
»هوريكا«.. في نسخته الـ 25:
إلى مزيد من التجّدد والتمّيز

منذ 25 عامًا، �نطلق ملتقى هوريكا للمهنيني و�الخت�ضا�ضيني و�مل�ضتثمرين يف عامل �ل�ضيافة و�لقطاع �لغذ�ئي، حيث يجتمع �أهل 

�الخت�ضا�ص وي�ضّوقون ملنتجاتهم وخدماتهم، ويرّوجون خلرب�تهم ويناق�ضون �آخر �البتكار�ت، ويخّططون مل�ضتقبل �لقطاع.

فتحت رعاية معايل وزير �ل�ضياحة �ل�ضيد �أفيدي�ص كيد�نيان، عودة هوريكا لبنان ليحتل م�ضاحة من �الهتمام يف بريوت بن�ضخته 

�لـ25 من 20 حتى 23 �آذ�ر2018 يف �لو�جهة �لبحرّية لبريوت )�ملعروفة �ضابقًا بـ»Biel«(. مل يعد هذ� �ملوعد �ل�ضنوي حدث �ل�ضيافة 

و�خلدمات �لغذ�ئية �ملنتظر يف كل عام فح�ضب، بل غد� ملتقى �الأعمال �لر�ئدة على �ضعيد �لبالد ب�ضكل عام. �إذ يجمع �ملحرتفني يف 

جمال �لتجارة من خمتلف �أرجاء �ملنطقة، و�لوجهة �الأ�ضا�ضية لل�رشكات �لتي تريد دخول �أ�ضو�ق جديدة، ونيل فر�ص عمل متنّوعة، 

ومو�كبة �أحدث �البتكار�ت و�الجتاهات.

هذ� �لعام، �لرتكيز �ضيكون على تقدير �ملهار�ت و�البتكار�ت �جلديدة ومكافاأة �ملو�هب و�الإبد�ع يف فن �ملطبخ �للبناين.

ومن �ملفرت�ص �أن ي�ضتقبل �ملعر�ص �أكرث من 350 �رشكة عار�ضة حملية ودولية من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وم�رش، و�ضورية، و�الأردن، 

وتركيا، وفرن�ضا، و�إيطاليا، وبلجيكا، وهولند�، وكوريا. و�ضتعر�ص �أكرث من 2،500 عالمة جتارية معروفة، تقدم �أحدث �ملنتجات وتلك 

�لتي �ضُتطرح يف �الأ�ضو�ق قريبًا، من مو�د غذ�ئية و�أدو�ت �لطبخ، �إىل �لتغليف و�لتو�ضيم، و�أنو�ع �خلدمات �ملتعلقة بهذ� �لقطاع كافة.

�ليوم، بات معر�ص وملتقى هوريكا حدًثًا لبنانيًا ُينّظم �ضنويًا يف بريوت كما يف �لكويت و�الأردن و�ململكة �لعربّية �ل�ضعودّية.

�ملحلية  �الأ�ضو�ق  دوره يف  عن  ف�ضال  �لعاملي،  �لت�ضدير  خريطة  على  لبنان  ي�ضع  �لذي  و�لوحيد  �الأول  �ملعر�ص  هو  »هوريكا« 

و�الإقليمية، كونه يجذب �لعمالء من جميع �أنحاء لبنان و�ملنطقة و�لعامل.

لذلك �أ�ضبح عنو�نًا لكل �ملهتمني و�مللّمني بعامل �ل�ضيافة و�ملو�د �لغذ�ئية، وب�ضمة �ضياحية مميزة، ومنا�ضبة جامعة تلتقي خاللها 

�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضياحية و�لفنادق و�ملطاعم.

�أهمية �ملعر�ص �لذي تنظمه �رشكة »هو�ضبيتالتي �رشف�ضيز« �أنه يجمع �ملحرتفني يف جمال �لتجارة من �أرجاء �ملنطقة، 

و�ل�رشكات �لتي تريد �لدخول �إىل �أ�ضو�ق جديدة. وي�ضكل من�ضة ت�ضتقطب �أبرز �ل�ضخ�ضيات يف هذ� �ملجال، من �أ�ضحاب 

�لفنادق و�رشكات �الأغذية و�مل�رشوبات، و�ضّناع �لقر�ر، ف�ضاًل عن 18 �ألف حمرتف يف جمال �لتجارة من �ل�رشق 

�الأو�ضط وخارجه.

�أكرث من ع�رش فعاليات يومية، ت�ضمل جل�ضات طهو ومنتديات،  كما �ضيتميز »هوريكا« بربنامج ي�ضم 

»هو�ضبيتالتي  ل�رشكة  �لعامة  �ملديرة  و�أو�ضحت  وم�رشوبات.  طهو  وم�ضابقات  حو�ر  وطاوالت 

�لـ25  �الأعو�م  مدى  على  نوعية  قفزة  »�ضهد  �ملعر�ص  �أن  �ضالمة،  دمو�ص  جومانا  �رشف�ضيز« 

�ملا�ضية، �إذ تخطى عدد �لعار�ضني 350 بني حمليني ودوليني وجمع �أكرث من 2500 عالمة 

جتارية«.

��ضتثنائية  �ل�ضنة  هذه  ن�ضخة  تكون  �أن  �إىل  جاهدين  ن�ضعى  »نحن  وقالت: 

�ل�ضيافة  قطاعي  ��ضتمر�ر  لنثبت  و�لتمّيز،  �لتجّدد  من  مزيد�ً  معها  حتمل 

و�خلدمات �لغذ�ئية بالن�ضاط �لد�ئم، على �لرغم من �لظروف �ل�ضائدة 

يف �ملنطقة«.
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�أكرث  من  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  تعترب 

�زدهار�ً  �للبنانية  �ل�صناعية  �لقطاعات 

��صم  �ل�صنو�ت  مر  على  حملت  �إذ  ورو�جًا، 

»لبنان« �إىل معظم �أ�صقاع �لعامل وجنحت 

يف تكري�س ��صم مطبخه عامليًا ملا تتمتع 

وحلر�صها  عالية  جودة  م�صتويات  من  به 

�لد�ئم على مو�كبة �أبرز �لتطور�ت �لعاملية 

�صيما  وال  �لغذ�ئي  �ل�صناعي  �ملجال  يف 

على �صعيد �لتعبئة و�لتغليف.

�لتي  �ل�صناعة  �صمعة  �إنها  �لو�قع،  يف 

دول  يف  �للبنانية  �جلاليات  �أ�صاءتها  

�الغرت�ب، ففي ظل �صيق �ل�صوق يف لبنان 

حققت �ملنتجات �للبنانية �أ�صو�قًا خارجية 

متثل  �لتي  �للبنانية  �جلاليات  خالل  من 

للمنتجات  �مل�صتهلكني  من  �رشيحة  �أكرب 

�ل�صناعية �لغذ�ئية باالإ�صافة �إىل �جلاليات 

�ل�رشق �أو�صطية �ملرتبطة باملطبخ �للبناين. 

�للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  ومتلك 

يف  �ملناف�صة  تخولها  عّدة  �متياز�ت 

�رتفاع  �لرغم من  �خلارجية على  �الأ�صو�ق 

�أ�صعارها، �إذ �إن �جلالية �للبنانية �ملوجودة 

�الأول  ل�صببني:  �ملنتج  ت�صرتي  �خلارج  يف 

بالوطن،  و�الرتباط  باحلنني  مرتبط 

ذلك،  �إىل  �إ�صافة  باجلودة.  يتعلق  و�لثاين 

�أمور �إ�صافية ت�صاهم يف ��صتمر�رية  هناك 

�لتقليدية  �لنكهة  و�أهمها  �ل�صناعة،  هذه 

�للبنانية �لتي يدخلها �ملطبخ �للبناين يف 

�صناعة �ملو�د �لغذ�ئية، حيث يتم نقل طابع 

بطريقة  و�لعريق  �لقدمي  �للبناين  �ملطبخ 

�صالحياته  مدة  ت�صمن  حمفوظة  علمية 

وو�صوله �إىل �مل�صتهلك  بالنكهة نف�صها . 

�أي�صًا  �للبناين  �لغذ�ئي  �ملنتج  ز 
ّ
ميي ما  و 

�ملوقع  مع  �الإنتاج  مو�صمية  �رتباط  هو 

�لذي  ومناخه  للبنان  �ملميز  �جلغر�يف 

�الأمر  �جلودة،  عايل  زر�عيًا  �إنتاجًا  يثمر 

�لذي يعطي قدر�ت تناف�صية كبرية للمنتج 

�لغذ�ئي من حيث �جلودة.

)�ملطبخ  �لعاملني  هذين  �رتباط  و�صاهم 

منتج  تقدمي  يف  �الأولية(  و�ملو�د  �للبناين 

لبناين عايل �جلودة يحمل �صعار »�صنع يف 

بعد  �للبنانية،  �ل�صناعة  ز 
ّ
مي �لذي  لبنان« 

�أن �أ�صبح حكر�ً على �مل�صانع �للبنانية ما 

�أعطى �صورة جميلة جد�ً لل�صناعة، لي�صبح 

كبرية  �قت�صادية  قيمة  ذ�  �ل�صعار  هذ� 

لل�صناعيني. 

وال يز�ل قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية جاذبًا 

لال�صتثمار�ت، على �لرغم من �رتفاع كلفة 

�الإنتاج  كلفة  �إرتفاع  �إىل  نظر�ً  �الإنتاج 

الصناعات الغذائية.. 

شمعة القطاع المضيئة ال تطفئوها!

تحقيق
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مقارنة  كبري  حد  �إىل  لبنان  يف  �لزر�عي 

بكلفة �الإنتاج يف �لدول �لزر�عية �ل�صناعية 

كاأ�صرت�ليا  �لغذ�ئية  لل�صناعات  �ملنتجة 

وكند� وتركيا.

�ىل  للم�صتثمرين  �لقطاع  وتعود جاذبية 

يتمتع  �لتي  �ملهمة  �لتناف�صية  �مليز�ت 

�صة 
ّ

بها ومنها توّفر �ليد �لعاملة �ملتخ�ص

رو�بط  وجود  �ملنخف�صة،  �لكلفة  ذ�ت 

ع، 
ّ
ومتنو قوي  زر�عي  قطاع  مع  وثيقة 

�حلكومة  من  موؤ�ص�صاتي  دعم  ووجود 

لالختبار  موؤ�ص�صات  توّفر  عرب  ويتجّلى 

 3 ذلك  يف  )مبا  و�لتطوير  و�لبحث 

�صة 
ّ

متخ�ص مهنية  ومدر�صة  خمترب�ت( 

�إىل  �إ�صافة  �لغذ�ئية،  �ل�صناعات  يف 

ا.
ًّ
�صهرة �ملطبخ �للبناين عاملي

كما �أنه قطاع مهم على �ل�صعيد �ل�صناعي، 

�ل�صناعات  �أحد  كونه  يف  �أهميته  وتكمن 

�إىل  تهدف  �لتي  �لتقليدية  �لتحويلية 

حتويل �ملنتجات �لزر�عية �للبنانية �ملن�صاأ 

و�الأ�صل، �إىل منتج طويل �الأجل لال�صتفادة 

من �ملو�صمية �لزر�عية وت�صجيع �ملز�رعني 

لتوفري منتوجات ت�صلح للحفظ يف عبو�ت 

بهدف �لت�صدير.

 غياب ثقافة االستهالك

ويبقى م�صتغربًا، �أنه على �لرغم من متتع 

جودة  مب�صتوجات  �للبنانية  �ملنتجات 

�الأوروبية  �ملعايري  �أهم  ت�صاهي  عالية 

�إنتاجية  من  �لرغم  وعلى  و�لعاملية، 

�مل�صانع �ملرتفعة، ��صتري�د لبنان كميات 

نظر�ً  �ل�صناعة  هذه  منتجات  من  هائلة 

�ال�صتهالك �ملحلي عن  ثقافة  �إىل غياب 

مئات  تقدم  �لتي  فامل�صانع  �للبنانيني. 

على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  �الأ�صناف 

�إنتاجها.  لت�رشيف  �خلارجية  �الأ�صو�ق 

للبنانيني  كبري  دور  يربز  عليه،  وبناء 

�لقطاع  تقدم  على  �حلفاظ  يف  حتديد�ً 

و��صتمر�ريته، وي�صلط �ل�صوء على تق�صري 

ثقافة  تعزيز  يف  �ملتعاقبة  �حلكومات 

��صتهالك �ملنتجات �لوطنية لدى �صعبها 

�لد�عمني  �أول  يكون  �أن  يفرت�س  �لذي 

�آالف  له  يوّفر  �لذي  �ل�صناعي  لقطاعه 

على  فاعل  بدور  ويتمتع  �لعمل،  فر�س 

�صعيد حت�صني �لو�قع �القت�صادي.

منتجات  لبنان  ��صتورد   ،2017 عام  ويف 

من  دوالر  مليون   1،855 بقيمة  غذ�ئية 

يف  تركيا  وتاأتي  �الأ�صناف.  خمتلف 

للمو�د  لبنان  �إىل  �مل�صدرة  �لدول  طليعة 

عام  يف  لبنان  �إىل  �صدرت  �إذ  �لغذ�ئية، 

تلتها  دوالر،  مليون   120 بقيمة   2017
فرن�صا )106 ماليني دوالر(، و�ملانيا )80 

مليون   69( م�رش  ثم  ومن  دوالر(  مليون 

دوالر(.

ال خيار اال الصمود
تو�جه  �لتي  �لتحديات  و�صف  ميكن  وال 

��صتمر�ر  فمع  باملخيفة،  �إال  �لقطاع 

�لت�صدير  �أكالف  و�رتفاع  �حلدود  �إقفال 

مرتفعة  �إنتاج  كلفة  �إىل  ت�صاف  �لتي 

�ملجاورة  �لبلد�ن  يف  مبثيالتها  مقارنة 

�لدول  وحتى  ككل  �الأو�صط  �ل�رشق  ودول 

دعم  غياب  ��صتمر�ر  ظل  ويف  �الأوروبية. 

حقيقي وفعلي للقطاع، ويف وقت تغرق فيه 

�مل�صتوردة،  باملنتجات  �للبنانية  �الأ�صو�ق 

�لغذ�ئية،  �ل�صناعات  معاناة  تت�صاعف 

ملن  بد  ال  �لذي  �الأقوى  �لتحدي  ليربز 

�لعاملية  نحو  �النطالق  يف  ذكاوؤه  �أ�صعفه 

يف �أحلك �لظروف ك�صبه، وال بد ملن �أ�صاء 

�صمعة �لقطاع من منع �إطفائها عرب تغذية 

�لتي  �لروح   تلك  د�خلة،  �لتحدي يف  روح 

متكنه من مو�جهة �ل�صعاب وتثبيت قدميه 

�أي  �ل�صجاعة خلو�س  �الأ�صو�ق وتعطيه  يف 

�ل�رشوري  فمن  وربحها.  تناف�صية  معركة 

�أن يفهم �ل�صناعيون �الأ�صو�ق �ملحيطة بهم 

من  يتمكنو�  لكي  معها  �لتعامل  وكيفية 

تكييف �أنف�صهم و�ملحافظة على وجودهم. 

�أمام  لي�س  �ل�صمود،  �إال  فلي�س هناك خيار 

�ل�صناعي �صبيل للخال�س �إال �لعمل الإيجاد 

خمارج ت�صمن ��صتمر�ره، ف�صناعته جعلته 

متجذر�ً يف وطنه، ثابتًا فيه.

ليبقى �لند�ء �الأخري ملن ي�صمع:  �ل�صناعات 

ال  �مل�صيئة.  �لقطاع  �صمعة   .. �لغذ�ئية 

تطفئوها!

جدول يظهر أبرز الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الغذائية إلى لبنان

النسبة )%(القيمة )مليون دوالر( البلد

806�أملانيا

504�إمار�ت

594�إيطاليا

604بر�زيل

1209تركيا

655�ضعودية

1068فرن�ضا

695م�رش

624�ململكة �ملتحدة

524هولند�

564�لواليات �ملتحدة
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ي�صهب مدير عام معهد �لبحوث �ل�صناعية د. ب�صام �لفرّن يف �رشح 

دور �ملعهد يف دعم قطاع �ل�صناعات �لغذ�ية و�لذي بد�أ يف عام 

و�لتي  �ل��وزر�ء  جمل�س  عن  �الإلز�مية  �ملر��صيم  �صدور  مع   2004
�صّددت على �رشورة فح�س �ملنتجات �لتي تدخل �إىل لبنان وفقًا 

للمو��صفات �للبنانية �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �ملقايي�س و�ملو��صفات 

�للبنانية )ليبنور(.

