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سؤال وجواب
عن قطاع الصناعات الغذائية
ّ
تسجل
الصادرات الغذائية
 105مليون دوالر في 2018

البساط:
اقفال االسواق
ليس ضمن ادبياتنا

ملف خاص
عن قطاع الصناعات الغذائية
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الصناعات الغذائية..
«سفيرة الصناعة» اللبنانية؟
ك�شف �إعالن �رشكة «هو�سبيتالتي �رسف�سيز» �إطالق الن�سخة الـ

26

املتخ�ص�ص يف قطاع
من معر�ض ولقاء هوريكا لبنان،
ّ

ال�ضيافة واخلدمات الغذائية ،من � 2إىل  5ني�سان املقبل ..ك�شف عن قدرة لبنان يف �صناعة امل�ؤمترات واملعار�ض وعلى �أعلى
امل�ستويات ،ف�أ�ضحى لبنان بذلك الأن�شط �إقليمياً يف هذا القطاع الغذائي ،وهو ما ك�شفته خارطة متدده ،عربياً ،و�إقليمي ًا ودولي ًا.
�صحيح �أن الن�سخة الـ  26من هوريكا جاء حتت �شعار «من �أجل قطاع �أف�ضل» ،وذلك تكرمي ًا للنكهات الغذائية اللبنانية التي
ينفرد بها لبنان بعد �أن اكت�سبت �شعبية عاملية ،وجعلت مدينة بريوت تت�صدر قائمة «�أف�ضل املدن العاملية للم�أكوالت» يف
جملة ، Travel + Leisureوهو ما �أ�شار �إليه حجم ال�صادرات الكبري لهذا القطاع الذي �أكت�سب �أهمية ا�ستثنائية� ،إذ احتل املراتب
الأعلى لناحية القطاعات ال�صناعية امل�صدرة �إىل اخلارج ،وكانت اململكة العربية ال�سعودية ،والعراق وقرب�ص ،والإمارات
العربية املتحدة ،والواليات املتحدة وكندا ،من الدول امل�ستوردة التي ت�صدرت ال�صناعات الغذائية اللبنانية �إليها ،رغم
التحديات الكربى التي يواجهها لبنان.
ال �شك �أن اكت�شاف �أكرث من  2500عالمة جتارية تابعة لـ� 300رشكة عار�ضة حملية ودولية ،يف الن�سخة الـ  26من هوريكا،
ت�شمل �أ�سرتاليا ،فرن�سا ،اليونان� ،إندوني�س�سا� ،إيطاليا ،الكويت ،لبنان ،تركيا ،بولندا ،الإمارات العربية املتحدة ،والواليات
املتحدة الأمريكي� ،ستفتح املجال لتبادل اخلربات خ�صو�ص ًا �أن املعر�ض �سيح�رضه �أكرث من  70من الطهاة العامليني ،وخرباء
عامل الطهي وامل�رشوبات وال�ضيافة.
�إن �إطالق لقب «�سفرية ال�صناعة” على ال�صناعات الغذائية� ،إىل اخلارج مل ي�أتي اعتباط ًا ،بل جاء ملا يعده هذا القطاع
من نقطة مهمة يف �سجل القطاعات ال�صناعية كافة ،وملا �أثبته من قدرة على النجاح يف توزعه على خارطة
العامل ،خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الت�سع الأخرية.
هذا امللف� ،أرادت منه «ال�صناعة واالقت�صاد” ،الإ�ضاءة على ما ت�شكله القطاعات ال�صناعية اللبنانية
ب�شكل عام ،وال�صناعات الغذائية ب�شكل خا�ص ،من تن�شيط للحركة االقت�صادية ..كما للحركة
التجارية والفندقية وال�سياحية عموم ًا ،واملعر�ض املقام �سيكون فر�صة لتوفري املعرفة
يف تطوير هذه ال�صناعة ،لإنه ي�شكل ملتقى متخ�ص�ص ًا ،ومنا�سبة مهمة للمعنيني
لالطالع على �آخر التطورات يف جمال تن�شيط امل�ؤمترات واملعار�ض ال�صناعية
التي يتميز بها لبنان ،بدرجة كبرية يف خلق ون�رش الوعي اجلماعي
بق�ضايا االقت�صاد وال�صناعة.
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عن قطاع الصناعات الغذائية
اين تكمن اهمية قطاع ال�صناعات
الغذائية؟
يعد قطاع ال�صناعات الغذائية من اهم
واق��دم القطاعات ال�صناعية يف لبنان،
وقد تطور هذا القطاع �أفقي ًا وعامودي ًا
لي�ضم �صماعات متكاملة كبرية من
ال�سلع واملنتجات .وي�ضم القطاع 1401
م�صنع ،اي ما ن�سبته  % 18.2من جممل
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف لبنان .كما
متثل �صادرات القطاع  % 18من اجمايل
ال�صادرات ال�صناعية ،وت�أتي يف املرتبة
الثانية بعد �صادرات املجوهرات التي
حتتل املرتبة االوىل نظراً ملعدنها الثمني.
ما املنتجات التي يقدمها القطاع؟
يبلغ عدد ال�سلع التي تنتجها م�صانع
القطاع حواىل � 175سلعة ،موزعة بني
منتجات الألبان والأجبان (� 68سلعة)،
م��ن��ت��ج��ات ال��ط��ح�ين واخل��ب��ز وال��ك��ع��ك،
منتجات ال�سكاكر واحللويات ،منتجات
الع�صائر واملياه ،ومنتجات املك�رسات
والنب والبهارات.
ما هي ابرز القطاعات التي ي�ضمها
القطاع؟
ي�ضم القطاع جمموعة قطاعات خمتلفة،
وميثل قطاع املخابز  % 48من قطاع
االغ���ذي���ة .وت�ترك��ز م�����ص��ان��ع امل��خ��اب��ز
الفاخرة يف بريوت و�ضواحيها وانتاجها
يكفي ال�سوق املحلية ،وي�صدر اىل عدد
كثري من البلدان خا�صة الدول العربية
وال����دول االف��ري��ق��ي��ة .كما ميثل قطاع
�صناعة احللويات  % 22من اجمايل عدد
امل�صانع يف القطاع ،وتعترب �صناعة
احل��ل��وي��ات �صناعة لبنانية تقليدية
اكت�سبت مع ال�سنني خربة ومهارة �آالتها
وجتهيزاتها تتجدد ب��إ���س��ت��م��رار .كما
ي�ضم القطاع ال�صناعات الغذائية قطاع
�صناعة الألبان واالجبان ال��ذي عرف
منذ �سنوات طويلة و�شهد خالل ال�سنوات
االخرية دخول الآالت والتجهيزات الفنية
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وتطورت افقي ًا لت�شمل خطوط ًا متكاملة
من االنتاج ال��ذي ا�سا�سه احلليب .كما
ي�ضم قطاع �صناعة الع�صائر واملياه
حيث يبلغ ع��دد م�صانع الع�صائر 20
م�صنع ًا واملياه املعدنية  14م�صنع ًا.
وقطاع املك�رسات والنب والبهارات حيث
يفوق عدد هذه امل�صانع املئة م�صنع
وي����و ّزع معظم انتاجها يف اال���س��واق
املحلية والعربية وال��دول��ي��ة وخا�صة
االوروبية واالمريكية.
يف اي منطقة ترتكز م�صانع القطاع؟
ت�ضم حمافظة جبل لبنان اعلى عدد من
امل�صانع ،حيث ت�ضم  602م�صنع .فيما
تتوزع امل�صانع االخ��رى بني املناطق
اللبنانية على ال�شكل التايل :البقاع ،257
لبنان ال�شمايل  ،150لبنان اجلنوبي ،114
بريوت  ،111النبطية  ،77بعلبك الهرمل
 ،71عكار .19
كم تبلغ قيمة موجودات القطاع؟
ميلك القطاع ا�صول ثابته متثل ن�سبة 30
 %من جممل موجودات القطاع% 44 ،
منها �آالت ومكنات� % 25.6 ،أبنية ،و18
 %ارا�ضي.
وجتدر اال�شارة اىل ان قطاع ال�صناعات
الغذائية هو اكرب م�ستخدم للمواد اخلام
والطاقة مقارنة باالن�شطة ال�صناعية
االخ��رى .وبلغ اجمايل االنفاق القطاع
لعام ( 2007العام الذي مت فيه اجراء �آخر
تعداد �صناعي) ا�ضافة اىل ا�سعار املواد
اخلام  958.2مليون دوالر.
ماذا ع��ن حجم اليد العاملة يف
القطاع؟
يقدم القطاع فر�ص عمل اكرث من اي
قطاع �صناعي �آخر حيث يقدم 17,727
فر�صة عمل ثابتة و 1,188فر�صة عمل
مو�سمية .ويبلغ حجم الرواتب يف القطاع
م��ا ي��ق��ارب  131,632,000دوالر ،اي
ما ميثل  % 24من جممل كلفة االجور
والرواتب يف القطاع .وي�ضم العمال يد
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عاملة ماهرة وغري ماهرة .وتتمثل اليد
العاملة املاهرة بالتقنيني واملهند�سني،
وامل�س�ؤولني يف املختربات ...
اين يتم ت�رصيف انتاج القطاع؟
يتم بيع انتاج القطاع ب�شكل كبري يف
ال�سوق املحلي وي�صل حجم املبيعات
اىل  1,655.5مليون دوالر .يف حني تبلغ
�صادرات القطاع  500.2مليون دوالر
وفق ًا لأرقام عام .2017
وتعترب ال�سوق ال�سورية ،ال�سعودية،
والعراقية ا�سواق ا�سا�سية لل�صادرات
الغذائية حيث ا�ستقطبت  ،12 ،16و% 8
من جممل �صادرات القطاع.
يتميز بها
ما هي نقاط القوة التي
ّ
القطاع؟
ي�ستمد قطاع ال�صناعات الغذائية نقاط
قوته من القطاع ال��زراع��ي ال��ذي ميده
ب��امل��واد االول��ي��ة املمتازة نظراً لتنوع
املناخ ووفرة املوارد املائية وخ�صوبة
الرتبة .وي�ضاف اىل هذه النقاط قرب
لبنان اجلغرايف لأ�سواق الت�صدير العربية
واالحتاد االوروبي.
ما هي ابرز التحديات التي يواجهها
القطاع؟

