«الصناعة واالقتصاد»...
إضاءة ومواكبة للقطاع الصناعي
على مدى �سنوات ،ومنذ ت�أ�سي�سها يف العام  ،1994بقيت «ال�صناعة واالقت�صاد» مواكبة للقطاع ال�صناعي بكل فروعه ،وهمومه،
وحاجاته ومعاناته ،بل واعداد ملفات بكل قطاعاته ،خا�صة وان ال�صناعة اللبنانية ت�شكل قرابة  18باملئة من الناجت املحلي �أي
 3.800مليار دوالر امريكي وفق تقديرات االخت�صا�صيني وقد كانت متثل يف العام  1999قرابة  27باملئة من الناجت املحلي ،ما يدل
على تراجع هذا القطاع لغياب الدعم احلكومي من جهة وللتطورات الأمنية الإقليمية التي �أثّرت على ت�صدير االنتاج اللبناين �إىل
الدول العربية واالجنبية.
ومل تكتف امل�ؤ�س�سة بتغطية القطاع ال�صناعي اللبناين يف ا�صدار جملة «ال�صناعة واالقت�صاد» بل واكبته ب�إ�صدار الدليل ال�صناعي
الذي هدف �إىل الرتويج لالنتاج ال�صناعي اللبناين والإ�ضاءة على معاناة ال�صناعيني والعاملني يف هذا القطاع لتكوين منهج م�شرتك
يواكب �ش�ؤون القطاع و�شجونه.
وركز الدليل ال�صناعي بطبعاته ال�سبعة على نقاط هامة جداً لرتويج االنتاج اللبناين ال�صناعي� ،أهمها:
� 1إبراز النواحي التقنية التف�صيلية للتعريف بال�سلعة بحيث مت اعتماد الت�صنيف الدويل املوحد  H.S.Codeلت�صنيف ال�صناعةاللبنانية مبا يتيح معرفة جميع ال�سلع التي تنتجها ال�صناعة اللبنانية وفق ًا للت�صنيف الدويل املوحد وي�سهل ان�سيابها �إىل الأ�سواق
املحلية واخلارجية .باال�ضافة اىل معرفة ن�سب الر�سوم اجلمركية لل�سلعة املطلوبة يف لبنان وحوايل  130دولة �أخرى باال�ضافة اىل
كمية اال�سترياد والت�صدير لهذه ال�سلعة يف لبنان.
 2الأ�سلوب النمطي الذي اعتمده الدليل يف �إدراج املعلومات حتريري ًا واعالني ًا مما جـعل منه مرجعـ ًا ومعر�ضـ ًا �صناعيـ ًا لبنـانيـاًمتنقـ ًال يف ا�ســواق العـــامل وذلـك نتيجـــة لنـ�شـــره علـى موقـــع الكتـــرونــي خــا�ص با�ســـم  www.lebanon-industry.comمما
يتيح للمعنيني التعرف بكل دقة اىل �صناعة لبنان.
 3خطة الت�سويق ال�شاملة التي و�ضعت لن�رش الدليل مطبوع ًا على الورق او على املوقع االلكرتوين حملي ًا وخارجي ًا بحيث مناملتوقع ان يزور هذا املوقع ما ال يقل عن  2مليون زائر �سنوي ًا بالإ�ضافة اىل � 43ألف م�ؤ�س�سة حملي ًا وخارجي ًا معنية �أي�ض ًا بال�صناعة
اللبنانية.
كما عملت امل�ؤ�س�سة على ان�شاء املعر�ض االلكرتوين الدائم لل�صناعات اللبنانية  www.industriallebaneseexhibition.comالذي
�شكل نقطة حتول جذرية يف م�سار الرتويج لل�صناعة اللبنانية حيث ي�شهد �أكرب ح�شد للم�صانع اللبنانية يف معر�ض مهني وقطاعي
يتيح للم�ؤ�س�سات امل�شاركة فيه وعددها حوايل  400م�ؤ�س�سة �صناعية عر�ض انتاجها مبختلف اال�سواق املحلية والعربية
والعاملية ب�أرقى و�أحدث التقنيات.
قطاع ال�صناعات الغذائية ،الذي نواكبه يف هذا امللف الوا�سع وال�شامل ،يعاين �أ�سوة ببق ّية ال�صناعات من �أزمة مناف�سة
يف الأ�سواق املحلية والعاملية ،يف ظ ّل كلفة �إنتاج مرتفعة من جهة ،وغياب الدعم احلكومي من جهةٍ ثانية ،ما
أجنبي ،الذي ي�صل مدعوم ًا من دولته و«خفيف ًا» على جيب
يجعل �أ�سعار بع�ضها مرتفعة مقارن ًة مع املنتج ال
ّ
امل�ستهلك اللبناين.
ون�ؤكد يف هذا امللف الذي ي�صدر بالتزامن مع معر�ض «هوريكا» لل�صناعات الغذائية ،على عوامل الثقة
بال�صناعة اللبنانية ،وهو ما ك�شفته ع�رشات املقابالت التي اجرتها «ال�صناعة واالقت�صاد» مع
ال�صناعيني بحيث مت الإ�ضاءة فيها على النجاحات التي حققها ال�صناعيون رغم تق�صري احلكومات
املتتالية يف دعمهم.
ون�ش ّدد هنا يف هذا امللف على �أهمية �إيالء هذا القطاع االهتمام الذي ي�ستحقّه ،فهو
يفتح جماالت وا�سعة لفر�ص العمل واالبتكار والإبداع ،وي�سهم يف تطوير الزراعة كون
ال�صناعات الغذائية مرتبطة ب�شكلٍ كب ٍري بالإنتاج الزراعي .وال نن�سى �أن نلفت االنتباه
�إىل دور ال�صناعات الغذائية يف جذب اال�ستثمارات املحل ّية والإقليمية والعاملية.
يف هذه املرحلة التي مير بها لبنان واملنطقة �سي�ستمر �شعار «بتحب لبنان حب
�صناعتو» ،ولي�س �أمام ال�صناعيون اللبنانيون �إال ال�صمود ملواجهة امل�صاعب
التي يعانون منها ،فهم بالت�أكيد كطائر الفينيق الذي يخرج دائما من
بني الرماد ليحلق عالي ًا بابتكاراته وبانتاجه املتنوع والغني.
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ملف العدد
 % 32.1حصة قطاع الصناعات الغذائية من ناتج القطاع الصناعي العام

نعم لسالمة الغذاء  ..نعم لتم ّيز الصناعات الغذائية
حل قطاع ال�صناعات الغذائية يف �أواخر عام  2014جنم ًا على
كل �شا�شات التلفزة وت�صدر عناوين ال�صحف ،لي�س لأهمية
الإجنازات التي �سجلها �صناعيوه ب�إبداعاتهم التي حملت �شهرة
املطبخ اللبناين �إىل خمتلف بلدان العامل ،بل نتيجة حلملة �شنتها
وزارة ال�صحة للك�شف على امل�صانع عرفت بـ»حملة �سالمة
الغذاء».
تعامل الإع�لام مع هذه احلملة بطريقة قا�سية ج��داً ،و�صفها
املتابعون ل�ش�ؤون القطاع بـ«الوح�شية» ،حيث �أظهرت �أن الف�ساد
يع�ش�ش يف كل زاوي��ة من زواي��اه ،و�أن امل��واد التي ي�ستهلكها
ّ
ال�شعب اللبناين ج ّلها تالفة وغري �صاحلة لال�ستخدام.
�شغلت احلملة الأو�ساط الإقت�صادية عامة واملعنيني بال�ش�ؤون
م�شوهة
ال�صناعية خا�صة ،ليطرح ال�س�ؤال :ملاذا ّ
نقدم �صورة ّ
عن �إنتاجنا اللبناين؟ املعلومات التي مت تداولها و�صفها وزير
ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن بغري ال�صحيحة وغري املنطقية،
ي�صدر منتجات غدائية م�ص ّنعة بقيمة 400
م�ؤكداً �أن القطاع
ّ
مليون دوالر ،ال تتعدى ن�سبة املرجتعات منها الـ % 1ل�سبب ال
يتعلق باجلودة �إمنا ل�رشوط تتعلق بالعالمة التجارية .و�س�أل
احل��اج ح�سن« :كيف للبنان ت�صدير منتجات غري مطابقة
للموا�صفات وي�شرتيها امل�ستهلكون يف اخلارج».
ت�أثريات احلملة ال�سلبية على القطاع كبرية وفق ًا ملا حلظته جملة
«ال�صناعة والإقت�صاد» يف لقاءاتها الكثرية مع ال�صناعيني،
الذين يجهدون للملمة هذه التداعيات حماولني ا�ستعادة ثقة
كبار م�ستوردي العامل يف القطاع.
ال�صناعيون لي�سوا �ضد احلملة على الإطالق بل يرونها �أكرث من
�رضورية لإعادة تنظيم القطاع ،وحتفظاتهم كلها تن�صب على
لوم الإعالم لطريقته يف التعاطي مع امللف ،لتبقى كلمة حق
تقال :نعم ل�سالمة الغذاء ،ونعم لتميز ال�صناعات الغذائية.

أهمية القطاع

يحظى قطاع ال�صناعات الغذائية باهتمام دول العامل املتقدمة
كافة ملا يوفره من الفائدة التي تتكامل مع القطاع الزراعي
بالإ�ضافة �إىل �أهميته على ال�صعيد الإ�سرتاتيجي والأمن الغذائي
وم�ساهمته يف الإكتفاء الذاتي للدول.

وقائع أرقام أساسية

ويعترب قطاع ال�صناعات الغذائية من امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف
الإقت�صاد اللبناين .ففي العام  ،2010ووفقا لأحدث الإح�صائيات
املتوافرة ،بلغت ح�صة هذا القطاع حواىل  % 32.1من ناجت
القطاع ال�صناعي ،وح��واىل  % 3من �إجمايل الناجت املحلي
بح�سب الإح�صاءات الوطنية.
يوفر القطاع نحو  20,607فر�صة عمل� ،أي ما يوازي ن�سبة 24,9
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 %من اليد العاملة ال�صناعية ،وبذلك يعترب من القطاعات الأكرث
توفرياً لفر�ص العمل من �ضمن القطاع ال�صناعي.
وتعترب الن�سبة الأكرب من امل�صانع يف لبنان م�ؤ�س�سات �صناعات
غذائية ،وهي ت�شكل ن�سبة  % 18,2من �إجمايل عدد امل�صانع.
يت�ألف هذا القطاع ب�شكل رئي�سي من م�ؤ�س�سات عائلية �صغرية
احلجم ،توظف �ستة عمال كمعدل و�سطي.
ت�شكل �صادرات القطاع ن�سبة  % 13,73من جمموع ال�صادرات
اللبنانية ،وقد منا حجمها مبعدل �سنوي بلغ  % 12,13من العام
 2008وحتى العام  .2013وتتجه الن�سبة الأكرب من �صادرات
ال�صناعات الغذائية نحو البلدان العربية (با�ستثناء بلدان
اخلليج) بن�سبة  % 51من جمموع ال�صادرات .وقد حلت �سوريا
والعراق وم�رص يف املراتب الأوىل على التوايل بالن�سبة �إىل
ا�ستقطاب �صادرات ال�صناعات الغذائية اللبنانية .و�أتت دول
جمل�س التعاون اخلليجي يف املرتبة الثانية وا�ستحوذت على
 % 21,3من جمموع هذه ال�صادرات ،و�شكلت كل من ال�سعودية
والإم��ارات الوجهة الأب��رز بني هذه ال��دول .وحلت �أفريقيا يف
املرتبة الثالثة
ت�صدر �أنغوال
بح�صة و�صلت �إىل  % 12,2مع
ّ
ّ
قائمة الدول الأفريقية امل�ستوردة ملنتجات ال�صناعات الغذائية
اللبنانية .و�أت��ت �أوروب��ا الغربية يف املرتبة الرابعة ،يف حني
ا�ستحوذت �أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا و�أ�سرتاليا على جزء �ضئيل من
ال�صادرات.
ارتفع حجم ال�صادرات من ال�صناعات الغذائية بن�سبة % 36
بني عامي  2012و .2013وكان الالفت حجم هذه ال�صادرات �إىل
الدول العربية غري اخلليجية الذي ارتفع بن�سبة  % 68ب�شكل عام.
و�شهدت هذه ال�صادرات زيادة بن�سبة � % 50إىل �سوريا ،وباتت
2

هذه الن�سبة ت�شكل اليوم  % 52من جمموع �صادرات ال�صناعات
الغذائية �إىل الدول العربية غري اخلليجية .كذلك ،ارتفعت هذه
ال�صادرات �إىل العراق بن�سبة  ، % 242و�إىل م�رص بن�سبة ،% 134
يدل على �أنه ،ورغم ت�أثري الأزمة
و�إىل الأردن بن�سبة  .% 18وهذا ّ
ال�سورية على الإقت�صاد اللبناين ،ارتفع الطلب على املنتجات
اللبنانية من �أجل تعوي�ض الرتاجع يف ال�صادرات ال�سورية �إىل
هذه الأ�سواق.

أبرز التحديات

ويتميز قطاع ال�صناعات الغذائية يف لبنان مبميزات تناف�سية
عالية تعود �إىل ال�شهرة التي يكت�سبها املطبخ اللبناين عاملي ًا،
وذوق ال�صناعيني اللبنانيني وقدرتهم على االنفتاح على
الأ�سواق اخلارجية� .إال �أنه يف الوقت نف�سه يعاين القطاع منذ عام
 1990من عدة م�شكالت �ش ّلت مبجموعها قدرته على املناف�سة
وبالتايل قدرته على التطور .وي�شكل ارتفاع تكاليف الإنتاج
�أبرز هذه امل�شكالت� ،إذ تعد اليوم هذه الكلفة الأعلى بني الدول
العربية ،وهي يف معظمها �أن مل يكن كلها مفرو�ضة من احلكومة
اللبنانية وتتمثل بالتكاليف التالية:
كلفة الطاقة الكهربائية تزيد عن �ضعف كلفتها للمنتجني يف
م�رص و�سوريا وال�سعودية والإمارات العربية املتحدة.
كلفة املحروقات ت�صل �إىل ثمانية �أ�ضعاف كلفتها يف م�رص
وال�سعودية والإمارات و�ضعف كلفتها يف �سوريا.
اليد العاملة وهي �أربعة �أ�ضعاف ما هي يف م�رص و�ضعفني ما
هي يف �سوريا.
ال�ضمان الإجتماعي وهو �ضعفا ما هو يف م�رص و�سوريا.
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القيمة امل�ضافة على م�ستلزمات الإنتاج وقد �أ�صابت عديداً من
مدخالت الإنتاج لل�صناعات الغذائية بينما هي معفاة يف معظم
الدول العربية التي اعتمدت القيمة امل�ضافة.
الر�سوم اجلمركية على بع�ض مدخالت الإنتاج وهي معفاة منها
يف معظم الدول العربية.
الر�سوم غري املبا�رشة على امل�صانع وهي متعددة وترتاكم
بحيث ت�ؤثر ت�أثرياً ملحوظ ًا يف كلفة الإنتاج.
وت�شكل اتفاقات التبادل التجاري احلر الثنائية واجلماعية �إحدى
امل�شاكل التي يعاين منها القطاع ،حيث اعتمدت احلكومات
املتعاقبة منذ  1990وحتى الآن مبد�أ االنفتاح املطلق ف�أخذت
ت�سارع �إىل عقد اتفاقات التبادل التجاري احلر مع دول �أخرى
ومع الدول الأوروبية ومع اجلامعة العربية كل ذلك على �أثر حرب
�أهلية دمرت �إقت�صاد لبنان وو�ضعت �أ�صحاب كل ال�صناعات
ويف مقدمتهم �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية يف و�ضع �صعب
للغاية بد ًال من �أن ترتيث وتنكب على درا�سة م�صلحة املواطن
املنتج �أو ًال� .إن هذه احلكومات وقعت يف خط�أ اعتماد االتفاقات
التجارية هدف ًا بحد ذاته بدال من �أن تكون و�سيلة تخدم م�صالح
املنتجني يف لبنان ،ما �أفاد الدول امل�صدرة �إىل لبنان ومل تفد
�صادرات لبنان �إليها ب�شيء.
وتندرج �أي�ض ًا �ضمن م�شاكل القطاع �إجراءات التقيد باملوا�صفات،
وغياب ا�ستعدادات احلكومة اللبنانية مل�ساعدة امل�صدرين،
�إذ يبدو �أن احلكومات املتعاقبة كانت جتهل اال�ستعدادات
املطلوبة منها لت�سهيل عمليات الت�صدير ومنها وجود خمتربات
معتمدة ( )accreditedمن م�ؤ�س�سات اعتماد معرتف بها دولي ًا
( )accreditation bodiesكي تعرتف الدول امل�ستوردة وخا�صة
الدول الأوروبية والواليات املتحدة وكندا بال�شهادات ال�صادرة
عنها.

دور الدولة

املطلوب اليوم من الدولة ال�سري جنب ًا �إىل جنب مع ال�صناعيني
ودعمهم عرب فتح الباب على م�رصاعيه لتفعيل ال�صناعات
الغذائية يف لبنان ال�ستعادة دوره��ا يف توفري الغذاء ال�سليم
للمواطنني و�إحالل هذه املنتجات حمل امل�ستورد منها والذي
�أ�صبح يناهز الع�رشة �أ�ضعاف املنتج املحلي.
وي�ستوجب هذ الأمر من احلكومة �إعادة النظريف كل اتفاقات
التبادل التجاري احلر الثنائية منها واجلماعية حتى تخدم
م�صلحة املنتج اللبناين� ،إلغاء الر�سوم اجلمركية و�رضيبة القيمة
امل�ضافة على كل م�ستلزمات الإنتاج ،توفري ت�سعرية خا�صة
للمحروقات للقطاعات ال�صناعية والزراعية تعتمد الكلفة الفعلية
ي�صل �إىل حدود �أ�سعار الدول املجاورة ك�سوريا وم�رص� ،إعادة
النظر يف الر�سوم اجلمركية على كل املنتجات الغذائية امل�ستوردة
ورفعها �إىل درجات حتمي ال�صناعات الغذائية املحلية حماية
كافية خا�صة يف ظل ارتفاع �سعر الطاقة الكهربائية والأيدي
العاملة ور�سوم ال�ضمان الإجتماعي والر�سوم املختلفة الأخرى
يف لبنان مقارنة مع الدول الأخرى � ،إ�ضافة �إىل اال�ستعجال يف
جتهيز املختربات املحلية بالعدة واخلرباء حتى ت�صبح معتمدة
من م�ؤ�س�سات اعتماد دولية.
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�صادرات غذائية

الصناعات الغذائية
وفق ًا للنظام اجلمركي املن�سق ،تندرج ال�صناعات الغذائية �ضمن البنود اجلمركية للف�صول  4والتي تت�ضمن
�ألبان و�أجبان ومنتجاتها ،بي�ض طيور ،ع�سل طبيعي ،وغريها من منتجات �صاحلة للأكل ،وكذلك الف�صول 15
وحتى الف�صل  24وهي تت�ضمن ال�شحوم والدهون والزيوت احليوانية والنباتية ،ف�ض ًال عن اللحوم والأ�سماك
املح�رضة ،واخل�ضار والنباتات والفواكه واحلبوب امل�صنعة ،وامل�رشوبات والتبغ وم�صنوعاته.
تعترب ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات من �أهم ال�صناعات اللبنانية و�أكرثها �إ�ستقطاب ًا للر�ساميل املوظفة يف
ال�صناعة ولليد العاملة ال�صناعية.
�صادرات
قيمة
�إرتفعت
ال�صناعات الغذائية من 311.5
مليون دوالر يف العام � 2009إىل
 556.9مليون دوالر يف العام
 2014مبا ن�سبته ،% 78.8
فيما �إنخف�ضت قيمة ال�صادارات
اللبنانية الإجمالية يف العام
 2014مقارنة بالعام 2009
مبا ن�سبته  % 5وقد �شكلت
�صادرات ال�صناعات الغذائية
ما ن�سبته  % 9.1من �إجمايل
ال�صادارات اللبنانية يف العام
 2009وارتفعت هذه الن�سبة اىل
 % 23.7يف العام .2014
�إرتفعت قيمة م�ستوردات
ال�صناعات الغذائية من 1.341.8
مليون دوالر يف العام � 2009إىل
 2.001.0مليون دوالر يف العام
 2014مبا ن�سبته % 49٫1
فيما ارتفعت قيمة امل�ستوردات
اللبنانية الإجمالية يف العام
 2014مقارنة بالعام 2009
مبا ن�سبته  % 26.2وقد �شكلت
م�ستوردات ال�صناعات الغذائية
ما ن�سبته  % 8.3من �إجمايل
امل�ستوردات اللبنانية يف العام
 2009وارتفعت هذه الن�سبة اىل
 % 9.8يف العام .2014
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شركة ابراهيم واحمد ابوغنيم-المنارة

شركة التنمية الزراعية-الحازمية

4

التبادل التجاري للصناعات الغذائية 2014 - 2009
على م�ستوى الف�صول اجلمركية� ،إ�ست�أثرت �صادرات اخل�ضار والنباتات والفواكه امل�صنعة يف العام 2014
مبا ن�سبته  % 22.9من �صادارات ال�صناعات الغذائية ،وتلتها �صادارات امل�رشوبات مبا ن�سبته % 18.3
وم�صنوعات غذائية منوعة مبا ن�سبته .% 14.9
وعلى �صعيد م�ستوردات ال�صناعات الغذائية عام  ،2014كانت قيمة م�ستوردات ال�صناعات الغذائية عام
 ،2014كانت قيمة م�ستوردات م�صنوعات من حبوب �أو دقيق يف املرتبة االوىل مبا ن�سبته  % 12.2تلتها
قيمة التبغ مبا ن�سبته  % 11.2وم�ستوردات امل�صنوعات الغذائية املنوعة مبا ن�سبته % 10.1

� - 4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها

9.389

9.050

9.252

9.116

8.925

311٫533

356٫199

410٫434

431٫913

498٫553

� - 4صناعة الألبان ،بي�ض طيور ع�سل وغريها 253.474

272.266

299.498

297.179

351.303

1,542,348

1,764,093

1,894,473

2014
8.883
32.780
24.858
50.675
51.401
46.515
127.738
83.147
101.795
3.712
25.350
556٫855

2014
401,949
186.892
116.359
164.853
95.810
243.864
88.566
202.888
132.14
142.732
225.097

1,341,776

5

2,001,026 1,960,781
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�صادرات غذائية

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية
311.5

8.9

1341.8

8.3

-1030.3

410.4

9.6

1764.1

8.8

-1353.7

356.2
431.9

2014

498.6
556.9

1542.8

8.4

1894.5

9.6

1960.8

12.7

2001.0

16.8

شركة حلباوي اخوان-الرويس
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8.9
8.2
9.8

مياه تنورين-الحازمية

شركة القيسي-جدرا
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8.6

6

-1186.6
-1462.6

-1462.2
-1444.1

دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية
جتدر الإ�شارة هنا �أنه وح�سب جدول الإح�صاء ال�صناعي وفق ًا لنتائج الطبعة الثامنة من « دليل ال�صادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية»
فان عدد م�صانع ال�صناعات الغذائية يف لبنان هو  506م�صانع موزعة كالآتي ح�سب املحافظات:

توزيع المصانع الغذائية على المحافظات حسب العدد والنسبة المئوية
العدد 6
٪ 35٫29

العدد 115
٪ 26٫08

العدد 26
٪ 39٫39

العدد 231
٪ 11٫97
العدد 74
٪ 21٫14

العدد 90
٪ 35٫16
العدد 53
٪ 23٫14
العدد 10
٪ 18٫52

املجموع :العدد

 ،605الن�سبة

٪ 18٫10

عدد السلع المنتجة في ا لمصانع الغذائية:
نذكر هنا �أن هذه امل�صانع الغذائية تنتج � 222سلعة �أي بن�سبة  % 21.12من جمموع ال�سلع التي تنتجها ال�صناعة اللبنانية والبالغ
عددها � 1065سلعة ح�سب االح�صاءات.
www.lebanon-industry.com
www.madelebanon.com

هذا الإح�صاء الذي �أجرته �رشكة دليل ال�صناعي
التي يعمل فيها  8عمال وما فوق وتنتج ب�شكل منطي.
7

�شمل امل�ؤ�س�سات
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مقابلة
اعتبر أن «القطاع الصناعي» ضحية أساسية لتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة

البساط :لتحويل «سالمة الغذاء»
إلى ورشة عمل حقيقية
يتخبط قطاع ال�صناعات الغذائية منذ ن�ش�أته يف كم هائل من
املعوقات وامل�شاكل ،تتنوع ما بني ارتفاع تكاليف الإنتاج و�صعوبة
الت�صدير وت�شابك ال�صالحيات بني الوزارات املعنية والإ�شكاالت
القانونية� ،إال �أن هذا الأمر مل مينعه يوم ًا من التطور وغزو الأ�سواق
اخلارجية وتكري�س �أف�ضل �سمعة عن املطبخ اللبناين.
«ال�صناعة والإقت�صاد» �سلطت ال�ضوء يف حديث مع نقيب �أ�صحاب
ال�صناعات الغذائية اللبنانية منري الب�ساط على �أهمية القطاع
الذي ي�صدر �إىل �أكرث من  75بلداً يف العامل ،لتك�شف عن �أبرز
التحديات التي يواجهها واملعاناة التي عا�شها من جراء احلمالت
الإعالمية التي رافقت حملة ف�ساد الغذاء التي قامت بها وزارة
ال�صحة م�ؤخراً.
اعترب الب�ساط ،خالل اللقاء� ،أن «ال�صناعات
الغذائية من �أع��رق و�أق��دم ال�صناعات يف
لبنان ،حيث يعود بع�ضها �إىل القرن التا�سع
ع�رش وبدايات القرن الع�رشين» .و�إذ �أعلن
الب�ساط �أن «القطاع يحتل املرتبة الأوىل
بني القطاعات ال�صناعية الأخرى من حيث
القيمة امل�ضافة املحلية ،والقوى العاملة
واال�ستثمارات» ،ور�أى �أن �أهميته تكمن يف
تكامله مع القطاع الزراعي ،امل�صدر الأول
والأ�سا�سي للمواد الأولية امل�ستخدمة من قبل
هذا القطاع ،مع ما ي�ؤمن ذلك من ا�ستقرار
وتنمية للمجتمعات الريفية والقروية،
ومت�سكها ب�أر�ضها وعاداتها وتقاليدها.
و�أ���ض��اف« :للقطاع ع�لاق��ة م��ب��ا��شرة مع
�صناعات �أخرى مكملة مثل قطاع التغليف
ب�شتى �أنواعه (كرتون ،بال�ستيك ،زجاج،)...،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ق��ط��اع��ات ك��ث�يرة �أخ��رى
(الت�صميم ،والت�سويق ،وال�شحن.)...،

اإلتفاقات الثنائية

ولفت �إىل �أن «القطاع ال�صناعي ب�شكل عام
يعاين من خلل كبري يف امليزان التجاري
مع معظم �رشكاء لبنان التجاريني ،وب�سبب
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رئي�سي يعود �إىل انعدام تكاف�ؤ املناف�سة
بني الطرفني ،خا�صة من ناحية الدعم التي
حتظى به القطاعات ال�صناعية يف الدول
الأخرى ،يف مقابل �شبه غياب ر�سمي كامل
عن ر�سم �أي �سيا�سة �صناعية وا�ضحة
املعامل� ،أو حتى �أية حماولة دعم لل�صناعة
اللبنانية لال�ستمرار وال�صمود.
وقال « :ب�شكل عام ،القطاع ال�صناعي كان
�ضحية �أ�سا�سية لدى بدء تطبيق �إتفاقيات
التجارة احلرة � ،سواء العربية �أو الثنائية،
حيث �أدى �إغ��راق الأ�سواق �إىل ا�ضمحالل
و�ضمور العديد من القطاعات ال�صناعية،
وتدهور �أعمالها ،نظرا �إىل الفرق ال�شا�سع
يف الأكالف الت�شغيلية بيننا وبني الدول

يواجه القطاع تحديات
جدية تحول دون تقدمه
وازدهاره أهمها انعدام
اإلستقرار السياسي
واألمني الداخلي
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الأخ���رى ،م��ن دون التغا�ضي ع��ن حجم
الدعم املبا�رش ،وغري املبا�رش الذي تتمتع
به �إقت�صادات ه��ذه ال��دول على ح�ساب
الإقت�صاد اللبناين.
و�أ���ض��اف« :ق��د يكون قطاع ال�صناعات
الغذائية من �أقل القطاعات املت�أثرة بهذا
الواقع� ،إال �أننا ال بد �أن نالحظ �أن بع�ض
املنتجات اللبنانية مل يعد بالإمكان
ت�صديرها خل�سارتها للكثري من ميزاتها
التفا�ضلية ب��امل��ق��ارن��ة م��ع املناف�سني
الإقليميني».
وتابع« :يطالب ال�صناعيون ب��دون كلل
ب�إعادة النظر يف معظم اتفاقيات التجارة
احل��رة الثنائية املوقعة ،خ�صو�ص ًا يف
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى الطاقة
وامل��ح��روق��ات ب�شكل مكثف��� ،س��واء من
ط��ري��ق ف��ر���ض ر���س��وم ملنع الإغ����راق� ،أو
�إن�شاء �صندوق لدعم كلفة املحروقات
التي يتكبدها ال�صناعي اللبناين ،و�إطالق
برامج فاعلة لدعم ال�صادرات اللبنانية
وتعزيزها ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء وحتديد
مناطق �صناعية جديدة ،تتمتع بالبنية
التحتية الالزمة لإطالق �صناعات جديدة».

إرتفاع الصادرات

و�إذ لفت الب�ساط �إىل �أن «القطاع حقق
�أرقام ًا قيا�سية العام املا�ضي م�سج ًال ن�سبة
 17%من جممل ال�صادرات ال�صناعية
مبجموع  520مليون دوالر وبنمو بلغ
 13%مقارنة مع العام  ،2013رد زيادة
ه��ذه الأرق����ام �إىل ع��دة �أ���س��ب��اب �أهمها:
املبادرة الفردية لل�صناعيني اللبنانيني
يف حت��دي��ث وت��ط��وي��ر م�صانعهم وه��ذا
جتلى �أي�ض ًا يف حجم الآالت ال�صناعية
امل�ستوردة يف الأع��وام الأخ�يرة ،واجلودة
والنوعية التي �أ�صبحت ميزة معروفة
لل�صناعات اللبنانية كال�صناعات الغذائية
واملجوهرات والطباعة على �سبيل املثال،
وانت�شار الإغرتاب اللبناين الذي كثرياً ما
�شكل امل�ستهلك الأ�سا�سي وال�سفري الأف�ضل
للتعريف باملنتج اللبناين».

تحديات جدية

و���ش��دد على �أن «ال��ق��ط��اع ي��واج��ه �أي�ض ًا
ّ
حتديات جدية حتول دون تقدمه وازدهاره،
�أهمها انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
ال��داخ��ل��ي م��ا ي��ح��ول دون امل��زي��د من
اال�ستثمارات والتو�سع ،ومن دون �أن نن�سى
الو�ضع الإقليمي غري امل�ستقر ،والذي كانت
ل��ه انعكا�ساته املبا�رشة على القطاع،
خ�صو�صا يف ما يتعلق بال�شحن والتكاليف
الإ�ضافية التي يتكبدها ال�صناعي لت�أمني
�سبل �أكرث �ضمان ًا وامان ًا لإي�صال منتجاته
�إىل الأ�سواق الت�صديرية ،وال نن�سى �أي�ض ًا
امل�شاكل الع�ضوية التي يعاين منها القطاع
ال�صناعي ب�شكل عام من ارتفاع الأكالف
الت�شغيلية �إىل م�ستويات قيا�سية».
واعترب �أن «ردة الفعل الأوىل لأي �صناعي
لبناين جتاه امل�صاعب التي يواجهها ال بد
�أن تكون خطوة �إىل الأمام ،مع املزيد من
املثابرة والإ��صرار على تعزيز املكا�سب
التي حتققت من ات�ساع الأ�سواق وارتفاع
حجم الأع���م���ال ،ل���ذا ،فاخلطط ال�لازم��ة
للتو�سع وزيادة الإنتاجية جاهزة بانتظار
الظروف املالئمة لتنفيذها».