و�صّدد �لفرّن على �أن »دور �ملعهد يف �لقطاع ال يقت�رش على �إجر�ء 

بالتحديث  تتعلق  دقة  �أكرث  مهمات  �إىل  يتعد�ه  بل  �لفحو�صات، 

ي�صم  �ملخترب�ت،  عمل  �إىل  »�إ�صافة  �أنه  �إىل  و�أ�صار  و�البتكار«. 

�للبناين  �الأوروبي  �ملركز  منها  متعّددة  مر�كز متخ�ص�صة  �ملعهد 

 )ELCIM( �ل�صناعي  للتحديث 

�لذي يعمل على حتديث �ل�صناعة 

بطبيعة  ت�صم  و�لتي  عام  ب�صكل 

�لغذ�ئية«.  �ل�صناعات  �حل��ال 

ولفت �إىل �أن »�ملعهد ي�صم �أي�صًا 

و�البتكار  �لتكنولوجيا  مركز 

 Center for Innovation and(

يعنى  �ل����ذي   )Technology
و�لتكنولوجيا  �البتكار  بت�صجيع 

�ل�صناعات  قطاع  يف  خا�صة 

»�ملعهد  �أن  وك�صف  �لغذ�ئية«. 

�أي  يحوي وحدة ��صت�صار�ت غذ�ئية جاهزة على �لدو�م ال�صتقبال 

م�صنع ي�صاأل عن كيفية تطوير �صناعته«.

لها  تخ�صع  �لتي  �ملخربية  �لفحو�صات  عن  �حلديث  �إط��ار  ويف 

�لربوف�صور جوزيف  �ملعهد  لفت مدير �ملخترب�ت يف  �ملنتوجات، 

الإجر�ء  متكاملة  خمترب�ت  جمموعة  ي�صم  »�ملعهد  �أن  �إىل  متى 

�لفحو�صات للمنتجات �لغذ�ئية«. وقال: »�أي منتج غذ�ئي يحتاج 

�لعو�مل ت�صم  لتبيان معايري جودته، وهذه  3 عو�مل  �أىل فح�س 

�لعامل �ملكروبيولوجي �ي �ملتعلق بالتحاليل �جلرثومية، �لعامل 

و�لعامل  ور�ئحته،  ونكهته  �ملنتج  بلون  يعنى  �لذي  �لفيزيائي 

�لكيماوية  �ملعايري  �أو  �ملكونات   بكل  يعني  و�ل��ذي  �لكيميائي 

يف  فح�صها  �ملمكن  م��ن  �لتي 

�ملنتجات«.

�ملعهد  ي�صم  »ك��م��ا  و�أ���ص��اف: 

�لتعبئة  بعو�مل  يعنى  خمترب�ً 

و�لتعليب، حيث من �ملهم �لتاأكد 

من عدم وجود �رحتال الأي مو�د 

�لغذ�ئية  �مل��و�د  �إىل  �لعبوة  من 

�إ�صافة  د�خلها.  يف  �مل��وج��ودة 

خمتربين  �ملعهد  ي�صم  ذلك،  �إىل 

�إ���ص��اف��ي��ني ل��ف��ح�����س �مل��ي��اه 

و�لطحني و�خلبز«.

دور معهد البحوث ال يقتصر على إجراء الفحوصات بل يتعداه إلى مهمات 
تتعلّق بالتحديث واالبتكار

: طالما المعهد بخير.. المصانع بخير الفرّنّ
مر  على  �للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�ضناعات  جالت 

�أي  دون  من  �لعامل  �أ�ضو�ق  خمتلف  يف  �ل�ضنو�ت 

�لذي  لبنان«  »�ضنع يف  ب�ضعار  تطوف  ��ضتثناء، 

�لتي  �لعالية  �جلودة  مبعايري  مبا�رشة  �رتبط 

تعزيزها  عن  �ل�ضناعي  �لقطاع  يومًا  يتو�َن  مل 

وتكري�ضها عرب ��ضتقد�م �أحدث �الآالت �إىل م�ضانعه 

و�عتماد كادر ب�رشي حمرتف قادر على ن�ضج �أف�ضل 

�لبحوث  معهد  ير�فقهم  �لزبائن،  مع  �لعالقات 

�ضفر  جو�ز  تعطي  جبارة  جهود  عرب  �ل�ضناعية 

فحو�ضات  �إجر�ء  عرب  �الأ�ضو�ق  نحو  للمنتجات 

�ملعهد  يوؤدي  كما  جودته.  يوؤكد  لالإنتاج  خمربية 

�لن�ضح  لهم  يقدم  �لذي  �ملجهول  �جلندي  دور 

و�ال�ضت�ضارة عرب جمموعة من �ملخترب�ت �ملتكاملة 

و�ملر�كز �ملتخ�ض�ضة.

مقابلة

مدير المختبرات
 البروفسور جوزيف متى
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مهم  �ملخترب�ت  هذه  وجود  »�أن  على  و�صّدد 

�صحة  يف  تكمن  �لعربة  �أن  �إال  �ملعهد،  يف 

عنها.  ت�صدر  �لتي  و�لنتائج  �لفحو�صات 

�عتماد  على   2004 عام  �ملعهد  حاز  ولهذ�، 

 ISO �صهادة  نيل  عرب  �لدولية  �ملر�جع  �أعلى 

 300 على  نف�صه  �لعام  يف  حاز  كما   .17025
�أخذ  �لك�صف، طرق  طريقة حتليل يف جماالت 

يتمتع  مرجع  �ليوم  وهو  و�لتحليل.  �لعينات، 

مب�صد�قية كبرية حيث ال �صك �أو طعن بنتائج 

�لفحو�صات، �إ�صافة �إىل غياب �أي تدخالت ما 

يجعله �رشحًا علميًا بامتياز«.

وذكر �أن »�ملخترب�ت تنت�صب �إىل موؤ�ص�صات مرجعية للغذ�ء و�صالمة 

�لغذ�ء، كال�ICC وهي �أعلى مرجع يف فح�س �حلبوب، كما تنت�صب 

�إىل �ل�Euro Lab �أي جتمع �ملخترب�ت �الأوروبية �ملرجعية«.

بين المعايير اللبنانية واألوروبية
كانت   ،2004 عام  �ملر��صيم يف  تطبيق  بدء  »مع  �أنه  مّتى  وك�صف 

هذ�  �أن  �إال  كبرية،  �لغذ�ئية  �ملنتجات  يف  �ملطابقة  عدم  ن�صبة 

 بعد مرور 14 عامًا على تطبيق هذه �ملر��صيم، بحيث 
ّ

�لو�قع تغري

�ملنتجات  �صجلت  وبحيث  كبري  ب�صكل  �ملطابقة  عدم  ن�صب  تدنت 

.»2017 �مل�صتوردة �إىل لبنان ما يقارب 3 �أو 4 % يف �لعام 

�مل��ق��ارن��ة بني  ح���ول  ���ص��وؤ�ل  ع��ل��ى  رد  ويف 

�أن  مّتى  �أكد  و�الأوروبية،  �للبنانية  �ملعايري 

يف  يتو�جد  منتج  الأي  �للبنانية  »�ملعايري 

�الأ�صو�ق �خلارجية هي ن�صخة عن �ملو��صفات 

قد  �صتكون  نف�صها  �الأبحاث  �إن  �إذ  �الأوروبية، 

�الأحيان يتم  �أنه يف غالب  �أجريت عليه. كما 

لو�صع  �الأوروب��ي��ة  �ملعايري  من  �ال�صتيحاء 

معايري لبنانية«.

�ملو��صفات  تطبيق  يجوز  ال  »�أنه  على  و�صّدد 

�الأوروبية ب�صكل د�ئم يف لبنان، وال �صيما على 

�للبنانية �ملح�س كاللبنة و�لك�صك  �ملنتجات 

بعدة  »ليبنور«  تقوم  كهذه،  حال  »يف  �أنه  �إىل  و�أ�صار  و�لزعرت..«. 

�ل�صيف  يف  �للبنة  �صعيد  على  مثاًل  �ملعهد  مع  بالتعاون  �أبحاث 

جودة  ت�صمن  حمّددة  مبعايري  تخرج  �الأبحاث  ونتيجة  و�ل�صتاء، 

�ملنتج«.

على  يطر�أ  تطور  �أو  جديد  كل  متابعة  �ل�رشوري  »من  �أنه  و�عترب 

ب�صكل  تعديالت  �إىل  تخ�صع  �لتي  �الأوروبية  �ملو��صفات  �صعيد 

متكرر، وذلك ملو�كبة �لتطور�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال«.

كفاءة علمية عالية
ور�أى مّتى �أن »�أبرز �لعو�مل �لتي جعلت �ملعهد على هذ� �مل�صتوى 

يتمتع معهد البحوث 

الصناعية بمصداقية كبيرة 

حيث ال شك أو طعن 

بنتائج الفحوصات، نظرًا إلى 

غياب أي تدخالت ما يجعله 

صرحًا علميًا بامتياز
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�لعايل من �لثقة هو �لكفاءة �لعلمية �لتي تقف 

�لعامة  �الإد�رة  عامل  وهي  عو�مل،  عدة  على 

نحو  و�ندفاع  ��صرت�تيجية  روؤية  هناك  حيث 

�لعامل  هذ�  من  جزء�ً  جتعله  معينة  مو��صيع 

�ملتطور، �إ�صافة �إىل عامل فريق �لعمل وذلك 

على  وقدرته  به  يقوم  �لذي  �ملجهود  بف�صل 

�لتقنيات  مو�كبة  عرب  د�ئ��م  ب�صكل  �لتطور 

ب���دور�ت  د�ئ���م  ب�صكل  ي��ق��وم  حيث  �جل��دي��دة 

على  مهم  موؤمتر  �أي  يف  وي�صارك  تدريبية 

�ل�صعيد �لدويل«.

كما ك�صف �أن »مو�كبة �لتطور يف �لتجهيز�ت 

و��صتقد�مه �صاهم يف تعزيز قدر�ت �ملعهد، فحاليًا ال توجد تقنية 

يف  موجودة  وغري  �لعامل  يف  موجودة  �لغذ�ء  جمال  يف  عاملية 

ز �ملعهد ب�رشعة �لتحرك، فمع بروز �أي م�صكلة �أو 
ّ
لبنان. كما يتمي

معايري معينة يف �صالمة �لغذ�ء، يحللها �ملعهد ب�رشعة قيا�صية نظر�ً 

�ملخترب�ت  مع جتمع  �لعامل وحتديد�ً  �لتفاعل مع  قدرته على  �إىل 

ر م�صاألة معينة، �ملخترب�ت يف لبنان قادرة 
ّ
�الأوروبية بحيث �إذ� طو

�لتي متلكها، ووجود فريق  �لتجهيز�ت  �أي�صًا بف�صل  �لتطوير  على 

ع«. 
ّ
عمل حمرتف �إ�صافة �إىل �ملعرفة �لتي يكت�صبها من ذلك �لتجم

�ملعهد  يكون  �أن  يجوز  ال  �إذ  مهمة،  �مل�صائل جد  »هذه  �أن  و�عترب 

معزواًل يف جزيرة، بل هو بحاجة �إىل تفاعل علمي مع �ملوؤ�ص�صات 

�ملرجعية ليتمكن من فر�س نف�صه كمرجعية علمية �ي�صًا«.

�أن »�ملعهد يف �لطليعة على �ل�صعيد �لعربي، وقد ��صت�صاف  و�أكد 

�ل�صناعية  �الأبحاث  �لعربي ملر�كز  �ملنتدى  �الأخرية  �لفرتة  خالل 

و�لذي �نعقد برئا�صة معهد �لبحوث �ل�صناعية يف لبنان، علمًا �أن 

�ملعهد �صري�أ�س هذه �لدورة �لتي متتد الأربع �صنو�ت«.

عدة  نّفذ  حيث  �لدولية  �جلهات  بثقة  يحظى  »�ملعهد  �أن  و�عترب 

يف  )يونيدو(  �ل�صناعية  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  م�صاريع 

لبنان و�خلارج«.

دعم انتشار الصناعة
�الأ�صو�ق  �للبنانية يف  �ل�صناعة  �نت�صار  �ملعهد يف دعم  وعن دور 

�لتقنية  �لذر�ع  هو  �ملعهد  �صك،  دون  »من  �لفرّن:  قال  �خلارجية، 

�ملعهد  د�م  وما  �للبنانية.  لل�صناعة  وحتديد�ً  �للبنانية،  للدولة 

بخري، �مل�صانع بخري. فمطلق �أي �صناعي مهما كان �خت�صا�صه، 

باأ�صتطاعته �للجوء �إىل �ملعهد �إذ� كان بحاجة �إىل ��صت�صارة معينة 

�أو  يحتاجها،  در��صة  �أي  �أو  ما  ��صتي�صاح  �أو 

لديه فح�س معنّي«.

و�أ�صار �إىل �أن »�ل�صناعات �لغذ�ئية ال ميكنها 

�للبنانية  �ل�صوق  على  كامل  ب�صكل  �التكال 

على  �النفتاح  �إىل  بحاجة  �إنهم  بل  مبفردها، 

�إىل  يحتاج  �ل��ذي  �الأم��ر  �خلارجية  �الأ���ص��و�ق 

عالية،  جودة  مب�صتويات  �إنتاجها  يتمتع  �أن 

وهذ� �أمر مرتبط �إىل حد كبري بتخفي�س ن�صب 

يربز  وهنا  �لغذ�ئية،  للمعايري  �ملطابقة  عدم 

و�الأبحاث  �لفحو�صات  و�أهمية  �ملعهد  دور 

و�ال�صت�صار�ت و�لدعم �لتقني �لتي قدمها على 

مر �ل�صنو�ت �ل�صابقة بناء لطلب �مل�صانع«.

ميد�نيًا،  �مل�صانع  يزور  �الأحيان،  بع�س  ويف  »�ملعهد  �أن  و�أعلن 

وير�قب عمليات �الإنتاج وياأتي بعينات«.

ولفت �إىل �أن »دور �ملعهد ال يقت�رش فقط على مو�كبة �لت�صدير، �إمنا 

�أي�صًا على على �صبط �ال�صتري�د عرب فر�س رقابة على �ملنتجات 

�الأجنبية كافة �لتي تدخل �إىل �ل�صوق �للبنانية«. و�عترب �أنه »منذ 

عام 2004، �أ�صبح �لعامل يعرف �أن لبنان بلد فيه رقابة وال ي�صتقبل 

�أي منتجات ال تر�عي معايري �ل�صالمة �لغذ�ئية«.

معايير السالمة .. ربح للصناعي
و�لتي  �ل�صالمة  �مل�صانع مبعايري  تقيد  �لفرّن على �رشورة  و�صّدد 

تق�صم �إىل �صقني: �صالمة �ملن�صاآت و�ل�صالمة د�خل �مل�صنع. و�عترب 

د يحمل �أرباحًا لل�صناعي، ففي �لفرتة �الأخرية �صهدنا 
ّ
�أن »هذ� �لتقي

�حرت�ق م�صنعني كبريين وهذ� �إن دّل على �صيء فهو يدل على غياب 

معايري �ل�صالمة د�خل �مل�صنع. ور�أى �أن »متتع �ملنتجات مبعايري 

وي�صمح  �خلارجية  �الأ�صو�ق  �أب��و�ب  �أمامها  ع 
ّ
ي�رش عالية  �صالمة 

ع. كما ي�صمح بحث �مل�صتهلك �للبناين على 
ّ
للم�صانع بالنمو و�لتو�ص

�إعطاء �الف�صلية للمنتجات �لوطنية يف عمليات �ال�صتهالك، �الأمر 

�لذي نحن باأم�س �حلاجة �إليه يف هذه �لظروف �القت�صادية �ل�صيئة 

كونه قادر�ً على جلم فاتورة �ال�صتري�د �إىل حد كبري«.