تتمثل التحديات التي يواجهها القطاع
ب��ال�تراج��ع االق��ت�����ص��ادي ال���ذي ي�شهده
لبنان وال���ذي ي ��ؤث��ر ب�شكل كبري على
حجم اال�ستهالك يف ال�سوق املحلي.
كما ي��واج��ه القطاع بع�ض املعوقات
ك�إرتفاع تكاليف االنتاج الذي ي�ضعف
ق����درات امل��ن��ت��ج��ات التناف�سية ن��ظ��راً
لإرتفاع تكاليف الطاقة و�ضعف نظم
املياه وغياب �شبكات حديثة من مرافق
البنية التحتية ،وع��دم توافق االنتاج
املحلي احيان ًا مع املعايري املحلية نظراً
للإ�ستخدام املفرط للمبيدات ،ما ي�ؤدي
اىل حرمان ال�صادرات من الو�صول اىل
دول �أجنبية كالواليات املتحدة ودول
االحتاد االوروبي وغريها .وي�ضاف اليها
�صعوبات الو�صول اىل التمويل واالبحاث
والتطوير.
ما هي اهم منتجات القطاع امل�صدرة
اىل اال�سواق اخلارجية؟
و�صلت قيمة �صادرات القطاع يف عام
 2017اىل  500.2مليون دوالر ،مبعدل
ارتفاع  % 2عن ال�صادرات عام .2016
وح ّلت حم�رضات اخل�ضار والفواكه يف
املرتبة االوىل بني ال�صادرات ال�صناعية

اللبنانية ،وو�صلت قيمة �صادرات هذا
الف�صل اىل 108.3مليون دوالر عام
 .2017وي�شكل هذا الف�صل ما يقارب 22
 %من اجمايل �صادرات القطاع.
وحلت يف املرتبة الثانية املح�رضات
الغذائية املتنوعة بحجم �صادرات بلغ
 94.4$مليون يف عام  ،2017و�شكلت 19
 %من جممل حجم ال�صادرات الغذائية.
وات���ت منتجات ال�سكر وامل�صنوعات
ال�سكرية يف املرتبة الثالثة من حيث
االهمية اذ بلغ حجم �صادراتها 68.9$
وم ّثلت  % 14من جممل حجم �صادرات
القطاع.
وات��ت منتجات امل�رشوبات يف املرتبة
الرابعة حيث بلغت قيمة �صادراتها 60
مليون دوالر يف عام  ،2017ومثلت ما
ن�سبته  % 12من جممل حجم �صادرات
القطاع.
ما هي ابرز املنتجات الغذائية التي
ي�ستوردها لبنان؟
بلغ جممل حجم الواردات من ال�صناعات
الغذائية  1.9بيليون دوالر عام .2017
و�شكلت منتجات الألبان واالجبان البند
االكرث ا�سترياداً اذ بلغت قيمة الواردات
129

منه  316.6مليون دوالر ،و�شكلت ما
ن�سبتها  % 17من جممل قيمة الواردات.
وح ّلت منتجات الطحني واحل��ب��وب يف
املرتبة الثانية بحجم واردات بلغ 278.6
مليون دوالر ،و�شكل ما ن�سبته .% 15
وحلت املنتجات الغذائية املتنوعة يف
املرتبة الثالثة بحجم واردات بلغ 216
مليون دوالر عام  ،2017ومثل ما ن�سبته
 % 11.6من جممل حجم واردات القطاع.
كم يبلغ عجز امليزان التجاري مبا
يتعلق بالقطاع؟
يعاين امليزان التجاري اخلا�ص بقطاع
ال�صناعات الغذائية من عجز مزمن بلغت
قيمته  1.4بيليون دوالر عام  ،2017حيث
تفوقت ال���واردات على ال�صادرات ككل
ب�إ�ستثناء حم�رضات الفواكة واحل�ضار
التي �سجلت فائ�ض بقيمة  26مليون
دوالر .وبلغ العجز االكرب يف ف�صل االلبان
واالجبان و�سجل  310.4مليون دوالر.
من هي اه��م اال���س��واق امل�ستوردة
ملنتجات القطاع؟
اه����م ال�����دول امل�����س��ت��وردة ملنتجات
ال�صناعات الغذائية اللبنانية يف عام
 2017كانت �سورية التي ا�ستوردت بقيمة
العدد  173ني�سان 2019
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 82.8مليون دوالر يف عام  .2017وح ّلت
ال�سعودية يف املرتبة الثانية من حيث
االهمية حيث ا�ستوردت ما قيمته 61.9
مليون دوالر ،اي ما ن�سبته  % 12من
جممل ال�صادرات ال�صناعية الغذائية.
وح ّل العراق يف املرتبة الثالثة بحجم
�صادرات بلغ  34.5مليون دوالر ،واتت
الواليات املتحدة يف املرتبة الرابعة،
تلتها قطر وبريطانيا.
من هي اهم الدول امل�صدرة للمنتجات
ال�صناعية الغذائية اىل لبنان؟
تعترب فرن�سا من اهم الدول امل�صدرة اىل
لبنان لل�صناعات الغذائية ،حيث بلغ
حجم الواردات منها  % 147.5ومثلت ما
ن�سبته  % 8من جممل واردات ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ،تلتها تركيا ال��ت��ي �صدرت
اىل لبنان بقيمة  131.2مليون دوالر
ومثلت ما ن�سبته  % 7من جممل حجم
ال�����ص��ادرات .وات��ت ال�سعودية ،املانيا،
وم�رص يف امل��رات��ب الثالثة ،والرابعة
واخلام�سة االخرية.
هل من توجهات �صناعية جديدة يف
القطاع؟
يواكب قطاع ال�صناعات الغذائية يف
لبنان اب��رز امل�ستجدات يف عامله منذ
���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،واجت���ه خ�لال الفرتة
االخ�يرة ويف حماولة لتلبية حاجات
امل�ستهلكني ب�شكل اف�ضل اىل تقدمي
منتجات �صحية تتما�شى وارت��ف��اع
درج��ة وع��ي امل�ستهلكني ح��ول معايري
�سالمة ال��غ��ذاء والطعام ال�صحي .كما
يعمد القطاع ب�شكل اك�بر اىل اعتماد
طرق الت�سويق االكرتونية وعلى و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
كيف تطورت �صادرات القطاع خالل
ال�سنوات االخرية؟
ب��ل��غ م��ع��دل �����ص����ادرات ال�����ص��ن��اع��ات
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ال��غ��ذائ��ي��ة منذ ع��ام  2010حتى عام
 425,902 ،2018ال���ف دوالر .وبلغ
جمموع ���ص��ادرات منتجات �صناعات
الأغذية وامل�رشوبات خالل هذه الفرتة
 3,833,118ال��ف دوالر ،و�سجل عام
� 2014أعلى م�ستوى لل�صادرات حيث
و�صلت قيمتها �إىل � 515,192ألف دوالر
يف حني �سجل عام � 2010أدنى م�ستوى
لل�صادرات حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�آن��ذاك  324,249ال��ف دوالر .ويف عام
� 2011سجلت ���ص��ادرات ال�صناعات
الذغائية � 379,865ألف دوالر ،ويف عام
� 2012سجلت � 392,184ألف دوالر ،ويف
عام � 2013سجلت � 452,633ألف دوالر.
كما �سجلت يف عام  ،2015قيمة و�صلت
�أىل  ،482,714ويف ع��ام � 2016سجلت
� 445,503أل��ف دوالر ،ويف ع��ام 2017
�سجلت � 458,170أل��ف دوالر ويف عام
� 2018سجلت � 382,608ألف دوالر.
هل ي�شارك القطاع يف معار�ض دولية
خا�صة؟
يف الواقع ي�ستحق ال�صناعي اللبناين
و�سام ًا فهو م��ق��اوم وم��ق��دام يف اط��ار
امل�شاركة يف املعار�ض الدولية� ،إذ يخرج
من ال�سوق اللبنانية م�شارك ًا يف معار�ض
عاملية بزخم لإدراك���ه التام �أن �ضيق
و�شدة املناف�سة فيها
ال�سوق اللبنانية
ّ
ال ت�سمح له بتحقيق تطور ومنو ير�ضي
طموحاته .وفع ًال فتحت تلك املعار�ض
وعرفته �إىل �أ�سواق
�آفاق ًا وا�سعة �أمامه ّ
العامل وم ّكنته من ت�سويق �إنتاجه .وما اهم
املعار�ض التي ي�شارك فيها ال�صناعيون
اللبنانيون :معر�ض �أنوغا ،معر�ض غلف
فود ،معر�ض «�سيال باري�س» ،ومعار�ض
اخرى يف �سوريا واالردن.
هل يوجد م�صانع لبنانية عرفت عرب
العامل؟
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�ساهم انت�شار املنتجات اللبنانية يف
ومتيزها
اال���س��واق اخلارجية بت�ألقها
ّ
على ال�صعيد العاملي ،وي�أتي يف مقدمة
تلك امل�صانع �شوكوال بات�شي ،كون�رسوة
�شتورا ،قرطا�س� ،سوناكو الربيع ،ا�ضافة
اىل العديد من منتجات النبيذ.
من ه��ي اك�بر امل�صانع ع��م��راً يف
القطاع؟
يف الواقع ال توجد ايجابة دقيقة حول هذا
املو�ضوع ،لكن هناك العديد من امل�صانع
التي ف��اق عمرها القرن كم�صنوعات
وحلويات الر�شيدي (اكرث من  165عام ًا)،
م�ؤ�س�سة النحالوي (ت�أ�س�ست عام ،)1909
و»معامل �سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
( 138عام ًا).
هل تراعي م�صانع القطاع ال�رشوط
البيئية؟
يحاول القطاع ال�صناعي ب�شكل عام
مراعاة ال�رشوط البيئية يف عمليات
انتاجه .ويف العام املا�ضي� ،سار قطاع
ال�صناعات الغذائية ،جنب ًا �إىل جنب ،مع
معهد البحوث ال�صناعية الذي توىل �إدارة
م�رشوع نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا
« ،»Med Test llالذي م ّكنها لي�س فقط
من ت�سجيل �أداء بيئي �أف�ضل� ،إمنا �ساهم
يف زيادة تناف�سية �صنعها عرب جمموعة
من الإج���راءات التح�سينية التي ميكن
�إدخالها على �صعيد الطاقة واملياه
واملواد الأولية يف امل�صانع اللبنانية.
وت���ن���اول���ت م��ن��ه��ج��ي��ة  Testلنقل
التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا والتابعة
لليونيدو ،م�شكلة الزيادة يف تكاليف
الطاقة واملواد الأولية من خالل تبيان
�إمكانية دمج �أف�ضل ممار�سات كفاءة
ا�ستخدام امل���وارد والإن��ت��اج الأنظف
مع عائدات ا�ستثمار مغرية ،يف عامل
الأعمال احلايل.