ترويج المنتج

و�أ���ش��ار �إىل �أن «اللبنانيني يتبعون عدة
طرق للتعريف عن منتجاتهم وت�أتي يف
مقدمها اال�شرتاك يف املعار�ض الدولية،
والتي ت�شكل حمطة �أ�سا�سية يف التعريف

نقابة أصحاب الصناعات
الغذائية ملتزمة بشروط
سالمة الغذاء التزام ًا
قديم ًا وجدي ًا منذ تأسيسها
عام 1996
باملنتجات اللبنانية ب�شكل ع���ام ،و
منتجاتنا ب�شكل خا�ص� .إذ �إننا ن�شارك،
و ب�شكل فاعل و�أ�سا�سي� ،سواء كعار�ض
�أو كزائر يف  3حمطات رئي�سية :معر�ض
 GULFOODيف دبي ،الإم��ارات العربية
املتحدة HORECA ،يف بريوت،لبنان،
و �SIALأو  ANUGAيف مدينة باري�س،
فرن�سا� ،أو مدينة كولونيا� ،أملانيا ،حيث
يتم اللقاء خالل هذه املعار�ض ،مع جميع
امل�صدرين واملوزعني الأ�سا�سيني يف معظم
بلدان العامل ،واالط�لاع على امل�ستجدات
والإبتكارات املتقدمة يف هذه ال�صناعة.
ويف رد على �س�ؤال عن الدور الذي ت�ؤديه
م�ؤ�س�سات التعبئة والتغليف يف حت�سني
وتطوير املنتج ال�صناعي على خمتلف
ال�صعد الإنتاجية والت�سويقية ،قال الب�ساط:
«الأرق�����ام ت��ت��ح��دث ع��ن نف�سها يف ه��ذا
املجال ،فكون قطاع ال�صناعات الغذائية
اللبنانية يحتل املرتبة الأوىل من حيث
القيمة امل�ضافة ،يعود بالدرجة الأوىل
�إىل �أن معظم امل��واد الأولية امل�ستخدمة
هي نتاج القطاع ال��زراع��ي اللبناين ،ما
يجعل ه��ذا القطاع ع��ام�لا �أ�سا�سيا يف
تنمية القطاع ال��زراع��ي وحت�سني نوعية
�إنتاجه وتناف�سيته .واملبد�أ نف�سه ينطبق
على الآالت ال�صناعية ،حيث احتل �أي�ضا
قطاع ال�صناعات الغذائية املرتبة الأوىل
يف اال�ستثمار بالآالت ال�صناعية اجلديدة
ل��زي��ادة الإن��ت��اج��ي��ة وحت�سني نوعيتها.
�أم��ا بخ�صو�ص م��واد التعبئة والتغليف،
فمما ال �شك فيه �أن للعبوة قيمة م�ضافة
كبرية يف ترويج املنتج الغذائي ،وهنا،
ال بد من التنويه بجهود املركز اللبناين
للتغليف  ،LIBANPACKيف هذا املجال،
حيث �ساهم مع العديد من ال�صناعيني
اللبنانيني يف �إعادة ر�سم و�صياغة العبوات
امل�ستخدمة ،ما كان له انعكا�س �إيجابي يف
زيادة مبيعات هذه املنتجات ب�شكل كبري.
11

سالمة الغذاء

وتطرق الب�ساط �إىل حملة �سالمة الغذاء
التي قامت بها وزارة ال�صحة م�ؤخراً ،ف�أكد
�أن التزام النقابة ب�رشوط �سالمة الغذاء
التزام قدمي وج��دي منذ ت�أ�سي�س النقابة
عام  ،1996و�أعلن عن تطلعات النقابة �إىل
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات دولية
وحملية لتنظيم ور�شات وحلقات تدريب
وم�ؤمترات حول �سالمة الغذاء.
وق���ال « :يف ه��ذا الإط����ار ،وق��ع��ت نقابة
�أ�صحاب ال�صناعات الغذائية اللبنانية
التميز للتع ّلم والريادة» مذكرة
و»م�ؤ�س�سة ّ
تفاهم .ومن �ش�أن هذه املذكرة فتح الباب
وا�سع ًا �أمام الإرتقاء بقدرات ال�صناعات
الغذائية اللبنانية ملواكبة التطورات
وامل�ستجدات العاملية يف جم��ال جودة
و�سالمة الغذاء».
ولفت �إىل �أنها «ترتكز على �إدارة م�سبقة
للمخاطر وعلى �إيجاد حلول متنع ا�ستمرار
ح�صول الأخطاء وحاالت عدم املطابقة،
بحيث تتكامل من خالله جهود �أ�صحاب
ال�صناعات الغذائية م��ع جهود وزارة
ال�صحة من �أج��ل �ضمان �صحة و�سالمة
امل�ستهلكني و�أم��ن��ه��م ال��غ��ذائ��ي بطريقة
م�س�ؤولة وقابلة للقيا�س».
و�شجع �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية
اللبنانية على املبادرة الفورية �إىل طلب
الإف��ادة من خدمات التدقيق والتقييم
اخلارجي على �أنظمتها وفق ًا لل�رشوط
واملتطلبات القانونية والتنظيمية
والفنية وال�صحية اخلا�صة بعملهم،
والتي �ست�شكل �أ�سا�س وجوهر املعايري
التي �ستعتمد يف عملية التدقيق والتقييم
ع��ل��ى �أن��ظ��م��ة ج���ودة و���س�لام��ة ال��غ��ذاء
النافذة لديهم .كما طلب منهم التوا�صل
��وردي��ه��م
والإت�����ص��ال ال�����ش��ف��اف م��ع م ّ
وموزعيهم وم��ع جميع املتدخلني يف
�سل�سلة الإمداد والتوريد ل�ضمان �سالمة
تلك ال�سل�سلة وتنقيتها من �أي �شوائب
ت�رض ب�صحة امل�ستهلك ،وتنعك�س بالتايل
ّ
�سلب ًا على �أ�صحاب ال�صناعات الغذائية
�أنف�سهم.
ومتنى الب�ساط على وزير ال�صناعة ح�سني
احلاج ح�سن املبادرة �إىل �إكمال م�سرية
حملة �سالمة الغذاء وحتويلها �إىل ور�شة
ع��م��ل حقيقية ي��ن��خ��رط جميع ال��ف��رق��اء
املعنيون يف غمارها.
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مقابلة
«اإلعالم نسف كل ما بنيناه من سمعة جيدة للمطبخ اللبناني»

نصراوي :أمام القطاع مستقبل مظلم
خربته التي قاربت الـ  40عام ًا يف قطاع ال�صناعات
الغذائية جعلته عامل ًا ب�أمور القطاع وهواج�سه،
ليكون جورج ن�رصاوي قد ا�ستحق لقب عميد
ال�صناعات الغذائية عن جدارة.
عام  1975بد�أت رحلته يف القطاع مع ت�أ�سي�س
م�صنع الربيع لإنتاج الطحينة واحلالوة ،ولأن
ال�سوق اللبنانية �صغرية و�ضع ن�رصاوي �آنذاك
ن�صب عينيه هدف الت�صدير �إىل اخلارج ،فجرت
الرياح مبا ا�شتهت �سفنه .فامل�صنع الذي بد�أ بانتاج
�صنفني �شهد تطوراً كبرياً ،وينتج اليوم ما يزيد
عن  120منتج ًا غذائي ًا ،ي�ص ّدر �إىل �أ�سواق �أفريقيا
و�أوروبا والواليات املتحدة و�أمريكا الالتينية
و�أ�سرتاليا واخلليج و�إىل �أي مكان ي�سكنه م�ستهلك
للأكل اللبناين وال�رشق او�سطي.
خربته ور�ؤيته الثاقبة ،جعلته من �أوائل
امل�ؤ�س�سني لنقابة ال�صناعات الغذائية
التي تر�أ�سها ل�سنوات طويلة و�أ�س�س فيها
جلنة املعار�ض التي كان لها دور بارز
يف زيادة حجم �صادرات القطاع.
وفق ًا لن�رصاوي ،كانت امل�صانع اللبنانية
ال�سباقة يف ت�صدير املنتج الغذائي
املعلب �إىل العامل العربي والدول املحيطة
بلبنان .ومتكنت من التو�سع نحو الدول
الأوروبية والأمريكية ف�أو�صلت املنتج
اللبناين �إىل معظم ال��دول التي تتواجد
فيها اجلاليات اللبنانية.
وحت��ت �إ���س��م «املطبخ اللبناين» ال��ذي
ابتكرته نقابة ال�صناعات الغذائية كان
عدد �ضئيل من �أ�صحاب م�صانع الغذاء
ي���زورون الأ���س��واق اخلارجية ،ومتكنوا
من خالل النقابة تعريف الأجانب �إىل
منتوجات املطبخ اللبناين عرب امل�شاركة
يف املعار�ض ،والتوا�صل مع اجلالية
اللبنانية �إ�ضافة �إىل انت�شار املطاعم
اللبنانية يف دول العامل.
رفعت م�ساعي �صناعيي الغذاء هذه الطلب
على املنتجات اللبنانية ،و�ساهمت يف
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رفع حجم �صادراتها �إىل حد كبري .ويف
حني كانت ال�صناعات الغذائية اللبنانية
ت�سجل ال��ن��ج��اح ت��ل��و الآخ����ر ،توجهت
الدول العربية نحو اتباع �سيا�سات دعم
وت�شجيع لل�صناعة ما مكنها من ت�صنيع
منتجات غذائية �شكلت مناف�س ًا للإنتاج
اللبناين.
وي�����ص��ف ن�����ص�راوي يف ح��دي��ث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» هذه املناف�سة
«بال�رش�سة ج��داً ،ف�إ�ضافة �إىل ر�ؤو���س
الأم��وال الهائلة امل�ستثمرة يف القطاع،
تعمل القوانني يف ال��دول العربية على
دعم القطاع وتنميته».
ور�أى �أن قطاع ال�صناعات الغذائية يعاين
من التباط�ؤ يف حجم ال�صادرات ،يف حني
ت�شهد م�صانع القطاع املزيد من التطور
والتو�سع».

معوقات وتحديات

ولفت ن����صراوي �إىل �أن وج��ود العديد
من املعوقات والتحديات الناجتة من
القوانني يف لبنان ،والتي كان �آخرها
و���ش��دد على �أن
حملة �سالمة ال��غ��ذاء.
ّ
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النقابة تطالب منذ �سنوات بهذه احلملة
وتطالب بو�ضع نظام موحد لإنتاج
�سليم تتبعه كل امل�صانع� ،إذ �إن غياب
الرقابة على مر ال�سنوات فتح املجال
�أمام عدد من امل�صانع للعمل من دون
مراقبة و�ضوابط ،ما �أ ّثر �سلبي ًا على �سمعة
الإنتاج.
وق��ال« :وزي��ر ال�صحة وائ��ل �أبوفاعور
م�شكور على حملته التي م��ن �ش�أنها
حت�سني نوعية الإنتاج ورفع ال�صادرات.
لكن الف�ساد اليوم موجود يف �أكرب الدول
ال�صناعية ولي�س فقط يف لبنان ،ويحارب
من خ�لال القوانني من دون الإع�لام.
يحق ل��ل��وزارة الك�شف على �أي م�صنع
كان ومراقبته واتخاذ �إجراءات �صارمة
بحقه وحتى �إ�صدار �أحكام ي�رشف على
تنفيذها الق�ضاء .وم��ا ح�صل ه��و �أن
احلملة �أتت �أ�شبة بحملة �إعالمية ن�سفت
كل ما بنيناه خ�لال ع�رشات ال�سنوات
على �صعيد تكري�س �صورة م�شعة و�سمعة
جيدة للمطبخ اللبناين».
و�أ�ضاف« :بدا يف الإعالم وك�أن القطاع
كله فا�سد ،ويف ال��واق��ع تلقت النقابة

العديد م��ن ردود الفعل م��ن اخل���ارج،
وتباط�أت امل�سحوبات �إىل اخلارج .طبع ًا،
النقابة وجمعية ال�صناعيني زارتا الوزير
�أبوفاعور ،واطلعتاه على هذا الواقع ،و�إذ
�شددتا على �أهمية م�ضيه يف احلملة،
�أكدتا ��ضرورة �إبعاد الإع�لام عن هذه
الق�ضية».
واع��ت�بر �أن ارت��ف��اع كلفة الإن��ت��اج يف
ال�صناعة من التحديات الكربى التي
تواجه ال�صناعيني ،ور�أى �أن ا�ستمرار
ل��ب��ن��ان يف الت�صدير ع��ل��ى ال��رغ��م من
ارتفاع �أ�سعار منتجاته يعود �إىل الإ�سم
الذي بناه ال�صناعيون يف الأ�سواق على
مر �سنوات طويلة» .و�أو���ض��ح �أن كلفة
الإنتاج يف لبنان هي الأعلى بني الدول
العربية وال��دول املحيطة .ف�إ�ضافة �إىل
كلفة اليد العاملة املرتفعة ،هناك تكلفة
املحروقات حيث ي�ضطر ال�صناعي �إىل
�أن يولد الكهرباء مل�صنعه �إ�ضافة �إىل
كهرباء الدولة .كما �أن هناك الكثري من
املنتجات التي ت�ستورد بهدف �إع��ادة
الت�صنيع وتكون غري معفية من الر�سوم
اجلمركية على عك�س الدول العربية».
و�شدد ن�رصاوي على « �أن اال�ضطرابات
ال��ت��ي ت�شهدها ال���دول العربية �أث��رت
�سلب ًا ع��ل��ى ح��ج��م ال�����ص��ادرات �إل��ي��ه��ا،
عو�ضوا ه��ذا الرتاجع
لكن ال�صناعيني ّ
باالنفتاح على ال��دول الأجنبية ،حيث
�أ�صبح هناك طلب على املنتج اللبناين
يف الواليات املتحدة و�أمريكا الالتينية
وكندا والعديد من الدول الأوروبية».

صورة المنتج اللبناني

وك�شف ن����صراوي �أن النقابة وجمعية
ال�صناعيني ال تقفان مكتوفةي الأي��دي
جتاه هذا الواقع .وقال« :ندرك �أننا اليوم
بحاجة �إىل ال��ق��ي��ام ب�صدمة �إيجابية
لن�ستطيع املحافظة وحت�سني �صورة املنتج
الغذائي اللبناين .ويف هذا الإطار� ،أخذت
جمعية ال�صناعيني مبادرة عرب دعوة ،على
ح�سابها اخلا�ص ،كبار امل�ستوردين يف
العامل لزيارة معر�ض ال�صناعات الغذائية
يف لبنان ليطلعوا على الوجه الإيجابي
لل�صناعات الغذائية اللبنانية .كما �ستنظم
لقاءات لهم مع الوزراء املعنيني مبو�ضوع
�سالمة ال��غ��ذاء ،وزي���ارات �إىل امل�صانع
بهدف ا�ستعادة ثقتهم».

نعمل على إقرار بعض
القوانين التي من شأنها
تخفيض كلفة اإلنتاج
بهدف رفع الصادرات
و�أ�ضاف« :كما نعمل مع احلكومة على
�إق��رار بع�ض القوانني التي من �ش�أنها
تخفي�ض كلفة الإن��ت��اج ع�بر تقلي�ص
الر�سوم اجلمركية بهدف رفع ال�صادرات».
وتابع« :جهودنا لرفع �صادراتنا لن تلقى
النجاح املطلوب �إذا مل تقابل بتجاوب
من الدولة .و�أمتنى �أال يح�صل هذا ،فعدم
جتاوب الدولة يعني املزيد من تراجع
ال�صادرات واملزيد من تراجع القطاع
الذي يعترب من �أكرث القطاعات حيوية
�إذ �إن��ه يرتبط ب�شكل مبا�رش بالقطاع
الزراعي وبالتايل ي�شغل عدداً كبرياً من
اليد العاملة يف لبنان .على الدولة �أن
ت�أخذ بعني الإعتبار هذا الأم��ر وتعطي
القطاع املزيد من الت�سهيالت .فالقطاع
يعاين با�ستمرار نتيجة التعاطي غري
املنا�سب يف الكثري من الأم���ور وكان
�آخرها خ�ضوع كل امل�ستوعبات الداخلة
اىل لبنان للخط الأحمر فكان من جراء
هذا التدبري ت�أخري امل�ستوعبات يف حرم
اجلمرك لفرتات ت�صل اىل اكرث من  25يوم
مما ت�سبب ب�إنقطاع املواد الأولية لعدد
من امل�صانع وزذاد من كلفة الإنتاج».

تطور دائم

ولفت ن�رصاوي �إىل �أن القطاع كان يف
تطور دائم وال ي��زال� ،إذ �إن ال�صناعيني
وكونهم من امل�صدرين قد تابعوا على
مر ال�سنوات تطور املوا�صفات العاملية
للغذاء �إ�ضافة �إىل التطور احلا�صل يف
عمليات الت�صنيع ،ومتكنوا من ت�سجيل
جن��اح��ات ع���دي���دة .فمتابعتهم ه��ذه
للموا�صفات وجتديد الآالت مكنتهم من
ت�صنيع �إنتاج ذي جودة عالية ،ما �أك�سب
منتجاتهم قدرات تناف�سية عالية».
واع��ت�بر �أن م�شاركة ال�صناعيني يف
املعار�ض �رشعت �أمامهم �أبواب الأ�سواق
اخلارجية كونها تخت�رص الطريق بينهم
وبني امل�ستوردين .فهذه املعار�ض مركز
لقاء يتعرف فيها امل�ستوردون �إىل املنتج
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عن كثب ويتمكن ال�صناعي عرب التوا�صل
املبا�رش من خلق �شبكة ات�صاالت مع
الزبائن».
ور�أى ن�����ص�راوي �أن «ال�����ص��ن��اع��ي�ين
اللبنانيني ي��درك��ون جيداً اهمية هذه
املعار�ض� ،إذ �شارك يف معر�ض غلف فود
الأخري يف دبي � 47صناعي ًا يف حني مل
يتمكن �آخرون من امل�شاركة ب�سبب �ضيق
امل�ساحة يف اجلناح اللبناين» .وق��ال:
«هذه امل�شاركة الكبرية تدل على وعي
ال�صناعيني و�سعيهم نحو تطوير عملهم،
ففي عام  1978كنت �أمثل لبنان وحدي
يف امل��ع��ار���ض العاملية املتخ�ص�صة
ولأنها كانت جتربة ناجحة �إذ متكنت من
خلق �شبكة زبائن يف الأ�سواق اخلارجية،
عملت بعد ا�ستالمي للنقابة على ت�أ�سي�س
جلنة املعار�ض وبد�أنا ن�أخذ زمالءنا
ال�صناعيني �إليها� .أذكر جيداً �أننا كنا 4
�صناعيني فقط يف اول مرة �شاركنا يف
معر�ض ،ولكن مع مرور الوقت وحتقيق
النجاحات ارتفع حجم امل�شاركة وهذا
طبع ًا كان له انعكا�س مبا�رش على حجم
�صادرات القطاع .مع العلم ان �أكرث دول
تتحمل نفقات امل�شاركة دعم ًا
العامل
ّ
وت�شجيع ًا لل�صناعة مما ينعك�س ايجاب ًا
على زيادة ال�صادرات».

مستقبل القطاع

ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ،قال ن�رصاوي« :ل�سنوات خلت
كنا متفائلني ج���داً� ،إمن��ا ال��ي��وم وبعد
تداخل ال�سيا�سة بالإقت�صاد وما له من
انعكا�سات على طريقة �إدارة الأمور يف
البلد �أ�صبح لدينا عالمة ا�ستفهام».
و�أ�ضاف « :الت�صدير عرب الرب مكلف جداً
و�أ�شبه مبعجزة يف بع�ض الأحيان ،يف
حني يواجه الت�صدير عرب البحر م�شاكل».
هذه الأمور تعيق جميء امل�ستثمرين كما
تدفع امل�ستثمرين اللبنانيني �إىل الرتوي
قبل و���ض��ع �أي ا�ستثمار يف القطاع.
ن�أمل �أن يتم انتخاب رئي�س للجمهورية
وت�صبح طريقة التعاطي م��ع الأم��ور
�أكرث �سال�سة ،وي�سود جو من الثقة بني
امل�س�ؤولني وال�صناعيني� .إذا ح�صل هذا
التقارب يف وجهات النظر طبع ًا �سيقوى
القطاع ،ولكن حتى هذه اللحظة بر�أيي
�أمام القطاع م�ستقبل مظلم».
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WITH ROOTS IN THE EARLIEST DAYS OF LEBANON’S WINE MAKING HISTORY

THIS IS THE ORIGINAL STORY OF A WINE
THAT BECAME A LANDMARK
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مقابلة
أبدى تخ ّوفه من تراجع صادرات القطاع في العامين المقبلين

عطايا :أمامنا مرحلة من المنافسة القوية

«�إذا فقدنا التفا�ؤل ال يبقى �أمامنا ك�صناعيني �إال خيار املوت» ،هكذا
رد ع�ضو جمل�س الإدارة يف جمعية ال�صناعيني ومدير عام �رشكة
«اليمامة» عدنان عطايا على �س�ؤال «ال�صناعة والإقت�صاد» عن مدى
تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع .ليعيد �إىل �أذهاننا ما قالة رئي�س جمعية
ال�صناعيني ال�سابق نعمة افرام يف «يوم ال�صناعة اللبنانية» حني
و�صف ال�صناعيني بـ«خط الدفاع الأخري عن الإقت�صاد الوطني».
مل يكن احلديث مع عطايا كما غريه من ال�صناعيني ،فهو ي�شبههم
يف ق�صة جناحه وغزوه للأ�سواق اخلارجية لكنه بطبعه ال يهوى
البكاء على الأطالل� ،إنه ال�صناعي املقدام الذي ال مينعه ت�شا�ؤمه
من العامني املقبلني من الدعوة �إىل العمل الد�ؤوب واحلفاظ على
روح التحدي املوجودة يف قلب كل �صناعي لبناين لكي ال يخرج من
حلبة املناف�سة ويبقى هو هو ال�صناعي املبدع ال�ساعي نحو الأف�ضل.
وفق ًا لعطايا ،ف�إن احلديث املطول عن
املعوقات التي تواجه عمل ال�صناعي
اللبناين وال �سيما تلك املتعلقة بارتفاع
تكاليف الإنتاج «�أ�صبحت وراءن��ا»� ،إذ
ي��رى �أن��ه م�ضت ع�رشات ال�سنوات على
تعداد هذه امل�سائل واملطالبة مبعاجلتها
م���ن دون ج����دوى ف��احل��ل ل��ي�����س بيد
ال�صناعيني كما �أنه يفوق قدرات الدولة.
و�أ�شار �إىل �أن كل ما يتمناه ال�صناعيون
من الدولة اليوم هو �أن مت�شي معهم جنب ًا
�إىل جنب وتكون �رشيك ًا لهم تدافع عن
م�صاحلهم وتقف �إىل جانبهم عندما
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يواجهون �أي م�شكلة �أو يتعر�ضون لأي
نك�سة».
و�أ�ضاف« :علينا �أن نفهم جيداً �أننا نعمل
يف قطاع �صناعي غذائي يف دولة ا�سمها
لبنان ،تتمتع بخ�صو�صية ،علينا تقبلها
واحرتامها والعمل من �ضمنها .نحن
ل�سنا بعيدين عن الدولة وعالقتنا جيدة
بها ومن هذا املنطق �أعتقد �أنها جاهزة
مل�ساعدتنا والوقوف �إىل جانبنا».

روح التحدي

واع��ت�بر عطايا �أن التحدي اال�سا�سي
18

بالن�سبة �إىل �أي �صناعي اليوم هو �أال
متوت روح التحدي يف قلبه� ،إذ �إن هذه
ال���روح متكنه م��ن م��واج��ه��ة ال�صعاب
وتثبيت قدميه يف الأ���س��واق وتعطيه
ال�شجاعة خلو�ض �أي معركة تناف�سية
ورب��ح��ه��ا .وق���ال« :ع��ل��ى م��ر ال�سنوات
�شكونا من املناف�سة ال�سورية ،ال�سعودية
وامل�رصية ولكن اليوم بد�أنا ن�شعر بوجود
منتجات تركية تغزو �أ���س��واق املنطقة
العربية واخلارجية .ويف ال��واق��ع ،هذا
�أمر مقلق ،فال�صناعات الرتكية قد ت�شكل
مناف�س ًا عمالق ًا ل�صناعتنا �إذ �إنها تنتج
من قبل �رشكات تتمتع بدعم كامل من
الدولة بكل ما للكلمة من معنى».
وت���اب���ع« :م���ن ال�����ض�روري �أن نفهم
ك�صناعيني ال�سوق املحيطة بنا وكيفية
التعامل معها لكي نتمكن من تكييف
انف�سنا واملحافظة على وجودنا ،و�إذا
التكيف علينا اتخاذ
كنا غري قادرين على ّ
قرارات �إما بتغيري �صناعتنا عرب التحول
�إىل �صناعات �أخرى �أو بنقل م�صانعنا
�إىل مكان �آخر».
و�أ�ضاف« :لي�س هناك خيار �إال ال�صمود،
لي�س �أمام ال�صناعي �سبيل للخال�ص �إال
العمل لإيجاد خمارج ت�ضمن ا�ستمراره،
فهو يختلف يف ذهنيته ع��ن الأف��ك��ار
الإقت�صادية البحتة .ال�صناعي ي�شرتي
عقاراً ما وين�شئ م�صنعه عليه ويجهزه
ب�أحدث التقنيات ويبا�رش العمل وقد ميتد
عمله ل�سنوات ،لكن عندما يقرر البيع لن
يجد من ي�شرتي م�صنعه وي�ضطر �إىل بيع
العقار من دون امل�صنع وبالتايل تكون
خ�سارته كبرية».

قطاع واعد

ور�أى عطايا �أن «ق��ط��اع ال�صناعات
الغذائية يف لبنان من القطاعات الواعدة
جداً �إذ �إنه القطاع الوحيد الذي ي�سجل
منذ �أرب��ع �سنوات من��واً يف �صادراته».
و�إذ متنى بقاء ارتفاع ال�صادرات على
الوترية تف�سها� ،أبدى تخوفه من تراجع
قد يح�صل يف عامي  2015و .2016وقال:

«يف البداية كنا ن�صدر �إىل الواليات
املتحدة� ،أوروبا� ،أ�سرتاليا وبالد الإنت�شار
اللبناين يف اخلارج لن�صل �إىل اللبنانيني
وال�رشق �أو�سطيني الذين يعي�شون خارج
لبنان .من دون �شك ،املنتج اللبناين
يتمتع مبيزة تفا�ضلية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي وال�شعب العربي يحبه
وينظر �إل��ي��ه بكل �إيجابية لكن علينا
االع�تراف �أننا �أ�صبحنا نواجه مناف�سة
م��ن ال��ب��ل��دان امل��ج��اورة وال �سيما من
ال�سعودية وتركيا».
و�أ�شار �إىل �أن «ت�أخر امل�صانع اللبنانية
يف معاجلة امل�شاكل التي تعرت�ضها
�إ�ضافة �إىل طريقة التعاطي مع امللفات
قد يكون ال�سبب» .ولفت �إىل �أن��ه «منذ
 10او  15عام ًا كانت ت�شكل احل�لاوة
والطحينة اللبنانية  % 90من حجم
ال�سوق يف ام�يرك��ا وك��ن��دا و�أ�سرتاليا
و�أوروب��ا وبالد حيث �ألأنت�شار اللبناين
�أم اليوم فهي بحدود  % 50حيث حل
مكانها منتوجات �سوري و�سعودية
و ،...ورد ال�سيد عطايا ال�سبب اىل عدم
التكامل بني القطاع العام وال�صناعيني
واملختربات واجلامعات حلل م�شكلة
عامة مثل ال�سلمونيال.

سالمة الغذاء

و�إذ �شكر عطايا وزي���ر ال�صحة وائ��ل
�أبوفاعورعلى حملة �سالمة الغذاء التي
قام بها معترباً �أنها ت�ساعد ال�صناعيني
وتفتح �آف��اق�� ًا وا���س��ع�� ًا ام��ام��ه��م ،متنى
على �أبوفاعور حتويل احلملة �إىل عمل
م�ؤ�س�ساتي عرب �إن�شاء دائ��رة للرقابة
الدائمة يف وزارة ال�صحة ي�ستمر عملها
على مدار ال�سنة.
وقال« :معايل وزير الأقت�صاد ال�سابق
يا�سني جابر قام بحملة مماثلة ولكن
�أنتهت بعد تركه الوزارة .نحن ك�صناعيني
مع احلملة رغ��م حتفظنا على الإع�لام
القا�سي الذي رافقها ،وقبل احلملة كنا
مع القرار رقم  1/950الذي يراقب �سالمة
م�صانع الغذاء والتزامها معايري ال�سالمة
العامة وال�صحة والنظافة والبيئة».
و�أ�ضاف« :املطلوب اليوم التعاطي برحمة
مع امللف ،فالقطاع ي�ضم  1000م�ؤ�س�سة
�صناعية ،حواىل  % 7منها فقط �صناعات
ك��ب�يرة وال��ب��اق��ي ���ص��ن��اع��ات �صغرية
ومتو�سطة ،تعتمد على �أرب��اح��ه��ا لكي
تتو�سع وتتطور ،وبالتايل ف���إن �إ�صالح
بع�ض الأمور فيها قد ال يكون �سه ًال على
رغم وجود القرو�ض امل�رصفية املدعومة،

كون هذه القرو�ض لي�ست مريحة و�سهلة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة».
و���ش��دد عطايا على �أن «الإع�ل�ام �أحلق
ّ
��ض�رراً بالغ ًا بالقطاع ،وه��ذا مل�سناه
خ�لال م�شاركتنا الأخ�ي�رة يف معر�ض
غلف فود يف دبي �إذ كان الفت ًا للنظر
ما �أ�صبح ميلكه النا�س من انطباع �سيء
عن املنتج اللبناين ،كما الحظنا من
خالل حديثنا مع التجار هناك �أن اال�سم
اللبناين مل يعد ذو قيمة م�ضافة على
رفوف ال�سوبرماركت».
تخوفه من «�أن يكون ما ي�سمعه
و�أبدى ّ
ال�صناعيون م���ؤ��شراً على �سوء الأم��ور
حيث �سي�صبح م��ن ال�صعب احلفاظ
على ثبات ال�صادرات التي �إن تراجعت
�سنكون بحاجة �إىل ���س��ن��وات عديدة
و�سيا�سات طويلة الأمد لإ�ستعادة الثقة
املفقودة بها».
وختم عطايا قائ ًال�« :أمامنا مرحلة من
املناف�سة القوية� ،سنتهي�أ لها ونكون
جاهزين ملواجهة املناف�سة .وعلى الرغم
من التوقعات ال�سلبية ال يزال التفا�ؤل
ي�سيطر علينا .نحن متفائلون بلبنان رغم
كل املتاعب وال�صعاب .فوطننا بالن�سبة
لنا غالٍ كثرياً».

كل ما يتمناه الصناعيون من
الدولة هو أن تمشي معهم
جنب ًا إلى جنب فتدافع عن
مصالحهم وتقف إلى جانبهم
عندما يواجهون أي مشكلة
19
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مقابلة
«اوجمكو» 43 ..عام ًا من التألّق في عالم الطباعة والتغليف

جويس ّ
جمال :الصناعي اللبناني مثابر
ومشروع نجاح يتحدى الصعوبات

ع��ل��ى �صعيد ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة،
تداولت «�أوجمكو» �صناعة وطباعة
مواد التغليف لقطاع الألبان والأجبان،
املحام�ص ،الأفران ،الدواجن ،الع�صري،
املياه ،واحللويات.
ومل يقت�رص دور «�أوجمكو» على اعتماد
جميع امل��ع��ام��ل ال�صناعية وامل��راك��ز
التجارية طريقة تغليف املنتج املتطورة
والت�صدير اىل اخلارج بتغليف مميز ،بل
كان لها دوراً ب��ارزاً �أي�ضا ً يف ادخال
متطورة ملكننة �صناعة املواد
تقنيات
ّ
الغذائية واال�ستهالكية وزيادة انتاجها
باال�ضافة اىل معامل متكاملة لتغليف
االل��ب��ان واالج��ب��ان والع�صري وامل��ي��اه
واحللويات تتميز بزيادة �رسعة االنتاج.

