
�أب�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  2005نقلة 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 م��ارك» ،خمت�صة بتوزيع
البطاطا الت�شيب�س الطبيعي مئة يف املئة.
يبعد الأخ��ط��ار عن امل�ؤ�س�سات ويع ّزز
فر�ص العمل املطروحة من قبلها.
وتوقع �أن يكون عام  2018عام ًا مثمراً
ل�سولينو� ،إذ ت�سري حالي ًا وفق ًا خلطة
�سيتم مبوجبها طرح جمموعة كاملة من
الأ�صناف اجلديدة التي من �ش�أنها �أن
تنع�ش الأ�سواق.
ودع��ا ال��دول��ة �إىل حت��رك �رسيع يوقف
اندثار امل�صانع ويع ّزز معدالت النمو
و�شدد على �رضورة حماية
يف القطاعّ .
القطاع من املناف�سات اخلارجية وال
�سيما يف ظ��ل ال�تراج��ع ال�سنوي ال��ذي
ت�شهده ال�����ص��ادرات .ودع��ا �إىل اتخاذ
�إج����راءات حت��د م��ن ان�سياب املنتجات
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الأجنبية �إىل الأ�سواق اللبنانية ،وتع ّزز
من ثقافة امل�ستهلك اللبناين لناحية
ا�ستهالك املنتجات اللبنانية التي
ت�ضاهي مبعايري جودتها املنتجات
امل�ستوردة .كما دعا �إىل مد يد العون �إىل
ال�صناعي على �صعيد البحث عن �أ�سواق
تعو�ض له انح�سار ح�ضوره يف
خارجية ّ
بع�ض �أ�سواق املنطقة التي �ضعفت نتيجة
اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية.
واع��ت�بر �أن «تخفي�ض تكلفة الإن��ت��اج
يبقى من �أبرز العوامل التي قد ت�ساهم
يف تعزيز ق��درات املنتجات اللبنانية
التناف�سية يف لبنان والعامل ،ما ي�ستدعي
�إيالءها االهتمام الالزم».
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مقابلة
مشاكلنا معروفة ..والعبرة في اتخاذ قرارات للنهوض بالوطن

جعجع :متمسكون بخيار التق ّدم

مل يكن جناح  GS Plastالذي �أب�رص النور عام
م�صادفة ،بل كان نتاج �إرادة �صلبة مل�ؤ�س�سها
املرحوم ال�شيخ �سليم جعجع �أبت �أن ت�ست�سلم
للتحديات .فالي�أ�س مل يكن �أمراً وارداً يف قامو�سه،
�إذ كان ينه�ض مبا�رشة بعد �أي هزة ت�صيبه وال �سيما
�إبان حاالت عدم اال�ستقرار التي �شهدها لبنان .هكذا
نُ�سِ جت �أول ف�صول ق�صة جناح  GS Plastالتي عزّزها
الحق ًا �سرب �أغوار �صناعة النايلون الذي �شهد الطلب
عليها ارتفاع ًا م�ضطرداً على مر ال�سنوات.
مل تكن مواكبة التطور يف عامل هذه ال�صناعة �سهلة،
بل كانت حتدي ًا �شاق ًا تطلب جهود كثرية لإ�ستقدام
�أحدث االبتكارات والآالت� ،إذ �إنها عامل وا�سع جداً
حيث يخ�ص�ص لكل منتج غذائي نوع تعليب خا�ص
يحفظ جودته ،من دون التغا�ضي عن عامل اجلمالية
الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤمن �إطاللة �أوىل للمنتج تالقي
ا�ستح�سان امل�ستهلك.
1975