تحقيق

ّ
تسجل  105مليون دوالر في :2018
الصادرات الغذائية
السعودية أولى الدول المستوردة يليها العراق وقبرص

حازت ال�صناعات الغذائية على مر ال�سنوات لقب «�سفرية ال�صناعة» �إىل العامل� ،إذ حملت �شعار «�صنع
يف لبنان» اىل �أ�سواق عربية و�أجنبية خمتلفة عرب جمموعة وا�سعة من املنتجات التي ل ّبت حاجات
امل�ستهلكني املتنوعة.
ويعزّز اال�ستهالك العاملي لل�صناعات الغذائية اللبنانية االنت�شار الوا�سع للجالية اللبنانية يف خمتلف
ح�سهم اال�ستهالكي ويدفعهم للعودة �إىل اجلذور لتناول
الدول العاملية ،حيث يدغدغ حنني ه�ؤالء �إىل وطنهم ّ
م�أكوالت بلدهم الأم والتي تتقاطع يف اماكن عدة مع عاداتهم اال�ستهالكية وطريقة عي�شهم.
ويف الواقع ،اكت�سب ارتفاع حجم ال�صادرات الكبري قطاع ال�صناعات الغذائية �أهمية خا�صة� ،إذ يحتل املراتب
الأعلى لناحية القطاعات ال�صناعية امل�صدرة �إىل اخلارج .ويعد منو هذا القطاع نقطة مهمة يف �سجله� ،إذ �أتى
و�سط حتديات كثرية وبيئة عمل �صعبة ،متكن القطاع خاللها من �إثبات قدرته على النجاح والتقدم ،ف�سجل
خالل الـ�سنوات الت�سع الأخرية معدل �صادرات بلغ ،...كما حطّ رحاله يف بلدان خمتلفة كال�سعودية ،الإمارات،
�أ�سرتاليا ،الواليات املتحدة ،وكندا.
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يف الفرتة املمتدة بني عامي  2010و،2018
بلغ معدل ���ص��ادرات ال�صناعات الغذائية
� 425،9002ألف دوالر .وبلغ جمموع �صادرات
منتجات �صناعات الأغ��ذي��ة وامل�رشوبات
خ�لال ه��ذه الفرتة � 3،833،118أل��ف دوالر،
و�سجل عام � 2014أعلى م�ستوى لل�صادرات
حيث و�صلت قيمتها �إىل � 515,192ألف دوالر
يف ح�ين �سجل ع��ام � 2010أدن���ى م�ستوى
لل�صادرات حيث بلغت قيمة ال�صادرات �آنذاك
 324,249الف دوالر .ويف عام � 2011سجلت
���ص��ادرات ال�صناعات الذغائية 379,865
�ألف دوالر ،ويف عام � 2012سجلت 392,184
�ألف دوالر ،ويف عام � 2013سجلت 452,633
�ألف دوالر .كما �سجلت يف عام  ،2015قيمة
و�صلت �أىل  ،482,714ويف عام � 2016سجلت
� 445,503ألف دوالر ،ويف عام � 2017سجلت
� 458,170ألف دوالر ويف عام � 2018سجلت
� 382,608ألف دوالر.

الصادرات عام 2018

وتظهر الأرقام �أن قطاع ال�صناعات الغذائية
مل يكن يف �أف�ضل حاالته عام  ،2018حيث
بلغت قيمة ال�صادرات �أدنى م�ستوى خالل
ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
ووف��ق� ُا جل��دول ال�����ص��ادرات الغذائية للعام
 ،2018احتلت منتجات م�ستح�رضات خ�رض
وثمار وفواكه املرتبة االوىل بني �صادرات
منتجات ال�صناعات الغذائية لعام ،2018
وببلغت قيمتها � 104,654ألف دوالر .واتت يف
املرتبة الثانية منتجات امل�رشوبات وال�سوائل
الكحولية بقيمة �صادرات بلغت  59,438الف
دوالر ،تلتها يف املرتبة الثالثة منتجات
م�ستح�رضات غذائية متنوعة ب�صادرات
بلغت قيمتها � 59,239ألف دوالر .وحلت كل
من منتجات ال�شحوم وال��زي��وت ومنتجات
حم����ضرات احل��ب��وب يف املرتبتني الرابعة
واخلام�سة على التوايل بقيمة �صادرات بلغت
� 54,769ألف دوالر و� 49,965ألف دوالر.

األسواق المستوردة

وغزت منتجات �صادرات ال�صناعات الغذائية
خمتلف �أ�سواق العامل نظراً �إىل اجلودة العالية
التي تتمتع بها ومراعاتها �أعلى معايري
ال�سالمة الغذائية .ويف ع��ام  ،2018حلّت
ال�سعودية بني �أوىل الدول امل�ستوردة لهذه
ال�صناعات �إذ �سجلت قيمة �صادرات بلغت
� 49,458ألف دوالر .و�أتى العراق يف املرتبة

العام

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
المجموع

قيمة الصادرات (الف دوالر)
324,249
379,865
392,184
452,633
515,192
482,714
445,503
458,170
382,608
3,833,118

المنتج

محضرات خضر وثمار فواكه
مشروبات وسوائل كحولية
محضرات غذائية متنوعة
شحوم ودهون وزيوت
محضرات حبوب او دقيق

الدولة

السعودية
العراق
قبرص
الواليات المتحدة
االمارات العربية
الكويت
االردن
سورية
المملكة المتحدة
كندا

104,654
59,438
59,239
54,769
49,965

قيمة الصادرات (الف دوالر)

الثانية بحجم �صادرات بلغ � 29,983ألف
دوالر ،تلته قرب�ص بقيمة �صادرات بلغت
� 27,718ألف دوالر .وحلت الواليات املتحدة
يف املرتبة الرابعة �إذ بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها � 24,512أل��ف دوالر .و�أت��ت الإم��ارات
العربية يف املرتبة اخلام�سة بقيمة �صادرات
بلغت � 23,425ألف دوالر.
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القيمة (الف دوالر)