حماية المنتج

على مدى �أكرث من �أربعني عام ًا ،ملع �إ�سم �رشكة «�أوجمكو» يف عامل
الطباعة والتغليف حيث �أحدثت ال�رشكة التي � ّأ�س�سها ال�سيد ادمون
ج ّمال عام � 1972إنتفا�ضة يف القطاع عرب �إدخال �أفكار جديدة من
خالل تتبع �أحدث االبتكارات يف عامل الطباعة والتغليف عرب زيارة
املعار�ض املخت�صة يف �أوروبا ،ال�صني و�أمريكا.
ومتكنت «�أوجمكو» من لعب دور مميز و�أ�سا�سي يف عملية ت�سويق
راق من خالل تطويرها �صناعة التغليف عرب االفكار
املنتج مبظهر ٍ
التي طرحتها يف ال�سوق املحلي واخلارجي ،اذ عمدت اىل ادخال
ت�صاميم جديدة لتح�سني التغليف يف لبنان واملنطقة كونه يعك�س
�صورة جميلة وراقية للمنتجات اللبنانية يف اخلارج.
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أك�����دت ع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة جمعية
� ّ
ال�صناعيني اللبنانيني ومديرة �رشكة
جمال �أن «�أوجمكو «
�أوجمكو جوي�س ّ
تعمل با�ستمرار على متابعة كل جديد
يف قطاع �صناعة الطباعة والتغليف
لإدراك���ه���ا م���دى �أه��م��ي��ة ه���ذا العمل.
ومكمل
فالطباعة والتغليف جزء هام
ّ
جلميع ال�سلع ،حيث تلعب دوراً ا�سا�سي ًا
يف جميع ال�صناعات دون ا�ستثناء،
أهميتها بت�شكيلها حلقة و�صل
وتتمثل � ّ
م��ا ب�ين امل��ن��ت��ج وامل�ستهلك وعن�رص
�أ�سا�سي يف متكني املنتج من املناف�سة
العاملية باعتبار �أن التغليف
يف اال�سواق
ّ
ال�سليم يعك�س الواجهة االوىل لل�سلعة
التي يتلقاها امل�ستهلك وبالتايل تكون
مبثابة �إعالن وا�ضح الداللة عن املنتج
حيث تكون �أول ما يلفت انتباه امل�ستهلك.
كما �أنها عامل �أ�سا�سي يف املحافظة
على جودة املنتج اىل حني و�صوله اىل
امل�ستهلك واثناء فرتة التخزين حيث تقوم
العبوة باحتواء وحماية املنتج الغذائي
مما قد يتعر�ض له من خماطر وا�رضار».

فعال
دور ّ

اهمية
جمال اىل انه «على رغم ّ
واذ ا�شارت ّ
الطباعة والتغليف يف ت�سويق املنتج،
مل يكن من ال�سهل على «�أوجمكو» �إقناع
امل�ستهلكني با ّتباع �أ�ساليب طباعة وتغليف
ج��دي��دة كونها ت��رف��ع م��ن كلفة االن��ت��اج
وحتتاج يف معظم االحيان اىل ا�ستثمارات
كبرية يف �رشاء �آالت ،اكدت ان ال�صناعيني
الذين اتبعوا ا�ساليب التغليف احلديثة مل
يرتاجعوا عنها يوماً» .وقالت« :كما ذكرت
قد يحتاج التغليف اىل ا�ستثمارات جديدة،
لكن من دون �شك هذا اال�ستثمار �سيكون له
مردود كبري ،اذ ميكن للعبوة امل�ساهمة يف
القدرة التناف�سية لل�سلعة عن طريق تخفي�ض
تكلفة العبوة يف اطار التكلفة الكلية لل�سلعة
ا�ضافة اىل املحافظة على ج��ودة املنتج
ومن �ش�أن ذلك تنمية املبيعات �سواء على
امل�ستوى املحلي او الت�صدير».
و����ش���ددت ع��ل��ى ان «ق��ط��اع الطباعة
ّ
والتغليف لعب دوراً فعا ًال يف زي��ادة
ال�����ص��ادرات اللبنانية اىل اال���س��واق
فتميزه بالرقي واجلمال
اخل��ارج��ي��ة،
ُّ
ومراعاته للمعايري الأوروبية والعاملية
�ساهم يف تقدمي منتج نظيف ،وعايل
اجلودة اىل امل�ستهلكني ،ما � ّأدى بالطبع
اىل زيادة الطلب عليه وبالتايل ارتفاع
املبيعات وال�صادرات».

صعوبات كبيرة

جمال «ان «�أوجمكو»
وك�شفت جوي�س ّ
واجهت �صعوبات كبرية يف بداية عملها
ب�إقناع �أ�صحاب ال�صناعات يف اعتماد
ط��رق متطورة يف الطباعة والتغليف،
أهمية
ا ّال �أنها وانطالق ًا من اميانها ب� ّ
ه��ذه اخلطوة وانعكا�سها على القطاع،
واظبت على اقناعهم ب�إعتمادهم للتغليف
فعالية
ال�سليم وامل��ت��ط��ور مل��ا ل��ه م��ن
ّ
كبرية يف زي��ادة حجم �أعمال امل�صانع
و�أرباحها» .و�أ�ضافت« :اليوم وبعد �أن
مل�س ال�صناعيون الفوائد العديدة للطباعة
والتغليف واع��ت��م��دوا تقدمي منتجاتهم
مبظه ٍر راقٍ عن طريق التغليف ال�سليم و
يف�ضلون ولو للحظة بالعودة
املتطور ،ال ّ
ّ
خطوة اىل الوراء .قطاع الطباعة والتغليف
تكر�س
مليء بالإبتكارات والإبداعات التي ّ
جن��اح ال�صناعيني� ،إذ عندما ي�سلكونه
ي�صبح من ال�صعب عليهم الرجوع عنه».

طريق التعبئة والتغليف
مليء بابتكارات تكرّس
نجاح الصناعيين لذلك
عندما يسلكونه يصبح من
الصعب عليهم الرجوع عنه
اجلمال � ّأن «ع��دم اال�ستقرار
واعتربت
ّ
يف لبنان كان من �أهم املعوقات التي
واجهت عمل �أوجمكوب�إدخال التغليف
امل��ت��ط ّ��ور .فلي�س م��ن ال�سهل على �أي
�صناعي اتخاذ قرار بو�ضع ا�ستثمار كبري
ومتطورة يف ظل
يف �رشاء �آالت حديثة
ّ
�أجواء مليئة باال�ضطرابات الإقت�صادية
حتديات كثرية
�إ�ضافة اىل ما يواجهه من ّ
تتعلق بارتفاع كلفة االنتاج واملناف�سة
غري امل�رشوعة و�صعوبات يف الت�صدير».
وقالت« :يف الواقع ،ال بد من القول �أن
23

ال�صناعي اللبناين هو م�رشوع جناح،
حتديه لل�صعوبات ،ومثابرته
�أثبت على ّ
الدائمة على الإ�ستمرار ،ويتمتع مبهارات
عالية يف جم��ال الت�صميم والإبتكار
وال�صناعات الرائدة.

مستقبل أوجمكو

ويف اط���ار حديثها ع��ن م�ستقبل عمل
جمال اىل « وجود
ال�رشكة ،لفتت جوي�س ّ
�أفكار جديدة يف عامل الطباعة والتغليف
تطبق بعد يف لبنان ب�سبب حالة عدم
مل ّ
اال�ستقرار التي يعي�شها « .و�أ�شارت اىل
ان «�أوجمكو» �ستواظب با�ستمرار على
متابعة كافة املعار�ض الدولية والعاملية
التي تطرح افكار جديدة يف القطاع وذلك
النوعية التي حققها القطاع
لتكري�س النقلة
ّ
ال�صناعي يف لبنان ،وطرح افكار جديدة
على �صعيد املنطقة ككل ،اذ ال يقت�رص
عمل اوجمكو على اال�سواق الداخلية امنا
تعداه اىل اال�سواق اخلارجية».
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مقابلة
«اإلنماء غروب» ..توسع وتطور متواصالن على مدى  15عام ًا

طباجة :الدولة تساهم في تدهور القطاع السياحي
عمدت �إمناء غروب ،على الرغم من القناعة الرا�سخة
ب�إن اال�ستثمار يف لبنان حت ٍد �صعبا يف ظل
غياب �أي دعم من الدولة� ،إىل �إن�شاء عدة م�شاريع
�سياحية يف مناطق خمتلفة يف لبنان .ففي عام
� ،1999أن�ش�أت م�رشوع فانتازي ورلد ليكون باكورة
م�شاريعها ،وتكر ال�سبحة بعدها ،فكانت مدينة
فرح يف النبطية ،ومدينة عامل الفرح يف �صيدا،
فاميلي هاو�س يف حارة حريك� ،سيتي بارك يف
�صور ،وفاميلي بارك يف بنت جبيل.
ومل تقت�رص �أع��م��ال الإمن���اء غ��روب على
لبنان� ،إذ و�سعت ا�ستثماراتها بالتوجه
نحو الدول العربية ،فافتتحت مطعمني يف
العراق و ثالثة مطاعم يف دبي ومطعم ًا يف
الكويت وتعمل على اال�ستثمار يف املناطق
التي تتميز ببيئة تتنا�سب وعملها.
و�أ���ش��ار ن��ائ��ب رئي�س االحت���اد اللبناين
للقطاع ال�سياحي ،رئي�س نقابة امل�ؤ�س�سات
ال�سياحية يف اجلنوب ،واملدير الإقليمي
مل�شاريع �إمن��اء غ��روب علي طباجة �إىل
�أن «�أهداف امل�شاريع تنق�سم �إىل ق�سمني،
الأول يتعلق بالربح والتنمية الإقت�صادية
والثاين بالرتفيه عن املواطنني».
وعن التطور والتو�سع الذي �شهدته �إمناء
غ��روب على م��ر ال�سنوات ،لفت �إىل �أن
«جتربة فانتزي ورلد كانت ناجحة جداً
�إذ تعترب من �أه��م و�أق��وى امل�شاريع ،ما
دفعنا �إىل اال�ستثمار يف م�شاريع م�شابهة
يف منطقة اجلنوب كونه من املناطق التي
حتتاج هذا النوع من اال�ستثمارات».
ورف�����ض طباجة رف�ض ًا قاطع ًا �إعتبار
اال�ستثمار يف اجلنوب مغامرة ،و�أدرجه يف
�إطار املقاومة والدعم الإقت�صادي لهذة
املنطقة كي حتافظ على �صمودها .وقال:
«نحن �أبناء اجلنوب ولبنان ،ولوال �إمياننا
بوطننا ملا كنا جنحنا .فاال�ستثمار يف
اجلنوب �شكل حتدي ًا كبرياً بالن�سبة لنا،
ففي تلك املناطق مل يكن يوجد كهرباء
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  146ني�سان 2015

ومياه وهاتف .بذلنا جهوداً كبرية� ،شققنا
طرقات وعملنا على �إم���دادات الكهرباء
وحفرنا �آباراً �إرتوازية لكل امل�شاريع».
و�أ�ضاف« :كل هذه الأم��ور عملنا عليها
يف حني مل يكن هناك م�شاريع �سياحية
موجودة يف اجلنوب ،وحر�صنا على �أن
يكون لكل م�رشوع مميزاته التي تتنا�سب
م��ع ح��اج��ات املنطقة ،وقمنا بحمالت
دعاية وت�سويق للم�شاريع التي متكنت
خالل فرتة ق�صرية من ا�ستقطاب الزبائن
وتكري�س ا�سمها بني �أ�سماء امل�شاريع
ال�سياحية الأكرث جناح ًا يف لبنان».

اإلستثمار في الخارج

و�أثنى طباجة على عمل جمل�س �إدارة الإمناء
غروب� ،إذ �إن كل هذه اال�ستثمارات �أتت وفق ًا
خلطة نفذت حتت �إ��شراف املجل�س .ووفق ًا

لم تحصل أي حال تسمّم
في كل مطاعم «إنماء
غروب» على مدى  15عام ًا
على الرغم من أن ما يقارب
الـ 300ألف شخص يدخلون
غليها سنوي ًا
24

لطباجة ،ا�ستهدفت اخلطة مفهوم العائلة
ك��ك��ل ،فجمعت م��ا حتتاجه العائلة من
املالهي وامل�سبح واملطعم يف مكان واحد
بعد �أن كان لبنان يفتقر �إىل م�شاريع كهذه».
وك�شف �أن الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف
لبنان ،دفع �إمن��اء غروب �إىل التفكري يف
اال�ستثمار يف دول �أخ��رى� ،إذ �إن القطاع
ال�سياحي �شديد احل�سا�سية جتاه �أي خ�ضة.
وقال« :توجهنا �إىل دبي ،وفوجئنا بحجم
الت�سهيالت والدعم ال��ذي تقدمه الدولة
للم�ستثمرين .فنحن يف لبنان نعاين
الأمرين ،و�إ�ضافة �إىل الت�أثريات ال�سلبية
لال�ضطرابات الأمنية على القطاع ،نفاج�أ
بني حني و�آخر بابتكارات لقوانني ت�رضب
القطاع ب�شكل كبري ،وكان �آخرها قانون
منع التدخني يف الأماكن املقفلة».
وتابع« :يف كل الدول التي نعمل فيها ،ال
وجود ملثل قانون كهذا .نحن لدينا خربة
يف كل دول العامل ولدينا ات�صاالت معها،
ويف العادة يتم �إن�شاء مناطق للتدخني
وم��ن��اط��ق ل��ع��دم ال��ت��دخ�ين ،وه���ذا ك��ان
اقرتاحنا على الوزارات املخت�صة .قانون
منع التدخني �أ ّثر على حركة العمل ب�شكل
كبري .والدولة تتغا�ضى حالي ًا عن تنفيذه،
لكن متى نفذ �سيكون مبثابة عملية �إعدام
للم�شاريع ال�سياحية».
و�أعلن طباجة �أن ا�صحاب املطاعم رفعوا
ال�صوت مطالبني مبعاجلة هذا املو�ضوع،

وال يزالون حتى اليوم على ات�صال مع
الوزارات املخت�صة ،لكن من دون جدوى».

سالمة الغذاء

ويف �إط���ار حديثه ع��ن �سالمة ال��غ��ذاء،
�أك��د طباجة «�أن �إمن��اء غ��روب و�أ�صحاب
املطاعم كافة لي�سوا �ضد الرقابة على
املطاعم �أو امل�ؤ�س�سات الغذائية ،بل على
العك�س .الرقابة �أمر يريح �صاحب العمل
وي�ساعده يف ت�صحيح اخلط�أ �إذا ما وجد.
لكن ال�شكل الذي طرح به امللف �إعالمي ًا،
�شوه �صورة القطاع .فحني يتم الإعالن
ّ
�أ�سبوعي ًا عن وجود مواد فا�سدة يف ما يزيد
ويوجه اتهام �إىل �أ�سماء
عن  15مطعم ًا
ّ
كبرية ت�شكل تاريخ الأكل اللبناين بالف�ساد
الغذائي ،ي�شل القطاع بكامله».
و�أ�ضاف« :اليوم تغيرّ الو�ضع ،ون�أمل �أن
يكون هناك تفاهم اك�ثر بني ال���وزارات،
فاملعنيون بهذا املو�ضوع حواىل  5وزارات،
وكل وزارة لديها �آلية عمل حمددة .وزير
ال�صحة لي�س له هدف يف تدمري القطاع،
وحالي ًا مت الغتفاق على برنامج عمل

يعاني أصحاب المطاعم
األمرين فإضافة إلى
التأثيرات السلبية
لإلضطرابات األمنية يفاجأون
بين حين وآخر بابتكارات
لقوانين تضرب القطاع
معني كقطاع مطاعم ونحاول تطبيقه يف
كل الأماكن .امل�شكلة الأ�سا�س تكمن يف
التفتي�ش عن م�صادر الف�ساد ،ف�صاحب
املطعم ي�أتي باملواد الأولية من ال�سوق
التي يجب �أن تكون م�ضبوطة .من املهم �أن
ندرك �أن القيمني على املطاعم لي�سوا وراء
الف�ساد� .صاحب املطعم لديه رقابة ذاتية
على مطبخه .وعلى �صعيد �إمناء غروب،
نعمل منذ  ،1999ومل حت�صل �أي حال ت�سمم
يف كل املطاعم على مدى  15عام ًا على
الرغم من �أن ما يقارب الـ� 300ألف �شخ�ص

بريوت  -بئر ح�سن  -بناية الرابية
هاتف961 70 167724 - 961 1 842949 :
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يدخلون �إىل مطاعمنا �سنوي ًا».

واقع القطاع

وتطرق طباجة �إىل واقع القطاع ال�سياحي،
و���ش��دد على ��ض�رورة ال��ت��ع��اون لتقطيع
املرحلة الأم��ن��ي��ة ال�صعبة التي ترخي
بظاللها الثقيلة على القطاع ككل والذي
ي�سجل تراجع ًا بن�سبة تفوق الـ .%40
وق��ال« :ال ن��زال حتى اليوم وعلى الرغم
من الظروف ال�سيا�سية والأمنية نحاول
اال�ستمرار.و يف ال�سنتني االخريتني ،وخالل
كل فرتة ق�صرية ،كانت حت�صل خ�ضة ما.
لذلك فاملو�سم لي�س جيداً ،ونعتمد اليوم
على اللبنانيني املغرتبني الذين ال يزالون
يزورون لبنان ،وبف�ضلهم بقينا �صامدين
حتى ه��ذه اللحظة .هناك خ�سائر كبرية
يف القطاع ،وال��دول��ة ت�ساهم يف تدهوره
عرب القوانني التي تقوم ب�إقرارها وو�ضع
ال�رضائب� .أ�صحاب املطاعم قابلوا حاكم
م����صرف لبنان ووزي���ر ال�سياحة وكانا
متجاوبني� ،إال �أنهم مل يلم�سوا هذا التجاوب
حتى الآن».

E-mail: alinmaagrouppark@gmail.com
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مقابلة
ولكو بي أم  ..أعلى معدل نمو سنوي في قطاع تربية الدواجن

بطرس :نتجه نحو تصنيع المأكوالت الجاهزة
عام  1958ت�أ�س�ست مزارع
وليام بطر�س ،لتبد�أ معها
ق�صة جناح �رشكة «ولكو
بي �أم» التي ت�شهد منواً
مطرداً يف مبيعاتها،
وت�سجل �أعلى معدل منو
�سنوي يف قطاع تربية
الدواجن يرتاوح ما بني
الـ 10والـ % 20يف ظل
قدرة �إنتاجية للمزارع
تفوق الت�سعة ماليني طري
�سنوي ًا.
�شكل التطور املتوا�صل ،امل�صداقية،
واملحافظة على �أعلى م�ستويات اجلودة
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للم�ستهلك عوامل
�ساهمت يف تكري�س جناح «ولكو بي �أم».
و�أكد نائب مدير عام �رشكة ولكو بي �أم
�سيمون بطر�س يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» �أن «متابعة العمل الدقيقة
واخل�برة التي يتمتع بها القيمون على
ال�رشكة كانتا من �أبرز مكامن القوة يف
ال�رشكة التي دفعت عملها �إىل الأم��ام
و�أدت �إىل منو وتطور متوا�صلني خالل
ع�رشات ال�سنوات».

جودة عالية

و�إذ اعترب بطر�س �أن «ولكو بي �أم» جنحت
يف ا�ستقطاب ثقة امل�ستهلكني من خالل
�شدد
تقدميها �أعلى م�ستويات اجل��ودة»ّ ،
على «�أن م�صانع ولكو بي �أم و�إنتاجها
م�ستوفيان �رشوط �سالمة الغذاء كافة».
و�أو���ض��ح �أن «حر�ص ولكو بي ام على
ا�ستيفاء �رشوط �سالمة الغذاء لي�س بجديد،
فمنذ انطالق عملها تتعاون ب�شكل كبري
مع وزارة ال�صحة ،وحالي ًا تعمل على
تقلي�ص ن�سبة ال�سلمونيال املوجودة يف
الدجاج على امل التخل�ص منها نهائي ًا».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  146ني�سان 2015

وق��ال« :وزارة ال�صحة تطلب �أن يكون
معدل ال�سلمونيال يف ال��دج��اج �صفراً،
ونحن من بني امل�صانع القليلة التي
تعمل على هذا املو�ضوع الدقيق والذي
يتطلب عمل طويل الأمد كونه ال يتحقق
بني ليلة و�ضحاها .ففي �أمريكا� ،إتخذت
اجل��ه��ات املخت�صة ع��ام  2000ق���راراً
بتقلي�ص ن�سبة ال�ساملونيال يف الدجاج
من � % 35إىل  ،% 20وجنحت يف هذا الأمر
عام  .2011ثم اتخذت قراراً �آخر بتقلي�ص
ن�سبة ال�سلمونيال �إىل  % 14وهي تعمل
على هذا الأمر حالي ًا» .و�أ�ضاف« :ولكو
بي ام تبذل جهوداً كبرية يف هذا االطار،
وانطالق ًا من خربتنا يف القطاع ،اود

على الحكومة رفع الرسوم
الجمركية على البضاعة
المستوردة لتتمكن
الشركات من مواجهة
المنافسة الشرسة في
السوق المحلية
26

طم�أنة امل�ستهلكون كافة �أن ال�سلمونيال
تعالج بالطهي ملدة دقيقة ون�صف على
درجة حرارة  70مئوية ،وكون الدجاج ال
ي�ؤكل نيئ ًا فهذا يعني �أن وجود ال�سلمونيال
ال ي�شكل خطراً على ال�صحة».
وك�شف بطر�س �أن «ولكو بي �أم ب�صدد
�إن�شاء م�صنع لت�صنيع الأك���ل اجلاهز
كالناغيت�س والإ���س��ك��ال��وب وغ�يره��ا»..
و�أ�شار �إىل �أن ال�رشكة �ستعمد �إىل ت�صدير
الإنتاج �إ�ضافة �إىل التوزيع يف الأ�سواق
الداخلية .و�أو�ضح �أن ال�رشكة �ست�ستهدف
الأ�سواق العربية و�سيكون �سالحها يف
ك�سب املناف�سة يف تلك الأ�سواق اجلودة
العالية.

منافسة شرسة

و�أ���ش��ار �إىل �أن ولكو ب��ي �أم تعاين من
مناف�سة �رش�سة يف الأ���س��واق الداخلية
من قبل الب�ضاعة امل�ستوردة .و�أ�شار
�إىل �أن�����ه يف ع����ام  ،2006خف�ضت
احلكومة الر�سوم اجلمركية على الفروج
امل�ستورد ،ما �أدى �إىل غرق ال�سوق بهذه
ال��ب�����ض��اع��ة .وط��ال��ب ب��ط��ر���س احلكومة
ب��رف��ع ال��ر���س��وم اجلمركية م��ن � 20إىل
 ،% 40لتتمكن ال�صناعة من التقدم �إىل
الأم��ام» .وقال « :يتم حالي ًا ا�سترياد ما
يقارب الـ 30مليون طري �سنوي ًا� ،أي ما
يقارب ن�صف �إنتاج لبنان �سنوي ًا .وتكمن
امل�شكلة يف �أن تكلفة الإنتاج يف اخلارج
�أقل من تكلفة الإنتاج يف لبنان بـ،% 70
وذلك ب�سبب عدة عوامل �أبرزها ارتفاع
تكاليف الكهرباء .وه��ذا الأم��ر يتطلب
تدخل الدولة �إما عرب دعم ال�صناعيني �أو
رفع التعرفة اجلمركية».
ويف �إط���ار حديثه ع��ن ال�تراج��ع ال��ذي
يطاول الإقت�صاد اللبناين وت�أثريه على
عمل ال�رشكة� ،أعلن بطر�س �أن «حجم
اال�ستهالك تقل�ص يف ال�سنتني الأخريتني،
ففي حني تراجع القطاع ال�سياحي ب�شكل
كبري ،مل تفلح كثافة النازحني ال�سوريني
يف رفع اال�ستهالك نظراً للقدرات ال�رشائية
ال�ضعيفة التي يتمتع بها ه�ؤالء».

Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

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

مقابلة
قدرة الصناعات الغذائية ِلولوج األسواق الخارجية تتضاءل عام ًا بعد عام

فريجي :لبنان وقع فريسة سياسات
دعم إنتاج المنتجات المستوردة

«ال جناح من دون تعب وال ف�شل دون �سبب» ،هي ر�سالة
م�ؤ�س�س �رشكة التنمية الزراعية مو�سى فريجي للعاملني
يف �صناعة الدواجن يف العامل العربي .ذلك القطاع الذي
ق�ضى �سنوات عمره يعمل به يف لبنان واخلارج.
بد�أت رحلته يف القطاع عندما تعذر عليه �إيجاد �أي عمل يف
الدوائر احلكومية او اخلا�صة بعد تخرجه من كلية الزراعة
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ما ا�ضطره للقبول ب�أول
عر�ض للعمل يف م�رشوع �صغري للدواجن يف حينه يف
�سهل البقاع ف�أن�ضم �إليه وانغم�س يف العمل �ضمن م�رشوع
الدواجن منذ خريف  .1957وهكذا كتب له �أن يختار هذا
املجال من العمل طيلة حياته .
ل��ع��ل ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه فريجي
دليل ك��اف على حكمته يف الت�رصف
و�صوابية ق��رارات��ه ،ووفق ًا لفريجي �إن
�أح��د �أه��م عوامل النجاح التي رافقته
هي قدرته على تخفيف كلفة الإنتاج
مقارنة مع املناف�سة عن طريق �أخذ كل
الإح��ت��ي��اط��ات وتوظيف ك��ل امل��ه��ارات
يف الرتبية والوقاية والتغذية والإدارة
الفنية عموم ًا .اليوم ال ميكن على �أي
متابع لفريجي �إال االع�ت�راف بخربته
الكبرية يف القطاع ،وتعامله الواثق مع
الأم���ور� .إذ غا�ص يف مقابلة «�أجرتها
معه «ال�صناعة والإقت�صاد» حول �أحوال
ق��ط��اع ال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة وت��ن��اول
م�شاكله وال�سبل الآيلة حلماية الإنتاج».
�أ�شار فريجي خالل اللقاء �إىل � ّأن م�ستوى
�صادرات ال�صناعات الغذائية كان وما
زال يرتاجع �سنة بعد �سنة ومل ينمو كما
يعتقد البع�ض ،على الرغم من �أنها جاءت
يف املرتبة الأوىل �أو الثانية بني فئات
ال�صادرات اللبنانية العام املا�ضي ،فبعد
�أن بلغ حجم �صادرات املواد الغذائية 1,2
مليار دوالر عام  ،2000تراجعت �إىل ما
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دون الن�صف مليار يف عام .2014
و�إذ اعترب �أنه «من ال�صعب جداً تطوير
اللبنانية ِلتناف�س منتجاتها
امل�ؤ�س�سات
ّ
العاملية» .قال:
أ�سواق
ل
ا
يف
مثيالتها
ّ
«� ّإن تكلفة �إنتاج ال�صناعات الغذائية يف
لبنان مرتفعة مقارن ًة مع مثيال ِتها من
دول عديدة ك�أ�سرتاليا وكندا والربازيل
ودول �رشقي �أوروب��ا وعليه ف��� ّإن قدرة
ال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة ِل��ول��وج �أ���س��واق
التقليدية للبنان قد ت�ضاءلت
الت�صدير
ّ
�سنة بعد �سنة .ال بل �أخ��ذت �إ�ستريادات
ال�صناعات الغذائية �إىل لبنان تزداد �سنة
بعد �سنة ،الأمر الذي ت� ّؤكده الإح�صاءات
القائلة ب� ّأن ما يزيد عن  % 80من غذاء
اللبنانيني �إنمّ ا هو ُم�ستورد».

