نتفاءل بالخير  ..لنجده
قبل عامني حتديداً ،ومع �إقفال معرب ن�صيب احلدودي �سيطر الت�شا�ؤم على خمتلف �أرجاء القطاع ال�صناعي الغذائي �إذ كان
من املتوقع �أن يدخل القطاع يف مرحلة �صعبة نتيجة عدم قدرته على ت�رصيف �إنتاجه يف ظل جمموعة من التحديات كانت
عقيمة على الإ�صالح طيلة �سنوات طوال.
عامان مرّا ،وها هي “ال�صناعة والإقت�صاد” تعد ملف ًا �آخر حول ال�صناعات الغذائية ،لت�صطدم بواقع مده�ش مفاده �أن كرثاً من
ال�صناعيني عمدوا اىل تو�سيع م�صانعهم و�ضخ ا�ستثمارات جديدة ،اعتقاداً منهم �أن ال�سوق ت�شهد انخفا�ضات وارتفاعات ،وال بد
يف زمن االنخفا�ض من التجهيز ليكونوا على �أهبة اال�ستعداد لإلتقاط الفر�ص يف الوقت املنا�سب.
التوجه يف
وتغي
اخلرب املفرح هذا ،يرافقه تفا�ؤل �شامل يف خمتلف �أرجاء القطاع �إذ ال تزال مفاعيل انتخاب رئي�س اجلمهورية
ّ
رّ
التعاطي مع القطاع ال�صناعي تبث م�شاعر االطمئنان لدى القيمني على القطاع.
�أمامنا م�ستقبل ،من امل�ؤكد �أن ال�صناعات الغذائية �ستبقى �سفرية لبنان اىل اخلارج كما يحلو للبع�ض و�صفها ،ف�إنتاج
ال�صناعيني اللبنانيني يطوف ،وبح�سب مدير عام بيماتيك” خالد بكري ،يف كل �أرجاء الدنيا.
نعم� ،إنهم ي�ستحقون و�سام ًا ،كما يعتقد عميد ال�صناعيني الغذائيني جورج ن�رصاوي .فهم مثابرون� ،شجعان� ،صبورون ،يع�شقون
عملهم ،متم�سكون بوطنهم ومعه على ال�رساء وال�رضاء.
هم طموحون ،ولي�س �أي طموح بل طموح عاملي يجعلهم يفكرون ب�أ�سواق ال�صني التي اعتقد �أنها لن تكون ع�صية عليهم ،فهم
عرفوا الطريق اىل الأ�سواق اخلارجية منذ زمن طويل ،والتزموا بكل متطلباتها ،و�سعوا بقوة كي ت�سري عليها م�ؤ�س�ساتهم.
هم اذكياء ،ففي ظل ارتفاع تكاليف �إنتاجهم اختاروا التم ّيز من خالل اجلودة ،فخلقوا خمتربات يف م�صانعم منذ ع�رشات
ال�سنني وحر�صوا على �ضم �أبرز الكادرات الب�رشية اىل فريق عمل م�ؤ�س�ساتهم .كما �سلكوا خيار تعزيز هذه اجلودة عرب ا�ستيفاء
معايري �شهادة الأيزو التي من �ش�أنها �أن حتدث خرق ًا يف املفاهيم ال�سائدة يف عملية الإنتاج وتقدمي اخلدمات ،من خالل حتفيز
الإداريني واملهنيني يف القطاعني العام واخلا�ص على �رضورة مواكبة امل�ستجدات واملتغريات العاملية ال�رسيعة املتالحقة،
وت�شجيعهم على رفع م�ستوى الأداء وحت�سني نوعية اخلدمات وتخفي�ض تكاليف الت�شغيل ،وتطوير �إجراءات و�أ�ساليب العمل،
وذلك من خالل تطبيق �أدوات اجلودة ومعايريها ،والتي ا�ستحقوا من خاللها نيل �شهادة الأيزو الدولية”.
هم حق ًا ناجحون ،فن�سبة الب�ضائع اللبنانية املرفو�ضة يف اخلارج حققت انخفا�ضا كبريا يف ن�سبة الرف�ض خالل ال�سنوات
الثالث الأخرية ،ما ي�ؤكد ب�أن �صناعة لبنان الغذائية بخري.
هم ماهرون يف التقاط الفر�ص ،ففي حني تغيب الدولة عن دعم القطاع ب�شكل كبري ،ت�ؤكد الأرقام الآثار الإيجابية
الكبرية للدعم الذي قدمه وما زال يقدمه االحتاد الأوروبي من خالل متويل برنامج اجلودة يف وزارة االقت�صاد
والتجارة ،الذي جنح حتى الآن يف دعم �أكرث من  50م�صنعا غذائيا جنحت يف تطبيق معايري �سالمة الغذاء
والتتبع الدولية وح�صلت على �شهادات االيزو الدولية.
هم وغريهم من ال�صناعيني �أمل امل�ستقبل .فكل املعطيات ت�شري اىل �أن القطاع ال�صناعي برمته �أمام
فر�صة حقيقة للنهو�ض به �إذ من املنتظر �أن تعمل احلكومة على حتفيز القطاع عرب احلد من
التهريب ووقف الإغراق الذي تتعر�ض له الأ�سواق اللبنانية معتمدة مبد�أ املعاملة باملثل
وتكاف�ؤ الفر�ص وفر�ض �إجراءات حمائية ودعم الأكالف الإنتاجية و�إقفال امل�ؤ�س�سات غري
ال�رشعية �إ�ضافة اىل العمل على رفع ال�صادرات اىل الأ�سواق اخلارجية.
ورغم التفا�ؤل الكبري ،ف�إن بع�ض القلق ي�سيطر على النفو�س �إذ �إن �أداء احلكومات
ال�سابقة والطبقة ال�سيا�سية التي ال تزال يف احلكم ال يب�شرّ باخلري .لكن ال
خوف ،فكل النجاحات التي حققتها ال�صناعات اللبنانية كانت مبجهود
فردي من ال�صناعيني ما يعني �أن ال تراجع للقطاع ،ليبقى املطلوب
يف املرحلة اجلديدة هو �أن «نتفاءل باخلري لنجده».

ملف العدد
آفاق نمو واسعة تع ّززها فرص استثمارية واعدة

الصناعات الغذائية ..سفيرة لبنان الى العالم
ال�سمات التناف�سية العالية العائدة �إىل
ال�شهرة التي يكت�سبها املطبخ اللبناين
عاملي ًا ،وذوق ال�صناعيني اللبنانيني
وقدرتهم على االنفتاح ،م ّكنت قطاع
ال�صناعات الغذائية من غزو الأ�سواق
اخلارجية يف خمتلف دول العامل .يف
ال��دول العربية ،الأمريكية ،الأوروب��ي��ة،
الأفريقية ويف �أي مكانٍ يف العامل جتد
هذه املنتجات املو�سومة ب�شعار «�صنع
يف ل��ب��ن��ان» ت��دغ��دغ ح��ن�ين اجل��ال��ي��ات
اللبنانية التي �أ�ضحى لها الف�ضل الأكرب
وتو�سع رقعة انت�شاره.
يف جناح القطاع
ّ
وت�شهد �صادرات القطاع ازدياداً م�ضطرداً،
ترتبع يف معظم الأحيان يف املراتب
اذ ّ
الأوىل يف ترتيب ال�صادرات ال�صناعية
اللبنانية �إىل الأ�سواق اخلارجية .ويعود
جناح ال�صناعات الغذائية يف الأ�سواق
اخلارجية اىل عوامل متعددة ،ت�أتي يف
طليعتها اجل��ودة والنوعية اللتان � ّأدت��ا
اىل تنامي الطلب عليها يف الأ���س��واق
اخلارجية .كما �أدت الأح���داث الدائرة
يف �سورية دوراً يف منو القطاع ،وذلك
نتيجة ت�ضا�ؤل ح�صة ال�صادرات ال�سورية
�إىل الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ي متت
الإ�ستعا�ضة عنها عرب رفع الطلب على
املنتجات اللبنانية.

السكاكر والحلويات في مقدمة
الصادرات

ارتفعت �صادرات لبنان من املنتجات
الغذائية ال�صناعية م��ن  422مليون
دوالر ع���ام � 2012إىل  548مليون
دوالر ع��ام  .2015و�شكلت ���ص��ادرات
القطاع ن�سبة  20.7يف املئة من جمموع
ال�����ص��ادرات اللبنانية يف العام 2015
و % 36.5من جممل ال�صادرات ال�صناعية
لعام  2015اذ بلغ معدل النمو ال�سنوي
املركب لل�صادرات  % 11.2بني عامي
 2012و.2015
واحتلت �صادرات ال�سكاكر واحللويات
املرتبة الأوىل �إذ بلغت  % 37.4من جممل
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�صادرات ال�صناعات الغذائية اللبنانية
تليها امل�رشوبات واخل��ل وامل�رشوبات
الروحية بن�سبة  ،% 22.4فيما ح ّلت
اخل�رضوات والفواكه املعلبة يف املرتبة
الثالثة بن�سبة .% 14.8
تتجه الن�سبة الأك��ب�ر م��ن ���ص��ادرات
ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ن��ح��و ال��ب��ل��دان
العربية (با�ستثناء بلدان اخلليج) بن�سبة
 % 55.1من جم��م��وع ال�����ص��ادرات يف
العام  ،2015حيث بلغت ن�سبة �صادرات
ال�صناعات الغذائية اللبنانية اىل �سورية
 ،% 35.1العراق  % 13و م�رص .% 3.8
و�سجلت ن�سبة ال�صادرات اىل دول جمل�س
التعاون اخلليجي ح��واىل  % 18.4من
جمموع هذه ال�صادرات ،وحلت ال�سعودية
يف امل��رت��ب��ة الأوىل ب�ين ه���ذه ال���دول
با�ستريادها بحو  % 8.5م��ن جمموع
ال�صادرات ال�صناعية ،تلتها االم��ارات
 % 3.7و قطر  .% 3وح ّلت �أوروب���ا يف
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بح�صة و�صلت �إىل
املرتبة  الثانية
ّ
 % 10.4يف حني ح ّلت �أفريقيا باملرتبة
الثالثة.

ميزات تنافسية وفرص استثمارية

ويت�سم ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات الغذائية
مبميزات تناف�سية تتم ّثل بتو ّفر اليد
املتخ�ص�صة وذات الكلفة
ال��ع��ام��ل��ة
ّ
املنخف�ضة ،وج��ود رواب���ط وثيقة مع
وم��ت��ن��وع ،دع��م
ق��ط��اع زراع����ي ق���وي
ّ
م�ؤ�س�ساتي من احلكومة بحيث تتو ّفر
م�ؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطوير
(مبا يف ذلك  3خمتربات) ومدر�سة مهنية
متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية،
و�شهرة املطبخ اللبناين عاملي ًا.
ويتمتع القطاع ،الذي بلغ حجمه مليار
و 100مليون دوالر من الناجت املحلي
الإجمايل عام  ،2013بفر�ص ا�ستثمارية
�ش ّتى �أ���ش��ارت �إليها امل�ؤ�س�سة العامة

المكسرات..
إعادة تشكيل ضرورية

و�شددت «ايدال» يف درا�ستها على «�رضورة
ّ
�إع���ادة ت�شكيل وهيكلة �سل�سلة ت�صنيع
الفواكه املجففة واملك�رسات خللق قيمة
�أعلى ،بحيث ت�صبح املحام�ص اللبنانية
مورداً ثابت ًا للأ�سواق الإقليمية بعد حتقيق
متطلبات �شهادة اجلودة التي ين�ص عنها
االحتاد الأوروبي» .فوفق �أرقام الدرا�سة،
يوجد يف لبنان  42حمم�صة لإعداد الفواكه
املجففة واملك�رسات ،ومعظمها يرتكز يف
�شمال لبنان حيث يوجد  16حمم�صة ،ويف
جبل لبنان حيث يوجد  14حمم�صةّ � .أما
�صادرات الفواكه املجففة واملك�رسات لعام
 ،2015فقد بلغت نحو  126مليون دوالر.

الكينوا..
صناعة نامية

لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان «�إيدال»،
ع�بر درا���س��ة �أع� ّ�دت��ه��ا ب��ع��ن��وان «فر�ص
اال�ستثمار يف قطاع ال�صناعات الغذائية
لعام .»2016
ت��رى «�إي����دال» يف درا�ستها � ّأن فر�ص
اال�ستثمار املتاحة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية تندرج �ضمن  5جماالت رئي�سية
ميكن �أن حتقق منواً كبرياً يف ال�سنوات
املقبلة ،ه��ي زي��ت ال��زي��ت��ون ،منتجات
الأل��ب��ان والأج��ب��ان ،الفاكهة املجففة
واملك�رسات ،الأغذية املعلبة والنبيذ.

زيت الزيتون  ..األكثر شهرة

وتتوقع ايدال يف درا�ستها وجود فر�ص منو
يف �إنتاج زيت الزيتون البكر املمتاز من
�أ�صناف جديدة من الزيتون ،كما اعتربت
�أن زيوت الزيتون بنكهة الأع�شاب والتوابل
املختلفة ،مع تزايد �شعبيتها ،مت ّثل فر�صة
ا�ستثمارية جيدة يف ال�سوق اللبنانية.

ويعترب زيت الزيتون من بني املنتجات
الغذائية ال�صناعية اللبنانية الأك�ثر
�شهرة ،وهو يكت�سب املزيد من الفر�ص
يف كل من الأ�سواق املحلية والعاملية،
نظراً �إىل جودته و�أ�سعاره التناف�سية.
ويف عام  ،2015بلغت �صادرات زيت
الزيتون  25.7مليون دوالر ،بزيادة
ق��دره��ا  % 27ع��ن م�ستويات .2014
وتذهب  % 21من هذه ال�صادرات �إىل
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،تليها
ال�سعودية بـ .% 20
الألبان والأجبان ..فر�ص واعدة ووفق ًا
لـ«ايدال» يحمل قطاع �صناعة منتجات
الأل��ب��ان والأج��ب��ان ف��ر���ص� ًا لل�صناعة
ال��ع�����ض��وي��ة .وال �سيما �أن «اه��ت��م��ام
امل�ستهلكني اللبنانيني بال�صحة والعافية
ينمو ب�رسعة ،ما يخلق فر�ص ًا جديدة
لت�صنيع منتجات الألبان الع�ضوية ،وال
�سيما تلك التي ت�ستهدف الأطفال.
وا���س��ت��ورد لبنان ع��ام � 2015أل��ب��ان� ًا
و�أجبان ًا بقيمة  307ماليني دوالر ،فيما
�صدر فقط بقيمة  7ماليني دوالر .ت�شري
ّ
الدرا�سة �إىل �أنه يوجد يف لبنان نحو 31
ترتكز يف البقاع،
م�صنع �ألبان و�أجبان ّ
حيث يوجد  17م�صنع ًا ،وجبل لبنان
حيث يوجد  11م�صنع ًا.
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وحلظت درا�سة «�إي���دال» طلب ًا متزايداً
على احلليب النباتي مثل حليب ال�صويا،
حليب جوز الهند ،حليب ال�شوفان وحليب
وبناء عليه ،ترى يف هذا التوجه
اللوز.
ً
�صناعة نامية .كذلك� ،إن الطلب العاملي
على منتجات الكينوا �أدى �إىل ظهور
منتجات جديدة يف جمال �إنتاج الكينوا،
فبات هناك طلب على طحني الكينوا،
رقائق الكينوا وحبوب الكينوا ،وبالتايل
ت��رى امل�ؤ�س�سة فر�ص ًا لال�ستثمار يف
هذا املجال ،خ�صو�ص ًا �أن �إنتاج الكينوا
عاملي ًا بلغ عام  2013نحو � 114ألف طن.

مستقبل النبيذ:
طلب على النوعية الفاخرة

قيمة
و�إذ توقعت «�إيدال» فر�ص ًا ا�ستثمارية ّ
يف �صناعة النبيذ ،ربطت ه��ذا النجاح
بالتحول نحو �إنتاج نبيذ عايل اجلودة
ّ
موجه �إىل متذوقي النبيذ ال��راق��ي .ويف
الواقع ،تبلغ قيمة �صناعة النبيذ اللبناين
 41مليون دوالر ،وتعتمد بنحو رئي�سي
على ال�صادرات .ي�شمل هذا القطاع 40
م�صنع نبيذ 21 ،منها يف البقاع ،وتنتج
نحو  8.5ماليني زجاجة نبيذ �سنوي ًا،
بحيث ي�سيطر م�صنعو ك�سارة وكفريا على
وي�ص ّدر
ما يقارب ن�صف قيمة الإنتاجَ .
النبيذ اللبناين �إىل �أكرث من  40بلداً ،وت�شري
الأرقام �إىل �أن  % 32من �صادرات النبيذ
موجهة �إىل بريطانيا و� % 17إىل فرن�سا.
العدد  160ني�سان 2017
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ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفقا 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 منتجغات �صاحلة للأكل ،وكذلك الف�صول 15
وحتى الف�صل  24وهي تت�ضمن ال�شحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية ،ف�ضال عن اللحوم واال�سماك
املح�رضة واخل�ضار والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة وامل�رشوبات والنبغ وم�صنوعاته.
تعترب ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات من اهم ال�صناعات اللبنانية واكرثها ا�ستقطابا للر�ساميل املوظفة يف
ال�صناعة واليد العاملة ال�صناعية ،ويقدر حجم االنتاج يف هذه ال�صناعات باكرث من  1,7مليار دوالر وتبوات هذه
ال�صناعاتال�صدارةلناحيةعددامل�ؤ�س�سات( )%18,2واليدالعاملة()%24.9واالنتاج()%25.7والقيمةامل�ضافة
(.)% 26.3
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عجز بين اإلستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2016
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  2016مليار و  367مليون دوالر اي بارتفاع ن�سبته
 % 4,7مقارنة مع العام  2015حيث بلغ العجز يف امليزان التجاري مليار و  306مليون دوالر.
وجتدر اال�شارة اىل �أن قيمة �صادرات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2016بلغت  491,1مليون دوالر مقابل
 523,8مليون دوالر خالل العام  2015اي بانخفا�ض ون�سبته .% 6.3
اما م�ستوردات ال�صناعات الغذائية خالل العام  2016بلغت مليار و  858.1مليون دوالر مقابل مليار و 829.7
مليون دوالر خالل العام  2015اي بارتفاع ون�سبته % 1,6
ومن هذه ال�صناعات الغذائية نرى انه بالن�سبة للدهون والزيوت بلغ العجز يف امليزان التجاري  118,9مليون
دوالر
اما بلن�سبة للخ�ضار والنباتات والفواكه امل�صنعة كان هناك فائ�ض يف امليزان التجاري وقدره  19.8مليون دوالر .
اما امل�رشوبات فقد بلغ العجز يف امليزان التجاري فيها  53.6مليون دوالر.
�صادرات ال�صناعات الغذائية (الف دوالر)

2012

2013

2014

2015

2016

30,804

36,531

32,780

33,669

39,338

� -4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها
 -15دهون وزيوت
 -16حلوم وا�سماك م�صنعة
 -17م�صنوعات �سكرية
 -18كاكاو وم�صنوعاته
 -19م�صنوعات من حبوب او دقيق
 -20خ�رض ونباتات وفواكة م�صنعة
منوعة
 -21م�صنوعات غذائية ّ
 -22م�رشوبات
 -23بقايا الأغذية
 -24تبغ

20,437

م�ستوردات ال�صناعات الغذائية (الف دوالر)

املجموع

� -4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها
 -15دهون وزيوت
 -16حلوم وا�سماك م�صنعة
 -17م�صنوعات �سكرية
 -18كاكاو وم�صنوعاته
 -19م�صنوعات من حبوب او دقيق
 -20خ�رض ونباتات وفواكة م�صنعة
منوعة
 -21م�صنوعات غذائية ّ
 -22م�رشوبات
 -23بقايا الأغذية
 -24تبغ

املجموع

8,925

21,290
26,711

40,947

39,193

9,389

20,800
44,684

40,525

38,666

8,883

24,858
50,675

51,401

46,515

6,205

7,421

14,454

16,738

72,208

77,933

36,126

38,038

38,924

49,514

108,449

115,956

127,738

126,588

108,524

79,973

100,009

101,795

82,042

63,253

13,043

25,350

17,646

51,837
3,345

71,027
7,922

83,147
3,712

88,570

72,234

1,238

1,981

22,206

431,913

498,553

556,855

523,804

491,046

2012

2013

2014

2015

2016

297,179

351,303

401,949

307,214

292,327

102,465

114,341

116,359

99,877

103,807

81,391

92,459

95,810

94,538

194,601

162,981

199,454

176,423

208,295

242,455

243,864

278,694

272,636

178,426

194,150

202,888

196,903

213,336

112,632

112,578

142,732

123,667

143,352

144,379
338,940

1,894,473

137

89,839

124,232
270,905

1,960,781

164,853

164,018

202,870

73,184

169,064

186,892

158,215

88,566

132,014
225,097

2,001,026

92,013

88,734

86,638

124,892
176,882

1,829,746

116,886
173,925

1,858,101
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تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية:

1.960.8

باملقارنة بني االعوام  2012و  2016فقد ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�صناعية الغذائية من 431.9
مليون دوالر يف العام  2012اىل  491مليون دوالر يف العام . 2016
�شكلت هذه ال�صادرات ما ن�سبته  % 9.6من اجمايل ال�صادرات اللبنانية يف العام  ، 2012و�صوال
اىل  % 16.5يف العام .2016
يف املقابل انخف�ضت قيمة م�ستوردات ال�صناعات الغذائية من مليار و  894.5مليون دوالر يف العام
 2012اىل مليار و  858.1مليون دوالر يف العام .2016
�شكلت هذه امل�ستوردات ما ن�سبته  % 8.9من اجمايل امل�ستوردات اللبنانية يف العام 2012
وارتفعت اىل  % 9.9يف العام .2016

ولكو بي

مبتيكو
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 1-1صناعة الدهون والزيوت

ب المستوردات

أ -الصادرات

ارتفعت قيمة �صادرات الدهون والزيوت من 30.8
مليون دوالر يف العام  2012اىل  39.3مليون
دوالر يف العام 2016وذلك بن�سبة .% 27.6
ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات الدهون
والزيوت عام  2016بن�سبة  % 17.8تلتها الواليات
املتحدة االمريكية بن�سبة  .% 14.1ثم االمارات
العربية املتحدة بن�سبة  % 9.5وهولندا بن�سبة 8.2
 %والكويت بن�سبة  % 8.1وفرن�سا بن�سبة % 7.1
والعراق بن�سبة .% 6.5

انخف�ضت قيمة م�ستوردات الدهون والزيوت
من  194.6مليون دوالر يف العام  2012اىل
 158.2مليون دوالر يف العام  2016وذلك
بن�سبة .% 18.7
ت�صدرت اوكرانيا اهم موارد ا�سترياد الدهون
والزيوت يف العام  2016بن�سبة  % 28.5تلتها
تركيا بن�سبة  % 10.8وماليزيا بن�سبة % 10.5
وال�سعودية بن�سبة  % 10.3ورو�سيا بن�سبة 7.8
 %وم�رص بن�سبة .% 7.2

 2-1صناعة الخضار والنباتات والفواكه

ب المستوردات

أ – الصادرات

ارتفعت قيمة م�ستوردات حم�رضات اخل�ضار
والنباتات والفواكه من  73.2مليون دوالر يف العام
 2012اىل  88.7مليون دوالر خالل العام 2016
اي بن�سبة % 21.2
ت�صدرت االرجنتني اهم موارد ا�سترياد حم�رضات
اخل�ضار والنباتات والفواكه بن�سبة  % 55تليها
تايالند بن�سبة  % 12.1ثم هولندا % 6.6
وال�سعودية بن�سبة  % 5.2ثم فرن�سا بن�سبة % 5.1
و�سوريا وايطاليا وم�رص بن�سبة  % 4.9لكل منها.
جتدر اال�شارة كما ذكرنا �سابقا اىل انه بالن�سبة
ملح�رضات اخل�ضار والنباتات والفواكه كان هناك
فائ�ض يف امليزان التجاري وقدره  19.8مليون دوالر.

ا�ستقرت قيمة �صادرات حم�رضات اخل�ضار
والنباتات والفواكه حيث كانت  108.4مليون
دوالر يف العام  2012فا�صبحت  108.5مليون
دوالر يف العام  2016اي بفارق ال يذكر ،فقد
ارتفعت قليال يف ال�سنوات  2013و  2014و
 2015ثم انخف�ضت اىل نف�س امل�ستوى.
ت�صدرت ال�سعودية ا�سواق �صادرات حم�رضات
اخل�ضار والنباتات والفواكه بن�سبة % 20.6
وتلنها الواليات املتحدة االمريكية بن�سبة % 8
ثم هولندا بن�سبة  % 6.3والعراق بن�سبة 6.1
 %واملانيا بن�سبة  ،% 6ثم الكويت بن�سبة 5.7
 %وقطر بن�سبة % 5

قرطاس
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 3-1صناعة المشروبات
تت�ضمن �صناعة امل�رشوبات م�صانع امل�رشوبات الروحية وم�صانع النبيذ وم�صانع امل�رشوبات املرطبة واملياه .

يف العام  2016ا�ست�أثر العراق  % 22من اجمايل �صادرات �صناعة امل�رشوبات وتليه الواليات
املتحدة االمريكية بن�سبة  % 8ومن ثم هولندا بن�سبة  % 7.3ويليها فرن�سا بن�سبة  % 6واالردن
بن�سبة  % 3.9وال�سعودية بن�سبة .% 3.7
اما بالن�سبة للم�ستوردات يف العام  2016فقد ا�ست�أثرت فرن�سا بن�سبة  % 16.5من م�صادر امل�رشوبات
امل�ستوردة يف لبنان وتليها ال�سعودية بن�سبة  % 10.5واملانيا بن�سبة  % 7.1والنم�سا  % 6.2وايطاليا
.% 3.3
المصدر - :مديرية الجمارك اللبنانية

شركة ايسكو للصناعة والتجارة
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مقابلة
دعا الى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع الصناعات الغذائية

عيتاني :مستعدون للوقوف إلى جانب المستثمرين

لي�س يف لبنان فح�سب� ،إمنا يف دول العامل كافة يحظى قطاع ال�صناعات الغذائية باهتمام متزايد ملا
يوفره من فائدة تتكامل مع القطاع الزراعي بالإ�ضافة �إىل �أهميته على ال�صعيد الإ�سرتاتيجي والأمن
الغذائي وم�ساهمته يف االكتفاء الذاتي للدول.
ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية امل�ساهم الرئي�سي يف االقت�صاد اللبناين� ،إذ �شكّلت منتجاته عام ، 2011
ما يقارب  26,3يف املئة من �إنتاج القطاع ال�صناعي وحواىل  2,2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل .كما
�أنه القطاع الأكرث توفريا لفر�ص العمل من �ضمن القطاع ال�صناعي ،حيث يوفر نحو  20,607فر�صة عمل� ،أي
ما يوازي ن�سبة  25يف املئة من اليد العاملة ال�صناعية.
ت�شكل هذه الأرقام م�ؤ�رشا قويا على �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به ال�صناعات الغذائية يف االقت�صاد
اللبناين كقطاع �صناعي رئي�سي يحقق منوا �سنويا مبعدل  7يف املئة .ويجذب امل�ستثمرين �إذ يتمتع
املتخ�ص�صة وذات الكلفة املنخف�ضة ،ووجود روابط وثيقة مع
مبيزات تناف�سية تتمثل بتوفّر اليد العاملة
ّ
قطاع زراعي قوي ومتن ّوع ،ودعم ًا م�ؤ�س�ساتي ًا من احلكومة عرب توفّر م�ؤ�س�سات لالختبار والبحث والتطوير
(مبا يف ذلك  3خمتربات) ومدر�سة مهنية متخ�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية� ،إ�ضافة اىل �شهرة املطبخ
اللبناين عاملي ًا.
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وفق ًا ملدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع
اال�ستثمارات يف لبنان «ايدال» املهند�س
نبيل عيتاين «�أث��ب��ت القطاع ،على مر
ال�سنوات� ،أن��ه يتمتع مبقومات عديدة
جعلته يح ّقق قفزة نوعية يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،وال�سيما خ�لال العام 2014
حيث �سجلت �صادراته معدالت قيا�سية
معتمدا على ال�سعي احلثيث م��ن قبل
القيمني على م�ؤ�س�سات الت�صنيع الغذائي
�إىل مواكبة �أحدث املوا�صفات واملعايري
الدولية يف الإنتاج والتو�ضيب .و�أعلن �أنه
«رغ��م �أزم��ة �إقفال احل��دود الربية التي
انعك�ست ت��راج��ع��ا حم����دودا يف حجم
�صادرات القطاع للعام � ،2015ش ّكلت
�صادراته نحو  36,5يف املئة من �إجمايل
ال�����ص��ادرات ال�صناعية ،ب��زي��ادة بلغت
ن�سبتها  32يف املئة بني  2011و.2015
ارتفاع حجم الإ�ستثمار
و�إذ ك�شف عيتاين عن �أن «درا�سة �أعدتها
بينت �أن عدد م�ؤ�س�سات
�إيدال عن القطاع ّ
هذا القطاع بات ي�شكل �أكرث من  20,35يف
املئة من جمموع امل�ؤ�س�سات ال�صناعية»،
�أعلن �أن «حجم اال�ستثمار يف القطاع
ارتفع ،بحيث و�سع العديد من امل�صانع
طور �آالته ومعداته،
خطوط �إنتاجه كما ّ
و�أُن�شئت العديد من الوحدات ال�صناعية
اجل��دي��دة م��ع �إدخ���ال �إن��ت��اج جديد �إىل
الأ�سواق م�ستندة اىل هذا الطلب».
و�أكد �أن «م�شاريع ال�صناعات الغذائية
اجل��دي��دة ك��ان��ت م��ن ب�ين امل�ستفيدين
الرئي�سيني من حوافز و�إعفاءات قانون
ت�شجيع اال�ستثمارات» .وقال« :منذ بدء
العمل بهذا القانون يف العام  ،2003فاقت
قيمة هذه امل�شاريع  107ماليني دوالر
�أمريكي .ووفرت نحو  1340فر�صة عمل.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أنه من بني
هذه امل�شاريع ،اربعة ا�ستفادت من حوافز
«اي��دال» يف تو�سيع من�ش�آتها وخطوط
�إنتاجها خالل العامني املا�ضيني ،فاق
جمموع قيمتها اال�ستثمارية  72مليون
دوالر وحدها».