49,458
29,283
27,718
24,512
23,425
15,450
15,245
15,172
13,818
13,390

وا�ستقبلت جمموعة م��ن ال���دول منتجات
ال�����ص��ادرات الغذائية بن�سبة ال ب��أ���س بها
�أي�ض ًا كالكويت (� 15,450ألف دوالر) ،وكندا
(� 13,390أل��ف دوالر) ،واململكة املتحدة
(� 13,818أل���ف دوالر) ،وم����صر (12,938
�ألف دوالر) ،و�سورية (� 15,172ألف دوالر)،
و�أملانيا (� 13,613ألف دوالر)
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مقابلة
السير في تطبيق خطة ماكنزي يعطي «الصناعات الغذائية» دعم ًا مميز ًا

البساط :اقفال االسواق ليس ضمن ادبياتنا
تلوح يف االفق بوادر امل كثرية تب�رش مب�ستقبل اف�ضل
للقطاع ال�صناعي ب�شكل عام وقطاع ال�صناعات
الغذائية ب�شكل خا�ص ،فوفق ًا لأمني �رس نقابة �أ�صحاب
ال�صناعات الغذائية منري الب�ساط «القطاع كان منذ
ع�رشات ال�سنوات ،وال يزال ،يتمتع مبقومات ال�صمود
والتطور ،وهذا ما حلظته «خطة ماكنزي» التي او�صت
بدعم القطاعات الإنتاجية ،حاملة معها ا�شارات مهمة
اىل طاقات وامكانيات يتم ّيز بها القطاع وت�ضعه على
�سكة النمو املتوا�صل».
من الوا�ضح ان الب�ساط ال يح ّبذ الوقوف على االطالل
والنعي ،في�ستبدل ب�إ�ستمرار ذكر اي عامل �سلبي
ب�إ�ستذكار �آخر اكرث ايجابية منه ،حام ًال يف حديثه
لـ»ال�صناعة والإقت�صاد» ر�سالة وا�ضحة عنوانها،
«نعم لل�صناعة».
اعترب الب�ساط ان «�سري لبنان يف تطبيق خطة ماكنزي
التي او�صت بدعم القطاعات االنتاجية� ،سيعطي قطاع
ال�صناعات الغذائية دعم ًا مميزاً .وهذا ما تعلق الآمال
عليه ،اذ ان قطاع ال�صناعات الغذائية ك�أي قطاع
�صناعي �آخر يحتاج اىل عناية ودعم من الدولة،
ودونهما ال ي�ستطيع ان يتابع م�سريته يف ظل �صعوبة
اال�سواق وال�رشوط االنتاجية ال�شبه م�ستحيلة».
ويف رد على �س�ؤال حول اقفال م�صانع غذائية خالل الفرتة
االخ�يرة ،اكد الب�ساط ان «الرخ�ص ال�صناعية للم�صانع
الغذائية ت�شري اىل وجود نوع من التوازن .ففي حني تقفل
م�صانع هناك اخرى يتم فتحها» .وقال« :ال ميكننا ان ننكر
ان هناك ازمة ،كما ان املناف�سة ال�رش�سة والغري متكافئة
والغري م�رشوعة التي يتعر�ض لها القطاع يف اال�سواق
الداخلية واخلارجية جتعل الو�ضع �صعب ًا .لكن قطاع
ال�صناعات الغذائية كان االق��ل ت�رضراً بني القطاعات
ال�صناعية اذ ان��ه يقدم منتجات ال ميكن ان يتوقف
ا�ستهالكها».

عوامل عديدة ادت الى تراجع الصادرات

يعول الب�ساط كثرياً على اع��ادة فتح معرب ن�صيب
وال ّ
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احل��دودي ،اذ ان القطاع ال�صناعي وجد البديل بعد فرتة
ق�صرية من اقفال املعرب عرب ال�شحن البحري ،وا�ستطاع
انقاذ جزء كبري من �صادراته .واعترب ان» فتح املعرب ،يف
�ضوء ما رافقه من ارتفاع كبري يف ر�سوم النقل ا�ضافة اىل
احلاجة اىل بوال�ص ت�أمني ،يجعل كلفة النقل عرب ال�شحن
البحري مماثلة ويف بع�ض االحيان اقل ،ولذلك يبقى ال�شحن
البحري خياراً جيداً لل�صناعيني على رغم طول املدة التي
ي�ستغرقها املنتج للو�صول اىل اال�سواق اخلارجية» .وا�شار
اىل ان «ايجابيات فتح معرب ن�صيب قد تطال ال�صادرات
الزراعية ب�شكل اكرب».
ور�أى ان «تراجع حجم ال�صادرات ال�صناعية ال يعود ب�شكل
ا�سا�سي اىل اقفال معرب ن�صيب ،فهناك عوامل اخرى كان
ت�أثريها اكرب» .ولفت اىل ان «ال�صادرات الغذائية �سجلت
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رقم ًا قيا�سي ًا يف عام  ، 2014وبلغ �آنذاك  552مليون دوالر،
فيما بلغت عام  2018قيمة ال�صادرات  420مليون دوالر،
ما يو�ضح ان قيمة الرتاجع تقارب الـ 100مليون دوالر».
و�شدد على انه «ا�ضافة اىل اقفال معرب ن�صيب ،لعبت عوامل
عدة دوراً يف هذا الرتاجع وابرزها �إرتفاع كلفة االنتاج،
والواقع االقت�صادي الغري جيد للأ�سواق الطبيعية للمنتجات
اللبنانية ،واملناف�سات القوية التي تواجهها» .وا�شار اىل
ان «اغالق معرب البو كمال الذي تن�ساب عربه ال�صادرات
كبد القطاع ال�صناعي ككل
اللبنانية اىل ال�سوق العراقية ّ
خ�سائر كبرية .ا�ضافة اىل الت�أثري ال�سلبي خلروج العراق من
اتفاقية التي�سري العربية وما رافقه من فر�ض ر�سوم على
�صادرات الدول العربيه ب�شكل عام اىل ال�سوق العراقية».

احلكومي برئا�سة رئي�س احلكومة �سعد احلريري ومببادرة
من جمعية ال�صناعيني ووزير ال�صناعة ،وتو�صل اىل قرار
ملزم ب�إعطاء االف�ضلية لل�صناعة الوطنية يف كل م�شرتيات
الدولة عن طريق دائرة املناق�صات» .واذ لفت اىل ان «هذا
القانون يعطي اف�ضلية لل�صناعة الوطنية بن�سبة ،»15%
تقدر بـ 400مليار لرية،
ك�شف ان «قيمة هذه امل�شرتيات ّ
واذا ا�ستطاع القطاع ال�صناعي اال�ستفادة من ن�صف هذا
املبلغ تقريب ًا� ،سيكون امر جد مهم حيث �سريفع الناجت
ال�صناعي مبا يقارب الـ 100مليون دوالر».