ل��وز�رة  �لتقنية  �ل��ذر�ع  هو  �ملعهد  �أن  �أك��د  ���ص��وؤ�ل،  على  رد  ويف 

و�ال�صت�صارية  �لتخ�ص�صية  �مل��ر�ك��ز  بف�صل  وق��ادر  �ل�صناعة، 

�لعمل  ثغر�ت موجودة يف  �أي  �ل�صوء على  لت�صليط  فيه  �ملوجودة 

�أو �أي مكامن خطر«. وك�صف �أن »�ملعهد يحوي ق�صمًا خا�صًا قادر�ً 

.»ISO 14001�و�ل ISO 22000�على منح �صهادتي �ل

مواكبة التطور ساهمت 

في تعزيز قدرات معهد 

البحوث الصناعية، فحاليًا 

ال يوجد تقنية عالمية في 

مجال الغذاء غير موجودة 

في لبنان

مقابلة
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ال�صناعات الغذائية

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفقًا للنظام �جلمركي �ملن�ضق تدرج �ل�ضناعات �لغذ�ئية �ضمن �لبنود �جلمركية للف�ضول 4 )و�لذي يت�ضمن 

�لبان و�جبان ومنتجاتها، بي�ص طيور، ع�ضل طبيعي وغريها من منتجات �ضاحلة لالكل(، وكذلك �لف�ضول 

�للحوم  عن  ف�ضاًل  و�لنباتية،  �حليو�نية  و�لزيوت  و�لدهون  �ل�ضحوم  تت�ضمن  وهي   24 �لف�ضل  وحتى   15
و�مل�رشوبات  �مل�ضنعة  و�لفو�كه و�حلبوب  و�لنباتات  �ل�ضكرية و�خل�ضار  و�مل�ضنوعات  �ملح�رشة  و�ال�ضماك 

و�لتبغ وم�ضنوعاته.

 يعترب قطاع �ل�ضناعات �لغذ�ئية و�مل�رشوبات �حد �لقطاعات �ال�ضا�ضية يف �القت�ضاد �للبناين وهو من 
�هم �ل�ضناعات �للبنانية و�كرثها ��ضتقطابًا للر�ضاميل �ملوظفة يف �ل�ضناعة و�ليد �لعاملة �ل�ضناعية ويقدر 

حجم �النتاج يف هذه �ل�ضناعات باكرث من 1.7 مليار د.�أ.

%من   2.66 �ل�ضناعي وحو�يل  �لقطاع  % من ناجت   32.03 �لقطاع ما يقارب   �ضكلت منتجات هذ� 
�لناجت �ملحلي �الجمايل، هذ� يف �لعام 2015 )وفقًا الأحدث �الرقام �ملتوفرة(.

 تبو�أت هذه �ل�ضناعات �لغذ�ئية �ل�ضد�رة لناحية عدد �ملوؤ�ض�ضات وهي ت�ضكل 21.8 % من �جمايل عدد 
�ملوؤ�ض�ضات )�ي حو�يل 963 موؤ�ض�ضة( 

 ميتلك هذ� �لقطاع �مكانات كبرية لتوفري فر�ص �لعمل من �ضمن �لقطاع �ل�ضناعي، بحيث يوؤمن حاليًا 
 %  25.7 و�النتاج  �ل�ضناعي.  �لقطاع  �لعاملة يف  �لقوى  % من    25 ي�ضكل  20،607 فر�ضة عمل، مما 

و�لقيمة �مل�ضافة 26.3 %

 يتاألف هذ� �لقطاع ب�ضكل رئي�ضي من موؤ�ض�ضات عائلية �ضغرية �حلجم، 
 توظف �ضتة عمال كمعدل و�ضطى.

الميزات التنافسية

- توفر �ليد �لعاملة �ملتخ�ض�ضة ذ�ت �لكلفة �ملنخف�ضة 

- وجود رو�بط وثيقة مع قطاع زر�عي قوي ومتنوع.

- دعم موؤ�ض�ضاتي من �حلكومة: توفر موؤ�ض�ضات لالختبار و�لبحث و�لتطور )مبا يف ذلك 3 خمترب�ت( ومدر�ضة 

مهنية متخ�ض�ضة يف �ل�ضناعات �لغذ�ئية 

   - �ضهرة �ملطبخ �للبناين عامليًا.

   - ت�ضكل �ضادر�ت منتجات �ل�ضناعات �لغذ�ئية 17.6 % من �جمايل �ل�ضادر�ت �للبنانية يف �لعام 2017.

معامل كامل بدوي البساط
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��صتري�د  �ح�صاء�ت  �ن  �ىل  هنا  نذكر 

�ىل  ت�صري  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  وت�صدير 

يف  كبرية  مناف�صة  يو�جه  لبنان  �ن 

�مل�صتورد�ت حيث بلغ �لعجز يف �مليز�ن 

�لتجاري يف �لعام 2017، مليار و 355.1 

بانخفا�س  �ي  د.�أ  �مريكي  دوالر  مليون 

 2016 �لعام  مع  مقارنة   %  0.9 ن�صبته 

�لتجاري  �مليز�ن  يف  �لعجز  بلغ  حيث 

مليار و 367،1 مليون د.�أ.

�صادر�ت  قيمة  �ن  �ىل  �ال�صارة  وجتدر 

 2017 �لعام  خالل  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

 491.1 مقابل  د.�أ  مليون   500،2 بلغت 

مليون د.�أ خالل �لعام 2016 �ي بارتفاع 

ون�صبته 1.9 %.

�ما م�صتورد�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية خالل 

�لعام 2017 بلغت مليار و 1855.4 مليون 

د.�أ مقابل مليار و 1858.1 مليون د.�أ خالل 

�لعام 2016 �ي بانخفا�س ون�صبته 0.2 %

�ما بالن�صبة الأهم �ل�صناعات �لغذ�ئية.                                                                                                                  

فقد �صكلت �صادر�ت �ل�صكاكر و�حللويات 

�لن�صبة �الكرب �ذ بلغت 13.8 % من جممل 

�للبنانية،  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �صادر�ت 

 134.5 �لتجاري  �مليز�ن  �لعجز يف  وبلغ 

مليون د.�أ.

وكذلك بالن�صبة للدهون و�لزيوت  فقد بلغ 

مليون   101 �لتجاري  �مليز�ن  مع  �لعجز 

% من جممل �ل�صناعات   7.2 د.�أ و�صكلت 

�لغذ�ئية.

�ما بالن�صبة للخ�صار و�لنباتات و�لفو�كه 

�مليز�ن  يف  فائ�س  هناك  كان  �مل�صنعة 

�لتجاري وقدره 26 مليون د.�أ

�ما �مل�رشوبات فقد بلغ �لعجز يف �مليز�ن 

�لتجاري فيها 70.1 مليون د.�أ.

عجز بين االستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية في العام 2017
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ال�صناعات الغذائية

1-1 مصنوعات سكرية

1-2 صناعة الدهون والزيوت

أ- الصادرات

�رتفعت قيمة �صادر�ت �مل�صنوعات �ل�صكرية من 44.7 مليون 

د.�أ يف �لعام 2013 �ىل 68.9 مليون د.�أ يف �لعام 2017 وذلك 

بن�صبة 54.1 %.

�ل�صكرية  �مل�صنوعات  ��صو�ق �صادر�ت  �صوريا  ت�صدرت   
 4 بن�صبة  �حلرة  �ل�صوق  تليها   %  76 بن�صبة   2017 �لعام  يف 

 %  2 % و�ل�صعودية بن�صبة   3 % ثم �لواليات �ملتحدة بن�صبة 
و�المار�ت �لعربية بن�صبة 2 % وقطر كذلك بن�صبة 2 %.

أ- الصادرات:

�نخف�صت قيمة �صادر�ت �لدهون و�لزيوت من 36.5 مليون 

د.�أ يف �لعام 2013 �ىل 35.9 مليون د.�أ يف �لعام 2017 وذلك 

بن�صبة 1.6 %.

�لدهون  �صادر�ت  ��صو�ق  �ملتحدة  �لواليات  ت�صدرت   
�لربتغال  تليها   %  15 بن�صبة   2017 �لعام  يف  و�لزيوت 

بن�صبة و�لكويت   %  10 بن�صبة  �ل�صعودية  ثم   %  10  بن�صبة 

9 % فاالمار�ت �لعربية بن�صبة 9 % وكند� بن�صبة 6 % و�لعر�ق 
بن�صبة 6 %.

ب- المستوردات:

من  �ل�صكرية  �مل�صنوعات  م�صتورد�ت  قيمة  كذلك  �رتفعت 

169.1 مليون د.�أ عام 2013 �ىل 203.3 مليون د.�أ يف �لعام 
2017 وذلك بن�صبة 20.2 %.

 ت�صدرت كوريا �هم مو�رد ��صتري�د �ل�صناعات �ل�صكرية 
يف �لعام 2017 بن�صبة 22 % تليها �لرب�زيل بن�صبة 20 % ومن 

 %  6 بولند�  ثم   %  9 بن�صبة  و�جلز�ئر   %  9 بن�صبة  فرن�صا  ثم 

وم�رش بن�صبة 4 %.

ب-المستوردات:

�نخف�صت قيمة م�صتورد�ت �لدهون و�لزيوت من 199.5 مليون 

د.�أ يف �لعام 2013 �ىل 164 مليون د.�أ يف �لعام 2017 وذلك 

بن�صبة 17.8.

و�لزيوت  �لدهون  ��صتري�د  مو�رد  �هم  رو�صيا  ت�صدرت   
 %  20 بن�صبة  �وكر�نيا  تليها   %  24 بن�صبة   2017 �لعام   يف 

وتركيا   %  11 بن�صبة  و�ل�صعودية   %  11 بن�صبة  ماليزيا  ثم 

وم�رش   %  4 بن�صبة  �ملتحدة  و�لواليات   %  7  بن�صبة 

بن�صبة 4 %.

قيمة  �رتفعت  فقد  و2017   2013 �العو�م  بني  باملقارنة 

�ل�صادر�ت �ل�صناعية �لغذ�ئية من 498.6 مليون د.�أ يف �لعام 

2013 �ىل 500.2 مليون د.�أ يف �لعام 2017.
�صكلت هذه �ل�صادر�ت ما ن�صبته 12.7 % من �جمايل �ل�صادر�ت 

�للبنانية يف �لعام 2013 و�صوال �ىل 17.6 % يف �لعام 2017. 

يف �ملقابل �نخف�صت قيمة م�صتورد�ت �ل�صناعات �لغذ�ئية من 

 855.4 مليار  �ىل   2013 �لعام  يف  د.�أ  مليون   960.8 و  مليار 

مليون د.�أ يف �لعام 2017.

�جمايل  من   %  9.2 ن�صبته  ما  �مل�صتورد�ت  هذه  �صكلت 

�مل�صتورد�ت �للبنانية يف �لعام 2013 و�نخف�صت �ىل 8 % يف 

�لعام 2017.

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية / مليون دوالر

الميزان التجاريالنسبة %مستورداتالنسبة %صادراتالسنة
2013498.612.71.960.89.2-1462.2
2014556.916.82.001.09.8- 1444.1
2015523.817.71.829.710.1- 1305.9
2016491.116.51.858.19.9- 1367.1
2017500.217.61855.48- 1355.1
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1-3 صناعة الخضار والنباتات والفواكه

1-4 صناعة المشروبات

أ- الصادرات

�نخف�صت قيمة �صادر�ت حم�رش�ت �خل�صار و�لنباتات و�لفو�كه 

من 116 مليون د.�أ يف �لعام 2013 �ىل 108.3 مليون د.�أ، يف �لعام 

2017 وذلك بن�صبة 6.6 %
�خل�صار  حم�رش�ت  �صادر�ت  ��صو�ق  �ل�صعودية  ت�صدرت   -

و�لنباتات و�لفو�كه بن�صبة 23 % تليها �لواليات �ملتحدة بن�صبة 

9 % ثم �المار�ت �لعربية بن�صبة 7 % وقطر بن�صبة 7 % و�لعر�ق 
بن�صبة 6 % و�ملانيا بن�صبة 6 % وهولند� بن�صبة 5 %.

أ- الصادرات

- بالن�صبة ل�صادر�ت �لعام 2017 ��صتاثر �لعر�ق 18 % من �جمايل 

بن�صبة بريطانيا  وتليه  �لروحية  �مل�رشوبات  �صناعة   �صادر�ت 

 %  8 % وفرن�صا بن�صبة   8 �لواليات �ملتحدة بن�صبة  % ثم   12  

و�المار�ت �لعربية بن�صبة 7 % و�صوريا بن�صبة 5 %.

ب-المستوردات

��صتاأثرت  فقد   2017 �لعام  يف  للم�صتورد�ت  بالن�صبة  �ما   -

�مل�صتوردة  �مل�رشوبات  م�صادر  من   %  31 بن�صبة  بريطانيا 

 %  9 % و�ل�صعودية بن�صبة   16 من لبنان وتليها فرن�صا بن�صبة 

و�ملانيا بن�صبة 7 % و�لنم�صا بن�صبة 4 % وهولند� بن�صبة 4 %.

�ملرطبة  �مل�رشوبات  وم�ضانع  �لنبيذ  وم�ضانع  �لروحية  �مل�رشوبات  م�ضانع  �مل�رشوبات  �ضناعة  تت�ضمن 

و�ملياه.

ب-المستوردات

و�لنباتات  �خل�صار  حم�رش�ت  م�صتورد�ت  قيمة  �نخف�صت 

و�لفو�كه من 89.8 مليون د.�أ يف �لعام 2013 �ىل 82.2 مليون د.�أ 

يف �لعام 2017 وذلك بن�صبة 8.5 %.

�خل�صار  حم�رش�ت  ��صتري�د  مو�رد  �هم  �ل�صني  ت�صدرت   -

 %  12 بن�صبة  تايالند  تليها   %  18 بن�صبة  و�لفو�كه  و�لنباتات 

 %  7 بن�صبة  وفرن�صا   %  8 بن�صبة  وهولند�   %  8 بن�صبة  م�رش  ثم 

و�يطاليا بن�صبة 5 % و�صوريا بن�صبة 5 %.

الميزان التجاريالمستورداتالصادرات
الوزن طنالقيمة $الوزن طنالقيمة $السنة
2013100.009110.700124.232273.937-24٫223
2014101.795109.893132.014127.181-30٫219
201582.04290.124124.89279.626-42٫850
201663.25366.592116.88672.781-53٫633
201760.02064٫721130.14563٫096-70٫125

�لتبادل �لتجاري للف�ضل 22:م�رشوبات و�ضو�ئل كحولية وخل

بوليفليكسالمصدر: - مديرية الجمارك اللبنانية
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مقابلة

ح�صن  �حلاج  ح�صني  �ل�صناعة  وزير  ن�رش�وي  ي�صف  وفيما 

د على �أن »�لقطاع مل ينل 
ّ
ب�»�ملد�فع �ل�رش�س« عن �لقطاع، ي�صد

�لوزر�ء حيث  �إقر�رها يف جمل�س  �لقر�ر�ت يتم  �إن  �إذ  مطالبه 

�ل�صيا�صية، وبالتايل من غري  تخ�صع كل �مل�صائل للح�صابات 

�ملمكن �أن ت�صري �الأمور بب�صاطة مطلقة«.

ل �إىل حد كبري على �النتخابات، �إذ يعترب �أن عهد رئي�س 
ّ
ويعو

�جلمهورية مي�صال عون ينطلق بعدها، متمنيًا �أن ينتج منها 

ت�صكل  و�أن  جديدة  قو�نني  ت�رشيع  على  قادر  نو�ب  جمل�س 

حكومة تو�فق وطني متلك قر�ر �لنهو�س بالوطن.

اجتماعات مثمرة .. ولكن
لقاء�تهم  خالل  يلحظو�  مل  »�ل�صناعيني  �أن  ن�رش�وي  و�أعلن 

�لنو�ب  وجمل�س  و�حلكومة  �جلمهورية  روؤ�صاء  مع  دة 
ّ
�ملتعد

�ل�صناعة  ت�صجيع  على  كليًا  �تفاقًا  �إال  �ملعنيني  و�لوزر�ء 

و�لوقوف معها. كما �أن خطاب ق�صم رئي�س �جلمهورية تناول 

خالل  معربة  كلمة  �ألقى  �حلريري  �صعد  و�لرئي�س  �ل�صناعة، 

 
ٌ
و�حد وكاأنه  �ملا�صي  �لعام  �ل�صناعيني خالل  ع�صاء جمعية 

منا، يف حني �ن ر�أي �لرئي�س نبيه بري ال يختلف �لبته عنهما. 