وفق ًا ملدير و�صاحب �رشكة � GS Plastأنطوين جعجع «يدرك
تتميز به �صناعة
القيمون على � GS Plastأهمية ال��دور الذي
ّ
النايلون على خمتلف الأ�صعدة وال �سيما على �صعيد احلفاظ على
�أعلى معايري ال�سالمة الغذائية بالن�سبة �إىل امل�ستهلك ،ما �شكل
دافع ًا قوي ًا لها لالطالع على كل حتديث
جديد وا�ستقدامه ،حتى �أ�ضحت اليوم GS
مبا�رشة مع م�صنعي الآالت ،فاقتطعنا
 Plastمن اوائل امل�صانع على �صعيد منطقة تعتبر  GS Plastمن أوائل ن�سبة من التكلفة التي كنا �سنتكبدها �إذا ما
ال�رشق الأو�سط يف �صناعة النايلون».
المصانع على صعيد منطقة تعاملنا مع وكالء لتلك الآالت .وهذا جعل
ولفت جعجع �إىل �أن «�صناعة النايلون
قدرتنا على التطور �أ�رسع و�أكرث فاعلية».
مطرداً و�رسيع ًا على مراحل الشرق األوسط في صناعة و�أ�ضاف« :بالن�سبة �إلينا� ،إن الوقوف يف
�شهدت تطوراً ّ
عدة ،و�أبرزها اجتاهها �إىل مراعاة ال�رشوط
نقطة معينة يعني الرتاجع ،لذلك نحر�ص
ّ
النايلون
ال�صحية والبيئية يف �آنٍ واحد والذي فر�ض
على حتقيق تقدم �سنوي ولو �أتى ذلك على
تقنيات جديدة ومبتكرة يف العمل» .واعترب
ح�ساب ن�سبة �أرباحنا .فعدم تطورنا يف�سح
ت�سهل العمل
التكنولوجيا
�أن «ال�سري على طريق التطور ومتابعة
يف املجال ملناف�سينا بتخطينا ،ولذلك نحر�ص على ا�ستقدام
ّ
�إىل حد كبري وت�ضمن تقدمي منتج عايل اجلودة �إىل الزبون ،لكنها
�أح��دث ماكينات الطباعة لنقدم �أعلى م�ستويات اجل��ودة �إىل
خيار عايل الكلفة ويتطلب ت�ضحية با�ستثمارات كبرية و�إميان ًا
زبائننا ،الذين ي�شكلون عماداً لإ�ستمراريتنا وال �سيما يف ظل
التم�سك بخيار التقدم كعامل �أ�سا�سي للحفاظ
حقيقي ًا ب�رضورة
املمار�سات اخلطرية التي يعمد �إليها البع�ض وانت�شار امل�صانع
ّ
على مكانة  GS Plastيف الأ�سواق».
الع�شوائية يف القطاع ككل».
وق��ال« :مع م��رور ال�سنوات� ،أ�صبحنا �ضليعني بكل تفا�صيل
ش ّقان للمنافسة
املتخ�ص�صة واخلربة التي
ال�سوق ،ف�إ�ضافة �إىل زيارة املعار�ض
ّ
ويف رد على �س�ؤال ،ر�أى جعجع �أن املناف�سة يف الأ�سواق اللبنانية
اكت�سبناها يف كيفية تو�سيع وحت�سني �أعمالنا ،بنينا عالقات
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ولفت �إىل �أن « GS Plastتعمل بطريقة متكاملة مع �رشكة �شقيقة
حتمل �ش ّقني� :شق �أول يتمتع بال�رشعية �إذ ي�أتي من م�صانع كـ
وهي  ،Vacuum Bagsوتقدمان جمموعة وا�سعة من �أكيا�س التغليف
 GS Plastتعمل ب�شكل قانوين ،وهذه املناف�سة ال تزعجنا البتة
�إذ ال يوجد م�صنع قادر على تلبية حاجات ال�سوق كلها ،كما
املرن ،القادرة على تلبية حاجات الزبائن مهما اختلفت وتنوعت».
�أنها ت�شكل دافع ًا للعاملني يف القطاع للتقدم وتقدمي الأف�ضل �إىل
واعترب �أن «تق�سيم العمل بني ال�رشكتني خطوة مهمة� ،إذ ي�ساهم يف
امل�ستهلك .و�شقٍ ثانٍ غري �رشعي ي�أتي من م�صانع متار�س اخلداع
تكري�س �إدارة فعالة قادرة على �ضبط الأمور ب�شكل �أف�ضل».
ولفت �إىل �أن «�أكرث ال�صعوبات التي نواجهها حالي ًا ا�ستغراب ًا هي
مع الزبائن وت�ستخدم مواد م�رضة جداً يف �صناعتها وت�سبب
فقدان اليد العاملة ،ففي حني و�صل معدل
�أمرا�ض ًا خطرية للم�ستهلكني� ،إال �أنها قادرة
البطالة يف لبنان �إىل م�ستويات قيا�سية،
على ا�ستقطاب الزبائن عرب �أ�سعار متدنية».
قامت  GS Plastالعام
ويف اعتقادي �إن هذا يك�شف عن خلل يف
وقال« :البع�ض يعترب هذا العمل «�شطارة»،
هيكلية اليد العاملة يف البلد .فاللبناين
وهذا �أمر معيب وينم عن غياب �أي ح�س
العمل
آلية
بتغيير
الماضي
ومع ارتفاع تكاليف املعي�شة مل يعد ينا�سبه
بامل�س�ؤولية� .إذ �إن ه�ؤالء التجار ي�ستغلون
غياب الرقابة على املنتجات يف الأ�سواق واستقدام فريق عمل جديد التدرج يف ال�سلم الوظيفي ،على الرغم من
�أن العمل يف القطاع ال�صناعي يحمل �آفاق ًا
وع��دم وع��ي امل�ستهلكني خلطورة املنتج
ال��ذي ي�ستهلكونه ،فعدم ا�ستخدام مواد يتميّز بأداء مهني ومحترف ،وا�سعة جداً للتطور».
خا�صة بالغذاء يف تعليب املنتج الغذائي ،قادر على التخفيف من هدر وك�شف «�أن تداعيات الرتاجع االقت�صادي
ال��ذي �شهده لبنان يف ال�سنوات الأخ�يرة
قد ال يولد �أي رائحة �أو طعم �أو لون ،لكن هذا
محاولة
في
واآلالت،
الوقت
تتجلى بو�ضوح حالي ًا عرب �ضعف ال�سيولة
ال يعني �أنه غري م�رض بال�صحة».
و�أ���ض��اف« :ع��ام� ًا بعد ع��ام ،ي�صبح الواقع لتخفيض النفقات من دون احلاد الذي ت�شهده الأ�سواق».
�أكرث �سوءاً .فـ  GS Plastوامل�صانع املماثلة
المنتجات اللبنانية رقم صعب  ..ولكن
ت�ستخدم م��واد �أولية عالية اجل��ودة وتقدم المس بجودة المنتجات
واعترب جعجع �أن « GS Plastلي�ست بعيدة
منتج ًا مراعي ًا ملعايري ال�سالمة الغذائية،
عن م�شكلة تراجع ال�صادرات التي يعي�شها
ومتنح ���ش��ه��ادات �صحية ب�سالمة املنتج،
القطاع� ،إذ �شهدت تراجع ًا ل�صادراتها يف
وبالتايل تقدم منتج ًا �أعلى �سعراً من امل�صانع
تحرص  GS Plastعلى
�أكرث من بلد» .وقال« :لكل �سوق من الأ�سواق
التي تتغا�ضى عن ال�رشوط ال�صحية .وتكمن
امل�شكلة يف ت�آكل ال��ق��درات ال�رشائية لدى استقدام أحدث ماكينات
اخلارجية حال خا�صة ،يف بع�ض الأ�سواق
يعود تراجع ال�صادرات �إىل ظروف ال عالقة
امل�ستهلكني الذي يف�ضلون املنتج الأرخ�ص،
الطباعة لتقدم أعلى
للبنان بها .ولكن يف �أ�سواق �أخ��رى ت�ؤدي
وبالتايل يدفعون التجار وم�صنعي الأغذية
�إىل التعبئة والتعليب يف منتجات رخي�صة مستويات الجودة لزبائنها ،الظروف ال�سيا�سية دوراً كبرياً� ،إذ تغيب
امل�صالح االقت�صادية عن �أداء ال�سيا�سيني.
من دون اتباع معايري ال�سالمة».
الذين يشكلون عماد ًا
وتابع« :ن�شهد ن�شوء العديد من امل�صانع
فعلى الرغم من �أن منتجاتنا رق��م �صعب
ال�سورية ،كما تتجه العديد من امل�صانع الستمراريتها وال سيما
يتميز اللبنانيون
يف الأ�سواق اخلارجية �إذ ّ
اللبنانية �إىل التهرب من ال�رضائب .نتائج
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة الأم�����ور ومت� ّ�ي��ز
الممارسات
ظل
في
غياب الرقابة وانت�شار الفو�ضى كارثية
خدماتهم ،تتج ّنب بع�ض ال�رشكات العاملية
التعامل معنا خوف ًا من �أن متنعنا اخل�ضات
على امل�ستهلكني وتدفع القطاع �إىل االجتاه الخطيرة التي يعمد إليها
نحو املجهول ،فال�صناعي قدرته على
الأمنية �أو ال�سيا�سية من الإيفاء بالتزاماتنا،
مواجهة امل�شاكل ت�ضاءلت مع ا�ستفحال البعض وانتشار المصانع
فبالن�سبة �إليهم لبنان بلد حرب وفو�ضى».
التحديات التي تواجهه واف��ت��ق��اده �إىل
ور�أى �أن «�أ�سباب امل�شاكل االقت�صادية يف
العشوائية في القطاع
احلد الأدنى من التقدميات ويف مقدمتها
لبنان معروفة و�سبل معاجلتها لي�ست خافية
ككل
الصناعي
الكهرباء».
على �أح��د ،ولي�س املهم و�ضع اخلطط �إمنا
العربة تبقى يف وجود �إرادة واتخاذ قرارات
تدابير لوقف الهدر
للنهو�ض بالوطن».
و�أكد جعجع �أن « GS Plastتدرك الواقع ال�صناعي املزري الذي
و�أ�شار �إىل �أن «�ضعف �أداء امل�س�ؤولني انعك�س ب�شكل وا�ضح
ت�سبب ب�إقفال العديد من امل�صانع ،وتتخذ كل الأ�ساليب الوقائية
على اللبنانيني الذين ي�شهدون تراجع ًا حاداً للطبقة الو�سطى
التي تبقي امل�صنع بعيداً من خطر الرتاجع ،وبناء عليه قامت
يف املجتمع ،ففي حني ي�صعد البع�ض �إىل م�صاف الأغنياء
يتميز ب��أداء
بتغيري �آلية العمل وا�ستقدمت فريق عمل جديد
واملتمولني ي�سقط الكثريون يف م�ستنقع الفقر ،وهذا �سيحمل
ّ
مهني وحمرتف ،قادر على التخفيف من هدر الوقت والآالت ،يف
تداعيات خطرية على املجتمع اللبناين لناحية انعدام الأمن
حماولة لتخفي�ض النفقات من دون امل�س بجودة املنتجات».
وانت�شار ال�رسقات».
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حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

بريوت  -الطريق اجلديدة  -امللعب البلدي  -بناية ال�سحر
هاتف961 1 704504 :

مقابلة
شركة فرحات لمعدات المخابز ...نجاح قوامه اإلبتكار

فرحات :منتجات جديدة قريب ًا

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

قدرات فنية وتقنية

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

142

توسيع شبكة الزبائن

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

منافسون أجانب

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

إمكانيات كبيرة

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

New baking technologies offered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread,
flat bread and healthy pita bun slim sandwiches.

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh
Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607
Email: Info@farhatbakery.com
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 حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم:فرع �أول
961 1 475172 :هاتف
 الكف�آت الطريق العام جانب حمطة ها�شم:فرع ثاين
961 1 475173/5 :هاتف

PATISSERIELOLITA E-mail:patisserie-lolita@hotmail.com - Website:www.patisserielolita.com

مقابلة
كرامبل  ..جودة عالية وتطور مستمر

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

ارتفاع كلفة اإلنتاج

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

حافظت «كرامبل» خالل
عام  2017على إنتاجيتها
من خالل االندفاع نحو
أسواق جديدة وال سيما
األسواق العربية
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املنتجات وخف�ض قدراتها التناف�سية».