المطلوب تصحيح دون االخالل
بعالقات لبنان التجارية

ويف اط���ار ح��دي��ث��ه ع��ن االت��ف��اق��ي��ات
نظرة ايجابية الى مطالب القطاع
التجارية التي وقعها لبنان ،لفت اىل ان
االتفاقيات
كل
وع��ن ملفات احلماية التي قدمتها
«كل االتفاقيات املوقعة وحتى اتفاقية
التي�سري العربية تت�ضمن بند ي�سمح لأي
جمعية ال�صناعيني اىل احلكومة الموقعة تسمح ألي دولة
ال�سابقة والبالغ عددها  ،26او�ضح
دولة بفر�ض ر�سوم وقائية عند بروز
بفرض رسوم وقائية
الب�ساط ان «هذه امللفات ال تزال يف
حاالت اغراق او مناف�سة غري متكافئة
قد تدمر اي قطاع اقت�صادي يف اي بلد».
جمل�س ال��وزراء اذ ان ت�أليف احلكومة عند بروز حاالت اغراق او
وقال« :لي�س من ال�رضوري ت�سليط ال�ضوء
اجلديدة ا�ستغرق  9ا�شهر وبالتايل مل
قد
متكافئة
غير
منافسة
على االتفاقيات مع الدول العربية التي
يتم در�سها بعد ب�شكل كامل» .و�شدد
ال يوجد خلل يذكر يف امليزان التجاري
على ان «امللفات مو�ضوعة على ال�سكة
قطاع
اي
تدمر
بينها وب�ين لبنان ،فم�شكلة لبنان
ال�صحيحة ،والنقطة االهم التي يجب
اال�سا�سية تكمن يف اتفاقية ال�رشاكة
التوقف عندها هي قانون الت�رشيع
االوروبية ،التي �ضاعف لبنان مبوجبها
اجلمركي الذي يعطي املجل�س االعلى
قطاع الصناعات
�صادراته اىل الدول االوروبية من 200
للجمارك حق ا�صدار او فر�ض الر�سوم
مليون دوالر اىل  400مليون دوالر ،يف
احلمائية التي كانت تطلبها جمعية الغذائية كان االقل تضرر ًا
حني رفعت الدول االوروبية �صادراتها
ال�صناعيني ،وه��ذا ام��ر من �ش�أنه ان
الصناعية
القطاعات
بين
اىل لبنان من  2مليار دوالر اىل  8مليار
ي�رسع االمور».
ّ
دوالر .وهذا ان دل على �شيء يدل ان
ال�صناعيني
جمعية
«حترك
ولفت اىل ان
من جراء األزمات كونه
هذه االتفاقية غري متكافئة مع الواقع
الأخ��ي�ر ب��دع��م م��ن وزي���ر ال�صناعة
ومب��واك��ب��ة م��ن لوبي �صناعي جديد يقدم منتجات ال يمكن ان
اللبناين .هذا بالإ�ضافة اىل وجود دول
اخرى كرتكيا وال�صني ن�ستورد منهما
دخل جمل�س النواب نتيجة االنتخابات
يتوقف استهالكها
مبليارات ال��دوالرات ،فيما �صادراتنا
املا�ضية ،ي�أتي يف اطار عمل اجلمعية
اليها �ضئيلة».
لدعم مطالبها املختلفة».
و�شدد على ان «االمور حتتاج اىل عمل
وك�شف ان «ال�صناعيني مل�سوا خالل
وت�صحيح دون االخالل بعالقات لبنان التجارية» .واكد «ان
زياراتهم للم�س�ؤولني ب��دءاً من فخامة رئي�س اجلمهورية
لبنان بلد منفتح واقفال اال�سواق امر غري موجود يف ادبيات
ورئي�سي جمل�س الوزراء وجمل�س النواب والوزراء ايجابية
جمعية ال�صناعيني او نقابة ال�صناعات الغذائية .وجل ما
كبرية ،لكن هذا ال يعني بال�رضورة ان اجلميع مقتنع ،لكن
تتم املطالبة به هو احلماية التي ت�ؤمنها االتفاقيات التي
ال يوجد حتى الآن حل �آخر» .وقال« :طبع ًا ،قطاع التجارة
وقع عليها لبنان» .ومتنى على جميع الدول� ،سواء عربية
وقطاع اخلدمات لديهما م�صالح كبرية جداً وهناك لوبي
او اوروبية ،التي وقع معها لبنان اتفاقيات جتارة حرة
جتاري وخدماتي وم�رصيف اقوى من اللوبي ال�صناعي،
ان تكون على قدر امل�س�ؤولية وال تقابل اي اجراءات ملنع
لكن هناك �شعور ان ما يطالب به ال�صناعيون لي�س كبرياً
تقيد ان�سياب ال�صادرات اللبنانية
اخرى
إجراءات
�
ب
االغراق
وكلفته قليلة ن�سبة للمردود االيجابي الذي ميكن ان يحمله
ّ
اىل ا�سواقها ،واكد ان «كثري من ال��دول حتمي �صناعتها
للإقت�صاد».
و�شدد على «��ضرورة اال�ضاءة ب�شكل دائ��م على النقاط
ب�إجراءات خمالفة للإتفاقيات وال يتم اتخاذ اي اجراءات
االيجابية ويف مقدمها االجتماع الذي جرى يف الق�رص
عقابية بحقها».
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�رشكة �صدقة للمعجنات واحللويات

Bir El-Abed - Al Kassis street.
Tel: +961 1 542542 / +961 1 278248
Cel: +961 3 215893
Fax: +961 1 543030
Chiah: +961 1 386386
E-mail: info@sadakaa-lb.com
Website: www.sadaka-lb.com

حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

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

مقابلة
«دميان أخوان»  ..عنوان التم ّيز في صناعة البن والمكسرات

دميان :متمسكون بمستويات الجودة العالية
�أب�رصت �رشكة «دميان �أخ��وان» النور،
ع��ام � ،1987سالكة طريق ًا طويلة من
عبدها االلتزام بتقدمي
النجاح والنموّ ،
�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية
يف جمال �صناعة املك�رسات والنب
و�شدد دميان على �أن ال�رشكة اعتربت
ّ
اجلودة العالية عماد �سيا�سات عملها،
فتمكنت بذلك من بناء ا�سم ق��وي يف
ال�سوق وحجز مركز مرموق لها م ّكنها
من ك�سب ثقة زبائنها ووالئهم .ولفت
�إىل ان هذه ال�سيا�سات عززت من قدرات
ال�رشكة على النمو حيث انفتحت على
عدد كبري من الأ�سواق اخلارجية ،لتكون
�إح��دى �أب��رز ال�رشكات اللبنانية التي
حملت �شعار «�صنع يف لبنان» �إىل
اال�سواق العاملية .وك�شف �أن «دميان
�أخ���وان» ت�صدر ال��ي��وم منتجاتها اىل
خمتلف الأ�سواق العاملية ويف مقدمها
�أ���س�ترال��ي��ا ،ال�سويد� ،سوي�رسا ،فيينا،
و�أرمينيا.

ومرت  32عام ًا � ،شهدت خاللها ال�رشكة
حمطات م�ضيئة ز ّينت �سجل جناحها يف
الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
فوفق ًا ملدير عام �رشكة «دميان �أخوان»
جورج دميان كان دعم ال�سعي املتوا�صل
لتقدمي الأف�ضل م�سرية «دميان �أخوان» على
مر ع�رشات ال�سنوات ،حيث يحر�ص فريق
العمل على متابعة عمليات الإنتاج من
�ألفها �إىل يائها ،كما يحر�ص على مواكبة كل
تطور يطر�أ يف جمال عملها انطالق ًا من اميان
را�سخ يف حق امل�ستهلك للح�صول على �أجود
املنتجات و�أف�ضلها.

آفاق مستقبلية واسعة

و�أعلن دميان �أن «�أمام ال�رشكة خطط ًا
تو�سعية نحو �أ���س��واق خارجية �أخ��رى
�سيتم الك�شف عنها يف الوقت املنا�سب».
و�أ�شار �إىل �أن «تو�سع ال�رشكة ال يقت�رص
فقط على االنفتاح نحو �أ�سواق �إ�ضافية،
بل �سي�شمل طرح منتجات جديدة� ،ستع ّزز
م��ن متيز ال�رشكة ب�ين نظرياتها وال
�سيما �أن هذه املنتجات �سرتاعي التوجه
اال�ستهالكي نحو منتجات �صحية ذات
نكهة لذيذة» .و�أبدى تفا�ؤله بردود فعل
الزبائن جتاه هذه املنتجات اجلديدة،
ف�إ�ضافة �إىل �أن طرحها ي�أتي نتيجة
درا�سة معمقة حلاجات الأ�سواق� ،سيتم
طرح هذه املنتجات يف حلة راقية عرب
اعتماد طرق حديثة من التعبئة والتغليف
التي من �ش�أنها حماكاة طلبات الزبائن
و�ضمان جودة املنتجات يف �آنٍ واحد.

جودة المواد األولية

و�شدد دميان على �أن «دميان
ّ
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�أخ��وان»

حتر�ص على ا�ستخدام مواد �أولية عالية
اجلودة يف املجالني ال�صناعيني اللذين
تعنى بهما .ويف هذا االطار� ،أ�شار �إىل �أن
ال�رشكة تقدم منتجاتها من القهوة حتت
ا�سم  une coffeال��ذي يعتمد ت�صنيعه
على �أجود ا�صناف النب الربازيلي.
وك�شف �أن ال�رشكة وانطالق ًا من �إميانها
ب��دور التعبئة والتغليف يف جن��اح �أي
منتج ،حتر�ص على تقدمي الأف�ضل يف
ه��ذا امل��ج��ال ،فالقيمون على ال�رشكة
يعرفون حق املعرفة �أن عملية التعبئة
والتغليف لي�ست ترف ًا بل �أم��راً �أ�سا�سي ًا
كونها حتمي املنتج م��ن �أي عوامل
خارجية قد تتداخل فيه ،كما �أنها تعطي
هوية للمنتج.وقال« :تنال عملية التعبئة
والتغليف حيزاً كبرياً من اهتمامنا ،اذ
نواكبها بالتفا�صيل كافة من الت�صميم
�إىل ا�ستخدام الألوان املنا�سبة ،والأهم
من كل ه��ذا ،هو �أن «دم��ي��ان �أخ��وان»
حتر�ص على ا�ستخدام م��واد �أولية يف
هذه العملية تع ّزز من معايري ال�سالمة
الغذائية يف املنتجات التي نطرحها».