سياسات الدعم

�أ�شار فريجي �إىل �أن لبنان وقع فري�سة
���س��ي��ا���س��ات ال��دع��م امل��ب��ا��شر ل�ل�إن��ت��اج
العربية
ال��ت��ي تتبعها معظم ال����دول
ّ
ودول الإحت���اد الأوروب���ي كونه انربى
وم��ن��ذ � 1992إىل الإ���س�راع يف توقيع
بحجة
احلر ّ
�إتفاقيات التبادل التجاري ّ
30

� ّأن �إتفاقيات كهذه تفتح الباب وا�سع ًا
اللبنانية» .ولفت �إىل
�أم��ام ال�صادرات
ّ
�أنه «غاب عن ُمعت ِنقي �سيا�سة الإنفتاح
هذه � ّأن كلفة الإنتاج يف لبنان مرتفعة
ول��ب��ن��ان غ�ير ق���ادر على جم���اراة دول
ع��دي��دة بدعم الإن��ت��اج �أو ال�����ص��ادرات.
فال�صناعات الغذائية يف بلدان كالإحتاد
الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية
تتم ّتع بدعم مبا�رش للإنتاج ويف بلدان
�صدر منها.
كال�صني وتركيا بدعم ا ُ
مل َّ
وه���ذان ال��ن��وع��ان م��ن ال��دع��م يجعالن
املن َتج ي�صل �إىل دول املق�صد ب�أقل من
كلفة �إنتاجه فيها .هذه الأمور مل ي�أخذها
لبنان بعني الإعتبار ،فوقع فري�سة الدول
التي وقع معها �إتفاقية التبادل التجاري
احلر ،ف�أخذت بزيادة �صادراتها �إليه من
ّ
دون ا�ستفادته من زيادة حجم �صادراته
�إليها».
ولفت �إىل �أن لبنان يعاين من عجز جتاري
يفوق ال�سبعة ع�رش مليار دوالر يف عام
 ،2014ففي حني و�صلت ال��واردات �إىل
�أكرث من  21مليار دوالر بينما ال�صادرات
تتعد عتبة الأرب��ع��ة مليارات دوالر
مل
ّ

يف ال�����س��ن��ة .و�إذ
�أعلن �أن هذا العجز
على �إزدي����اد ،ر�أى
�أن��ه من ال�رضوري
ال�ترك��ي��ز على هذه
ال�سيئة
ال��ظ��اه��رة
ّ
وال�سعي �إىل تخفيف
ح��ج��م ال�������واردات
وا�ستبدالها ب�إنتاج
حم�� ّل��ي ال ي�ستلزم
�أي جم����ه����ودات
ل��ت�����ص��دي��ره ب��ل هو
ل��ل�����س��وق امل��ح�� ّل��ي��ة
التي حتت ّلها �أ�ص ًال
ال��واردات املدعومة
من دول امل�صدر.
واعترب «� ّأن مثل هذا
�سيو ِّفر فر�ص ًا كبرية للإ�ستثمار
الإجراء ُ
يف القطاعات الغذائية وغريها وبالتايل
بنانيني الذين
ي��و ِّف��ر فر�ص العمل ل ّل ّ
َيجهدون يف ال�سفر �إىل ب��ل��دان �أخ��رى
لإي��ج��اد ع��م��ل ل��ه��م ب���د ًال م��ن توظيف
طاقاتهم ِ
وعلمهم يف �إمناء بلدهم لبنان».
بد
ال
النتيجة
هذه
إىل
�
«للو�صول
وقال:
ّ
من العودة �إىل تب ّني �سيا�سة احلماية
اجلمركية على املنتجات التي ميكن
ّ
�إنتاجها يف لبنان ،وت�أتي يف طليعتها
ال�صناعات الغذائية .يجب على م�ستوى
ه��ذه احلماية �أن يكون فاع ًال وم�ؤثراً
ملنتج اللبناين على �إنتاج
بحيث ُيح ّفز ا ُ
تردد».
امل�ص ّنعات
املحمية حملي ًا ودون ُّ
ّ
و�أ�ضاف« :هذا الأم��ر يحتاج �إىل تغيري
يف النهج لل�سيا�سة الإقت�صادية اللبنانية
ويقت�ضي �إل��غ��اء لبنان لكل اتفاقيات
واجلماعية
التبادل التجاري الثنائية
ّ
واتفاقية
متو�سطية،
كاتفاقية اليورو
ّ
ّ
العربية .على لبنان �أن
ة
��ر
حل
ا
املنطقة
ّ
ّ
ِ
يوقف التفاو�ض لدخو ِله منظمة التجارة
وي��ع��ي��د م�ستويات ال ّ��ر���س��وم
ال��ع��امل ّ��ي��ة ُ
اللبنانية �إىل ما كانت عليه
اجلمركية
ّ
ّ
قبل التفاو�ض مع املنظمة �أي قبل عام
.»1998
ولفت فريجي �إىل �إن قطاع ال�صناعات
الغذائية ي���ؤدي دوراً كبرياً يف تنمية
قطاعات �إقت�صادية متعددة وال �سيما
القطاع الزراعي ،و�شدد على «� ّأن حتفيز
الإ�ستثمار يف ال�صناعات الغذائية

التعامل والتعاون مع املزارعني
�سيع ِّزز
ُ
ُ
لإنتاج املزروعات املطلوبة من �أ�صحاب
عمم
ال�صناعات الغذائية وبالتايل ُي ِّ
�إن��ت��اج الفا�صوليا والعد�س واحلم�ص
واللوبياء وامللوخية والبطاطا وغريها
ومبوجب طلبات ال�صناعات الغذائية
املحلية» .و�أ���ض��اف« :ه��ذه
والأ���س��واق
ّ
التو�سع يف
على
�ستعمل
نتظرة
مل
الطفرة ا ُ
ّ
تممة ك�صناعة
مل�ساندة وا ُ
ال�صناعات ا ُ
مل ِّ
الورق والكرتون والطباعة والبال�ستيك
أولية
وقطاع الآالت
ال�صناعية واملواد ال ّ
ّ
الزراعية».
ّ

سالمة الغذاء

ويف �إطار حديثه عن حملة �سالمة الغذاء
التي قامت بها وزارة ال�صحة م�ؤخراً،
ق��ال فريجيّ �« :إن موا�صفات �سالمة
الغذاء املعتمدة يف �أوروبا و�أمريكا هي
موا�صفات تتوافق مع موا�صفات كودك�س
�أليمنتاريو�س التابعة ل�ل�أمم املتحدة

« يتوجب على لبنان أن
يوقف التفاوض لدخو ِله
ِ
منظمة التجارة العالميّة
ويُعيد مستويات الرّسوم
الجمركيّة اللبنانيّة إلى ما
كانت عليه قبل التفاوض»
31

وه������ي ب���ال���ت���ايل
ُملزمة للم�ص ّنعني
ال���ل���ب���ن���ان���ي�ي�ن يف
ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة �إذا ما
�أرادوا �إن��ت��اج غذاء
�سليم للم�ستهلكني.
امل�شكلة تكمن يف
امل��وا���ص��ف��ات التي
اعتمدتها م�ؤ�س�سة
املوا�صفات
واملقايي�س
اللبنانية (ليبنور)
للعديد من املنتجات
وخا�ص ًة امل�صنعات
التي حت��وي حلوم ًا
ح��م��راء �أو بي�ضاء.
وتتعدى احلدود
فقد جاءت ُمغاىل بها
ّ
امل�سموح بها يف �أوروبا و�أمريكا ال ل�شيء
�إ ّال جلهة ا ِ
الزائدين من
والت�شدد
حلر�ص
َ
ُّ
ِقبل ليبنور .وهذا الأمر يجعل املطابقة
غري مقدور عليها من معظم ُم�ص ّنعي
الأغذية يف لبنان».
و�أ�ضاف« :من هنا جاءت حملة �سالمة
وت�ش ُّنها وزارة
ال��غ��ذاء ال��ت��ي �ش ّنتها
ُ
ال�صحة والتي �إعتمدت عدم املطابقة
العملية وال
على موا�صفات ليبنور غري
ّ
مل ِ
عدة
مل
ا
غري
ن�صفة وخا�ص ًة للمواد
ُ
ا ُ
ّ
للإ�ستهالك كما هي كالكفتة واملقانق
وال�سجق والربغر واللحم الطازج وحلوم
الدواجن الطازجة ومقطعاتها والكبدة
والرئ َتني وغريها كون كل هذه
والطحال ّ
املنتجات ال ت�ؤكل ويجب �أال ت� َؤكل �إ ّال بعد
طهيِها �أي تعري�ضها حلرارة تفوق املئة
درجة مئوية ،الأمر الذي ي� ّؤدي �إىل قتل
كل البكترييات التي تكون موجودة فيها
عمليات حت�ضريها».
�أثناء ّ
وت��اب��ع« :احل��ل يكمن يف تعديل بع�ض
م��وا���ص��ف��ات ليبنور ك��ي ت��ت��واف��ق مع
أوروب��ي��ة
املوا�صفات الأم�يرك ّ��ي��ة �أو ال
ّ
من جهة وكذلك �إل��زام كل امل�ؤ�س�سات
التي تتعاطى ت�صنيع الغذاء باحل�صول
على �شهادة �أي��زو  22000و�/أو �شهادة
 HACCPوالتي ُت�ساهم يف رفع م�ستوى
ه��ذه امل�صانع جلهة النظافة العامة
وت���دري���ب امل��وظ��ف�ين ودرء امل��خ��اط��ر
ال�صحية وغريها».
ّ
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مقابلة
سولينو ..أداء متميّز ك ّرس شعار «البقاء للجودة»

غدار :تواصلنا المستمر مع المستهلك م ّيزنا
واخلارجية ،كما �أنها تعرفهم �إىل �أ�صول و�إج��راءات التو�ضيب
وال�شحن اخلارجي �إىل جميع الأماكن وتقدم لهم الت�سهيالت يف
هذا املجال».
ولفت �إىل �أن «�سولينو ت�صدر �إنتاجها �إىل العديد من الأ�سواق
اخلارجية �أبرزها اجلزائر ،اليمن ،م�رص ،الأردن ،العراق ،تون�س،
�سوريا� ،أفريقيا ،وتركيا.

مراقبة مستمرة

ال�سمعة الطيبة ،الأداء املتميز ،الإبداع امل�ستمر،
واملعاملة الراقية يف الأ�سواق ،عوامل ع ّبدت طريق
النجاح �أمام ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة امل�أكوالت
الغذائية� -سولينو ،لت�صبح من ال�رشكات الغذائية
الرائدة على ال�صعيد املحلي والعربي والعاملي.
�رشع �أمامها
فتمتع �إنتاج «�سولينو» مبعايري اجلودة العامليةّ ،
�أب��واب الأ���س��واق اخلارجية .وحتت �شعار «البقاء للجودة»
حتر�ص ال�رشكة دائم ًا على �إر�ضاء زبائنها واالط�لاع على
ر�أيهم يف املنتج و�إمكانية حت�سينه .و�أكد مدير عام �رشكة
«�سولينو» يف حديث مع جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» «�أن
�سيا�سة ال�رشكة وا�ضحة متام ًا يف الت�صنيع والت�سويق� ،إذ
تخ�ضع لأولويتني اثنتني ،هما �إنتاج وت�سويق منتج ذي جودة
عالية ،و�إن�شاء �شبكة مبيعات وا�سعة ومنظمة متكن ال�رشكة
من متابعة كل زبائنها ب�شكل دقيق يف ال�سوق املحلية
واخلارجية ومتنع وقوع الأخطاء وت�ؤمن �أعلى م�ستوى ممكن
من ر�ضا الزبائن� ،إذ �إن من �ش�أن هذا الأ�سلوب توطيد العالقة
بني ال�رشكة وزبائنها ،وبالتايل �ضمان ا�ستمرارية ال�رشكة يف
الأ�سواق».
و�أ�شار �إىل �أن «�سولينو تقدم لزبائنها خرباتها الكاملة التي
اكت�سبتها من خالل امل�سرية الطويلة يف كل الأ�سواق املحلية
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ولفت غدار �إىل �أن «املراقبة امل�ستمرة لعملية الت�صنيع واحلر�ص
على حتقيق �أعلى م�ستويات اجل��ودة لتتطابق معايري �إنتاج
ال�رشكة مع املعايري العاملية للمنتجات الغذائية ،من حيث
م�ستويات الأداء والإنتاج والنظافة التي تتيحها خطوط الإنتاج
املتطورة �إىل جانب ق�سم البحث والتطوير املتخ�ص�ص يف
متابعة �أحدث التقنيات يف الت�صنيع والت�سويق ،ميكن ال�رشكة
من تقدمي منتجات تتمتع مبميزات تناف�سية مرتفعة جلهة ال�سعر
واجلودة».
و�شدد على �أن «التوا�صل امل�ستمر مع امل�ستهلك والأ�سلوب املعتمد
ميز «�سولينو» عن باقي ال�رشكات املوجودة يف
يف التعاطي معه ّ
القطاع» .وقال« :هناك الكثري من امل�صانع احلديثة يف لبنان
والتي تنتج بجودة عالية جداً ،ولهذا ركزنا كثرياً يف �رشكتنا
على �أ�ساليب التعاطي الناجحة مع الزبائن ،ف�أخ�ضعنا فريق
العمل لتدريب على برنامج متخ�ص�ص يف �إر�ضاء الزبائن جعله
خبرياً يف هذا املجال ،وم ّكنه من القيام مبواكبة �شبه يومية
جلميع الزبائن من خالل تطوير �شبكة املوزعني املنت�رشة حمليا
وخارجي ًا».

تطور الشركة

وك�شف غدار �أن م�صنع ال�رشكة ميتد على م�ساحة �أكرث من ع�رشة
�آالف مرت مربع ،وي�ضم خطوط �إنتاج تتوافق مع �أهم املعايري
العاملية وم�ستودعات قادرة على تخزين ما يقارب �إنتاج �شهر
كامل.
و�أ�شار �إىل �أن ال�رشكة تنتج حتت ا�سم ثالث عالمات جتارية هي
الرينغو ،لورا ،وفان مارك .ولفت �إىل �أن بدايات ال�رشكة كانت
يف العام  1995عندما با�رشت �رشكة فيفا لل�صناعة الغذائية
ن�شاطها ال�صناعي والتجاري من خالل ت�صنيع الت�شيب�س حتت
عالمة جتارية م�سجلة هي رينغو.
و�أعلن �أنه يف بدايات العام  2000مت تو�سيع امل�صنع و�إ�ضافة
خطوط �إنتاج جديدة ،بهدف رفع م�ستوى الإنتاج وتلبية حاجة
ال�سوق املحلية.
و�أ�ضاف« :يف منت�صف  2001مت ت�أ�سي�س �رشكة جديدة وهي
ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة امل�أكوالت الغذائية لينفو ،وكان
34

اخت�صا�صها الأ�سا�سي �صناعة الكروا�سان
وال��ك��ي��ك وخم��ت��ل��ف �أن������واع امل��ع��ج��ن��ات
واحللويات حتت ا�سم العالمة التجارية
«لورا» ،والقت جناحا �رسيعا وباهرا نظرا
للجودة العالية التي تتما�شى م��ع �أه��م
املقايي�س الأوروب��ي��ة والعاملية يف هذا
املجال.
وتابع« :النقلة النوعية كانت يف العام ،2005
من حيث �إن�شاء م�صانع جديدة و�إدخال �أهم
و�أحدث ابتكارات التكنولوجيا احلديثة يف
ما يخ�ص خطوط االنتاج ال�صناعية التي
ت�سمح بالعمل  7ايام �أ�سبوعيا بطاقة كاملة،
بالإ�ضافة �إىل اعتماد الطرق البيئية والفنية
احلديثة يف تخزين املواد الأولية واجلاهزة.
وترافقت هذه النقلة النوعية مع ت�أ�سي�س
ال�رشكة اللبنانية ل�صناعة امل���أك��والت
الغذائية �سولينو ،وت�سجيل عالمة جتارية ب�إ�سم «فان مارك»
خمت�صة بتوزيع البطاطا الت�شبي�س الطبيعي مئة يف املئة».

المراقبة المستمرة
لعملية التصنيع والحرص
على تحقيق أعلى
مستويات الجودة
لتتطابق معايير إنتاج
«سولينو» مع المعايير
العالمية للمنتجات
الغذائية رفع مميزات
إنتاجنا التنافسية

التحديات

و�أ�شار غدار غلى �أن عمل ال�رشكة وتطورها يواجهان العديد من
التحديات ،و�أبرزها اال�ضطرابات الأمنية والظروف املحيطة
بلبنان والتي لها ت�أثريات �سلبية كبرية على الإقت�صاد .وقال:
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«من دون �أدنى �شك� ،إنعكا�سات هذه الظروف
ت�شل احلركة الإقت�صادية وتخف�ض القدرات
ال�رشائية للم�ستهلكني ووت���ؤدي بالتايل �إىل
تراجع الطلب على كل ما تنتجه ال�رشكة .كما
�أن هذه اال�ضطرابات وال �سيما تلك احلا�صلة
يف �سورية ترفع كلفة الت�صدير ب�شكل كبري،
وهذا يكبد ال�صناعي تكاليف �إ�ضافية ويحد
من قدراته التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية
ويخف�ض �أرب��اح��ه وي��ح��د م��ن ق��درت��ه على
التو�سع والتطور».
و�أ�ضاف« :كل هذه الأمور ت�أتي يف حني يعاين
ال�صناعي اللبناين من ارتفاع كبري يف كلفة
الإنتاج وال �سيما كلفة اليد العاملة التى تعد
الأعلى يف الدول العربية والدول املجاورة».

دعم الصناعي

ور�أى غدار �أن على الدولة دعم ال�صناعي عرب �إجراء تعديالت
قانونية ت�ؤمن حماية كافية للإنتاج الوطني وتك�سبه قدرات
تناف�سية يف الأ���س��واق الداخلية كما اخلارجية .واعترب �أن
«الأ�سواق اللبنانية تغرق باملنتجات امل�ستوردة التي ت�شكل
مناف�س ًا حقيقي ًا للمنتجات اللبنانية ما يحتم على الدول رفع
الر�سوم اجلمركية على هذه املنتجات ودعم ال�صناعي اللبناين
من خ�لال تخفي�ض ال�رضائب ،دع��م امل��واد الأول��ي��ة ،ودعم
املحروقات».
ويف رد على �س�ؤال عن تفا�ؤله مب�ستقبل
ال����شرك��ة� ،أك���د غ���دار « �أن روح التفا�ؤل
موجودة يف قلبه دائم ًا �ش�أنه �ش�أن كل
ال�صناعيني اللبنانيني ،وه��ذا هو الدافع
الأ�سا�سي الذي يقف خلف كل اجلهود التي
يتم بذلها لتطوير ال�رشكة ومنتجاتها،
حيث جتري دائم ًا �إ�ضافة منتجات جديدة
بهدف �إر�ضاء الزبائن وك�سب �أو�سع �رشيحة
منهم».
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مقابلة
الوادي األخضر  36 ..عام ًا مرت وال يزال «كرم الطبيعة في كل بيت»

اللبان :نتجه نحو اإلنتاج الطبيعي
مرت �ستة وثالثون عاما وال تزال «الوادي الأخ�رض» مت�ألقة يف قطاع ال�صناعات الغذائية ،لتقدم
�أجود املنتجات �إىل م�ستهلكيها الذين مل تتوان يوم ًا عن متابعة حاجاتهم وتلبيتها ،فما كان منهم
�إال �أن منحوها ثقة عززت عزميتها على النجاح لتقدم �إليهم اليوم ما يزيد عن � 300صنف.
«كرم الطبيعة يف كل بيت» حتت هذا ال�شعار عملت «الوادي الأخ�رض» على مر ال�سنوات ،ولذلك
لي�س م�ستغرب ًا �أن تكون العالمة التجارية الأكرث �شهرة بني م�ستهلكي الأ�سواق اللبنانية واخلارجية.
فهي اليوم موجودة يف �أكرث من  30بلداً وتعمل با�ستمرار على تتبع خطى اللبنانيني يف خمتلف
دول العامل لتواكب حاجاتهم وتلبيها مهما كرثت وتنوعت».
لأنها ال�رشكة الرائدة يف قطاع ال�صناعات الغذائية والوحيدة التي تقدم هذا التنوع الوا�سع يف
الإنتاج ،ت�ضيء «ال�صناعة واالقت�صاد» على جتربة ال�رشكة يف حديث مع مدير تطوير الأعمال
التجارية الدولية يف الوادي الأخ�رض �صالح لبان الذي �أكد اتباع ال�رشكة للموا�صفات العاملية يف
�إنتاجها و�سعيها الدائم �إىل التطور بهدف تقدمي الأف�ضل �إىل م�ستهلكيها يف �أي بلد كانوا.
�شدد اللبان على �أن «الوادي الأخ�رض
ّ
متكنت منذ انطالقتها عام  1979من
نيل ثقة امل�ستهلك اللبناين يف لبنان
وب�ل�اد الإغ��ت�راب ك��ك��ن��دا� ،أ���س�ترال��ي��ا،
�أمريكا وكل بلدان املهجر .و�أ�شار �إىل
�أن الوادي الأخ�رض متكنت من متابعة
حاجات ال�سوق وتطوير منتجاتها
لتتنا�سب معها ،فبعد �أن بد�أت منذ 36
عام ًا ب�صنفني فقط ،تقدم اليوم �إىل
زبائنها �أك�ثر من � 300صنف ي�صدر
جزء كبري منه �إىل  30بلداً يف العامل».
واعترب �أن��ه «على مر الأع���وام ،ميزت
اجل��ودة منتوجات ال��وادي الأخ�رض،
فعلى م��دى ع�رشات ال�سنوات وحتى
ال��ي��وم مل ت�ستخدم ال���وادي الأخ�رض
�إال �أف�ضل امل��واد الأولية يف عمليات
الت�صنيع وتعمل وفق ًا لربامج �سالمة
غ���ذاء ع�بر اختيار دق��ي��ق للموردين
و�شدد
واملواد الأولية التي يقدمونها»ّ .
على �أن «كل هذه الأم��ور �ساهمت يف
متكني الوادي الأخ�رض من تقدمي منتج
عايل اجل��ودة وجعلها من ال��رواد يف
قطاع ال�صناعات الغذائية والوحيدة
التي تقدم ه��ذا الكم من التنويع يف
�إنتاجها».
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الجودة أولوية

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 لها
�أمراً مهم ًا جداً  .كما �أن الوادي الأخ�رض
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».
و�أ���ض��اف« :ال�رشكة تتوا�صل ب�شكل
م�ستمر مع امل�ستهلكني� ،إذ تتواجد
على مواقع التوا�صل الإجتماعي من
فاي�س ب��وك و�إن�ستغرام  ..وبالتايل
فهي منفتحة على كل العامل ،وجاهزة
دائم ًا لتلقي �أي �شكوى والإطالع على
وجهات نظر م�ستهلكيها الذين �أ�صبحوا
ي��درك��ون �أن ا���س��م ال����وادي الأخ����ضر
مرادف للجودة .هذا الأمر ي�ؤدي دوراً
كبرياً يف تقدمنا ويدفعنا �إىل املزيد
من اال�ستثمار يف عملنا حتى لو كانت
البيئة ال�صناعية التي نعمل �ضمنها
مكلفة».

مواكبة المستهلكين

و�أو���ض��ح اللبان �أن «ال�رشكة تعتمد
يف تطوير منتجاتها على فريق بحث
وتطوير �إ�ضافة �إىل فريق للت�سويق،
وه��ذان الفريقان ي��زوران املعار�ض
وعلى اطالع دائم بالأ�سواق عن كثب
ويتوا�صالن دائم ًا مع امل�ستهلكني».
ولفت �إىل �أن ال�رشكة ومنذ ن�ش�أتها
ت�شهد تطوراً الفت ًا بهدف مواكبة تطور
ال�سوق ،الأ�سواق يف حال تطور دائمة
وك��ل خم�س �سنوات ن�شعر �أن هناك
تطوراً ونحن نواكبه.ف�سنوي ًا ت�ضيف
ال�رشكة �أ�صناف ًا و�صناعات جديدة
بهدف تلبية حاجات الزبائن.
و�أعلن �أن «امل�ستهلكني اليوم يتجهون
نحو طلب املنتجات الطبيعية �أكرث من
امل�ص ّنعة ،لذلك �أدخلت الوادي الأخ�رض
هذا اخلط اجلديد �ضمن خطوط الإنتاج،
لتقدم احلم�ص بطحينة والبابا غنوج

الطازج يف �أمريكا و�أوروبا».
وك�شف �أن «ال��وادي الأخ�رض طرحت
منتجات جديدة يف ال�سوق م�ؤخراً مت
ت�صنيعها يف م�صانع �إيطالية ،ومنها
الأرز واملعكرونة التي طرح منها17
�صنف ًا يف الأ�سواق اللبنانية».

أسواق جديدة

و�أ���ش��ار اللبان �إىل �أن اال�ضطرابات
احلا�صلة يف البلدان العربية قد ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي يف عمليات الت�صدير لكن
ب�شكل غري مبا�رش وحمدود كون تركيز
ال�رشكة مل يكن يوم ًا من�صب ًا ب�شكل
كامل على هذه الأ���س��واق ووجودها
فيها حمدود ،فمنذ البداية تركز وجود
ال�رشكة ب�شكل �أكرب يف الأ�سواق الغربية.
وقال« :الوادي االخ�رض موجودة يف 3
واليات �أ�سا�سية يف الواليات املتحدة
وكندا و�أ�سرتاليا ويف دول متعددة من
القارة الأوروبية .هدفنا هو �أن نتبع
اللبناين �أينما كان ،نتجه حالي ًا نحو
�أ�سواق جديدة يف امريكا الالتينية
وال��دول العربية ،ونتمنى �أن ندخل
ع��دداً �أكرب من الأ�سواق يف ال�سنوات
املقبلة».
و�أ����ض���اف« :ال����وادي الأخ����ضر تدخل
الأ�سواق عرب عمالء ،وهي حالي ًا موجودة
يف �سل�سلة �سوبرماركت  loblawsالتي
متلك  1500فرع .و�إذا تعذر دخولها �إىل
�سوق ما عرب عميل ،تتجه مبا�رشة �إىل
ال�سوق ،كونها عالمة غذائية جتارية
معروفة من قبل امل�ستهلكني اللبنانيني

طرحت «الوادي األخضر»
منتجات جديدة مؤخر ًا
تم تصنيعها في مصانع
إيطالية ،ومنها األرز
والمعكرونة التي طرح
منها  17صنف ًا
في األسواق اللبنانية
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وال�رشق �أو�سطيني».

منافسة قوية

واعترب اللبان «�أن �أبرز التحديات التي
تواجه ال�صناعة تتمثل يف ارتفاع كلفة
الإنتاج مقارنة مبثيالتها يف البلدان
املجاورة ودول ال�رشق الأو�سط ككل
و�شد على
وحتى ال��دول الأوروب��ي��ة»ّ .
عدم وجود �أي دعم من قبل الوزارات
املعنية ما ينعك�س �سلب ًا على هام�ش
الأرب��اح وبالتايل قدرة ال�رشكة على
التطور».
ور�أى �أن املنتجات اللبنانية تعاين
من املناف�سة يف الأ���س��واق الداخلية
واخلارجية وال �سيما من قبل دول
اخلليج وتركيا .و�إذ و�صف اللبان هذه
املناف�سة بالقوية جداً ،اعترب �أنه « مل
يعد هناك خيار �أمام الوادي الأخ�رض
�إال �أن تكون يف هذه املناف�سة ،حتى
لو �ضحت ب���أرب��اح لكي حتافظ على
بقائها� ،إذ �إن ا�سمها قيمته كبرية يف
لبنان كما يف الأ�سواق اخلارجية».
وقال« :على الدولة دعم كلفة الإنتاج
يف الطاقة �أو يف �أي جمال تكون قادرة
على دعم ال�صناعي فيه .فقي اخلارج
تقف ال��دول��ة �إىل ج��ان��ب ال�صناعي
وت�شجعه بدعمه �إىل �أق�صى احل��دود
على الرغم من �أن كلفة �إنتاجه �أدنى
من كلفة �إنتاجنا ،فيما نعاين يف لبنان
من غياب دعم الدولة �صناعي ًا».

سالمة الغذاء

ويف رده على �س�ؤال عن حملة �سالمة
الغذاء التي قامت بها وزارة ال�صحة
م�ؤخراً� ،أكد اللبان «�أن ت�أثريات احلملة
كانت �إيجابية على الوادي الأخ�رض،
�إذ �إن��ه��ا �ساهمت يف الإ���ض��اءة على
االخ��ت�لاف يف تقنيات ال��ع��م��ل بني
امل�صانع ،وبالتايل وجهت امل�ستهلك
�إىل الأماكن التي يجب �أن ي�ضع ثقته
بها» .ولفت �إىل �أن «احلملة مل تطاول
الوادي الأخ�رض ب�أي �شكل من الأ�شكال
لأن �صناعتها تتميز مبعايري عاملية»،
واعترب �أن��ه «من املهم ج��داً �أن تكون
الدولة بكامل م�ؤ�س�ساتها ملمة بهذا
امللف كونه مليئ ًا بال�شوائب التي
حتتاج �إىل ت�صحيح».
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مقابلة
ألبان المنارة  ..صناعة طبيعية  % 100على مدى أكثر من نصف قرن

أبو غنيم« :سالمة الغذاء» ضمن اولوياتنا
بقي «التطور والتو�سع» رفيقان
دائمان لألبان املنارة على مدى
�أكرث من ن�صف قرن ،فامل�ؤ�س�سة
التي بد�أت كمزرعة �صغرية مع
اجلد يو�سف �أبو غنيم ،تطورت
لت�صبح �أحد م�صانع الألبان
والأجبان احلديثة التي تراعي
املوا�صفات الأوروبية وت�صدر
�إنتاجها �إىل خمتلف دول
العامل.
وحده «الطعم التقليدي»
الناجت من ا�ستخدام احلليب
الطبيعي مل يتغري طيلة �سنوات
العمل ،وكان �أبرز نقاط القوة
التي مكنت �ألبان املنارة من
ال�صمود يف حلبة املناف�سة
وك�سب املعركة التجارية يف
ظل العدد الكبري من م�صانع
الألبان والأجبان التي يعج بها
القطاع.
�أكد مدير م�ؤ�س�سة �ألبان املنارة �سعيد
�أب��وغ��ن��ي��م يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
واالقت�صاد» �أن «امل�ؤ�س�سة مل ت�ستخدم
حليب ب���ودرة على م��دى  60ع��ام�� ًا،
ب���ل ا���س��ت��خ��دم��ت احل��ل��ي��ب الطبيعي،
ول���ه���ذا ان���ف���ردت ب��ال��ط��ع��م ال�����ص��ايف
والطبيعي» .و�أ���ض��اف« :حفاظنا على
طعمنا التقليدي عرب التم�سك ب�إنتاج
 % 100طبيعي �شكل حتدي ًا لنا �إذ �أدى
�إىل ارتفاع تكاليف الإنتاج يف حني كنا
ن�سعى لدخول الأ�سواق وا�ستقطاب �أكرب
عدد من امل�ستهلكني ،وهنا كانت املهمة
الأ�صعب ب�إقناع امل�ستهلكني مبميزات
�إنتاجنا التي تتنا�سب وارتفاع �سعره».
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تعمل ألبان المنارة
حالي ًا على إنشاء مصنع
جديد تشرف على تجهيزه
شركات أوروبية
ما سيساهم في تنويع
خط اإلنتاج واالنفتاح
على أسواق خارجية
جديدة
و�شدد على �أن «�ألبان املنارة جنحت
ّ
يف الو�صول �إىل الأ���س��واق اخلارجية،
�إذ يجري حالي ًا الت�صدير �إىل دول يف
�أمريكا الالتينية ويف اخلليج ،كما تعمل
امل�ؤ�س�سة حالي ًا على االنفتاح نحو
�أ�سواق جديدة يف القارة الأفريقية».
وك�شف �أن «�ألبان املنارة تعمل حالي ًا
ب�شكل مكثف على �إن�شاء م�صنع جديد
ت�رشف على جتهيزه �رشكات �أوروبية
م��ا �سي�ساهم يف تنويع خ��ط الإن��ت��اج
42

و�سيعطي قدرة �أكرب لألبان املنارة على
الو�صول �إىل عدد �أكرب من امل�ستهلكني
واالنفتاح على �أ�سواق خارجية جديدة».
ويف �إط���ار حديثه ع��ن حملة �سالمة
الغذاء التي قامت بها وزارة ال�صحة
وانعكا�سها على القطاع« ،لفت �أبوغنيم
�إىل �أن انعكا�سات احلملة �أتت �إيجابية
على �ألبان املنارة كون امل�ستهلكني
كانوا يبتعدون عنها لأنها الأغلى ،لكن
�أثناء احلملة وبعدها �أدرك امل�ستهلك
�سبب ارتفاع �سعرها» .وقال« :ال�سالمة
يف اولوياتنا ونحن نتبع املوا�صفات
منذ زمن بعيد ،فجميع التجهيزات يف
املعمل تراعي ��شروط �شهادة الأي��زو
ونحن نحر�ص على التعامل مع �أف�ضل
ال�رشكات واملوردين ونطلب �شهادات
اجل����ودة منهم ل��ن��ت���أك��د م��ن مطابقة
منتوجاتهم ل�رشوطنا حتى نتمكن
م��ن ت��ق��دمي منتج ي��راع��ي موا�صفات
ال�سالمة الغذائية وخال من ال�شوائب
والبكترييا».
و�أ���ض��اف« :نتابع منذ زم��ن طويل كل
ال��ت��ط��ورات التكنولوجية التي تخدم
توجهاتنا ،ونتعقب كل جديد يف عامل
جتهيزات م�صانع الأل��ب��ان والأجبان
والتي ميكن �أن ت�ساعدنا يف تطوير
منتجاتنا .ويخ�ضع م�صنعنا ب�شكل
دوري لل�صيانة والتحديث .كما نويل
اهتمام ًا كبرياً لفريق العمل الذي يخ�ضع
ل��دورات تدريبية من �رشكة «بويكر»
 Boeckerليكون دائ��م�� ًا على اط�لاع
بكل املتغريات لناحية �أ�ساليب التعقيم
والرتتيب والنظافة ،حيث �إن كل مرحلة
من الت�صنيع لها �رشوط معينة».
و�أع���رب �أب��و غنيم عن تفا�ؤله الكبري
بامل�ستقبل� ،إذ �إن م�����س�يرة التطور
والتو�سع مل تتوقف ي��وم�� ًا يف �ألبان
املنارة التي تقف اليوم على عتبة جناح
جديد يتمثل ب�إن�شاء م�صنع مبوا�صفات
�أوروب��ي��ة حديثة �سيمكنها من خدمة
املزيد من امل�ستهلكني وتطوير �إنتاجها
وخلق �أ�سواق جديدة.
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مقابلة
« سنتر جديتا»  ..جودة عالية ألنه «حقك تاكل طبيعي»

شديد :نعيش واقع ًا صعب ًا

كانت بدايات «�سنرت
جديتا» عام  1961مع
ت�أ�سي�س �إدوارد �شديد
مركزاً جلمع احلليب
وتوزيعه ،عمل على مدى
 14عام ًا متكن خاللها
من ان ي�صبح من �أهم
و�أ�شهر املراكز يف البقاع
حيث كان يو ّزع % 80
من �إنتاج احلليب يف
البقاع.
عام � 1975شهد هذا املركز مرحلة �إنتقالية
م��ع ت�أ�سي�س معمل ل�صناعة الأل��ب��ان
والأجبان يف منطقة جديتا ،ليتم ت�صنيع
منتوجات م��ن ال��ل�بن ،اللبنة ،احللوم،
العكاوي ،الدوبل كرمي عرفت بجودتها
ونظافتها وطعمها التقليدي ما م ّكنها
من نيل ثقة امل�ستهلكني وهو ما دفعها
�إىل القيام بخطوة �إنتقالية ثانية متكنها
من املحافظة على هذه الثقة وتر�سيخها.
ميزت احلداثة املرحلة الإنتقالية اجلديدة
ّ
�آنذاك ،حيث جرى �إن�شاء معمل على �أهم
امل�ستويات من حيث احلجم والرتتيب
والنظافة وامل��ع��دات احلديثة وال يزال
قائم ًا حتى اليوم ،وهو معمل م�ؤ�س�سة
�سنرت جديتا الكائن يف منطقة زحلة.
حافظ «�سنرت جديتا» مع مرور ال�سنوات
على النوعية واجلودة العالية يف الإنتاج،
وبقي وفي ًا ل�شعاره «حقك تاكل طبيعي»،
فحاز على ثقة امل�ستهلك اللبناين عن
جدارة ،ومتكن من نيل جائزة منتج العام
للعام  2014عن �صنف اللبنة.
و�أ�شار مدير م�ؤ�س�سة �سنرت جديتا �ألك�سي
�شديد �إىل �أن «هذه اجلائزة و�سام عزيز
يف تاريخ امل�ؤ�س�سة التي لطاملا حر�صت
على �إر���ض��اء زبائنها وت��ق��دمي �أف�ضل
املنتجات �إليهم و�أج��وده��ا على مدى
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ع�رشات ال�سنني» .ولفت �إىل �أن «�إميانه
بالقطاع الذي ورثه عن والده �إدوار �شديد
يدفعه دائم ًا �إىل التطوير على الرغم من
املواجهات الكثرية التي تتعر�ض لها
ال�صناعة وال�صناعيون».
وقال« :نعي�ش واقع ًا �صعب ًا يف ظل غياب
�أي اعتبارات لل�صناعة و�أهميتها على
�صعيد الدولة ككل ،وهذا ظهر جلي ًا من
خالل احلملة الأخ�يرة ل��وزارة ال�صحة
للت�أكد من معايري �سالمة الغذاء والتي
و�شوهت �سمعته بد ًال
�أ��ضرت بالقطاع
ّ
من �أن تكون مدخ ًال لت�صحيح �أي خلل
فيه».
و�أ���ض��اف« :كما نعاين من مناف�سة من
قبل اال�ستثمارات الكبرية ،تكون �أ�شبه