الترويج والتسويق

و�أك���د عيتاين «�أن ق��ط��اع ال�صناعات
الغذائية يزخر بالفر�ص غري امل�ستثمرة
وباملقومات الواعدة واجلهوزية للنمو».
و�شدد على «�أن تنمية القطاع مرتبطة
ّ

منذ بدء العمل بقانون
تشجيع االستثمارات
في العام  ،2003فاقت
قيمة المشاريع في قطاع
الصناعات الغذائية الـ 107
ماليين دوالر ووفرت نحو
 1340فرصة عمل
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى بالقدرة
على ترويج وت�سويق هذا الإنتاج الذي
ب��ات على م�ستوى ع���الٍ م��ن اجل���ودة،
م��ع��ت�براً �أن اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��ط��رق
امل��ت��ب��ع��ة ح��ت��ى ال��ي��وم وال��ت��ي تتمثل
بامل�شاركة يف املعار�ض والن�شاطات
الدولية املتخ�ص�صة مبو�ضوع الغذاء
هي �إحدى الطرق ال�صحيحة نحو حتقيق
هذا الهدف ،لكنها لي�ست الوحيدة» .ور�أى
�أن «تطوير الإنتاج والتو�ضيب والتقدم
يف مو�ضوع مواكبة املعايري العاملية
ومعايري �سالمة الغذاء� ،إ�ضافة �إىل درا�سة
الأ�سواق املحتملة واالنتقال من الت�سويق
يف املجتمعات الإثنية �إىل الت�سويق يف
املجتمعات العاملية ،كلها خطوات تندرج
يف �إطار اال�سرتاتيجيات الطويلة الأمد
التي تعتمد على ر�ؤية م�ستقبلية وا�ضحة
لكيفية امل�شاركة يف ه��ذه الن�شاطات
و�آلية الدعم احلكومي واملجتمع الدويل.
كما �أنها ُتعترب عنا�رص �أ�سا�سية يف �سبيل
حتقيق الهدف املن�شود» .ودعا «يف هذا

يستمر العمل من أجل
تحقيق األهداف المشتركة
بين ايدال ونقابة الصناعات
الغذائية ومنها الترويج لهذه
الصناعات وعولمتها وزيادة
صادراتها ومساعدة منتجاتها
في ولوج األسواق العالمية
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الإط��ار من تن�سيق اجلهود بني النقابة
والقطاع العام لتكون اخلطوات املتخذة
�أكرث فاعلية وت�أثريا».

المعارض الدولية

و�شدد عيتاين على �أن «امل�ؤ�س�سة العامة
ّ
لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان «ايدال»
مل توفر �أي جهد لدعم م�شاركة ال�صناعات
الغذائية اللبنانية يف املعار�ض الدولية.
وك���ان م��ن نتائج ه��ذا ال��دع��م ات�ساع
ن�سبة امل�شاركة من قبل ال�صناعات
الغذائية اللبنانية يف املعار�ض الدولية،
فارتفعت ن�سبة امل�شاركة يف معر�ض
غلفود يف العام  2010على �سبيل املثال
ال احل�رص من ح��واىل  30عار�ضا اىل
 53عار�ضا يف غلفود  .2016هذا ف�ضال
عن مبادرات �أخرى لدعم �صادرات هذا
القطاع وت�سهيل دخولها �إىل الأ�سواق
و�أب��رزه��ا اجل�رس البحري لل�صادرات
اللبنانية  M.Lebال��ذي ا�ستحوذت
�صادرات ال�صناعات الغذائية عربه على
ن�سبة  9يف املئة من جمموع الب�ضائع
امل�صدرة».
ّ
و���ش� ّ�دد على «�أن «اي����دال» تتلقف كل
مبادرة من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير
ه��ذا القطاع وتعزيز مكانته وقدرته
التناف�سية على ال�صعيدين املحلي
والدويل .و�أعلن عن «ا�ستمرار العمل من
�أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة مع نقابة
ال�صناعات الغذائية ومنها الرتويج لهذه
ال�صناعات وعوملتها وزيادة �صادراتها
وم�ساعدة منتجاتها يف ولوج الأ�سواق
العاملية».
ودع���ا جميع املعنيني بال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة��� ،س��واء م��ن القطاعني العام
واخل��ا���ص ،للنظر �إىل ه��ذه ال�صناعة
كقطاع واعد ،كما دعا اىل �شبك الأيدي
لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لها
ت��ب��د�أ م��ن حت�سني الإن��ت��اج والتو�ضيب
وتنتهي عند الت�سويق والرتويج.
و�أعلن ا�ستمرار ا�ستعداد «ايدال» الكامل
واملطلق للوقوف �إىل جانب امل�ستثمرين
يف ه��ذا القطاع ومواكبة م�شاريعهم
وت�سهيلها� ،إ�ضافة �إىل موا�صلة امل�ساعدة
وامل�����س��ان��دة يف ال�ت�روي���ج مل��ا ل��ه من
انعكا�سات �إيجابية على �صورة لبنان يف
اخلارج.
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سوناكو  41 ..عاماً من التألق في عالم الصناعات الغذائية

نصراوي :القطاع أمام مرحلة جديدة

يعترب جورج ن�رصاوي �أحد الر ّواد يف قطاع ال�صناعات الغذائية،
فمعه �سارت �سوناكو الربيع على مر ع�رشات ال�سنوات على طريق
والتو�سع ،فح ّطت رحالها يف �أكرث من  75بلداً يف العامل،
التق ّدم
ّ
حتى �أ�صبح خبرياً يف �ش�ؤون القطاع ،ال بل مرجع ًا حتى ملناف�سيه
الذين ال يبخل عليهم بالن�صيحة .كيف وال وهو عميد ال�صناعات
الغذائية ويعترب نف�سه �أول املعنيني بنجاح القطاع وال �سيما
يف الأ�سواق اخلارجية التي من �ش�أنها تلبية طموح ال�صناعيني
اللبنانيني الذي ي�صفهم باملقاومني �إذ �سمحت لهم مبادراتهم
ٍ
أجنازات ق ّل نظريها يف ظل غياب دعم الدولة.
الفردية بتحقيق �
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م��وج��ة ال��ت��ف��ا�ؤل ال��ت��ي ت��ع��م القطاع
ال�صناعي يف الوقت الراهن من دون �شك
طاولت ن�رصاوي ،الذي �أكد يف حديث
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �أننا «نقف
اليوم �أمام مرحلة جديدة يف القطاع،
فبعد �أن كان اهتمام امل�س�ؤولني من�صب ًا
على قطاعي ال�سياحة واخل��دم��ات يف
املا�ضيُ ،يلم�س حالي ًا لدى امل�س�ؤولني
نية لتنمية القطاع ال�صناعي ،وال �سيما
�أن اخلطاب الرئا�سي ت�ضمن يف �إحدى
فقراته دع��م القطاع ،م��ا يدفعنا اىل
تفا�ؤل كبري بامل�ستقبل».
و�أك��د �أن «اتفاق ًا عقد بني ال�صناعيني
ووزير ال�صناعة د .ح�سني احلاج ح�سن
يق�ضي بو�ضع خطة لإحياء القطاع عرب
منح حماية له �أ�سوة بالدول الأخ��رى
التي متنع الإغ��راق عرب تقدمي حماية
للمنتجات».
وق���ال�« :أب���دى ال��وزي��ر د .احل��اج ح�سن
تفهم ًا كبرياً ونحن ب�صدد حت�ضري تقرير
تغرق منتجاتنا.
عن �أهم الأ�سواق التي ّ
وه��ذا �سيكون �أم���راً مفيداً لي�س فقط
للقطاع� ،إمنا للدولة التي �ستتمكن من
زيادة مداخيلها .وكجمعية �صناعيني
�رشحنا هذا املو�ضوع لرئي�س احلكومة
�سعد احلريري».
و�أ�ضاف« :ن�شعر اليوم �أن هناك تفاهم ًا
واتفاق ًا تام ًا بني امل�س�ؤولني على �إعادة
النهو�ض بالبلد ،وبد�أنا نلحظ دوران
عجلة العمل يف بع�ض ال��وزارات ،حيث
التقيد بت�رشيع القوانني .لكن �إعادة
يتم
ّ
ت�صويب م�سار الأمور حتتاج �إىل بع�ض
الوقت وعلينا �أن مننح الفر�ص ع ّلنا
ن�سري بالقطاع على الطريق ال�صحيحة».

ضرورة دعم القطاع

و���ش� ّ�دد ن����صراوي على «��ض�رورة دعم
قطاع ال�صناعات الغذائية الذي يعترب
�أح��د �أق��وى القطاعات ال�صناعية التي
تخلق فر�ص عمل والتي تقوي قطاعات
�أخرى وال �سيما القطاع الزراعي «.
واع��ت�بر �أن «الأزم����ة ال�سورية حملت

تداعيات �سلبية كثرية على القطاع� ،إذ
�إن �إقفال املعابر احلدودية �أدى دوراً
�أ�سا�سي ًا يف تراجع حجم ال�صادرات.
فمع �إقفال املعابر ارتفعت كلفة نقل
املنتجات اىل الأ�سواق العربية ،ما رفع
جزءاً من قدراتها
من �أ�سعارها و�أفقدها ً
التناف�سية».
ور�أى �أن «امل�صانع ال�سورية التي �أن�شئت
يف لبنان كان لها اي�ض ًا ت�أثري �سلبي
على القطاع� ،إذ �إنها عملت من دون
�ضوابط ومل تخ�ضع لر�سوم �أو �رضائب،
كما ا�ستفادت من الثقة التي يوليها
امل�ستهلكون لل�صناعة اللبنانية� ،إذ �إن
بلد من�ش�أ منتجاتها هو لبنان ما جعلها
مناف�س ًا حقيقي ًا للمنتجات اللبنانية».
و�أ�شار اىل �أن «�إقفال امل�صانع يف �سورية
وانتقالها اىل دول �أخ���رى ك���الأردن،
تركيا وم�رص جعل كلفة �إنتاجها �أدنى
من الإنتاج اللبناين وبالتايل جعلها
مناف�سه له وال �سيما �أنها يف بحث دائم
عن �أ�سواق للت�رصيف بعد فقدانها لل�سوق
ال�سورية».
و�أعلن �أن هذه العوامل �أدت اىل تراجع
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية ب�شكل
كبري حيث ت�شري الإح�صاءات اىل تراجع
ال�����ص��ادرات خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث
الأخرية حواىل املليار دوالر.

ناقوس خطر

ودق ن�رصاوي ناقو�س اخلطر معترباً �أن
ّ
ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه ينذر
ب�إقفال العديد من امل�صانع اللبنانية.
و�شدد على �أن «ال�صناعيني ميكن �أن
ّ
ي�ستعي�ضوا ع��ن الأ���س��واق اخلارجية
املفقودة بال�سوق الداخلية �إذا ما جرى
احلد من اال�سترياد ومتكنت املنتجات
اللبنانية م��ن تلبية ح��اج��ات ال�سوق
كافة».
واذ �أك��د وج��ود فر�ص كثرية للإنفتاح
على �أ�سوق جديدة ك�سوق ال�صني وتركيا
وام�يرك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ،اع��ت�بر ان «ه��ذا
االمر يتطلب دعم ًا من الدولة ليتمكن
ال�صناعيون من اال�ستمرار والتقدم».

تنظيم القطاع

واعترب ن�رصواي �أن «على الدولة تنظيم
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وتطبيقها

على جميع امل�ؤ�س�سات دون ا�ستثناء �إذ �إن
القانون الذي ال ي�رسي على امل�ؤ�س�سات
التي ال يتخطى حجم �أعمالها املئة �ألف
دوالر خلق فو�ضى يف ال�سوق �إذ يدفع
التاجر �إىل التعامل مع تلك ال�رشكات
بغية التهرب من هذه ال�رضيبة».
و�أ���ش��ار اىل �أن «وج���ود املناف�سة يف
القطاع �أمر طبيعي ،فمع ارتفاع �إنتاجية
امل�����ص��ان��ع ي��ك�ثر ال��ب��ح��ث ع��ن �أ���س��واق
الت�رصيف التي ي�ؤدي �ضيقها اىل خف�ض
الأ�سعار بهدف بيع املنتجات».
ور�أى �أن «قطاع ال�سوبرماركت يف لبنان
يرفع حدة املناف�سة يف القطاع حيث
يعمد التجار وب�سبب املناف�سة بينهم
�إىل فر�ض مبلغ معينّ �أو ثمن للرفوف
ما ي�ؤدي اىل تخفي�ض يف الأ�سعار بني
امل�صانع بهدف �ضمان وجود منتجاتهم
يف الأ�سواق».
ويف ح�ين دع���ا اىل «ف��ر���ض ق��ان��ون
يحمي ال�صناعي وينظم عمل قطاع
ال�سوبرماركت يف �أنٍ واحد» ،ك�شف �أن
«نقابة ال�صناعات الغذائية ا�ستقدمت
يف املا�ضي خ��ب�يراً �أوروب���ي��� ًا وج��رت
درا���س��ة ال��ق��ان��ون و�آل��ي��ة تنظيم قطاع
ال�����س��وب��رم��ارك��ت وق��دم��ت��ه اىل وزارة
الإقت�صاد بهدف تنظيم القطاع� ،إال �أنه
بقي يف الأدراج».
وك�شف �أن «النقابة عملت على م�شاريع
قوانني كثرية� ،إال �إن ع��دم اال�ستقرار
ال�سيا�سي يف البلد وما نتج منه من �شلل
وخلل يف �أداء امل�ؤ�س�سات انعك�س ب�شكل
�سلبي على جهودها».

صناعيون شجعان

ورد النجاح الكبري الذي ت�شهده امل�صانع
ّ
يف القطاع اىل روح املبادرة وال�شجاعة
التي يتمتع بها ال�صناعي اللبناين وقال:
«ال�صناعي اللبناين ي�ستحق و�سام ًا فهو
مقاوم وم��ق��دام� ،إذ يخرج من ال�سوق
اللبنانية م�شارك ًا يف معار�ض عاملية
بزخم لإدراك��ه التام �أن �ضيق ال�سوق
و�شدة املناف�سة فيها ال ت�سمح
اللبنانية ّ
له بتحقيق تطور ومنو ير�ضي طموحاته.
وفع ًال فتحت تلك املعار�ض �آفاق ًا وا�سعة
وعرفته �إىل �أ�سواق العامل وم ّكنته
�أمامه ّ
من ت�سويق �إنتاجه».
و�شدد على �أن��ه «خ�لال تر�ؤ�سه نقابة
ّ
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�أ���ص��ح��اب ال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة فتح
املجال �أمام القطاع كام ًال للم�شاركة
يف املعار�ض العاملية املتخ�ص�صة
حتت �شعار املطبخ اللبناين الذي �أحبته
�شعـوب الـعـالـم وا�ستهلكت منتجاته
ما و�ضع القطاع على �سكة من النجاح
امل�ستمر».
ال�سباق يف
كان
«لبنان
أن
�
اعترب
و�إذ
ّ
املنطقة العربية ككل �إىل ت�صدير الطعام
العربي واملطبخ اللبناين»� ،أ�سف لأن
«بع�ض الدول التي كانت ت�ش ّكل �أ�سواق ًا
للمنتجات اللبنانية ،عمدت اىل ت�صنيع
وت�صدير منتجات ذات هوية لبنانية
كر�سها القطاع
م�ستفيدة من الثقة التي ّ
با�سم ال�صناعة اللبنانية».
و�أ���ش��ار اىل �أن «ه��ذا الأم��ر يق ّل�ص من
ح�صة ال�صناعة اللبنانية يف الأ�سواق
اخلارجية ،ما ي�س ّلط ال�ضوء على �رضورة
اتباع خطوات جل�أت اليها بع�ض الدول
حلماية منتجاتها حيث عمدت وفق ًا
للقانون اىل ت�سجيل منتج واحد ب�إ�سمها
م��ا مينع ط��رح منتج �آخ��ر يف ال�سوق
يحمل نف�س الإ�سم» .و�أم��ل �أن «ت�ساعد
وزارة الإقت�صاد يف اال�ستفادة من هذا
القانون وت�سجيل ر�سمي ًا منتج «احلم�ص
ب��ط��ح��ي��ن��ة» كمنتج خ��ا���ص ب��ال��دول��ة
اللبنانية وال �سيما �أن مناف�سني كرثاً
ويف طليعتهم العدو الإ�رسائيلي جل�أوا
اىل تقليد هذا املنتج وبيعه يف الأ�سواق
اخلارجية نظراً للطلب املرتفع عليه».
ولفت اىل «�أن��ه يف ح��ال تو ّفر الدعم،
مي��ل��ك ال��ق��ط��اع �إم���ك���ان���ي���ات ك��ث�يرة
ل�ضخ ف��ر���ص عمل يف ال�����س��وق ورف��ع
ال�صادرات» .و�أ�شار اىل «وجود حتديات
مل تعالج على مر ال�سنوات و�أب��رزه��ا
كلفة معامالت الت�صدير التي ت�ضعف
من قدرات املنتجات التناف�سية مقارنة
م��ع املنتجات امل����صري��ة ،الأردن��ي��ة،
وال�سورية التي تتمتع بدعم من الدولة».
و�شدد على «�أنه يف الدول العربية وال
ّ
اخلليجية
�سيما
تتميز ال�صناعة بتدنيّ
ّ
كلفة �إنتاجها وت��واف��ر الدعم والبنى
التحتية الالزمة للقطاع يف حني يعاين
ال�صناعي اللبناين م��ن ارت��ف��اع كلفة
اال�ستثمار اىل حد كبري ما يقل�ص من
حجم اال�ستثمارات يف القطاع ويجعله
مت�أخراً عن نظرائه يف الدول تلك».
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مقابلة
سولينو  ..قصة نجاح سطّ رها شعار «البقاء للجودة»

غدار :دائمو اإلنفتاح على أسواق جديدة
�إنها ق�صة جناح �سطرتها
ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة
امل�����أك����والت ال��غ��ذائ��ي��ة
«�سولينو» ،بطلتها كانت
منتوجات عالية اجل��ودة
غزت �أ�سواق خمتلف الدول
على مر  22عام ًا.
«البقاء للجودة» �شعار
ع ّبد طريق النجاح �أم��ام
«�سولينو» التي �أ�ضحت
اليوم �إحدى �أبرز ال�رشكات
الرائدة يف قطاع ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ل��ب��ن��ان� ،إذ
و�ضعت منذ �إنطالقتها تقدمي
منتجات عالية اجلودة هدف ًا
لها ،ومت�سكت ب�شعارها
�سنوات طوال وكرّ�سته عرب
اتباع ا�سرتاتيجيات تعزّز
حر�صها ال��دائ��م و�سعيها
نحو الأف�ضل يف �صناعة
املنتجات ون�سج العالقات
مع زبائنها».
مل توفر «�سولينو» �أي جهد
�إال وبذلته يف �سبيل النجاح،
فا�ستثمرت كل خرباتها من
�أج��ل �إر���ض��اء زبائنها ،وال
�سيما تلك التي اكت�سبتها
من خالل تواجدها القوي يف
الأ�سواق املحلية واخلارجية،
�إ�ضافة اىل معرفتها ب�أ�صول
و�إجراءات التو�ضيب وال�شحن
اخلارجي».
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وف���ق��� ًا مل ��ؤ���س�����س وم���دي���ر ع���ام ��شرك��ة
«�سولينو» عبا�س غدار «حر�صت �سولينو
خالل ع�رشات ال�سنوات للمحافظة على
ال�سمعة الطيبة ،الأداء املتميز ،الإب��داع
امل�ستمر ،واملعاملة الراقية يف الأ�سواق
من خالل التوا�صل الإداري املثايل مع
فريق الت�صنيع ومواكبة احلداثة التي
�ساهمت يف تقدمي م�ستويات عالية من
متنوع ما و�ضع ال�رشكة
اجلودة و�إنتاج ّ
على �سكة النمو والتطور امل�ستمرين».

عوامل النجاح

وقال غدار� « :أف�سح تطور م�صنعنا املجال
�أمامنا لتقدمي الأف�ضل وب�أ�سعار منا�سبة
ي�سهل عملية ا�ستقطاب الزبائن وال
ما ّ
�سيما �أن حداثة امل�صانع تو ّفر ن�سبة �أمان
عالية للم�شغلني ،تتيح مراقبة اجلودة يف
جميع مراحل الإنتاج ،وت�ساهم يف تقدمي
�إنتاج مبرونة كبرية و�أداء متميز».
كر�ست
و�أ�ضاف« :كما �أن مراقبتنا الدقيقة ّ
جودة �إنتاج تتما�شى واملعايري العاملية
على م�ستوى ال�صناعة الغذائية ،من حيث
�صحة ونظافة الإنتاج وامل�ستوى العايل
يف الأداء ال��ذي تتيحه خطوط الإنتاج
املتطورة اىل جانب ق�سم البحث والتطوير
املتخ�ص�ص يف �إيجاد الآليات امل�ستحدثة
يف جميع مراحل الإنتاج».
وك�شف «�أن فريق عمل �سولينو خ�ضع
لربنامج متخ�ص�ص يف �إر�ضاء الزبائن
ما مكنه من اكت�ساب خربة عالية قوامها
االعتماد على خلفية عاملية �صناعية
م��ت��ط��ورة ،م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى تقاليد
ال�صناعة الوطنية اللبنانية وال��ذوق
اللبناين الأ�صيل واملتميز» .ولفت اىل �أن
«�سولينو عملت على مواكبة �شبه يومية
جلميع الزبائن من خالل تطوير �شبكة
امل��وزع�ين املنت�رشة حمليا وخارجيا،
كما �ضمنت متثي ًال م�رشف ًا ومعاملة
راقية للزبائن ذات ال�سحب املحدود مع
ذويهم يف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الكبرية
عرب �إن�شاء �شبكة مبيعات وت�سويق �سهلة
ومرنة مع الوكالء ونقاط البيع».

األسواق الخارجية

و�شدد غدار على �أن «اجلودة العالية التي
ّ
�رشعت �أمامه
يتمتع بها �إنتاج �سولينو ّ
الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة� ،إذ ينت�رش �إنتاج

حرصت سولينو خالل عشرات
السنوات للمحافظة على
السمعة الطيبة ،األداء
المتميز ،اإلبداع المستمر،
والمعاملة الراقية
�سولينو يف خمتلف دول العامل وت�أتي يف
طليعتها :اليمن ،اجلزائر ،الأردن� ،أفريقيا،
الكويت� ،سورية ،م�رص».
ت�سخر دائ��م � ًا كل
و�أك���د �أن «�سولينو
ّ
�إمكانياتها لي�س القتنا�ص الفر�ص
املتوافرة فح�سب� ،إمنا ل�صنعها وبالتايل
هي على ا�ستعداد ت��ام لتو�سيع �شبكة
زبائنها يف خمتلف دول العامل».
ولفت اىل �أن «�سولينو ال تخطو �أي خطوة
ع�شوائية ،بل تقوم بدرا�سات للأ�سواق
وبناء عليها تتخذ قرارها بفتح فروع
جديدة» .كما �أ�شار اىل �أن «واقع الدول
العربية يتطلب تفكرياً م ّلي ًا وتريث ًا قبل
الإقدام على �أي خطوة وال �سيما �أنه تقع
على عاتق �سولينو م�س�ؤوليات اجتماعية
و�إن�سانية جتاه موظفيها يف الدرجة
الأوىل».
ويف رد على �س�ؤال حول �إمكانية تو�سيع
�شبكة الأ����س���واق امل�����س��ت��وردة لإن��ت��اج
«���س��ول��ي��ن��و»� ،أك���د �أن «�سولينو دائمة
الإنفتاح على �أ���س��واق جديدة �إذ ت�ضع
ال�رشكة ب�شكل م�ستمر خطط ًا جتري يف
�إطارها عمليات تفاو�ض وبناء عالقات
تعاون مع م�ستوردين جدد».

إدارة الموارد البشرية

و�أ�شار غدار اىل �أن «�رشكة �سولينو تعري
�إدارة املوارد الب�رشية �أهمية كربى كونها
تركز
من �أهم وظائف الإدارة حيث �إنها ّ

سولينو دائمة اإلنفتاح
على اسواق جديدة إذ تضع
الشركة بشكل مستمر خطط ًا
تجري في إطارها عمليات
تفاوض وبناء عالقات تعاون
مع مستوردين جدد
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على العن�رص الب�رشي ال��ذي يعترب �أثمن
أث�يرا يف
م���ورد ل��دى الإدارة والأك�ث�ر ت �� ً
الإنتاجية».
و�شدد على «�أن �إدارة امل��وارد الب�رشية
ّ
تعني باخت�صار اال�ستخدام الأمثل للعن�رص
مل��ت��و َق��ع .وبالتايل
الب�رشي املتوفر وا ُ
وتطور وجناح �سولينو يعتمد على
تقدم
ّ
ّ
مدى كفاءة ،وق��درات ،وخ�برات كادرها
الب�رشي ،لذلك ن�ضع با�ستمرار الآليات
الكفيلة بتفعيل قدراته بدءاً من التخطيط
واالختيار والتدريب واحلوافز والتقييم».
وق��ال« :ال نتوانى عن بذل �أي جهد يف
�إدارة وتنمية امل��وارد الب�رشية كونها
ركن ًا �أ�سا�سي ًا وعن�رصاً فاع ًال اىل حد
كبري يف بناء �أي ا�سرتاتيجية تهدف اىل
حتقيق �أهداف ال�رشكة ،ولذلك ن�ستهدف
با�ستمرار تعزيز قدراتنا التنظيمية،
ون�سعى ب�شكلٍ متوا�صل اىل ا�ستقطاب
وت�أهيل الكفاءات الالزمة والداعمة لنا
يف عملية مواكبة التحديات احلالية
وامل�ستقبلية.
وك�شف عن �إج���راءات وخ��ط��وات كثرية
تتخذها �سولينو يف هذا املجال و�أبرزها
�إف�ساح املجال �أم��ام كادرها الب�رشي
ملواكبة التطور عرب االطالع على كل ما
هو جديد ،و�إر�سال امل�س�ؤولني اىل الدورات
التي ت�ساعد يف تنمية ق��درة املوظف،
�إ�ضافة اىل االتفاق مع بع�ض املنظمات
التي تعتني بالتنمية الب�رشية لزيارة
مقر ال�رشكة والتحدث �إىل املوظفني
و�إطالعهم على كل ما هو جديد ومفيد».