نجاح مميز وسط تحديات كبيرة

ولفت دميان �إىل �أن ه��ذه النجاحات
الكثرية التي ح ّققتها «دميان
غالية �إىل حد كبري بالن�سبة �إىل فريق
ال��ع��م��ل� ،إذ �أت���ت و���س��ط جم��م��وع��ة من
التحديات يبقى �أبرزها يف هذا الرتاجع
االقت�صادي الذي �شهده لبنان يف الفرتة
الأخ�يرة� ،إ�ضافة �إىل املناف�سات التي
ت�شهدها الأ�سواق حيث تلج�أ العديد من
ال�رشكات �إىل ممار�سات غري �رشعية
فتقوم مب�ضاربات وتعمل على تخفي�ض
الأ�سعار .و�أكد �أن «دميان �أخوان و�سط
هذه الأجواء ال تنجر �إىل هذه املمار�سات
بل حتافظ وتتم�سك ب�سيا�ساتها التي
�ضمنت جناحها على مر ال�سنوات ،وهي
احل��ف��اظ على ج���ودة املنتجات التي
تقدمها ،فالبقاء �أوال و�أخرياً يف ال�سوق
ال بد �أن يكون للجودة الأف�ضل.
�شدد دميان على
ويف رد على �س�ؤالّ ،
تفا�ؤله مب�ستقبل عمل «دميان �أخوان»
التي متكنت من مواجهة حتديات �صعبة
على مر �أكرث من ثالثة عقود ،ومن دون
�شك �ست�ستثمر خرباتها يف تخطي �أي
�صعاب م�ستقبلية قد تواجهها».
�أخ��وان»
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مقابلة
مؤسسة مصنوعات وحلويات رفيق الرشيدي  168 ..عام ًا من الريادة

سامر الرشيدي :مسيرة نجاحنا متواصلة
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 جناح متوا�صل عا�شته
قرن ون�صف.
وعا�رصته على مدى �أكرث من ٍ
حداثة م�صنعها �سمحت لها بتقدمي م�ستويات
جودة عالية واتباع �أعلى معايري النظافة وال�سالمة
الغذائية ،ما مكّنها من التو�سع يف اال�سواق اللبنانية
واخلارجية ،ففروعها اليوم ا�ضحت مق�صداً جلميع
اللبنانيني من خمتلف املناطق ،يف حني تُ�ص ّدر
منتجاتها �إىل �أ�سواق عاملية متعددة.

وف��ق� ًا ملدير م�ؤ�س�سة الر�شيدي �سامر
الر�شيدي ،كان اال�رصار على النجاح من
قبل «م�ؤ�س�سي م�صنوعات وحلويات رفيق
الر�شيدي» عامل ا�سا�سي يف ا�ستمرارية
امل�ؤ�س�سة ،اذ ان االجيال التي تعاقبت
على ادارة امل�ؤ�س�سة توارثت القدرة على
مواجهة ال�صعاب التي حملتها ظروف
عدم اال�ستقرار يف لبنان».
متيزت
ؤ�س�سة
�
امل
و�شدد على ان «ادارة
ّ
على ال���دوام ب��ر�ؤي��ة م�ستقبلية وا�سعة
جعلتها عنوان ًا للريادة واك�سبتها دوراً
متميزاً ابعد من تلبية حاجات الزبائن،
وهو تطوير منتجات ا�سا�سية ون�رشها يف
ال�سوق العاملية .كما �سمحت لها ببناء
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�شبكة فروع تلبي زبائن امل�ؤ�س�سة ما من
�ش�أنه تعزيز ثقتهم بها ووالئهم اليها».

رؤية جديدة للصناعة

ويف رد على �س�ؤال ،متنى الر�شيدي «ان تويل
الدولة اهتمام ًا اكرب للقطاع ال�صناعي»،
وا�ستب�رش خرياً بااليجابيات التي �شهدها
القطاع م�ؤخراً والتي اثبتت وجود ر�ؤية
جديدة مبا خ�ص القطاع ال�صناعي من قبل
اعلى املرجعيات يف البلد.
ولفت اىل ان «ال��ت��ط��ورات املهمة التي
�شهدها لبنان م���ؤخ��راً على ال�صعيد
ال�سيا�سي �سيكون لها ت�أثريات ايجابية
على القطاع ال�صناعي ،ال �سيما يف ظل
140

وجود  26ملف على طاولة جمل�س الوزراء
تتعلق بحماية منتجات �صناعية».
واعترب ان «االمر الذي يع ّزز الآمال مبزيد
من النمو والتطور للقطاع ال�صناعي،
حلظ خطة ماكنزي ،التي �ست�شكل خارطة
طريق للإقت�صاد اللبناين خالل ال�سنوات
املقبلة ،اهمية القطاعات االنتاجية من
زراع��ة و�صناعة ،وت�ضمنها تو�صيات
وا�ضحة ب�رضورة دعم هذه القطاعات».
واك����د ان «ال��ق��ي��م�ين ع��ل��ى م�ؤ�س�سة
م�صنوعات وحلويات رفيق الر�شيدي
متم�سكني دائم ًا بنظرة تفا�ؤلية للم�ستقبل
على امل متابعة م�سرية النجاح والتو�سع
متيزت بها امل�ؤ�س�سة منذ �سنوات
التي ّ
طويلة ،ولذلك يعملون دائم ًا بناء على
خطط عمل تت�ضمن عناوين رئي�سية ي�أتي
يف مقدمها تقدمي معدالت جودة عالية
وتلبية حاجات الزبائن واالنفتاح على
ا�سواق جديدة».

مقابلة
«محمصة النحالوي» ..اكثر من  100عام م ّرت وال تزال المسيرة مستمرة

النحالوي :على الدولة دعم الصناعة

يف  ،1902من �ساحة ريا�ض ال�صلح
اطلقت اعمال «حمم�صة النحالوي»
لتبد�أ معها ق�صة جناح م�ستمرة على
مدى �أكرث من قرن من الزمن.
مل تفلح التحديات والظروف التي
مرت على لبنان يف ك�رس عزمية
االجيال التي توالت على ادارتها،
فكانت م�سرية منوها متوا�صلة
على الدوام ،ف�إنفتحت على خمتلف
اال�سواق العاملية بعد كرّ�ست نف�سها
عنوان ًا للجودة والتم ّيز يف جمال
�صناعة املك�رسات والبهارات.
دون �شك ،يتمتع القيمون على «حمم�صة النحالوي» ب�صالبة ومناعة
خا�صة يف وجه االزمات ،ففي حني ي�رسد مدير «حمم�صة النحالوي»
حممد خري النحالوي واقع القطاع ال�صناعي ال�صعب ،يظهر مت�سك ًا
ب�سيا�سات عمل امل�ؤ�س�سة التي اتبعتها على مر �سنوات ،والتي تعمد
ب�شكل كبري على مراعاة تقدمي اعلى م�ستويات اجلودة ومعايري ال�سالمة
الغذائية عرب التم�سك بطرق االنتاج التقليدية التي ت�ضمن متابعة �أدق
لعمليات التحمي�ص واالنتاج.
ا����ش���ار ال��ن��ح�لاوي اىل ان «حمم�صة
النحالوي تقدم لزبائنها يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية جمموعة متنوعة
م��ن منتجات امل��ك����سرات وال��ق��ل��وب��ات،
وجميع ا�صناف النب والبهارات والفواكة
املجففة».

وك�����ش��ف اىل ان «ان���ت���اج «حم��م�����ص��ة
ال��ن��ح�لاوي» يتواجد ال��ي��وم يف خمتلف
اال�سواق العاملية على رغم االزمة التي
ا�صابت ال�صادرات ال�صناعية والتي ادت
اىل تراجع دراماتيكي يف حجمها».
واعترب النحالوي ان القطاع ال�صناعي
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يعي�ش ازم���ة حقيقة نتيجة ال��ظ��روف
املختلفة التي ادت اىل �ضعف يف اال�سواق
اخل��ارج��ي��ة ،وال��ت��ي يرافقها ممار�سات
خ��ط�يرة يف اال���س��واق اللبنانية ،حيث
تكرث امل�ؤ�س�سات الغري ال�رشعية والتي
تتهرب من اي التزامات جتاه الدولة او
املوظفني ،فتدخل يف م�ضاربات قا�سية
ت�ضع امل�ؤ�س�سات ال�رشعية العاملة حتت
مظلة القانون يف دائرة اخلطر».
و�شدد على ان «�سيا�سات عمل «حمم�صة
النحالوي» يف ه��ذه ال��ظ��روف القا�سية
تعتمد على املحافظة على النجاحات
التي حققتها منذ زم��ن بعيد ،وكذلك
حماية فر�ص العمل التي تطرحها من
االندثار ،اذ ت�ؤمن مب�س�ؤولية اجتماعية
جت��اه موظفيها الذين راف��ق��وا جناحها
خالل �سنوات».
وا�سف النحالوي للواقع اللبناين احلايل
ال��ذي ان دل على �شيء يدل على غياب
ح�س امل�س�ؤولية لدى القيمني على البلد،
�إذ يكاد يو�صل اداء الطبقة ال�سيا�سية البلد
اىل حافة االنهيار اذ ن�شهد معدالت هجرة
لل�شباب اللبناين ،ا�ضافة اىل هجرة ر�ؤو�س
االموال التي ت�ستقطبها الدول املجاورة
مبجموعة م��ن املحفزات تفتقدها يف
وطنها االم الذي يرزح حتت ثقل ازمات
عميقة ا�ستع�صيت على العالج.
ودعا النحالوي الدولة اىل دعم القطاع
ال�صناعي وتعزيز قدراته التناف�سية نظراً
لأهميته على ال�صعيد االقت�صادي ودوره
الفعال يف خلق فر�ص عمل.
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�شركة غ�صن لل�صناعات الغذائية Ghosin Food Industries Co.
كبيس على انواعها All Kinds of Pickles /