أسواق جديدة

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

جهود الصناعيين

ويف رد على ���س ��ؤال ع��ن وج���ود خطط
�شدد ا�سكندر على
تو�سعية لعام ّ ،2018
ّ
�أنه «رغم الأزمات املتالحقة يف املنطقة
والتي تر�سم �صورة �ضبابية للم�ستقبل،
نتم�سك بالأمل لتخطي املعوقات وعدم
اال�ستقرار يف الأ�سواق من خالل احلفاظ
على ج��ودة الإن��ت��اج وال �سيما �أن هذه
اجل���ودة تبقي ال�صناعي اللبناين يف
�شدة املناف�سات».
طليعة
امل�صدرين رغم ّ
ّ
و�أم��ل ا�سكندر من «العهد اجلديد �إر�ساء
فعا ًال يف
جو من اال�ستقرار �إذ ي�ؤدي دوراً ّ
حت�سني وتعزيز منو القطاع ال�صناعي».
و�أعرب عن تفا�ؤله بامل�ستقبل وال �سيما
�أن «كرامبل دائمة التطلّع اىل �أ�سواق
ج��دي��دة» ،واع��ت�بر �أن النجاح �سيكون
حليف القطاع امل�ستمر «فعلى الرغم من
التحديات مت ّكن القطاع من حجز
كل
ّ
مركز مرموق له يف الأ�سواق اخلارجية
بف�ضل جهود ال�صناعيني اللبنانيني
الذين مل يتوانوا يوم ًا عن ال�سعي نحو
التطور ومل يتوقفوا يوم ًا عن البحث عن
ال�سبل امل�ؤدية �إليه ف�أتى جناح ال�صناعة
اللبنانية وت�ألقها يف الأ�سواق اخلارجية
ثمرة لذلك».

مقابلة
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
عجاج ،التواصل الجيد مع الزبائن
ومنذ ت�أ�سي�سها تواكب الطلب املطروح يف
دفعت مدير ال�رشكة عبد العزيز
�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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م.م.�رشكة ال�شمال للأجبان والألبان واحلليب �ش

North Company For Dairy Products SARL

�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب

Milk - Chees & Dairy Products

961 )6( 255951 - 961 )6( 206433 - 961 )3( 286433 : هاتف-  الطريق العام-  زغرتا-  مرياطة:العنوان
Address: Miryata - Zghorta - Main Str. Tel: 961 6 255951 - 961 6 206433 - 961 3 286433
northco.ajaj@gmail.com

مقابلة
طونيز فود  ..منتجات جديدة لألسواق الخارجية

شرفان :مستمرون رغم التحديات
تعاط مسؤول
ٍ

فيما يلف الغمو�ض م�ستقبل
القطاع ال�صناعي مع عدم
معرفة م�صري ملف احلماية
املطروح �أمام املعنيني،
ت�ستكمل «طونيز فود» رحلتها
ال�شاقة يف القطاع ،والتي رغم
�صعوبتها تزدحم مبحطات
م�ضيئة لنجاحات كبرية تكللت
العام املا�ضي ب�إن�شاء م�صنع
جديد يحاكي �أعلى م�ستويات
التطور واحلداثة.
ال يزال يت�س ّلح مدير «طونيز فود» طوين
�رشفان بالأمل على الرغم من معاي�شته
و�إدراكه لأق�سى �أنواع التحديات التي
تواجه ال�صناعيني ،ف��إذ ي�صف عمله
يف القطاع ال�صناعي كخو�ضه «حرب ًا
ب��اردة» حيث يقف دائم ًا بانتظار �أي
مفاج�آت �آخ��ذاً االحتياطات الالزمة،
يرف�ض خ��ي��ار ال�تراج��ع ليثبت مرة
جديدة �أن القطاع ال�صناعي خط دفاع
�أ�سا�سي عن االقت�صاد.
يف م�صنعه اجلديد يف �سن الفيل يجل�س
�شتى التحديات التي
�رشفان م�ستعر�ض ًا ّ
تواجهه من تعقيدات تواجه عمليات
الت�صدير ،ارتفاع �أكالف الإنتاج يف ظل
غياب �أي دعم من الدولة ،وعدم القدرة
على ا�ستقدام اليد العاملة املطلوبة.
و�أ�شار �رشفان �إىل �أن «االنفتاح على
الأ���س��واق اخلارجية كان خياراً ال بد
منه مع الرتاجع العام ال��ذي ي�شهده
االقت�صاد وت�آكل ال��ق��درات ال�رشائية
للم�ستهلكني» ،ولفت �إىل «�أن الو�صول
�إىل �أ�سواق جديدة رحلة تواجه الكثري
من املطبات ،حيث تعمد بع�ض الدول
حتتم على امل�ؤ�س�سات
�إىل خلق تعقيدات ّ
امل�صدرة بذل جهود كبرية
ال�صناعية
ّ
للو�صول �إليها».
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الجودة العالية التي يتمتع
بها إنتاج «طونيز فود» تجعل
انسيابه نحو األسواق أمر ًا
سه ًال حيث يتواجد اليوم
في عدة أسواق عربية منها
الكويت وقطر والسعودية
إضافة إلى السوق األسترالية
و�أكد �أن «اجل��ودة العالية التي يتمتع
بها �إنتاج «طونيز فود» جتعل ان�سيابه
ال حيث يتواجد
نحو الأ�سواق �أمراً �سه ً
ال��ي��وم يف ع��دة �أ���س��واق عربية منها
الكويت وقطر وال�سعودية �إ�ضافة �إىل
ال�سوق الأ�سرتالية ،لكن بع�ض الدول
لديها بع�ض االعتبارات التي ت�شعرنا
�أن املنتج اللبناين غري مرحب به».
150

و���ش� ّ�دد �رشفان على �أن «طونيز فود
ومنذ انطالقتها تتعاطى بكل م�س�ؤولية
مع منتجاتها كونها منتجات غذائية،
ويبدي فريق عملها يف �أدائ���ه �أعلى
معايري اجلدية واملتابعة حيث تخ�ضع
املنتجات لأك�ث�ر م��ن فح�ص داخ��ل
امل�صنع وخارجة للت�أكد من متتعها
مب�ستويات جودة معينة».
وك�شف �رشفان عن �سعي «طونيز فود»
�إىل طرح منتجات خا�صة بالأ�شخا�ص
الذي يتبعون �أنظمة غذائية معينة ،كما
من املمكن �أن تعمل على طرح منتجات
خا�صة بالأ�سواق اخلارجية».
وا�ستغرب «تواجد املنتجات امل�ستوردة
بكرثة يف الأ�سواق اللبنانية من دون
�أي حترك من الدولة حلماية الإنتاج
املحلي» .وق��ال« :نت�ساءل بكرثة عن
ا�ستمرار غياب الدولة يف حني يعاين
القطاع من تراجع متوا�صل وامل�شاكل
املطروحة اليوم هي نف�سها منذ �سنوات
وتتعلق بتوفري الطاقة والكهرباء ،التي
�إ�ضافة �إىل ما حتمله لل�صناعي من
ارتفاع يف تكلفة الإنتاج ،ت�ساهم يف
ٍ
مبعدالت كبرية»؟
رفع ن�سب التلوث

دعم للجهود الصناعية

و���ض��م ��شرف��ان �صوته �إىل �أ���ص��وات
ال�صناعيني امل�شتكني من عدم توفر
اليد العاملة املطلوبة يف م�صانعهم،
وطالب املعنيني بت�سهيل دخول العمال
الأجانب وال �سيما الفيلبينيني الذين
يتمتعون بقدرٍ ع��الٍ من املهنية يف
التعامل مع الآالت .وقال« :هذا النوع
من العمل ال يتقنه العمال اللبنانيون،
وت�صطدم حماوالتنا ال�ستقدام عمال
خبريين بهذا النوع من العمل مبعوقات
كثرية ما يخلق نعقيدات يف العمل
داخل امل�صنع».
و�أمل �رشفان �أن تتك ّلل م�ساعي جمعية
ال�صناعيني الداعية �إىل دعم القطاع
بالنجاح معلن ًا كل الدعم لهم.
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مقابلة
مياه الرحيق  ..اعلى معايير الجودة

دياب :القطاع في دائرة الخطر
�ساهم ال��ت��ط��ور وات��ب��اع اع��ل��ى معايري
اجل��ودة يف �سري «مياه الرحيق» على
يتميز م�صنعها
طريق النجاح ،حيث
ّ
بتجهيزات كاملة على ق��درٍ ع��الٍ من
التطور� ،إذ �إن��ه لت�أمني �صحة و�سالمة
املنتج ،تتبع ال�رشكة املعايري العاملية
 ،ISO 22000كما تقوم بتطبيق نظام الـ
 HACCPبحيث تتحقق �صحة و�سالمة
الغذاء من خالل مراقبة وحتليل املخاطر
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية
خ�ل�ال ت ��أم�ين ون��ق��ل امل����واد الأول��ي��ة،
وحت�ضري معاجلة امل��ي��اه ،الت�صنيع،
والتوزيع حتى ا�ستهالك املنتج.
وك�شف مدير «��شرك��ة الرحيق لتوزيع
امل��ي��اه» علي دي��اب �أن «مياه الرحيق
تويل عمليات التعقيم و�إجراء الفحو�صات
املخربية اهتمام ًا خا�ص ًا ف�إ�ضافة اىل
الفحو�صات اليومية التي جتريها داخل
خمتربات ال�رشكة ،تقوم ب�إر�سال عينة
من �إنتاجها لفح�صها لدى �أبرز اجلهات