منتجات جديدة

ولفت غدار اىل �أنه «يف العام  ،2017ت�ضع
�سولينو �ضمن خططها ط��رح منتجات
جديدة يف الأ�سواق و�ستكون ك�سابقاتها
ذات قيمة غذائية كبرية �إذ تراعي معايري
اجل��ودة العالية وال�سالمة الغذائية من
حيث �صناعة املنتج وعملية التعبئة
وتكر�سها».
والتغليف التي تع ّزز جودته ّ
وق ّلل غ��دار من �أهمية التحديات التي
ت��واج��ه ال�صناعة يف لبنان وال��ع��امل
العربي ،قائ ًال�»:أ�صبحنا نتمتع مبناعة
تقينا م��ن ت��داع��ي��ات ه��ذه التحديات.
ك�صناعيني لبنانيني عاي�شنا ه��ذه
التحديات وتخطيناها بنجاح ومتكنا من
حتقيق جناحات متعددة رغم �صعوبتها».
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ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

مقابلة
معامل «سميح حسن اليمن وأوالده» ..العراقة في صناعة الطحينة والحالوة

اليمن :لمكافحة التزوير
زودتنا بالكثري
زيارتنا اىل تلك املعامل ّ
من درو�س النجاح� ،إذ يجل�س هناك مدير
«معامل �سميح ح�سن اليمن واوالده «ح�سن
اليمن ليتابع العمل بنف�سه وي�رشف عليه
يف كل مراحله ،ويهتم ب�أدق التفا�صيل
تفح�ص الإنتاج بنف�سه ل�ضمان
ويتعمد ّ
ّ
تقدمي �أعلى م�ستويات اجل��ودة ومعايري
ال�سالمة الغذائية للم�ستهلكني.

اندفاع دائم

�أتقن ح�سن اليمن ،من دون �شك � ،أ�رسار
رد جناح
النجاح على مر ال�سنوات� ،إذ ّ
«معامل �سميح ح�سن اليمن واوالده
حبهم ل�صناعتهم
«على مر  137عاما اىل ّ
وت��وق��ه��م �إىل حتقيق الأف�����ض��ل ما
يجعلهم يف ح��ال اندفاع
سل
كت «معامل سميح دائم ملراقبة العمل ومعاجلة
�أي م�شكلة �أو خلل يعرتي
حسن اليمن وأوال
ده» عملية الإنتاج».
ه�����ي �أح�����د
التوجه جعل
واعترب �أن «هذا
طريق التوسع إذ
ّ
من منتجات «معامل �سميح
امل�����ص��ان��ع
عمدت في الفترة
ح�سن اليمن واوالده «عنوان ًا
العريقة يف
للجودة يف لبنان واخل��ارج،
���ص��ن��اع��ة األخيرة الى استقدام
�إذ �إنها �إ�ضافة اىل انت�شارها
احل����ل���اوة آالت جدي
دة بغية رفع يف جممل ال�سوق اللبنانية،
تتمتع «معامل �سميح ح�سن
وا لطحينة
إنتاجية مصانعها
اليمن واوالده «بانت�شار وا�سع
يف لبنان،
يتنوع
يف الأ���س��واق اخلارجية ّ
ولها يعود الف�ضل يف �إدخ��ال
بني بريطانيا ،فرن�سا ،املانيا ،هولندا،
بلجيكا ،دول احلليج ،الواليات املتحدة،
هذه ال�صناعة اىل لبنان عرب
كندا ،وامريكا الالتينية».
�أ�صحابها الذين اكت�سبوا �أ�صول

هذه ال�صناعة من �شمال اليونان،
فتناقلوها بني جيلٍ و�آخر.
ع��ام � ،1882أب����صرت «معامل
�سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
ال��ن��ور ،ومعها ب���د�أت رواي��ة
جناح تتع ّدد ف�صولها عاي�شها
امل�ستهلكون يف لبنان واخلارج
على مدى �أكرث من قرن.
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التزام بالجودة

وقال اليمن« :نحن ملتزمون على الدوام
بتقدمي م�ستويات عالية من اجلودة لذلك
نراقب عمليات الإنتاج عن كثب ،وال �سيما
�أن �إنتاج الطحينة واحلالوة مير مبراحل
متعددة تتطلب �إجراءات متعددة من تعقيم
واختبارات ت�ضمن جودة املنتج .ولذلك
عمدنا منذ ع�رشات ال�سنوات اىل �إن�شاء
خمتربات داخل م�صانعنا ت�ضمن مطابقة
�إنتاجنا لأعلى معايري ال�سالمة الغذائية».
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و�شدد على ان «عملية �ضبط اجلودة يف
ّ
�صناعة الطحينة واحل�ل�اوة ق��د تكون
�أكرث تعقيداً مقارنة ب�صناعات �أخرى،
�إذ �إنها ال تزال تندرج �ضمن ال�صناعات
التقليدية ،فاحلداثة التي دخلتها ف�شلت
يف تقدمي م�ستويات جودة عالية ونكهة
جيدة ،ما ا�ستدعى التم�سك بطرق الإنتاج
التقليدية التي �شهدت على مر ال�سنوات
بع�ض اللم�سات التحديثية».

غش المستهلكين

ولفت اليمن اىل وج��ود حتديات كثرية
تواجه عمل ال�رشكة وي�أتي يف طليعتها
التزوير (انتحال �صفة) ال��ذي يتعر�ض
له ا�سمها ،حيث يعمد البع�ض اىل تقليد
املاركات والعالمات التجارية التي تتميز
لغ�ش امل�ستهلكني».
بها ،يف حماولة منه ّ
و�شدد على «�أن لهذه املمار�سات تداعيات
ّ
كثرية على عمل ال�رشكة� ،إذ �إن املنتجات
ال��ت��ي حتمل �أ���س��م��اء م���زورة ت��ع��اين من
انخفا�ض كبري يف م�ستويات اجل��ودة،
وهذا ما ي�ضع «معامل �سميح ح�سن اليمن
و�أوالده» واال���س��م ال��ذي جهدت �سنني
لبنائه يف دائ���رة اخل��ط��ر» .و�أع��ل��ن «�أن
ال�رشكة تالحق �أولئك املزورين قانوني ًا».

التوسع
طريق
ّ

و�أ�شار اليمن اىل �أنه «على الرغم من �أن
الأ�سواق عاي�شت يف الفرتة الأخرية حا ًال
من الركود ،فقد �سلكت «معامل �سميح
ح�سن اليمن و�أوالده» طريق التو�سع �إذ
عمدت اىل ا�ستقدام �آالت جديدة بغية
رفع �إنتاجية م�صانعها ملواكبة الطلب
املتزايد يف الأ�سواق».
واع��ت�بر �أن «ال�صناعة اللبنانية متلك
عدة تخولها املناف�سة يف الأ�سواق
امتيازات ّ
اخلارجية ،وال �سيما �أن اجلالية اللبنانية
بتعط�شها
تتميز
ّ
امل��وج��ودة يف اخل���ارج ّ
لإ�ستهالك املنتجات الغذائية اللبنانية».
ولفت اىل «وجود �أمور �إ�ضافية ت�ساهم يف
ا�ستمرارية ال�صناعة اللبنانية يف الأ�سواق
اخلارجية ،و�أهمها �شهرة املطبخ اللبناين».

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

املنت  -الدورة
�شارع االخطل ال�صغري
بناية غرابيت اوهانيان
خليوي ٩٦١ )3( 303282 - 292 :
هاتف ٩٦١ )1( 261609 :
فاك�س ٩٦١ )1( 267614 :
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

مقابلة
بيماتيك  ..رغيفكم الذي ال تمسه األيدي

خالد أحمد بكري« :للمغتربين» ٌ
فضل في نجاحنا

�إنه جناح قوامه االبتكار �صنعته بيماتيك على مدى  60عام ًا ،فمع اجلد «الفرّان» امل�ؤ�س�س �أحمد حممد
بكري ،بد�أت م�سرية «بيماتيك» التي طاف �إنتاجها يف كل �أنحاء العامل مت�سلح ًا بجودةٍ عالية يف
الت�صنيع وخدمات �صيانة حمرتفة ،جعلتا «بيماتيك» حتتل مركزاً كبرياً يف �صناعة معدات املخابز.
�أقدميتها يف جمال �صناعة اخلطوط الآلية مكّنتها من تبنّي �شعار «رغيفكم الذي ال مت�سه الأيدي» الذي
ي�شكل مدعاة فخ ٍر لها �إذ �أكدت عربه حر�صها على مراعاة �رشوط ال�سالمة الغذائية وقدرتها على تقدمي
الأف�ضل �إىل م�ستهلكيها يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
ورد رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة بيماتيك خالد �أحمد بكري «جناح
ّ
ال�رشكة اىل املغرتبني اللبنانيني الذين يعود �إليهم الف�ضل يف
انت�شار �صناعة الأفران اللبنانية يف جميع الدول� ،إذ يعمدون اىل
ت�أ�سي�س خمابز للخبز اللبناين �أينما وجدوا وهو ما ي�ؤكد حنينهم
وارتباطهم الدائم بوطنهم».

حسن إدارة

و�أ�شار بكري اىل «�أن انت�شار «بيماتيك» العاملي يعود اىل عدة
عوامل ،ف�إ�ضافة اىل اجلودة العالية تقدم بيماتيك خطوط �إنتاج
ممكننة بالكامل ،ومروحة وا�سعة من املنتجات يقارب عددها
الـ 55منتج ًا تتو ّزع بني عجانات وقطاعات وخفاقات وجميع
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�أن���واع �أف���ران اخلبز العربي والإف��رجن��ي ،الكروا�سون والكعك
واحللويات على �أنواعها».
واعترب �أن «ح�سن الإدارة ومتابعة �أدق تفا�صيل العمل م ّكن
بيماتيك لي�س من احلفاظ على كل النجاحات التي حققتها
فح�سب� ،إمنا و�ضعها على �سكة متوا�صلة من التطور والنمو يف
الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء».
ولفت اىل �أن «بيماتيك ت�ستثمر كل خربتها بهدف �ضمان جناح
زبائنها ،فتهتم بتفا�صيل م�شاريعهم كافة � ،إذ ت�ستلمها من �ألفها
اىل يائها حيث ت�ضع الدرا�سات وتر�سم اخلرائط وتعمل على تقدمي
منتج منا�سب لها».
وك�شف �أن «بيماتيك ت�ؤدي دوراً كبرياً يف ت�أهيل الكادر الب�رشي
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«الت�شدد يف تنفيذ القوانني ملنع �أي
ّ
كان من حماولة التحايل على القانون
وبالتايل حماية براءة االخرتاع التي
ت�شكل ن��ق��اط ق��وة ك��ب�يرة لل�رشكات
وت�ساهم يف تطورها وتو�سعها».
و�شدد على �أن «بيماتيك تعمل على
ّ
م��واك��ب��ة ح��اج��ات الأ����س���واق ب�شكل
م�ستمر� ،إذ يعمل فريق عملها ب�شكل
دائ��م على �إج��راء درا���س��ات للأ�سواق،
كما يزور املعار�ض الدولية والعاملية
ملواكبة �أي تطور حا�صل يف جمال
عمل ال�رشكة».

انفتاح خارجي

حيث يتوىل مهند�سوها تدريب فريق العمل يف امل�رشوع على
مدى �أ�شهر للت�أكد من قدرته على العمل بانتظام وحرفية تامة».
و�أعلن �أنه «بهدف �ضمان خدمات �صيانة �أف�ضل ،تعمل «بيماتيك»
على تزويد �أ�صحاب امل�شاريع بقطع غيار مع امل�رشوع ما ي�ؤمن
خدمات �صيانة �رسيعة ،ويف حال عدم وجود القطع الالزمة
تعمل بيماتيك على ت�أمينها خالل فرتة ق�صرية بوا�سطة DHL
اىل جميع الدول».

شهادات جودة

واعلن بكري ان ال�رشكة حائزة على �شهادات جودة عدة �أبرزها
نظام الأم��ان للمعايري الأوروب��ي��ة « »CE Markingوملعايري
اململكة العربية ال�سعودية (( SASOو�شهادة ULالأمريكية
�إ�ضافة اىل �شهادتي ايزو للم�صنع والإدارة العامة» .و�إذ ك�شف �أن
«بيماتيك حا�صلة على عدة جوائز وبراءة اخرتاع تتعلق بت�صاميم
القطاعات واخلمارات والرقاقات والأف��ران»� ،أمل من احلكومة

و�إذ �أ���ش��ار بكري اىل �أن « 80%من
�إنتاج بيماتيك يجري ت�صديره اىل الأ�سواق اخلارجية»� ،أو�ضح
�أن «عمل بيماتيك يف الأ�سواق اخلارجية ال يقت�رص على الت�صدير
فقط� ،إذ متلك م�صنع ًا يف م�رص جرى ت�أ�سي�سه لتلبية حاجات
ال�سوق امل�رصية التي تت�سم بكربها» .وك�شف �أن «عمل امل�صنع
هناك ح ّقق جناح ًا الفت ًا �إذ جرى جتهيز  450خمبزاً ممكنن ًا
بالكامل خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية».
و�أعلن �أن «لبيماتيك فرع ًا يف تركيا ،حيث توجد �صالة عر�ض
وفريق عمل يهتم بخدمات ما بعد البيع وخدمات ال�صيانة».
واعترب «�أن انفتاح بيماتيك على الأ�سواق العاملية يعني لها
يو�سع �آفاق تطورها ومنوها .فال�سوق اللبنانية �صغرية
الكثري� ،إذ ّ
ن�سبي ًا وعلى �أي �رشكة تطمح �إىل النمو �أن تتخطاها لرتفع من
حجم مبيعاتها وحتقيق معدالت منو �أف�ضل».
ور�أى يف هذا «االنفتاح �أمراً مهم ًا جداً على ال�صعيد الإقت�صادي،
فا�ستمرارية ال�رشكات ومنوها ذات مفعول �إقت�صادي كبري �إذ من
�ش�أنه خلق املزيد من فر�ص العمل والتقليل من ن�سب البطالة
واحلد من الهجرة».
و�شدد على �أن «تو�سع بيماتيك هذا ي�أتي كثمرة لل�سيا�سات التي
ّ
تتبعها يف التعامل مع زبائنها الذي ي�شكل جناحهم دلي ًال حي ًا
على اجلهود الكبرية التي تبذلها حر�ص ًا منها على جناحهم
و�إميان ًا منها �أنهم مبثابة العمود الفقري الذي من �ش�أنه �إبقاء
بيماتيك �صامدة يف وجه �أي مناف�سات �أو �أزمات قد تع�صف يف
الأ�سواق».

تفاؤل وانفراجات

ويف �إطار حديثه عن �أزمات املنطقة وانعكا�سها على الإقت�صاد
اللبناين ،لفت بكري اىل �أن «عام  2016حمل �صعوبات اقت�صادية
كبرية جت ّلت برتاجع �أعمال ال�رشكات نتيجة �إحجام الكثريين
عن زيارة لبنان والتوا�صل مع ال�رشكات العاملة فيه» .وا�ستب�رش
بكري خرياً يف عام  ،2017معترباً �أن انتخاب رئي�س للجمهورية
�أ�ضفى �أج��واء �إيجابية على ال�صعد كافة ،حيث لوحظ وجود
انفراجات كثرية جت ّلت ب�شكل كبري يف �إعادة التوا�صل مع الزبائن
وال �سيما اخلليج العربي واللبنانيني املغرتبني.

مصنع بيماتيك في مصر
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مقابلة
 .. Vacuum Bagsربع قرن من الريادة في عالم الطباعة والتغليف

ّ
بالتطور
إدمون جعجع :ملتزمون

ت�ألقت  Vacuum Bagsيف
عامل التعبئة والتغليف،
على م��دى �أك�ثر م��ن ربع
ق��رن ،يف لبنان وال�رشق
الأو���س��ط� ،إذ جعلت من
«مواكبة التطور» فع ًال
م��رادف � ًا لعملها على مر
ال�سنني ،لتكون ال�س ّباقة يف
�إدخال كل جديد من جمال
إدمون جعجع
عملها �إىل الأ�سواق.
كانت االنطالقة مع خطوة �شجاعة اقدم عليها كل من
املرحوم ال�شيخ �سليم جعجع وال�سيد ادمون جعجع
يف عام  ،1992و�أدخلت مفهوم ًا جديداً �إىل الطباعة
والتغليف على م�ستوى القطاع ال�صناعي يف لبنان،
وفق ًا ملدير عام  Vacuum Bagsادمون
جعجع ف�إن « »Vacuum Bagsكانت �أول
من �أدخ��ل كي�س الـ vacuumاىل ال�سوق
اللبنانية وو�ضع القطاع ال�صناعي على
�سكة التطور واحلداثة يف جمال التعبئة
والتغليف ،والتي �أدت دوراً فعا ًال يف
تعزيز جودة املنتجات وتكري�سها».

إيجابيات كثيرة

ا�ستذكر جعجع يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» حتديات و�صعوبات كثرية
�شابت انطالقة � vacuum bagsإذ كان
من ال�صعب �إقناع ال�صناعيني ب�سلوك
طريق ج��دي��دة تتطلب بع�ض املهارات
وترفع من تكلفة الإن��ت��اج» .واعترب �أنه
«رغ��م �صعوبة املهمة مل ينجح الي�أ�س
يف التغلغل اىل �أعماقه و�أعماق �رشيكه
املرحوم �سليم جعجع �آنذاك ،فواظبا على
حتقيق �أهدافهما لإقتناعهما الكامل ب�أن
اعتماد التغليف ال�سليم واملتطور �سيحمل
�إيجابيات كثرية �إىل ال�صناعيني �إذ يرفع
من حجم �أع��م��ال امل�صانع و�أرباحها،
وبالتايل فهي طريق ال بد �أن ي�سلكوها
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وم� ّك��ن��ت ��شرك��ة
 Bagsم��ن اح��ت�لال موقع
ريادي بني ال�رشكات التي
حملت القطاع ال�صناعي
آفاق �أو�سع.
برمته نحو � ٍ
رب��ع ق��رن م��رت على تلك
الإن��ط�لاق��ة ،التي ال تزال
ت�����ش��ه��د حم��ط��ات ت��ط��ور
وتو�سع يخطوها مالكا
أنطوني جعجع
ال�رشكة ادم��ون وانطوين
�سليم جعجع يف �أحلك اللحظات على ال�صعيد
الإقت�صادي ،يف حماولة منهما للبقاء على �أهبة
الإ�ستعداد القتنا�ص �أي فر�صة تربز من �ش�أنها تعزيز
تطور القطاع.
Vacuum

ولو بعد حني».
و�أك��د �أن «م��ا ي��ؤدي��ه التغليف من دور
ف��ع��ال يف احل��ف��اظ على ج���ودة املنتج
و�سعي ال�صناعيني امل�ستمر نحو الأف�ضل
وانفتاحهم على الأ�سواق العاملية دعم
م�سرية  Vacuum Bagsوم ّكنها من
التو�سع ،فبعد �أن انطلقت يف م�صنع تبلغ
ّ
م�ساحته  150م ،2تعمل اليوم يف م�صنع
تقارب م�ساحته الـ� 9آالف مرت مربع وتقدم
مروحة وا�سعة من الإنتاج �إىل زبائنها».

عوامل النجاح

و�أ�شار جعجع اىل �أن «امل�صداقية التي
�أبدتها �رشكة  Vacuum Bagsيف عملها
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كانت عام ًال مهم ًا يف تكري�س جناحها،
ما مكنها من بناء عالقات عمل وتعاون
مع جمموعة كبرية من امل�صانع اللبنانية
التي حتتل موقع ًا متقدم ًا يف الأ�سواق
اللبنانية كما العاملية».
و�شدد على �أن «احلر�ص يف ا�ستخدام �أجود
ّ
�أنواع املواد الأولية وتر�شيد ال�صناعيني
ب��ا���س��ت��م��رار اىل �أه��م��ي��ة ه���ذه النقطة
وانعكا�سها على �صحة امل�ستهلكني �أدى
دوراً �إ�ضافي ًا يف تعزيز جناح Vacuum
.»Bags
ولفت اىل �أنه «وبغية احلفاظ على موقعها
امل��ت��ق��دم يف ال�����س��وق يف جم��ال عملها،
تعمد  Vacuum Bagsاىل متابعة كل

تطور حا�صل يف جمال عملها عرب زيارة
املعار�ض يف خمتلف دول العامل وال �سيما
يف �أوروب��ا� ،أمريكا ،وتايوان ،وت�ستقدم
بناء عليه �أحدث املاكينات» .وك�شف �أن
«هذه ال�سيا�سات مكنتها من احتالل موقع
ريادي يف عملها لي�س فقط على �صعيد
لبنان �إمنا على �صعيد ال�رشق الأو�سط وال
�سيما �أن قطاع الطباعة والتغليف مليء
بالإبتكارات والإبداعات التي ترفع من
وتكر�س
ق��درات ال�صناعيني التناف�سية
ّ
جناحهم».
و�أع��ل��ن ان «ه���ذة ال�سيا�سة
م ّكنتها م��ن االن��ف��ت��اح على
الأ�سواق اخلارجية فبنت �شبكة
زب��ائ��ن ت��ت��و ّزع ب�ين لبنان،
الأردن ،ال�����س��ع��ودي��ة ،قطر،
العراق و�أفريقيا» .وك�شف �أن
«هذه ال�شبكة تطاول قطاعات
خمتلفة كقطاع ال�صناعات

الغذائية ،و�صناعة مواد التنظيف� ،صناعة
الأدوية ،وقطاعات �أخرى حتتاج اىل حفظ
وتغليف».

استثمار جديد

وك�شف انطوين جعجع �أنه «وبغية مواكبة
ارت����ف����اع ال��ط��ل��ب،
���س��ل��ك��ت Vacuum
 Bagsطريق التو�سع
حيث ا�ستثمرت يف
��ش�راء �آالت تتمتع
مب�ستويات عالية

159

من احل��داث��ة ُيتوقع �أن تبد�أ العمل يف
منت�صف العام احلايل».
التو�سع يف حلظة حرجة على
ورد «هذا
ّ
ّ
ال�صعيد الإقت�صادي ،اىل �إميان القيمني
على  Vacuum Bagsب�أن مواكبة التطور
وال��ب��ق��اء على ج��ه��وزي��ة ت��ام��ة ملواكبة
توجهات ال�صناعيني �أ�سا�س لي�س فقط
يف احلفاظ على دور  Vacuum Bagsيف
ال�سوق ،بل خطوة �رضورية للحفاظ على
دور لبنان يف هذا الإطار .فال�صناعيون
اللبنانيون املنفتحون على العامل لي�س
لديهم خيار �إال �سلوك طريق احلداثة
وتغيب لبنان عن دوره ه��ذا يف�سح يف
ّ
املجال �أمام دولٍ �أخرى لأداء هذا الدور».

تحديات كبيرة

ولفت كل من ادمون وانطوين جعجع اىل
«وج��ود جمموعة كبرية من التحديات
تعمل  Vacuum Bagsعلى تخطيها
ومعاجلتها ،وي�أتي يف طليعتها غياب
الدعم عن القطاع ال�صناعي ،وعدم توافر
البنى التحتية يف امل���دن ال�صناعية،
وغياب اليد العاملة الكفوءة ،و�ضعف
ال�سيولة يف ال�سوق نظراً لبع�ض ال�سيا�سات
التي تتبعها املراكز التجارية يف لبنان».
و�أعربا عن تفا�ؤلهما مب�ستقبل Vacuum
 Bagsالتي �سارت على م��دى  25عام ًا
والتو�سع متخطية كل
على طريق التطور
ّ
ال�صعاب ،باذلة الت�ضحيات لتبقى على
تتم�سك به وتقف معه
�أر�ض لبنان الذي
ّ
يف ال�رساء وال�رضاء ،وبناء عليه ال بد �أن
تتابع عملها الذي ي�ضطلع بدور �أ�سا�سي
يف تعزيز منو القطاع ال�صناعي وجناحه.
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مقابلة
«عالية» ..مياه من قلب الطبيعة اللبنانية

أبو خليل :حققنا انطالقة ناجحة

املميزة هذه وجودتها
طبيعة مياه عالية
ّ
املرتفعة �ساهمتا ،وفق ًا ملديرة مياه
عالية �إيالن �أبوخليل ،يف حتقيق انطالقة
ممتازة يف الأ�سواق على الرغم من حراجة
الواقع االقت�صادي وانت�شار امل�ضاربات
يف ال�سوق.
و�أ�شارت �أبوخليل اىل �أنه «�إ�ضافة اىل
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حيازتها على ح�صة مهمة من ال�سوق
اللبنانية ،متكنت «مياه عالية» خالل
فرتة ق�صرية من االنفتاح على الأ�سواق
اخلارجية» .وك�شفت �أن «�سعي «مياه
عالية» لالنفتاح على مزيد من الأ�سواق
م�ستمر� ،إذ �إنها جتري حالي ًا عمليات
تفاو�ض �إذا جنحت� ،سيعمل على �ضوئها
160

كان العام ون�صف العام اللذين
مرا على انطالقة مياه عالية،
كافيني حلجز مكان لها يف
ال�سوق اللبنانية كما يف الأ�سواق
اخلارجية على حد �سواء� ،إذ
�ساهمت جودتها املرتفعة
يف تكري�س ثقة الزبائن بها،
وال �سيما �أنها تتمتّع مبميزات
�صحية وطعم لذيذ.
ثالثة عوامل �أ�سا�سية كرّ�ست
م�ستويات جودة «مياه عالية»
املرتفعة - :موقعها اجلغرايف
�إذ �إنها تنبع من قلب الطبيعة
اللبنانية ومن �أعلى ينابيع
لبنان من جبل �صغبني حيث
حتيط بها حمميات طبيعية
وم�شاعات �شا�سعة ما ي�ؤدي
بالتايل اىل مياه طبيعية نظيفة
ونقية بعيداً من التلوث -
طبيعة الأر�ض التي متنح «مياه
عالية» غنى باملعادن.
 مت ّيزها بقيم غذائية مهمةجداً �إذ �إنها حتتوي على
م�ستويات منخف�ضة جداً من
ال�صوديوم الذي قد ت�ؤدي زيادة
معدالته اىل م�شاكل �صحية ،كما
�أنها خالية من النيرتات التي
قد ت�ؤثر على قدرة كريات الدم
احلمراء على حمل الأوك�سيجني
يف اجل�سم.
امل�صنع بكامل طاقته الإنتاجية».

عبوة مم ّيزة

و�إذ �أعلنت �أبوخليل �أن «مياه عالية
تقدم حالي ًا منتجات  330مل 500 ،مل،
 1.5ليرت2 ،ليرت 6 ،ليرت 10 ،ليرت ،و19
ليرت» ،لفتت اىل �أنها «راع��ت من خالل

�صناعتها وت�صميمها لعبواتها �أمناط
احلياة ال�صحية وحماية البيئة .فالعبوة
تتميز مبتانتها وقابليتها لإعادة
التي
ّ
توجه حتية تكرمي للمر�أة من
التدوير،
ّ
خالل �شكلها املتعرج ،يف حني يراعي
غالفها الإ�شارة اىل نقاء وجودة املياه
التي حتتويها».
و�شددت على �أن «انتاج العبوة يتم عرب
ّ
�آلية ت�ضمن جودتها اىل حد كبري وال
�سيما �أن هذه اجلودة �ستنعك�س مبا�رشة
على املياه التي حتتويها».