�إىل  بحاجة  لكننا  �جلميل،  �لكالم  هذ�  على  نت�صكرهم  ونحن 

�لقطاعات  بع�س  حلماية  ملفًا   23 قدمنا  �إذ  عملية،  نتائج 

د على 
ّ
ب�صاأنها بعد«. و�صد �أي قر�ر  �إ�صد�ر  يتم  �ل�صناعية ومل 

»�أن �لقطاع �صهد تر�جعًا كبري�ً خالل �ل�صنو�ت �لثالث �الأخرية 

للت�صدير  �لربية  �لطرقات  �إقفال  و�أبرزها  �أ�صباب  عدة  ب�صبب 

�إىل �لعر�ق و�صورية و�خلليج �لعربي، و�رتفاع تكلفة �لت�صدير 

عرب �لبحر �الأمر �لذي ينعك�س ب�صكل مبا�رش على �صعر �ملنتج 

م�صاكل  �إىل  »�إ�صافة  �أنه  و�أعلن  �خلارجية«.  �الأ�صو�ق  يف 

قانون اإلغراق يحمي منتجاتنا ويؤمن إيرادات لخزينة الدولة.. لماذا ال يطّبق؟
نصراوي: قطبة مخفية تمنع دعم الصناعة

مل تنجح �جلهود �حلثيثة �لتي بذلها �ل�ضناعيون 

�لعام �ملا�ضي يف �إحد�ث �أي خرق يف جد�ر �الأزمة 

�مل�ضانع  فحال  �لقطاع،  منها  يعاين  �لتي  �حلادة 

عميد  يوؤكد  حني  يف  �أ�ضو�أ،  �إىل  �ضيء  من  ت�ضري 

�ل�ضناعيني �لغذ�ئيني جورج ن�رش�وي �أن »ال وجود 

لبو�در خري يف �الأفق«.

هذ�  ن�رش�وي  مع  �حلديث  يكن  مل  �لو�قع،  يف 

�ضوؤون  خرب  �لذي  فال�ضناعي  ك�ضابقاته،  �لعام 

�ل�ضنو�ت  ع�رش�ت  مر  على  وهو�ج�ضه  �لقطاع 

يظهر من�ضوبًا هائاًل من �لت�ضاوؤم، �إذ ي�ضف و�قع 

�لقطاع باملزري، ويحّذر من �أن عدم حترّك �لدولة 

حلماية �لقطاع �ضيوؤدي �إىل �إقفال م�ضانع، كا�ضفًا 

�أنه وبح�ضب �إح�ضاء�ت وز�رة �ل�ضناعة وجمعية 

ما  �إقفال  �الأخرية  �ل�ضنو�ت  �ضهدت  �ل�ضناعيني 

يزيد عن 400 م�ضنع.

إن ما يزيد من معاناة القطاع الصناعي 

هو إغراق السوق المحلية بالمنتجات 

المستوردة، في حين أن قانون اإلغراق 

القادر على حماية منتجاتنا موجود في وزارة 

االقتصاد والتجارة وال يطبق
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�لنقل، يعاين �ل�صناعيون �للبنانيون من �رتفاع كلفة �الإنتاج 

مقارنة بالدول �ملحيطة ب�صبب �رتفاع تكلفة �لطاقة وت�صديد 

�ل�رش�ئب، ما يفقدهم �ملزيد من قدر�تهم �لتناف�صية«.

�صوقًا  تعترب  �لتي  �ل�صورية  �ل�صوق  �إىل  �لت�صدير  »�أن  وك�صف 

و��صعة يو�جه تعقيد�ت  ب�صبب �خ�صاع �ل�صادر�ت �ل�صناعية 

�لغذ�ئية لالإجازة، �لتي ي�صعب �حل�صول عليها«.

23 ملفا تنتظر
من  يزيد  ما  »�أن  ن�رش�وي  و�عترب 

�ملحلية  �ل�صوق  �إغر�ق  هو  �لقطاع  معاناة 

باملنتجات �مل�صتوردة، يف حني �أن قانون 

�لقادر على حماية منتجاتنا  �الإغر�ق هو 

وهو موجود يف وز�رة �القت�صاد و�لتجارة 

وال يطبق، على �لرغم من �أننا ك�صناعيني 

23 ملفًا ل�صلع  حتركنا وقدمنا كما ذكرت 

حتتاج �حلماية من دون جدوى، �إذ مل يتم 

ب�صاأنها وعند �ملر�جعة ن�صطدم  �أخذ قر�ر 

بتقاذف للم�صوؤوليات بني �ملعنيني«.

يتعار�س  ال  �الإغر�ق  »قانون  �أن  و�أعلن 

تاأ�صي�س  فمع  �لتجارة،  حرية  مبد�أ  مع 

ر�صوم  و�إلغاء  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 

�جلمارك، مت �لتو�صل �إىل هذ� �لقانون �لذي 

�مل�صتوردة  �ملنتجات  على  ر�صمًا  يفر�س 

باملنتجات  مقارنة  �ل�صعر  �ملنخف�صة 

مناف�صة  خلق  بهدف  �ملماثلة  �ملحلية 

متكافئة بينها، وبالتايل فاإن هذ� �لقانون 

ال يحمي �لقطاع فح�صب، بل يوؤمن �إير�د�ت 

خلزينة �لدولة«.

�أ�صبحت  �لقطاع  »م�صاكل  �أن  و�أو�صح 

تدّنت من  �ل�صناعية  فال�صادر�ت   ، كبرية 

4.5 مليار�ت دوالر �ىل 2.5 ملياري دوالر، 
دوالر.  مليار   2 بلغ  �لرت�جع  �أن  يعني  ما 

وهذ� �أمر ال يعني �لقطاع �ل�صناعي وحده، 

�ل�صادر�ت  فرت�جع  باأكملها.  �لدولة  بل 

�لبلد،  �إىل  �ل�صعبة  �لعملة  دخول  من  يحد 

ويخّف�س من عدد فر�س �لعمل �ملطروحة. 

�لغذ�ئية  �ل�صناعات  قطاع  �أن  �إىل  �إ�صافة 

�لزر�عي،  بالقطاع  كبري  حد  �إىل  مرتبط 

ومنو �لقطاعني مرتبط ببع�صهما �لبع�س«.

هناك  �ال�صتفهام.  عالمات  من  �لكثري  لدينا  »�أ�صبح  وقال: 

قطبة خمفية متنع دعم �ل�صناعة. �أت�صاءل: هل �لدولة مل تعد 

تريد �لقطاع �ل�صناعي يف �لبلد؟«.

مكامنه،  �أبرز  و�رشحو�  بالدعم  طالبو�  »�ل�صناعيني  �أن  و�أكد 

وال �صيما يف ما يتعلق باملعار�س �لدولية �ملتخ�ص�صة �لتي 

حتر�س �لدول على دعم موؤ�ص�صاتها �ل�صناعية للم�صاركة فيها 

بغية رفع �ل�صادر�ت ملا يحمل هذ� �الأمر من �إيجابيات عدة 

على �القت�صاد«.

�أنه »مع تكر�ر �ملطالب مّتت �ملو�فقة على �مل�صاهمة  و�رشح 

�ملر�صود كان �صئياًل  �ملبلغ  لكن  �ملعار�س،  بجزء من دعم 

دها �ل�صناعيون«.
ّ
جد�ً بالن�صبة �إىل �لتكلفة �لتي يتكب

األسواق البديلة .. مهمة صعبة
بديلة  �أ�صو�ق  الإيجاد  �ملحاولة  حول  �صوؤ�ل  على  رد  ويف 

من  »�نطالقًا  ن�رش�وي:  قال  �ملحلي،  �الإنتاج  لت�رشيف 

وقد  عامًا   38 منذ  �خلارج  �إىل  �أ�صدر  ك�صناعي  جتربتي 

حتوي  �لتي  �لعامل  بلد�ن  من   %  80 زرت 

�أو�صطيًا  �رشق  �أو  عربيًا  �أو  لبنانيًا  تو�جد�ً 

ت�صع  �لدول  معظم  �إليها،  �لت�صدير  بهدف 

�إجر�ء�ت بغية حماية  قو�نني �صعبة وتتخذ 

�إيجاد  مهمة  يجعل  ما  �لوطنية.  �صناعتها 

نوعًا  و�صعبة  طويلة  عملية  جديدة  �أ�صو�ق 

ما«.

�لتقليدية ك�صورية  �أ�صو�قنا  و�أ�صاف: »بع�س 

قا�صية  �إجر�ء�ت  موؤخر�ً  وم�رش مثاًل فر�صت 

�لت�صدير،  وفعليًا �نخف�صت �صادر�تنا  ملنع 

�لو�رد�ت  فيما   %  25 بن�صبة  م�رش  �إىل 

%. و�أمام هذ� �لو�قع   300 �مل�رشية �رتفعت 

�لوقائع  على  و�أطلعناهم  �مل�صوؤولني  زرنا 

�إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  يتم  مل  ولكن  باالأرقام، 

حتى هذه �للحظة«.

حلماية  �رشورية  �إجر�ء�ت  »هناك  وتابع: 

باملثل ال  �ملعاملة  �إطار  تاأتي يف  �ل�صناعة 

يتم �تخاذها، فيما و�صع �لقطاع يتدهور �إذ 

�إن ن�صبة �إقفال �مل�صانع تتفوق على تلك �لتي 

يتم تاأ�صي�صها. قد ي�صاألني �لبع�س ماذ� تنتظر؟ 

�أقول �إنه وعلى مدى 42 عامًا حاربت الأبقى 

لل�صناعة  ل 
ّ
متجو ك�صفري  وعملت  لبنان  يف 

�للبنانية، حاماًل »بنديرة« �ل�صناعة و�أجول 

ولكني  لت�صجيعها.  �لعامل  دول  معظم  يف 

باأعباء  ��صطدمت  بل  �صكر،  كلمة  �أ�صمع  مل 

�ل�رش�ئب و�ل�صمان وغريها. فعليًا �إن �لدولة 

ال تهمها �ل�صناعة«.

لالإقت�صاد  نهو�س  »خطة  �أي  �أن  و�عترب 

�لقطاع  �أهمية  تلحظ  �أن  بد  ال  �للبناين 

لل� در��صة  هناك  �أن  �صيما  وال  �ل�صناعي 

مبا�رش  ب�صكل  يرتبط  �ل�صادر�ت  رفع  �أن  �أثبتت   UNDP
�رشكة  »تكليف  �أن  �إىل  ولفت  جديدة«.  عمل  فر�س  بخلق 

لبنان  �قت�صاد  حول  در��صة  لتقدمي  �لعاملية  »ماكنزي« 

مقنعة  در��صات  تقدمي  �إطار  يف  ياأتي  �مل�صتقبلية  و�لروؤية 

�إىل حد كبري.  ل عليه 
ّ
�لذي نعو �إىل موؤمتر »�صيدر« يف روما 

فدين لبنان بلغ 80 مليار دوالر، وك�صب ثقة �لدول �لد�ئنة �أمر 

�صعب. ومن �صاأن »ماكنزي« �إ�صفاء ثقة على �لدر��صة رغم �أن 

�خلرب�ء �لذين يقومون بها لبنانيون، ويجتمعون مع �الأطر�ف 

�للبنانية للوقوف عند �آر�ئهم. 

لم يلحظ  الصناعيون 

خالل لقاءاتهم 

المتعّددة مع رؤساء 

الجمهورية والحكومة 

ومجلس النواب والوزراء 

المعنيين إال اتفاقًا كليًا 

على تشجيع الصناعة 

والوقوف معها

ال بد ألي خطة نهوض 

لإلقتصاد اللبناني أن 

تلحظ أهمية القطاع 

الصناعي وال سيما أن 

الدراسات أثبتت أن رفع 

الصادرات يرتبط بشكل 

مباشر بخلق فرص عمل 

جديدة
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مقابلة

دعا الدولة إلى تحرك سريع يوقف اندثار المصانع ويعّزز معدالت النمو في القطاع
غدار: لتعزيز قدرات المنتجات اللبنانية التنافسية

ز بف�صل �صيا�صات عمل و�صعت 
ّ
من �لتمي

�إنهم  �إذ  �هتماماتها،  �صلب  يف  �لزبائن 

وحدهم �لقادرون على �صمان ��صتمر�رية 

�صها �إال معدالت ر�صا 
ّ
�ل�رشكة �لتي لن تكر

عالية ووالء من قبلهم الإنتاج »�صولينو« 

�ل�صالمة  ملعايري  و�مل��ر�ع��ي  ز 
ّ
�ملتمي

�لغذ�ئية«.

�ملحافظة  جاهدين  »نحاول  و�أ���ص��اف: 

يف  �إل��ي��ه��ا  و�صلنا  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة  على 

�صيكون  �صك  دون  ومن  �للبنانية،  �ل�صوق 

جمموعة  �صنتخذ  حيث  حليفنا  �لنجاح 

من �الإجر�ء�ت �لتي �صتعّزز منونا وتكر�س 

�أن  على  د 
ّ
و�صد �الأ���ص��و�ق«.  يف  تو�جدنا 

»�صولينو«  �صتتخذها  �لتي  »�الإج���ر�ء�ت 

�صتبقى �جلودة �أ�صا�صًا لها حيث وكما هي 

�لعادة �صيتم �صبط عمليات �الإنتاج ب�صكل 

�الأولية  �مل��و�د  ��صتخد�م  لناحية  دقيق 

كثب،  ع��ن  �لعمل  فريق  �أد�ء  وم��ر�ق��ب��ة 

�أن �لبقاء  �إميان ر��صخ لدينا  �نطالقًا من 

�الأف�صل  للجودة  �صيبقى  �الأ���ص��و�ق  يف 

ممار�صات  �أي  مو�جهة  على  �ل��ق��ادرة 

خاطئة قد ت�صيطر على �الأ�صو�ق«.

�صيا�صات  على  تعمل  »�صولينو  �أن  و�أعلن 

يف  �أف�صل  ت��و�ج��د�ً  لها  توؤمن  ت�صويقية 

على  �أك��رب  و�نفتاحًا  �للبنانية،  �ل�صوق 

على  ت�صتحوذ  �لتي  �خلارجية  �الأ�صو�ق 

ح�صة مهمة من حجم �إنتاج �ل�رشكة«.

كما  �خلطط  هذه  »�صارت  �إذ�  �أنه  وك�صف 

�س �صولينو عن تر�جع 
ّ
هو متوّقع، �صتعو

ت�صهد  �لتي  �لدول  بع�س  �إىل  �صادر�تها 

�أن  على  ون��ز�ع��ات،  �أمنية  ��صطر�بات 

�لقوي  �لتو�جد  على  �حلفاظ  مع  ترت�فق 

�لذي ��صتطاعت حتقيقه يف �أ�صو�ق �لدول 

�مل�صتقرة«.

خطوط حمراء
يف  �ملناف�صات  عن  �حلديث  �إط��ار  ويف 

»�ملناف�صات  �أن  �إىل  غد�ر  لفت  �الأ�صو�ق، 

على  تقت�رش  ال  �الأ���ص��و�ق  يف  �ملوجودة 

حتّليها  ورغ��م  �لتي  �ملحلية  �ل�رشكات 

�أي  ت�صكل  ال  �لقوة،  نقاط  من  بالعديد 

لها لتقدمي  خطر على �صولينو، بل حافز�ً 

�مل�ضانع  معاناة  تفاقم  مع  جبارة،  جهود�ً  »�ضولينو«  تبذل   

�لعاملة يف لبنان، الإبعاد جناحاتها �لتي حققتها على مر �ضنو�ت 

دوؤوب  لعمل  ثمرة  و�أتت  �لنجاحات »غالية«  فتلك  �الأخطار.  عن 

�ل�ضناعي  �لقطاع  �أبرز �رشكات  كاأحد  �ضّنفتها  و�ضيا�ضات حكيمة 

�لعاملة يف جمال �ل�ضناعات �لغذ�ئية و�لتي جنحت يف �لتو�جد 

�ضمن �لعديد من �الأ�ضو�ق �لعربية و�لعاملية على حد �ضو�ء.

يف  و�صبورون  �صجعان  م�صتثمرون  �إال 

مو�جهة �لتحديات.