النبطية  -مرجعيون  -اخليام  -حي امل�سلخ  -مبلكه  -هاتف961 7 840371 - 554370 :
E-mail : kabissghosson@gmail.com

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
صناعة اخملابز اآللية Bakery Machine Industry /
حاصل على شهادتي  CEوISO

لبنان  -بريوت  -ال�شويفات -ال�شارع العام  -بناية احلاج
مقابل مدر�سة االي�ست وود كولدج
هاتف - 961 70 872694 - 3 872694 :وات�س �أب - 961 76 090158 :فاك�س961 5 437694 :
E-mail: info@aljazeeratech.com - Website: www.aljazeeratech.com

مقابلة
افران شميس ..مسيرة نجاح وتوسّع

حيدر :نفخر بصناعتنا

نجاح عالمي

وقف اال�رصار واملثابرة خلف جناحات
عبا�س حيدر املتعددة ،والتي حطت
رحالها منذ اعوام يف �صناعة الرغيف
وتك ّللت ب�إب�صار افران �شمي�س النور.
خالل االعوام املا�ضية ،غدت افران
�شمي�س عنوان ًا للجودة وال�سالمة
الغذائية ،اذ تراعي عمليات االنتاج
املقايي�س الر�سمية والعاملية ،ما �سمح
لها بحجز مكان مرموق بني ال�رشكات
العاملة يف جمالها.
وفقا لعبا�س حيدر «ابرز العوامل التي
�ضمنت جناح «افران �شمي�س» تتميز
باحلر�ص على تقدمي اعلى م�ستويات
اجلودة ،اذ تتم مراقبة عمليات االنتاج
عن كثب انطالق ًا من اميان فريق العمل
ككل مب�س�ؤوليته جتاه امل�ستهلكني
و�رضورة تقدمي انتاج �صحي و�سليم
خالٍ من اي �شوائب».
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خطوات توسعية مهمة

وا�شار حيدر اىل ان «�آلية العمل هذه
و�ضعت «افران �شمي�س» على �سكة
الت�ألق اذ متكنت من اتخاذ عدد كبري
من اخلطوات التو�سعية على �صعيد
املنتجات املقدمة وعدد الفروع
املنت�رشة على االرا�ضي اللبنانية».
ولفت اىل ان «افران �شمي�س تقدم اليوم
عدد من املنتجات كاخلبز اخلا�ص
بالريجيم وحتديداً اخلبز اال�سمر
وخبز الأع�شاب وخبز النخالة وخبز
ال�شوفان».
وك�شف ان «جناح افران �شمي�س �سمح
لها ب�إفتتاح عدة فروع يف منطقة
الليلكي واحلدث وبرج الرباجنة ،كما
�سمح لها بدخول �رشاكات يف جمالها
حيث ت�شارك يف افران ال�سفري على
�صعيدي االدارة واالنتاج».
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واعلن حيدر ان «جناحات افران
�شمي�س تخطت �صناعة الرغيف لت�صل
اىل جمال جتهيز االفران ،حيث دخلت
�رشاكة مع �رشكة «اجلزيرة تك» التي
متكنت من تكري�س جودة ال�صناعة
اللبنانية و�شعار «�صنع يف لبنان» يف
اال�سواق الداخلية واخلارجية على حد
�سواء».
وقال« :جنحنا يف «اجلزيرة تك» يف
جتهيز عدد من االفران ،ف�ضال عن
تدريب فرق االنتاج لديها وحت�ضريها
للإنطالق بفعالية وجناح .نعمل يف
اكرث من  36بلد ،ونفتخر ب�صناعتنا اىل
حد كبري اذ ان جودة انتاجنا ومهنيتنا
العالية مكنتنا من دخول ا�سواق مهمة
يف هولندا والت�شيلي ورو�سيا ا�ضافة
اىل عدد من اال�سواق العربية ابرزها
العراق واالردن».
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل «افران
�شمي�س» التي يحمل �سجلها جناحات
عديدة وتتبع �سيا�سة عمل متنحها
مناعة �ضد اي تراجع نتيجة االزمة
االقت�صادية القا�سية التي يعاين منها
لبنان».

مقابلة
 .. NMEنجاح عماده «اإلبداع واإلبتكار»

رضا :مشروع جديد في الخليج قريب ًا
على مر  34عام ًا� ،سلكت
ال�رشكة الوطنية عرب
املتو�سط ل�صناعة االفران
الآلية  NMEطريق
النجاح يف عامل �صناعة
املخابز واالفران.
عزّز االبتكار واالبداع
م�سريتها هذه يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية على
حد �سواء ،حيث متكنت
عرب �سعيها الدائم لتقدمي
االف�ضل من حجز مكان
مرموق لها بني نظرياتها
يف لبنان والعامل.
وف��ق � ًا مل��دي��ر ��شرك��ة  NMEاملهند�س
عبدت طريق
حممد ر�ضا «عوامل كثرية ّ
جناح  NMEويبقى يف مقدمها االدارة
احلكيمة التي ت�سعى ب�إ�ستمرار اىل تقدمي
االف�ضل عرب مراقبة عمليات االنتاج
من خ�لال فريق عمل خمت�ص يرافقه
طاقم خا�ص باجلودة والتكنولوجيا،
ما �ضمن لها تقدمي منتجات متميزة
بتقنيات حديثة وجودة عالية».
وك�شف ان «�سيا�سة عمل  NMEهذه
حمتها من االك��ت��واء بنار املناف�سات
القا�سية ال �سيما من املنتجات الأجنبية
امل�صدرة من العراق وتركيا وال�سعودية.
وقال« :تعمد ال�رشكة يف ظل املمار�سات
التي ت�شهدها اال�سواق اىل جعل االبتكار
واالبداع عماد �سيا�سات عملها ،بهدف
ادخ���ال اف��ك��ار متطورة وج��دي��دة على
م��ع��دات��ه��ا بغية ت��ط��وي��ر وج���ذب اك�بر
�رشيحة ممكنة من امل�ستهلكني».

قوة في مواجهة المنافسات

تتمتع  NMEبتواجد قوي
في االسواق العربية منذ
سنوات طويلة ،وتطمح
للمحافظة عليه رغم
الصعوبات
وا�شار ر�ضا اىل ان «  NMEمتلك نقاط
قوة عديدة يف مواجهة هذه املناف�سات،
ف�إ�ضافة اىل ج��ودة منتجاتها ،متلك
امكانيات كبرية يف امل�صنع متكنها
من تقدمي ا�سعار تناف�سية دون امل�س
مب�ستويات اجلودة لديها».
ويف رد على �س�ؤال حول ت�رصيف انتاج
ال����شرك��ة ،لفت ر���ض��ا اىل ان «ال�سوق
ال��ل��ب��ن��اين حم���دود ج���داً وال مي��ك��ن ان
ي�ستوعب كميات انتاج كبرية ال �سيما
يف ظل وجود �رشكات تعمل يف جمال
�صناعة االفران واملخابز».
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تواجد قوي في األسواق العربية

واذ اع��ل��ن ر���ض��ا «ان  NMEت�سوق
انتاجها ب�شكل اكرب يف اال�سواق العربية
واخلليجية والأوروب��ي��ة واالمريكية»،
���ش��دد ع��ل��ى ان «ت�����ردي االو����ض���اع
االقت�صادية يف لبنان ي�ضعف القدرات
ال�رشائية يف ال�سوق اللبناين ،وي�شل
احلركة االقت�صادية ما ي�شكل دافع ًا
اك�بر لل�رشكات للتوجه اىل اال���س��واق
اخلارجية ،ولهذا جند دائم ًا ان ال�رشكات
اللبنانية ب�شكل ع��ام و NMEب�شكل
خا�ص تعمل على االنفتاح على ا�سواق
وافق جديدة ب�شكل دائم».
ولفت اىل انه «يف ال�سابق كان واقع
اال�سواق العربية اف�ضل ،وذلك نظراً ملا
ت�شهده اليوم ال��دول العربية من �سوء
او�ضاع �سيا�سية واقت�صادية .واكد ان
«لـ  NMEتواجد قوي منذ �سنوات طويلة
يف اال�سواق العربية ،وتطمح للمحافظة
عليه رغم ال�صعوبات».