حداثة المصنع

وك�شفت �أبوخليل �أن «م�صنع مياه عالية
يتمتع مب�ستويات تطور وحداثة عالية
جداً ما ي�ساهم ب�شكل فعال يف احلفاظ
على م�ستويات ج��ودة عالية وااللتزام
مبعايري ال�سالمة الغذائية» .ولفتت اىل
�صمم من �أهم املاركات
�أن «امل�صنع قد ّ
الأملانية وهو حديث بالكامل ويعمل �آلي ًا
من دون �أن مت�س اليد الب�رشية الإنتاج �إال
بعد امتام عمليات التغليف».
و�شددت على �أن «مياه عالية ت�ضم كادراً
ّ
ب�رشي ًا ي�ضم خ�برات و�إمكانات كبرية
جتعله قادراً على �ضبط عمليات الإنتاج
وتقدمي الأف�ضل �إىل امل�ستهلك».
و�أ�شارت اىل �أن «هذا الفريق يبذل جهوداً
كثرية ل�ضبط اجلودة يف خمتلف مراحل
الإن��ت��اج ،وال �سيما �أن��ه جت��رى حتاليل
كيميائية وميكروبيولوجية داخ��ل
جمهز مبختربات حديثة
امل�صنع �إذ �إنه ّ
اىل حد كبري وتتمتع مب�صداقية كبرية».

مضاربات عشوائية

و�أعلنت �أبوخليل �أن «�أب��رز التحديات
ال��ت��ي يواجهها عمل ال����شرك��ة تتم ّثل
بامل�ضاربات املوجودة يف ال�سوق� ،إذ �إن
املناف�سات �سارت يف املنحى اخلط�أ ما
ي�ستوجب تدخل الدولة للحد منها».
ومتنت على الدولة «الوقوف اىل جانب
ال�صناعيني وال�سعي اىل تنظيم القطاع
بحيث توقف عن العمل امل�صانع التي ال
تعمل �ضمن املعايري ال�صحية� ،إذ �إن هذه
املعامل ت�شكل خطراً على ال�صناعة التي
معين ًا من اجلودة».
تقدم م�ستوى ّ
ويف رد على ���س ��ؤال� ،أك���دت �أن «وع��ي
امل�ستهلكني جل���ودة امل��ي��اه املعدنية

والقدرة على التفريق بني منتج و�آخر
يتطلب حمالت توعية تو�ضح للم�ستهلكني
�أن املياه املعدنية لي�ست كلها واحدة،
متيزها عن غريها
بل لكل منها مميزات ّ
وتعطيها قيم ًا غذائية خمتلفة».
و�أ���ش��ارت اىل �أن «م��ي��اه عالية تعتمد
�سيا�سة ت�أخذ على عاتقها �أداء دور فعال
جتاه مكونات املجتمع ،ويف هذا الإطار
رعت العديد من الن�شاطات الريا�ضية
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ودعمتها معنوي ًا ومادي ًا».
و�شددت على �أن «مياه عالية ملتزمة
ّ
بالنجاح ومتفائلة ب�أن املرحلة املقبلة
�ستزخر بالتقدم ،وال �سيما �أنها �ستبقى
دائ��م� ًا متم�سكة باحلفاظ على اجل��ودة
التي تقدمها ،و�ست�سعى �إىل بناء �أف�ضل
العالقات مع زبائنها وه��ذا من دون
�شك �سيجعل طريقها نحو التطور والنمو
�سالكة».
العدد  160ني�سان 2017
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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».
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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
165

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».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
المخازن الكبرى  ..األولى في لبنان من حيث عدد الفروع

شحادة :متمسكون بلبنان
هي معادلة ذهبية جعلت
�رشكة املخازن الكربى تعي�ش
ع�رصاً مزدهراً وترت ّبع على
عر�ش ال�صدارة يف قطاع
ال�سوبرماركت يف لبنان ،اذ ان
�صوابية ر�ؤية مالكها ورئي�س
جمل�س �إدارتها وليد �شحادة،
جعلته يدرك حاجة الزبون
لل�سلعة ال�صحيحة بال�سعر
املنا�سب واملكان الأقرب.
م�شى وليد �شحادة عك�س
الإجتاه ،وا�ستثمر يف �سابقة
من نوعها يف مناطق جافاها
امل�ستثمرون ،يف القرى
والأحياء و�شوارع بريوت
الداخلية� .سارت الرياح مبا
ت�شتهي �سفن �شحادة ،حيث
اثبت اقدام الزبائن الكثيف
على فروع ال�رشكة �صحة
ر�ؤيته ،ما و�ضع ال�رشكة على
طريق متوا�صل من النمو ،حتى
ا�صبحت حتتل املركز الأول
لناحية عدد الفروع يف لبنان
والتي تبلغ  39فرع ًا.
وفق ًا ملدير العمليات يف �رشكة املخازن
الكربى و�ضاح �شحادة «انت�شار �رشكة
امل��خ��ازن يف ال��ق��رى حيث املناف�سة
�ضعيفة او �شبه معدومة ،اعطاها زخم ًا
قدمت املخازن لزبائنها �أولئك
وقوة اذ ّ
ال�سعر الأف�ضل واجلودة العالية مقرتنة
بخدمة زبائن ممتازة ،ما اك�سبها ثقتهم
ووالئهم.
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آلية ادارة الفروع

انتشار شركة المخازن
في القرى حيث المنافسة
ضعيفة او شبه معدومة
منحها زخم ًا وقوة
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وعن كيفية ادارة �شبكة الفروع ،اعلن
�شحادة ان «الإدارة املركزية ت�ضم ادارة
عمليات وم�شرتيات وت�سويق وحما�سبة
وغريها من الإدارات .لكن العمل الأهم
يبقى يف ادارة العمليات التي تدير عمل
م��دراء املناطق الذين بدورهم يكونون
م�س�ؤولني عن عدد من ال��ف��روع» .ولفت
اىل ان «العملية الإدارية قد تكون مع ّقدة

ولكنها دون �شك ناجحة وذلك بف�ضل
مهنية ال��ك��ادر ال��ب����شري ال���ذي ت�ضمه
ال�رشكة».
واذ اعلن ان «املخازن ت�ضم  750موظف
كلهم من اللبنانيني» ،قال« :ندرك متام ًا
واجبنا جت��اه وطننا ونحن متم�سكون
به وب�أبنائه .ونحن نفخر ب�سيا�ستنا
احلري�صة على توظيف اللبنانيني،
اذ نرف�ض ان نلعب دوراً يف معاناة
اللبنانيني وهجرتهم ،انطالق ًا من امياننا
ب�أن لبنان ال ميكن ان يبنى اال بجهود
�أبنائه».

منافسة صحية

وعلى رغم ان �شحادة و�صف املناف�سة
يف القطاع بال�شديدة ،اعلن عن ر�ضاه
عنها اذ ر�أى انها ت�صب يف النهاية يف
م�صلحة امل�ستهلك الذي يطمح للجودة
العالية وال�سعر املنا�سب.
كما اعترب ان «هذه املناف�سات ت�ضع حداً
جل�شع التجار ،ال �سيما ان املجال مل يعد
مف�سوح ًا امامهم لتحقيق ارباح كبرية،
فامل�ستهلك ا�صبح على دراي���ة تامة
مبعدالت اال�سعار وبناء عليه ا�صبحت
املناف�سة تقت�رص على اخلدمة والتنظيم
الداخلي ومواقع الفروع».
و�شدد على ان «املناف�سة ال تقلق �رشكة
املخازن ،بل هي م�ؤ�رش �صحي �سيدفع
القطاع للم�ضي قدم ًا نحو الأف�ضل».
وا�شار اىل ان «هناك نقابة لأ�صحاب
ال�سوبرماركت لكنها غري فاعلة» .وك�شف
انه كان قد طالب يف ال�سابق يف ان يكون
هناك نقابة تعمل بالتن�سيق الكامل مع
ال��وزارات املخت�صة ،اذ ان جمال العمل
يف القطاع جد دقيق ومهم لإرتباطه
ب�صحة املواطن» .وقال« :للأ�سف النقابة
معطلة لكن هناك مباحثات جتري بني
بع�ض املناف�سني الكبار يف القطاع حول
هذا املو�ضوع ،ون�أمل الو�صول اىل نتائج
�إيجابية لأنه يف نهاية الأمر �ست�صب يف
م�صلحة امل�ستهلك اللبناين».

التعبئة والتغليف

ويف حديثه عن اجتاه املخازن للتعبئة
والتغليف ،ا�شار �شحادة �إىل �أن «املخازن
كانت �أوىل ال�رشكات التي �سلكت هذا
الطريق بغية ت�أمني معدل ر�ضى اعلى

تسير شركة المخازن
توسعية بحيث
على خطة ّ
سيصل عدد فروعها الى 100
فرع في عام 2022
يكونون افكار
من الزبائن الذين كانوا ّ
خاطئة عن املخازن اذا ا�ستهلكوا مواد
غري م�صنعة او معب�أة ب�شكل جيد».
وقال« :واجهتنا بع�ض امل�شاكل من هذا
النوع ،وكان ر�أي مدير عام ال�رشكة ال�سيد
وليد �شحادة ان تطرح املخازن منتجات
حتمل �إ�سمها ع�بر ال��ت��ع��اون م��ع اجنح
امل�صانع يف لبنان والعامل».
وا�ضاف« :خطوتنا هذه ،والتي رافقها
�شعار «�أن���ا اث��ق مبنتجات امل��خ��ازن»،
تكللت بالنجاح نظراً جلودة املنتجات
امل���ط���روح���ة يف ق���ط���اع���ات خمتلفة
كاملعلبات وال�سكر والرز واحلبوب ومواد
التنظيف».
واع��ل��ن ان��ه «فيما بعد خطونا خطوة
�أك�ثر تقدم ًا يف ه��ذا امل��ج��ال ،اذ ر�أينا
ان تخفي�ض تكلفة التعبئة والتغليف
�ستقل�ص ال�سعر املقدم للزبون و�ستكون
�أكرث تلبية حلاجاته ،وبناء عليه طرحنا
�سلع ومنتجات «الأوف���ر» حيث قدمنا
منتجات عالية اجل���ودة اىل ح��د كبري
ب�أ�سعار منخف�ضة تعد من �أف�ضل الأ�سعار
يف ال�سوق ،ما �ساهم يف رفع القدرات
ال�رشائية للعائالت اللبنانية».

خطط توسعية

وك�شف �شحادة عن وجود خطط تو�سعية
ل�رشكة املخازن داخل لبنان ،واعلن ان
«�رشكة املخازن ت�سري على خطة بحيث
�سي�صل عدد فروعها اىل  100فرع يف
عام  .»2022وا�شار اىل ان «التو�سع خارج

أسست شركة المخازن
اكاديمية المخازن الكبرى
في خلدة منذ  3سنوات
وتضم اساتذة وطالب راغبين
في تعلم المهنة
169

لبنان وارد ولكن عرب منح امتيازات
جتارية».

ارضاء الزبون

واعترب �شحادة ان ابرز التحديات اليوم
تكمن يف ار�ضاء الزبون الذي ا�صبح على
قدرٍ عالٍ من الذكاء اذ �سافر وجال حول
العامل وا�صبح من ال�صعب �إر�ضا�ؤه .وقال:
«حاجات الزبائن تطورت ومواكبتها قد
تكون �صعبة يف ظل مع�ضلة ا�سا�سية
يعي�شها لبنان اال وهي الهجرة .فاليوم
خيار الهجرة يحتل املراتب الأوىل يف
خيارات خريجي اجلامعات ما يح ّتم على
الدولة البحث جدي ًا عن �سبل لت�أمني حياة
كرمية له�ؤالء داخل وطنهم بغية ا�ستثمار
قدراتهم وكفاءاتهم يف ال�رشكات العاملة
فيه ال �سيما ان ب�صماتهم طبعت جناح
الكثري من ال�رشكات العاملة يف العامل
العربي».
واكد ان «الرتاجع االقت�صادي الذي �شهده
لبنان اثر ب�شكل كبري على عمل املخازن
ال �سيما ان اللبناين يقل�ص تلقائي ًا نفقاته
يف حاالت عدم الإ�ستقرار ،اال ان طبيعة
عمل املخازن وانت�شارها ابقيا ارقام
املبيعات مقبولة ن�سبي ًا اذ ال تزال حتتل
املركز الثاين يف لبنان من حيث حجم
املبيعات».

تجاوب حكومي

ورحب �شحادة بالتجاوب احلا�صل بني
احلكومة والتجار والذي يتجلى ب�إبدائها
التعاون معهم يف خمتلف املجاالت.
وج��دد الدعوة لكل ال�سيا�سيني «لإي�لاء
القطاع ال�صناعي والتجاري الدعم الالزم
عرب تخفي�ض ال�رضائب املفرو�ضة عليهما
لأنه يحمل ايجابيات �ش ّتى على ال�صعيد
الإقت�صادي» .ودع��ا اىل «و�ضع �رشوط
معينة ملن يريد العمل يف القطاع حتى
ال تتكرر بع�ض التجارب التي ح�صلت
بحيث اقفلت بع�ض ال�سوبرماركت نتيجة
م�ضاربات معينة».
وك�شف ان «��شرك��ة امل��خ��ازن ا�س�ست
اك��ادمي��ي��ة امل��خ��ازن ال��ك�برى يف خلدة
منذ � 3سنوات وت�ضم ا�ساتذة وطالب
راغبني يف تعلم املهنة» .ولفت اىل ان
خرجت دفعة من الطالب يف
«الأكادميية ّ
الآونة الأخرية».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
«سينيق التجارية» ...مصدرك الموثوق للتموين

بقاعي« :مصداقيتنا» اساس نجاحنا
ع�شق التحدي ومواجهة
ال�صعاب جعل مدير عام
�رشكة �سينيق التجارية
حممد البقاعي يخو�ض غمار
احد ا�صعب املجاالت تعقيداً
وانت�شاراً يف لبنان ،اذ تن�شط
«�سينيق التجارية» يف
الأ�سواق اللبنانية واخلارجية
ك�إحدى �أبرز ال�رشكات العاملة
يف الإنتاج ،الت�صدير وجتارة
املفرق واجلملة.
مع البقاعي ت�سري «�سينيق
التجارية» على طريق التطور
والتو�سع بعد ان جنحت يف
مكان مرموق لها يف
حجز
ٍ
قطاع التجارة .دون �شك،
ع ّبدت م�صداقية البقاعي
طريق جناحها اذ كانت كفيلة
بتكري�س ثقة الزبائن بها
ف�أك�سبتها والءهم وجعلتها،
ا�ضافة اىل املعرفة الت�سويقية
واخلربة العميقة ،املكان
الأمثل القادر على تلبية
حاجات التجار والأفراد.
وفق ًا للبقاعي «�ستبقى «�سينيق التجارية»
متم�سكة بامل�صداقية التي ابدتها على
مر �سنوات جتاه زبائنها ،اذ انها حمتها
يف ظل امل�ضاربات الع�شوائية املوجودة
والطرق غري ال�رشعية التي يتبعها البع�ض
لك�سب الزبائن».
ولفت اىل ان «فريق العمل لدى ال�رشكة
من جتار ومفت�شي اغذية ومتخ�ص�صي
كيمياء وبيولوجيا وب��اع��ة وتقنيني
يحر�ص على الإ�ستمرار يف تقدمي اف�ضل
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اخلدمات واملنتجات واكرثها جودة على
الإط�لاق ،ما جعل «�سينيق التجارية»
مبثابة رقم �صعب يف ال�سوق».
وقال« :ن�ؤمن ان ر�ضا زبائننا قد يكون
ال�سبيل الوحيد لإ�ستمراريتنا ،فن�ستثمر
كل خرباتنا يف �سبيل ار�ضاءهم عرب
تكري�س تعامل مهني حمرتف معهم من
قبل فريق عمل ال�رشكة الذي ي�ضع كل
والتنوع امل��وج��ود يف «�سينيق
خربته
ّ
التجارية» ا�ضافة اىل اعلى م�ستويات
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ت�رصف زبائننا».
اجلودة يف ّ

جذب المستهلك

ور�أى البقاعي ان «عاملني ا�سا�سيني
يجذبان امل�ستهلك اىل �سوبرماركت
«�سينيق ال��ت��ج��اري��ة» العاملة حتت
ا�سم «البقاعي» ،هما ال�سعر والوقت.
فامل�ستهلك اللبناين ذك��ي ،ففي حني
يريحه ت�أمني كمية كبرية من املواد
الإ�ستهالكية يف مكان واحد ما يو ّفر

ح�سا�س جتاه
عليه جهداً ووقت ًا ،هو ّ
ال�سعر ال �سيما ان �سيا�سة «�سينيق
التجارية» ت�ستهدف ال�رشيحة املتو�سطة
الدخل والتي ت�شكل  % 70من الن�سيج
اللبناين».
ويف حني ا�شار اىل ان «هذه ال�سيا�سة
م ّكنت «�سينيق التجارية» من تغطية
�أكرث من  % 90من حاجة امليني ماركت
يف الأ�سواق اللبنانية»� ،شدد على ان
«جتربة �سينيق الناجحة يف الأ�سواق
الداخلية اف�سحت املجال امامها للتو�سع
يف اال�سواق اخلارجية ،اذ بنت ال�رشكة
�شبكة ت�صدير وا�سعة تقدم لها ال�سلع
والعالمات التجارية» .واذ ك�شف ان
هذه «ال�شبكة تتو ّزع يف خمتلف دول
العامل ،لفت اىل ان «ال�رشكة تويل يف
هذا الإط��ار� ،ضمان اجل��ودة والإلتزام
املحدد اهمية ق�صوى
بالت�سليم بالوقت
ّ
نظراً لإميانها بدورهما يف ا�ضافة ميزة
قوية لها يف �سوق الت�صدير التناف�سية،
وبناء عليه يتم �شحن جميع الطلبات
بح�سب ج��دول اداري تنظيمي مي ّكن
العمالء من احل�صول على الب�ضائع يف
املحدد».
الوقت
ّ

عالمات تجارية

وك�شف البقاعي ان «ا�سباب كثرياً دفعت
«�سينيق التجارية» للدخول يف جمال
التعبئة وطرح عالمات ت�أتي يف طليعتها
املناف�سات الع�شوائية وال�سبل امللتوية
التي ي�سلكها بع�ض التجار يف عمليات
الت�سويق لب�ضائعم».
واعلن ان «�سينيق التجارية تقدم �سلع ًا
حتت �إ�سمي منارة �شتورة و البقاعي».
ولفت اىل «منارة �شتورة هي العالمة
التجارية لل�سلع اجلاهزة للتوزيع حملي ًا
وخارجي ًا ،وت�ضم هذه العالمة التجارية
منتجات طعام �شاملة م�صنعة حملي ًا
م��ن �أف�ضل امل��ك��ون��ات ،وتتم تعبئتها
وت��خ��زي��ن��ه��ا وف��ق � ًا للمعايري ال��دول��ي��ة
لتجهيز الأغذية .وت�ضم املنتجات متبل
الباذجنان واحلم�ص ،ال�رشابات املركزة،
ماء الورد والزهر ،الكبي�س على انواعه،
الك�شك ،اللبنة البلدية ،وورق العنب ،دب�س
الرمان ،املعلبات ،الطحينة ،املربيات،
مايونيز ،وزيت الزيتون .»..
وك�شف ان «البقاعي ت�شمل اي�ض ًا عدداً

تؤمن «سينيق التجارية»
ان رضا زبائنها قد يكون
السبيل الوحيد إلستمراريتها،
فتستثمر كل خبراتها في
سبيل ارضاءهم عبر تكريس
تعامل مهني محترف معهم
كبرياً من املنتجات التي ت�ضم احلبوب،
البوظة ،ال�سكر ،خ�ضار ياب�سة ،مك�رسات،
مواد تنظيف ،حمارم.».. ،

خطوة توسعية

ووج��د ان «عمل �رشكة �سينيق يواجه
جمموعة من التحديات ،ف�إ�ضافة اىل
امل�����ض��ارب��ات ي��ع��اين ال�سوق م��ن حالة
م��ن الفو�ضى ب�سبب �ضعف ال�سيولة
عند التجار ،وه��ذا امر يخلق حالة من
البلبة والقلق لل�رشكات يف ظل بع�ض
املمار�سات».
واعترب ان «الو�ضع االقت�صادي املرتاجع
يف عام  2016مل ينعك�س على «�رشكة
�سينيق» اذ متكنت من ت�سجيل منو يف
التقدم
ورد هذا ّ
مبيعاتها قارب الـّ .»% 7
اىل «اجلهود امل�ضاعفة التي تبذل يف
ال�رشكة ملتابعة كافة تفا�صيل العمل
ومعاجلة الثغرات لتقدمي اخلدمات ب�شكل
اف�ضل».
واعلن انه «خالل العام احلايل �ست�شهد
«�سينيق التجارية» خطوة تو�سعية
تتم ّثل ب�إن�شاء مركز للجملة �سي�شمل

بنت «سينيق التجارية»
نجاحها على اسس متينة
تتم ّثل باإللمام واإلنسجام
مع السوق كما المسؤولية
والمصداقية التي اعطتها
قدرات تنافسية عالية
ّ
ستمكنها من المحافظة على
نجاحها على مر السنوات
المقبلة
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�صالة كبرية ،و�سيقدم ا�سعاراً وخدمات
�أف�ضل للزبون ،وه��ذا �سيع ّزز موقع
ال����شرك��ة ال��ري��ادي يف ال�����س��وق وبني
الزبائن».

الثقة بالصناعة

وك�شف البقاعي ان «ال�صناعة اللبنانية
تتمتع بثقة امل�ستهلكني يف الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما يف الدول العربية اذ
انها تتمتع بجودة عالية ونكهة جيدة
جتعلها مطلب ًا مل�ستهلكني كرث» .ولفت
اىل ان «�سينيق التجارية حلظت هذه
امل�س�ألة من خالل العالمات التجارية
التي تطرحها يف اال�سواق والتي حتمل
ا�سم ال�صناعة اللبنانية».
واعترب ان «ايجابيات حملة �سالمة
ال��غ��ذاء فاقت اىل حد كبري ال�سلبيات
التي حملتها لل�رشكات» .ور�أى ان
«احل��م��ل��ة �ساهمت يف تنظيم العمل
يف ال�سوق واحل��د من الغ�ش والتزوير
و�س ّلطت ال�ضوء على ال�سبل امللتوية
التي يتبعها البع�ض يف عمله وحتمل
��ضرر للم�ستهلكني» .وا���ش��ار اىل ان
«�سيئات احلملة مت ّثلت باحلمالت
الإعالمية التي رافقتها والتي خلقت
بلبلة وت�شوي�ش ل��دى امل�ستهلك جتاه
امل�ؤ�س�سات وامل�صانع».
و�شدد على ان «احلملة خلقت نوع ًا من
ّ
ال�صدمة يف الأ�سواق �رسعان ما انتهت،
لكن الأهم ان الإيجابيات ال تزال موجودة
حتى اليوم».

نجاح مستقبلي

وع�ّب�رّ البقاعي ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل
«�سينيق التجارية» اذ ا�ستطاعت على مر
ال�سنوات تو�سيع وتطوير رقعة اعمالها
بف�ضل اخلربات التقنية وعملية التطوير
امل�ستمرة لل�سلع والب�ضائع املعروفة
بتنوعها وخ�ضوعها ملراقبة اجل��ودة
ّ
واال�سعار يف الداخل واخلارج ،وبالتايل
بنت جناحها على ا�س�س متينة تتم ّثل
ب��الإمل��ام والإن�سجام م��ع ال�سوق كما
امل�س�ؤولية وامل�صداقية التي اعطتها
ق��درات تناف�سية عالية �ستم ّكنها من
املحافظة على جناحها على مر ال�سنوات
املقبلة».
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مقابلة
 .. Tony’s Foodمصنع جديد بمعايير عالمية

شرفان :نفتقد للحد األدنى من المقومات
التقينا �رشفان ،الذي يعر�ض التحديات
ويغو�ص فيها من دون �أن يت�شاءم بل
يحافظ على تفا�ؤله .فوفق ًا ل��ه ،الي�أ�س
عالمة اال�ست�سالم الذي ال حتويه ثقافته،
فهو مقتنع �أن الب�ؤ�س يجلب الب�ؤ�س ،والقوة
جتلب القوة ليبقى التفا�ؤل هو الأف�ضل.

معايير عالمية

مع م��رور ال�سنوات ،يثبت
اللبنانيون
ال�صناعيون
�صالبتهم يف وجه الأزمات،
ويربهنون �أنهم ي�ستحقون
ل��ق��ب “املقاومني» عن
جدارة .فرغم حراجة الو�ضع
الإقت�صادي وح ّدة التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع هم
م�ستمرون ب�ضخ اال�ستثمارات
فيه ،وا�ضعني �إياه على �سكة
متوا�صلة من النمو والتو�سع
يف لبنان واخلارج.
�إنه طوين �رشفان �صاحب �رشكة Tony’s
 ،Foodالذي ال يزال منذ ع�رشات ال�سنوات
يقود م�سريتها بنجاح و�سط ت�أ ّلق دائم
ومت� ّ�ي��ز يف لبنان واخل����ارج .فهو مالك
للر�ؤى امل�ستقبلية البعيدة املدى ،ووا�ضع
ا�سرتاتيجيات التطور والتو�سع .كيف ال،
وه��و ال��ذي يعرف حق املعرفة �أن عدم
التقدم يف العامل ال�صناعي يعني الرتاجع
اىل ال���وراء والإف�����س��اح يف املجال �أم��ام
املناف�سني لإق�صائك عن ال�سوق.
يف م�صنعه اجلديد ،الذي مل تنت ِه �أعماله بعد
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وك�شف �رشفان �أن «م�صنع Tony’s
 Foodاجلديد يتمتع مبعايري عالية
جداً من احلداثة ويراعي معايري ال�سالمة
الغذائية وال�رشوط الالزمة لنيل �شهادات
و�شدد على �أن «�إمت��ام امل�صنع
اجل��ودة»ّ .
يتطلب جهوداً �ضخمة وال �سيما يف ظل
التحديات التي يواجهها القطاع والتي
تتمثل بافتقاده للحد الأدنى من املقومات
املتعلقة باملياه والكهرباء» .واعترب �أن
«تقدمي جودة عالية و�ضمان ا�ستمرارية
جبار يقوم به ال�صناعيون
امل�صانع عمل ّ
الذين يدفعون تكاليف �إنتاجهم م�ضاعفة.
فهم يعملون على تعقيم املياه ويجهزون
م�صانعهم مبختربات من �أجل ذلك ،كما
�أنهم يدفعون تكلفة توليد الطاقة يف
م�صانعهم مرتني� ،إذ تتو ّزع هذه التكلفة
ب�ين ال��دول��ة و�أ���ص��ح��اب امل��ول��دات التي
تتطلب تكاليف �صيانه دائمة ت�ضاف اىل
تكاليف �صيانة امل�صانع الدورية».
و�أ�شار اىل �أن «ما يجعل الأمور �أكرث �سوءاً
هو �شعور ال�صناعي ب�أنه وحيد و�سط
هذه الدوامة من التحديات وال�صعوبات
�إذ ال توجد بيئة حا�ضنة من الدولة لهذه
اال�ستثمارات التي تغرق �أي�ض ًا يف بحر من
الإهمال والتق�صري والبريوقراطية حيث
حتتاج �أب�سط املعامالت اىل وقت طويل
وجهد كثري لإمتامها».

حال فوضى

ولفت �رشفان اىل «وجود حال كبرية من
الفو�ضى يف ال�سوق اللبناين وال �سيما
بعد الهجمة التي �شهدها القطاع من قبل
النازحني ال�سوريني الذين يعملون من
دون �أي �ضوابط قانونية وينالون ح�صة
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ال ب�أ�س بها من ال�سوق وال �سيما ال�سوق
ال�شعبية التي تهم Tony’s Food
وامل�صانع املماثلة اىل حد ما».
واع��ت�بر �أن «م��ا يزيد م��ن انت�شار هذه
امل�صانع هو ح�سا�سية ال�سوق اللبنانية
جت���اه الأ���س��ع��ار ،ف��م��ع رداءة الو�ضع
االقت�صادي تهرع النا�س نحو املنتج
الأرخ�����ص ،على ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا اليوم
�أ�صبحت �أك�ثر �إدراك��� ًا لأهمية �شهادات
اجلودة».

منتجات جديدة

وك�شف �رشفان عن �أن «Tony’s Food
تعمل على طرح منتجات جديدة �ستب�رص
النور مع بدء امل�صنع اجلديد بالعمل»،
و���ش� ّ�دد على �أن «ط���رح ه��ذه املنتجات
يتم وفق ًا لدرا�سات و�أب��ح��اث وزي��ارات
للمعار�ض ومواكبة حاجات ال�سوق».
و�شدد على «�أن ردود الفعل جتاه منتج
ّ
الطحينة الذي طرح العام املا�ضي من قبل
 Tony’s Foodكانت جيدة وال �سيما
�أنه يتمتع بجودة عالية ومميزات خا�صة،
ما �سمح لـ  Tony’s Foodبالتواجد
يف ال�سوق اىل جانب ال�رشكات العريقة
العاملة يف هذا املجال».