سياسات ناجعة
يف  لي�صت  »�صولينو  �أن  غ��د�ر  وك�صف   

بالقطاع،  �ملحدقة  �ملخاطر  عن  مناأى 

�ملنتجات  من  ملز�حمات  تتعر�س  بل 

حجز  يف  وبقوة  جنحت  �لتي  �مل�صتوردة 

�للبنانية«. وقال:  �الأ�صو�ق  مكان لها يف 

متكّنا  النطالقتنا  �الأوىل  �للحظات  »منذ 

عبا�س  »�صولينو«  �رشكة  مدير  يغفل  ال 

غد�ر عن حجم �لتحديات �لتي حتيط بعمل 

�إقفال  �ل�رشكة وال �صيما يف ظل ��صتمر�ر 

عن  �ل��دول��ة  وغ��ي��اب  �حل��دودي��ة  �ملعابر 

ل 
ّ
تقدمي �أي دعم للقطاع �ل�صناعي. ويعو

�ل�صناعيني  ق��در�ت  على  كبري  حد  �إىل 

�لذين كانو� وال يز�لون خط �لدفاع �الأول 

�ال�صتثمار�ت،  في�صخون  �القت�صاد،  عن 

ويغزون �الأ�صو�ق، ويو�صعون �أعمالهم يف 

غمارها  يخو�س  ال  �صعبة  �أعمال  بيئة 
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و�عترب  �مل�صتهلك«.  �إىل  و�الأجود  �الأف�صل 

بع�س  م��ن  �ملتاأتية  »�ملناف�صات  �أن 

�مل�صانع غري �ل�رشعية �أو من جر�ء غرق 

�الأ�صو�ق مبنتجات �أجنبية قد حتمل �رشر�ً 

�لتدهور  ظل  يف  �صيما  وال  ل�«�صولينو« 

قدر�ت  تاآكل  �إىل  �أدى  �لذي  �القت�صادي 

توجيه  يف  و�صاهم  �ل�رش�ئية  �ملو�طنني 

�لطلب نحو �ل�صلع �الأدنى �صعر�ً«.

»�صولينو«  ل��دى  نية  �أي  وج���ود  ون��ف��ى 

تخفي�س  عرب  �ملمار�صات  هذه  ملجار�ة 

ياأتي  قد  �الأم��ر  فهذ�  منتجاتها،  �أ�صعار 

على ح�صاب م�صتويات �جلودة و�أد�ء فريق 

�إذ  »�صولينو«  تقبله  ال  �لذي  �الأمر  �لعمل، 

مي�س مب�صلمات �صكلت خطوطًا حمر�ء يف 

�صيا�صاتها على مر �أكرث من 20 عامًا.

االستثمار ضمانة النجاح
ويف حني �عترب غد�ر �أن �لو�قع �القت�صادي 

ه �لبع�س �إىل 
ّ

�صعب يف لبنان، رف�س توج

�لتحّفظ على �صخ �أي ��صتثمار�ت جديدة. 

ور�أى �أن �ل�صري على طريق �لتطور هو �أكرث 

�ل�صمانات فعالية لتحقيق جناح م�صتمر 

ويعّزز  �ملوؤ�ص�صات  عن  �الأخ��ط��ار  يبعد 

فر�س �لعمل �ملطروحة من قبلها.

مثمر�ً  عامًا   2018 عام  يكون  �أن  وتوقع 

خلطة  وفقًا  حاليًا  ت�صري  �إذ  ل�صولينو، 

�صيتم مبوجبها طرح جمموعة كاملة من 

�أن  �صاأنها  من  �لتي  �جلديدة  �الأ�صناف 

تنع�س �الأ�صو�ق.

يوقف  �رشيع  حت��رك  �إىل  �ل��دول��ة  ودع��ا 

�لنمو  معدالت  ويعّزز  �مل�صانع  �ندثار 

حماية  �رشورة  على  د 
ّ
و�صد �لقطاع.  يف 

وال  �خلارجية  �ملناف�صات  من  �لقطاع 

�ل��ذي  �ل�صنوي  �ل��رت�ج��ع  ظ��ل  يف  �صيما 

�تخاذ  �إىل  ودع��ا  �ل�����ص��ادر�ت.  ت�صهده 

�ملنتجات  �ن�صياب  م��ن  حت��د  �إج����ر�ء�ت 

وتعّزز  �للبنانية،  �الأ�صو�ق  �إىل  �الأجنبية 

لناحية  �للبناين  �مل�صتهلك  ثقافة  من 

�لتي  �للبنانية  �ملنتجات  ��صتهالك 

�ملنتجات  جودتها  مبعايري  ت�صاهي 

�مل�صتوردة. كما دعا �إىل مد يد �لعون �إىل 

�أ�صو�ق  �لبحث عن  �ل�صناعي على �صعيد 

�س له �نح�صار ح�صوره يف 
ّ
خارجية تعو

بع�س �أ�صو�ق �ملنطقة �لتي �صعفت نتيجة 

�ال�صطر�بات �ل�صيا�صية و�الأمنية.

�الإن��ت��اج  تكلفة  »تخفي�س  �أن  و�ع��ت��رب 

ت�صاهم  قد  �لتي  �لعو�مل  �أبرز  من  يبقى 

�للبنانية  �ملنتجات  ق��در�ت  تعزيز  يف 

�لتناف�صية يف لبنان و�لعامل، ما ي�صتدعي 

�إيالءها �الهتمام �لالزم«.

 محطات مضيئة 
في سجل مليء بالنجاحات

�لغذ�ئية  �ل�صناعات  ق��ط��اع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�����رشك��ات  �إح���دى  »�صولينو«  تعترب 

�صنو�ت  م��ر  ع��ل��ى  ���ص��ّط��رت  وق���د  و�ل��ع��امل��ي،  و�ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ل��ي  �ل�صعيد  ع��ل��ى 

 ط��وي��ل��ة ���ص��ج��اًل م��ل��ي��ئ��ًا ب��ن��ج��اح��ات ق��و�م��ه��ا �جل�����ودة و���ص��و�ب��ي��ة �ل���روؤي���ة. 

�لغذ�ئية عملها  لل�صناعة  فيفا  مبا�رشة �رشكة  �النطالقة مع  كانت   ،1995 عام  يف 

ت، كانت 
ّ
يف ت�صنيع �لت�صيب�س حتت عالمة جتارية م�صجلة هي رينغو. 21 عامًا مر

مليئة مبحطات كثرية من �لتطور و�لتو�صع �صكلت قفز�ت نوعية كان �أبرزها يف عام 

2000، عندما جرى تو�صيع �مل�صنع و�إ�صافة خطوط �إنتاج جديدة. ويف عام 2001، 
على  وعملت  �لنور  »لينفو«  �لغذ�ئية  �ملاكوالت  ل�صناعة  �للبنانية  �ل�رشكة  �أب�رشت 

ت�صنيع �لكرو��صان و�لكيك وخمتلف �أنو�ع �ملعجنات و�حللويات حتت ��صم �لعالمة 

باإن�صاء م�صانع جديدة  نقلة نوعية مميزة متثلت   2005 لور�. وحمل عام  �لتجارية 

�إنتاجية  بقدرة  متيزت  و�لتي  �حلديثة  �لتكنولوجيا  �بتكار�ت  و�أحدث  �أهم  و�إدخال 

كبرية. وتر�فقت هذه �لنقلة �لنوعية مع تاأ�صي�س �ل�رشكة �للبنانية ل�صناعة �ملاكوالت 

بتوزيع  خمت�صة  م��ارك«،  »فان  با�صم  جتارية  عالمة  وت�صجيل  �صولينو،  �لغذ�ئية 

�لبطاطا �لت�صيب�س �لطبيعي مئة يف �ملئة.

تعمل »سولينو« على 

سياسات تسويقية تؤمن 

لها تواجدًا أفضل في السوق 

اللبنانية، وانفتاحًا أكبر على 

األسواق الخارجية التي 

تستحوذ على حصة مهمة من 

حجم إنتاج الشركة
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مقابلة

»يدرك  جعجع  �أنطوين   GS Plast �رشكة  و�صاحب  ملدير  وفقًا 

�صناعة  به  ز 
ّ
تتمي �لذي  �ل��دور  �أهمية   GS Plast على  �لقيمون 

�لنايلون على خمتلف �الأ�صعدة وال �صيما على �صعيد �حلفاظ على 

�صكل  ما  �مل�صتهلك،  �إىل  بالن�صبة  �لغذ�ئية  �ل�صالمة  �أعلى معايري 

حتديث  كل  على  لالطالع  لها  قويًا  د�فعًا 

 GS �ليوم  �أ�صحت  حتى  و��صتقد�مه،  جديد 

Plast من �و�ئل �مل�صانع على �صعيد منطقة 
�ل�رشق �الأو�صط يف �صناعة �لنايلون«.

�لنايلون  »�صناعة  �أن  �إىل  جعجع  ولفت 

مر�حل  على  و�رشيعًا  مّطرد�ً  تطور�ً  �صهدت 

�إىل مر�عاة �ل�رشوط  ة، و�أبرزها �جتاهها 
ّ
عد

�ل�صحية و�لبيئية يف �آٍن و�حد و�لذي فر�س 

تقنيات جديدة ومبتكرة يف �لعمل«. و�عترب 

ل �لعمل 
ّ
�أن »�ل�صري على طريق �لتطور ومتابعة �لتكنولوجيا ت�صه

�إىل حد كبري وت�صمن تقدمي منتج عايل �جلودة �إىل �لزبون، لكنها 

خيار عايل �لكلفة ويتطلب ت�صحية با�صتثمار�ت كبرية و�إميانًا 

�أ�صا�صي للحفاظ  ك بخيار �لتقدم كعامل 
ّ
حقيقيًا ب�رشورة �لتم�ص

على مكانة GS Plast يف �الأ�صو�ق«.

تفا�صيل  بكل  �صليعني  �أ�صبحنا  �ل�صنو�ت،  م��رور  »مع  وق��ال: 

�صة و�خلربة �لتي 
ّ

�ل�صوق، فاإ�صافة �إىل زيارة �ملعار�س �ملتخ�ص

عالقات  بنينا  �أعمالنا،  وحت�صني  تو�صيع  كيفية  يف  �كت�صبناها 

فاقتطعنا  �الآالت،  م�صنعي  مع  مبا�رشة 

ن�صبة من �لتكلفة �لتي كنا �صنتكبدها �إذ� ما 

وهذ� جعل  �الآالت.  لتلك  وكالء  مع  تعاملنا 

قدرتنا على �لتطور �أ�رشع و�أكرث فاعلية«.

يف  �لوقوف  �إن  �إلينا،  »بالن�صبة  و�أ�صاف: 

نحر�س  لذلك  �لرت�جع،  يعني  معينة  نقطة 

�أتى ذلك على  على حتقيق تقدم �صنوي ولو 

�أرباحنا. فعدم تطورنا يف�صح  ن�صبة  ح�صاب 

��صتقد�م  على  نحر�س  ولذلك  بتخطينا،  ملناف�صينا  �ملجال  يف 

�إىل  �جل��ودة  م�صتويات  �أعلى  لنقدم  �لطباعة  ماكينات  �أح��دث 

ظل  يف  �صيما  وال  الإ�صتمر�ريتنا  عماد�ً  ي�صكلون  �لذين  زبائننا، 

�ملمار�صات �خلطرية �لتي يعمد �إليها �لبع�س و�نت�صار �مل�صانع 

�لع�صو�ئية يف �لقطاع ككل«.

شّقان للمنافسة
ويف رد على �صوؤ�ل، ر�أى جعجع �أن �ملناف�صة يف �الأ�صو�ق �للبنانية 

مشاكلنا معروفة.. والعبرة في اتخاذ قرارات للنهوض بالوطن
جعجع: متمسكون بخيار التقّدم

مل يكن جناح GS Plast �لذي �أب�رش �لنور عام 1975 

ملوؤ�ض�ضها  �ضلبة  �إر�دة  نتاج  كان  بل  م�ضادفة، 

ت�ضت�ضلم  �أن  �أبت  جعجع  �ضليم  �ل�ضيخ  �ملرحوم 

للتحديات. فالياأ�ص مل يكن �أمر�ً و�رد�ً يف قامو�ضه، 

�إذ كان ينه�ص مبا�رشة بعد �أي هزة ت�ضيبه وال �ضيما 

�إبان حاالت عدم �ال�ضتقر�ر �لتي �ضهدها لبنان. هكذ� 

ُن�ِضجت �أول ف�ضول ق�ضة جناح GS Plast �لتي عزّزها 

الحقًا �ضرب �أغو�ر �ضناعة �لنايلون �لذي �ضهد �لطلب 

عليها �رتفاعًا م�ضطرد�ً على مر �ل�ضنو�ت.

مل تكن مو�كبة �لتطور يف عامل هذه �ل�ضناعة �ضهلة، 

بل كانت حتديًا �ضاقًا تطلب جهود كثرية الإ�ضتقد�م 

جد�ً  و��ضع  عامل  �إنها  �إذ  و�الآالت،  �البتكار�ت  �أحدث 

حيث يخ�ض�ص لكل منتج غذ�ئي نوع تعليب خا�ص 

يحفظ جودته، من دون �لتغا�ضي عن عامل �جلمالية 

�لذي من �ضاأنه �أن يوؤمن �إطاللة �أوىل للمنتج تالقي 

��ضتح�ضان �مل�ضتهلك.

تعتبر  GS Plast من أوائل 

المصانع على صعيد منطقة 

الشرق األوسط في صناعة 

النايلون
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�إذ ياأتي من م�صانع ك� �أول يتمتع بال�رشعية  حتمل �صّقني: �صق 

GS Plast تعمل ب�صكل قانوين، وهذه �ملناف�صة ال تزعجنا �لبتة 
كما  كلها،  �ل�صوق  حاجات  تلبية  على  قادر  م�صنع  يوجد  ال  �إذ 

�أنها ت�صكل د�فعًا للعاملني يف �لقطاع للتقدم وتقدمي �الأف�صل �إىل 

�مل�صتهلك. و�صٍق ثاٍن غري �رشعي ياأتي من م�صانع متار�س �خلد�ع 

وت�صبب  �صناعتها  يف  جد�ً  م�رشة  مو�د  وت�صتخدم  �لزبائن  مع 

�أمر��صًا خطرية للم�صتهلكني، �إال �أنها قادرة 

على ��صتقطاب �لزبائن عرب �أ�صعار متدنية«. 

وقال: »�لبع�س يعترب هذ� �لعمل »�صطارة«، 

ح�س  �أي  غياب  عن  وينم  معيب  �أمر  وهذ� 

�لتجار ي�صتغلون  �إن هوؤالء  �إذ  بامل�صوؤولية. 

�الأ�صو�ق  �ملنتجات يف  على  �لرقابة  غياب 

�ملنتج  خلطورة  �مل�صتهلكني  وع��ي  وع��دم 

مو�د  ��صتخد�م  فعدم  ي�صتهلكونه،  �ل��ذي 

�لغذ�ئي،  �ملنتج  تعليب  بالغذ�ء يف  خا�صة 

قد ال يولد �أي ر�ئحة �أو طعم �أو لون، لكن هذ� 

ال يعني �أنه غري م�رش بال�صحة«.

�لو�قع  ي�صبح  ع��ام،  بعد  »ع��ام��ًا  و�أ���ص��اف: 

�ملماثلة  و�مل�صانع   GS Plast ف�  �صوء�ً.  �أكرث 

وتقدم  �جل��ودة  عالية  �أولية  م��و�د  ت�صتخدم 

�لغذ�ئية،  �ل�صالمة  ملعايري  مر�عيًا  منتجًا 

�ملنتج،  ب�صالمة  �صحية  ���ص��ه��اد�ت  ومتنح 

وبالتايل تقدم منتجًا �أعلى �صعر�ً من �مل�صانع 

�ل�صحية. وتكمن  �ل�رشوط  �لتي تتغا�صى عن 

لدى  �ل�رش�ئية  �ل��ق��در�ت  تاآكل  يف  �مل�صكلة 

�الأرخ�س،  �ملنتج  �لذي يف�صلون  �مل�صتهلكني 

�الأغذية  وم�صنعي  �لتجار  يدفعون  وبالتايل 

رخي�صة  منتجات  يف  و�لتعليب  �لتعبئة  �إىل 

من دون �تباع معايري �ل�صالمة«.

�مل�صانع  من  �لعديد  ن�صوء  »ن�صهد  وتابع: 

�مل�صانع  من  �لعديد  تتجه  كما  �ل�صورية، 

نتائج  �ل�رش�ئب.  �لتهرب من  �إىل  �للبنانية 

كارثية  �لفو�صى  و�نت�صار  �لرقابة  غياب 

على �مل�صتهلكني وتدفع �لقطاع �إىل �الجتاه 

على  قدرته  فال�صناعي  �ملجهول،  نحو 

��صتفحال  مع  ت�صاءلت  �مل�صاكل  مو�جهة 

�إىل  و�ف��ت��ق��اده  تو�جهه  �لتي  �لتحديات 

مقدمتها  ويف  �لتقدميات  من  �الأدنى  �حلد 

�لكهرباء«.