سياسة خاصة
في مواجهة األزمات

واعترب ر�ضا ان «التحديات املوجودة
يف كال ال�سوقني اللبناين واخلارجي
ال ت�ضع بتات ًا  NMEيف دائرة اخلطر،
اذ ان ال�رشكة متلك خمزون احتياطي
ال ب�أ�س به ،كما تتبع �سيا�سات خا�صة
ملواجهة ازمة الركود حيث تعمل على
خلق اكرث من م�صدر دخل مايل لل�رشكة
ل�ضمان ا�ستمراريتها وتطورها».
وك�شف ان  NMEب�صدد العمل على
فتح م�رشوع جديد يف دولة خليجية،
و�سيكون مبثابة ف��رع جديد لل�رشكة.
واكد ان « هذا التوجه ي�أتي نظراً لعمل
ال����شرك��ة ال���ذي ي�ستهدف زب��ائ��ن يف
خمتلف اال���س��واق العاملية يف اوروب��ا
وام�يرك��ا وا�سرتاليا و�آ�سيا واخلليج،
و�شدد على ان «هذا اال�ستثمار اجلديد
�سيعزز قدرتها على تلبية حاجات
زبائنها ب�شكل اف�ضل».
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مقابلة
«الوفاء بايكري»  ..نمو وتقدم

شعالن :لمكافحة المافسة األجنبية
التعقيم واعتماد اجراءات �صارمة يف ظل وجود اخ�صائيي تغذية
وم�رشفني على تطبيق معايري �سالمة الغذاء».

منافسات اجنبية مستغربة!

ويف رد على �س�ؤال� ،شددت �شعالن على ان الت�أثريات االقت�صادية
ال�سلبية طالت كل لبنان ،ومل تقت�رص فقط على عمل «الوفاء
بايكري» .وقالت« :دون �شك كان للرتاجع االقت�صادي ت�أثريات
كبرية على قدرات امل�ستهلكني ال�رشائية ،اال ان «الوفاء بايكري»
اتبعت خطط در�ست من خاللها تقدمي ا�سعار منا�سبة �ضمنت
ا�ستمرارية عملها».
وا�شارت اىل ان «ا�صعب التحديات التي تواجه عمل «وفاء بايكري»
يتمثل باملناف�سة االجنبية ،اذ يثري اال�ستغراب اغ��راق اال�سواق
باملنتجات االجنبية يف حني تتمتع ال�صناعة اللبنانية مب�ستويات
جودة ممتازة ،ما ي�سلط ال�ضوء على �رضورة �ضبط اال�سواق وحماية
القطاع ال�صناعي ومكافحة هذه املمار�سات التي ت�شهدها اال�سواق
وت�ضع عدد من ال�رشكات اللبنانية يف دائرة اخلطر».
واذ ك�شفت عن وجود مناف�سات عديدة بني ال�رشكات العاملة يف
ال�سوق ،اعتربت انه طاملا بقيت يف اطار حمدد تبقى عام ًال ايجابي ًا
ومهم ًا يدفع ال�رشكات نحو تقدمي االف�ضل.

بعد � 4سنوات على دخولها عامل �صناعة
ال�شوكوال ،ا�ضحت «الوفاء بايكري» منوذج ًا مهم ًا
عن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية التي ت�ستحق
الوقوف عند م�سرية عملها .ففي ا�صعب ال�سنوات
االقت�صادية التي مرت على لبنان متكنت «الوفاء
بايكري» وبف�ضل �سيا�سات عملها من انتزاع جناح
مميز قي تقدميها �شوكوال «لوزا».

مواكبة التطور

واكدت �شعالن ان «الوفاء بايكري تواكب ب�إ�ستمرار التطورات يف
جمال عملها ككل ،حيث هي على اطالع دائم على ابرز التطورات
يف اال�سواق العاملية بغية ا�ستقطابها اىل لبنان انطالق ًا من اميان
لديها ان من حق امل�ستهلك احل�صول على اف�ضل املنتجات .كما
ال�سباقة يف ا�ستقدام كل
ت�ؤمن الوفاء بايكري ب�رضورة ان تكون ّ
جديد اىل م�صنعها ،وذلك بغية احلفاظ على مكانتها يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية على حد �سواء».
واعتربت «ان ال�صناعي اللبناين قادر على مواكبة امل�ستجدات
كافة وال�سري على طريق التطور رغم االهمال الذي يعانيه القطاع
نتيجة عدم االلتفات اىل مكانته الإقت�صادية الهامة» .وا�شارت اىل
وفق ًا لأحد �رشكاء «وفاء بايكري» فادية �شعالن ،مل
«ان ال�صناعيني اللبنانيني معروفني
ب�صالبتهم يف م��واج��ه��ة االزم���ات
تكن بيئة العمل التي انطلقت خاللها «وفاء بايكري» شكلت ال
مت
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ة
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د
قي
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ة
يف ع��امل �صناعة ال�شوكوال مثالية ،امن��ا �شابتها
ور�ؤي��ت��ه��م امل�ستقبلية ا���ض��اف��ة اىل
ل
ع
مل
يا
ت
ا
الن
�صعوبات كثرية تخطتها «الوفاء بايكري» انطالق ًا
متيزهم وذوقهم الرفيع».
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ج في ظل
من خربتها الطويلة يف املجال ال�صناعي ،حيث
واب��دت �شعالن تفا�ؤل كبري مب�ستقبل
وجود اخصائيي تغذية
تعمل منذ �سنوات طويلة يف �صناعة اخلبز على
عمل «الوفاء بايكري» ،اذ ان «الوفاء
و
م
انواعه واحللويات والكعك.
بايكري» ت�ضاعف اجلهود التي تبذلها
شرفين على تطبيق
«الوفاء
جناح
�ضمن
ما
«ابرز
ولفتت �شعالن اىل ان
بغية احلفاظ على مكانتها الرفيعة
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ة
ال
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بايكري» ،احلائزة على �شهادة الأيزو ،هو املتابعة
يف ال�سوق ،فت�ضع خطط ًا فعالة بعيدة
ء ابرز
ع
وا
م
الدقيقة لعمليات االنتاج ،حيث جتري مراقبة
عن كل االج��واء ال�سلبية املحبطة التي
ل
ن
جاح «الو
فا
ء
ب
اي
كر
ي
»
قوية للإلتزام مبعايري ال�سالمة الغذائية عرب
ي�شهدها لبنان بني احلني والآخر.
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�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
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :هاتف وفاك�س
Ouzai - Naser Industrial Area
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - Website: www.elissaco.com

مقابلة
مؤسسة العابد تطرح منتج ًا جديد ًا في االسواق

العابد :صعوبة التمويل ابرز التحديات
يف �سبعينات القرن املا�ضي ،انطلقت
«م�ؤ�س�سة العابد» يف جمال القطاع
ال�صناعي مقدمة لزبائنها اجود انواع
الراحة .وما لبثت امل�ؤ�س�سة ان �سلكت
و�سعت �صناعتها
طريق التطور حيث ّ
لت�شمل �صناعة ال�رشابات على انواعها.
عوامل كثرية �ساهمت يف جناح «م�ؤ�س�سة
العابد» يبقى يف مقدمها اجلودة العالية،
اذ وفق ًا ملدير امل�ؤ�س�سة حممد العابد
«يعمل فريق العمل ب�شكل د�ؤوب على
مراقبة عمليات االنتاج ل�ضمان اعلى
معايري ال�سالمة الغذائية ،كما يحر�ص على
ا�ستخدام اجود انواع املواد االولية بهدف
تقدمي منتج مميز اىل اال�سواق كافة».

وك�شف ان «ه��ذا النجاح مكن امل�ؤ�س�سة
م��ن تو�سيع �شبكة زبائنها يف خمتلف
املناطق ،حيث يعمل فريق التوزيع ا�ضافة
اىل الوكالء املعتمدين على تلبية حاجات
اال�سواق» .واعلن عن «وجود مناف�سات يف
ال�سوق ال �سيما من املنتجات االجنبية»،
و�شدد على انه «رغم هذه املناف�سات القوية ،ال تزال «م�ؤ�س�سة العابد» حتتفط
مبركز مرموق يف ال�سوق وذلك بف�ضل ثقة زبائنها بها ووالئهم لها».

توسع ونمو

وا�شار العابد اىل ان «م�ؤ�س�سة العابد تعمل على طرح منتج جديد يف ال�سوق،
حيث ان�ش�أت م�صنع لـ«البطاطا املجمدة» ،ومن املتوقع ان تطرح منتجها
يف ال�سوق خالل الفرتة الق�صرية املقبلة» .وك�شف ان «ت�سويق املنتج
اجلديد �سيتم وفق ًا خلطة دقيقة تلحظ اال�سواق اللبنانية واخلارجية مع ًا».
ولفت اىل ان ابرز التحديات التي تواجه عمل «م�ؤ�س�سة العابد» تتمثل
ب�صعوبة احل�صول على متويل و�ضعف ال�سيولة يف ال�سوق نتيجة الظروف
االقت�صادية املت�أزمة التي ي�شهدها لبنان والتي كان لها اي�ض ًا ت�أثري على
كيفية احل�صول على القرو�ض ال�صناعية املدعومة لتمويل امل�شاريع».

م�ؤ�س�سة العابد لل�سكاكر واحللويات وال�شرابات

اجلنوب  -النبطية  -النبطية الفوقا � -شارع اجلامع
هاتف961 70 908301 - 7 766031 :