حق المواطن

و�شدد �رشفان على «دور اللبنانيني يف
ّ
بناء البلد ودع��اه��م للتحلي بال�صرب»،
و�شدد على «��ضرورة �إي�لاء ال�سيا�سيني
ّ
االهتمام الالزم للم�ؤ�س�سات التي ت�ساهم
يف دعم اللبنانيني وتقويتهم» .و�س�أل:
«كيف ير�ضى البع�ض �أال ي�أخذ ال�شعب
اللبناين حقه يف وطنه؟ �إن كان ال�شعب
يدفع ال�رضائب ،ملاذا حال الطرقات �سيئة
والكهرباء مفقودة واملياه ال�صحية غري
موجودة؟
وقال« :فلي�صلح ال�سيا�سيون �أو�ضاع البلد،
وي ��أخ��ذوا ما يريدونه» ،وتوجه بتحية
خا�صة �إىل فخامة رئي�س اجلمهورية و�إىل
احلكومة متمني ًا عليها �إح��داث فرق يف
احلياة ال�سيا�سية والإقت�صادية.

مقابلة
ولكو بي ام ..مسيرة متواصلة من التطور والنمو

بطرس :لرفع الرسوم على المنتجات المستوردة
واعترب مدير الت�صنيع يف �رشكة ولكو بي
ام وليم بطر�س يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن امل�رشوع يب�شرّ مبرحلة
ج��دي��دة يف عمل ول��ك��و ب��ي� ،إذ يتمتع
بحداثة عالية و�إنتاجية كبرية جداً».
و�إذ لفت بطر�س اىل «�أن القدرة الإنتاجية
مل�صنع العلف يف كفرحزير تبلغ 55
طن ًا من العلف يف ال�ساعة ،فيما �سيبلغ
حجم �إنتاج املزرعة � 200ألف فروج»،
ك�شف �أن «عمل ولكو بي ام �سريتكز يف
البداية على ال�سوق اللبنانية وال �سيما �أن
عراقيل كثرية تعرت�ض عمليات الت�صدير
وال��و���ص��ول اىل الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة
وخ�صو�صا الأوروبية».

خط إنتاج جديد

ال تزال �رشكة ولكو بي ام ،وكما عهدها زبائنها على مر ع�رشات
ال�سنوات ،ت�سري على طريق التو�سع والنمو ،اذ اتخذت خطوة تو�سعية
م�رشوع جدي ٍد �سي�شكل
منوذجية مطلع العام احلايل متثّلت بتنفيذ
ٍ
نقلة نوعية لها على �صعيد �آلية عملها و�أنتاجيتها.
ويتم ّيز م�رشوع ولكو بي ب�ضمه لثالثة م�شاريع متكاملة ت�ضم معمل
للعلف ومزرعة وم�سلخ .ويتممع م�رشوع امل�سلخ اجلديد ب�سمات
كثرية �إذ �إنه �صديق ًا للبيئة وي�ضم حمطة لتكرير املياه املبتذلة
تنتج مياه لري الأرا�ضي املحيطة .كما يحوي حمطة لتكرير الأو�ساخ
الناجتة عن عمليات الإنتاج ،بحيث حتولها اىل «طحني حلم» الذي
يعد �أحد �أبرز مكونات طعام احليوانات».
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و�أعلن بطر�س �أن «ولكو بي �أم ومن خالل
م�صنعها اجلديد� ،ستدخل جمال �صناعة
منتجات الدجاج من ناغت�س ،ك��وردن
بلو ،ا�سكالوب ،وكر�سبي .»..و�أ�شار اىل �أن
«متابعة دقيقة �سرتافق عمليات �إنتاج
هذه الأ�صناف بغية تقدمي منتجات عالية
اجلودة �إىل امل�ستهلكني الذين من املتوقع
�أن تنال ثقتهم ال �سيما �أنها مطبوخة
بالكامل وخالية من ال�ساملونيال».
كر�ست خالل
و�أ�شار اىل �أن «ولكو بي ام ّ
ال�سنوات املا�ضية وجودها يف الأ�سواق
ب��ق��وة م��ن خ�لال حفاظها على ج��ودة
بالتفرد بخيار
كر�ستها
ّ
�إنتاجها والتي ّ
تربية الدجاج على امل��واد النباتية من
دون ا�ستخدام �أي م�ضافات حيوانية
كطحني ال�سمك ،م��ا م ّكنها م��ن تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة وذي معايري �صحية
�أف�ضل».

ستدخل ولكو بي أم ومن
خالل مصنعها الجديد ،مجال
صناعة منتجات الدجاج
من ناغتس ،كوردن بلو،
اسكالوب ،وكرسبي

واكد على �أن «ولكو بي ام توا�صل طريقة
ّ
حتديث وحت�سني تربيتها للدجاج� ،إذ
�ستعمل قريب ًا وفق ًا خلطة متنع ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية يف �أي مرحلة من
مراحل الإنتاج .كما �أن م�سلخها اجلديد
�سيكون ثاين م�سلخ يف لبنان يلج�أ اىل
�آليات تربيد دون ا�ستخدام املياه ،ما
�سيق�ضي على �أي احتمال للغ�ش ويخف�ض
من ن�سب البكترييا يف املنتجات «.

ضبط الجودة

و�شدد على �أن «ولكو بي ام حا�صلة على
ّ
عدة �شهادات ع ّززت ثقة امل�ستهلكني بها،
�إذ كانت قد نالت يف جمال الإدارة �شهادة
االي��زو  9001كما �أنها تعمل ال�ستيفاء
ال�رشوط لنيل �شهادة  BRCوهي �أعلى
م��ع��دالت ���ش��ه��ادات اجل���ودة يف ال��ع��امل،
وبذلك �ستكون من ال�رشكات القليلة التي
نالتها يف لبنان والوحيدة يف قطاع
الدواجن واللحوم».
و�أو�ضح «�أن ولكو بي ام تعمد اىل فح�ص
�إنتاجها يف خمترب مركزي لديها ي�ضم 4
�أق�سام تتعلق بفح�ص البكترييا اخلا�صة
باللحوم� ،سموم مت�أتية من احلبوب،
املياه ،والفريو�سات».
و�أ�شار اىل �أن لـ «ولكو بي ام اهتمام ًا
كبرياً بالبيئة �إذ انها تعمل و�سط �آلية
تتفادى عربها التلوث البيئي ،وهي
حائزة على جائزة من االحتاد الأوروبي
املتو�سطي وكنتيجة لذلك ح�صلت على
متويل ملحطة تكرير الأو�ساخ ال�صلبة من
البنك الدويل».
واعترب �أن «ولكو بي ام تتمتع مب�س�ؤولية
تامة جت��اه جمتمعها �إذ تنفذ م�شاريع
عديدة بالتعاون مع البلديات كما تدعم
العديد من اجلمعيات النا�شطة يف الو�سط
االجتماعي».

ال آذان صاغية

لفت بطر�س اىل «وجود حتديات تواجه
عمل ولكو بي ام ب�شكل خا�ص وقطاع
الدواجن ب�شكل عام .و�أعلن �أن «لقطاع
الدواجن مطالب كثرية رفعتها نقابة
مربي الدواجن منذ مدة �إال �أن الفراغ
ّ
الرئا�سي وما رافقه من خلل يف عمل
م�ؤ�س�سات القطاع العام نتيجة ن�سبة
ال�شغور الكبرية يف مرافق الدولة و�شلل

ولكو بي ام تواصل طريقة
تحديث وتحسين تربيتها
للدجاج ،إذ ستعمل قريب ًا
وفق ًا لخطة تمنع استخدام
المضادات الحيوية
عطل البحث يف هذه
العمل احلكومي ّ
امل��ط��ال��ب» .و���ش� ّ�دد على �أن «القيمني
على القطاع طالبوا مب�ضاعفة الر�سوم
اجلمركية على املنتجات امل�ستوردة،
و�رشحوا م��راراً وتكراراً �أن الدول التي
�أر�ست مفهوم حرية التجارة العاملية
تخ ّلت عنه و�أ���ص��درت ق���رارات برفع
ال��ر���س��وم اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى املنتجات
الأجنبية وال �سيما الربازيلية ،لكن
ما من �آذانٍ �صاغية وال تزال الأ�سواق
اللبنانية مفتوحة �أمام منتجات الدجاج
الأوكرانية والربازيلية».
و�شدد على «وج��ود نوع من اللغط يف
ّ
�صالحيات الوزارات حيث تتداخل بني
بع�ضها البع�ض ما يعيق الو�صول اىل
قرار يف و�ضع معيار لأمور مهمة تتعلق
ب�سالمة الغذاء».
وقال« :هناك عدة جهات م�س�ؤولة عن
القطاع ،ك���وزارة ال��زراع��ة وال�صناعة
والإقت�صاد وال�صحة وليبنور ،وهذا
ال��ت��ع� ّ�دد يعيق التو�صل اىل ق���رارات
��ضروري��ة للقطاع على الرغم من �أن
النقابة قدمت اقرتاحات عديدة».
و�أ�ضاف« :ال مفر من ال�سري على خطى
ال��دول الغربية ،حيث ال ت�سري الأم��ور
ب��ه��ذا ال�شكل �إذ ه��ن��اك جهة واح��دة
م�س�ؤولة عن قطاع الدواجن من �ألفه
اىل يائه ،ما ميكنها من تنظيم القطاع
ومعاجلة م�شاكله ب�شكل كامل من دون

لـ «ولكو بي ام» اهتمام ًا كبير ًا
بالبيئة إذ انها تعمل وسط
آلية تتفادى عبرها التلوث
البيئي ،وهي حائزة على
جائزة من االتحاد األوروبي
المتوسطي
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معوقات �أو عراقيل».
كما �أو�ضح �أن «النقابة طلبت من التنظيم
املدين ال�سماح للمزارعني ببناء مزارع
يف املناطق ال��زراع��ي��ة يف م�ساحات
تفوق ن�سبتها الن�سبة املو�ضوعة حالي ًا
( ،)4%كما طالبت ب�إر�ساء م�ساحات
معينة بني املزارع املبنية».
و�أع��ل��ن �أن «النقابة تبحث مع وزارة
ال���زراع���ة رف���ع احل��ظ��ر ع��ن ال����شرك��ات
اللبنانية يف الأ�سواق الأوروبية على
�صعيد قطاع ال��دواج��ن وال �سيما �أن
ه��ذه ال�رشكات تتبع معايري ت�ضاهي
املعايري الأوروبية يف عملها» .واعترب
�أن «امل�شكلة تكمن يف العراقيل التي
ت�ضعها الدول وتتعلق مبا تطرحه من
ع��دم ثقة يف ق��درة ال��دول��ة اللبنانية
على مراقبة كامل الإنتاج احليواين يف
لبنان».

منافسة قاسية

واع��ت�بر بطر�س �أن «املناف�سه التي
ت�شهدها الأ���س��واق قا�سية ،وال �سيما
يف ظل الغ�ش ال��ذي يطال امل�ستهلك
عرب تذويب املنتجات املجلدة وبيعها
على �أنها طازجة» .ودعا اىل «ت�شديد
الرقابة يف الأ�سواق �إذ �إن هناك قرارات
وا�ضحاة �صادراة عن وزيري اقت�صاد
�سابقني متنع هذه املمار�سات «.
و�إذ �أ�شار اىل �أن «املناف�سة يف الأ�سواق
الداخلية قوية ج��داً ،ففي حني هناك
��شرك��ات تتمتع بح�ضور ق��وي �سجل
القطاع دخول مزارعني وم�سالخ جدد
يف الآون��ة الأخ�ي�رة»� ،أعلن �أن��ه «يف
ال�سنوات الع�رش الأخرية وب�سبب دخول
املنتجات املجلدة اىل ال�سوق� ،أقفل ما
يزيد عن  125مزرعة يف عكار وحدها».
و�أعلن «�أن قطاع الدواجن �سلك طريق ًا
م��ن التطور �إذ �إن �أ�صحاب امل��زارع
�أدخلوا تطويرات كثرية على املزارع
وامل�سالخ ما �سمح للكثريين باحل�صول
على �شهادة الأي���زو وجعل امل�سالخ
امل��وج��ودة يف لبنان تتمتع مبعايري
ورد ه��ذا التطور اىل حدة
عاملية»ّ .
املناف�سة يف الأ�سواق� ،إذ �إن املزارعني
ر�أوا �أن عليهم اللحاق بركب التطور
خوف ًا من �أن يجدوا �أنف�سهم خارج
دائرة املناف�سة».
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مقابلة
 .. LDIالس ّباق في تكريس جودة القطاع الغذائي

كاخيا :لوقف الممارسات الخاطئة
منذ ت�أ�سي�سه ،عرف م�صنع  LDIك�أحد امل�صانع البارزة يف
لبنان التي ت�ؤدي دوراً هام ًا يف تكري�س جودة املنتجات
الغذائية� ،إذ كان امل�صنع الأول يف لبنان الذي يقدم
براميل متخ�ص�صة يف تخزين هذه املنتجات ،تتمتع
مبعايري جودة عاملية تخولّها دخول �أ�سواق العامل كافة.
اليوم وبعد ما يقارب الأربع �سنوات على انطالقة عجلة
العمل ،يتخذ م�صنع  LDIخطوة نوعية يف جمال �صناعته،
�إذ كان ال�س ّباق يف لبنان �إىل طرح براميل قادرة على
تخزين النفايات ال�صلبة واخلطرة اخلا�صة بامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات وم�صانع الأدوية .وتكمن �أهمية هذه
اخلطوة يف حيازة  LDIعلى  UN Certificateلنقل هذه
النفايات ،و�إمكانية ت�صديرها اىل �أوروبا و�أمريكا عقب
تعبئتها بحر�ص كبري مينع ت�رسّب �أي مواد خطرة منها.
ووفق ًا ملدير م�صنع  LDIانطوان كاخيا
«�أوىل  LDIمنذ ن�ش�أته ع��ام ،2013
املعايري ال�صحية اهتمام ًا كبرياً وهو
يعمل يف هذا الإطار ب�شكل م�ستمر على
�إطالق منتجات ت�ساهم يف احلفاظ على
�صحة امل�ستهلكني وجتنبهم �أي �أخطار
ناجتة من ممار�سات خاطئة».
وك�شف �أن « LDIزار وزارات ال�صحة والبيئة
وال�صناعة و�أطلعها على �أهمية املنتج وال
�سيما �أن امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات
وم�صانع الأدوي���ة يف لبنان مل ي�سلكوا
هذه الطريق بعد على الرغم من الأخطار
التي حتملها الأو�ساخ ال�صلبة الناجتة من
عملها على �صحة الإن�سان لإحتوائها على
مواد كيميائية م�رسطنة».

أفضل المواد األولية

و���ش��دد ك��اخ��ي��ا ع��ل��ى �أن « LDIومنذ
ّ
ت�أ�سي�سه يحر�ص على ا�ستخدام �أف�ضل
امل��واد الأولية يف �صناعته بغية تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة لإدراكه التام لأهمية
التخزين يف تقدمي منتجات عالية اجلودة
و�صحية �إىل امل�ستهلكني».
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 LDIالمصنع األول في لبنان
الذي يطرح براميل قادرة
على تخزين النفايات الصلبة
والخطرة الخاصة بالمستشفيات
والمستوصفات ومصانع األدوية
و�إذ لفت اىل �أنه «على �صعيد الرباميل
اخلا�صة بامل�صانع الغذائية ،ي�ستخدم
 LDIم��واد �أولية مرخ�صة من الوكالة
الفدرالية الأمريكية «� ،أ�شار اىل �أن « LDI
يقدم براميل ب�سعات خمتلفة ترتاوح بني
الـ 30والـ 60والـ 120والـ  160ليرتاً».
و�شدد على �أن «  LDIي�ؤدي دوراً كبرياً
ّ
يف تطور ومنو قطاع ال�صناعات الغذائية
وال �سيما �أن �إنتاجه مطابق للموا�صفات
العاملية وب��ال��ت��ايل ق���ادر على دخ��ول
املت�شددة يف معايري
الأ�سواق كافة حتى
ّ
ال�سالمة الغذائية».

ممارسات خاطئة

و�أعلن كاخيا �أنه «منذ انطالقة امل�صنع،
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و�ضع  LDIخطة ت�سويقية جرت وفقها
زيارة امل�صانع وال�رشح عن �أهمية هذه
ال�برام��ي��ل يف تعزيز ج���ودة املنتجات
ال��غ��ذائ��ي��ة» .ول��ف��ت اىل �أن���ه «يف حني
�أبدت الكثري من امل�صانع جتاوب ًا كبرياً
�دي��ة بنت عربها
وات��خ��ذت خ��ط��وات ج� ّ
عالقات تعاون مع  ،LDIال تزال هناك
م�صانع تعمل بعيداً من �رشوط ال�سالمة
ال�صحية».
واع��ت�بر �أن «انخفا�ض كلفة الرباميل
امل�صنعة يف لبنان مقارنة بالرباميل
امل�ستوردة �ضمن جناح  LDIيف الأ�سواق
على الرغم من وقوف قطاع ال�صناعات
الغذائية يف وج��ه حت� ٍّ�د �أ�سا�سي يكمن
يف جلوء بع�ض امل�صانع اىل ا�ستخدام
براميل م�ستعملة ،ويف بع�ض الأحيان
يتم ا�ستقدامها من م�صانع الدهان «.
الت�شدد يف مراقبة عمل
ودعا الدولة اىل
ّ
امل�صانع للحد م��ن ه��ذه املمار�سات
التي حتمل �أخ��ط��اراً كبرية على �صحة
امل�ستهلكني وقد ت�ضعف الثقة بالقطاع
ال�صناعي الغذائي واملنتج اللبناين الذي
عرف على مر ال�سنوات بجودته العالية.

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

مقابلة
مياه الرحيق  17 ..عام من السير على طريق التم ّيز

دياب :لتنظيم القطاع

تول
ي مياه الرحيق عمليات
التع
قيم واجراء الفحوصات
قدر
يتميز م�صنع مياه الرحيق بتجهيزات كاملة على ٍ
ّ
المخبرية اهتمام ًا خاص ًا
عالٍ من التطور ،اذ �أنه لت�أمني �صحة و�سالمة املنتج،
تتبع ال�رشكة املعايري العاملية  ،ISO 22000كما
فإضافة الى الفحوصا
ت
تقوم ال�رشكة بتطبيق نظام الـ HACCPبحيث تتحقق
اليو
مية التي تجريها داخل
�صحة و�سالمة الغذاء من خالل مراقبة وحتليل املخاطر
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية خالل ت�أمني ونقل
مختبرات الشرك
ة،
ت
ق
و
م
امل��واد الأول��ي��ة ،وحت�ضري معاجلة امل��ي��اه ،الت�صنيع،
بإر
والتوزيع حتى ا�ستهالك املنتج.
سال عينة من إنتاجها
وك�شف مدير «��شرك��ة الرحيق لتوزيع امل��ي��اه» علي
لفحصها لدى
اب
رز
ال
ج
ها
ت
دياب ان « مياه الرحيق تويل عمليات التعقيم واجراء
الفحو�صات املخربية اهتمام ًا خا�ص ًا ف�إ�ضافة اىل
المختصة في لبنان

احلر�ص على تقدمي منتج
عايل اجلودة ،جعل «�رشكة
الرحيق لتوزيع املياه»
ت�سري على طريق التم ّيز،
حيث �أولت طوال �سنوات
عملها اهتمام ًا دقيق ًا
لكافة مراحل الإنتاج،
فقدمت منتج عايل اجلودة
اك�سبها ثقة زبائنها
ووالءهم .كيف ال ،وهي
التي واكبت على مر  17عام ًا كل تطور يف عامل
�صناعة املياه املعدنية ،وا�ستقدمته اىل م�صنعها
انطالق ًا من حر�صها على مراعاة �إنتاجها اعلى
معايري ال�سالمة الغذائية.
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الفحو�صات اليومية التي جتريها داخل خمتربات ال�رشكة،
تقوم ب�إر�سال عينة �شهري ًا من �إنتاجها لفح�صها لدى ابرز
اجلهات املخت�صة يف لبنان ويف طليعتها معهد البحوث ال�صناعية
وخمتربات اجلامعة االمريكية».
واذ �شدد على ان «مراعاة معايري ال�سالمة الغذائية اىل حد كبري
كر�ست ثقة الزبائن بها» ،لفت اىل ان «ما ع ّزز ثقة امل�ستهلكني مبياه
ّ
الرحيق �أكرث ،هو �سعي «الرحيق» امل�ستمر للتوا�صل مع زبائنها
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والوقوف عند ابرز مالحظاتهم ،حيث يقوم فريق عمل خمت�ص يف
ال�رشكة بالإت�صال بالزبائن بغية القيام ب�إح�صاءات حول ن�سبة
ر�ضى الزبائن عن املنتج واال�ساليب التي تعتمدها ال�رشكة يف
التعامل معهم ال �سيما على �صعيد املندوبني» .واكد ان «هذه االمور
جمتمعة حافظت على ا�ستمرارية مياه الرحيق التي ال ميكن ان تتم
دون والء زبائنها لها».

أجواء السلبية

و�سيطرت الأجواء ال�سلبية على تقييم دياب لعمل مياه الرحيق خالل
عام  ،2016اذ انه يف �ضوء املناف�سات غري ال�رشيفة وامل�ضاربات
عانت ال�رشكة كثرياً وا�ضطرت لبذل جهود م�ضاعفة للحفاظ على
ح�صتها يف ال�سوق يف ظل انت�شار الفو�ضى يف القطاع و�سط غياب
اي دور للدولة يف �ضبطه ودعم ال�صناعيني».
وقال« :مياه الرحيق تراعي كل �رشوط ال�سالمة الغذائية وال تقدم
لزبائنها اال املنتج الأجود ،لذلك تعاين من اكالف انتاج مرتفعة،
يف حني امل�صانع غري ال�رشعية ال تخ�ضع لل�رضائب ،وبالتايل قادرة
على تقدمي منتج منخف�ض ال�سعر ميكنها من حيازة ح�صة معينة
من ال�سوق».

فوضى كبيرة

ولفت دياب اىل «ان هذه الفو�ضى ت�ستدعي تدخ ًال �رسيع ًا لتنظيم
القطاع و�إقفال امل�صانع التي فتحت ع�شوائياً» .واذ اعترب «�أن

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

التحرك ملعاجلة هذه امل�س�ألة �أ�صبح �رضوري ًا وال �سيما ان هذه
امل�صانع وب�إنتاجها املتدين اجلودة تلحق �رضراً ب�سمعة القطاع»،
ا�ستغرب غياب الدعم عن القطاع ال�صناعي طوال ال�سنوات املا�ضية
معترباً ان النجاحات التي حققها ال�صناعيون اللبنانيون على مر
ع�رشات العقود لي�ست اال دلي ًال وا�ضح ًا على الإمكانات ال�ضخمة التي
ميلكها القطاع والتطور والنمو الذي قد يحققه اذا ما تو ّفر الدعم له».
ولفت اىل ان «دعم القطاع ي�ساهم يف تقوية القدرات التناف�سية
التو�سع والإنفتاح
للإنتاج ال�صناعي اللبناين وبالتايل املزيد من
ّ
على الأ�سواق اخلارجية» ،وا�شار اىل ان «هذه الأمور �ستع ّزز دور
القطاع على ال�صعيد الإقت�صادي ال �سيما على �صعيد توفري املزيد
من فر�ص العمل».

حمالت دعائية

وك�شف دياب ان ال وجود خلطط تو�سعية يف امل�ستقبل القريب ،اذ
قدر عالٍ من التطور وهو امل�صنع الأول يف
ان م�صنع الرحيق على ٍ
عبوات
يف
املياه
لبنان الذي يقوم بتعبئة
متعددة ت�ضم الـ 0.3ليرت،
ّ
و  0.5ليرت ،و  1.5ليرت ،و  2ليرتان ،و  6ليرتات ،و  10ليرتات ،و19
ليرتاً».
و�شدد على ان اهتمام «�رشكة الرحيق يف عام � 2017سين�صب على
احلمالت الدعائية التي ت�سلط ال�ضوء على اجلودة التي تتمتع بها
مياه الرحيق ،بغية توعية امل�ستهلكني على �رضورة الت�أكد من جودة
منتج املياه املعدنية قبل ا�ستهالكه».

Email: alrahik_water@hotmail.com - Facebook: AlRahikWatrer
Website: www.alrahikwater.com

مقابلة
 3 ..Multi-national Business Coعقود من التطور

القيسي :المنافسة الصينية أبرز التحديات

�سارت () Multi-national
 ،.Business Coعلى طريق النجاح
خالل ثالثني عام ًا� ،إذ عملت
على مر ثالثة عقود بكفاءة
مكان
واحرتاف �ساهما يف حجز ٍ
مرموق لها يف ال�سوق وو�ضعها
ٍ
على �سكة متوا�صلة من النجاح
مل تعرف االنقطاع منذ عام
.1996

MBC

فبالرغم من ال�صعوبات االقت�صادية التي
تع�صف بالعامل واملنطقة والتحديات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي يواجهها لبنان،
�ش ّقت  MBCطريقها يف جمال �صيانة
املوازين الإلكرتونيه .ومتكنت ال�رشكة
منذ ب��داي��ة انطالقتها م��ن ال��ف��وز بثقة
الزبائن ما �ساهم يف تطورها من حيث
�أعمال ال�صيانة وخدمة ما بعد البيع،
ا�ضافة �إىل دخ��ول �سوق التجارة عرب
اال���س��ت�يراد و�أخ���ذ وك���االت م��ن �رشكات
�أجنبية ،وت�سجيل ماركات جتارية يف
وزارتي ال�صناعة و الإقت�صاد والتجارة
واحل�صول على �شهادات من م�صلحة
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ميز منتجاتها
حماية امللكية الفكرية ما ّ
و�أعطاها قدرات تناف�سية عالية لناحية
املوا�صفات واجلودة.
و�سمح التطور ال��ذي �شهدته  MBCلها
بتخطي احل��دود اللبنانية� ،إذ �أ�شار مدير
 MBCو�سيم القي�سي �إىل �أن « MBCبد�أت
بالتو�سع يف عام  2012نحو دول اخلليج
عرب تعيني مو ّزعني لها» .و�إذ لفت �إىل �أن
«ال�رشكة قامت م�ؤخرا بالتوجه نحو جنوب
�أمريكا الذي ي�شهد فيه القطاع ال�صناعي
حالي ًا ن�شاط ًا ب��ارزاً»� ،أعلن �أن « ال�رشكة
متكنت يف هذا الإطار ،من عقد اتفاق مع
�أكرب �رشكتي ت�صنيع موازين يف الأرجنتني
بناء عليه وكي ًال ح�رصي ًا لهما يف
لت�صبح ً
ال�رشق الأو�سط» .كما ك�شف �أن ال�رشكة
�أ�صبحت ع�ضواً يف اجلمعية الدولية للوزن
والقيا�س .NTEP/TDA

المنافسة الصينية

ويف �إط��ار حديثه عن التحديات التي
تواجه عمل  ،MBCقال القي�سي« :لي�س
خافي ًا على �أح���د م��ا يعانيه القطاع
ال�صناعي من �صعوبات متنوعة وعديدة
و�سط غياب دعم الدولة كما غريه من
القطاعات الإقت�صادية الأخرى».
و�أ�ضاف « :بالرغم من قلة عدد ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف جمال املوازين حيث ال
186

يتعدى عدد ال�رشكات العاملة يف القطاع
الـ� 10رشكات ،نعاين ب�شكل �أ�سا�سي من
املناف�سة وحتديداً ال�صينية التي متلك
قدرات تناف�سية عالية جلهة الأ�سعار».
و�شدد على �أن «تراجع القدرة ال�رشائية
ّ
لدى �رشيحة كبرية من اللبنانيني من
ج��راء الرتاجع االقت�صادي ال��ذي �شهده
لبنان ،جعل من املنتجات ال�صينية،
املتدنية ال�سعر واجلودة ،مناف�سة حقيقية
ملنتجاتنا وال �سيما �أننا نعاين من ارتفاع
تكاليف الإنتاج يف لبنان بن�سب كبرية».
وك�شف �أن «ع��ام��ل ال��وق��ت �ساهم يف
تخفي�ض ح��دة ه��ذه املناف�سة �إذ �سمح
للزبائن بلم�س ال��ف��وارق ال��ك��ب�يرة يف
ح�سن ظروف وجود منتجاتنا
اجلودة ،ما ّ
وح����رك ال��ط��ل��ب عليها
أ����س���واق
يف ال
ّ
ت�صاعدي ًا».
و�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة تقدم خدمات ما
بعد البيع �إىل زبائنها عرب فريق عمل
حم�ترف ق��ادر على اكت�شاف الأعطال
ومعاجلتها يف وقت قيا�سي».
و�أم��ل القي�سي �أن «يحمل العهد اجلديد
ب��وادر تفا�ؤل توحي ب ��أن لبنان متجه
نحو الأف�ضل وال �سيما على ال�صعيد
االقت�صادي لعل الأ���س��واق ت�شهد راحة
ما وتنتهي حال الركود التي الزمتها
طوي ًال».