حاز «سنتر جديتا»
على ثقة المستهلك
اللبناني عن جدارة
وتمكن من نيل جائزة منتج
العام للعام 2014
عن صنف اللبنة
46

ب��امل�����ض��ارب��ة يف ك��ث�ير م��ن الأح��ي��ان
حيث يعمد ه�ؤالء �إىل �سلوك �سبل ت�رض
ب�أ�صحاب امل�صانع يف القطاع ب�شكل
كبري .وال تقت�رص على ه���ؤالء فقط بل
ت�شمل امل�ضاربة غ�ير امل����شروع��ة من
املعامل غرياملرخ�صة ،والتي ال تلتزم
القوانني وبالتايل تتهرب من دفع الكثري
من النفقات املالية وتخ ّف�ض الأ�سعار
ب�شكل كبري».
وتابع « :من امل�ؤ�سف �أن نقول ان هذه
امل�شاكل قدمية العهد ورغ��م كربها مل
تعالج لأ�سباب متعددة قد يكون �أبرزها
االعتبارات ال�سيا�سية».
واع��ت�بر ���ش��دي��د �أن ���ص��ن��اع��ة الأل��ب��ان
والأجبان من ال�صناعات الغذائية الأكرث
طلب ًا يف الأ�سواق� ،إذ تدخل يف �صلب غذاء
اللبنانيني .وا�شار اىل �أنها ت�شهد تطوراً
م�ستمراً ،حيث ت�صنع امل�صانع منتجات
جديدة كانت ت�ستورد يف ال�سابق كاحلليب
املع ّقم وال��ل�بن بالفاكهة ،كما تعمل
على �إدخال منتجات جديدة �إىل خطوط
الإنتاج» .ولفت �إىل �أن «هذا الأمر �ساهم
يف جذب اال�ستثمارات �إىل القطاع».
ونوه �شديد بالتطور واحلداثة املوجودة
ّ
يف القطاع ،والتي ت�ساهم يف تقدمي �إنتاج
متنوع وعايل اجلودة.
ّ

�سنـرت جديتـــا
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مقابلة
الشركة العالمية لللحوم  50 ..عام ًا من النجاح والتميز

الناطور :خطونا بإتجاه االسواق العالمية

هكذا كان القصابون يبيعون اللحم في الشوارع

الإ��صرار على العمل اجلدي وحكمة
ال�صرب على املتاعب دفعتا �سميح
الناطور اىل ت�أ�سي�س ال�رشكة العاملية
للحوم �أوائ��ل ال�سبعينات .و�ضمن
تفاين الناطور ،واخال�صه ،و�صدقه
ومثابرته على العمل على مدى 50
عام ًا من النجاح والتميز ،ا�ستمرار
ا�سمه يف ال�سوق املحلي واخلارجي.
وك��ان الناطور ب��د�أ العمل يف �سوق
النورية يف �ساحة ال�برج ،وم��ن ثم
تو�سع بن�شاطاته التجارية وبنى
�أول �سوق جتاري ببريوت يف منطقة
سميح الناطور
�سبيني�س.
ومع بدء احلرب اللبنانية ،انتقل الناطور للعمل يف مكان �آخر يف
بريوت ،فبنى من ماله اخلا�ص واح�سا�سه بالوطنية وامل�س�ؤولية
وحفاظ ًا على النا�س ثاين �سوق جتاري للحوم خدم زبائنه على
مدى  10اعوام.
ومع عودة الدولة �إىل احلياة العامة بعد �إنتهاء احلرب اللبنانية
امل�ؤملة ،قدمت الدولة م�رشوع �سوق اللحم وهو من تراث بريوت
العتيقة ،ا�سمه �سوق النورية و�سوق ابو الن�رص وبوابة يعقوب،
وهذا ال�سوق ي�شمل بتنوعه �سوق اللحوم و�سوق الدجاج و�سوق
ال�سمك و�سوق للخ�ضار واملواد الغذائية ،ون�ش�أ امل�رشوع بدرا�سة
من �رشكة ابو غزايل عام .1994
تو�سع الناطور بن�شاطاته التجارية اخلارجية حيث انطلق �إىل
�سوق �إيرلندا و �شحن اللحم الإيرلندي املربد الطازج �إىل لبنان.
ثم فتح �سوق يف الربازيل و كان �أول من �شحن اللحم الربازيلي
الطازج و املربد �إىل لبنان .جناح الناطور مل يتوقف عند هذا
احلد ،بل احلقه بخطوات ا�سترياد اخرى من ال�صني واالمارات
ونيوزيالندا وا�سرتاليا والهند ،مما و�ضع ال�رشكة يف موقع نافذ
وقوي يف جتارتها.
بالإ�ضافة �إىل هذا ،قامت «ال�رشكة العاملية» بالرتكيز على
ال�سوق الداخلي يف بريوت و القيام ب�أعمال الذبح للبقر والغنم
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السوق الذي بناه الناطور من ماله الخاص وانطالقًا من احساسه بالوطنية والمسؤولية والذي
خدم الزبائن على مدى  10سنوات

مشروع سوق اللحم الذي قدمه سميح الناطور للدولة وهو من تراث بيروت العتيقة اسمه سوق النورية
وسوق ابو النصر وبوابة يعقوب ويعتبر هذا السوق سوق لحم ودجاج وسمك وخضار ومواد غذائية

املحلي الطازج ب�شكل يومي وذل��ك لإر�ضاء الزبائن وتوفري
وت�سهيل �أعمالهم حيث يتواجد داخل ال�رشكة جميع انواع االنتاج
من حلوم �أبقار و�أغنام ومواد غذائية.
اال ان هذا النجاح الباهر ،عكرت �صفوه احلمالت املغر�ضة التي
�شهرت بـ»الناطور» وو�صفته بـ»بائع اللحم الفا�سد» ،لكن حكمة
ال�صرب عند الناطور جتلت ب�إجابته على هذا االتهام بالقول« :لو
مل اكن موجود يف هذه امل�صلحة ،م�صلحة اللحومات ،عن خربة
 50عام ًا ،لكانت العامل اكلت حلوم فا�سدة».
50

“بانينو” ..قصة فرن بدأت من أفريقيا وحطّ ت في لبنان

غنطوس :نواكب العصر والحداثة
بد�أت رواية «فرن بانينو» من
�أفريقيا عام  ،1957مع عمل
يو�سف غنطو�س يف �صناعة
الرغيف م�ستخدم ًا خمبزاً �صغرياً
يعمل على احلطب .وبعد 10
�أعوام ،ويف عام  1967ومع عودته
�إىل بلده الأم� ،أن�ش�أ فرن ًا حتت
�إ�سم «فرن �أبو عادل» ليطوره
بعد  12عام ًا يف عام  1979عرب
�إن�شاء �أول خمبز �آيل يف ال�رشق
الأو�سط حتت ا�سم «�أفران ي�شوع
احلديثة».
ال تزال رحلة �آل غنطو�س يف عامل �صناعة
الرغيف م�ستمرة حتى اليوم� ،إذ �سار نزار
فطور
يو�سف غنطو�س على طريق والده ّ ،
ف��رن وال��ده و�أن�ش�أ فرن ًا حديث ًا يراعي
ك��ل امل��وا���ص��ف��ات الأوروب���ي���ة و��شروط
ال�سالمة والنظافة كافة حتت ا�سم جديد
« »PANINOليواكب الع�رص ويكون هذا
الفرن ثمرة عمل الأ��سرة على مدى 60
عام ًا.
و�أ�����ش����ار ن�����زار غ��ن��ط��و���س يف ح��دي��ث
لـ«ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل �أن «بانينو»
ي�صنع الرغيف اللبناين،من اخلبز الأبي�ض
بجميع �أحجامه وخرب القمحة الكاملة
وك��ل �أن����واع خبز ال��داي��ت والإف��رجن��ي
واحللويات العربية والأجنبية .ولفت
�إىل �أنه عمد �إىل �إدخال عدد من املواد
الغذائية �إىل ال�صالة التي يعر�ض فيها
�إن��ت��اج بانينو ب��ه��دف تلبية حاجات
الزبائن �أك�ثر �إ�ضافة �إىل مقهى قادرة
على ت�أمني راحة الزبائن.
و�إذ ك�شف غنطو�س �أن لـ«بانينو» فرعان
يف دبي والكويت يعمالن حتت ا�سم خمبز
الأرز منذ عام  ،1997لفت �إىل عدم وجود
�أي خطط م�ستقبلية للت�صدير �إىل العامل
العربي� ،إمنا �سرتكز ا�سرتاتيجية الت�صدير

على الأ�سواق الأوروبية عرب خدمة البيع
على الإنرتنت.

معوقات

و�أ���ش��ار يف معر�ض مقارنته لل�سوقني
اللبنانية والعربية �إىل �أن ال�سوق العربية
مفتوحة ووا�سعة� ،إذ يفوق �إنتاج كل من
فرين الأرز يف دبي والكويت فرن بانينو،
و�شدد على �أن املناف�سة يف لبنان �أقوى
ّ
نظراً لعدد الأفران الكبري وما تتمتع به
من ماكينات حديثة متيز �إنتاجها بجودة
عالية.

تميزت انطالقة بانينو
بزخم كبير نتيجة تطوير
المنتجات وإضافة صناعات
جديدة
تتسم السوق اللبنانية
بمنافسة قوية نظر ًا لعدد
األفران الكبير وجودة اإلنتاج
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وا�شار �إىل وجود عدد كبري من املعوقات
التي تواجه العمل �أبرزها التعقيدات يف
القوانني التي حتد من ق��درة ال�صناعي
على التطور والتو�سع .واعترب �أن م�س�ألة
ارتفاع �أ�سعار املحروقات عوجلت مع
انخفا�ض �أ�سعار امل�شتقات النفطية ،كما
�أن م�س�ألة ج��ودة الطحني عوجلت مع
تطور املطاحن على مر ال�سنوات.
و�أ���ض��اف�« :إ���ض��اف��ة �إىل ه��ذه امل�شاكل
واملعوقات ،ي�برز مت�سك ال��دول��ة ببقاء
الرغيف خط ًا �أحمر ،ولذلك عند �أي ارتفاع
ل�سعر الطحني عاملي ًا ت�ضطر الدولة �إىل
تخفي�ض زنة ربطة اخلبز �إىل �أن و�صلت
�إىل  900غ��رام .ومعظم ال�شعب يظن �أن
الأف���ران تتالعب ب��ال��وزن وه��ذه لي�ست
احلقيقة ،الطحني هو م�شكلتنا».

تفاؤل بالمستقبل

ويف رد على �س�ؤال حول النزوح ال�سوري
وت����أث�ي�ره ع��ل��ى ح��ج��م الإن���ت���اج ،ق��ال
غنطو�س« :للنزوح ال�سوري و�أث��ره على
الإ�ستهالك وج��ه��ان ،الوجه الإيجابي
متثل يف ارت��ف��اع الإ�ستهالك علم ًا �أن
الأفران املنت�رشة يف املناطق ال�شمالية
والبقاعية هي التي ا�ستفادت من هذه
الزيادة� .أما الوجه ال�سلبي فيتمثل يف
ع��دم وج��ود كمية طحني كافية لتلبية
هذا الإ�ستهالك الكبري ،ما ا�ضطر الدولة
�إىل احلد من الدعم املقدم �إىل �أ�صحاب
الأفران ،وهذا طبع ًا �أحلق �أ�رضاراً بهم �إذ
�إنهم ظلموا عندما �أ�صبح حواىل % 25
من الطحني امل�ستخدم حراً وغري مدعوم.
و�أت��ى قرار الدولة هذا ليقول لأ�صحاب
تقووا عملكم».
الأفران :ممنوع �أن ّ
و�أع����رب غنطو�س ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه الكبري
بامل�ستقبل ،فاجلودة وال�صدق �ضمنا
ا�ستمرارية �أف���ران ي�شوع التي حتولت
�إىل «بانينو» ،ع�رشات ال�سنوات  ،وطبع ًا
«بانينو» لن يحيد قيد �أمنلة عن هذين
طور املنتج
املعيارين ،كما �أن «بانينو» ّ
ب�شكل كبري ،و�أ�ضاف �صناعات جديدة،
وهذا �سيعطيه زخم ًا �أكرب.
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�رشكة ال�شمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�شتقات الحليب

Milk-Chees & Dairy Products

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

St-alchimal@hotmail.com

مقابلة
«فوديكو»  ..الجودة العالية جعلتها «الخيار األمثل»

زيدان :العالمية طموحنا
األسواق الخارجية

على الرغم من ان عمرها مل يتعد
الـ 16ع�رشة عام ًا ،اكت�سبت �رشكة
«فوديكو» والءاً عاملي ًا بف�ضل
الإرادة والعزمية التي مكنتاها من
تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة .كيف
ال ،وهي لي�ست �إال ثمرة خربة  30عاما
يف جمال ت�صنيع الآالت واملعدات
للمواد الغذائية اكت�سبها «الأخوة
زيدان» من خالل احرتافهم �صناعة
ماكينات التحمي�ص وت�صنيع الغذاء
على ال�صعيدين املحلي والعربي.
بعد عمل دام �أكرث من ربع قرن يف جمال
�صناعة ماكينات التحمي�ص� ،أطلق «الأخوة
زي����دان» ع��ام « 1999م�صنع فوديكو/
كران�شي نات�س لتنتقل ال�رشكة �إىل �إنتاج
امل��ك����سرات اللبنانية يف م�صنع جمهز
ب�أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا الغذاء.
و�أك��د الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «الأخ��وة
زيدان» حممود زيدان يف حديث لـ«ال�صناعة
توجت خربة 30
والإقت�صاد» �أن «ال�رشكة ّ
عاما يف جمال ت�صنيع الآالت واملعدات
للمواد الغذائية وخ�صو�صا لتحمي�ص النب
واملك�رسات ب�إن�شاء م�صنعها حيث تقوم الآن
بتحمي�ص وتعبئة املك�رسات غلى �أنواعها
�إ�ضافة �إىل النب» .ولفت �إىل �أنه «مت جتهيز
امل�صنع ب�أحدث معدات الإنتاج وماكنات
التعبئة الأوروبية املعتمدة عامليا ويقوم
بعملية التحمي�ص فنيون متخ�ص�صون
حيث ي�ستخدمون طريقة التحمي�ص اجلاف
من دون �إ�ضافة �أي زيوت �أو مواد دهنية.
�أما التعبئة فتتم بوا�سطة �ضخ النيرتوجني
داخل الأكيا�س ملنع الت�أك�سد».
ووفق ًا لزيدان« ،يطمح القيمون على فوديكو
�أن تكون ال�رشكة �رشكة لبنانية رائ��دة
عاملياً ،تهدف �إىل حتقيق �أعلى معايري
اجل��ودة من خالل التزامها ب�أف�ضل طرق
التحمي�ص والتعبئة والتغليف».
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الجودة العالية التي يتمتع
بها إنتاج فوديكو «كرانشي
ناتس» شرّع أمامها أبواب
األسواق الخارجية
ضبط الجودة

و�شدد زيدان على �أن عمل ال�رشكة ين�صب
ّ
دائم ًا يف خانة احلفاظ على �شعار «اخليار
الأمثل»� ،إذ تعتمد ال�رشكة يف �إدارتها على
الأ�س�س العلمية املتطورة يف جمال التنظيم
ورقابة �ضبط اجلودة «.
و�أو�ضح �أن ال�رشكة تعمل على مراقبة
اجلودة عرب اختبار املنتجات من خالل
�أح���دث التقنيات املتطورة للحفاظ
على النظافة والنكهة يف ظل الظروف
املناخية املختلفة .كما جتري متابعة
دائ��م��ة مل��ه��ارات الإدارة ع�بر تطبيق
تقنيات �إداري���ة �أك�ثر كفاءة ل�ضمان
�رسعة عالية وخدمات ذات م�ستوى
عاملي ،وت�رشك فريق العمل يف دورات
تدريبية �سنوية مل��واك��ب��ة املعايري
الدولية� ،إ�ضافة �إىل البحث الدائم عن
�سبل تطوير املنتجات اال�ستهالكية
وا�ستحداث طرق جديدة لل�صناعة».
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وك�شف زيدان �أن اجلودة العالية التي يتمتع
بها �إنتاج «فوديكو» �رشع �أمامها الأ�سواق
اخلارجية ،فبعد �أن كان عام  2000يقت�رص
توزيع الإنتاج على ال�سوق املحلية ،توجهت
ال�رشكة عام � 2002إىل ال�سوق العراقية».
و�أ�ضاف« :يف عام  2004تو�سعت ال�رشكة
نحو املزيد من الدول العربية ،ويف 2008
امتدت �أ�سواقها نحو �أوروب��ا ،ويف 2011
نحو القارة الأفريقية� ،أما يف عام 2012
فتمكنت من ول��وج �أ�سواق منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لتحط عام 2014
يف القارة الأمريكية على �أن تتو�سع نحو
مزيد من الأ�سواق يف ال�سنوات املقبلة».
وقال« :من الطبيعي �أن يرافق هذا التو�سع
الكبري ،تطور يف الإنتاج بنمو قارب % 40
�سنوياً».
و�إذ �أك��د زي��دان �أن خط الإن��ت��اج يخ�ضع
لعدة خطوات من �ش�أنها �ضمان اجلودة
املمتازة و�أعلى معايري �سالمة الغذاء،
ك�شف �أن عملية الإنتاج تبد�أ بانتقاء �أجود
املواد اخلام واملكونات من جميع �أنحاء
العامل ،ومن ثم تخزينها يف م�ستودعات
ب��اردة للحفاظ على ن�ضارتها ،على �أن
يتم حتمي�ص املك�رسات يف امللح الناعم
امل��ك��رر با�ستخدام تقنيات التحمي�ص
التقليدية .وتابع« :يف وقت الح��ق ،يتم
ف�صل امل��ك����سرات م��ن امللح وتربيدها،
ومن ثم حتمل بوا�سطة ناقالت �إلكرتونية
�إىل �آالت التعبئة والتغليف التي تقوم
بتوزيعها بح�سب ال����وزن يف �أك��ي��ا���س
الأملنيوم �أو علب معقمة حمكمة الإغالق
حمقونة بالنيرتوجني ل�ضمان نكهة
امل��ك����سرات وامل��ح��اف��ظ��ة عليها يف كل
احلاالت املناخية ،ليتم بعدها نقل املنتج
النهائي �إىل ال�سوق الوطنية (خم��ازن
وف��ن��ادق و��شرك��ات ط�يران وم��ط��اع��م)...،
�أوت�صديره �إىل وكالئنا يف منطقة ال�رشق
الأو�سط والعامل عرب ق�سم الت�سويق الذي
ي��ت��وىل ت��وزي��ع امل��ن��ت��ج��ات �إىل خمتلف
املناطق اللبنانية وكذلك عمليات الت�صدير
�إىل اخلارج.

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636
P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net

مقابلة
«كرامبل» ..الجمالية الفائقة في صناعة الشوكوال

اسكندر :الواقع الصناعي في تراجع مستمر
يف رد على �س�ؤال عن الطرق التي تتبعها
امل�ؤ�س�سة للتعريف وت�سويق منتجاتها،
قال ا�سكندر« :تبد�أ عملية التعريف �أو ًال
بعر�ض من قبل مندوبنا يف الأ�سواق
وثاني ًا بالدعاية والإع�لان من و�سائل
الإع��ل�ام ومب�شاركتنا يف املعار�ض
اللبنانية والعاملية وبزيارتنا للأ�سواق
لعر�ضها والتعريف بها».

حماية القطاع

م ّيز «الإبداع واجلمالية الفائقة»
�إنتاج م�ؤ�س�سة كرامبل ل�صناعة
ال�شوكوال على مدى �سنوات،
فامل�ؤ�س�سة التي تهدف �إىل ابتكار
�أ�شهى �أنواع ال�شوكوال بجمالية
فائقة لزبائنها املنت�رشين يف
خمتلف الدول ،ت�صنع منتوجاتها
يدوي ًا لتوفري قدرة الت�صميم
والإبداع الق�صوى .و�أ�شار مدير
م�ؤ�س�سة كرامبل عادل ا�سكندر
يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» �إىل �أن «امل�ؤ�س�سة
حتر�ص على ا�ستخدام �أجود
�أنواع املكونات الفرن�سية لت�ؤمن
�إنتاج ًا بجودة عالية» .ولفت
�إىل �أن «اجلودة العالية والتطور
امل�ستمر ملنتجات كرامبل
�ساهما يف خلق �أ�سواق جديدة
عربي ًا وعاملي ًا وجنّبا امل�ؤ�س�سة
الت�أثريات ال�سلبية للجمود
احلا�صل يف الأ�سواق اللبنانية».
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و�أ�شار ا�سكندر �إىل �أن «قطاع ال�صناعات
الغذائية �سجل ن�شاط ًا ب��ارزاً يف الآونة
الأخ��ي��رة نتيجة امل���ب���ادرة ال��ف��ردي��ة
لأ�صحاب ه��ذه ال�صناعات و�سط دعم
حم��دود من قبل الدولة اللبنانية متثل
بتوقيع معاهدة التي�سري العربية التي
ت�سهل ت�صدير املنتوجات اللبنانية
�إىل ال��دول العربية وبع�ضها �إىل الدول
الأجنبية� ،إ�ضافة �إىل �إلغاء بع�ض الر�سوم
اجلمركية» .كما لفت غلى �أن «القطاع
يحظى بدعم جمعية ال�صناعيني �ضمن
الإم��ك��ان��ات امل��ت��وف��رة يف ظ��ل اجلمود
االقت�صادي والإ�ضطرابات الأمنية يف
لبنان والدول املجاورة».
ور�أى �أن «عدة �أ�سباب تقف خلف تراجع
الواقع ال�صناعي �أبرزها تقاع�س الدولة
يف حتمل م�س�ؤولياتها لدعم ال�صناعة
ككل».
ولفت �إىل «�أن الت�صدير �إىل الأ���س��واق
العربية وال��ع��امل��ي��ة ي�صطدم �أح��ي��ان�� ًا
ب�إرتفاع تكلفة الإنتاج الناجت عن عدة
عوامل منها �إرتفاع �سعر الطاقة و�سعر
اليد العاملة كذلك �أ�سعار املواد الأولية».
و�أ�ضاف�« :إرتفاع تكلفة الإنتاج يفقد
املنتجات اللبنانية قدرتها على املناف�سة
مع ال�سلع الأخرى امل�ستوردة �إىل لبنان
وال �سيما من الدول العربية وتركيا».
ور�أى �أن ع��ل��ى ال��دول��ة «�أن تتحمل
م�س�ؤولياتها و�أن ت�سارع �إىل حماية
ال�صناعة اللبنانية خا�صة الغذائية منها
وحماية هذا القطاع مبختلف ال�سبل منها:
ت�أمني الطاقة ب�أ�سعار متدنية ،ت�أمني
58

القرو�ض املي�رسة مل�ساعدة ال�صناعيني
يف حت�سني �صناعاتهم وم�صانعهم،
تخفي�ض ال�رضائب والر�سوم اجلمركية
على املواد الأولية �إن مل يكن الغا�ؤها،
معاملة ال���دول امل�����ص��درة �إىل لبنان
باملثل وخا�صة التي مت توقيع معاهدات
و�إتفاقات معها وحماية ال�سلع اللبنانية
من املناف�سة غري امل�رشوعة ،وتطبيق
معايري ال�سالمة الغذائية على جميع
امل�ؤ�س�سات اللبنانية للحد من مناف�سة
امل�ؤ�س�سات غري امل�ستوفية لل�رشوط».

سالمة الغذاء

و�إذ لفت �إىل �أن «غالبية ال�صناعات
الغذائية م�صنعة من منتوجات زراعية
فمث ًال ال�شوكوال والكوكيز واملر�صبان،
والتي هي من �إخت�صا�صنا هي منتجة
م��ن ن��ب��ت��ة ال��ك��اك��و وال���ل���وز واحل��ب��وب
وال�شمندر �أو ق�صب ال�سكر والذرة الخ هي
منتوجات زراعية وطنية وعاملية» ،ر�أى
�أن ال�صناعات الغذائية ت�ساهم يف �إزدهار
القطاع الزراعي �إن هي منت و�أزده��رت
وزاد الطلب عليها».
وت���اب���ع« :ك���ذل���ك ي��ن�����س��ح��ب �إزده�����ار
ال�صناعات الغذائية على �إزده��ار عدة
قطاعات �صناعية �أُخ���رى كاملعدات
ال�صناعية والورقية والكرتون والطباعة
والبال�ستيك� ،إذ حتتاج هذه املنتجات
�إىل التغليف والتعليب والتو�ضيب لت�صبح
جاهزة للت�صدير �إىل الأ�سواق».
ويف �سياق حديثه عن �سالمة الغذاء ،ر�أى
«�أن معايري و�رشوط �سالمة الغذاء يجب
�أن تطبق كاملة على قطاع ال�صناعات
الغذائية مب�ؤ�س�ساتها كافة وذلك ل�سالمة
املنتج اللبناين ولدميومته و�إزده��اره».
و�أو���ض��ح «�أن ���ص��ادارات القطاع �إىل
ال��دول الأخ��رى تتطلب معايري حمددة،
وبالتايل كلفة الإنتاج ال تت�أثر بتطبيق
هذه املعايري لأن ال�سلعة املنتجة �ستكون
عالية اجل��ودة� ،أم��ا امل�ؤ�س�سات التي ال
تطبقها فهي م�ؤ�س�سات دون امل�ستوى
املطلوب».

مقابلة
 ..Multi-national Business Coتطور متواصل منذ 1996

القيسي :ندرس تطوير صناعة الموازين في الشرق األوسط
�أ���س�����س ال�سيد و���س��ي��م قي�سي ع���ام �� 1996شرك��ة
( ،)Multi-national Business Co.املتخ�ص�صه يف جمال
�صيانة املوازين الإلكرتونيه .ومتكنت ال�رشكة منذ بداية
انطالقتها من الفوز بثقة الزبائن ما �ساهم يف تطورها من
حيث �أعمال ال�صيانة وخدمة مابعد البيع �إىل دخول �سوق
التجارة عرب اال�سترياد و�أخذ وكاالت من �رشكات �أجنبيه،
�إ�ضافة �إىل ت�سجيل ماركات جتاريه يف وزارت��ي ال�صناعة
والإقت�صاد والتجارة واحل�صول على �شهادات من م�صلحة
ميز منتجات ال�رشكة و�أعطاها
حماية امللكية الفكرية ما ّ
قدرات تناف�سية عالية لناحية املوا�صفات واجلودة.
و�أ�شار القي�سي �إىل �أن «التطور الذي �شهدته ال�رشكة �سمح لها
بتخطي احلدود اللبنانية� ،إذ بد�أت بالتو�سع يف عام 2012
نحو 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 بارزاً� ،أعلن �أن «ال�رشكة
متكنت يف هذا الإطار ،من عقد اتفاق مع �أكرب �رشكتي ت�صنيع
موازين يف الأرجنتني وبناء على هذا الإتفاق �أ�صبحت MBC
ال ح�رصي ًا لهما يف ال�رشق الأو�سط.
وكي ً
وك�شف القي�سي �أن «ال�رشكة تدر�س م�رشوع تطوير �صناعة
املوازين يف ال�رشق الأو�سط م�ستقبليا» ،و�أعلن �أن «ال�رشكة
�أ�صبحت ع�ضواً يف اجلمعية الدولية للوزن والقيا�س.»ISWM
MBC

المضاربة الصينية

وعن امل�شاكل التي تعرت�ض عمل ال�رشكة ،قال قي�سي «لي�س
خافي ًا على �أحد �أن القطاع ال�صناعي يعاين من �صعوبات
متنوعة وع��دي��دة كما غ�يره م��ن القطاعات الإقت�صادية
الأخرى».
و�أ�ضاف« :بالرغم من قلة التخ�ص�ص يف املجال الذي تعمل
فيه �رشكتنا حيث ال يتعدى ع��دد ال�رشكات العاملة فيه
الـ� 10رشكات ،عانينا ب�شكل
�أ���س��ا���س��ي م��ن امل�ضاربة
وحت��دي��داً م��ن امل�ضاربة
ال�صينية .فرتاجع القدرة
ال����شرائ��ي��ة ل���دى �رشيحة
كبرية من اللبنانيني ،جعل
م��ن املنتجات ال�صينية،
وب�سبب تدين �أ�سعارها ورغم
ت��دين ج��ودت��ه��ا ،مناف�سة
حقيقية ملنتجاتنا .ففي
ال�صني ،ت�ص ّنع امل�صانع
كميات كبرية� ،إ�ضافة �إىل
�أن تكلفة عنا�رص الإنتاج
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من طاقة ويد عاملة �أدنى من التكلفة يف لبنان».
وتابع« :م��ع الوقت والتجربة مل�س الزبائن ال��ف��وارق بني
املنتجات ،والحظوا اجلودة العالية التي تتمتع بها منتجاتنا،
وبالتايل �أدركوا �أن التفاوت يف الأ�سعار �أمر عادل بالن�سبة
�إليهم و�إىل �أي م�ستهلك �آخر».
و�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة ت�ضم ق�سم ًا خلدمه مابعد البيع يقوم
ب�أعمال فح�ص وتدقيق يف �أوزان املوازين والأعطال ووو�ضع
تقارير عن كل حالة على حدا».
واذ ر�أى انه با�ستطاعة احلكومة تطبيق عدد من االجراءات
والتوجيهات التي من �ش�أنها دعم القطاع والنهو�ض به
ال ���س��ي��م��ا ان���ه ا���ص��ب��ح من
م�����س��ت��ل��زم��ات اي ��شرك��ة
�صناعية كانت او جتارية
مهما كان حجمها ،ك�شف
القي�سي ع��ن ال�سعي اىل
ت�أ�سي�س نقابة ا�سوة بباقي
ال��ن��ق��اب��ات هدفها و�ضع
���ش�روط تتعلق بنوعية
وموا�صفات املوازين التي
ت��ت�لاءم م��ع م��وا���ص��ف��ات
ال�سوق املحلي وال���دويل
و����ص���و ًال اىل ت�صنيعها
حملي ًا.
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Electronic Scale مو�زين �إلكترونية
High Technology At Your Service
General Features:

> Electronic scale with built-in printer.
> Easy to use.
> Helpig and operating guides standing on screen.
> Interactive menus.
> 4 simultaneous sellers.
> 60 shortcuts to products (30+30).
> Sum of weighable and non-weighable items.
> Constant queries of the total amount of sales.
> Pre-packing function.
> Data storage protected against power outages.
> Backlit LCD display of large size and high-tech.
> Customizable advertisements and legends.
> Access in user/manager mode.