املخت�صة يف لبنان ويف طليعتها معهد
البحوث ال�صناعية وخمتربات اجلامعة
الأمريكية».
واع��ت�بر �إن��ه يف �ضوء املناف�سات غري
ال�رشيفة وامل�ضاربات عانت ال�رشكة كثرياً

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

Email: gm@alrahikwater.com - Facebook: AlRahikWater
Website: www.alrahikwater.com

وا�ضطرت لبذل جهود م�ضاعفة للحفاظ
على ح�صتها يف ال�سوق يف ظل انت�شار
الفو�ضى يف القطاع و�سط غياب �أي دور
للدولة يف �ضبطه ودعم ال�صناعيني».
ور�أى «�أن التحرك ملعاجلة هذه امل�س�ألة
�أ�صبح �رضوري ًا وال �سيما �أن هذه امل�صانع
وب�إنتاجها املتدين اجلودة تلحق �رضراً
ب�سمعة القطاع».
ولفت دياب اىل ان «قرار وزير املالية علي
ح�سن خليل برفع ر�سم الطابع املايل عن
رخ�صة ا�ستثمار مياه عمومية لأغرا�ض
تعبئة املياه وبيعها من  500الف لرية
(ي�ضاف اليها ر�سوم العداد) اىل  50مليون
لرية ي�ضع م�صري معظم امل�صانع العاملة
يف القطاع يف دائرة اخلطر» .و�س�أل« :كيف
ميكن رفع الر�سم ا�ضعاف و�أ�ضعاف؟ هل
املطلوب احلاق اال�رضار بامل�صانع؟»
وك�شف ان «بع�ض االت�����ص��االت جتري
حالي ًا على امل ان يتم التو�صل اىل عالج
لهذة امل�شكلة»؟

م�ؤ�س�سة مرمي �صابر للمواد الغذائية

Mariam Saber for Foodstuff Est.

بعلبك الهرمل  -ق�صرنبا � -شارع اجلامع القدمي  -مبلكه
هاتف961 8 910347 - 71 455768 - 70 414615 - 70 327952 :

Turkey Breast
Tradition
& Quality
PRODUCTS FREE OF ALLERGENS

GLUTEN
FREE

Imported By:

TEL.: 01- 698045
E-mail: info@econogros.com

MILK
FREE

EGG
FREE

NAGATA

JADEVER

 

ELECTRONIC SCALE

SNOWREX

Mazraa - Makzoumi St. - Chatila Bldg. - Ground Flr. - Tel/Fax: +961 1 659697 | +961 1 662835 | sales@mbc-lb.com

فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع
على �سفوح �أرز عني زحلتا  -نبع ال�صفا
الموقع:
يقع امل�رشوع يف منطقة
عني زحلتا فوق �أعلى مرتفعات
جبل لبنان امل�شهورة مبناخها
ومناظرها ومياهها وغابات
�صنوبرها اجلميلة بالقرب
من �أهم �أكرب غابات الأرز
التاريخية.

ـــادرة
نـ

فـــر
صص

اسستثماريــ

ــ ة

للمراجعة:
هاتف961 3 828358 :

مميزات الموقع:
 التجاور مع حممية �أرز ال�شوف والتي ت�ضم غابتي
�أرز عني زحلتا و�أرز الباروك.
 القرب من �شالالت ومطاعم نبع ال�صفا والباروك
 القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر
 القرب من امل�شاريع ال�سياحية على �شاطئ الدامور
 بجوار نادي الفرو�سية يف عني زحلتا

تحقيق
«الصناعة الغذائية» تقهر التحديات وتح ّولها إلى فرص

« »Med Test llيصنع  8قصص نجاح

لي�ست هي املرة الأوىل التي تك�سب فيها
ال�صناعة اللبنانية الرهان ،فتاريخها
مليء مبحطات مميزة وق�ص�ص جناح
ال ي�شكل انت�شار املنتجات اللبنانية يف
الأ�سواق العاملية �إال خري دليل عليها.
وجنب ًا �إىل جنب� ،سار هذه املرة القطاع
ال�صناعي مع معهد البحوث ال�صناعية
الذي توىل �إدارة م�رشوع نقل التكنولوجيا
ال�سليمة بيئي ًا « ،»Med Test llال��ذي
�سيم ّكن امل�صانع لي�س فقط من ت�سجيل
�أداء بيئي �أف�����ض��ل� ،إمن���ا �سي�ساهم يف
زيادة تناف�سية �صنعها عرب جمموعة من
الإجراءات التح�سينية التي ميكن �إدخالها
على �صعيد الطاقة واملياه واملواد الأولية
يف امل�صانع اللبنانية.
وي��ه��دف م����شروع «� »Med Test llأو
م�رشوع نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا،
وكجزء فريد ومبتكر من برنامج «Switch
 »Medامل��م� ّ�ول م��ن االحت���اد الأوروب���ي
واملن ّفذ من قبل منظمة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية (يونيدو)� ،إىل حتويل
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التحديات فر�ص ًا .وتتناول منهجية
لنقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا والتابعة
لليونيدو ،م�شكلة ال��زي��ادة يف تكاليف
الطاقة وامل��واد الأولية من خالل تبيان
�إمكانية دم��ج �أف�ضل ممار�سات كفاءة
ا�ستخدام امل��وارد والإن��ت��اج الأنظف مع
عائدات ا�ستثمار مغرية ،يف عامل الأعمال
احلايل.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ت�سعى منهجية Test
لليونيدو �إىل تعزيز الإنتاجية من خالل
دمج املمار�سات والتكنولوجيا التي ت�ؤدي
�إىل رفع كفاءة ا�ستخدام املوارد الطبيعية
وتقلي�ص �إن��ت��اج النفايات وتخفي�ض
ا�ستهالك الطاقة� ،إ�ضافة �إىل خلق فر�ص
ابتكار و�إبداع جديدة.
وت�شكل منهجية  Testلنقل التكنولوجيا
ال�سليمة بيئي ًا التي قدمها م�رشوع «Med
 »Test llحال مربح ًا لل�رشكات ال�صناعية
عرب التقليل من الهدر يف امل��وارد ،حيث
ب�إمكان ال�رشكات ال�صناعية تخفي�ض
تكلفة الإنتاج ويف الوقت عينه التخفيف
Test
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من الأثر على البيئة ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة
يف قدرتها التناف�سية.
وال ي�ؤدي اعتماد الإنتاج الأنظف وكفاءة
ا�ستخدام املوارد �إىل �أداء بيئي �أف�ضل يف
ال�صناعة فح�سب� ،إنمّ ��ا مي ّكن ال�رشكات
م��ن العمل بتناف�سية �أك�بر وم��ن توفري
املال يف الوقت عينه ،ما يزيد من فر�ص
�إ�ستثمارها
ومنوها امل�ستدام .وت�ساهم
ّ
ك��ف��اءة الإن��ت��اج كذلك الأم���ر يف توفري
قيمة ،مثل الطاقة واملياه ،من �أجل
موارد ّ
االقت�صاد الوطني ،وبالتايل تتخطى فوائد
الإنتاج الأنظف وكفاءة ا�ستخدام املوارد،
تخفي�ض تكاليف الإن��ت��اج لل�رشكات
ب�أ�شواط� ،إذ ت�ساهم يف خلق منو �إ�ضايف
وفر�ص عمل م�ستدامة وتدعم قدرة لبنان
التكيف مع ت�ضا�ؤل امل��وارد على
على
ّ
املدى الطويل.