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  2016على إنتاجيتها
من خالل االندفاع نحو
أسواق جديدة وال سيما
األسواق العربية
188

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 ّ ،2017
ّ
�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
ألبان شامات  ..منتجات طبيعية % 100

ّ
«التفرد» ضمن نجاحنا
حنا :خيار
طعم تقليدي

ومت�سك به على مر ربع
التفرد خياراً اتخذه
ّ
وفق ًا حلنا كان « ّ
متيزت بجودتها العالية وطعمها التقليدي
قرن ،فقدم منتوجات ّ
ما �ساهم يف نيله ح�صة جيدة من ال�سوق �ضمنت ا�ستمرارية
امل�صنع وتطوره».
و�شدد على ان «�ألبان �شامات تعمل ب�شكل م�ستمر على تو�سيع
ّ
�شبكة زبائنها بطريقة منظمة تتوافق و�إنتاج م�صنعها» .وقال:
«مل ن�سلك يوم ًا طرق ًا ملتوية بغية رفع مبيعاتنا وتو�سيع دائرة
زبائننا ،بل �إن بناء العالقات مع الزبائن حتكمه ح�سابات دقيقة
حول قدرة امل�صنع على تلبية احتياجاتهم �إذ �إن �إنتاج �شامات
يتمتع مبعايري معينة ت�شكل خط ًا �أحمر يف �سيا�سة �ألبان �شامات
ال يجوز امل�س به».
و�أ�ضاف« :ن�ؤمن ب�أن لزبائننا دوراً �أ�سا�سي ًا ل�ضمان تواجدنا
يف الأ�سواق ،لذلك نبني و�إياهم عالقات �أ�سا�سها امل�صداقية
وااللتزام ،وما ي�ساعدنا �أكرث يف �صون هذه العالقات هو �إ�رشافنا
املبا�رش على �أدق تفا�صيل العمل والتعاطي مبا�رشة معهم ما
ميكننا من الوقوف عند �أبرز مالحظاتهم ور�ؤيتهم لإمكانية
تطوير املنتجات وتقدمي الأف�ضل �إليهم».

فوضى ومنافسات

�سارت �ألبان �شامات بثقة يف قطاع �صناعة
الألبان والأجبان يف لبنان منذ انطالقتها عام
 ،1992كيف ال ،وهي التي حر�صت على تقدمي
منتجات طبيعية � % 100إىل زبائنها �إميان ًا منها
ب�أن امل�ستهلك ي�ستحق الأف�ضل ،و�أن ال بقاء يف
ال�سوق �إال للجودة الأعلى.
يروي مدير وم�ؤ�س�س �ألبان �شامات غابي حنا خو�ضه لغمار
ال�صناعة بعد �أن كان موظف ًا يف �أح��د املطاعم وال��ذي �أقفل
مع اندالع احلرب الأهلية .ي�ستذكر �أيام احلرب وظروف ًا �ش ّتى
دفعته اىل العمل يف القطاع ال�صناعي حيث اكت�شف �شغفه به،
وجهوزيته ملواجهة التحديات التي يحملها ،وقدرته على الإيفاء
بالتزاماته جتاه التجار الذين يولونه الثقة ويحر�صون للحفاظ
على �أف�ضل العالقات معه.
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متعددة �إىل
و�إذ ك�شف عن �أن «�ألبان �شامات تقدم �أنواع منتجات ّ
زبائنها من �ألبان و�أجبان و�شنكلي�ش»� ،أعلن «�أن �ألبان �شامات
ت�سري على طريق متوا�صلة من التطور و�ستعمل يف هذا الإطار
على تو�سيع م�صنعها يف فرتة قريبة بهدف مواكبة حاجات
ال�سوق وتلبية الطلب املتزايد عليها».
و�أعلن �أن «�أبرز التحديات التي يواجهها عمل �شامات تتمثل
بالفو�ضى واملناف�سات غري امل�رشوعة التي يقوم بها بع�ض
املزارعني الذين ال ينتمون اىل القطاع».
ودعا الدولة اىل تنظيم القطاع ال�صناعي وحمايته �إذ �إن بع�ض
املمار�سات اخلاطئة قد ت�سيء اىل �سمعته وتك�رس عامل الثقة
التي جهد ال�صناعيون ع�رشات ال�سنني لبنائه.

انتعاش اقتصادي

واعترب حنا �أن «عام  2016كان عام ًا �صعب ًا للغاية �إذ عاي�شت
الأ�سواق حال ركود �شديدة �أ ّثرت يف عمل امل�ؤ�س�سات ب�شكل كبري».
رئي�س للجمهورية وت�شكيل حكومة �أنع�شا
و�شدد على �أن انتخاب
ٍ
ّ
الأ�سواق بع�ض ال�شيء ،ما يب�شرّ ب�أننا تخطينا الأوقات احلرجة
على ال�صعيد الإقت�صادي».
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل �ألبان �شامات على الرغم من
التحديات التي تواجهها� ،إذ �إن امل�صداقية التي بنتها �ألبان
�شامات وثقة الزبائن التي اكت�سبتها ال بد �أن يقودا جناحها مهما
�صعبت الظروف وكرثت التحديات.
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�شامات � -شارع احلارة  -تقاطع كني�سة مار تقال
هاتف961 70 505752 :

مقابلة
مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز اللبناني  ..عنوان الجودة

ّ
ّ
المتطورة
مكي :نتم ّيز بتقنياتنا

�ساهمت اجلودة العالية يف تعبيد طريق النجاح �أمام «مكي
لتجهيز الأفران و�إنتاج خطوط اخلبز اللبناين» ،على مر  25عام ًا.
�إذ �رشّع احلر�ص على تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة �أبواب الأ�سواق
اخلارجية �أمامها ،فوجدت موطئ ًا لها يف دول الإمارات ،عمان،
ال�سعودية ،قطر ودول اخلليج العربي والدول الأفريقية والأوروبية.
انفتاحها اخلارجي هذا �ضمن ا�ستمراريتها،
�إذ �أ�شار مدير «مكي لتجهيز الأفران و�إنتاج
خطوط اخلبز اللبناين» جنيب مكي ،اىل �أن
التطور
«هذا االنفتاح و�ضعها على طريق
ّ
والتو�سع .فمع �ضيق ال�سوق اللبنانية
ّ
وحمدوديتها ،كان هذا االنفتاح �رضوري ًا
لتعزيز عمليات الإنتاج وتوزيعها».

آليات عمل دقيقة

و�شدد مكي على �أن «القيمني على «مكي
ّ
لتجهيز الأف���ران و�إن��ت��اج خطوط اخلبز
اللبناين» �أدرك����وا �أه��م��ي��ة ت��ق��دمي �أعلى
م�ستويات اجل��ودة حلجز مكان لها يف
ال�سوق ،ولذلك و�ضعوا �آليات عمل دقيقة
ووا�ضحة حتر�ص على مراقبة عمليات
الت�صنيع يف مراحلها كافة» .وقال« :هذه
الإ�سرتاتيجية مل ت�سمح لنا بال�صمود يف
وج��ه املناف�سات فقط ،بل م ّكنتنا من

التميز يف �سوق م�شبعة ب�إنتاج من خمتلف
ّ
الدول».
متميزة
و�أ�ضاف« :الأف��ران التي نقدمها
ّ
جلهة التقنيات املتطورة امل�ستخدمة
تتميز بالب�ساطة والبعد من التعقيد،
والتي ّ
�أ�ضافة اىل �صنعها من مادة ال�ستانل�س
�ستيل وا�ستخدامنا لأجود �أنواع القطع ،ما
يعطي الأف��ران متانة وعمراً مديداً بعيداً
من الأعطال».
و�أعلن �أن «مكي لتجهيز الأف��ران و�إنتاج
خطوط اخلبز اللبناين» تقدم لزبائنها
مروحة وا�سعة من املنتجات تت�ضمن
خطوط �إنتاج �آلية لإنتاج اخلبز العربي،
خطوط �آلية لإنتاج خبز الفا�ش والتورتيال،
خطوط �آلية لإنتاج خبز التنور ال�صحي،
وخطوط �آلية لإنتاج خبز ال�شاباتي».
ولفت اىل �أن «هذه الأمور جمتمعة م ّكنتها
من منح كفاالت لزبائنها� ،إ�ضافة اىل

العمل على تقدمي الدعم التقني لهم عرب
خدمات ما بعد البيع وخدمات ال�صيانة
ك��اف��ة ،ع�بر ف��ري��ق م��ن الفنيني ال��ذي��ن
يتمتعون ب��خ�برات ك��ب�يرة مت ّكنهم من
معاجلة �أي خلل �أو عطل ب�رسعة قيا�سية».

تم ّيز القطاع

و�أ�شار م ّكي اىل «�أن عوامل كثرية �ساهمت
يف ازدهار قطاع ال�صناعات الغذائية يف
الأ���س��واق اخلارجية والداخلية على حد
�سواء� ،إذ �إن منتجات القطاع �أثبتت على
متيزها من خ�لال اجل��ودة
مر ال�سنوات ّ
العالية التي تتمتع بها ومذاقها الذي
يدغدغ حنني املغرتبيني اللبنانيني يف
الأ�سواق اخلارجية ويجعلها من خياراتهم
املف�ضلة لدى الإ�ستهالك».
متيز
�اب
�
�ب
�
�س
�
أ�
�
��م
ول��ف��ت اىل �أن «�أح���د �أه�
ّ
القطاع وحداثته هو تبادل اخلربات بني
ال�صناعيني اللبنانيني مببادرات فردية
منهم ،ما ي�ؤكد �إميانهم بعمل القطاع
و�إ�رصارهم على تخطي التحديات التي
تواجهه وامل�ضي قدم ًا نحو مزيد من
النجاح».
واعترب �أن «للأزمة ال�سورية انعكا�سات
على عمل القطاع تت�أرجح بني الإيجابية
وال�سلبية .ففي حني �ساهم �إقفال احلدود
الربية يف تراجع �صادرات القطاع مقارنة
بال�سنوات ال�سابقة ،ارتفع الطلب الداخلي
على منتجاته ،ما �أدى دوراً يف تعزيز
�إنتاجية امل�صانع».

غياب الدعم

و�شدد م ّكي على وجود جملة من التحديات
ّ
تواجه القطاع تتم ّثل يف غياب الدعم الذي
ي�ساهم يف رفع تكلفة الإنتاج ،فمع وجود
ال�رضائب املرتفعة وارتفاع تكلفة ت�أمني
الطاقة الكهربائية ترتفع كلفة الإنتاج
وت�ضعف ق����درات ال�صناعي اللبناين
التناف�سية».
كما لفت اىل �أن «ال�صناعة اللبنانية
تعاين من نق�ص يف الكفاءات التقنية،
وانعدام وجود البنى التحتية الأ�سا�سية
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تؤازر «مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز
اللبناني» زبائنها عبر خدمات الصيانة التي يقدمها
فريق من فنيين يتمتعون بخبرات كبيرة
ّ
تمكنهم من معالجة اي خلل
او عطل بسرعة قياسية

تفاؤل كبير

لإن�شاء امل�صانع و�سط ارتفاع كلفة متويل
ال��ر�أ���س��م��ال الت�شغيلي وغ��ي��اب احلماية
للإنتاج الوطني ،و�ض�آلة حجم التمويل
ال�صناعي من جممل الت�سليفات� ،إ�ضافة
اىل ارتفاع كلفة الت�صدير عرب املرافئ
اللبنانية».

يف اال�سواق اخلارجية».
وك�شف عن خطط تو�سعية لـ«مكي لتجهيز
الأف��ران و�إنتاج خطوط اخلبز اللبناين»
يف اخل��ارج ،يف امل�ستقبل القريب ت�سمح
بتو�سيع �شبكة الزبائن وذلك عرب امل�شاركة
يف معار�ض ومنح وكاالت خارجية.

وعبرّ مكي عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي على رغم وجود
حتديات كثرية ،اذ ان القطاع اثبت على
مر ع�رشات ال�سنوات ويف �أحلك الظروف،
�صالبته وقدرته يف مواجهة الأزمات
حيث متكن من حتقيق منو الفت وادخال
احل��داث��ة اىل امل�صانع وغ��زو الأ���س��واق
اخلارجية يف ظل غياب اي دعم ُيذكر من
احلكومات املتعاقبة التي تغا�ضت عن
�أهمية القطاع.
كما �أب��دى ت��ف��ا�ؤ ًال كبرياً مب�ستقبل عمل
«مكي لتجهيز الأف���ران و�إن��ت��اج خطوط
اخلبز اللبناين» التي متكنت منذ انطالقتها
من ك�سب ثقة الزبائن ووالئهم ،فتطورت
وتو�سعت ،ودون �شك �ستتابع �سلوك
هذا الطريق ال �سيما يف ظل العمل على
ا�سرتاتيجيات تو�سعية تع ّزز تطورها
وتقدمها.

إجراءات داعمة

وا�ستغرب مكي غياب الدعم على الرغم
من �أهمية القطاع ودوره على �صعيد
الإقت�صاد الوطني وقدرته على �ضخ فر�ص
عمل يف ال�سوق وبالتايل احلد من البطالة
وتخفيف �آثارها الإجتماعية».
و�شدد على «�رضورة و�ضع ر�سوم جمركية
ّ
عالية على املنتجات امل�ستوردة من
اخلارج وفر�ض قيود مالية وتقنية حتد
من دخولها اىل ال�سوق اللبنانية ومناف�سة
الإنتاج الوطني».
كما ر�أى «وجوب تخفي�ض كلفة الت�صدير
وال �سيما عرب املرافئ اللبنانية بهدف
زيادة قدرات الإنتاج اللبناين التناف�سية
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مقابلة
«ال ُحلّة» 20 ..عام ًا من الجودة

مصطفى طبارة :ننافس بثقة
اجلودة العالية واملذاق ال�شهي جعال «وافكو
ليمتد» يف �صدارة ال�رشكات العاملة يف جمال
�صناعة املرتديال وم�شتقاتها على مدى
�أكرث من  20عام ًا� ،إذ وفق ًا ملدير املبيعات
والت�سويق م�صطفى طبارة «تراعي ال�رشكة
اىل ح��د كبري معايري ال�صحة وال�سالمة
العاملية ،اذ حر�صت على التوا�صل مع عدة
�رشكات �أجنبية م�صنعة ،ووقع اختيارها
على واحدة من �أف�ضلها ،وهي حائزة على
 iso 22000و iso 9001لتويل مهمة ت�صنيع
مرتديال «احل ّلة» ب�أنواعها املتعددة ،وفق
�أعلى معايري اجل��ودة والنوعية والنظافة،
كل ذلك حتت �إ�رشاف كامل من فريق عمل
جدي جرى �إنتدابه من قبل ال�رشكة للت�أكد
من ح�سن �سري العمل».
وك�شف �أن «جمعية املربات اخلريية تتولىّ الإ�رشاف ال�رشعي على
بدءا من الذبح مروراً بالت�صنيع ولغاية
الإنتاج بجميع مراحلهً ،
تو�ضيب املنتجات و�إع��داده��ا لل�شحن وفق معايري ال�رشيعة
الإ�سالمية .الأمر الذي �أثبت فاعليته على مدى ال�سنني ال�سابقة».
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منافسات شديدة

و�إذ �أ�شار م�صطفى طبارة اىل �أن الأ�سواق
ت�شهد مناف�سات �شديدة ،لفت اىل �أن «هذه
املناف�سات مل تخرج عن �إطارها ال�صحي
�إذ تعتمد اجلودة والتزام املعايري ال�صحية
�أ�سا�س ًا لها» .وك�شف �أن «ال خ�شية من هذه
املناف�سات �إذ تقدم «وافكو ليمتد» �إنتاج ًا
عايل اجل��ودة اىل حد كبري وبالتايل متلك
ق��درات تناف�سية كبرية متكنها من حجز
مكانٍ لها يف ال�سوق».
و�أ�شار يف رد على �س�ؤال �إىل �أن «ال�رشكة
تخو�ض هذه املناف�سات بثقة وفرح �إذ تعترب
�أنها �ستحمل �إيجابيات عديدة �إىل امل�ستهلك،
حيث ت�شغل املواد الغذائية ،وحتديداً اللحوم
املربدة ومن �ضمنها املرتديال وم�شتقاتها،
حيزاً كبرياً من الئحة املنتجات الإ�ستهالكية املطلوبة على
�أو�سع نطاق .فهذه املنتجات �شديدة احل�سا�سية ويتطلب �إعدادها
وت�صنيعها وتغليفها عناية مركزة ونظافة عالية ،ومن �ش�أن هذه
املناف�سات ت�شكيل دافع للم�صنعني اللتزام املعايري املطلوبة».
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مقابلة
مياه شفا ..من قلب الطبيعة إلى قلبك

شمص :مزيد من اإلنفتاح في 2017
«تتميز مياه �شفا بعملها وفق ًا ملعايري مميزة ،حيث
وفق ًا ل�شم�ص
ّ
ال تخ�ضع للتكرير بل تخرج مبا�رشة من امل�صدر اىل العبوة
لت�صل اىل امل�ستهلك ،ما يجعلها غنية باملعادن اىل حد كبري
وذات مزايا �صحية عالية جداً».

مسيرة جيدة

و�أع��رب �شم�ص عن ر�ضاه الكبري على «م�سرية مياه �شفا على
مدى ال�سنوات اخلم�س التي تلت ن�ش�أتها� ،إذ �إن لها تواجداً يف
خمتلف الأ�سواق اللبنانية ،حيث تتمتع بح�صة �أ�سا�سية من �سوق
البقاع� ،إ�ضافة اىل �سوق بريوت وال�شمال واجلنوب �إ�ضافة اىل
املنت وك�رسوان».
ولفت اىل �أن «ال�سوق الرئي�سية ملياه �شفا تعترب ال�سوق اخلليجية
�إ�ضافة اىل ال�سوق الأوروبية وال �سيما �أن العبوة �صممت ب�شكل
مميز لتتالءم ومتطلبات الزبائن هناك».
ّ
وك�شف �أن «عبوة �شفا مت ت�صميمها من قبل فريق خا�ص �أخذ
بعني الإعتبار معايري عدة».

خطط توسعية

�ساهم «التم ّيز» يف و�ضع مياه ال�شفا منذ
انطالقتها قبل � 5سنوات على درب النجاح
والتو�سع ،اذ متكنت خالل فرتة ق�صرية من حيازة
ّ
ح�صة رئي�سية من الأ�سواق الداخلية والو�صول اىل
الأ�سواق اخلارجية حيث لقيت قبو ًال وا�سع ًا من
تو�سعية �ستجد طريقها
امل�ستهلكني م ّهد خلطط ّ
�إىل التنفيذ خالل العام احلايل.
مت�سلح ًا بخربة والده التي تفوق ربع القرن يف
جمال تعبئة املياه ،يعمل مدير �رشكة �شفا حممد
�شم�ص على �إي�صال مياه �شفا اىل املوقع الذي
ت�ستحقه يف ال�سوق ،ف�إميانه بتقدمي منتج عايل
مراع ل�رشوط
اجلودة ،متم ّيز لناحية العبوة،
ٍ
جناح
ال�سالمة ال�صح ّية يجعله على يقني من
ٍ
كبري ينتظره يف لبنان واخلارج».
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و�أعلن �شم�ص عن «خطط تو�سعية جديدة يف عام  ،2017حيث
�سيتم �ضخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�رشكة بغية تو�سيع امل�صنع
وتكبري �أ�سطول التوزيع».
و�شدد على �أن «الهدف من هذه اخلطة هو االنفتاح على �أ�سواق
ّ
جديدة يف اخلارج وتكبري التوزيع املحلي» .وقال« :قدرة امل�صنع
حالي ًا كافية لتلبية حاجات ال�سوق اللبنانية ،لكن للدخول اىل
�أ�سواق جديدة وال �سيما ال�سوق ال�سعودية نحتاج �أن نكون على
ا�ستعداد دائم ملواكبة الطلب مهما تعاظم وعدم اخلروج من ال�سوق
نتيجة �ضعف �إنتاجيتنا حتى ال نفقد ثقة املتعاملني معنا».

التحدي األكبر

ور�أى �شم�ص �أن «التحدي الأ�سا�سي �أمام مياه �شفا يبقى يف
�إقناع امل�ستهلكني باجلودة العالية التي تتم ّتع بها يف �ضوء
املناف�سات غري ال�رشيفة وامل�ضاربات التي ت�شهدها ال�سوق».
و�أ�شار اىل �أنه «يف �ضوء امل�ضاربات احلا�صلة ،حتاول مياه �شفا
الإلتفات ب�شكل �أكرب نحو الأ�سواق اخلارجية لتعزيز تواجدها هناك».
وك�شف �أن «مياه �شفا حائزة على �شهادة اجلودة ISO:22000
و�شهادة الإدارة ال�صحيحة  ISO:9001و�شهادات تثبت ممار�ساتها
ال�صحية وال�صناعية ال�صحيحة  GHPو � ،GMPإ�ضافة اىل الـ
 .»HACCPو�أعلن �أن «م�صنع مياه �شفا �صديق للبيئة حيث تعمل
مو ّلدات الكهرباء على املازوت والطاقة ال�شم�سية يف �آنٍ واحد».
و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل مياه �شفا وال �سيما �أن عمليات
تو�سيع امل�صنع تعد مبزيد من التقدم والنمو خالل املرحلة
املقبلة».
العدد  160ني�سان 2017
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مقابلة
حلويات السلطان  30 ..عاماً من النجاح

جابر :فروع جديدة في 2017
�إنها م�سرية متوا�صلة من النمو والتطور �سارتها «حلويات ال�سلطان» منذ
عام  ،1986مقدمة لزبائنها �أف�ضل �أنواع احللويات العربية والإفرجنية
ما �أك�سبها ثقتهم ووالءهم وحجز مكانٍ ًا مرموقٍ ًا لها يف الأ�سواق».
عملت حلويات ال�سلطان على مر  3عقود على
�ضبط معدالت اجل��ودة عرب ا�ستخدام �أج��ود
�أنواع املواد الأولية ما مكّنها من تقدمي �إنتاج
مراع ملعايري ال�سالمة الغذائية حاز على ثقة
ٍ
امل�ستهلكني بجدارة .و�أ�شار مدير حلويات
ال�سلطان حممد جابر يف هذا الإط��ار اىل �أن
«حلويات ال�سلطان وبهدف احلفاظ على جودة
�إنتاجها حتر�ص على التعامل مع �أف�ضل
املوردين احلائزين على �شهادات جودة تثبت
ّ
م�صداقيتهم يف الأ�سواق».
و�ش ّدد على �أن «حلويات ال�سلطان حر�صت
على ب��ن��اء �أف�����ض��ل ال��ع�لاق��ات م��ع زبائنها
والوقوف عند �آرائهم والأخذ ب�أي مالحظات
قد ت�ساهم يف حت�سني وتطوير املنتجات ،ما
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ع ّزز م�صداقيتها معهم و�سمح لها بالتو�سع
يف ال�سوق اللبنانية التي تتواجد فيها عرب 3
فروع».

الأكرث طلب ًا يف الأ�سواق».
واعترب �أن «املناف�سة يف القطاع جيدة ومن
�ش�أنها دفعه نحو مزيد من التطور وتقدمي
جودة �أف�ضل �إىل امل�ستهلكني».

 .. 2016عام ًا مفصلي ًا

غياب الدعم

واع��ت�بر جابر �أن «ع��ام  2016ك��ان عام ًا
مف�صلي ًا حللويات ال�سلطان �إذ �شهدت تطويراً
كبرياً يف فرع النبطية �إ�ضافة اىل تطويرات
كثرية يف املعمل يف ميفدون وامل�ستودعات».
وك�شف عن «خطة تو�سعية ت�شمل فتح فروع
جديدة يف عام � ،2017إ�ضافة اىل �إدخ��ال
و�شدد
�أ�صناف جديدة اىل خطوط الإنتاج»ّ .
على �أن «ه��ذه اخلطة تو�ضع وفق ًا درا�سة
حتدد نقطة متركز الزبائن واملنتجات
لل�سوق ّ
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وك�شف جابر عن «�أن عمل ال�رشكة يواجه
حتديات عديدة تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج
والتي زاد من ح ّدتها غياب البنى التحتية وال
�سيما الكهرباء واملياه ،قي ظل غياب �أي دعم
من الدولة» .و�أعرب عن ت�شا�ؤمه من م�ستقبل
العمل �إذ �إن غياب الدولة عن �أداء دوره��ا
الأ�سا�سي يف دعم القطاعات الإقت�صادية يحد
تطور ال�رشكات ويعر�ض ا�ستمراريتها يف
من ّ
ظل الأزمة الإقت�صادية للخطر».
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مقابلة
أبناء خير الدين كوجو  89 ..عام ًا من الثقة

كوجو :عدم اإلستقرار أبرز التحديات
 89عام ًا مرت وال ت��زال م�سرية م�ؤ�س�سة «�أبناء خري الدين كوجو
لل�صناعة والتجارة» (�ألبان املراعي) م�ستمرة ،كيف ال ،وقد بقيت
اجلودة العالية رفيقتها الدائمة على مر ع�رشات ال�سنني.
�إج��راءات عديدة يتخذها القيمون على عمل امل�ؤ�س�سة بغية �ضبط
معايري اجل��ودة خ�لال عمليات الإن��ت��اج ،حيث يخ�ضعون املنتج
لفحو�صات دورية لدى املختربات املخت�صة يف مراحل متعددة منها.
ويف هذا الإطار ،لفت مدير م�ؤ�س�سة «�أبناء خري الدين كوجو لل�صناعة
والتجارة» خالد كوجو اىل �أن «امل�ؤ�س�سة تتوخى �أعلى معايري ال�سالمة
الغذائية حيث تلتزم ال�رشوط املفرو�ضة كافة من الوزارات املخت�صة،
ما يبعث جواً من الإطمئنان لدى زبائنها الذين يولونها الثقة والوالء،
حيث يواظبون منذ ع�رشات ال�سنوات على ا�ستهالك منتجاتها».

تم ّيز رغم المنافسات

و�شدد كوجو على �أن «امل�ؤ�س�سة ومنذ انطالقتها عام  ،1928حر�صت
ّ
على تقدمي منتجات عالية اجلودة وما ا�ستمراريتها وتطورها على مر
كل تلك ال�سنوات �إال دلي ًال وا�ضح ًا على م�سلكها هذا».
التميز يف ظل املناف�سات الكثرية
و�أ�شار اىل �أن «امل�ؤ�س�سة متكنت من ّ

ال��ت��ي ي�شهدها القطاع،
�إذ �إن �سيا�ستها ت�أخذ
بعني الإعتبار الأزم��ات
الإقت�صادية التي ي�شهدها
لبنان بني احلني والآخر».

ال خطط توسعية

وك�شف كوجو �أن «امل�ؤ�س�سة تتحفظ على �أي خطط تو�سعية يف الوقت
احلا�رض ،وال �سيما �أن الرتاجع االقت�صادي الذي نتج من الفراغ
الرئا�سي يف لبنان �ألقى بظالله ال�سلبية على عملها خالل ال�سنتني
الأخريتني».
ويف �إطار حديثه عن التحديات التي تواجه عمل ال�رشكة ،لفت اىل �أن
«الإج��راءات التي ت�شهدها عملية ا�سترياد املواد الأولية تعد مبثابة
املعرقلة وال �سيما جلهة الفحو�صات داخل مرف�أ بريوت» ،واعترب �أن
«�أبرز التحديات يتم ّثل بحاالت عدم الإ�ستقرار التي ي�شهدها لبنان
بني احل�ين والآخ��ر والتي تلقي بظاللها على عمل ال�رشكات يف
القطاعات �أجمع».