Made in
Argentina

>> Thermal printer mounted
on a strong stainless steel structure
in order to have more printing endurance.
>> Printing Speed: 100 mm/s
>> Works with receipts and labels
>> OPTIONAL WEIGHING SYSTEM
Connection to external
Load cell or platform scale

>> Activated by keyboard with
user log alternated
with internal load cell

Lebanon: Mazraa Saliba St. Dayeh Bldg. Ground Floor: +961 1 659697
Fax: +961 1 659697 sales@mbc-lb.com Tripoli: +961 3 369 143
K.S.A Jeddah: +966-26457003 info@fyalhalees.com

مقابلة
 27 ..Tony’s Foodعام ًا من التطور المتواصل

شرفان :تكريس «السالمة» يحتاج إلى جهود الدولة
م�ضت �سبع وع�رشون عام ًا على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة «�رشفان التجارية»
مل�صنعها� ،سنوات عمل خاللها �صاحب امل�ؤ�س�سة طوين �رشفان بجد
متوا�صل ،فط ّور م�صنعه ومنتجاته يف �آن واحد .فامل�صنع الذي بد�أ عمله
عام  1988بت�صنيع ماء الزهر وماء الورد وعجينة املغربية �شهد تطورات
كثرية ليتما�شى مع املعايري الأوروبية والعاملية ويلبي حاجات ال�سوق
ب�إنتاجه ما يقارب الـ � 32صنف ًا حتت ا�سم «طونيز فود».
«متابعة ال�سوق» هي العامل الأ�سا�سي الذي يرد �رشفان جناح م�ؤ�س�سته
�إليه� ،إذ ا�شار �إىل �أن «رعايته الدائمة للعمل ومالحقته ملتطلباته
ومتابعة حاجات الزبائن عن كثب وم�شاركته يف املعار�ض العاملية
ك�سيال وهوريكا وغلف فود مكنته من تطوير �إنتاجه و�صناعة وابتكار
كل ما حتتاجه ال�سوق يف لبنان واخلارج».
لفت ��شرف��ان يف ه��ذا الإط����ار �إىل �أن
«امل�ؤ�س�سة ت�صدر ما يقارب الـ % 25من
�إنتاجها �إىل العراق و�أفريقيا وفرن�سا
وليبيا ودبي» ،و�أعلن �أن «امل�ؤ�س�سة تتطلع
با�ستمرار لالنفتاح على �أ�سواق جديدة
معتربة �أن اجلودة العالية التي تتمتع بها
وحيازتها على �شهادتي االيزو 22000
والها�سب التي ت���ؤك��د تطابق الإن��ت��اج
مع �أعلى املعايري يف عامل ال�صناعات
الغذائية �سيكونان مبثابة بطاقة مرور
�إىل الأ�سواق التي مل تدخلها ال�رشكة بعد».
و�إذ �أ�شار اىل �أن القيود املفرو�ضة على
لبنان بالن�سبة �إىل ت�صدير اللحوم
والأج��ب��ان تعيق الت�صدير �إىل اخل��ارج،
دع��ا �إىل تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل
يف االتفاقيات الدولية ،فال�صناعي ال
يحتاج �إىل م�ساعدات بقدر ما يحتاج �إىل
رفع الت�صدير �إىل اخلارج.
و�أك��د �رشفان �أن هناك حتديات كثرية
تواجهه ك�صناعي لبناين وتكمن يف �أب�سط
الأ�شياء التي يحتاجها م�صنعه بدءاً من
املاء والكهرباء واخلدمات التي تقدمها
الدولة ككل .ور�أى �أن �أكرث ما يحتاجه
لبنان ثقافة �صناعية متكن �أ�صحاب
القرار من �سلوك الطريق ال�صحيحة يف
التعاطي مع ال�ش�ؤون ال�صناعية .وقال:
« ال �أمل من معاجلة التحديات ما دام
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لبنان مل يقف على رجليه بعد ،فاليوم
نلحظ ت�رشذم ًا يف التعاطي مع �ش�ؤون
القطاع من قاعدة الهرم �إىل ر�أ�سه».

سالمة الغذاء

واعترب �رشفان �أن الت�أثريات ال�سلبية
حلملة وزارة ال�صحة والتي ك�شفت عن
ف�ساد يف بع�ض م�صانع الغذاء كانت
كبرية على القطاع ،وال �سيما يف الأ�سواق
اخلارجية .و�إذ �أكد �أنه ك�صناعي ي�ؤيد
احلملة التي من �ش�أنها �ضبط امل�صانع،
دعا الدولة �إىل التدخل ل�ضبط الأ�سواق
ومنع و�صول املواد الفا�سدة �إىل امل�صانع.
وق��ال« :على الدولة تقدمي م��واد �أولية
�سليمة ،ليكون الإنتاج �سليم ًا .من املعيب
�أن ن�ستلم الطحني من الدولة ونفاج�أ
عند الفح�ص بنتائج �سلبية .كثرية هي
امل�صانع التي �سبقت الدولة �إىل م�س�ألة

على الدولة تطبيق
مبدأ المعاملة بالمثل
في اإلتفاقيات الدولية
فالصناعي يحتاج إلى رفع
التصدير إلى الخارج
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�سالمة ال��غ��ذاء وتعمل وف��ق�� ًا ل�رشوط
�شهادة االيزو ،وهنا يكمن ال�س�ؤال� ،أين
دعم الدولة لأولئك ال�صناعيني؟ ملاذا ال
يتنا�سب احلد الأدنى من تقدمياتها من
كهرباء ومياه مع �شهادة االيزو؟ ملاذا
ال ت�سهل الدولة عملية �إجراء الفحو�صات
الطبية للعمال ،ملاذا ال تدعم ال�صناعي
يف هذا املجال؟ ملاذا مل تتفق الدولة مع
�رشكات �أجنبية بهدف دعم ال�صناعيني
يف �إن�����ش��اء خم��ت�برات لإج���راء فحو�ص
للإنتاج قبل خروجه من امل�صنع؟
كل هذه الأ�سئلة بر�سم الدولة ،لأن تكري�س
�سالمة الغذاء يحتاج �إىل جهودها».
و�أ���ض��اف« :ال ميكن للدولة �أن حتا�سب
ال�صناعي �إذا كانت غائبة عن ال�سمع كل
هذه ال�سنوات وال تقدم احلد الأدنى من
الدعم ل��ه ،فلتخف�ض ال�رضائب ،وتقدم
الت�سهيالت لكي يتمكن من تطوير عمله.
كل اجلهود ال�صناعية تت�سم باملبادرة
الفردية يف حني ال ميكن لل�صناعي �أن
ي�سجل يف ال�ضمان وال يحق له بتعوي�ض
ال�شيخوخة .من يقف �إىل جانب ال�صناعي
وي�ساعده يف �شيخوخته؟»
وختم �رشفان بتوجيه حتية حمبة و�شكر
�إىل وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن،
معترباً �أنه «الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب».

�أفران ال�سالم زغرتا � -شركة عبد الله غروب �ش.م.م

s.a.r.l

Al-Salam Bakery - Abdullah Group Inc.

لبنان ال�شمايل  -زغرتا � -شارع العام  -بناية عبداهلل
هاتف - 961 3 331500 :فاك�س961 6 665501 :
E-mail: nabil_adallah84@hotmail.com

مقابلة
محامص األمين  55 ..عام ًا من العطاء وال يزال “القلب عالقلب”

األمين :صناعيو لبنان سفراء جديرون بالتقدير
مع املنتجات العربية والرتكية التي حتظى بدعم كبري من الدولة».

مشكالت طارئة

«القلب عالقلب» ،حتت هذا ال�شعار تعمل �رشكة
حمام�ص الأمني التي بد�أت رحلتها عام 1960
مع م�ؤ�س�سها عبد القادر �أمني الذي دفعه حبه
و�إخال�صه لعمله يف العام � 1976إىل �إن�شاء حمم�صة
�صغرية تقوم بتحمي�ص املك�رسات و�إر�سالها �إىل
البيوت لتعبئتها.
لي�ست رحلة �آل الأمني يف عامل املحام�ص �سوى
عبارة عن جناحات متكررة ومنو متوا�صل ،ت�شكل
م�صانع ال�رشكة الت�سعة التي تعمل وفق ًا ل�شهادة
اجلودة العاملية الأيزو وفروعها الثالثة ع�رش
دلي ًال وا�ضح ًا عليهما.

ولفت الأم�ين �إىل «�أن قطاع ال�صناعات الغذائية يف لبنان عامة
وال�شمال خا�صة ُيعاين من م�شكالت مهمة وطارئة �أهمها وجود
ُرخ�ص ،اخلالف
العن�رص الأجنبي املناف�س لل�صناعي اللبناين امل ّ
ال�سيا�سي الذي ينعك�س �سلب ًا على احلركة الإقت�صادية وال�سياحية،
غياب الإعالم ال�سياحي الفاعل خا�صة يف ما يتعلق مبنطقة ال�شمال
والتي فيها الكثري من �أماكن اجلذب ال�سياحي املهمة ،الكلفة العالية
على املنتج التي يتكبدها ال�صناعي يف غياب الكهرباء واللجوء �إىل
املولدات اخلا�صة ،والغياب الفعلي لدعم ال�صادرات اللبنانية ما ُيخرج
ال�صناعي املتو�سط القدرة عن النمو والتطور و�إمكانية الت�صدير»
ور�أى «�أن تطبيق �رشوط �سالمة الغذاء يعود �إيجاب ًا على �سمعة
املنتج اللبناين ب�شكل عام وعلى ال�صناعي اللبناين ب�شكل خا�ص
فبمجرد وجود �رشوط ومعايري مطبقة هذا يعني �سالمة غذائية وثقة
بال�سلعة ،فهناك �رشكات كثرية تطبق موا�صفات اجلودة و�سالمة
الغذاء على نف�سها �إميان ًا منها ب�أنها هي الرابحة �إذ كلما ارتفعت
معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية ارتفعت �أ�سهم الثقة لدى امل�ستهلك
جتاه ال�سلعة وكل زيادة يف الكلفة على املنتج ب�سبب املعايري تعود
بالربح املعنوي واملادي يف زيادة املبيعات لدى ال�رشكة وترفع
من �سمعتها».

التوجهات المستقبلية

ويف رد على �س�ؤال عن التوجهات امل�ستقبلية لإعادة التوازن �إىل
ولعل �أهم معايري هذا النجاح� ،إميان القيمني على ال�رشكة بالقطاع القطاع ال�صناعي ،قال الأمني�« :إن ال�صناعات الواردة �إىل لبنان
ال�صناعي� ،إذ ي�صف مدير عام «حمام�ص الأم�ين» احل��اج �أحمد ال تخ�ضع ل�سيا�سة توازن الوارد وال�صادر فعلى �سبيل املثال قطاع
الأمني ال�صناعيني بـ»ال�سفراء اجلديرين بالتقدير حيث يرفعون من املفرو�شات يعترب من �أه��م القطاعات الرتاثية اليدوية ال�صنع
وح�سن العر�ض» .واعترب يف حديث تناف�سها املنتوجات امل�ستورة وامل�صنوعة �آلي ًا والتي من املفرت�ض
�ش�أن بلدهم باجلودة والإتقان ُ
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �أن «الإقبال العاملي على املنتوجات �أن تكون اجلمارك عليها عالية حلماية ال�صناعة الوطنية  .و�أي�ض ًا
الغذائية اللبنانية و�سام يجب �أن ُيدعم من قبل وزارة ال�صناعة على م�ستوى الزراعة ،كان الفول ال�سوداين (الف�ستق عبيد) ُيزرع يف
ووزارة الإقت�صاد بجميع الإمكانات املُتاحة».
�سهل عكار بكميات كبرية ويعود على املزارعني مبردودٍ وافر �إال
ور�أى الأم�ين «�أن الن�شاط البارز وامللحوظ يف �صادرات قطاع � ّأن فتح باب الإ�سترياد من الدول العربية كم�رص مث ًال ومن دون �أي
ال�صناعات الغذائية عام  2013و 2014لي�س �إال انعكا�س ًا ل�سوء جمارك ق�ضى على تلك الزراعة التي تعتا�ش منها مئات العائالت».
الو�ضع الإقت�صادي املرتدي يف الداخل والذي غيرّ البو�صلة لدى �إقرتاحاتي �أن تقوم الدولة بدعم املزارع بدورات ت�أهيلية للح�صول
ال�صناعيني �إىل الإه��ت��م��ام بالت�صدير من
على �أج��ود الأن���واع ،وفتح �أب���واب الت�صدير
اجل �إقامة توازن يف الإي��رادات لدعم الركود
بدعمه مالي ًا مبنح وتقدميات على كل طن يتم
اإلقبال العالمي على
الإقت�صادي وحماولة الإ�ستمرار والبقاء يف ظل
ت�صديره ،وتعديل بند اجلمارك على الأ�صناف
تيار اخلالفات ال�سيا�سية والأو�ضاع ال
امل�ستوردة املناف�سة ،هذه الأ�سباب والو�سائل
�رضيبتها».إقليمية المنتجات اللبنانية وسام
التي حتيط بنا وندفع جميع ًا
ت�ساهم يف مكافحة البطالة وارتفاع م�ستوى
و�أ�شار �إىل �أنه «على رغم كل نقاط القوة التي على الوزارات دعمه بجميع اجلودة وفتح �أبوب الت�صدير من خالل متكني
يتمتع بها املنتج الغذائي اللبناين �إال �أنه يعاين
امل��زارع من امل�شاركة يف املعار�ض الدولية
ُتاحة
م
ال
اإلمكانات
من �ضعف كبري يف القدرة التناف�سية مقارنة
املدعومة من الدولة».
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�شركة بول دور �ش.م.ل

جبل لبنان  -ال�شويفات  -التريو
هاتف - 961 )5( 480535 :فاك�س - 961 )5( 480536 :خليوي961 )3( 312042/3 :
E-mail: poule-dor@hotmail.com - Website: www.poule-dor.com

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

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

مقابلة
شوكوال ماتادور  68 ..عام ًا من النجاح كلّلتها إنجازات محلية وخارجية

زيعور :الدعم الرسمي مفقود

يحفل �سجل �شوكوال ماتادور بالإجنازات املحلية واخلارجية ،فمع
انطالقة العمل عام  1947ت�صدرت «ماتادور» املركز الأول يف �صناعة
قوالب ال  5كلغ ،ومتكنت من خالل التطور امللحوظ الذي �شهدته من
املحافظة على هذا املركز على مدى  30عام ًا من دون مناف�س .و�أ�شار
ح�سن زيعور يف هذا الإطار �إىل �أن املاكينات املتطورة وامل�ستوردة من
�سوي�رسا مكنت ماتادور من �إنتاج �أهم و�أجود �أنواع ال�شوكوال .ولفت �إىل
ان تو�سعة امل�صنع عام  1975رفعت من قدرته الإنتاجية و�ساهمت يف
تنويع الأ�صناف املنتجة التي باتت ت�ضم خمتلف �أنواع الفرمي�سيل
واملل ّب�س والعديد من الأ�صناف امل�صنعة يدوي ًا.
و���ص��ف زي��ع��ور ع���ام  2000بالعام
املف�صلي� ،إذ �سمح تو�سيع امل�صنع
ع��ل��ى م�ساحة  8000م�تر م��رب��ع يف
منطقة اجلنوب اللبناين ،ب�إطالق عجلة
الت�صدير �إىل اخلارج.
و�أ�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أن «غياب
اال�ستقرار يف ال�سوق املحلية ب�سبب
احلرب والظروف ال�صعبة التي مر بها
الإقت�صاد اللبناين ككل دفعتنا �إىل
التوجه نحو العامل العربي» .وق��ال:
«�أ�س�ست �رشكة خا�صة يف دبي م ّكنتني
من التوجه �إىل العامل العربي كافة كما
اهتممت بال�سوق ال�سعودية ف�أ�س�ست
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��شرك��ة �أخ���رى يف اململكة العربية
ال�سعودية كون ال�سوق ال�سعودية من
�أهم الأ�سواق الإ�ستهالكية يف العامل».
و���ش��دد زي��ع��ور على �أن «التو�سع يف
ّ
اخل���ارج �ساهم يف تو�سيع امل�صنع
حملي ًا ويف زي��ادة القدرة الإنتاجية.
فامل�صنع ال��ذي يقت�رص مبيعه على
البيع باجلملة ي�صنع خمتلف �أن��واع
ال�شوكوال �إىل جانب �أ�صناف �أخ��رى
عديدة لكل املنا�سبات».
و�أ�ضاف�« :إنطالقتنا وتو�سعنا ترافقا
مع م�شاركتنا يف خمتلف املعار�ض
الإقليمية والعاملية بهدف الرتويج
74

ال�سمنا ب�شكل فعال وبهدف رفع �إ�سم
لبنان عالي ًا ولت�أكيد احل�ضور اللبناين
القوي والفعال يف خمتلف املجاالت».
ور�أى زيعور�« :إن امل�شاكل التي يعاين
منها ال�صناعيون يف لبنان هي
م�شاكل مزمنة وكثرية ويتمثل �أهمها
يف غياب ال��دع��م الر�سمي لل�صناعة
اللبنانية ما يرهق كاهل ال�صناعيني
كما �أن ال��ظ��روف الأم��ن��ي��ة ال�صعبة
وامل�شاكل ال�سيا�سية جتعل ال�صناعيني
يدفعون الثمن غالي ًا».
و�أ����ض���اف« :ال��دع��م الر�سمي مفقود
وال��دول��ة اللبنانية متلهية مب�صاعب
�أخرى وم�شاكل عديدة ولذا نعتمد على
مبادرتنا الفردية من دون �أن ننتظر
�شيئ ًا من �أحد على عك�س الدول الأخرى
التي تدعم �صناعاتها ومنتجاتها
املحلية يف خمتلف املحافل العاملية».
و�شدد على �أن اجل��ودة هي من �أوىل
ّ
�أولويات ماتادور� ،إذ نركز كثريا على
املعايري العالية للجودة والنوعية.
ويف رد على �س�ؤال عن وج��ود خطط
م�ستقبلية ملتادور ،قال« :نحن نعي�ش
اليوم حا ًال من الرتقب والرتيث ريثما
ت�سمح الأو�ضاع املحلية والإقليمة كي
نبا�رش بتنفيذ عدة م�شاريع �سبق �أن
خططنا لها .على �أم��ل ان نتمكن من
تطبيقها على �أر�ض الواقع قريب ًا».

اخلبز ال�سحري

البقاع  -زحلة  -مك�سه � -أول �شارع قب اليا�س � -سنرت غزال ب «�أ»
هاتف - 961 )8( 541825 - 544155 :خليوي - 961 3 840048 :فاك�س961 8 544855 :
E-mail: painmagique@minero.net

مقابلة
شوكوال الروش  ..إنتشار محلي وعربي

طه :إلنشاء معاهد تل ّبي حاجة السوق
يعود انت�شار �شوكوال الرو�ش
يف ال�سوق املحلية والعربية
�أوال �إىل الإهتمام البالغ
بجودة املنتوجات ورفع
معدل هذه اجلودة من جهة
اختيار املواد الأولية� ،أو جلهة
حت�ضريها وت�صنعيها او جلهة
�إخراجها على الوجه الذي
يرغب به امل�ستهلك� ،إ�ضافة
�إىل الأ�سعار التناف�سية.
�أ�شار �صاحب �رشكة «الرو�ش» ل�صناعة ال�شوكوال فايز طه �إىل �أن
«امل�شاكل واملعوقات التي يتعر�ض لها عمل ال�رشكة تعود �إىل
النق�ص الكبري يف املهارات والكفاءات يف جمال العمالة املحرتفة
واملتدربة ،ما يدفعنا �إىل تدريب عنا�رص عادية وغري متعلمة
مهنيا» .واقرتح طه يف هذا الإطار «�أن تقوم الدولة ب�إن�شاء معاهد
ومدار�س مهنية قادرة على تلبية حاجة ال�سوق يف املهن املختلفة
التي تعاين نق�صا يف هذه الناحية».
ويف رد على �س�ؤال حول رفع القدرة التناف�سية لل�صناعة اللبنانية
يف الإ�سواق الداخلية واخلارجية ،قال« :ال�سوق �أ�صبحت �سوق ًا
عاملية بعد انهيار احلواجز والعوائق �أم��ام انتقال الأ�شخا�ص
والب�ضائع واخل��دم��ات .فلم يعد من املمكن تنمية القدرة على
املناف�سة وتطويرها يف حال اقت�صارنا على الت�صنيع اال�ستهالكي
فقط ،ويف حال اكتفائنا مبتابعة ما يجري من تطور �صناعي يف
العامل .ذلك �أن هذه احلالة التي نحن عليها ال ن�ستطيع معها اال
املواكبة واملتابعة لي�س غري ،وهذا ما يجعلنا نلهث وراء الآخرين
ويحملنا على �أن نرك�ض وراءهم ،ويحرمنا
لن�ستهلك ما ينتجونه،
ّ
من مناف�ستهم».
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و�أ�ضاف طه�« :إننا نرى انق�سام العامل �إىل
فريقني من الناحية ال�صناعية :فريق عامل
�صناعي وفريق عامل ا�ستهالكي� .أي �أن فريقا
�صناعيا متطورا ومتقدما هو الذي ميلك قاعدة
�صناعية قادرة على الإن�شاء والإبتكار ،وفريقا
م�ستهلكا متخلفا ال ميلك القاعدة ال�صناعية ما
يجعله تابعا وم�ستهلكا ملا ينتجه الآخرون.
�إن العامل ال�صناعي ميلك العلم واملعرفة
وميلك مراكز الأبحاث القادرة على �إنتاج كل
جديد من العلوم واملعارف املتعلقة بجميع
الأ�شكال ال�صناعية الناجتة من تلك الأبحاث
العلمية ،وهذه عاملية ولي�ست حكرا �أو �رسا
على �أح��د ،وميكن امتالكها يف ح��ال وجود
الإرادة والتخطيط .وقبل ذلك وجود احلافز
احلاد الذي يحمل على العمل والتنفيذ لتلك
الإرادة وذلك التخطيط .وهذا غري ممكن �إال بعد امتالك الأمة فكرة
كلية عن حياتها وعي�شها والتي مبوجبها يتحدد كل �شيء ،ويحفز
على �شيء .وعليه ف�إن هذه هي الطريقة لنتمكن من امتالك القدرة
على املناف�سة يف ال�سوق املحلية والعاملية .ولي�س كما يعتقد
الآخرون بفر�ض القوانني والقيود على ال�صناعة الأجنبية حماية
لل�صناعة الوطنية» .
وتابع« :ال�سوق العاملية واح��دة وال يفيد معها و�ضع احلواجز
القانونية واجلمركية ما يدفع النا�س �إىل التهريب وخمالفة
القوانني فاملناف�سة ال�صناعية تكون باجلودة العالية للمنتج،
وبالتجديد والإبتكار والإبداع ،وبالأ�سعار املناف�سة ،وبامل�ستوى
العايل يف التخطيط والتنفيذ .كما هو بالقدرة على تلبية حاجات
ال�سوق بكل ما تتطلبه».

تفاؤل بالمستقبل

وعن التفا�ؤل بامل�ستقبل ،اعترب طه �أنه من « غري املفيد �أن ن�شغل
انف�سنا بالتقديرات والتوقعات حتى و�إن كانت من معطياتها لأن
اهتمامنا يجب �أن ين�صب على التنمية والتطوير ب�إيجاد القاعدة
ال�صناعية يف البالد ،ولي�س بالتفا�ؤل �ضمن معطيات متخلفة
الهثة وراء الآخرين .والقاعدة ال�صناعية التي نريدها هي �إن�شاء
مراكز الأبحاث اجلادة يف البحث عن القوانني واخل�صائ�ص
املوجودة يف املادة ويف ما �أودعه اهلل تعاىل يف ال�سماوات
والأر�ض من تلك القوانني واخل�صائ�ص ،لأن يف الك�شف عنها
والتنقيب عليها ما ي�ش ّكل لنا قاعدة يف العمل والتخطيط يف
املجال ال�صناعي ويف غريه من جماالت احلياة».
(امل تر ان اهلل خلق لكم ما يف االر�ض جميع ًا) (امل تر ان اهلل
خلق لكم ما يف ال�سماوات وما يف االر�ض)
(و�صدق اهلل العظيم)
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«يوسف خليل وشركاه» ..خبرة  20عام ًا في رومانيا

خليل :همنا السوق اللبنانية وطموحنا الخليج العربي
«ال�صدق واجلودة والأمانة»
عوامل ع ّبدت طريق النجاح
امام م�ؤ�س�سة يو�سف خليل
و�رشكاه .فال�رشكة التي بد�أت
عملها يف �صناعة اجلبنة
عام  1981حققت النجاح
تلو الآخر ،اذ تتجه حالي ًا
من اال�سترياد نحو الت�صنيع
للداخل اللبناين.
مت�سلح ًا بتفا�ؤله الكبري ،حتدث يو�سف خليل �إىل«ال�صناعة
واالقت�صاد» عن دخول ال�رشكة يف م�رشوع الإنتاج للداخل
اللبناين وخطته املقبلة للإنفتاح على الأ�سواق العربية
والت�صدير اىل دول جمل�س التعاون.
ك�شف خليل عن وجود �صعوبات كثرية واجهت امل�ؤ�س�سة خالل
�سنوات تطورها ،قال« :حالي ًا الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي هو
امل�شكلة الأكرب ،ف�إ�ضافة �إىل ال�صعوبات املتنوعة التي تقف حائ ًال
�أمام تو�سع وتطور ال�صناعيني ،يدفع القطاع �رضيبة مرتفعة للو�ضع
ال�سيا�سي والأمني يف لبنان واملنطقة ،والذي يتجلى برتاجع حجم
ال�صادرات وتعرث عدد كبري من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية».

و�أ�ضاف»:تواجهنا �أي�ض ًا عوائق ت�رشيعية وقانونية �إ�ضافة �إىل
ارتفاع �أ�سعار اخلدمات املرتبطة بال�صناعة والت�صدير نتيجة
ا�ستمرار ممار�سة االحتكار يف عدد من املجاالت و�أ�سواق ال�سلع
واخلدمات مثل خدمات املرف�أ واملوا�صالت والكهرباء واملياه».
ور�أى �أن «على الدولة العمل توفري عنا�رص الإن��ت��اج ب�أ�سعار
مقبولة لل�صناعات وم�ستلزماتها وجماالت التو�ضيب والت�سويق
والت�صدير».

تطور مستمر

و�أعلن خليل �أنه «ال يخفى على �أحد اعتماد ال�صناعة ب�شكل كبري
على املبادرات الفردية للقطاع اخلا�ص يف ظل غياب �أي م�ساعدات
�أو تقدميات من احلكومة».
وتابع« :خربتنا التي اكت�سبناها من عملنا يف معاملنا يف رومانيا
على مدى  20عام ًا ،حيث كنا ن�صنع ون�صدر �إىل دول �أمريكا
و�أمريكا الالتينية ن�ستثمرها اليوم يف لبنان مع مت�سكنا الدائم
باجلودة العالية التي متيزت بها منتوجاتنا».
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�سعى دائم ًا �إىل التطور ،حيث يجري ا�سترياد
ماكينات حديثة ل�صناعة جبنة املوزاريال والعكاوي والبلغاري.
ولفت �إىل �أن امل�ؤ�س�سة تراعي يف عملها معايري �سالمة الغذاء حيث
تقوم بتحاليل دورية لإنتاجها يف املختربات اللبنانية .وت�شمل
هذه التحاليل املياه التي يتم ا�ستخدامها يف �صناعة اجلبنة
حيث يتميز امل�صنع بنظام مياه م�صمم وفق ًا للمعايري االوروبية
واللبنانية.

�شركة ا� .شاهني للحلويات

A.Shahine For Pastry

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

Sesame - Tahini - Candies - Halawa - Laukoum
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PINK & BLUE
ت�صميم �أروع الإك�س�سوارات الن�سائية
(�صنع يدوي)

مقابلة

«سهيل فخران فودز» تسلك طريق التوسع
فخران :الـ«ايزو  »22000قريب ًا
ميزت«اجلودة العالية» عمل �رشكة «�سهيل
ف��خ��ران ف���ودز» املتخ�ص�صة يف ا�سترياد
القلوبات على مدى �أكرث من ثالثني عام ًا،
ف�ساهمت �إ�ضافة �إىل امل�صداقية يف التعامل
يف ك�سب ثقة الزبائن و�أمنت لل�رشكة م�ساراً
متوا�ص ًال من التطور والتو�سع .و�أ�شار مدير
عام ال�رشكة �سهيل فخران يف حديث مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل �أن ح�سن الإدارة
وحر�صها الدائم على �إر�ضاء زبائنها من
جهة املنتج والتم�سك مبعايري الإل��ت��زام
وامل�صداقية كانت ع��وام��ل �أ�سا�سية يف
تو�سيع عمل ال�رشكة التي �أ�ضحت اليوم
من كربى ال�رشكات التي تتعاطى جتارة
اجلملة يف لبنان .و�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة منذ
ت�أ�سي�سها عام  1987مت�سكت مبعايري اجلودة
العالية ،ولذلك نعمد �إىل ا�سترياد كل نوع من القلوبات من بلد
املن�ش�أ ،فن�ستورد الكاجو من فيتنام ،واللوز من �أمريكا والنب من
الربازيل .»...
وك�شف فخران عن �سلوك �رشكته طريق التو�سع عرب التح�ضري
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مل�رشوع تعبئة وتغليف للمواد امل�ستوردة
ب�إ�سم ماركة م�سجلة ب�إ�سم ال�رشكة (رتاج).
وعبرّ عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل هذه اخلطوة
اجلديدة ،وقال« :ال�رشكة اتخذت هذه اخلطوة
تو�سع ومعطيات
بناء على ا�سرتاتيجية
ّ
وا�ضحة ،ف�إ�ضافة �إىل متتعها ب�شبكة زبائن
كبرية جداً لت�سويق الإنتاج ،تعمل ال�رشكة،
كما يف كل مرة ،يف �إطار معايري عالية حيث
قامت بتجهيز امل�صنع وفق �أعلى معايري
ال�سالمة والنظافة وجهزته ليتنا�سب و�رشوط
�شهادة ايزو  22000حت�ضرياً لنيلها» .وتابع:
�سيو�سع �آفاق ت�رصيف الإنتاج
«هذا بالطبع
ّ
لتتخطى لبنان وتطاول ع��دداً من البلدان
العربية ،الأوروبية والأفريقية».
ويف رد على �س�ؤال حول تزامن خطط ال�رشكة
التو�سعية مع الرتاجع ال��ذي ي�شهده الإقت�صاد اللبناين ،قال
ّ
فخران« :منذ عام  ،1987كان التفا�ؤل و�إمياننا بوطننا �سالحنا
الأوحد يف مواجهة التحديات كافة ،ونحن حتى اليوم مل نتخ َل
عن هذا الإميان ولذلك نحن م�ستمرون و�سنبقى هكذا دائم ًا».
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بسكويت البيك ..سعي متواصل نحو التطور

طفيلي :ننتج بجودة تضاهي اإليطالية
ا�ستهل طفيلي حديثه لـ«ال�صناعة واالقت�صاد» بالقول:
«م�صنعي يقع يف اجلنوب ،وطبع ًا �أخاف احلرب ،فقط �إمياين
بال�صناعة يجعلني �أ�ستثمر ر�أ�سمايل يف م�صنع حديث بقيمة
� 250ألف دوالر ،ويجعلني دائم ًا �أعمل با�ستمرار لتقويته
وتعزيزه».
ولفت �إىل �أن «م�صنعه ي�ص ّنع ب�سكويت للبوظة بجودة ت�ضاهي
اجلودة الإيطالية ،حيث يعمد �إىل ا�ستخدام مواد �أولية عالية
اجلودة .و�إذ لفت �إىل �أن من �ش�أن هذا الأمر رفع كلفة الإنتاج
وبالتايل �سعر املنتج� ،شدد على «عدم وجود �أي م�شكلة يف
ت�رصيف الإنتاج نظراً للجودة العالية التي يتمتع بها».
و�أعلن �أن « % 70من الزبائن يتم التعامل معهم عرب مندوبني،
حيث تعتمد ال�رشكة يف ت�رصيف الإنتاج على �شبكة من
الوكالء تغطي  % 70من الأرا�ضي اللبنانية وت�صل �إىل بريوت،
البقاع و�صيدا و�صور والنبطية وغريها من املناطق.
و�أ�ضاف« :كثرياً ما نتعر�ض خل�سائر ،ففي عام � ،2006أتلف
الإنتاج بكامله ب�سبب احل��رب ،ويف عام  2009ومع �إثارة
مو�ضوع جنون البقر توقف النا�س عن ا�ستهالك احلليب ما
كبدنا خ�سائر كبرية».
ّ
ويف رد على �س�ؤال حول مراحل تطور جديدة قد ي�شهدها
امل�صنع ،قال طفيلي�« :سعينا نحو التطور ال ميكن �أن يتوقف
يوم ًا ،ولكننا حالي ًا نلبي حاجات ال�سوق املحلية كاملة.
فعملنا مو�سمي ،يف � 20آذار نكون على �أمت اجلهوزية ونبد�أ
با�ستالم الطلبيات ،ما ي�ضطرنا لو�ضع ب�ضاعة يف امل�ستودع
لن�ستطيع تلبية حاجات زبائننا بالكامل ،رغم �أن هذا التدبري
قد يعر�ضنا خل�سائر كبرية عند ح�صول �أي خ�ضة كما ذكرت».
و�أعلن �أن «تطور ال�رشكة حالي ًا يتجلى ب�إتباع طريقة تغليف
للإنتاج مبتكرة �إيطالي ًا ،فمن خالل متابعتنا مع الزبائن
الحظنا �أن الب�سكويت لدى الباتي�رسيات معر�ض للهواء،
فقمنا بتغليف كل خم�س حبات من الب�سكويت بكي�س يحمل
�إ�سم امل�صنع وتاريخ الإنتاج ،ما ي�ضمن عمراً �أطول للإنتاج
ويحمينا ويحمي امل�ستهلك يف �آن واحد.