حماس الشركات

ويف �أعقاب حملة ت�سويقية وا�سعة النطاق،
�شملت ور�ش عمل وزيارات ميدانية فردية

MED TEST II
لل�رشكات ،مت اختيار � 13رشكة لتقييم
�أويل ،ولقد و ّقعت � 8رشكات منها ،من
قطاع الأغذية وامل�رشوبات ،على م�رشوع
« ،»Med Test llوه��ي� :رشكة HMBR
للت�صنيع والتجارة� ،رشكة «�سكاف فارم»
للألبان� ،رشكة  A-Zللتجارة والت�صنيع،
�رشكة با�ش �سناك�س� ،رشكة �أفران �شم�سني،
�رشكة �ألبان املنارة ،ديراين غروب� ،رشكة
ب�سام غراوي ل�صناعة وجتارة ال�شوكوال
واحللويات.
تراوح عدد ال�رشكات اللبنانية امل�شاركة
يف امل����شروع م��ا ب�ين ��شرك��ات �صغرية
ومتو�سطة احلجم ت�ضم  6موظفني بدوام
كامل ،و�رشكات كبرية احلجم يبلغ عدد
موظفيها  382موظف ًا ،موجودة يف مناطق
عدة يف لبنان وتغطي مناطق �صناعية
خمتلفة يف جبل لبنان و�سهل البقاع.
�أب��دت ال�رشكات حما�س ًا للم�شاركة يف
امل�رشوع لأن��ه �سي�ساعدها يف تخفي�ض
تكاليف الإنتاج املرتبطة بالطاقة �إىل
جانب تعزيز الوعي لدى موظفيها يف ما
يتع ّلق بالإنتاج الأنظف وكفاءة ا�ستخدام
املوارد ،ولقد كان لبع�ض هذه ال�رشكات
دافع ًا �آخ��ر للم�شاركة يف امل�رشوع� ،أال
وهو حاجتها �إىل تلقي الدعم الفني الذي
ي�ساندها يف االمتثال للقوانني البيئية
الوطنية.

الحد من استهالك المواد األولية

و�أظ��ه��رت التقييمات الأول��ي��ة لل�رشكات
اللبنانية الثماين امل�شاركة يف م�رشوع
نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا Med Test
� ،»llإمكانية وا�ضحة للحد من ا�ستهالك
املواد الأولية املياه و� /أو الطاقة.
و�أدخ��ل��ت منهجية نقل التكنولوجيا
ال�سليمة بيئي ًا �أداة حما�سبة تكاليف تدفق
املواد من �ضمن �أبرز ابتكارات م�رشوع
« .»Med Test llوك�شفت ه��ذه الأداة
التحليلية لل�رشكة عن التكلفة احلقيقية
للخ�سائر يف امل��واد الأولية ونقاط عدم
ال��ك��ف��اءة يف ا�ستخدامها .فمن خالل
منهجية  Testلنقل التكنولوجيا ال�سليمة
بيئي ًا ،مت جمع البيانات املالية والبيانات
الكمية املتع ّلقة بخ�سائر الإنتاج ،ما جعل
ّ
موظفي الق�سمني ،الفني واملايل ،يعملون
مع ًا .و� ّأدى ه��ذا الأم��ر �إىل تبيان كلفة
اخل�سائر وت�سليط ال�ضوء على �إمكانيات

جدول يظهر المؤشرات المالية والبيئية لمجموعة تدابير الموافق عليها في الشركات الثماني

التوفري على ال�صعيد املايل .و�أظهر حتليل
املعلومات �أن التكلفة ال�سنوية ال�ستخدام
املياه والطاقة كانت يف بع�ض احلاالت،
�أقل من تكلفة اخل�سائر يف املواد الأولية
وحدها .ومن �ش�أن هذا الأمر �أن ي�ساعد
امل�صنع يف تركيز اجلهود يف املناطق
الهامة لتحديد م�صادر عدم الكفاءة
وتدابري حت�سني الأداء.

 111تدبير ًا

ح��دد فريق تنفيذ منهجية
ّ
لنقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا
 111تدبرياً لزيادة كفاءة ا�ستخدام
امل����وارد يف ال����شرك��ات الثماين.
ووافقت �إدارات هذه ال�رشكات على
حواىل  % 91من جمموع التدابري،
و�أدرجتها يف العام � 2017ضمن
خطط عملها للتنفيذ.
تخطى حجم التوفري املمكن يف

Test

ال�رشكات الثماين  1.6مليون يورو �سنوي ًا،
وهو ناجت من توفري يف ا�ستهالك املوارد
يعادل  14.376ميغاواط �ساعة �سنوي ًا
على �صعيد الطاقة و 53,412م� 3سنوي ًا
على �صعيد املياه و 544طن ًا �سنوي ًا على
�صعيد املواد الأولية� ،إ�ضافة �إىل جت ّنب

تحقيق

MED TEST II

جدول يظهر الفوائد البيئية المقدرة للمشروع

طمر  523طن ًا من النفايات ال�صلبة �سنوي ًا.
وبينما مت حتديد فر�ص توفري كبرية،
كانت فرتة ا�سرتداد اال�ستثمار لغالبية
التدابري
املحددة (� )% 60أقل من �ستة
ّ
�أ�شهر ،ما يعك�س العائد املايل الكبري من
تطبيق هذه التدابري.
قدم م�رشوع « »Med Test llامل�ساعدة �إىل
ّ
ال�رشكات اللبنانية يف ما يتعلق بالتدابري
�سهل
التي تتط ّلب ا�ستثمارات مرتفعة� ،إذ ّ
لها �سبل الو�صول �إىل املبادرات املالية
اخل����ضراء التي يقدمها م�رصف لبنان
كجزء من �سيا�ساته اال�سرتاتيجية لدعم
مت
الإقت�صاد اللبناين� .إ�ضافة �إىل ذلكَّ ،
تنفيذ م��ب��ادرات �ضمن �إط��ار امل�رشوع،
لتطوير قرو�ض متكاملة يف امل�ستقبل،
تعنى بكفاءة ا�ستخدام املوارد والإنتاج
الأنظف يف القطاع ال�صناعي.

أرباح بيئية واقتصادية

أعدت جميع ال�رشكات
ومن جهة �أخرىّ � ،
بيانات �سيا�ساتها املتعلقة بنظم الإدارة
البيئية ومت تزويدها باخلطوط التوجيهية
والإر����ش���ادات م��ن �أج��ل �إدخ���ال مبادئ
و�إجراءات تطبيق كفاءة ا�ستخدام املوارد
والإنتاج الأنظف �ضمن نظم الإدارة التي
تتبعها.
يف ب��داي��ة م����شروع «،»Med Test ll
وبتو�صية من فريق العمل ،و�ضعت كل
��شرك��ة جمموعة م��ن ال���ع���دادات لر�صد
املعلومات املتعلقة ب�إ�ستخدام الطاقة
واملياه يف مراكز اال�ستهالك الأ�سا�سية.
ب��الإج��م��ال ،ومت تركيب  475ع���داداً يف
ال����شرك��ات ال��ث��م��اين ،ب�إ�ستثمار يبلغ
 120,108يورو ،ما يدل على �إلتزام �إدارات
ال�رشكات وزي���ادة ال��وع��ي ح��ول �أهمية
كفاءة ا�ستخدام املوارد .ومن �ش�أن تركيب
نظم ر�صد املوارد لدى ال�رشكات و�صياغة
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تخطى حجم التوفير الممكن
في الشركات الثماني 1.6
مليون يورو سنوي ًا ،وهو ناتج
من توفير في استهالك
الموارد يعادل 14.376
ميغاواط ساعة سنوي ًا على
صعيد الطاقة و 53,412م3
سنوي ًا على صعيد المياه
و 544طن ًا سنوي ًا على صعيد
المواد األولية ،إضافة إلى
تج ّنب طمر  523طن ًا من
النفايات الصلبة سنوي ًا
�سيا�سة العتماد كفاءة ا�ستخدام املوارد
والإن��ت��اج الأن��ظ��ف والتو�صية بتطوير
نظم حما�سبة ح��ول تكلفة تدفق امل��واد
واخل�سائر يف املواد� ،أن ي�ساعد ال�رشكات
على اعتماد معايري �إدارة البيئة والطاقة
يف امل�ستقبل وعلى �إج��راء حت�سينات يف
160

جم��ال ك��ف��اءة ا�ستخدام امل���وارد ب�شكل
م�ستمر ،وكممار�سات روتينية.
يف نهاية امل����شروع ،وات��خ��ذت �إح��دى
ال�رشكات ق��راراً باعتماد نظام الإدارة
البيئية  ،ISO 14001و�أث��ن��اء تنفيذ
امل�����ش�روع� ،أج�����رت �إح�����دى ال����شرك��ات
تقييم ًا ال�ستهالك املياه لديها و�أ�صبح
با�ستطاعتها اليوم �إدارة ور�صد ا�ستهالك
املياه بكفاءة �أكرب.
و�أظ��ه��ر م����شروع « »Med Test llلنقل
التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا يف لبنان� ،أ ّنه
ب�إمكان منهجية  Testلنقل التكنولوجيا
ال�سليمة بيئي ًا �أن حتقق �أرب��اح � ًا على
ال�صعيدين البيئي واالقت�صادي �أكرث من
تلك التي ميكن حتقيقها عرب منهجية
الإنتاج الأنظف وكفاءة ا�ستخدام املوارد،
وذلك من دون �أن تتعار�ض والعمليات
التجارية للم�صانع.
ومن ناحية �أخرى ،ع ّزز م�رشوع «Med
 »Test llلنقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا
ق��درات مقدمي اخلدمات املحليني يف
جمال كفاءة ا�ستخدام املوارد والإنتاج
الأن��ظ��ف ،بهدف امل�ساعدة يف تطوير
حلول للبنان من �ش�أنها ف�صل الإنتاج عن
ا�ستهالك املوارد املحدودة ب�شكل متزايد.