�إنتاج �رشكة
�أبناء خري الدين كوجو لل�صناعة والتجارة
�شارع الرباد � -صيدا لبنان  -خليوي961 3 828694 - 961 3 989861 :

Produced by
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مقابلة
«بحر لصناعة األفران»  ..أعلى معايير السالمة الغذائية

بحر :مزيد من التوسع عام 2017
واحللويات والكاتو ،و�أف���ران طبقات خلبز الباغيت والكعك
واحللويات والكاتو ،غرف تخمري ،خمارات �صناعية� ،أف��ران
معجنات ،جميع معدات الأفران ،عجانات ،خفاقات ،وقطاعات».

قدرات تنافسية عالية

�ضمنت اجلودة جناح �رشكة بحر ل�صناعة الأفران،
على مدى  32عاما ،و�رشّعت �أمامها �أبواب الأ�سواق
اخلارجية التي �أ�ضحت مقراً ملا يقارب الـ % 75من
�إنتاجها� ،إذ �أ�شار مدير �رشكة بحر �سامي بحر اىل
�أن «مراعاة بحر غروب ملعايري ال�سالمة الغذائية
حيث تعتمد انواع �ستانل�س �ستيل خا�ص بالغذاء
وقطع �أولية ت�ؤمن عمراً مديداً لآالتها من الأفران،
مكّنها من اكت�ساب ثقة الزبائن ووالءهم».
ولفت اىل �أن «هذه الثقة �ضمنت ا�ستمرارية ال�رشكة و�ساهمت يف
تو�سعها وال �سيما يف خطوط �إنتاجها حيث تقدم �أنواع ًا متعددة
من الأفران بهدف مواكبة طلبات الزبائن املختلفة واملتنوعة
يف كال الأ�سواق ،الداخلية واخلارجية» .و�أعلن �أن «�إنتاج ال�رشكة
ي�ضم خط معدات �آيل لإنتاج اخلبز العربي ،وخط ًا �آيل لإنتاج خبز
التنور وال�شوفان والتورتيال ،و�أفران ًا دوارة خلبز الباغيت والكعك
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و�أ�شار بحر اىل �أن «النجاح الذي حققته �رشكة بحر يعني لها
الكثري �إذ بذلت جهوداً يف �سبيل تذليل العقبات ومواجهة
التحديات التي �صادفتها وال
�سيما يف ظل غياب �أي دعم
على رغم ارتفاع
كل
ف
ة
من الدولة الأم��ر الذي يرفع
من �أك�لاف �إنتاجها اىل حد
اإلنتاج ال تزال األفران
كبري».
اللبنانية تتم ّتع بق
درات واعترب «�أن��ه على الرغم من
ارتفاع كلفة الإنتاج ال تزال
تنافسية عالية إذ إن
الأفران اللبنانية تتم ّتع بقدرات
الصناعة اللبنانية في
تناف�سية عالية �إذ �إن ال�صناعة
تفوقت
اللبنانية يف هذا املجال ّ
هذا المجال تفوّقت
على نظريتها الرتكية وال�سورية
على نظيرتها التركية
نظراً للجودة التي تتمتع بها �إذ
يتم اعتماد قطع ومواد �أولية من
والسورية
م�صدر �أوروبي».
ولفت اىل �أن «هذه اجلودة �سمحت
ل�رشكة بحر بالإنفتاح على جمموعة من الأ�سواق اخلارجية
يف �أفريقيا ،اخلليج ،ا�سرتاليا� ،أمريكا اجلنوبية ،كندا و�أوروبا».
و�شدد على �أن «�رشكة بحر بنت على مر �أكرث من ثالثة عقود
ّ
تقدم لهم خدمات
أنها
�
�سيما
وال
زبائنها،
مع
وثيقة
عمل
عالقات
ّ
�صيانة على مدار ال�ساعة عرب فريق من التقنيني والفنيني ،يتمتع
بخربة كبرية تخوله تقدمي الدعم ال�رسيع للزبائن ومعاجلة �أي
خلل يطر�أ».

سعي نحو األفضل

وك�شف بحر عن �أن «جمموعة من ال�صعوبات تواجهها �رشكة
بحر لدى ا�سترياد املواد الأولية ل�صناعتها ما ي�ضعها يف خطر
ويهدد م�صداقيتها مع زبائنها وبالتايل
عدم الإلتزام مبواعيدها ّ
يعر�ض الإ�سم الذي بنته على مر ال�سنوات للخطر».
ّ
ويف �إطار تقييمه لعمل ال�رشكة خالل عام � ،2016أ�شار اىل «�أن
الرتاجع االقت�صادي الذي ترجم كركود �شهدته الأ�سواق �أ ّثر على
تتوان عن ال�سعي نحو الأف�ضل لتحقيق
عمل ال�رشكة ،لكنها مل
َ
املزيد من التطور والنمو ،ولهذا ال تزال حتافظ على تفا�ؤلها
بتحقيق املزيد من النجاح» .و�أعلن �أن «�رشكة بحر �ستعمل يف
عام  2017على خطة �ستنفتح مبوجبها على مزيد من الأ�سواق
عرب افتتاح �صاالت ومكاتب يف انحاء خمتلفة من العامل».
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قبيسي :لضبط األسواق
�أب�رصت �رشكة املحم�صة النور عام  ،1995مطلق ًة م�سرية جناح
متوا�صلة على مر ما يقارب الـ 22عام ًا كرّ�ستها عدة عوامل ت�أتي
يف طليعتها اخلربة التي مكنت القيمني على ال�رشكة من تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة ب�أ�سعار منا�سبة جعلت «املحم�صة» حتتل مركزاً
مرموق ًا بني ال�رشكات العاملة يف جمال �صناعة املك�رسات.
وفق ًا ملدير �رشكة املحم�صة ح�سني قبي�سي
«قام عمل �رشكة املحم�صة وخالل �أكرث من
عقدين ،على �سيا�سة �أخذت بعني الإعتبار
م�سائل �ش ّتى �أبرزها الإدارة ال�سليمة وبناء
ع�لاق��ات م��ع ال��زب��ائ��ن ع��م��اده��ا ال�صدق
وال�شفافية م��ا �أك�سبها ثقتهم ووالءه��م
تطورها وا�ستمراريتها».
و�ضمن ّ
و�أ���ش��ار اىل �أن «املحم�صة ت�شق طريق
حدتها
جناحها و�سط �صعوبات كثرية زادت ّ
خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث حمل الرتاجع
الإقت�صادي انعكا�سات �سلبية كثرية على
امل�ؤ�س�سات العاملة يف لبنان ».و�أك��د �أن

«املحم�صة متكنت رغم هذه ال�صعوبات من
املحافظة على م�ستوى مبيعات جيد بف�ضل
جودة منتجاتها وثقة زبائنها».

ودعا الدولة اىل �ضبط الأ�سواق واحلد من هذه
املمار�سات التي ت�ضع ال�رشكات العاملة يف
القطاع يف دائرة اخلطر .ومتنى على الدولة
تقدمي الرعاية والدعم للقطاع ال�صناعي
عرب و�ضع خطة حتد من ع��بء ال�رضائب
وت�سهل عمل ال�رشكات عرب
املفرو�ضة عليه
ّ
تب�سيط �إجراءات الإ�سترياد والت�صدير.

عدم تنظيم

خطط تطويرية

ولفت قبي�سي اىل وج��ود حتديات كثرية
تواجه عمل ال�رشكة وت�أتي يف طليعتها
الفو�ضى وع���دم التنظيم ال���ذي ي�شهده
القطاع ،حيث تعمل �رشكات عديدة ب�شكل
غ�ير ق��ان��وين وت��ت��ه� ّ�رب م��ن ال����ضرائ��ب ما
ميك ّنها من تقدمي �إنتاج ب�سعر �أف�ضل وقادر
على املناف�سة يف الأ�سواق».

و�شدد قبي�سي على «وجود خطط تطويرية
ّ
وتو�سعية لل�رشكة لكن تنفيذها يبقى
رهن االنفراجات ال�سيا�سية يف لبنان
واملنطقة� ،إذ تتح ّفظ ال�رشكة على �ضخ �أي
ا�ستثمارات جديدة يف عملها خوف ًا من �أي
تهدد ا�ستمراريتها
خطوة غري حم�سوبة ّ
وجناحها».

Al.Mahmasa.Co

For General Trading

Add: Lebanon - Al-Nabatieh - Zebdin
Mob: 00961 3 614192 - Tel: 00961 7 767076
E-mail: hkkobeissi@gmail.com
Website: Al.Mahmasa.com
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إبراهيم صفير :لحماية الصناعة المحلية

واكت�ساب ح�صة �أكرب من ال�سوق املحلية
واخلارجية».

منذ ت�أ�سي�سها يف العام ،1984
احتلت �رشكة  Patty Shopموقع ًا
ريادي ًا يف جمال تزويد املواد
الأولية امل�ستخدمة يف �صناعة
احللوى مثل ح�شوات قوالب
احللوى وال�شوكوالته وعجينة
ال�سكر لتلبي�س القوالب لي�س
فقط يف لبنان� ،إمنا على �صعيد
ال�رشق الأو�سط وافريقيا.
وحر�صت منذ ت�أ�سي�سها على
بناء �أف�ضل العالقات مع عمالئها
ونالت بجدارة ثقة امل�ستهلكني
ور�ضاهم.
ان ح��ر���ص  Patty Shopعلى تقدمي
الأف�ضل دفعها �إىل خو�ض غمار القطاع
ال�صناعي بعد �أن كانت قد عملت ما
ي��ق��ارب ال���ـ 21ع��ام � ًا كوكيل ل�رشكات
فرن�سية و�أوروبية بارزة .فوفق ًا مل�ؤ�س�س
ومدير �رشكة  ،Patty Shopال�سيد �إبراهيم
�صفري «الح���ظ القيمون على ال�رشكة
�أن��ه ب�إمكانهم ت�صنيع ق�سما كبريا من

معايير عالية

وك�شف �صفري �أن «منتجات Patty Shop

املنتجات امل�ستوردة بقدرات تناف�سية
�أف�ضل ونوعية عالية».
ولفت اىل �أنه «بناء عليه ،خطت Patty
 Shopب��اجت��اه الت�صنيع ع�بر �إن�شاء
م�صنع على م�ستوى ع��الٍ من احلداثة
يخول ال�رشكة تقدمي منتجات ت�ضاهي
بجودتها املنتجات الأجنبية ،ما �ساعدها
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى والء عمالئها

تتمتع مبعايري �سالمة غذائية عالية
��شرع
ت�ضاهي املعايري الأجنبية م��ا ّ
�أم��ام��ه��ا �أب���واب الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة»،
و�أعلن �أن « Patty Shopتقدم �إ�ضافة
اىل ح�شوات قوالب احللوى وال�شوكوالته
واملتميزة بنكهات البندق
املبتكرة
ّ
واللوز والف�ستق احللبي ،والفول ال�سوداين
وال�سم�سم ،نوعني م��ن عجينة ال�سكر
لتلبي�س قوالب احللوى وهما العجينة
البي�ضاء امل�ستخدمة يف منا�سبات
الأعرا�س والعجينة امللونة التي ارتفع
الطلب عليها يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل
كبري �إذ ت�ستخدم لإ�ضفاء جمالية على
ت�صاميم قوالب احللوى اىل جانب عجينة
ال��ورد امل�ستخدمة للت�صاميم الثالثية
الأبعاد».
وك�شف �أن « Patty Shopتتح�ضرّ لنيل
�شهادة الأيزو حيث �ستقدم على �إدخال
تطويرات اىل م�صنعها وتو�سيعه بغية
ا�ستيفاء ال�رشوط كافة».

أهمية دعم القطاع الصناعي

و�شدد �صفري على �أن «القطاع ال�صناعي
ّ
اللبناين ميلك �إمكانيات كبرية متكنه
من ت�سجيل معدالت منو عالية مع تو�سع
كبري اىل الأ���س��واق اخلارجية يف حال
تو ّفر له الدعم الالزم من خالل حماية
ال�صناعة املحلية».

تتمتع منتجات Patty Shop
بمعايير سالمة غذائية
عالية تضاهي المعايير
األجنبية ما شرّع أمامها
أبواب األسواق الخارجية
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Patty Shop
Since 1984
A CHEF'S WISE CHOICE

St Georges Centre, Adonis, Lebanon
T: +961 9 217 973/4 F: +961 9 217 347
info@pattyshop-lb.com
www.pattyshop-lb.com

تحقيق

«األيزو» دليل دامغ لسير القطاع إلى األسواق العالمية

إستراتيجية الجودة..
ضرورة ّ
كرسها اإليمان بأهمية التم ّيز
يتم�سك قطاع ال�صناعات الغذائية ،يوم ًا بعد يوم ،ب�إ�سرتاتيجية اجلودة �أكرث ف�أكرث� ،إميان ًا منه ب�أنها مل تعد
ترف ًا �أو اختياراً ميكن التخلي عنه بل �أ�صبحت �رضورة ال بد من تطبيقها يف �ضوء املتغريات الدولية التي
�شهدها العامل ،وزيادة التحديات التي تواجهها ال�صناعات املحلية نتيجة لزيادة املناف�سة العاملية ،وفتح
الأ�سواق الدولية و�سقوط احلواجز �أمام حركة ال�سلع.
من دون �شك� ،ساهم طموح ال�صناعيني يف تو�سيع �آفاق �أعمالهم وحتقيق املزيد من االنفتاح على الأ�سواق
اخلارجية يف تعزيز هذا امل�سار ،ال �سيما �أن مفتاح النجاح يف الأ�سواق الداخلية و الأجنبية هو �إر�ضاء
امل�ستهلكني الذين �أ�ضحوا �أكرث اهتماما باجلودة.
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مديرشركة حلويات الشرق الفاخرة وفيق جابر يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة عون فود امين عون يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة هاشم اندستري اند تريدينغ غروب سامر هاشم يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام شركة منتوجات الضيعة فادي طنوس يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22005

مدير شركة سوناكو الربيع جورج نصراوي يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام مصانع معتوق عبد الحليم كاراكجي يستلم درعًا عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

منذ ع�رشات ال�سنني عرفت ال�صناعة اللبنانية الطريق جيداً نحو
التميز� ،إال �أنها �سلكت يف الآونة الأخرية طريق ًا اىل اجلودة �أكرث
ّ
فطبقت النظم احلديثة لها ونال ق�سم من م�صانعها
دقة وتعقيداًّ ،
�شهادة االي��زو  22000و 22005ما ي�شكل دلي ًال دامغ ًا على
الإهتمام الكبري الذي توليه لهذا ال�ش�أن وي�ؤ�رش اىل تعزيز ثقافة
اجلودة لدى العاملني يف القطاع و�إعطاء ميزة �إ�ضافية للمنتج
اللبناين تزيد من قدرته التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية.

للم�شاركة يف «مبادرة دعم ال�صناعات الغذائية» التي �أطلقتها
وزارة االقت�صاد والتجارة -برنامج اجل��ودة بالتعاون مع
نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية وبالتن�سيق مع جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني .وت�ضمنت هذه املبادرة تقدمي الدعم
الفني اال�ست�شاري والتدريبي لتطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء،
ولتطبيق نظام التتبع  Traceability Systemلأول مرة يف
لبنان ،وهو �أحد �أ�س�س احلوكمة الر�شيدة وال�شفافية يف العمل.
وقد جنح  19م�صنع ًا من �أ�صل  20يف احل�صول على �شهادة االيزو
الدولية  ،ISO 22000كما جنحت  9م�صانع غذائية من �أ�صل 10
يف احل�صول على �شهادة االيزو الدولية .ISO 22005

 30مصنع ًا غذائي ًا ينالون شهادة األيزو

وك��ان يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ق��د ج��رى اختيار

30

م�صنعا
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مدير شركة معامل الفلوكس الصناعية (يمامة) وائل عطايا يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير شركة جبال لبنان (عسل جبل الشيخ) حسين قضماني يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

مدير عام شركة شركة غاردينا غراند دور نقوال ابو فيصل يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22005

مدير شركة جونيت للصناعة والتجارة جان اسطفان يستلم درعًا
عقب نيل الشركة شهادة االيزو 22000

التوجه اىل �أن القطاع مقبل على املزيد من االنفتاح
وي�شري هذا
ّ
والتطور� ،إذ �إن من �ش�أن �شهادة الأيزو م�ساعدة القطاع على طرح
منتجاته يف الأ�سواق العاملية والداخلية وال �سيما �أن بع�ض
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ت�شرتط على مثيالتها الأخرى املتعاملة
معها احل�صول على �شهادة االآيزو الدولية للجودة .ف�شهادة الآيزو
تعترب اخلطوة الأوىل لإر�ضاء الزبون و تعترب املدخل �إىل دول
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية وكندا ،فاحل�صول
على هذه ال�شهادة يعطي امل�ؤ�س�سة التي ح�صلت عليها احلق يف
دخول هذه الأ�سواق ال�ضخمة ،عرب منحها ميزات تناف�سية.

تعزيز الثقة

وت��ؤدي الأي��زو دوراً هام ًا يف رفع معدالت الثقة بني القطاع
واملتعاملني معه� ،إذ ت�سهم يف حت�سني �صورة ال�رشكات لدى
امل�ستهلك وامل���ورد وال�سيما عندما يكون امل���ورد وال��زب��ون
يتعامالن مع بع�ضهما للمرة الأوىل �أو بعيدان عن بع�ضهما
جغرافي ًا ،كما هي احلال عادة يف جمال الت�صدير.
حت�سن الأي��زو ج��ودة الت�صميم وال�سلع وتلبية متطلبات
كما ّ
ورغبات الزبون ور�ضاه عن منتجات ال�رشكة �أي منتجات عالية
اجلودة و ب�سعر مقبول.
ويع ّزز دور الأيزو هذا ،م�ساعدتها يف رفع م�ستوى �أداء ال�رشكات
وحتقيق الكفاءة و حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة عرب حتفيز موظفي
ال�رشكة على العمل ورف��ع ال��روح املعنوية لديهم وت�شجيعهم
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  160ني�سان 2017

وتدريبهم وتطوير قدراتهم وزيادة �إخال�ص وارتباط العاملني
يف امل�ؤ�س�سة ومبنتجاتها و�أهدافها.

رفع األرباح

ومن �ش�أن الأيزو زيادة الإنتاج ورفع �أرباح ال�رشكة من خالل احلد
من تكلفة الإنتاج و تقليل ن�سبة التلف والعيب يف املنتجات و وخف�ض
امل�سرتجعات والأخطاء الإنتاجية وزيادة املبيعات احلد من الإهدار
يف املواد و وقت العامل .كما متكن ال�رشكة من حتليل امل�شكالت التي
تواجهها وجتعلها تتعامل معها من خالل الإجراءات الت�صحيحية
والوقائية وذلك ملنع مثل تلك امل�شكالت من احلدوث م�ستقبال عرب
التوثيق وو�ضع خطة عمل ونظام رقابة وتفتي�ش ت�ساهم يف ربط
�أق�سام امل�ؤ�س�سة كافة ويجعل عملها متناغم ًا وجماعياً� ،إ�ضافة اىل
االرتقاء مبهارات وقدرات العاملني واملهند�سني والإداريني داخل
ال�رشكة وتطوير م�ستواهم وتعليمهم كيفية حتديد وترتيب وحتليل
امل�شاكل وجتزئتها �إىل �أ�صغر حتى ميكن ال�سيطرة عليها.

توجه نحو األفضل
ّ

�إن �سري القطاع على طريق اجل��ودة وعمل الدولة على دعمه
يف م�ساره هذا ،يب�شرّان ب�أن القطاع متوجه نحو الأف�ضل عرب
مواكبته لتوجهات الأ�سواق العاملية وحر�صه على اقتناء مفاتيح
النجاح والتي ت�أتي �شهادة الأي��زو يف طليعتها ،ما �سيجعلها
هدف ًا للكثري من امل�صانع يف امل�ستقبل القريب.
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مقابلة
قرطاس  90 ..عام ًا مرت وال تزال المسيرة مستمرة

الحاماتي :نثق بصالبة منتجاتنا في وجه المنافسات
وما بني املحافظة على اجلودة ،و�صقل خربات الكادر الب�رشي،
والتوا�صل مع الزبائن تتو ّزع اهتمامات قرطا�س .فهي تدرك �أن
مثلث النجاح ال يبنى من دون �أحد هذه الأركان .فجودتها هي
لغة توا�صلها مع زبائنها ،يف حني ي�شكل كادرها الب�رشي جنوداً
يكدون للحفاظ على �سبب ا�ستمراريتها الأ�سا�سي ،وهو
جمهولني ّ
تتوان يوم ًا عن الوقوف عند �آرائهم والأخذ
ر�ضا زبائنها الذين مل
َ
مبالحظاتهم من �أجل تقدمي الأف�ضل لهم.
ومع مدير الت�سويق واملبيعات يف قرطا�س جاك احلاماتي
غا�صت «ال�صناعة والإقت�صاد» يف عوامل جناح �رشكة قرطا�س،
وتو�سعها يف الأ�سواق اخلارجية و�سبل حمافظتها على �أعلى
ّ
م�ستويات اجلودة طيلة �سنوات طوال �شهد لبنان خاللها �أزمات
كثرية طاولت اقت�صاده وعمل �رشكاته وم�ؤ�س�ساته بتداعيات
�سلبية كثرية.

أعلى مستويات الجودة

بقيت «قرطا�س» ال�س ّباقة يف جمال عملها
واحدى ابرز ال�رشكات الرائدة يف لبنان يف
�صناعة املواد الغذائية على مدى ت�سعة عقود
من الزمن وطافت با�سم لبنان يف خمتلف دول
العامل لت�سطّر ق�صة جناح ل�رشكة كان للتطور
دائم معها .فمنذ انطالقتها،
والتو�سع على موعد ٍ
�سارت على طريق متوا�صلة من النمو عزّزتها
مواكبة حاجات الزبائن وبناء �أف�ضل العالقات
معهم واملحافظة على ثقتهم عرب تقدمي منتجات
عالية اجلودة نالت ثقتهم ووالءهم.
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وفق ًا الحلاماتي « بقيت اجلودة العالية رفيق ًا دائم ًا لقرطا�س
على مر  9عقود ،وبناء عليه �أ�ضحت املحافظة على م�ستوياتها
عالية واتباع معايري ال�سالمة
ال��غ��ذائ��ي��ة ث��ق��اف��ة را���س��خ��ة يف
على مدى عشرات
�سيا�سة ال�رشكة ،و�أولوية لدى
فريق عملها الذي يدرك حجم
السنوات وحتى اليوم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه
لم تستخدم قرطاس إال ف�صحة امل�ستهلكني وا���س��م
ال�صناعة اللبنانية مبثابة
أفضل المواد األولية في «�أم��ان��ة» حملتها قرطا�س من
جيل اىل ج��ي��ل ،وه��ي �أثبتت
عمليات التصنيع
�أنها جاهزة للمحافظة عليها
و�شدد على �أن عوامل
و�صونها»ّ .
كثرية مت ّكن قرطا�س من تقدمي منتجات بجودة عالية ت�أتي يف
يتميز بقدرٍ عالٍ من التطور يتوافق
طليعتها حداثة م�صنعها الذي ّ
ومعايري .iso 22000
و�أكد �أنه «على مدى ع�رشات ال�سنوات وحتى اليوم مل ت�ستخدم
قرطا�س �إال �أف�ضل املواد الأولية يف عمليات الت�صنيع وتعمل
وفق ًا لربامج �سالمة غذاء عرب اختيار دقيق للموردين واملواد
و�شدد على �أن «كل هذه الأمور �ساهمت
الأولية التي يقدمونها»ّ .
يف متكني قرطا�س من تقدمي منتج عايل اجلودة وجعلها من
الرواد يف قطاع ال�صناعات الغذائية «.

منتجات متنوعة

وك�شف احلاماتي عن ان «طرح �أي منتجات جديدة ي�أتي نتيجة
ويحدد مكامن النجاح من
درا�سة يجريها فريق العمل لل�سوق،
ّ
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خاللها ويقف عند �آراء امل�ستهلكني التي
تبقى العامل الأهم يف جناح �أي منتج يف
الأ�سواق».
و�أعلن �أن منتوجات قرطا�س ت�ضم املربيات،
الفول واحلم�ص ،والبابا غنوج ،احلم�ص
بطحينة ،ماء الزهر وماء ال��ورد واحلالوة
والطحينة والكبي�س وزيت الزيتون ،وخ�ضاراً
متنوعة من بامية وملوخية وبازيال ...
و�أ���ش��ار اىل �أن��ه وب��ه��دف مواكبة حاجات
الزبائن يف اال���س��واق ب�شكلٍ �أك�بر ،طرحت
قرطا�س منتجات منا�سبة ملر�ضى ال�سكري
وال��راغ��ب�ين يف تنفيذ ح��م��ي��ات غ��ذائ��ي��ة
كاحلالوة واملربيات من دون �سكر وت�ضم
مربى امل�شم�ش والتني والفريز والأبو�صفري
وال�سفرجل .
و�إذ اعترب �أن للجالية اللبنانية و�شهرة
املطبخ اللبناين لهما الف�ضل يف انت�شار
قطاع ال�صناعات الغذائية يف معظم �أ�صقاع
العامل ،لفت اىل �أن �شبكة زبائن قرطا�س
يف الأ�سواق اخلارجية تتو ّزع بني �أمريكا
ال�شمالية� ،أ�سرتاليا� ،أوروبا ،الدول العربية
والأفريقية وال�رشق الأو�سط.

توفيق بين السعر والجودة

واعترب احلاماتي �أن��ه «وم��ن دون �شك ،يت�أثر عمل قرطا�س
باملناف�سات املوجودة يف الأ�سواق والتي يلج�أ يف ظلها البع�ض
اىل تخفي�ض الأ�سعار بن�سب كبرية ،فهناك واقع يجب الوقوف
ح�سا�سة جتاه الأ�سعار،
عنده وهو وجود �رشيحة من امل�ستهلكني ّ
لكن قرطا�س متلك ثقة ب�أن منتجاتها التي تتمتع بجودة عالية،
وتعبئة وتغليف مميزين ،قادرة على ال�صمود يف وجه املناف�سات
وحجز مكان مرموق لها يف الأ�سواق» .ويف رد على �س�ؤال حول
كيفية التوفيق بني ال�سعر واجلودة العالية ،قال« :من دون �شك،
ي�أتي ال�سعر �ضمن �أولويات �رشيحة من امل�ستهلكني ،لكن هناك
�رشيحة �أكرب ت�شكل اجلودة بالن�سبة �إليها �أمراً مهم ًا جداً  .كما �أن
قرطا�س تتميز ب�سعر يتنا�سب وجودة املنتجات ولهذا جند �إقبا ًال
كبرياً عليها .ورمبا يلج�أ امل�ستهلك يف بع�ض الأحيان �إىل �رشاء
منتجات �أدنى �سعراً لكن وبحكم متابعتنا للأ�سواق �رسعان ما
يعاود ا�ستهالك منتجاتنا ،وهذا دليل على الثقة الكبرية التي
يوليها لل�رشكة».