�إميانه العميق بال�صناعة وبراعته يف عمله
التي كر�ست �إنتاج ًا ي�ضاهي مبوا�صفاته اجلودة
الإيطالية ،حجزا ل�صاحب معمل ب�سكويت البيك
ف�ؤاد طفيلي مقعداً متقدم ًا يف �صفوف ال�صناعيني
املقاومني ،كما و�صفهم رئي�س جمعية ال�صناعيني
ال�سابق نعمة افرام.

فساد الغذاء

ويف رد على �س�ؤال حول حملة الف�ساد الغذائي التي قام بها
وزير ال�صحة وائل ابوفاعور ،قال طفيلي « :ما قام به الوزير
�أمر مهم جداً على �صعيد لبنان ككل .لكن التعامل مع الإعالن
عن امل�ؤ�س�سات املخالفة �أحلق �رضراً بها� ،أنا �شخ�صي ًا �أ�ؤيد
التدابري القا�سية بحقها بعيداً من الت�شهري».
و�أ�ضاف« :احلملة مل تطلنا كوننا كنا متوقفني عن العمل
ب�سبب طبيعة عملنا� ،إال �أننا جاهزون لأي اختبار فنحن
نراعي معايري ال�سالمة والنظافة مع ًا .نحن مع �سالمة الغذاء
ون�ؤيدها ،فنحن و�أوالدنا ن�أكل قبل م�ستهلكي منتجاتنا».

تطور الشركة حالي ًا يتجلى بإتباع طريقة
تغليف لإلنتاج مبتكرة إيطالي ًا ،حيث يتم
تغليف كل خمس حبات من البسكويت
بكيس ما يضمن عمر ًا أطول لإلنتاج
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مقابلة
«عواضة ترايدينغ»  ..إستمرارية قوامها التم ّيز والجودة

عواضةّ :
متجهون نحو مزيد من التوسع
متيز الأ�صناف امل�ستوردة وجودتها �ساهما يف ا�ستمرارية
ّ
�رشكة «عوا�ضة ترايدينغ» على مدى  12عام ًا ،فال�رشكة التي
تعمل اليوم على ا�سترياد وتوزيع ما يقارب الـ� 200صنف،
متكنت من التعامل مع �شبكة وا�سعة من الزبائن يف االرا�ضي
اللبنانية كافة من ال�شمال �إىل البقاع وب�يروت واجلنوب.
ووفق ًا ملدير عام ال�رشكة ح�سني عوا�ضة ،تتطلع ال�رشكة �إىل
مزيد من التو�سع على �صعيدي الأ�صناف والزبائن ،حيث
�أ�شار عوا�ضة �إىل �أن ال�رشكة ت�ستورد من ماركة New Land
التي تنتج ما ال يقل عن �ألف �صنف يف اخلارج ،ولفت �إىل
�أن ال�رشكة تعمل على ا�سترياد �أ�صناف جديدة �ست�ساعدها يف
ا�ستقطاب املزيد من الزبائن.

ال منافسة

وك�شف عوا�ضة �أن «املائتي منتج التي توزعها
ال�رشكة لي�ست كلها م�ستوردة� ،إذ �إن بع�ضها وال
�سيما املعلبات يتم ت�صنيعها عرب التعامل مع
�صناعيني يف لبنان».
و�أع��ل��ن �أن «ال�رشكة ال تتعر�ض للمناف�سة
كون املنتجات امل�ستوردة غري موجودة يف
ال�سوق اللبنانية بكرثة» ،و�أو�ضح �أن «ال�رشكة
تعمد �إىل ا�سترياد �أ�صناف مميزة كالبامليتو
و�صو�ص الدجاج والتبا�شكو .»...
ور�أى �أن «�سيا�سة التو�سع والتنوع امل�ستمرتان
ال��ل��ت��ان تتبعهما ال����شرك��ة على اال�صناف
امل�����س��ت��وردة ،حت��م��ي��ان عملها م��ن بع�ض
الت�أثريات ال�سلبية للرتاجع االقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان».

صعوبات متنوعة

و�أ�شار عوا�ضة �إىل «وجود
�صعوبات ع��دي��دة تواجه
عمل ال�رشكة �أبرزها الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي يف لبنان
ح��ي��ث ي��ع��اين اللبنانيون
م��ن ان��خ��ف��ا���ض ق��درات��ه��م
ال�رشائية� ،إ�ضافة �إىل الت�أخري الدائم يف التدابري
اخلا�صة بالعمل وخا�صة يف املرف�أ واجلمارك
�أو الدوائر الر�سمية».
وك�شف �أن «ال����شرك��ة �ست�شهد ت��ط��وراً يف
امل�ستقبل �إذ تعمل على ا���س��ت�يراد املزيد
من الأ�صناف ،كما �أنها تعمل با�ستمرار
على معاجلة ك��ل امل�شاكل التي
وقعت فيها ،ما �سي�ضمن
ا�ستمراريتها وي�ؤدي �إىل
انت�شار �أكرب و�أو�سع».

�شركة عوا�ضة ترايدنغ
�صيدا
مقابل ال�رساي احلكومي
هاتف961 7 750161 :
awada.trading@hotmail.com

مقابلة
“إكسترا فور”  ..الريادة في صناعة األفران اآللية

شكر :جودتنا عالية وأسعارنا تنافسية
اخلارجية ونالت على �أثرها �شهادة  CSAيف كندا و�أمريكا ،كما
ح�صلت على �شهادات عديدة من قبل خرباء عديدين يف العامل.
و�إذ لفت �إىل �أن «الرغيف الذي ت�صنعه ماكينات و�أفران «�إك�سرتا فور»
يتميز باجلودة العالية حيث ان فنيي ال�رشكة مدربون على كيفية
�صناعة اخلبز وعلى �إطالع وا�سع بكيفية تفاعل اخلبز اللبناين مع
تقلبات املناخ»� ،أعلن �أن «�أفران اخلبز التي ت�صنعها �إاك�سرتا فور تتميز
ب�سهولة ال�صيانة ومالءمتها لقدرات العمال الذي يعملون عليها».
و�شدد �شكر على �أن املوا�صفات العاملية التي تتمع بها �أفران اخلبز
التي ت�صنعها «�إك�سرتا فور» جعلتها الأكرث طلب ًا يف الأ�سواق الداخلية
كما اخلارجية ،و�أو�ضح �أن الأفران امل�صنعة ت�ستخدم خلبز الرغيف
اللبناين ولذلك  % 90من زبائن ال�رشكة هم من اللبنانيني .ولفت
�إىل �أن «الت�صدير يتم من لبنان
مبا�رشة �إىل العامل با�ستثناء دول
المواصفات العالمية التي
اخلليج حيث يوجد يف قطر ودبي
���ص��االت عر�ض لتلبية متطلبات
تتمتع بها أفران الخبز التي
ال�سوق اخلليجية .و�أعلن �أن ال�رشكة
تصنعها «إكسترا فور» جعلتها تن�شط حالي ًا يف �أ�سواق قرب�ص ،كندا
وفرن�سا حيث ي�شرتي ه�ؤالء الآالت
األكثر طلب ًا في األسواق
لت�صنيع اخلبز اللبناين ،كما يتم
الداخلية كما الخارجية
يف بع�ض الأح��ي��ان تطوير الآالت
لتتنا�سب م��ع نوعية اخلبز ال��ذي
يطلبونه.
متكنت �رشكة «�إك�سرتا فور» منذ ت�أ�سي�سها عام
واذ اعترب �أن التطور والإزدهار رافق عمل ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها� ،أ�شار
 1992من حجز مركز مرموق لها بني ال�رشكات
�إىل �أن الو�ضع الأمني غري امل�ستقر ي�ؤثر �سلب ًا يف كثري من الأحيان
الرائدة يف قطاع �صناعة الأفران وت�سويق اخلبز
على العمل �إذ يعيق جميء الزبائن �إىل لبنان .ويف حني لفت �إىل
عربي ًا حيث نالت عدة �شهادات نتيجة الإحرتاف
وجود مناف�سة �رش�سة ت�ضطر ال�رشكة خلو�ضها ،طالب الدولة بحماية
ال�صناعة و�إلزام اجلميع باحرتام القوانيني واتخاذ �أق�صى العقوبات
والتميز الذي �أبدته يف عملها .و�ضمت ال�رشكة على
ملن يخالفها .وقال« :منذ �أكرث من  20عام ًا وال�رشكة تعمل حتت �سقف
مدى �أكرث من  23عام ًا فريق عمل ذا خربة وا�سعة
القانون فتلتزم بدفع ال�رضائب و�إجراء كل التدابري املتعلقة باملوظفني
يف �صناعة ماكينات و�أفران اخلبز اللبناين م�ؤلف ًا
وهذا يرتب علينا تكاليف كثرية يف حني يعمل غرينا ب�شكل غري قانوين
ما ي�سمح له بالتالعب بالأ�سعار وبالتايل بامل�ضاربة .على احلكومة
من �إخت�صا�صيني ومهند�سني الكرتوميكانيكيني مل
التدخل وفر�ض �سلطة القانون بحيث ت�صبح املناف�سة بني ال�رشكات
يوفروا جهداً �إال وقاموا به من �أجل تطوير الآالت
قائمة على معيار اجلودة فقط».
واملعدات اخلا�صة يف �صناعة الرغيف.
ولفت �إىل �أن «�إك�سرتا فور تعمل بجد لك�سب هذه املناف�سة ،وتقدم
�إىل زبائنها قطع غيار لكل فرن تبيعه على ح�سابها اخلا�ص مهما
جتان�س فريق العمل واحلداثة التي تمُ يز جتهيزات ال�رشكة �سمح لها
كان حجم �أرب��اح ال�صفقة ،كما تقدم كفالة مبعداتها على الأخطاء
بغزو الأ�سواق اخلارجية ،فف�ض ًال عن املكانة الرفيعة التي تتمع بها
ال�صناعية ملدة عام من تاريخ البيع».
«�إك�سرتا فور» يف ال�سوق املحلية ،ت�صدر ال�رشكة �إنتاجها �إىل �أوروبا
و�أ�شار �شكر �إىل �أن « �إك�سرتا فور تقدم �أ�سعاراً تناف�سية لزبائنها» ،وقال:
و�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية و�أفريقيا و�أُ�سرتاليا �إ�ضافة �إىل دول
«بالن�سبة �إىل خط الإنتاج العربي ف�إن املعدات واحدة ولكن تختلف
جمل�س التعاون اخلليجي.
موا�صفات الفرن مع اختالف حجم ال�رشكة وم�ساحتها ،فلكل فرن
و�أ�شار مدير �رشكة «�إك�سرتا فور» �سمري �شكر يف حديث مع «ال�صناعة
موا�صفات تختلف وفق ًا حلجم املكان وديكوره �إذ ميكن �أن تزداد قطع
والإقت�صاد» �إىل �أن ال�رشكة �سجلت جناحات كثرية يف الأ�سواق
الفرن لتتنا�سب مع املكان ،ما يرفع من ال�سعر».
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مقابلة
مؤسسة حد ّيد ..إنتاج محلي ذو أفق عالمي

حديد :نعمل على رفع قدرتنا اإلنتاجية

بد�أت «م�ؤ�س�سة حد ّيد» عام
 1999ب�إنتاج �رشائح البطاطا
املقلية ،لت�سجل حتو ًال نوعي ًا
يف عملها ال�صناعي والّذي بد�أ
عام  1960يف جمال تربيد
الفاكهة واخل�ضار.
 16عام ًا م�ضت على
�إن�شاء م�رشوع كان �آنذاك
طريقه حمفوف ًا باملخاطر
والتحديات ،الّتي متكنت
امل�ؤ�س�سة من تخطيها مع
الوقت نتيجة �صرب م�ؤ�س�سها
ومديرها العام �إيلي حد ّيد
وحكمته يف معاجلة الأمور
والتي تعك�س ب�شكل وا�ضح
�إميان ال�صناعي اللبناين
بعمله ون�ضاله امل�ستمر
لك�سب النجاح.
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حلديد عانت امل�ؤ�س�سة مع �إنطالقها
وفق ًا ّ
يف عملها اجل��دي��د �آن���ذاك م��ن �صعوبات
كثرية وهذا لي�س ب�أمر م�ستغرب يف لبنان
الذي مل يعط قطاعي الزراعة وال�صناعة
الإهتمام والدعم الكافيني .وق��ال« :كان
علينا التعامل مع مزارع منكوب يعاين من
غياب �أي دعم من الدولة يف حني تراكم
عدد كبري من العوامل رفعت كلفة �إنتاجه،
وبالتايل كانت م��واد �صناعتنا الأولية
مرتفعة ال�سعر .كما كان من ال�صعب علينا
�إقناع امل��زارع�ين ب���أن �صناعتنا حتتاج
�إىل بطاطا غري تلك ال�شائعة يف ال�سوق،
�أم��ا البطاطا املخ�ص�صة للت�صنيع يجب
� ّأن تتمتع مبعدالت من مكونات كي ت�صل
�إىل جودة النوعية املطلوبة ولت�أمني هذه
النوعية كانت هناك رحلة من التجارب
املُرهقة حتى و�صلنا �إىل نتائج ن�ستطيع
اليوم �أن ن�شعر بق�سط كبري من الر�ضى
عنها» .
و�أ�ضاف« :طبع ًا كانت �صناعتنا معروفة
على ال�صعيد العاملي قبل عام  1999بكثري،
لكن يف لبنان فكانت �شيئ ًا جديداً ُي�صنع
ويطرح يف الأ�سواق ،وهنا و�ضعنا انف�سنا
ُ
على �سكة املواجهة مع �إن��ت��اج ذي �أفق
عاملي .ويف الواقع نتج عن االمر خ�سائر
مالية كبرية ناهيك عن املعاناة املعقدة
ل ّأن النا�س كان لديهم �إعتقاد � ّأن كل طعام
جمهز يخ�رس من خ�صائ�صه الغذائية ،وال
جيد وم�شكوك ب�سالمته .لذلك
يتمتع بطعم ّ
�إ�ضطررنا مل�ضاعفة جهودنا وتقدمياتنا
رغم كل ما جاء �أعاله ل�ضمان الإ�ستمرار
وعدم التوقف لن�ستطيع ت�سويق �إنتاجنا».
وتابع« :كان �إنتاجنا بحاجة �إىل حمال
جمهزة بثالجات ومنذ  16عام ًا مل يكن
ه��ذا امل��و���ض��وع م��ت��وف��راً كما ه��و اليوم،
فا�ضطررنا ل�رشاء ما يزيد عن  400ثالجة
وتقدميها جمان ًا لأ�صحاب املحال».

إجتياز الصعوبات

��دي��د �أن��ه «على ال��رغ��م م��ن كرثة
و�أك���د ح ّ
التحديات متكنت امل�ؤ�س�سة من اجتياز
مرحلة مهمة يف العمل ،وا�ستطاعت �أن
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حتقق توازن ًا ي�ضمن ا�ستمراريتها» .وك�شف
� ّأن « امل�ؤ�س�سة ت�شهد جت��دي��داً وتطويراً
حيث يجري العمل الآن على رفع القدرة
الإنتاجية للم�صنع انطالق ًا من قناعتنا
ل�صغار يف ال�سوق».
الرا�سخة �أن ال مكان
ٍ
متكنت امل�ؤ�س�سة على ال��رغ��م م��ن كرثة
االتحديات  ،من اجتياز مرحلة مهمة يف
العمل وا�ستطاعت �أن حتقق توازنا ي�ضمن
ا�ستمراريتها.
و�أعلن �أن امل�ؤ�س�سة متكنت من الو�صول �إىل
الأ�سواق اخلارجية يف رومانيا ،الكويت،
ال�سعودية ،دبي و�سورية� .إال �أن ذلك مل
يذهب بعيداً ب�سبب الفارق يف الأ�سعار
بيننا وب�ين اخل��ارج الناجت عن �إرتفاع
الكلفة عندنا .وك�شف �أن امل�ؤ�س�سة قامت
بزيارات كثرية �إىل اخلارج بهدف تو�سيع
وتطوير عملها وكانت على �أب���واب عقد
�إتفاق  JOIN VENTUREمع �رشكة الند
وي�ستون العاملية �إال � ّإن هذا الإتفاق تعذر
مع اهتزاز الو�ضع االمني.
كما �أعلن �أن «ال�رشكة عملت على التو�سع
نحو ال�سوق ال�سورية .فبعد ان كانت تغطي
ما يقارب  % 50من حاجة ال�سوق هناك،
�أن�ش�أت م�صنع ًا ب�شخ�ص �أحد �أع�ضائها يف
منطقة عدرا ال�صناعية توقف عن الإنتاج
بعد اندالع الإ�ضطرابات الأخرية».

منافسة سعودية

حديد اىل � ّأن امل�ؤ�س�سة تعاين ب�شكل
ولفت ّ
كبري من املناف�سة وال �سيما امل�رصية
وال�سعودية واالجنبية .وقال« :على �صعيد
ال�سوق املحلية� ،أعفت احلكومة البطاطا
امل�ستوردة من الر�سوم اجلمركية يف �شهرين
من العام .و�أخ�ضعت ال���وزارات املعنية
الإنتاج امل�ستورد املماثل لإنتاجنا لر�سوم
مماثلة  ،الأمر ا ّلذي ي�ساعد هذا القطاع على
الإ�ستمرار ،ولو ُمتعرثاً ح ّتى اليوم».
وا���ش��ار اىل ان كلفة الإن��ت��اج يف لبنان،
لأ�سباب كثرية ،مرتفعة جداً قيا�س ًا على
��س��واء يف م�رص �أو
الكلفة عند الآخ��ري��ن � ً
ال�سعودية �أو اخل��ارج الأم��ر ا ّل��ذي ُيبقي
مهب الريح.
و�ضعنا مهدداً ويف ّ

لبنان ال�شمايل  -زغرتا الزاوية
جمدليا  -بناية يو�سف حديد
هاتف - 961 6 6633986 :فاك�س961 6 663986 :
etshdayed@yahoo.com

مقابلة
منتوجات البيت الثاني  29 ..عاما من التألق في األسواق الخارجية

رزق  :للعمل من أجل منتج لبناني أفضل
م�ضت ت�سعة وع�رشون عام ًا على
ت�أ�س�سي�س ال�سيد فرن�سوا رزق ل�رشكة
«منتوجات البيت الثاين لل�صناعة
والتجارة»� ،سنوات كانت من دون
�شك طويلة على ال�سيد رزق متكن
خاللها من احلفاظ على �سجل
ال�رشكة نظيف ًا ،ما �ساهم ويف �ضع
ا�سمها بني ال�رشكات الرائدة يف
جمال ال�صناعات الغذائية.
حر�ص ال�سيد رزق عاى الو�صول �إىل
�إنتاج مييزه الطعم اللذيذ واجلودة
العالية والتغليف املتقن ،ما جعلها ال�سباقة يف قطاعها ال�صناعي يف
احل�صول على �شهادات اجلودة ( الأيزو  )9001و�صحة و�سالمة الغذاء
(الأيزو  )22000منذ �سنة  2008واجلائزة اللبنانية لالمتياز Lebanese
)excellence award (LEAعلى مرحلتني.
اجلودة والنوعية اللتان ميزتا منتوجات
«البيت الثاين» مكنتا ال�رشكة من ولوج
الأ�سواق اخلارجية فال�رشكة ت�صدر اليوم
حواىل  % 80من �إنتاجها �إىل �أ�سرتاليا
والواليات املتحدة وبع�ض دول �أوروبا
وبع�ض دول �أفريقيا و�إىل كثري من الدول
العربية :الكويت ،وقطر ،ودبي ،اململكة
العربية ال�سعودية ،و�سوريا.
وق���د مت��ك��ن��ت ال����شرك��ة م��ن احل��ف��اظ
على مكانتها الرفيعة يف الأ���س��واق
العاملية ع�بر مت�سكها مب��ب��د�أ تقدمي
�أف�����ض��ل امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات
ل��ع��م�لائ��ه��ا م��ن خ�ل�ال �إن��ت��اج
يتمتع مبوا�صفات عالية اجلودة
ويخدم معايري �سالمة الغذاء
امل�صدر �إل��ي��ه .وتخ�ضع
للبلد
ّ
كل امل��واد الأولية واملنتجات
قبل ت�سليمها ل�سل�سلة مراقبة
وفحو�صات خمربية للت�أكد من
�صحية ا�ستخدامها وطرحها يف
الأ���س��واق ،ما جعل «منتوجات
البيت الثاين» مو�ضع ثقة لدى

العمالء كافة يف خمتلف الأ���س��واق
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة .ومل تقت�رص
م�ساهمة ال�رشكة على ن�رش املنتج
ال��ل��ب��ن��اين ال�سليم يف خمتلف دول
العامل بل تعدتها اىل امل�ساهمة يف
دخول لبنان مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية عرب تقدمي العجينة ل�صنع
 10452دزينة فالفل (5172كلغ).
و�أ���ش��ار ال�سيد رزق �إىل �أن «ال�رشكة مل
تدخل يوم ًا يف متاهات حرب الأ�سعار،
لأن �أي انخفا�ض يف ال�سعر �سيقرتن من

دون �أدن��ى �شك بانخفا�ض يف اجلودة
نظرا» خلف�ض تكاليف الإنتاج والنوعية
التي تتكبدها.
و�أ�ضاف« :لهذه الأ�سباب و�أكرث ،توجهت
ال����شرك��ة �إىل التخ�ص�ص يف ت�صنيع
وتو�ضيب جميع �أنواع اخللطات اجلاهزة
ع��ل��ى خمتلف �أن��واع��ه��ا وامل��ن��ك��ه��ات
والتوابل اخلا�صة بها .وعمدت �إىل �سيا�سة
الت�صنيع حتت العالمة التجارية للمتجر
�أو اخلا�صة  Label Privateو�إىل التميز
باخللطات ال�رسية اخلا�صة customized
culinary solutions/private recipes
ب�سل�سلة املطاعم واملقاهي يف لبنان
واخلارج.
ولفت ال�سيد رزق �إىل �أن «متابعة التطور
على ال�صعيد الإنتاجي ودرا�سة متطلبات
الأ���س��واق اخلارجية ومواظبة الأفكار
الإ�ستهالكية اجلديدة يف كل بلد ،هي من
العوامل املهمة للنجاح .يف ذلك الإطار،
متيزت منتوجات البيت الثاين خالل
�سنة  2011بطرح منتج الكينوا املنكه
بالأع�شاب و التوابل اخلا�صة به وبيعه
�إىل امل�ستهلك الأم�يرك��ي ،و�سنة 2013
بطرح فئة جديدة من املنتجات اخلا�صة
مب�أكوالت البحر الأبي�ض املتو�سط .وما
زال��ت جهود ال�رشكة م�ستمرة بن�شاط
من خالل البحث عن �أ�سواق و منتجات
ج��دي��دة ت��ر���ض��ي خم��ت��ل��ف الأذواق و
الأ�سواق».

تفاؤل بالمستقبل

رزق والشيف رمزي بعد اعداد أكبر كمية فالفل والتي دخل لبنان على أثرها موسوعة «غينيس»
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و�أع��رب ال�سيد رزق عن تفا�ؤله
مب�ستقبل ال�رشكة ،فمنتوجات
البيت الثاين تتمتع بقدرات عالية
يف حلبة املناف�سة التجارية.
ومتنى بذل اجلهود لرفع م�ستوى
ال�صناعة اللبنانية وم�ساعدتها
من اجلهات الر�سمية واملخت�صة
لت�ستطيع ف��ر���ض نف�سها يف
الأ�سواق اخلارجية �أكرث ف�أكرث.

مقابلة
 .. Mini Guetteجودة عالية يم ّيزها الطعم اللذيذ

عاليلي :نتجه نحو المزيد من التطور والتوسع
 100ن���وع ،وه���ذا م���ؤ��شر على جناح
امل�رشوع وقدرته على اال�ستمرارية».

تطور وتوسع

«بناء �إ�سم قوي ونظيف يف
ال�سوق» كان هدف مدير
عاليلي غروب خالد العاليلي
منذ اللحظات الأوىل لإطالق
(Mini Guette (snack and catering
يف  .2013وال �شك �أن النجاح
الذي يحققه امل�رشوع والذي
يظهر جلي ًا من خالل متيزه
بقاعدة زبائن تقارب الـ5000
زبون �شهري ًا دليل وا�ضح على
املتابعة الدقيقة التي يوليها
العاليلي لعمله.
يتمتع العاليلي من دون �شك ب�صوابية
ر�ؤية جعلته يتجه نحو الطبقة العاملة
واملوظفني التي ت�شكل  % 60من ال�سوق
مبا يتنا�سب ور�ؤيته .و�أ�شار العاليلي
يف هذا الإطار� ،إىل �أنه « ال يفكر بالربح
الكبري بقدر ما يجهد لبناء �إ�سم يبقى
حي ًا على مر ال�سنوات» .وقال« :حالي ًا
ميلك  Mini Guetteقاعدة زبائن كبرية،
ويقدم ما يقارب الـ� 1500سندوي�ش
يومي ًا �ضمن الئحة طعام م�ؤلفة من
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و�أ�شار العاليلي �إىل �أنه «من املتوقع
�أن ي�شهد  mini getteتطوراً وتو�سع ًا
يف ال��ف�ترات املقبلة .ف���إ���ض��اف��ة �إىل
فرعه احلايل يف �ساقية اجلنزير� ،سيتم
افتتاح فرع �آخر يف منطقة �سليم �سالم.
وك�شف �أن ع��ام � 2016سيكون عام ًا
واعداً �إذ �سينال � Mini Guetteشهادتي
 H.A.C.C.Pو ،ISO9001كما �سيتم
افتتاح فرع ثالث».
و�أعلن عن «وج��ود توجه للتو�سع يف
الدول العربية عرب افتتاح فروع �سيكون
�أولها يف الكويت ومن ثم يف دبي ودول
عربية �أخرى» .واعترب �أن «الهدف االول
الذي ي�سعى �إليه  Mini Guetteهو تغطية
منطقة بريوت ،ثم �سيكون هناك توجه
الفتتاح فروع قريبة من اجلامعات».
و�شدد على �أن «املعيار الذي ي�ؤخذ بعني
ّ
الإعتبار لدى افتتاح �أي فرع هو املوقع
اجلغرايف ،فطبيعة عمل Mini Guette
التي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على خدمة
التو�صيل تفرت�ض الو�صول �إىل الزبون
يف �رسعة ووقت حمددين».

زبائنه يتعامل مع عدد من املوردين
املعروفني يف ال�سوق ك�ألبان املنارة
ووودن بايكري ،وهذا الأمر �ساهم يف
تكري�س جناحه».
و�إذ لفت �إىل �أن « Mini Guetteيعمل
على خطة �سيكون عربها على ات�صال
دائم مع الزبون على مدى � 18ساعة»،
�أ�شار �إىل وجود عدد من التحديات التي
تواجه العمل و�أب��رزه��ا عدم وج��ود يد
عاملة متخ�ص�صة وماهرة �إ�ضافة �إىل
حتدي احلفاظ على اجلودة املطلوبة مع
الإرتفاع الكبري يف حجم املبيعات».
و�أ���ض��اف« :يف بع�ض الأح��ي��ان ،نعاين
من احلاجة �إىل التمويل لكن امل�صارف
تطلع على خطة عملنا واملهنية»
عندما ّ
الكبرية التي نتمتع بها تعطينا املوافقة.

سالمة الغذاء

ويف رد على ���س���ؤال ح��ول موا�صفات
�سالمة الغذاء� ،أكد العاليلي �أن Mini
 Guetteومنذ انطالق عمله يراعي هذه
املوا�صفات بدقة كونها ت�أتي يف �صميم
ر�ؤيته و�أه��داف��ه» .وق��ال« :اليوم يركز
الكثريون على هذه املوا�صفات ب�سبب
حملة وزارة ال�صحة ،ولكن نحن منذ
البداية �أوليناها اهتمام ًا كبرياً حيث
ي�ضم فريق العمل فريق ًا خا�ص ًا مبتابعة
جودة عالية
�ش�ؤون النظافة �إ�ضافة �إىل مدير للجودة.
واع��ت�بر العاليلي �أن «جن���اح Mini
كما نتعاون مع �رشكات لإعطاء دورات
� Guetteأتى كنتيجة للجودة العالية
و�شهادات ملوظفينا يف هذا املو�ضوع
املقرتنة بالطعم اللذيد �إ�ضافة �إىل
ونتح�رض لنيل �شهادات جودة عاملية».
و�أ�شار �إىل �أن «احلملة الأخرية �أحدثت
ال�سعر» .وقال« :كل ما نقدمه �إىل الزبون
�صدمة يف ال�سوق لفرتة ق�صرية لكن
يف  Mini Guetteط��ازج ،و�أ�صبحنا
ح��ال��ي�� ًا م��ع��روف�ين
��س�رع���ان م���ا ع��اد
العمل �إىل وتريته
ب��اجل��ودة العالية عام  2016سيكون عام ً
ا
ال��ت��ي يتمتع بها
ال�سابقة وال �سيما
واعد ًا إذ سينال Mini
�أن Mini Guette
اخلبز الطازج الذي
مل ي��ب�� ِد �أي تق�صري
نقدمه �إىل الزبائن».
 Guetteشهادتي
و�أك������د �أن Mini
م�����ع م�����ن ط��ل��ب��وا
 Guetteوب��ه��دف
زي���ارة مطبخه من
 H.A.C.C.Pو،ISO9001
���ض��م��ان اجل����ودة
الزبائن �أو اجلهات
له
ثالث
فرع
افتتاح
سيتم
كما
ال��ت��ي يقدمها �إىل
الر�سمية».
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مقابلة
 ..Cappelloعندما تدمج جودة الشوكوال مع عشق االبتكار

ندى درويش :التجدد ميزتنا
ع�شقها لالبتكار و�شغفها يف الفن ،دفعاها اىل خو�ض غمار �صناعة
ال�شوكوال اذ ر�أت فيها ندى اخلليل دروي�ش حق ًال خ�صب ًا ت�ستطيع التعبري
فيه عن مواهبها بابتكار نكهات جديدة مل يعتدها امل�ستهلكون بعد
وتقدمي اف�ضل الت�صاميم يف تعبئة وتغلفة ال�شوكوال والذي ا�صبح جزءاً
ال يتجز�أ من �صناعته.
قد ال يفهم البع�ض رغبة دروي�ش اجلاحمة يف اختيار �صناعة ال�شوكوال
لإبراز مواهبها فيه ،لكن من دون �شك وعند دخولك �صالة عر�ض ال�شوكوال
الذي تقدمه حتت ا�سم � Cappelloسيبدد االنبهار بالذوق الرفيع املوجود
يف كل تف�صيل هناك كل الت�سا�ؤالت .فالدقة يف اختيار االلوان وتنا�سقها
ا�ضافة اىل روعات الت�صاميم املوجودة ت�ؤكد ان هذه ال�سيدة التي اندفعت
نحو العمل ال�صناعي مكتوب لها النجاح ،ولذلك لي�س م�ستغرب ًا دعوة
وزير اال�شغال غازي زعيرت للن�ساء اىل االحتذاء بها.
اك���دت دروي�������ش يف
حديث مع «ال�صناعة
واالق���ت�������ص���اد» ان
� Cappelloسيحقق
مت���ي���زاً ك���ب�ي�راً بني
الأ�سماء الالمعة يف
روح التحدي
�صناعة ال�شوكوال ،اذ
واك�������دت دروي�������ش
�سيجمع بني الطعم
ان م��ت��اب��ع��ة ف��ري��ق
ال��رائ��ع واالن��اق��ة يف
ال��ع��م��ل ل����ردود فعل
التغليف ليتنا�سب
ال���زب���ائ���ن االول���ي���ة
ك����ل االذواق م��ن
يبعث التفا�ؤل على
حيث طعمه ومظهره
رغ��م ان��ن��ا كنا على
اخل��ارج��ي .وا�شارت
يقني م��ن جناحنا،
اىل ان «العمل من�صب
لكن ا�شادة زبائننا
على ابتكار نكهات
ندى درويش تتوسط النائب علي بزي والوزير غازي زعيتر وزوجها محمد درويش
ب����ج����ودة االن���ت���اج
جديدة واالب���داع يف
جعلتنا نطمئن اننا ن�سلك الطريق ال�صحيح.
طريقة تقدمي ال�شوكوال الذي ندر مع التقدم التكنولوجي».
ويف رد على �س�ؤال حول دخولها القطاع ال�صناعي يف وقت يعي�ش
ولفتت اىل ان «فريق عمل  Cappelloي�ضم اخت�صا�صيني
يقومون دائم ًا ب�ضبط معايري اجلودة والت�أكد من التزام اعلى
فيه ال�صناعيني ظروف �صعبة ،قالت دروي�ش« :نحن اللبنانيني
معايري النظافة وال�سالمة ،كما يعملون على ابتكار نكهات
مل نعتد يوم ًا على اخلوف من املواجهة واذا نظرت اىل معظم
جديدة من املتوقع ان تنال ا�ستح�سان ًا كبرياً لدى الزبائن ومنها
ال�صناعيني �سرتين فيهم روح التحدي التي جعلتهم يتحدون
تارت املوز وال�شوكوال املح�شو بالق�شطة» .وا�ضافت« :كما ي�ضم
كل الظروف ال�صعبة التي مر بها لبنان ويحققون النجاحات،
الفريق مهند�سة ديكور ت�رشف على ال�صالة وفريق ي�رشف على
وانا اطمح ان�شاءاهلل ان اكون واحدة منهم واروي يوم ًا ما ق�صة
الت�صميم».
جناحي يف القطاع ال�صناعي ب�شكل عام ويف �صناعة ال�شوكوال
و�شددت على ان «التجدد �سيكون ميزة  Cappelloالدائمة،
ب�شكل خا�ص».