تدابير لوقف الهدر
و�أكد جعجع �أن »GS Plast تدرك �لو�قع �ل�صناعي �ملزري �لذي 

ت�صبب باإقفال �لعديد من �مل�صانع، وتتخذ كل �الأ�صاليب �لوقائية 

قامت  عليه  وبناء  �لرت�جع،  من خطر  بعيد�ً  �مل�صنع  تبقي  �لتي 

ب��اأد�ء  ز 
ّ
يتمي جديد  عمل  فريق  و��صتقدمت  �لعمل  �آلية  بتغيري 

مهني وحمرتف، قادر على �لتخفيف من هدر �لوقت و�الآالت، يف 

حماولة لتخفي�س �لنفقات من دون �مل�س بجودة �ملنتجات«.

�صقيقة  �رشكة  مع  متكاملة  بطريقة  تعمل   GS Plast« �أن  �إىل  ولفت 

وهي Vacuum Bags، وتقدمان جمموعة و��صعة من �أكيا�س �لتغليف 

�ملرن، �لقادرة على تلبية حاجات �لزبائن مهما �ختلفت وتنوعت«. 

و�عترب �أن »تق�صيم �لعمل بني �ل�رشكتني خطوة مهمة، �إذ ي�صاهم يف 

تكري�س �إد�رة فعالة قادرة على �صبط �الأمور ب�صكل �أف�صل«.

ولفت �إىل �أن »�أكرث �ل�صعوبات �لتي نو�جهها حاليًا ��صتغر�بًا هي 

معدل  و�صل  حني  ففي  �لعاملة،  �ليد  فقد�ن 

قيا�صية،  م�صتويات  �إىل  لبنان  يف  �لبطالة 

يف  خلل  عن  يك�صف  هذ�  �إن  �عتقادي  ويف 

فاللبناين  �لبلد.  يف  �لعاملة  �ليد  هيكلية 

ومع �رتفاع تكاليف �ملعي�صة مل يعد ينا�صبه 

من  �لرغم  على  �لوظيفي،  �ل�صلم  يف  �لتدرج 

�آفاقًا  �لقطاع �ل�صناعي يحمل  �أن �لعمل يف 

و��صعة جد�ً للتطور«.

�القت�صادي  �لرت�جع  تد�عيات  »�أن  وك�صف 

�الأخ��رية  �ل�صنو�ت  يف  لبنان  �صهده  �ل��ذي 

�ل�صيولة  �صعف  عرب  حاليًا  بو�صوح  تتجلى 

�حلاد �لذي ت�صهده �الأ�صو�ق«.

المنتجات اللبنانية رقم صعب .. ولكن
بعيدة  لي�صت   GS Plast« �أن  جعجع  و�عترب 

يعي�صها  �لتي  �ل�صادر�ت  تر�جع  م�صكلة  عن 

يف  ل�صادر�تها  تر�جعًا  �صهدت  �إذ  �لقطاع، 

�أكرث من بلد«. وقال: »لكل �صوق من �الأ�صو�ق 

�الأ�صو�ق  بع�س  يف  خا�صة،  حال  �خلارجية 

يعود تر�جع �ل�صادر�ت �إىل ظروف ال عالقة 

توؤدي  �أخ��رى  �أ�صو�ق  يف  ولكن  بها.  للبنان 

تغيب  �إذ  كبري�ً،  دور�ً  �ل�صيا�صية  �لظروف 

�ل�صيا�صيني.  �أد�ء  عن  �القت�صادية  �مل�صالح 

�صعب  رق��م  منتجاتنا  �أن  من  �لرغم  فعلى 

�للبنانيون  ز 
ّ
يتمي �إذ  �خلارجية  �الأ�صو�ق  يف 

��ز 
ّ
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �الأم�����ور ومت��ي

�لعاملية  �ل�رشكات  خدماتهم، تتجّنب بع�س 

�لتعامل معنا خوفًا من �أن متنعنا �خل�صات 

�الأمنية �أو �ل�صيا�صية من �الإيفاء بالتز�ماتنا، 

فبالن�صبة �إليهم لبنان بلد حرب وفو�صى«.

يف  �القت�صادية  �مل�صاكل  »�أ�صباب  �أن  ور�أى 

لبنان معروفة و�صبل معاجلتها لي�صت خافية 

�إمنا  �خلطط  و�صع  �ملهم  ولي�س  �أح��د،  على 

�لعربة تبقى يف وجود �إر�دة و�تخاذ قر�ر�ت 

للنهو�س بالوطن«.

و��صح  ب�صكل  �نعك�س  �مل�صوؤولني  �أد�ء  »�صعف  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�لو�صطى  للطبقة  حاد�ً  تر�جعًا  ي�صهدون  �لذين  �للبنانيني  على 

�الأغنياء  م�صاف  �إىل  �لبع�س  ي�صعد  حني  ففي  �ملجتمع،  يف 

�صيحمل  وهذ�  �لفقر،  م�صتنقع  يف  �لكثريون  ي�صقط  و�ملتمولني 

�الأمن  �نعد�م  لناحية  �للبناين  �ملجتمع  على  خطرية  تد�عيات 

و�نت�صار �ل�رشقات«.

قامت GS Plast العام 

الماضي بتغيير آلية العمل 

واستقدام فريق عمل جديد 

يتمّيز بأداء مهني ومحترف، 

قادر على التخفيف من هدر 

الوقت واآلالت، في محاولة 

لتخفيض النفقات من دون 

المس بجودة المنتجات

تحرص GS Plast على 

استقدام أحدث ماكينات 

الطباعة لتقدم أعلى 

مستويات الجودة لزبائنها، 

الذين يشكلون عمادًا 

الستمراريتها وال سيما 

في ظل الممارسات 

الخطيرة التي يعمد إليها 

البعض وانتشار المصانع 

العشوائية في القطاع 

الصناعي ككل









حل�يات �سف�س�ف

Patisserie Saffsof

بريوت - الطريق اجلديدة - امللعب البلدي - بناية ال�شحر

هاتف: 704504 1 961



العدد 167 اآذار 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L142

 ومن دون �صك، عو�مل كثرية وقفت خلف جناح »�رشكة فرحات 

ملعد�ت �ملخابز« يبقى �أهمها وفقًا ملدير عام �ل�رشكة ع�صام 

فرحات »معرفة حاجات �ل�صوق ومو�كبتها« حيث لفت �ىل �أن 

»�ل�رشكة مل تعمد يومًا �ىل مر�قبة نظر�ئها يف �لقطاع لتقدم 

�أفر�نًا  فاإبتكرت  �أخرى  طريقًا  �صلكت  بل  نف�صها،  منتجاتهم 

قادرة على مو�كبة حاجات �ل�صعوب �ملختلفة حول �لعامل«.

وقال: »طريقنا هذه مل تكن �صالكة بالكامل بل �صابتها حتديات 

�الأفر�ن  وت�صميم  �لدر��صات  �إج��ر�ء  عملية  �إن  �إذ  وتعقيد�ت، 

وجتربتها  تنفيذها  بعد  �أن��ه  �صيما  وال  كبري  حد  �ىل  مكلفة 

ما  تقليدها  على  �أخ��رى  �رشكات  تعمل  �ل�صوق  يف  وطرحها 

يجعلنا غري قادرين على �لتحكم باالأ�صعار«.

وك�صف �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز نالت بر�ءة �خرت�ع 

م 
ّ
عن منتجني: فرن يعمل على �لغاز مببد�أ �ل�infra red، ويقد

خبز�ً �صحيًا وي�صاهم يف توفري �لغاز �ىل حد كبري، وفرن �آخر 

يعمل على �لهو�ء �مل�صغوط و�لغاز ويقدم خبز�ً رقيقًا«.

قدرات فنية وتقنية
د فرحات على �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز �إ�صافة 

ّ
و�صد

�ىل تقدميها مروحة و��صعة من �ملنتجات، متلك �لقدرة �لفنية 

ت�صم  �إذ  �مل�صّطح  باخلبز  خمت�س  فرن  �أي  الإنتاج  و�لتقنية 

لبنان  �ملهند�صني يف  �أهم  من  فريقًا  �لب�رشي  كاردها  �صمن 

قادر�ً على ت�صميم، تنفيذ وجتربة، وتقدمي �أي منتج حتتاجه 

�ل�صوق ».

و�عترب �أن »�ل�رشكة حتتل مركز�ً متقدمًا يف �ل�صوق �لعاملية، 

�لعالية  باجلودة  تتجّلى  كبرية  تناف�صية  بقدر�ت  ز 
ّ
تتمي �إذ 

�ملقرتنة بال�صعر �ملنا�صب، �إ�صافة �ىل �أنها قادرة على تقدمي 

خطوط �إنتاج كاملة �إىل زبائنها«.

و�أعلن �أن » �ل�رشكة تقدم خدمات �ل�صيانة لزبائنها يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل، عرب فريق من �لفنيني �ملحرتفني، �إ�صافة �ىل �أن 

�أفر�نها حتتوي على خدمة �ختيارية بحيث يتم و�صل �لفرن 

على �الإنرتنت ما ميكن �ل�رشكة من �لتحّكم ب�صيانته عن بعد«.

»�إحدى  �ملخابز  ملعد�ت  فرحات  »�رشكة  تعترب 

لي�ص  �الأفر�ن  �ضناعة  عامل  �لر�ئدة يف  �ل�رشكات 

على �ضعيد لبنان فح�ضب، �إمنا على �ضعيد �لعامل 

�إذ �ضاهم �الإبتكار يف متكينها من حتقيق  �أجمع، 

ملختلف  �أفر�ن  �ضنع  من  مكنتها  نوعية  خطوة 

�للبنانية  �ل�رشكات  �إحدى  فغدت  �لعامل،  �ضعوب 

�لتي طافت باإ�ضم لبنان يف معظم �أ�ضقاع �لعامل.

على  �ملخابز«  ملعد�ت  فرحات  »�رشكة  �أ�ضحت 

مر �ضنو�ت عملها، حمط ثقة �ل�رشكات �لعاملية، 

تتمّتع  �لتي  �لعالية  للجودة  ونظر�ً  متكنت  �إذ 

�لتعامل  من  �أكت�ضبتها  �لتي  �لزبائن  وثقة  بها 

»موندو  طليعتها  يف  تاأتي  عاملية  �رشكات  مع 

فريز�تا« يف �الأرجنتني.

شركة فرحات لمعدات المخابز... نجاح قوامه اإلبتكار
فرحات: منتجات جديدة قريبًا

مقابلة
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توسيع شبكة الزبائن
د فرحات على �أن »�رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز تعمل 

ّ
و�صد

ب�صكل م�صتمر على تو�صيع �صبكة زبائنها، فهي �إ�صافة �ىل �أنها 

�الإنرتنت،  عرب  �لت�صويق  �آليات  �تبعو�  �لذين  �أو�ئل  من  كانت 

يف  �لعاملية  �ملعار�س  �أهم  يف  �مل�صاركة  على  �ليوم  تعمل 

�أملانيا، تركيا، مو�صكو، ال�س فيغا�س، و�إير�ن«.

�أن »م�صاركة �ل�رشكة يف هذه �ملعار�س على قدٍر عاٍل  ور�أى 

من �الأهمية �إذ حتتاج �رشكة فرحات ملعد�ت �ملخابز ك�رشكة 

ب�صكل  لالأجانب،  �أن تعر�س  �إىل  �الأو�صط  �ل�رشق  موجودة يف 

و�أو�صح  �خلا�س«.  خبزهم  تنتج  �لتي  �أفر�نها  وحي،  مبا�رش 

�لعامل،  عرب  ح�صورها  تعزيز  يف  �صاهمت  �خلطو�ت  »هذه  �أن 

�إذ متتد �صبكة زبائنها بني �لواليات �ملتحدة، كند�، فنزويال، 

�لرب�زيل، غانا، ..«.

 
ً
و�إذ ك�صف �أن »�ل�رشكة ت�صع خطة مطلع كل عام، حتدد بناء

عليها �الأفر�ن �لتي �صتنتجها خالل �لعام«، �أعلن �أن »�ل�رشكة 

تعمل حاليًا على �إطالق منتجني جديدين خلبز �ل�صاج و�خلبز 

�ل�صحي �خلا�س مبتتبعي �الأنظمة �لغذ�ئية«. 

منافسون أجانب
ويف �إطار حديثه عن �ملناف�صة، �أ�صار فرحات �ىل �أن »�صناعة 

مناف�صني  �إن  �إذ  كبرية  مناف�صات  ت�صهد  �للبناين  �خلبز  �أفر�ن 

قدر�ت  متلك  منتجات  ويقدمون  �لقطاع  �ىل  دخلو�  �أجانب 

�إنتاج  تكلفة  من  �أقل  �إنتاجهم  تكلفة  كون  كبرية  تناف�صية 

�أي دعم لل�صناعي �للبناين  �مل�صانع �للبنانية يف ظل غياب 

من قبل �لدولة«.

ولفت �ىل �أن »غياب �لدعم لل�صناعيني يف ظل �رتفاع تكلفة 

�لعاملة  و�ليد  �لتحتية  �لبنى  وغياب  �ل�صناعية  �الأر��صي 

�لكفوءة ت�صع مبيعات �لقطاع يف حال من �لتدهور �مل�صتمر 

وت�صع �لقطاع �ل�صناعي ككل يف م�صار تر�جعي متو��صل«.

�إن  �إذ  �ملناف�صة،  ن�صبيًا عن  تبقى بعيدة  �ل�رشكة   « �أن  و�عترب 

عملها  يبقى  لكن  �للبناين،  �خلبز  �أفر�ن  تخطى  عملها  جمال 

�لكفوءة  �لعاملة  �ليد  و�أبرزها غياب  �لتحديات  يو�جه بع�س 

وال �صيما �أن �لكفاء�ت �للبنانية تلجاأ �ىل �لهجرة مبا�رشة بعد 

و�الأجور  �لرو�تب  معدالت  �نخفا�س  ظل  يف  در��صتها  �إنهاء 

مقارنة مبثيالتها يف �لدول �لعربية«.

إمكانيات كبيرة
�لثقة  ي�صعف  �الأمني  �ال�صتقر�ر  »غياب  �أن  فرحات  ور�أى 

لدى  هو�ج�س  �الأح��ي��ان  بع�س  يف  نالحظ  حيث  بلبنان، 

�ملتعاملني معنا متعلقة بعدم قدرتنا على �الإيفاء بالتز�ماتنا 

نتيجة حدوث �هتز�ز�ت �أمنية«.

من  قلق  �ل�رشكة  »لدى  �أن  فرحات  �أكد  �صوؤ�ل،  على  رد  ويف 

�مل�صتقبل �ملليء بالتحديات، لكنها تبدده ب�صعيها �ملتو��صل 

من  �مل��زي��د  نحو  و�الن��ف��ت��اح  ج��دي��دة  منتجات  ت�صميم  �ىل 

�الأ�صو�ق«.

يتمتع  �إنه  �إذ  �ل�صناعي  �لقطاع  دعم  �حلكومة  على  ومتنى 

باإمكانيات كبرية ال بد من تعزيزها و��صتغاللها«.
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مقابلة

كرامبل .. جودة عالية وتطور مستمر
اسكندر: متفائلون رغم التحديات

و�الإقت�صاد«،  »�ل�صناعة  مع  حديث  يف 

ل�صناعة  كر�مبل  �رشكة  مدير  غا�س 

يف  ��صكندر  عادل  و�حللويات  �ل�صوكوال 

غزت  �لتي  �ل�رشكة  جن��اح  ق�صة  ���رشد 

�لد�خلية كما �خلارجية. و�عترب  �الأ�صو�ق 

��صكندر �أن »ما مّكن »كر�مبل« من �لتميز 

�إ�صافة �ىل �جلودة  يف �صناعة �ل�صوكوال 

�الهتمام  هو  �ملميزة  و�لنكهة  �لعالية 

باجلمالية �لتي ت�صفي على �ملنتج رونقًا 

يجعله حمببًا لدى �مل�صتهلكني«. 

�حلا�صلة  �لتطور�ت  »مو�كبة  �أن  ور�أى 

�صناعة  جمال  يف  �لعاملية  �الأ�صو�ق  يف 

وقوة  زخ��ٍم  �إعطاء  يف  �صاهم  �ل�صوكوال 

لل�رشكة«. وك�صف �أن »�ل�رشكة تو�كب هذه 

�لتطور�ت عرب ح�صور �ملعار�س �لدولية 

على  ل��الإط��الع  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف 

�ملو�د و�ملنتجات �جلديدة«.