مقابلة
خطت الصناعة اللبنانية مع تنفيذ  Med Test IIخطوة جدية نحو تخفيض التلوث

حيدر :مشاريع جديدة في 2019
م�رشوع ح ّقه ويتعاطى بجدية وم�صداقية مع خمتلف الأطراف
امل�شاركة فيه».
و�إذ �أعلن حيدر �أن «العمل على امل�رشوع بد�أ يف مطلع عام 2015
يف لبنان» ،ك�شف «�أن الهدف منه تخفي�ض التلوث ب�شكل �أ�سا�س
لتخفي�ض كلفة الإنتاج».
و�أ�شار �إىل �أنه «وبهدف تنفيذ امل�رشوع مت العمل على جمموعة
ت�ضمنت الإج���راءات ذات الأول��وي��ة ،وبح�سب الأط��راف
نقاط
ّ
املعنية ،بناء القدرات وزيادة الوعي لدى امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
وو�سطاء الأعمال ومقدمي اخلدمات والهيئات الأكادميية
الفعال �أو الر�شيد
وامل�ؤ�س�ساتية .كما ت�شمل دمج اال�ستخدام ّ
للموارد يف �إجراءات �إلزامية متعلقة بالتدقيق البيئي وب�إعطاء
الت�صاريح يف وزارت��ي البيئة وال�صناعة وو�ضع املبادئ
التوجيهية ومعايري ا�ستخدام كفاءة املوارد يف جمال ال�صناعة
واعتمادها �إ�ضافة �إىل و�ضع احلوافز املادية واالقت�صادية
املنا�سبة ال�ستثمارات كفاءة املوارد والإنتاج الأنظف وللنظام
املعلوماتي ذي ال�صلة».

تكرار قصص النجاح

و�صل برنامج نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا
يف منطقة جنوب املتو�سط �إىل خواتيم �سعيدة،
بعد عامني من العمل املتوا�صل ،جتلّت بنجاح 8
�رشكات �صناعية لبنانية يف �إدخال العديد من
املمار�سات الإيجابية على �آليات عملها �سوف
متكنها من حتقيق وفر عرب تخفي�ض تكاليف
الإنتاج ومراعاة ال�رشوط البيئية يف � ٍآن واحد.
ال يدل جناح امل�رشوع �إال على جدية جميع الأطراف العاملة
فيه و�أبرزها مهعد البحوث ال�صناعية وال�رشكات امل�شاركة
يف الربنامج اللذين �أجمعا على الأداء املهني املحرتف الذي
رافق تنفيذ امل�رشوع .ففي حني �أثنى �أ�صحاب ال�رشكات الذين
قابلتهم «ال�صناعة واالقت�صاد» على االهتمام البالغ واملتابعة
الدقيقة لعملهم ،ر�أى مدير امل�رشوع حممد حيدر «�أن تنفيذ
امل�رشوع ع ّزز ثقة ال�رشكات اللبنانية بقدرة معهد البحوث على
تنفيذ م�شاريع ذات �أهمية بطريقة �صحيحة ،حيث يعطي كل
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ويلفت حيدر �إىل �أن «اختيار ال�رشكات �أت��ى وفق ًا ملعايري
وخ�صائ�ص معينة جرى در�سها مع االحتاد الأوروبي من جهة
واليونيدو من جهة �أخ��رى ،تظهر امل�صانع الأك�ثر حاجة �إىل
تخفي�ض التلوث».
وك�شف �أن «اقت�صار ال�رشكات امل�شاركة يف امل�رشوع على قطاع
ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات يعود �إىل كونه ي�شكل  50%من
جممل القطاع ال�صناعي ،ما يف�سح يف املجال �أمام �إمكانية
تكرار ق�ص�ص النجاح يف مواقع �إنتاجية �أخرى م�شابهة ،وي�سمح
ب�إنت�شار م�رشوع نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا يف لبنان ب�شكل
كبري ومتالحق».
ويف حني �أ�شار �إىل �أن «�إدارة امل�رشوع قامت بع�رشات الزيارات
�إىل امل�صانع ووقفت عند �أدق التفا�صيل يف عمليات الإنتاج»،
وجديتها ظهرا جلي ًا من خالل
�شدد على �أن «حما�س ال�رشكات ّ
ّ
ا�ستثمارها ملبالغ كبرية يف �رشاء العدادات التي �ساهمت يف
متابعة �أدق التفا�صيل يف عمليات الإنتاج».
�شدد
ويف رد على �س�ؤال حول اخلرباء امل�رشفني على الربنامجّ ،
على �أن «لبنان ي�ضم جمموعة من الطاقات املبعرثة .ولفت
�إىل �أن  Med Test IIمت ّكن من جمعها واالطالع على قدراتها
وكفاءتها يف مو�ضوع كفاءة املوارد والإنتاج الأنظف» .وك�شف
�أنه «يف بداية امل�رشوع جرى تقدمي �أكرث من � 200سرية ذاتية،
جرى �إر�سالها �إىل مركز اليونيدو يف فيينا حيث جرى اختيار 50
�شخ�ص ًا ملقابلتهم» .واعترب �أن «غياب �أي دور لبناين عن عملية
االنتقاء كان �أمراً جيداً بغية عدم انت�شار املح�سوبيات ،و�أعطى
عملية االختيار طابع ًا جدي ًا .»% 100
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خطوة بيئية جديدة

و�شدد حيدر على �أن «اال�ستثمار
ّ
يف �سبيل تخفي�ض تكلفة االنتاج
ق��د ي����وازي يف �أح��ي��ان كثرية
�إ�ضافة خطوط �إنتاج جديدة».
وك�شف �أن «�إدارة امل�رشوع لفتت
نظر ال�صناعيني �إىل م�سائل
تقنية على قدر عالٍ من الأهمية
ف����أول���وه���ا االه��ت��م��ام ال�ل�ازم
وا�ستقدموا يداً عاملة �إ�ضافية ما
ي�ؤكد �أن امل�رشوع �ساهم يف خلق
فر�ص عمل جديدة �إ�ضافة �إىل
حت�سني جودة املنتجات وجعلها
�أك�ثر م��راع��اة ملعايري ال�سالمة
الغذائية».
حيدر يتسلم شهادة تقديرية من وزير الصناعة حسين الحاج حسن
��دد ع��ل��ى �أن «ال�����ص��ن��اع��ة
و����ش� ّ
اللبنانية وم��ع تنفيذ امل����شروع
خطت خطوة جدية نحو تخفي�ض التلوث ،الأمر الذي مل تلتفت �إليه
يتم العمل حالي ًا مع مصرف لبنان لتبني
بالقدر الكايف يف املا�ضي  ،ولكن اليوم ومع ربطها
بتخفي�ض سياسة جديدة يمنح بموجبها القطاع الصناعي
كلفة الإنتاج ب�شكل كبري� ،سار ال�صناعيون على هذه الطريق».