مستقبل أفضل

واعترب احلاماتي �أن « عام  2016كان عام ًا �صعب ًا على ال�صعيد
الإقت�صادي� ،إال �أن �رشكة قرطا�س اكت�سبت مناعة �ضد هذه
الأزمات فعلى مر  90عام ًا تعاي�شت معها وخربتها وتعلم جيداً
كيفية تتعامل مع الواقع اللبناين غري امل�ستقر».
لا مب�ستقبل
و�أم��ل احلاماتي �أن يحمل العهد اجلديد معه �أم� ً
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�صناعي �أف�ضل وال �سيما �أن ال�صناعيني يلحظون اهتمام ًا الفت ًا
من اجلهات املعنية بقطاع ال�صناعة الذي بقي مهم ًال ومهم�ش ًا
على مدى ال�سنني ال�سابقة .و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
ال�صناعي وال �سيما �أن ال�صناعيني اللبنانيني عرفوا بت�ضحياتهم
و�شجاعتهم ومتتعهم ب��روح امل��ب��ادرة ،وال يعد تواجدهم يف
املعار�ض الدولية والعاملية من دون دعم من الدولة �إال خري
دليل على ذلك ،فهم تواقون �إىل النجاح وال بد للقطاع ال�صناعي
من �أن ي�ستمر معهم.
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مقابلة
 ..ARUBAصناعة لبنانية تغزو أسواق العالم

هاشم« :السالمة الغذائية» في صلب ثقافتنا
الإميان بالعمل ال�صناعي
واحلر�ص على تقدمي �أعلى
م�ستويات اجلودة مكّنا
�رشكة «ها�شم اند�سرتي» من
احتالل مركز ريادي يف قطاع
ال�صناعات الغذائية� ،إذ �سارت
منذ ت�أ�سي�سها عام  2008على
طريق متوا�صلة من النمو
والتطور جعل ماركة «»Aruba
التي حتملها منتجاتها يف كل
بيت يف لبنان والعامل وال
�سيما �أنها تقدم �أكرث من 200
�صنف من بودرة احللويات
وم�ستلزمات
والع�صري
الطبخ ،بهدف تلبية حاجات
امل�ستهلكني مهما تن ّوعت
واختلفت.
وفق ًا ملدير �رشكة ها�شم اند�سرتي �سامر ها�شم «متكنت ال�رشكة
من حتقيق جناح منقطع النظري يف لبنان واخلارج نظراً لعدة
عوامل ت�أتي يف طليعتها اجلودة العالية التي قدمتها ،والتغليف
الالفت واجل��دي��د من نوعه يف ال�سوق� .إ�ضافة اىل النكهات
الطبيعية وال�سعر املنا�سب».
وك�شف �أن «�سيا�سة ال�رشكة ت�أتي ثمرة لدرا�سات جتريها على
الأ�سواق بهدف الوقوف عند �أب��رز متطلبات الزبائن وحتديد
�إمكانيات النجاح يف خمتلف املجاالت».
و�شدد على �أن «هذه ال�سيا�سات م ّكنت ها�شم اند�سرتي من حتقيق
ّ
تو�سع كبري على �صعيد املنتجات التي تقدمها ،فبعد �أن انطلقت يف
ّ
عملها عرب ت�صنيع � 15صنف ًا ،ها هي اليوم تطرح �أمام امل�ستهلكني
� 200صنف من احللويات ،والع�صري ،وم�ستلزمات الطبخ».

انفتاح خارجي

و�إذ لفت ها�شم اىل �أن «لل�رشكة ح�صة كبرية من ال�سوق اللبنانية
�شدد على �أن «جودة منتجات � Arubaرشعت
تقارب الـّ ،40%
ت�صدر
إذ
�
اند�سرتي»
«ها�شم
�ام
�
أم
�
اخلارجية
�أب��واب الأ�سواق
ّ
 Arubaاليوم اىل �أكرث من  25بلداً يف اخلليج و�أوروبا و�أمريكا
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وكندا و�أ�سرتاليا و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا».
و�أعلن �أن «ال�رشكة تنفتح على هذه الأ�سواق عرب م�شاركتها
الدائمة يف معار�ض دولية يف �أملانيا وفرن�سا ودبي� ،إ�ضافة اىل
اختيارها ب�شكل �سنوي ملعر�ض يقام يف بلدان خمتلفة قد تفتح
�أبواب �أ�سواق جديدة �أمامها ».
واعترب �أن «الثقة بال�صناعة اللبنانية موجودة اىل حد كبري يف
الأ�سواق وال �سيما العربية التي يف�ضل فيها امل�ستهلكون الإنتاج
اللبناين نظراً جلودته العالية ونكهته املحببة» .و�أ�شار اىل �أن
«هذه الثقة تربز �أي�ض ًا يف املعار�ض حيث يحر�ص الزوار على
التعرف �إىل ال�رشكات اللبنانية والتعامل معها».

أعلى معايير السالمة

و�أعلن ها�شم �أنه «يف �إط��ار �سعيها الدائم للو�صول اىل �أعلى
م�ستويات اجل���ودة ،دخلت «ها�شم ان��د���س�تري» يف برنامج
 QUALEBالذي اختار  30م�صنع ًا لتقدمي الإ�ست�شارة لهم من
�أجل احل�صول على �شهادة االيزو  22000للجودة والنوعية وكان
النجاح حليفها ،فعملت مرة �أخرى مع الربنامج نف�سه لتنال
جائزة الأيزو  22005والتي متكنها من تتبع �أ�صنافها يف �أ�سواق
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العامل حيث ميكنها معاجلة �أي م�شاكل
ت�صادفها».
و�شدد على «�أن احلفاظ على اجلودة و�أعلى
ّ
معايري ال�سالمة الغذائية ثقافة را�سخة �ضمن
�سيا�سات ال�رشكة ما دفعها اىل موا�صلة
الطريق التي �سلكتها حيث نالت �شهادة FSC
 22000لتكون بذلك امل�صنع الأول يف لبنان
الذي ميلك �أعلى �شهادات �سالمة غذائية».
و�إذ �أكد �أن «هذه ال�شهادات من �ش�أنها رفع
تكاليف الإنتاج» ،اعترب �أنها «على املدى الطويل ت�ؤدي دوراً
فاع ًال يف احلد من النفقات عرب �سماحها بتنظيم العمل داخل
امل�صنع �أكرث وتخفي�ض ن�سبة الأخطاء خالل العمليات الإنتاجية
وبالتايل تقي من تراجع املبيعات».

ضبط الجودة

و�رشح ها�شم «�أن عمليات �ضبط اجل��ودة يف م�صنع Aruba
تتم عرب ق�سم خا�ص يهتم بهذا ال�ش�أن ،ويتوىل تقدمي دورات
تدريبية للموظفني ب�شكل دوري� ،إ�ضافة اىل �إجراء فحو�صات
للإنتاج ب�شكل �أ�سبوعي يف خمتربات ال�رشكة ومعهد البحوث
ال�صناعية».
وك�شف �أن «حداثة م�صنع ال�رشكة ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف �ضبط
جودة الإنتاج وال �سيما �أن امل�صنع ممكنن بالكامل بحيث ال
مت�س الأيدي الب�رشية الإنتاج يف �أي مرحلة من املراحل».

خطط توسعية

و�أ�شار اىل �أن «ها�شم اند�سرتي تتواجد يف ال�سوق الداخلية عرب
فريق عمل ي�ضم مندوبي مبيعات يوزعون مبا�رشة على �آالف
نقاط البيع يف كل الأرا�ضي اللبنانية» .ولفت اىل �أنه «�إ�ضافة
اىل الت�صدير عرب وكالء �أو مو ّزعني ،تعمل «ها�شم اند�سرتي»
على التعاون مع �رشكات �أخرى عرب �صناعة منتجات مماثلة
لأ�صنافها بحيث ال متلك تلك ال�رشكات �إمكانية لت�صنيعها».
وك�شف �أن «هذا الن�شاط ي�شكل ن�سبة ملحوظة من حجم عمل
ال�رشكة».
تو�سعية لـ»ها�شم اند�سرتي» �إذ �ستعمد
و�أك��د «وج��ود خطط
ّ
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اىل ط��رح ع��دة منتجات جديدة يف جمال
احللويات ،كما �أنها �ستتابع انفتاحها على
الأ�سواق اخلارجية �إذ تطمح لو�صول منتجها
اىل خمتلف دول العامل وال �سيما �أن هناك
�أ�سواق ًا كبرية مل ت�صلها بعد ك�سوق اليابان
و�سوق ال�صني».

منافسات غير شريفة

و�شدد ها�شم على �أن «  Arubaمتلك قدرات
ّ
تناف�سية عالية مت ّكنها من املناف�سة بنجاح يف الأ���س��واق
اخلارجية بغ�ض النظر عن �سعرها».
وك�شف ع��ن «وج���ود مناف�سات غ�ير �رشيفة داخ��ل الأ���س��واق
و�شدد على �أن «ه��ذه املناف�سات ال تقلق «ها�شم
اللبنانية»ّ ،
اند�سرتي» �إذ �إنها تثق ب�أن البقاء يف ال�سوق هو للجودة الأف�ضل
وال بد للمنتج اجليد من �أن يفر�ض نف�سه».
و�أ�شار اىل «غياب املناف�سة الأجنبية داخل الأ�سواق اللبنانية،
�إذ �إن ال�رشكات اللبنانية قد مت ّكنت من تلبية حاجات ال�سوق
قاطع ًة الطريق على وجود مناف�سني اجانب».

أسواق صعبة

و�إذ ر�أى ها�شم �أن «�أب��رز التحديات التي تواجه عمل «ها�شم
اند�سرتي» تتمثل ب�إرتفاع كلفة الإنتاج» ،اعترب �أن «التواجد
يف الأ�سواق بقوة مل يعد �سه ًال كما يف املا�ضي� ،إمنا يحتاج اىل
�إعالن قوي ودائم على و�سائل خمتلفة ما يرفع الكلفة �أي�ض ًا».
و�أعلن �أن «املوا�صفات التي تفر�ضها الدول لدخول املنتجات اىل
�أ�سواقها جتعل العمل �أ�صعب ،وال �سيما يف ظل �صعوبة ا�سترياد
املواد الأولية التي حتر�ص «ها�شم اند�سرتي» �أن تكون مطابقة
للموا�صفات وذات جودة معينة».

تقدم ملحوظ

و�أ�شار ها�شم اىل �أنه «يف عام  2016حققت « »Arubaتقدم ًا
ملحوظ ًا يف الأ���س��واق الداخلية كما اخلارجية» ،و�أع��رب عن
«مت�سكه بالتفا�ؤل الذي يعد عام ًال �أ�سا�سي ًا و�رضوري ًا لتحقيق
�أي تقدم يف امل�ستقبل».
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مقابلة

حلويات الشرق  ..جودة عالية ّ
عززتها األيزو 22000
تقدم اليوم «حلويات ال�رشق» ما يقارب الـ� 100صنف من
احللويات العربية والإفرجنية وال�شوكوال ،تنتجها داخل
م�صنعها ال��ذي يتمتع بحداثة عالية وتطور ي�ضمن �ضبط
م�ستويات اجل���ودة خ�لال عمليات الإن��ت��اج ال��ذي يخ�ضع
لفحو�صات خمربية ورقابة دقيقة».
م ّكن هذا التطور� ،إ�ضافة اىل حرفية ومهنية فريق العمل،
مرموق لها يف ال�سوق ع ّززته
حلويات ال�رشق من حجز مكان
ٍ
يف عام  2015عرب نيل �شهادة الـ ،iso 22000والتي ت�ش ّكل
مراع ملعايري ال�سالمة
دلي ً
ال دامغ ًا على حر�صها لتقدمي � ٍ
إنتاج ٍ
الغذائية.

األسواق الخارجية

وك�شف مدير حلويات ال�رشق وفيق جابر �أن «جودة املنتجات
�رشعت �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمام حلويات ال�رشق التي
ّ
ت�صدر �إنتاجها اليوم اىل عدة دول».
ّ
ولفت اىل �أن «احللويات العربية ذات املن�ش�أ اللبناين ،موجودة
يف الأ�سواق اخلارجية �إمنا ب�شكل خجول نظراً الرتفاع تكلفة
�إنتاجها».
و�أ�شار اىل �أن «حلويات ال�رشق تدر�س عدة خيارات تتمحور
ترتوى كون
حول �إمكان �إن�شاء فروع يف اخل��ارج� ،إال �أنها
ّ
�أ�سا�س جناحها يعتمد على اليد العاملة الفنية التي حتتاج
اىل �إجراءات قانونية وتكاليف للتواجد يف الدول الأجنبية
تتخذ كل الإج��راءات الالزمة ل�ضمان تواجد قوي
وبالتايل ّ
وطويل املدى يف تلك الأ�سواق».
واعترب �أن «ثقة زبائن حلويات ال�رشق بها يجعلها تتخطى
الأزم���ات بنجاح� ،إذ �إن��ه وعلى الرغم من حراجة الو�ضع
االقت�صادي يف ع��ام  2016وم��ا حمله من تداعيات على
ال�رشكات العاملة يف لبنان ،حافظت على امل�ستوى نف�سه من
الإنتاجية واملبيعات.

�سلكت حلويات ال�رشق مع ت�أ�سي�سها عام ،2007
طريق التم ّيز من خالل تقدمي �إنتاج عايل اجلودة،
متن ّوع ،ذي نكهة مم ّيزة ،و�سع ٍر منا�سب ،نال ثقة
امل�ستهلكني ما �أعطاها زخم ًا وقو ًة �سمحت لها
بالتو�سع والنمو.
ّ
عامل �أ�سا�سي وقف خلف جناح حلويات ال�رشق
على مر � 10سنوات ،متثّل باخلربة الوا�سعة التي
امتلكها القيمون على ال�رشكة ،والتي مكنتهم من
�ضمان ا�ستمراريتها عرب خطوات تو�سع ّية �أثمرت
افتتاح  5فروع يف لبنان.
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و�أعلن �أن «حلويات ال�رشق �ست�سلك طريق التو�سع قريب ًا حيث
�سيتم ا�ستقدام خط �إنتاج جديد من �ش�أنه زيادة الإنتاجية
وحت�سينها».

عال
طموح ٍ

ولفت جابر اىل �أن «حلويات ال�رشق تتابع كل تطور حا�صل
يف العامل على �صعيد �صناعتها عرب متابعة �أهم املعار�ض
الدولية يف الدول العربية والأوروبية ،فتطلع على كل جديد
يف عامل املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعتها كما تواكب كل
تطور على �صعيد املعدات بهدف رفع قدراتها التناف�سية يف
الأ�سواق».
و�أو�ضح �أن «حلويات ال�رشق تويل االهتمام بالبيئة �أهمية
ممول من البنك
كبرية حيث بادرت اىل العمل �ضمن برنامج ّ
الدويل بهدف التوفيق بني العمليات الإنتاجية واملحافظة
على البيئة عرب تنظيم ال�رصف ال�صحي وجماري املياه واتباع
عمليات الفرز الذاتي للنفايات وزرع الأ�شجار احلرجية يف
حميط امل�صنع».

تحديات ش ّتى

واعترب جابر �أن هناك «جمموعة كبرية من التحديات تواجه
عمل حلويات ال�رشق وتتم ّثل ب�إرتفاع تكاليف الإنتاج
يف ظل غياب دعم الدولة وافتقاد القطاع ال�صناعي لأدنى
املقومات».
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�صناعية تويل الإهتمام الالزم
ودعا اىل «ت�شكيل جلنة طوارئ
ّ
مل�شاكل القطاع حيث تدر�س وتطرح العالجات الالزمة،
فللقطاع ال�صناعي �أهمية كربى على ال�صعيد الإقت�صادي
ومن �ش�أن حمايته احلفاظ على فر�ص العمل املطروحة من
قبله ،واحلد من تفاقم البطالة وارتفاع معدالت الهجرة».
وقال« :القطاع ال�صناعي يتمتع ب�إمكانيات كبريه تخوله
حتقيق معدالت منو عالية وطرح الكثري من فر�ص العمل،
لكن امل�شكلة تكمن يف اق�صاءه عن دائرة اهتمام املعنيني يف
تتميز ال�صناعة الأخرى بدعم كامل ما يرفع من قدراتها
حني ّ
التناف�سية ب�شكل كبري وي�ساهم يف خروج الإنتاج اللبناين من
دائرة املناف�سة».
و�شدد على «��ضرورة �ضبط اجل��ودة يف القطاع ال�صناعي
ّ
ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع بالأ�سواق اللبنانية
واخلارجية» .واعترب �أن «هذا الأمر ي�ستلزم و�ضع جمموعة من
املعايري للجودة املطلوبة ،ومراقبة �إنتاج امل�صانع ومطابقته
لهذه املعايري ،وبالتايل تفرز امل�صانع بني مطابق للجودة
وغري مطابق ،بحيث يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة امل�صانع غري
املطابقة و�إمدادها بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات
وقرو�ض وخمتربات لتح�سني �إنتاجها».
و�أع��رب عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل حلويات ال�رشق ،مبدي ًا
مت�سك ًا بالقطاع ال�صناعي ولبنان ككل ،معترباً �أن «خيار
القيمني على حلويات ال�رشق كان منذ البداية العمل يف لبنان
حدتها».
و
التم�سك به مهما كرثت التحديات وزادت ّ
ّ
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مقابلة
منتوجات الضيعة  ..محط ثقة المستهلكين في لبنان والعالم

ط ّنوس :جودتنا سالحنا في مواجهة المنافسات

منذ انطالقتها عام � ،2000سلكت
«منتوجات ال�ضيعة” طريق
النجاح مت�سلحة بخربة ورثها
م�ؤ�س�سها فادي طنو�س عن
والده ،وبجودة عالية كرّ�ست
تواجدها القوي يف الأ�سواق رغم
املناف�سات ال�شديدة.
على مر  17عام ًا ،بقيت اجلودة
رفيق ًا دائم ًا ملنتوجات ال�ضيعة
التي مل يوفر القيمون عليها
�أي جهد �أو �سعي يف �سبيل
تكري�سها ،فكانت النتيجة �أن
نالت منتوجات ال�ضيعة عام
� 2015شهادة الأيزو ،22005
تكتف بها بل �ضاعفت
التي مل
ِ
جهودها بغية اال�ستح�صال على
�شهادة الـ FTAالأمريكية.
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وفق ًا لنائب مدير عام ال�رشكة املهند�س
���س��اي��د ف���ادي ط��ن��و���س «ت�شكل ه��ذه
ال وا�ضح ًا على مراعاة
ال�شهادات دلي ً
«منتوجات ال�ضيعة» لأعلى معايري
ال�سالمة الغذائية ما ي�ساهم يف تقوية
قدراتها التناف�سية وتعزيز ثقة زبائنها
بها» .و�إذ ك�شف �أنه «بهدف الو�صول
اىل م�ستويات عالية من اجلودة حتر�ص
«منتوجات ال�ضيعة» على ا�ستخدام
�أجود �أنواع املواد الأولية»� ،أعلن عن
«متابعة دقيقة تواكب عمليات الإنتاج
يف م�صنع منتوجات ال�ضيعة بهدف
�ضبط �أداء فريق العمل ال��ذي يعترب
ال �أ�سا�سي ًا يف جناح ال�رشكة».
عام ً
و�أع��ل��ن ع��ن «وج���ود خم��ت�برات داخ��ل
امل�صنع تتولىّ فح�ص الإنتاج والت�أكد
من خلوه من البكترييا والفريو�سات
ومراعاته ملعايري ال�سالمة ومعدالت
اجلودة التي تتبعها ال�رشكة قبل طرحه
يف الأ�سوق».
و�أ�شار اىل �أن��ه «�إ�ضافة اىل حر�صها
على تقدمي �أعلى م�ستويات اجل��ودة،
�أع��ط��ت امل�����ص��داق��ي��ة ال��ت��ي متار�سها
«منتوجات ال�ضيعة» يف عملها زخم ًا
لها يف الأ���س��واق ،ومكنتها من بناء
�شبكة زبائن وا�سعة توليها اهتمام ًا
كبرياً� ،إميان ًا منها ب��أن زبائنها هم
عماد جناحها و�أ�سا�س ا�ستمراريتها يف
الأ�سواق».

انفتاح خارجي

ولفت ط ّنو�س اىل �أن «ه��ذه العوامل

شرّعت الجودة العالية
والمصداقية أبواب األسواق
الخارجية أمام «منتوجات
الضيعة» حيث تصدّر إنتاجها
اليوم الى مختلف دول
العالم
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�رشعت �أبواب الأ�سواق اخلارجية �أمام
ّ
ت�صدر �إنتاجها
حيث
ال�ضيعة،
منتوجات
ّ
اليوم اىل خمتلف دول العامل» .و�أ�شار
اىل �أن «منتوجات ال�ضيعة انفتحت
على الأ�سواق اخلارجية عرب ا�شرتاكها
يف �أه��م املعار�ض الدولية والعاملية
املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�صناعات
الغذائية يف فرن�سا ،املانيا ودبي».
�
تتح
وك�شف �أن «منتجات ال�ضيعة
ضرّ
لإط�ل�اق منتجات ج��دي��دة كالزعرت
وال��ب��ه��ارات واحل��ب��وب ،وم��ن املنتظر
�أن تنال ثقة الزبائن كما �سابقاتها
وت�����س��اه��م يف ت��و���س��ي��ع �آف�����اق عمل
«منتوجات ال�ضيعة» ،وال �سيما يف
ظل �سعيها امل�ستمر �إىل االنفتاح على
�أ�سواق جديدة عرب تكثيف م�شاركتها
يف املعار�ض ون�سج عالقات تعاون
مع رجال �أعمال ووكالء يف الأ�سواق
اخلارجية».

ارتفاع تكاليف اإلنتاج

واعترب ط ّنو�س �أن «�أبرز التحديات التي
تواجه عمل «منتوجات ال�ضيعة» تتمثل
ب�إرتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة مع
الدول الأخرى ما يق ّل�ص من القدرات
التناف�سية للمنتوجات اللبنانية».
ور�أى �أن «ممار�سات ال�رشكات �أثبتت �أن
البقاء يف الأ�سواق هو للجودة الأف�ضل،
يربر ا�ستمرار تو�سع ال�صناعات
وهذا ما ّ
الغذائية اللبنانية يف الأ���س��واق على
ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب دع��م ال��دول��ة ،كما
يب�شرّ ب�أن �أمام «منتوجات ال�ضيعة»
والقطاع ال�صناعي الغذائي ككل �آفاق ًا
وا�سعة للتطور والنمو».
ور�أى �أن «الأزمات التي ي�شهدها لبنان
والعامل حتمل تداعيات �سلبية كثرية
على عمل ال�رشكات اذ ت�ضعف الأ�سواق
وحتد من الطلب فيها وهو ما ي�شعل
حدة املناف�سات التي يلج�أ من خاللها
البع�ض اىل ممار�سات غري م�رشوعة
ت�رض بالقطاع وت�رضب الثقة به والتي
جهد طيلة �سنوات لبنائها».

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

مقابلة
بن معتوق  ..النكهة واكثر

 57عام ًا من النجاح في لبنان والعالم

يف عام  ،1960كانت انطالقة
«بن معتوق» من العازارية
يف و�سط بريوت مع حممود
معتوق� .أكرث من ن�صف قرن
من النجاح مرّ ،انتقل خالله
«بن معتوق» من لبنان اىل
بريطانيا ومن ثم اىل �أملانيا،
وال يزال ي�سري على طريق
التطور والنمو حيث يتواجد
اليوم يف  26دولة حول
العامل ،ويقف عند �أعتاب خطة
من املتوقّع �أن حتمل له املزيد
من االنفتاح يف عام .2017
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على مر  57عام ًا� ،ش ّكلت اجلودة العالية
عام ًال �أ�سا�سي ًا ُك ّر�س من خالله ا�سم «بن
معتوق» يف الأ�سواق ،اذ يحر�ص القيمون
على «م�صانع معتوق» على انتقاء �أف�ضل
حبات النب من مناطق بعيدة عن التلوث
والإزدح��ام ،وال ت�ستخدم فيها املبيدات
التي �أثبتت الدرا�سات �أنها حتوي مواد
م�رسطنة وم�رضة على املدى الطويل.
كما ك�شف مدير ع��ام م�صانع معتوق
ال�سيد عبد احلليم جركجي عن «�إجراءات
�أخرى �صارمة ُت ّتبع ل�ضبط معايري اجلودة
وال��ن��وع��ي��ة ،وتتم ّثل ب��إخ�����ض��اع امل��واد
الأولية لعدة �أن��واع من الفحو�صات قبل
املوافقة على �شحنها �أيا كان م�صدرها
الربازيل� ،أثيوبيا ،غواتيماال ،الهند� ،أو
كولومبيا� .إ�ضافة اىل جهود فريق العمل
داخل امل�صنع حيث يتم فح�ص الإنتاج
للت�أكد من مطابقته للموا�صفات العاملية
واللبنانية».
واعترب املدير العام �أن «ه��ذا احلر�ص
ومتابعة كافة التفا�صيل ب�شكل دقيق،
م ّكن م�صانع معتوق م��ن نيل �شهادة
اجل��ودة  ISO 22000:2005خالل العام
 ،2015والتي من دون �شك �ستع ّزز ثقة
الزبائن به �أكرث «.

انتشار واسع

وك�شف ال�سيد جركجي �أن «ال�سمعة الطيبة
ال��ت��ي ع��رف بها ب��ن معتوق على مدى
ع�رشات ال�سنني ،م ّكنته بعد افتتاح امل�صنع
عام  2007من الدخول اىل �أ�سواق كثرية
كالعراق و�سوريا والأردن وال�سعودية
والإم�����ارات وق��ط��ر وع��م��ان والبحرين
وم�رص وال�����س��ودان وليبيا� .إ�ضافة اىل
تواجده يف �أوروبا الغربية وال�شمالية يف
ال�سويد� ،أملانيا ،بلجيكا ،فرن�سا ،النم�سا،
وبريطانيا ،و�أمريكا ال�شمالية والخ »...
و�إذ اعترب �أن «الطلب �سيبقى متزايداً
على القهوة لكونها م�رشوب مهم لأكرث
�شعوب العامل وي ّتخذ الطلب عليها منحى
ت�صاعدي ًا حتى يف املناطق التي ال تعرف
تاريخي ًا ب�رشبها للقهوة» ،ك�شف �أي�ض ًا
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عن «خطط و�ضعت للعام  2017للدخول
اىل دول �رشق �أوروبا حيث يتواجد �أ�سواق
كبرية جداً».
و�أعلن ال�سيد جركجي �أن «م�صانع معتوق
تنفتح ع��ل��ى الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة عرب
التعامل مع مو ّزعني يتمتعون مبوا�صفات
معينة �أبرزها امتالكهم ل�شبكة توزيع،
وم�ستودعات مالئمة».
وك�شف �أن «م�صانع معتوق تتابع كل
تطور يف عامل �صناعتها عرب زيارة �أهم
املعار�ض وا�ستقدام ك��ل م��ا ه��و جديد
وتقدميه �إىل امل�ستهلك» ،ويتمثل اخرها
يف ايجاد طرق جديدة للتحمي�ص بهدف
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى خ��وا���ص ح��ب��وب ال�بن
مبختلف �أنواعها ،اذ �أن طريقة التحمي�ص
تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف اظهار مذاق النب
�سواء كان مذاق ًا ي�شبه طعم ال�شوكوالتة
�أو طعم الفاكهة» .كما �أعلن �أن «م�صانع
معتوق تقدم لزبائنها منتجات متعددة
تت�ضمن قهوة خالية من الكافيني».

منافسة مشروعة

و�إذ لفت ال�سيد جركجي اىل �أن «م�صانع
معتوق حتوز على ن�سبة جيدة من ال�سوق
اللبنانية»� ،أع��ل��ن �أن «املناف�سة بني
ال�رشكات اللبنانية يف القطاع ال تزال
�ضمن �أطرها امل�رشوعة حيث يعمل كل
فريق وف��ق ال�سبل التي يراها منا�سبة
للمحافظة على موقعه يف ال�سوق».
ور�أى �أن «�أبرز التحديات التي تواجهها
م�صانع معتوق تتم ّثل ب�إرتفاع �أ�سعار
ح�سا�سة اىل
النب �إذ �إن ال�سوق اللبنانية ّ
حد كبري جتاه �أي ارتفاع يف الأ�سعار،
وبالتايل ف�إن االرتفاعات التي قد حت�صل
حتملها ،ما
عاملي ًا �سيكون على امل�صنع ّ
�سريفع ب�شكل تلقائي من تكاليف �إنتاجه».
واعترب �أن «طبيعة امل�ستهلكني تختلف بني
دولة و�أخ��رى ،حيث يتمتع امل�ستهلكون
يف ال��دول الأمريكية والأوروب��ي��ة بوعي
�أكرب من �أولئك يف بلدان ال�رشق الأو�سط
يقيمون النكهة ب�شكل �أف�ضل
و�أفريقيا ،اذ ّ
ولديهم قوة �رشائية �أعلى».
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