ارتفاع كلفة اإلنتاج
يات كبرية 

ّ
و�أ�صار ��صكندر �ىل »وجود حتد

�رتفاع  �ل�صناعي يف ظل  �لقطاع  تو�جه 

�رتفاع كلفتي  �لناجتة من  �الإنتاج  كلفة 

�لطاقة و�ليد �لعاملة، �إ�صافة �ىل �رتفاع 

�أ�صعار �ملو�د �الأولية«.

و�أمل من »�لدولة دعم �لقطاع �ل�صناعي 

ة 
ّ
متدني بكلفة  نظيفة  طاقة  تاأمني  عرب 

د �لعاملة 
ّ
و�لعمل على حت�صني ظروف �لي

�للبنانية للحد من هجرة �ل�صباب وت�صهيل 

ل�صد  �الأجنبية  �لعاملة  باليد  �ال�صتعانة 

�لعاملة  �ليد  نق�س  من  �لناجت  �ل��ف��ر�غ 

�للبنانية«. كما دعا »�لدولة �ىل تخفي�س 

ة، 
ّ
�الأولي �ملو�د  على  و�لر�صوم  �ل�رش�ئب 

حيث �إنها توؤدي �أي�صًا دور�ً يف رفع �أ�صعار 

�ملنتجات وخف�س قدر�تها �لتناف�صية«.

أسواق جديدة
ولفت ��صكندر �ىل �أن »�لرت�جع �لذي �صهده 

�أرخى  �ملا�صي  �لعام  �للبناين  �القت�صاد 

ى �ىل 
ّ
بظالله على �لقطاع �ل�صناعي ما �أد

�أزمة يف ت�رشيف �الإنتاج وو�صع بع�س 

ت �ىل �رشف 
ّ
�مل�صانع يف حال حرجة �أد

ق�صم من �ملوظفني لديها«.

حافظت  كر�مبل  »�رشكة  �أن  على  د 
ّ
و�صد

�الندفاع نحو  �إنتاجيتها من خالل  على 

�أ�صو�ق جديدة وال �صيما �الأ�صو�ق �لعربية 

�لعاملية  �الأ���ص��و�ق  بع�س  �ىل  �إ�صافة 

�مل�صتوى  على  �حلفاظ  يف  �صاعدها  ما 

��صتمر�ريتها  ل�صمان  الأعمالها  �ملطلوب 

وتخّطي �الأزمة باأقل خ�صائر ممكنة«. 

جهود الصناعيين
خطط  وج���ود  ع��ن  ���ص��وؤ�ل  على  رد  ويف 

على  ��صكندر  د 
ّ
�صد  ،2018 لعام  عية 

ّ
تو�ص

�أنه »رغم �الأزمات �ملتالحقة يف �ملنطقة 

للم�صتقبل،  �صبابية  �صورة  تر�صم  و�لتي 

وعدم  �ملعوقات  لتخطي  باالأمل  نتم�صك 

�ال�صتقر�ر يف �الأ�صو�ق من خالل �حلفاظ 

هذه  �أن  �صيما  وال  �الإن��ت��اج  ج��ودة  على 

يف  �للبناين  �ل�صناعي  تبقي  �جل���ودة 

ة �ملناف�صات«. 
ّ
رين رغم �صد

ّ
طليعة �مل�صد

�إر�صاء  �جلديد  »�لعهد  من  ��صكندر  و�أم��ل 

ااًل يف 
ّ
جو من �ال�صتقر�ر �إذ يوؤدي دور�ً فع

حت�صني وتعزيز منو �لقطاع �ل�صناعي«. 

�صيما  وال  بامل�صتقبل  تفاوؤله  عن  و�أعرب 

�أ�صو�ق  �ىل  �لتطلّع  د�ئمة  »كر�مبل  �أن 

�صيكون  �لنجاح  �أن  و�ع��ت��رب  ج��دي��دة«، 

حليف �لقطاع �مل�صتمر »فعلى �لرغم من 

حجز  من  �لقطاع  متّكن  ات 
ّ
�لتحدي كل 

�خلارجية  �الأ�صو�ق  يف  له  مرموق  مركز 

�للبنانيني  �ل�صناعيني  جهود  بف�صل 

نحو  �ل�صعي  عن  يومًا  يتو�نو�  مل  �لذين 

�لتطور ومل يتوقفو� يومًا عن �لبحث عن 

�ل�صبل �ملوؤدية �إليه فاأتى جناح �ل�صناعة 

�للبنانية وتاألقها يف �الأ�صو�ق �خلارجية 

ثمرة لذلك«.

�لعالية و�لتطور  �ضّكلت �جلودة 

�أ�ضا�ضيني  عاملني  �مل�ضتمر 

�رشكة  وتاألق  �ضاهما يف جناح 

�ل�ضوكوال  ل�ضناعة  »كر�مبل 

و�حللويات« على مدى ع�رش�ت 

�لقيمون  يحر�ص  �إذ  �ل�ضنني، 

�إ�ضتخد�م  على  �ل�رشكة  على 

�الأجنبية  �ملكونات  �أنو�ع  �أجود 

�إنتاج  تقدمي  بهدف  و�الأوروبية 

�مل�ضتهلك،  �ىل  �جلودة  عايل 

�الأ�ضو�ق  ولوج  على  وقادر 

بقدر�ت  متتعه  عرب  �خلارجية 

ربح  من  كبرية متكنه  تناف�ضية 

وتكري�ص  �ملناف�ضات  حتدي 

ح�ضوره يف �الأ�ضو�ق. 

حافظت »كرامبل« خالل 

عام 2017 على إنتاجيتها 

من خالل االندفاع نحو 

أسواق جديدة وال سيما 

األسواق العربية
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1960، خطت �رشكة �ل�صمال لالأجبان و�الألبان و�حلليب  عام 

�أمامها �جلودة  �أوىل خطو�تها يف طريق جناح طويلة عبدته 

�أكرث من ن�صف  �لتي بقيت رفيقة منتجاتها على مر  �لعالية 

�إذ  بالكامل  �صالكة  تكن  مل  هذه  �لنجاح  طريق  �أن  �إال  قرن. 

�صابتها عر�قيل كثرية يف ظل وجود عدد 

كبري من �ل�صعوبات، وحدها روح �لتحدي 

عجاج،  �لعزيز  عبد  �ل�رشكة  مدير  دفعت 

عرب  �ل�رشكة  وتو�صيع  تطوير  مو��صلة  �إىل 

�فتتاح حمال تعنى ببيع منتجاتها وتوّطد 

عالقات �ل�رشكة مع زبائنها عرب �لتو��صل 

جناح  يعود  لعجاج،  وفقًا  معهم.  �ملبا�رش 

متابعة  �أبرزها  معايري  عدة  �إىل  �ل�رشكة 

بهدف  تفا�صيلها  بكل  �الإنتاج  عمليات 

على  و�حل��ف��اظ  �جل����ودة  م��ع��اي��ري  �صبط 

تتنا�صب  �لنظافة  من  عالية  م�صتويات 

يف  ي�صاهم  ما  �لغذ�ئية  �ل�صالمة  ومعايري 

�لزبائن  ��صتح�صان  د يلقى 
ّ
تقدمي منتج جي

كافة.

منتج جيد
حد�ثة  من  به  يتمتع  مبا  �ل�رشكة  »م�صنع  �أن  عجاج  و�عترب 

�جلودة،  معايري  �صبط  يف  �إ�صافيًا  عاماًل  �صكل  جد�ً،  كبرية 

قدٍر  على  وماكينات  �آالت  ��صتقد�م  �إىل  �ل�رشكة  عمدت  حيث 

كبري من �لتطور«.

ور�أى �أن »�لتو��صل �جليد مع �لزبائن وتقدمي منتجات جيدة 

�ل�صوق  تعانيها  �لتي  �لتخمة  رغم  باالإ�صتمر�ر  لل�رشكة  �صمح 

�للبنانية يف ما يخت�س بعدد م�صانع �الألبان و�الأجبان �لكبري 

قة، 
ّ
يف لبنان«. وقال: »لبنان بلد �صغري وبالتايل �صوقه �صي

�لعاملة يف  �ملناف�صة بني �مل�صانع  ة 
ّ
�أمر يرفع من حد وهذ� 

�لقطاع �إىل حد كبري جد�ً وال �صيما يف ظل غياب �أي �صيا�صات 

حمائية متنع �ال�صتري�د من �خلارج«.

ن�صتطيع  ال  عديدة  م�صتوردة  منتجات  »هناك  و�أ���ص��اف: 

ك�صناعيني �إنتاجها ب�صبب كلفة �إنتاجها �لعالية  يف لبنان، 

�ل�صناعي  �لقطاع  دع��م  ���رشورة  على  �ل�صوء  ي�صلط  وه��ذ� 

فيه  �لعاملة  �ل�رشكات  ��صتمر�رية  �صمان  �أجل  من  وحمايته 

و�حلفاظ على فر�س �لعمل �ملطروحة من قبلها«.

تنظيم القطاع
�لدولة  من  كبرية  �لتفاتة  �إىل  »نحتاج  �أننا  �إىل  عجاج  ولفت 

تنظم �لقطاع وتتخذ تد�بري حلمايته ت�صع قيود�ً على �الإ�صتري�د 

كما هي حال �لدول �الأخرى، فالو�صع �الإقت�صادي �صيء ب�صكل 

عام نتيجة �الأزمات �ملتالحقة �لتي ي�صهدها لبنان«.

�ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  يبقى عدم  ذكر  ما  »رغم  �أنه  �إىل  و�أ�صار 

�لتحديات،  �أبرز  �الإقت�صاد  على  �لكبرية  �ل�صلبية  وتد�عياته 

يف  جديدة   ��صتثمار�ت  �أو  تطويرية  خطط   �أي  يفرمل  �إذ 

�ل�صمال  �رشكة  »وحاليًا  �أن��ه  �إىل  ولفت  كافة«.  �لقطاعات 

ب�صدد  لي�صت  و�حلليب  و�الألبان  لالأجبان 

�أنها  �صيما  وال  تو�صعية  خطط   �أي  تنفيذ 

ومنذ تاأ�صي�صها تو�كب �لطلب �ملطروح يف 

�ل�صوق بنجاح«.

ويف رد على �صوؤ�ل حول تفاوؤله مب�صتقبل 

و�رشكة  ع��ام  ب�صكل  �ل�صناعي  �لقطاع 

د عجاج على �أن 
ّ
�ل�صمال ب�صكل خا�س، �صد

�صالحهم  هو  بوطنهم  �للبنانيني  »�مي��ان 

�لد�ئم يف مو�جهة كل �لتحديات و�مل�صي 

بد  ال  �ل�صعوبات  كل  ورغم  �الأم��ام،  نحو 

لل�صناعيني من �أن يو��صلو� جناحهم كما 

عهدناهم دومًا وال بد ل�رشكة �ل�صمال من 

كما  �لنجاح  طريق  يف  �صريها  تتابع  �أن 

كانت د�ئمًا على مدى 55 عامًا«.

شركة الشمال لألجبان واأللبان والحليب .. نجاح قوامه الجودة
عجاج: لتدابير حمائية تمنع اإلستيراد

مقابلة

التواصل الجيد مع الزبائن 

وتقديم منتجات جيدة سمح 

لشركة الشمال لألجبان 

واأللبان والحليب باإلستمرار 

رغم التخمة التي تعانيها 

السوق في ما يختص بعدد 

مصانع األلبان واألجبان 

الكبير في لبنان



�رشكة ال�شمال للأجبان والألبان واحلليب �ش.م.م

North Company For Dairy Products SARL

األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

Milk - Chees & Dairy Products

العنوان: مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف: 286433 )3( 961 - 206433 )6( 961 - 255951 )6( 961

Address: Miryata - Zghorta - Main Str. Tel: 961 6 255951 - 961 6 206433 - 961 3 286433

northco.ajaj@gmail.com
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مقابلة

ال يز�ل يت�صّلح مدير »طونيز فود« طوين 

�رشفان باالأمل على �لرغم من معاي�صته 

�لتي  �لتحديات  �أنو�ع  الأق�صى  و�إدر�كه 

عمله  ي�صف  ف��اإذ  �ل�صناعيني،  تو�جه 

»حربًا  كخو�صه  �ل�صناعي  �لقطاع  يف 

�أي  بانتظار  د�ئمًا  يقف  حيث  ب��اردة« 

�لالزمة،  �الحتياطات  �آخ��ذ�ً  مفاجاآت 

مرة  ليثبت  �ل��رت�ج��ع  خ��ي��ار  يرف�س 

جديدة �أن �لقطاع �ل�صناعي خط دفاع 

�أ�صا�صي عن �القت�صاد.

يف م�صنعه �جلديد يف �صن �لفيل يجل�س 

�رشفان م�صتعر�صًا �صّتى �لتحديات �لتي 

عمليات  تو�جه  تعقيد�ت  من  تو�جهه 

�لت�صدير، �رتفاع �أكالف �الإنتاج يف ظل 

غياب �أي دعم من �لدولة، وعدم �لقدرة 

على ��صتقد�م �ليد �لعاملة �ملطلوبة.

على  »�النفتاح  �أن  �إىل  �رشفان  و�أ�صار 

بد  ال  خيار�ً  كان  �خلارجية  �الأ���ص��و�ق 

ي�صهده  �ل��ذي  �لعام  �لرت�جع  مع  منه 

�ل�رش�ئية  �ل��ق��در�ت  وتاآكل  �القت�صاد 

�لو�صول  »�أن  �إىل  ولفت  للم�صتهلكني«، 

�لكثري  تو�جه  رحلة  جديدة  �أ�صو�ق  �إىل 

�لدول  بع�س  تعمد  حيث  �ملطبات،  من 

�إىل خلق تعقيد�ت حتّتم على �ملوؤ�ص�صات 

كبرية  جهود  بذل  رة 
ّ
�مل�صد �ل�صناعية 

للو�صول �إليها«.

يتمتع  �لتي  �لعالية  »�جل��ودة  �أن  و�أكد 

بها �إنتاج »طونيز فود« جتعل �ن�صيابه 

يتو�جد  حيث  �صهاًل  �أمر�ً  �الأ�صو�ق  نحو 

منها  عربية  �أ���ص��و�ق  ع��دة  يف  �ل��ي��وم 

�إىل  �إ�صافة  و�ل�صعودية  وقطر  �لكويت 

�لدول  بع�س  لكن  �الأ�صرت�لية،  �ل�صوق 

ت�صعرنا  �لتي  �العتبار�ت  بع�س  لديها 

�أن �ملنتج �للبناين غري مرحب به«.

تعاٍط مسؤول
فود  »طونيز  �أن  على  �رشفان  د 

ّ
و���ص��د

ومنذ �نطالقتها تتعاطى بكل م�صوؤولية 

مع منتجاتها كونها منتجات غذ�ئية، 

�أعلى  �أد�ئ���ه  يف  عملها  فريق  ويبدي 

معايري �جلدية و�ملتابعة حيث تخ�صع 

د�خ��ل  فح�س  م��ن  الأك���رث  �ملنتجات 

متتعها  من  للتاأكد  وخارجة  �مل�صنع 

مب�صتويات جودة معينة«.

وك�صف �رشفان عن �صعي »طونيز فود« 

�إىل طرح منتجات خا�صة باالأ�صخا�س 

�لذي يتبعون �أنظمة غذ�ئية معينة، كما 

من �ملمكن �أن تعمل على طرح منتجات 

خا�صة باالأ�صو�ق �خلارجية«.

و��صتغرب »تو�جد �ملنتجات �مل�صتوردة 

دون  من  �للبنانية  �الأ�صو�ق  يف  بكرثة 

�الإنتاج  حلماية  �لدولة  من  حترك  �أي 

عن  بكرثة  »نت�صاءل  وق��ال:  �ملحلي«. 

يعاين  حني  يف  �لدولة  غياب  ��صتمر�ر 

�لقطاع من تر�جع متو��صل و�مل�صاكل 

�ملطروحة �ليوم هي نف�صها منذ �صنو�ت 

وتتعلق بتوفري �لطاقة و�لكهرباء، �لتي 

من  لل�صناعي  حتمله  ما  �إىل  �إ�صافة 

يف  ت�صاهم  �الإنتاج،  تكلفة  يف  �رتفاع 

رفع ن�صب �لتلوث مبعدالٍت كبرية«؟

دعم للجهود الصناعية
�أ���ص��و�ت  �إىل  �صوته  ���رشف��ان  و���ص��م 

توفر  عدم  من  �مل�صتكني  �ل�صناعيني 

م�صانعهم،  يف  �ملطلوبة  �لعاملة  �ليد 

وطالب �ملعنيني بت�صهيل دخول �لعمال 

�لذين  �لفيلبينيني  �صيما  وال  �الأجانب 

يف  �ملهنية  من  ع��اٍل  بقدٍر  يتمتعون 

�لنوع  »هذ�  وقال:  �الآالت.  مع  �لتعامل 

�للبنانيون،  �لعمال  �لعمل ال يتقنه  من 

عمال  ال�صتقد�م  حماوالتنا  وت�صطدم 

خبريين بهذ� �لنوع من �لعمل مبعوقات 

�لعمل  يف  نعقيد�ت  يخلق  ما  كثرية 

د�خل �مل�صنع«.