معهد البحوث  ..موضع ثقة

ويف رد على �س�ؤال حول جهود اليونيدو يف تنفيذ الربنامج ،ك�شف
�أن «اليونيدو تابعت تفا�صيل امل�رشوع ب�شكل مبا�رش ،وعملت
مع املعهد يداً بيد حيث قاما �سوي ًا بجهود كثرية �آخذين بعني
االعتبار واقع لبنان .فكانا يدر�سان اخلطوات بعمق ،ويتبادالن
الآراء قبل اتخاذ القرارات».
و�شدد على �أن «اليونيدو �أ�صبحت على قناعة تامة باحلرفية
ّ
العالية التي يبديها املعهد يف عمله ،وبالتايل فهي على قناعة
�أن تنفيذ امل�شاريع ال�صناعية لن تكون يف امل�ستقبل �إال عرب
املعهد».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد �أن «وزارت��ي ال�صناعة والبيئة كانتا
مبثابة �ضابطي ارتكاز يف امل�رشوع ،فاليونيدو �أو �أي منظمة
دولية �أخرى مع تنفيذ �أي م�رشوع حتتاج �إىل جهة يف موقع
امل�س�ؤولية للتعامل معها ،وك��ون امل�رشوع ذا طابعني بيئي
و�صناعي� ،أدت الوزارتان هذا الدور».

انفتاح نحو الخارج

و�شدد حيدر على �أن امل�رشوع يف�سح يف املجال �أمام ال�صناعي
ّ
لالنفتاح على الأ�سواق اخلارجية ب�شكل وا�سع ،فبمجرد تنفيذ
م�رشوع � ،Med Test IIسيتم ا�ستيفاء معظم �رشوط �شهادة اجلودة
«الأيزو» ،و�سيكون املنتج �صديق للبيئة  ECOما �سيجعله �أكرث
قبو ًال يف الأ�سواق اخلارجية.
واعترب �أن «ال�صناعي اللبناين يحتاج �إىل التوجيه واحلفاظ
على م�ؤ�س�سته ،واملطلوب هو توجيهه عرب القوانني والت�سهيالت
امل�رصفية .فم�رصف لبنان ي�ؤمن حالي ًا قرو�ض ًا بيئية مي�رسة
وقرو�ض طاقة بفوائد منخف�ضة جداً .لكن حتى الآن ال توجد
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قروض ًا بفوائد منخفضة جديدة لكل شيء
يتعلق بكفاءة الموارد واإلنتاج األنظف

قرو�ض ت�شمل كفاءة امل��وارد .ويتم العمل حالي ًا مع م�رصف
لبنان لتبني �سيا�سة جديدة مينح مبوجبها القطاع ال�صناعي
قرو�ض ًا بفوائد منخف�ضة جديدة لكل �شيء يتعلق بكفاءة املوارد
والإنتاج الأنظف».

مشاريع جديدة في المستقبل

وك�شف حيدر �أن «املعهد يقف على عتبة تنفيذ م�شاريع م�شابهة
لـ � ،Med Test IIإذ �إنه مت و�ضع خارطة طريق ت�ضمنت تفا�صيل
ملجموعة م�شاريع �صغرية �ضمن م�رشوع كبري ،و�سيبد�أ تنفيذها
يف عام .2019
و�أمل �أن يكون لدى الدولة اللبنانية يف امل�ستقبل القريب ر�ؤية
�أو�سع �أو �أ�شمل لل�صناعيني اللبنانيني ت�ؤمن مبوجبها دعم ًا
حقيقي ًا ال يقت�رص فقط على ال�شق التقني .وقال« :اليوم وحتى
ن�شجع ال�صناعي ال يكفي ا�ستقدام خرباء ،بل نحتاج �إىل دعم
مادي ،و�أمتنى �أن حتمل امل�شاريع املقبلة دعم ًا مادي ًا مبا�رشاً
لأن الواقع ال�صناعي ال�صعب مل يعد خافيا على �أحد».
ولفت �إىل «احلاجة ملجموعة من الت�رشيعات ترعى الواقع
ال�صناعي يف لبنان ،فمعظم ال�صناعات يف العامل العربي
�صناعات مدعومة على عك�س ال�صناعة اللبنانية التي تعاين من
�صعوبات �ش ّتى �أدت �إىل تراجع كبري يف ال�صادرات».
و�شدد على احلاجة �إىل موازنة �أكرب لوزارة ال�صناعة ،وتر�شيد
ّ
لل�صناعيني وف��ر���ض رق��اب��ة ل�ضبط الأ���س��واق ،ومتنى اخلري
لل�صناعيني ولالقت�صاد اللبناين.
العدد � 167آذار 2018
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MED TEST II

ديراني غروب
ديراني :إنجازات قياسية في وقت قصير

كما معظم ال�صناعات
اللبنانية� ،شكل ارتفاع عامل
كلفة الإنتاج حتدي ًا �أ�سا�سي ًا
واجهته «ديراين غروب»
على مر �سنوات طويلة ،دفعها
م�ؤخراً �إىل امل�شاركة يف
م�رشوع  Med Test IIالهادف
�إىل تخفي�ض التلوث وكلفة
الإنتاج يف � ٍآن واحد.
وكما يبدو خا�ضت «ديراين
غروب» مع معهد البحوث
ال�صناعية �إبان تنفيذ امل�رشوع
جتربة ناجحة� ،إذ يجد مدير
عام «ديراين غروب» �أحمد
ديراين �أن امل�رشوع مكّن
«ديراين غروب» ،خالل
عامني ،من حتقيق حت�سني
يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة
كان ليتطلب من فريق العمل
اخلا�ص بال�رشكة � 10سنوات».
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وك�شف �أن «امل�رشفني على الربنامج
عدادات على كل مداخل
اقرتحوا تركيب ّ
الأق�سام العاملة يف امل�صنع ،بغية ر�صد
ا�ستخدام الطاقة ومعرفة كيفية حت�سني
ا�ستهالكها بهدف تقدمي منتج �أف�ضل
بكلفة مادية وبيئية �أقل».
و�أعلن �أن «هذه الإجراءات �ساهمت يف
توفري ما يقارب  % 25من ا�ستهالك
الطاقة ،كما �ساهمت يف حت�سني جودة
املنتج».
ولفت �إىل �أن «ه��ذه الأم���ور جمتمعة
�ستع ّزز قدرات منتجات «ديراين غروب»
التناف�سية ،و�ستف�سح يف املجال �أمامها
للتوجه نحو �أ�سواق خارجية جديدة».
وتو ّقع �أن «تبلغ فرتة ا�سرتداد اال�ستثمار
الذي رافق تنفيذ امل�رشوع ما يقارب
الثالث �سنوات» ،و�أع��ل��ن �أن «دي��راين
غ��روب �ستنخرط يف م�شاريع جديدة

المضاربات الحاصلة من جراء
استمرار التهريب وانتشار
الفوضى في األسواق تضع
مصير المصانع اللبنانية في
دائرة الخطر
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ت�ؤمن لها وفراً �أكرب و�أبرزها م�شاريع
تتعلق بالطاقة البديلة».
واعترب �أن «هذه امل�شاريع تكت�سب �أهمية
خا�صة� ،إذ ترتافق وجمموعة حتديات
هائلة تواجه ال�صناعيني ومنها ارتفاع
تكلفة النقل �إىل الأ���س��واق اخلارجية
حيث باتت ت�شكل هذه الكلفة % 18
من �سعر املنتج ،ما يفقد املنتجات
ويهدد الدور الذي
قدراتها التناف�سية
ّ
�أداه القطاع ال�صناعي الغذائي على مر
ال�سنوات باالنح�سار».
و�إذ ر�أى �أن «اجلاليات اللبنانية كان
لها الف�ضل الأكرب يف انت�شار ال�صناعات
الغذائية يف خمتلف �أ�صقاع العامل»،
لفت اىل �أن « امل�ضاربات احلا�صلة
من ج��راء ا�ستمرار التهريب وانت�شار
الفو�ضى يف الأ���س��واق ت�ضع م�صري
امل�صانع اللبنانية يف دائرة اخلطر وال
�سيما مع ا�ستمرار تراجع ال�صادرات
ال�صناعية».
«التنوع الكبري الذي تقدمه
أن
ولفت �إىل �
ّ
«ديراين غروب» يف منتجاتها ،واال�سم
الذي بنته وكان عنوانه الدائم «اجلودة
العالية» يبقيها يف من�أى عن تداعيات
العوا�صف التي ت�صيب القطاع وترهق
م�ؤ�س�ساته».