ح��ي��ث ���س��ي��ق��دم يف
كل منا�سبة نكهات
ج��دي��دة وت�صاميم
خم��ت��ل��ف��ة تتنا�سب
واالجواء املوجودة».
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nada@cappellochocolate.com
www.cappellochocolate.com

Verdun - Concorde
Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544
961 3 080500
961 3 640405

مقابلة
اليمن غروب  ..الس ّباقة في «الطباعة والتغليف» على مدى  28عام ًا

اليمن :جودة صناعتنا ّ
همنا األساسي

جمموعة
بد�أت
اليمن املتخ�ص�صة
يف الطباعة عملها
عام  ،1987ربع
قرن م�ضى على
تلك االنطالقة التي
مهدت لوالدة عدة
�رشكات متخ�ص�صة
محمد اليمن ووالده علي اليمن
يف جماالت الطباعة
والتغليف على اختالف �أنواعها ،منها طباعة املل�صقات الدعائية
والإعالنية� ،إ�ضافة �إىل تطوير ق�سم متخ�ص�ص بالطباعة الرقمية
وحمالت الرتويج.
م ّ��ي��ز ال��ت��ط��ور واالب��ت��ك��ار عمل جمموعة
اليمن على مدى ع�رشات ال�سنوات ما فتح
امامها اب��واب اال���س��واق اخلارجية على
م�رصاعيها واك�سبها ق��درات تناف�سية
كبرية م ّكنتها من حجز مكان مميز لها يف
�ساحة املناف�سة اللبنانية والعربية .و�أ�شار
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اليمن حممد
اليمن يف هذا ال�سياق� ،إىل �أن املجموعة
تعمل با�ستمرار على االنفتاح على ا�سواق
جديدة وتواكب هذا ال�سعي بخطط تو�سعية
يف م�صانعها وتطويرية لإنتاجها .وا�شار
اىل ان «املجموعة تعمل حالي ًا يف خمتلف
اال�سواق العربية ،يف ال�سعودية والكويت
و�سوريا والأردن وقطر ،وي�شمل عملها
كافة امل��ج��االت ال�صناعية من �صناعة
الأدوي���ة وم�ستح�رضات التجميل وم��واد
التنظيف ،ا���ض��اف��ة اىل �صناعة امل��واد
الغذائية حيث تعمل املجموعة مع عدد من
�أهم الأ�سماء املحلية والعربية ا�ضافة اىل
االفران والباتي�رسيات».

أسواق جديدة

ولفت اليمن يف حديث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» اىل ان «الطباعة والتغليف»
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�أ�صبحت �صناعة مطلوبة ب�شكل كبري يف
اال�سواق كافة ،حيث ي�سهم التغليف الأنيق
يف جذب امل�ستهلكني وبالتايل رفع معدالت
الأرباح ب�شكل كبري» .واعلن ان «املجموعة
ويف اطار تو�سعها يف اال�سواق اخلارجية،
�أن�ش�أت مطبعتني يف �أنغوال لتلبي حاجات
الأ�سواق يف دول �شمال وغرب �أفريقيا».
تتميز
واذ �شدد على �أن ال�صناعة اللبنانية ّ
ت�سجل
باجلودة العالية التي تقدمها ولذلك ّ
جناحات كبرية يف الأ���س��واق اخلارجية
حتديداً ،و�أكد اليمن �أن املجموعة ال ت�شكو
من �أي مناف�سات ف�إ�ضافة �إىل �أنها مل تعمد

تعمل مجموعة اليمن
على خطة تتضمن عدد ًا
من المشاريع الجديدة
والتي تم تنفيذ جزء منها
كتشييد مصنع جديد يراعي
المواصفات العالمية في
صناعة وسالمة الغذاء
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يوم ًا �إىل اتباع املناف�سة املبا�رشة مع �أي
منتج ومل تلج�أ �إىل ك�رس الأ�سعار لأن ما
يهمها فع ًال هو فقط املحافظة على قيمة
تتميز اليمن
�صناعتها وجودة خدماتهاّ ،
غ��روب ب�أنها دائ��م�� ًا ال�سباقة يف تقدمي
�أي جديد حيث هناك ميزانيات �سنوية
خم�ص�صة البتكار منتجات جديدة �إما عرب
زيارات �إىل اخلارج �أو ا�ستقدام �أ�شخا�ص �إىل
لبنان لتدريب فريق العمل وتوجيهه نحو
املزيد من التطور .وقال« :هذه ال�سيا�سة
ال�سباقني والأوائل يف
التي نتبعها جعلتنا ّ
جمال عملنا فا�ستطعنا ك�سب ثقة الزبائن».

الصمود هو المطلوب

واعترب اليمن �أن �سعي املجموعة الدائم نحو
التطور وتكري�س �إمكاناته للو�صول اىل هذا
الهدف �سمح لها بتحقيق جناحات كبرية
كان �أهمها ح�صولها على عدة جوائز من
جهات رفيعة امل�ستوى كجائزة (Dubai
 )International Print Awardsوجائزة
 FINAT LABEL AWARDSوالتي
ت�سلمناها من مدينة ميونيخ� -أملانيا.
وك�شف �أن املجموعة تعمل على خطة
تت�ضمن ع���دداً م��ن امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة
والتي مت تنفيذ جزء منها حيث مت ت�شييد
م�صنع جديد يراعي املوا�صفات العاملية
يف �صناعة و�سالمة الغذاء وي�ضم معدات
متخ�ص�صة ب�صناعة الكرتون بكميات
كبرية.
ور�أى اليمن �أن الرتاجع الإقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان يطاول حركة اال�ستثمارات
اجلديدة� ،أما امل�صانع القائمة واملنخرطة
يف ال�سوق فال تت�أثر ب�شكل كبري غذ لها
قاعدة كبرية من الزبائن تطلب منتجاتها
وهذا ما ظهر جلي ًا خالل الأزمة الأخرية
حيث عمد ال�صناعيون �إىل ت�صدير �إنتاجهم
ع�بر ال��ب��ح��ر لتلبية ح��اج��ات الأ���س��واق
اخلارجية» .وق��ال« :ال �شك ان ال�صناعي
اللبناين اليوم يعمل يف ظ��روف �صعبة،
ولكن بكل ت�أكيد من بنى خالل ال�سنوات
املن�رصمة �إ�سم ًا قوي ًا يف ال�سوق و�سيتمكن
من ال�صمود».

مقابلة
عمادز فود 15 ..عام ًا من التم ّيز في صناعة الحبوب وتعليبها

أبو شهال :على الحكومة دعم القطاع

ر�سخ عماد �أبو �شهال على مدى  15عام ًا
َ
�إ�سم «عمادز فود» بني امل�ؤ�س�سات املتميزة
يف �صناعة احلبوب وتعليبها ،حيث يعمل
م�صنعه اخلا�ص بتعبئة احلبوب والبهارات
والأع�شاب والطحني على اتباع �أعلى
املعايري يف عمليات تعليب املنتجات ما
من �ش�أنه امل�ساهمة يف احلفاظ على اجلودة
املطلوبة وت�أمني انت�شار �أو�سع للمنتجات
الغذائية.
ولفت �أبو �شهال يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «�صناعة احلبوب
وم�شتقاتها يف لبنان متكنت من بلوغ
م�ستويات عالية من التقدم والتطور
ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا ���ص��ن��اع��ة مم���ي���زة بني
تن�شط
ال�صناعات الغذائية ٬وال �سيما �أنها ّ
قطاعات لبنانية عدة ٬وتتعامل ب�شكل
مبا�رش مع الزراعة املحلية».

معوقات وتحديات

و���ش��دد �أب��و���ش��ه�لا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة قطاع
ّ
ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ال�صعيد
الإقت�صادي وال �سيما جلهة تكامله مع
القطاع الزراعي ،وقال :يحظى القطاع
يف كل دول العامل باهتمام كبري من
احلكومات التي تعمل جاهدة لدعمه
وتنميته .ويف لبنان متكن القطاع على
مر ال�سنوات من ت�سجيل جناحات متتالية
يف ال��و���ص��ول �إىل الأ���س��واق اخلارجية
و�إي�صال املنتج اللبناين �إىل خمتلف
دول االغ�تراب ما �ساهم يف رفع حجم
ال�صادرات ب�شكل كبري».
و�أ���ض��اف« :على احلكومة دع��م القطاع
ب�شكل كبري �إذ �إنه يغرق يف العديد من
امل�شاكل و�أبرزها كلفة الإنتاج املرتفعة
التي �أ�صبحت اليوم الأكرث ارتفاع ًا بني
الدول العربية .ومن �ش�أن هذا املو�ضوع
�إفقاد املنتج اللبناين قدراته التناف�سية
يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية� .إذ
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�أ�صبحت اليوم ال�سوق اللبنانية تغرق
باملنتجات امل�ستوردة نتيجة لالتفاقات
الثنائية التي وقعها لبنان مع الكثري من
الدول».
وت��اب��ع« :ع��ل��ى احل��ك��وم��ة دع��م �أ�سعار
امل��ح��روق��ات وات��خ��اذ �إج����راءات حتمي
املنتج اللبناين م��ن املناف�سة التي
يعانيها يف عقر داره عرب رفع الر�سوم
اجلمركية على املنتجات امل�ستوردة.
وم���ن ال�������ض�روري ،در�����س ���س��ب��ل دع��م
�صادرات القطاع وحت�سني البيئة التي
يعمل �ضمنها ال�صناعي بتعديل بع�ض
ت�سهل عمله وتفتح �أمامه
القوانني التي ّ
�آفاق التطور».

تطور التعبئة

و�أعلن �أبو�شهال « �أن عمادز فود تتابع عن
كثب التطور احلا�صل يف قطاع التعبئة
والتغليف لتواكبه نظراً للدور الذي ي�ؤديه
التغليف يف عملية احلفاظ على املنتج،

من الضروري تحسين البيئة
التي يعمل ضمنها الصناعي
بتعديل بعض القوانين
التي تسهّ ل عمله وتفتح
أمامه آفاق التطور
98

ولفت �إىل �أن «ع��م��ادز ف��ود» تعمل يف
م�صنع يف منطقة تعنايل وتوزع �إنتاجها
على خمتلف املناطق اللبنانية.
و�أ�شار �أبو�شهال �إىل �أن «التطور الذي
ت�شهده عملية الإنتاج يف جمال ت�صنيع
وتعبئة احلبوب وم�شتقاتها ي�ساهم يف
تنمية العمل ال�صناعي ما ينعك�س على
الإقت�صاد ب�شكل �إيجابي» ٬ور�أى �أنه «ال
بد لل�صناعيني من الإقدام على التما�شي
مع التطورات التقنية من �أج��ل تقدمي
�صناعة متطورة وج��ودة �أف�ضل ،عرب
�إدخال املكننة احلديثة التي حت�سن �أداء
خطوط الإنتاج وت�ضمن عملية تعبئة
وتغليف مبوا�صفات عالية» .واعترب �أبو
�شهال �أن «عملية التعبئة والتغليف هي
من �أبرز العوامل التي حتافظ على جودة
املنتج و�سالمته �إذ ت���ؤم��ن حفظه يف
ظروف مالئمة».
و�أع���رب �أب��و �شهال ع��ن تفا�ؤله الكبري
مب�ستقبل ال��ق��ط��اع رغ���م امل��ع��وق��ات
والتحديات التي يواجهها ال�صناعيون،
�إذ �إن ال�صناعي اللبناين تخطى على
مر ال�سنوات هذه املعوقات وتغلب على
التحديات و�أو�صل منتجه الذي يتميز
ب��اجل��ودة والطعم وال���ذوق ال��ع��ايل �إىل
كل �أ�صقاع العامل .وق��ال« :هكذا كان
ال�صناعي اللبناين يف املا�ضي ،وهكذا
هو الآن وباعتقادي �سيبقى هو هو يف
امل�ستقبل».

م�ؤ�س�سة عمادز فود
Imad’s Food

 كبي�س-  �شرابات-  جميع انواع الحبوب-  زعتر- بهارات

٩٦١ )٨( ٩٣١٣١٨: هاتف- ٩٦١ )٣( 744945 :  خليوي-  تعنايل- البقاع

Bekaa - Chtoura - Taanayel - Cell : 961 (3) 744945 - Tel : 961 (8) 931318
E-mail :imad.shahla@yahoo.com - www.lemoulinblanc-lb.com

مقابلة
عسل جبل الشيخ  ..حكاية شغف

قضماني :القطاع يفتقد للحماية
القطاع ،وهو مطلب طرح عام  1973ومل
يجد �آذان ًا �صاغية �إ ّال حني ت�س ّلم الوزير
ح�سني احل��اج ح�سن عام  2011حقيبة
وزارة الزراعة.
و�أ���ش��ار ح�سني الق�ضماين يف حديث
م��ع «ال�صناعة واالق��ت�����ص��اد» �إىل �أن
«الإح�صاءات �أظهرت �أن القطاع ي�ضم
� 228ألف خلية نحل وي� ّؤمن فر�ص عمل
ملا يزيد عن �ستة �آالف عامل» ،وجزم
�أنه «يكاد ال يكون للدولة �أي ف�ضل يف
النحالني يف القطاع الذي
ا�ستمرار عمل ّ
متيز على مر ع�رشات ال�سنوات باملبادرة
ّ
الفردية».

«حكاية �شغف» هكذا و�صف
ح�سني الق�ضماين م�سرية �رشكة
جبال لبنان يف �إنتاج الع�سل
وت�سويقه ،تلك امل�سرية التي
امتدت على مدى ن�صف قرن بذل
والده �إبراهيم الق�ضماين خاللها
جهوداً كثرية مع النحالني
للنهو�ض بالقطاع ولفت نظر
الدولة �إليه عرب الإ�ضاءة على
�إهميته الإقت�صادية والبيئية.
ا�شتهرت منذ انطالقتها م�ؤ�س�سة ع�سل
جبل ال�شيخ ب�إنتاج �أجود �أنواع الع�سل،
التو�سع ذاع �صيتها من
وخ�لال �سني
ّ
خ�لال ج��ودة �إنتاجها وفر�ضت نف�سها
يف ال�سوق املحلية واالقليمية كرائدة يف
ت�سويق الع�سل عايل اجلودة.
وعلى الرغم من �أن �إبراهيم الق�ضماين
ك ّ��ر���س �آن����ذاك ان��ط�لاق��ة ه��ذا امل����شروع
الريادي وكان له دور فاعل يف القطاع
كرئي�س جلمعية النحالني يف لبنان ،مل
تلق جهوده �آنذاك �آذان ًا �صاغية ،ف�إهمال
القطاع بقي م�ستمراً لع�رشات ال�سنني
حيث كان من �أب�سط الأمور �إجراء �إح�صاء
خلاليا النحل يف لبنان ملعرفة حجم
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اجراءات صارمة

وق���ال الق�ضماين« :م��ن��ذ ال��ع��ام
وح ّتى العام  1994كان ع�سل جبل ال�شيخ
من انتاج مناحلنا ح�رصاً حيث كانت
رقابة النوعية حتت �إ�رشافنا الكامل،
ومع ازدياد الطلب كانت �إنطالقة �رشكة
جبال لبنان يف العام  1994حيث �أر�سينا
التعاون مع عدد من مربي النحل ممن
يعتمد مقايي�س النوعية نف�سها التي
نعتمد .جتمع حما�صيل الع�سل عند
القطاف ثم تر�سل العينات اىل املختربات
املعتمدة لفح�صها وتبيان مطابقتها،
تقدم للم�ستهلك حتت �إ�سم ع�سل
بعد ذلك ّ
جبل ال�شيخ».
وو���ص��ف اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت لت�سويق
الإن��ت��اج باجلبارة ،فلم يكن �أح��د يعلم
بوجود الع�سل اللبناين وكانت مهمة
�إي�صاله �إىل الرفوف حتدي ًا كبرياً» .وك�شف
ت�صدر �إنتاجها من الع�سل
�أن « ال�رشكة
ّ
�إىل دول اخلليج و�أمريكا وانفتحت على
الأ�سواق ال�صينية م�ؤخراً ،وهذا ي�سجل
جناح ًا يف �سجلها �إذ تعترب ال�صني �أكرب
دولة منتجة للع�سل يف العامل».
و�أك���د ق�ضماين وج��ود حت��دي��ات عديدة
�أبرزها مناف�سة الع�سل امل�ستورد وغياب
ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع تربية النحل.
و�إذ ر�أى �أنه ميكن للدولة حماية الع�سل
اللبناين عرب تطبيق املوا�صفات التي
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و�ضعت عام  1999والتي من �ش�أنها منع
الع�سل املنخف�ض اجلودة من الدخول �إىل
ال�سوق» ،ك�شف �أن « ع�سل جبل ال�شيخ
يطمح ليكون قاطرة يف حملة تثقيفية
توعوية حول الع�سل و�أهميته».

فرادة في الجودة

ور�أى ق�ضماين ان��ه «لي�س ه��ن��اك من
ر�صيد لإدارة نوعية الع�سل �أف�ضل من
اخلربة التي تكت�سب من خالل التعاطي
املبا�رش مع النحلة� .إذ �أن مربي النحل
املتمر�س يعرف متام ًا كيف يحافظ على
نحلٍ �صحي يف ٍ
بيئة نظيفة النتاج ع�سلٍ
ٍ
�صاف �سليم .»...وقال« :مع ما يقارب ال
� 50سنة يف تربية النحل يفخر مالكو ع�سل
جبل ال�شيخ ب�أنهم ما زالوا هم العاملني
يف مناحلهم وامل�رشفني املبا�رشين على
مناحل �رشكائهم امل��وردي��ن وه��ذا ما
ُيحدث الفارق الكبري يف املنتج النهائي».
و�شدد على �أن «ع�سل جبل ال�شيخ يعتمد
ّ
�آل��ي��ة معاجلة وتعبئة ف��ري��دة حتافظ
على نظارة الع�سل وتبقي على م�ستوى
منخف�ض مل�ؤ�رش الـ HMFوهو ما ي�شكل
ال��ف��ارق يف اجل���ودة ويف اخل�صائ�ص
الغذائية وال�شفائية للع�سل» .وا�شار اىل
انه «يف هذا ال�سياق ت�سري �رشكة جبال
لبنان نحو احل�صول على �شهادة اجلودة
 ISO-22000خالل العام  2015ما يعزز
حر�ص ال�رشكة على منع وقوع الأخطاء
وجتنب خماطر �سالمة الغذاء متا�شي ًا
مع �أف�ضل مقايي�س ال�سالمة املحلية
العاملية».
و�أعلن ق�ضماين �أن «مراكز الإنتاج
�ست�شهد تو�سع ًا خالل الفرتة املقبلة
و�ستعمل ال�رشكة وفق ًا خلطة تت�ضمن
ال��ع��م��ل م��ع 300
م���رب ل��ل��ن��ح��ل ،ما
ٍ
�سي�شكل عائداً �إقت�صادي ًا للكثري من
املربني وباب ًا للعديد من فر�ص العمل
كما �سيف�سح املجال �أم��ام ال�رشكة
أ�سواق جديدة ترفع �إ�سم
لالنفتاح على � ٍ
املنتج اللبناين عاملي ًا وتزيد من ثقة
امل�ستهلك به».

مقابلة
«باتيسري لوليتا» ..اإلبتكار واإلبداع في صناعة الحلويات

شرتوني :نواكب التطور باستمرار
وال��ت��ن��وع بهدف
ال��ت��ج ّ��دد
ّ
مواكبة �أذواق امل�ستهلكني،
ه��و م��ا مي ّ��ي��ز «باتي�رسي
لوليتا» الذي يويل �صناعته
اهتمام ًا فائق ًا من خالل
ا���س��ت��خ��دام �أج���ود و�أف�ضل
الجودة
�أن���واع امل���واد الأول��ي��ة من
و�أ����ش���ار ��شرت��وين �إىل
ط��ح�ين و���س��ك��ر و���ش��وك��وال
�أن «الباتي�رسي ومنذ
وزب�����دة وغ�ي�ره���ا لي�شكل
ت�أ�سي�سه ينتج خمتلف
ع�لام��ة ف��ارق��ة يف قطاع
�أن��������واع احل���ل���وي���ات،
���ص��ن��اع��ة احل���ل���وي���ات يف
ف�����ص��ن��ع��ن��ا احل��ل��وي��ات
لبنان الذي ي�شتهر بجمال
ال��ع��رب��ي��ة والإف��رجن��ي��ة
ابتكاراته وجودة �إنتاجه.
وال���ب���وظ���ة وال���ك���ات���و
ولعل اخل�برة التي يتمتع
وال�����ش��وك��وال .و�أول��ي��ن��ا
بها مدير «باتي�رسي لوليتا»
الشرتوني يتوسط فريق العمل في لوليتا
هذه ال�صناعة اهتمام ًا فائق ًا من خالل
التميز
و�سام �رشتوين عام ًال مهم ًا يف
ّ
مراقبة دقيقة ودائمة ملعايري اجلودة
والإبداع الذي يقدمه يف عمله ،ف�رشتوين
يف الإنتاج».
الذي يعترب من �أمهر الطباخني يف عامل
و�إذ اعترب �أن «الباتي�رسي يعمل بكل
�صناعة احللويات يعطي دورات خا�صة
فخر حت��ت �شعار (�صنع يف لبنان)،
يف جامعة  ،AUCEويعمل با�ستمرار
وجد على مواكبة �أي تطور يف املهنة
�أكد �أن «االهتمام من�صب دائم ًا على
وي����درك �أه��م��ي��ة االح��ت�راف واخل�ب�رة
الإب��ت��ك��ار» .وق���ال« :م��ن يريد تطوير
وال���ذوق الإب��ت��ك��اري يف ه��ذا املجال.
عمله يبحث دائما عن الو�سائل التقنية
و�أكد �رشتوين يف حديث مع «ال�صناعة
املتطورة واحلديثة من �أجل مواكبتها،
واالقت�صاد» على «�أن �أهمية التطوير
وه��ذا ما نفعله نحن حت��دي��داً .ن�سعى
تكمن يف الإطالع والأبحاث ومواكبة
لإيجاد كل الو�سائل الالزمة لإبقاء
التجدد والتطور� ،إذ �إن �صناعة احللويات
�صناعتنا يف الطليعة ،ومن هذا املنطلق
ك�سائر ال�صناعات يطر�أ عليها جديد
ي�ضم م�صنعنا �أحدث الآالت التي ميكن
دائما» .وقال« :مبا �أنني كنت �شيف ًا يف
�أن تطرح يف الأ�سواق وهذا ي�ساعدنا يف
هذه املهنة �سابق ًا �أعرف �أهمية وجود
احلفاظ على جتدد �صناعتنا ومواكبة
�أ�صحاب اخلربة واملتمكنني منها ،من
الع�رص وتقنياته بكل ما هو مبتكر
هذا املنطلق كان �إ�رصارنا على وجود
وحديث».
متخ�ص�صني وحمرتفني و�أ�صحاب خربة فنية وذوق �إبتكاري
وك�شف �أن «اجلودة العالية التي يتمتع بها �إنتاج لوليتا �سمح
يف هذا املجال ،لن�شكل مع ًا فريق ًا جديرا بثقة النا�س يواكب كل
لها بدخول الأ�سواق اخلارجية يف الدول العربية وعدد من الدول
تطور يطر�أ على العملية الإنتاجية يف جمال �صناعة احللويات،
الأوروبية ،ولذلك هناك �سعي م�ستمر نحو تو�سيع خطوط الإنتاج
فنكون يف واجهة التناف�س ونتمتع باجلودة وال�شكل وفق ًا لكل
ملواكبة حاجات الأ�سواق».
ما يطلبه امل�ستهلك».
واعترب �رشتوين �أن العمل يف القطاع ال�صناعي يواجه عدة
و�أ�ضاف« :نعمل يف م�صانعنا على �إتقان ما نقدمه ،فكان ال بد
حتديات ب�شكل عام ،ولفت �إىل �أن ارتفاع كلفة الطاقة من �أبرز
من توزيع العمل على �أق�سام ،ق�سم للمعمل يف منطقة التحويطة
امل�شاكل التي يعاين منها القطاع� ،إذ باتت ت�شكل عبئ ًا ثقي ًال من
حيث تتم �صناعة احللويات على �أنواعها وق�سم للعر�ض يف
�ش�أنه رفع كلفة الإنتاج مقارنة مع كلفة الإنتاج الأجنبية ،ما
الباتي�رسي يف منطقة الكفاءات .كما ابتكرنا ق�سم ًا داخل
ي�ساهم يف رفع الأ�سعار ب�شكل كبري وتخفي�ض القدرات التناف�سية
جم�سمات قوالب
للمنتجات».
امل�صنع يعمل فيه متخ�ص�صون يف جمال تزيني ّ
احللوى ،لنواكب التطور
و�آخ���ر م��ا مت التو�صل
�إليه من ابتكارات يف
�صناعة هذا النوع من
احللويات».
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«طيبات» ..سعي متواصل نحو التطور

األمين :نتطلع إلى دخول األسواق الخارجية
مل يكن احلديث مع املدير الإداري
يف �رشكة طيبات رواد الأمني
عادي ًا ،ففي �أجوبة ذلك ال�شاب
�إميان وا�ضح بال�صناعة ودورها
يف دعم الإقت�صاد الوطني،
فهو يرى �أن لبنان هو الأحق
با�ستثمارات �أبنائه ،ويعترب �أن
ال �أحد غري اللبنانيني قادر على
رفع مكانة لبنان ال�صناعية،
مو�ضح ًا �أنهم �إن تغا�ضوا عن
القيام بهذه اخلطوة «بلدهم
�سرياوح مكانه».
ويعترب الأمني مهمة النهو�ض بالقطاع
ال�صناعي مهمة م�شرتكة تقع على
عاتق ال�صناعيني وال��دول��ة مع ًا وال
ميكن �أن تكتمل من دون جهود الطرف
ال على
الآخ��ر ،و�أن ذل��ك لي�س �إال دلي ً
�صوابية الر�ؤية التي يتمتع بها.
و�أ�شار الأمني يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» �إىل �أن «ال�تراج��ع الذي
ي�شهده الإق��ت�����ص��اد اللبناين نتيجة
اال���ض��ط��راب��ات يف لبنان واملنطقة،
ال ميكن �أن ي��وق��ف �سعي «طيبات»
�أىل التطور ،فـ «طيبات» التي دخلت
املجال ال�صناعي منذ اربع �سنوات يف
جمال ت�صنيع �رشائح البطاطا املقلية
متكنت من حجز مكان مهم لها يف
حلبة املناف�سة� ،إذ متكنت من �إي�صال
منتجاتها �إىل امل�ستهلكني يف الأ�سواق
الداخلية وتتطلع �إىل دخول الأ�سواق
اخلارجية يف القريب العاجل».
ولفت الأمني �إىل «�أن اجلودة التي يتمتع
بها �إنتاج طيبات مك ّنته من حتقيق
جناحات يف وقت ق�صري» .ولفت �إىل
�أن «امل�صنع يت�سلم مواده الأولية من
املزارعني اللبنانيني ،لي�صنعها وفق ًا
ملعايري �أوروب��ي��ة وعاملية ترفع من

القدرات التناف�سية للإنتاج وجتعله
ال ليكون مو�ضع ثقة امل�ستهلكني».
م�ؤه ً

عدم االستقرار

و�أو�ضح الأمني �أن �أوىل املعوقات التي
تواجه عمل ال�رشكة هو عدم اال�ستقرار
الأم��ن��ي ك��ون��ه ال��ه��اج�����س الأ���س��ا���س��ي
الذي يقلق ال�صناعيني ،وقال« :لعدم
اال�ستقرار ت�أثريات �سلبية كبرية يف
الطلب على الب�ضائع وب��ال��ت��ايل يف
هام�ش االرب��اح .من دون �شك ،هناك
م�شاكل كثرية تعرت�ض القطاع لكن
ال�صناعي اعتاد عليها بدءاً من ارتفاع
كلفة الإنتاج واملناف�سة من الب�ضاعة
امل�ستوردة التي تغرق بها الأ�سواق
 ..كلها م�شاكل قدمية العهد تخطاها

الجودة التي يتمتع
بها إنتاج «طيبات»
رفعت من قدراته
التنافسية وجعلته موضع ًا
لثقة المستهلكين
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ال�صناعي ومتكن من النجاح يف ظلها».
و�إذ ر�أى �أن «مهمة النهو�ض بالقطاع
ال�صناعي ورف��ع ال��ق��درات التناف�سية
للمنتجات اللبنانية م�س�ؤولية م�شرتكة
بني ال�صناعيني وال��دول��ة» ،اعترب �أنه
«على الدولة رعاية القطاع ،و�إي�لاءه
االهتمام وال��دع��م اللذين يتنا�سبان
ومكانته يف ال�سوق .كما على الدولة
العمل على دعم ال�صادرات وم�ساعدة
ال�صناعي يف ت�رصيف �إنتاجه وحمايته
م��ن املناف�سة اخل��ارج��ي��ة .يف حني
يجب على ال�صناعيني تقدمي منتجات
بجودة عالية ومعايري �صحية قادرة
على املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية
و���ش��دد على �أن «متتع
وال��داخ��ل��ي��ة».
ّ
الإنتاج ال�صناعي مبعايري عالية قد ال
تقدم �إذا
مي ّكن ال�صناعي من حتقيق �أي ّ
كانت الدولة غائبة عن �ش�ؤون القطاع
وال تدعمه».
وك�شف �أن «طيبات تعمل ب�شكل م�ستمر
على التطوير ،وقد و�ضعت خطة تتناول
تطوير املنتج وامل�صنع ما من �ش�أنه
�صقل ق��درات ال�رشكة على املناف�سة
عاملي ًا و�إي�صالها �إىل م��رات��ب �أك�ثر
تقدم ًا».
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