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

2018  �آذار167 العدد

 �شارع وادي الب�ص-  ق�صر نبا- بعلبك الهرمل
٩٦١ )8( 911323 :  فاك�س-165
٩٦١ )8( 911400/1 : هاتف

Website: www.dirani-group.com - E-mail: info@dirani-group.com - ahmad.dirani@dirani-group.com

تكريـــــم

MED TEST II

« ألبان المنارة »
أبو غنيم :حققنا نقلة نوعية على صعيد الوفر

�ش ّكل �سعي «�ألبان املنارة»
�إىل التقدم نحو الأف�ضل
دافع ًا لها للإنخراط يف
م�رشوع  MedTest IIالذي
اعتربه الق ّيمون على ال�رشكة
امل�رشوع الأول من نوعه يف
لبنان �إذ يحمل فوائد كبرية
لل�صناعيني حيث مي ّدهم
باخلربات ويتيح لهم �إجراء
رقابة �شاملة على عمليات
الإنتاج يف م�صنعهم بغية
وقف الهدر.
وو�صف املدير التنفيذي
لـ«البان املنارة» �سعيد
�أبو غنيم «م�رشوع MedTest
 IIبالربنامج الناجح �إىل
حد كبري ،واثني على جهود
معهد البحوث ال�صناعية
التي �أعطت امل�رشوع ح ّقه».
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واعترب �أب��و غنيم �أن امل�رشوع حمل
�إيجابيات كثرية لـ»»�ألبان املنارة»،
�إذ مت ّكن من حتقيق نقلة نوعية على
�صعيد ال��وف��ر ،الأم���ر ال���ذي انعك�س
مبا�رشة انخفا�ض ًا يف كلفة الإنتاج».
وك�شف �أن «انطالقة امل�رشوع �أوحت
ببع�ض امل�صاعب التي خلقت نوع ًا
من
التذمر لدينا ،ولكن وبعد االنطالقة
ّ
العدادات ومراقبة اخلطوط
وتركيب
ّ
يف امل�صنع� ،أ�صبحنا نبذل جمهوداً
ذاتي ًا بغية متابعة �أدق التفا�صيل يف
عملية الإنتاج التي �س ّلطت ال�ضوء على
البتة ،كما
مكامن هدر مل نكن نتو ّقعها ّ
�أ�شارت �إىل نقاط قوة متلكها «�ألبان
املنارة» ومل تكن على علم بها و�أهمها
�أننا منلك م�ؤ�رش ا�ستخدام مياه لكل
ليرت حليب ( 1.1ليرت) �أدنى من امل�ؤ�رش
العاملي ( 2.4ليرت)».

المشاركة في مشروع
 Med Test IIأدت إلى إدخال
تعديالت كثيرة على مصنع
«ألبان المنارة» الجديد
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واعترب �أن «�ألبان املنارة ا�ستفادت
م���ن م�����ش�روع  MedTest IIعلى
ثالثة �أ�صعدة� :أو ًال من حيث �إدخ��ال
املمار�سات ال�سليمة �إىل نظام حما�سبة
التكاليف لدينا ،وثاني ًا جعل ثقافة
مراقبة الأداء ثقافة مت�أ�صلة يف �سلوك
املوظفني بف�ضل نظام املراقبة الذي
مت تركيبه يف بداية امل�رشوع ،وثالث ًا
بفعل التح�سني يف كفاءة ا�ستخدام
الطاقة يف امل�صنع».
وك�شف �أن «امل�شاركة يف امل�رشوع
�أدت �إىل �إدخ��ال تعديالت كثرية على
امل�صنع اجلديد الذي يتم العمل على
�إن�شائه ،و�سيكون FDA construction
�سيتميز بقدرات
و�صديق ًا للبيئة بحيث
ّ
�إنتاجية كبرية بكلفة ت�شغيلية حتمل ما
يقارب الـ % 50وفراً ب�سبب اخلطوات
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي �سي�شهدها لناحية
ا�ستخدام الطاقة البديلة واللجوء �إىل
برادات و�أدوات كهربائية تعمل بتقنية
انخفا�ض ا�ستهالك الطاقة ،كما �ستتم
معاجلة مياه ال�رصف».
ودع���ا �أب���و غنيم ال�صناعيني �إىل
امل�شاركة يف م�شاريع م�شابهة �إذ من
�ش�أنها و�ضعهم على طريق التطور
والنمو.
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MED TEST II

مزارع سكاف
سكاف :إيجابيات واضحة طرأت على المصنع

جنح فريق العمل يف MedTest
خمت�صني يف
 IIوالذي ي�ضم خرباء
ّ
ك�سب ثقة مدير �سكاف فارم كميل
�سكاف ،الذي ا�ستب�رش خرياً بنجاح
امل�رشوع يف الو�صول �إىل �أهدافة
البيئية وال�صناعية .فانخرط فيه،
وكان النجاح حليفه �إذ ت�شري
الأرقام �إىل �أن التوفري يف «�سكاف
فارم» �سيبلغ  38,846يورو
�سنوي ًا.
واعترب �سكاف �أن «MedTest II
�أدخل حت�سينات كبرية �إىل امل�صنع
على �صعيد ا�ستخدام املياه وموارد
الطاقة� ،أ ّدت �إىل وفر بلغت ن�سبته
ما يقارب الـ.»% 40
واعترب �أن «�إيجابيات امل�رشوع
�سيكون ت�أثريها الوا�ضح على
«�سكاف فارم» ،فانخفا�ض الكلفة
الت�شغيلية ي�ساهم يف تعزيز
تواجد «�سكاف فارم» يف الأ�سواق
التو�سع والنمو».
وقدرتها على
ّ
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و�أعلن �أن «�سكاف فارم منفتحة على
امل�شاركة يف �أي م�شاريع تنقلها نحو
موقع �أف�ضل» .و�إذ ر�أى �أن «مرحلة
ال��ت��وف�ير يف ال��ط��اق��ة و���ص��ل��ت �إىل
خواتيمها»� ،أ�شار �إىل �أن «�سكاف فارم
قد تنفذ م�رشوع ًا للتحول �إىل توليد
الطاقة من الطاقة ال�شم�سية».
وو�صف �سكاف انطالقة «�سكاف فارم
يف عام  2013بـ»املغامرة»� ،إذ �شابتها
�صعوبات كثرية.
وك�شف �أن «فريق العمل يبذل جهود ًا
م�ضاعفة ل��ت��ق��دمي منتجات عالية
اجل���ودة ،ف�إ�ضافة �إىل م��راع��اة �أعلى
م��ع��اي�ير ال�����س�لام��ة ال��غ��ذائ��ي��ة خ�لال
عمليات الإنتاج ،يتم فح�ص الإنتاج

إيجابيات MedTest II
سيكون تأثيرها الواضح على
«سكاف فارم» ،فإنخفاض
الكلفة التشغيلية يساهم
في تعزيز تواجد «سكاف
فارم» في األسواق وقدرتها
التوسع والنمو
على
ّ
168

يف خمتربات داخل امل�صنع .كما يتم
�إر�سال عينات ب�شكل دوري لفح�صها
يف خمتربات خارج امل�صنع».
ولفت �إىل �أن «حتديات كثرية تواجه
عمل «�سكاف فارم» وي�أتي يف مقدمها
املناف�سات وامل�����ض��ارب��ات ال�شديدة
حدتها يوم ًا بعد يوم يف
والتي تتفاقم ّ
ظل انت�شار فو�ضى يف الأ�سواق تتمثل
بانت�شار امل�صانع غري ال�رشعية».
وقال�« :سكاف فارم تقدم �إنتاج ًا عايل
اجل��ودة من �أل��ب��ان واج��ب��ان ،اال �أنها
ت�صطدم مبنتجات مماثلة متدنية ال�سعر
وتلقى قبو ًال من امل�ستهلكني الذين
يعانون من ت�آكل قدراتهم ال�رشائية يف
ظل الأو�ضاع االقت�صادية املرتاجعة
التي ي�شهدها لبنان منذ �سنوات».
ودعا الدولة �إىل «�ضبط الأ�سواق� ،إذ
�إن الفو�ضى املوجودة تلحق �أ�رضاراً
ج�سيمة ب��امل�����ص��ان��ع ال��ع��ام��ل��ة يف
تهدد
القطاع ب�شكل �رشعي �إذ �إنها قد ّ
ا�ستمراريتها وت�ضع فر�ص العمل
املطروحة من قبلها يف مهب الريح.
كما ق��د ت�سيء �إىل ال�صيت احل�سن
ال��ذي بنته م�صانع القطاع على مر
�سنوات بتبنيها تقدمي منتجات عالية
اجلودة».
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