و�أمل �رشفان �أن تتكّلل م�صاعي جمعية 

�لقطاع  دعم  �إىل  �لد�عية  �ل�صناعيني 

بالنجاح معلنًا كل �لدعم لهم.

طونيز فود .. منتجات جديدة لألسواق الخارجية
شرفان:  مستمرون رغم التحديات

م�ضتقبل  �لغمو�ص  يلف  فيما 

عدم  مع  �ل�ضناعي  �لقطاع 

�حلماية  ملف  م�ضري  معرفة 

�ملعنيني،  �أمام  �ملطروح 

ت�ضتكمل »طونيز فود« رحلتها  

و�لتي رغم  �لقطاع،  �ل�ضاقة يف 

مبحطات  تزدحم  �ضعوبتها 

م�ضيئة لنجاحات كبرية تكللت 

م�ضنع  باإن�ضاء  �ملا�ضي  �لعام 

م�ضتويات  �أعلى  يحاكي  جديد 

�لتطور و�حلد�ثة.

الجودة العالية التي يتمتع 

بها إنتاج »طونيز فود« تجعل 

انسيابه نحو األسواق أمرًا 

سهاًل حيث يتواجد اليوم 

في عدة أسواق عربية منها 

الكويت وقطر والسعودية 

إضافة إلى السوق األسترالية
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مقابلة

خدمة الزبائن 716961 / 03  -  435811 / 07

املبيعات والتوزيع 343934 / 71

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

معايري  �ع��ل��ى  و�ت��ب��اع  �ل��ت��ط��ور  �صاهم 

على  �لرحيق«  »مياه  �صري  يف  �جل��ودة 

م�صنعها  ز 
ّ
يتمي حيث  �لنجاح،  طريق 

من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  كاملة  بتجهيز�ت 

و�صالمة  �صحة  لتاأمني  �إن��ه  �إذ  �لتطور، 

�لعاملية  �ملعايري  �ل�رشكة  تتبع  �ملنتج، 

ISO 22000، كما تقوم بتطبيق نظام �ل�
HACCP  بحيث تتحقق �صحة و�صالمة 
�لغذ�ء من خالل مر�قبة وحتليل �ملخاطر 

و�لفيزيائية  و�لكيميائية  �لبيولوجية 

خ���الل ت��اأم��ني ون��ق��ل �مل����و�د �الأول��ي��ة، 

�لت�صنيع،  �مل��ي��اه،  معاجلة  وحت�صري 

و�لتوزيع حتى ��صتهالك �ملنتج.

لتوزيع  �لرحيق  »���رشك��ة  مدير  وك�صف 

�لرحيق  »مياه  �أن  دي��اب  علي  �مل��ي��اه«  

تويل عمليات �لتعقيم و�إجر�ء �لفحو�صات 

�ىل  فاإ�صافة  خا�صًا  �هتمامًا  �ملخربية 

د�خل  جتريها  �لتي  �ليومية  �لفحو�صات 

عينة  باإر�صال  تقوم  �ل�رشكة،  خمترب�ت 

�جلهات  �أبرز  لدى  لفح�صها  �إنتاجها  من 

معهد  طليعتها  ويف  لبنان  يف  �ملخت�صة 

�جلامعة  وخمترب�ت  �ل�صناعية  �لبحوث 

�الأمريكية«.

غري  �ملناف�صات  �صوء  يف  �إن��ه  و�ع��ت��رب 

�ل�رشيفة و�مل�صاربات عانت �ل�رشكة كثري�ً 

للحفاظ  م�صاعفة  جهود  لبذل  و��صطرت 

�نت�صار  ظل  يف  �ل�صوق  يف  ح�صتها  على 

�أي دور  �لقطاع و�صط غياب  �لفو�صى يف 

للدولة يف �صبطه ودعم �ل�صناعيني«.

�مل�صاألة  هذه  ملعاجلة  �لتحرك  »�أن  ور�أى 

�أ�صبح �رشوريًا وال �صيما �أن هذه �مل�صانع 

�رشر�ً  تلحق  �جلودة  �ملتدين  وباإنتاجها 

ب�صمعة �لقطاع«.

ولفت دياب �ىل �ن »قر�ر وزير �ملالية علي 

ح�صن خليل برفع ر�صم �لطابع �ملايل عن 

الأغر��س  عمومية  مياه  ��صتثمار  رخ�صة 

لرية  �لف   500 من  وبيعها  �ملياه  تعبئة 

)ي�صاف �ليها ر�صوم �لعد�د( �ىل 50 مليون 

لرية ي�صع م�صري معظم �مل�صانع �لعاملة 

يف �لقطاع يف د�ئرة �خلطر«. و�صاأل: »كيف 

ميكن رفع �لر�صم ��صعاف و�أ�صعاف؟ هل 

�ملطلوب �حلاق �ال�رش�ر بامل�صانع؟«

جتري  �الت�����ص��االت  »بع�س  �ن  وك�صف 

حاليًا على �مل �ن يتم �لتو�صل �ىل عالج 

لهذة �مل�صكلة«؟

مياه الرحيق .. اعلى معايير الجودة
دياب: القطاع في دائرة الخطر



م�ؤ�س�سة مرمي �سابر للم�اد الغذائية

Mariam Saber for Foodstuff Est.

بعلبك الهرمل - ق�شرنبا - �شارع اجلامع القدمي - مبلكه

هاتف: 327952 70 - 414615 70 - 455768 71 - 910347 8 961
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 فلل جاهزة وعقار�ت مفرزة للبيع 

على �ضفوح �أرز عني زحلتا - نبع �ل�ضفا

الموقع:
منطقة  يف  �مل�رشوع  يقع 

عني زحلتا فوق �أعلى مرتفعات 

جبل لبنان �مل�ضهورة مبناخها 

وغابات  ومياهها  ومناظرها 

بالقرب  �جلميلة  �ضنوبرها 

�الأرز  غابات  �أكرب  �أهم  من 

�لتاريخية.

مميزات الموقع:
�لتجاور مع حممية �أرز �ل�ضوف و�لتي ت�ضم غابتي 

�أرز عني زحلتا و�أرز �لباروك.

�لقرب من �ضالالت ومطاعم نبع �ل�ضفا و�لباروك

�لقرب من منطقة بيت �لدين ودير �لقمر

�لقرب من �مل�ضاريع �ل�ضياحية على �ضاطئ �لد�مور

بجو�ر نادي �لفرو�ضية يف عني زحلتا 
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ــ
ــ

ة ن
يــــ

صش اسشتثمار
 للمراجعة: فـــر

هاتف: 828358 3 961
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فيها  تك�صب  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�صت هي 

فتاريخها  �لرهان،  �للبنانية  �ل�صناعة 

جناح  وق�ص�س  مميزة  مبحطات  مليء 

يف  �للبنانية  �ملنتجات  �نت�صار  ي�صكل  ال 

�الأ�صو�ق �لعاملية �إال خري دليل عليها.

�لقطاع  �ملرة  هذه  �صار  جنب،  �إىل  وجنبًا 

�ل�صناعية  �لبحوث  معهد  مع  �ل�صناعي 

�لذي توىل �إد�رة م�رشوع نقل �لتكنولوجيا 

�ل��ذي   ،»Med Test ll« بيئيًا  �ل�صليمة 

ت�صجيل  من  فقط  لي�س  �مل�صانع  �صيمّكن 

يف  �صي�صاهم  �إمن���ا  �أف�����ص��ل،  بيئي  �أد�ء 

زيادة تناف�صية �صنعها عرب جمموعة من 

�الإجر�ء�ت �لتح�صينية �لتي ميكن �إدخالها 

على �صعيد �لطاقة و�ملياه و�ملو�د �الأولية 

يف �مل�صانع �للبنانية.

�أو   »Med Test ll« م�����رشوع  وي��ه��دف 

بيئيًا،  �ل�صليمة  �لتكنولوجيا  نقل  م�رشوع 

 Switch« وكجزء فريد ومبتكر من برنامج

�الأوروب���ي  ل م��ن �الحت���اد 
ّ
�مل��م��و  »Med

�ملتحدة  �الأمم  منظمة  قبل  من  و�ملنّفذ 

حتويل  �إىل  )يونيدو(،  �ل�صناعية  للتنمية 

 Test وتتناول منهجية  فر�صًا.  �لتحديات 

لنقل �لتكنولوجيا �ل�صليمة بيئيًا و�لتابعة 

تكاليف  يف  �ل��زي��ادة  م�صكلة  لليونيدو، 

تبيان  خالل  من  �الأولية  و�مل��و�د  �لطاقة 

كفاءة  ممار�صات  �أف�صل  دم��ج  �إمكانية 

مع  �الأنظف  و�الإن��ت��اج  �مل��و�رد  ��صتخد�م 

عائد�ت ��صتثمار مغرية، يف عامل �الأعمال 

�حلايل.

 Test منهجية  ت�صعى  ذل��ك،  �إىل  �إ�صافة 

خالل  من  �الإنتاجية  تعزيز  �إىل  لليونيدو 

دمج �ملمار�صات و�لتكنولوجيا �لتي توؤدي 

�إىل رفع كفاءة ��صتخد�م �ملو�رد �لطبيعية 

وتخفي�س  �لنفايات  �إن��ت��اج  وتقلي�س 

فر�س  �إىل خلق  �إ�صافة  �لطاقة،  ��صتهالك 

�بتكار و�إبد�ع جديدة.

�لتكنولوجيا  لنقل   Test منهجية  وت�صكل 

 Med« ل�صليمة بيئيًا �لتي قدمها م�رشوع�

Test ll« حال مربحًا لل�رشكات �ل�صناعية 
حيث  �مل��و�رد،  يف  �لهدر  من  �لتقليل  عرب 

تخفي�س  �ل�صناعية  �ل�رشكات  باإمكان 

تكلفة �الإنتاج ويف �لوقت عينه �لتخفيف 

من �الأثر على �لبيئة، ما يوؤدي �إىل زيادة 

يف قدرتها �لتناف�صية.

وال يوؤدي �عتماد �الإنتاج �الأنظف وكفاءة 

��صتخد�م �ملو�رد �إىل �أد�ء بيئي �أف�صل يف 

�ل�رشكات  ميّكن  �إمّن��ا  فح�صب،  �ل�صناعة 

توفري  وم��ن  �أك��رب  بتناف�صية  �لعمل  م��ن 

�ملال يف �لوقت عينه، ما يزيد من فر�س 

وت�صاهم  �مل�صتد�م.  ها 
ّ
ومنو �إ�صتثمارها 

توفري  يف  �الأم���ر  كذلك  �الإن��ت��اج  ك��ف��اءة 

مة، مثل �لطاقة و�ملياه، من �أجل 
ّ
مو�رد قي

�القت�صاد �لوطني، وبالتايل تتخطى فو�ئد 

�الإنتاج �الأنظف وكفاءة ��صتخد�م �ملو�رد، 

لل�رشكات  �الإن��ت��اج  تكاليف  تخفي�س 

�إ�صايف  منو  خلق  يف  ت�صاهم  �إذ  باأ�صو�ط، 

وفر�س عمل م�صتد�مة وتدعم قدرة لبنان 

على  �مل��و�رد  ت�صاوؤل  مع  ف 
ّ
�لتكي على 

�ملدى �لطويل.

حماس الشركات
ويف �أعقاب حملة ت�صويقية و��صعة �لنطاق، 

�صملت ور�س عمل وزيار�ت ميد�نية فردية 

»الصناعة الغذائية« تقهر التحديات وتحّولها إلى فرص

»Med Test ll« يصنع 8 قصص نجاح

تحقيق



MED TEST II

لتقييم  �رشكة   13 �ختيار  مت  لل�رشكات،  

من  منها،  �رشكات   8 وّقعت  ولقد  �أويل، 

قطاع �الأغذية و�مل�رشوبات، على م�رشوع 

 HMBR �رشكة  وه��ي:   ،»Med Test ll«
للت�صنيع و�لتجارة، �رشكة »�صكاف فارم« 

لالألبان، �رشكة A-Z للتجارة و�لت�صنيع، 

�رشكة با�س �صناك�س، �رشكة �أفر�ن �صم�صني، 

�رشكة �ألبان �ملنارة، دير�ين غروب، �رشكة 

�ل�صوكوال  وجتارة  ل�صناعة  غر�وي  ب�صام 

و�حللويات. 

�مل�صاركة  �للبنانية  �ل�رشكات  عدد  تر�وح 

يف �مل�����رشوع م��ا ب��ني ���رشك��ات �صغرية 

بدو�م  6 موظفني  ت�صم  �حلجم  ومتو�صطة 

عدد  يبلغ  �حلجم  كبرية  و�رشكات  كامل، 

موظفيها 382 موظفًا، موجودة يف مناطق 

�صناعية  مناطق  وتغطي  لبنان  يف  عدة 

خمتلفة يف جبل لبنان و�صهل �لبقاع.  

يف  للم�صاركة  حما�صًا  �ل�رشكات  �أب��دت 

تخفي�س  يف  �صي�صاعدها  الأن��ه  �مل�رشوع 

�إىل  بالطاقة  �ملرتبطة  �الإنتاج  تكاليف 

جانب تعزيز �لوعي لدى موظفيها يف ما 

يتعّلق باالإنتاج �الأنظف وكفاءة ��صتخد�م 

�ل�رشكات  هذه  لبع�س  كان  ولقد  �ملو�رد، 

�أال  �مل�رشوع،  يف  للم�صاركة  �آخ��ر  د�فعًا 

وهو حاجتها �إىل تلقي �لدعم �لفني �لذي 

�لبيئية  للقو�نني  �المتثال  يف  ي�صاندها 

�لوطنية. 

الحد من استهالك المواد األولية
لل�رشكات  �الأول��ي��ة  �لتقييمات  و�أظ��ه��رت 

م�رشوع  يف  �مل�صاركة  �لثماين  �للبنانية 

 Med Test نقل �لتكنولوجيا �ل�صليمة بيئيًا

��صتهالك  من  للحد  و��صحة  �إمكانية   ،»ll
�ملو�د �الأولية �ملياه و/ �أو �لطاقة.

�لتكنولوجيا  نقل  منهجية  و�أدخ��ل��ت 

�ل�صليمة بيئيًا �أد�ة حما�صبة تكاليف تدفق 

م�رشوع  �بتكار�ت  �أبرز  �صمن  من  �ملو�د 

�الأد�ة  ه��ذه  وك�صفت   .»Med Test ll«
�حلقيقية  �لتكلفة  عن  لل�رشكة  �لتحليلية 

عدم  ونقاط  �الأولية  �مل��و�د  يف  للخ�صائر 

خالل  فمن  ��صتخد�مها.  يف  �ل��ك��ف��اءة 

�ل�صليمة  �لتكنولوجيا  لنقل   Test منهجية 

بيئيًا، مت جمع �لبيانات �ملالية و�لبيانات 

ة �ملتعّلقة بخ�صائر �الإنتاج، ما جعل 
ّ
�لكمي

موظفي �لق�صمني، �لفني و�ملايل، يعملون 

كلفة  تبيان  �إىل  �الأم��ر  ه��ذ�  ى 
ّ
و�أد معًا. 

�إمكانيات  على  �ل�صوء  وت�صليط  �خل�صائر 

�لتوفري على �ل�صعيد �ملايل. و�أظهر حتليل 

�أن �لتكلفة �ل�صنوية ال�صتخد�م  �ملعلومات 

�ملياه و�لطاقة كانت يف بع�س �حلاالت، 

�أقل من تكلفة �خل�صائر يف �ملو�د �الأولية 

ي�صاعد  �أن  �الأمر  هذ�  �صاأن  ومن  وحدها. 

�ملناطق  يف  �جلهود  تركيز  يف  �مل�صنع 

�لهامة لتحديد م�صادر عدم �لكفاءة 

وتد�بري حت�صني �الأد�ء.

111 تدبيرًا
 Test منهجية  تنفيذ  فريق  د 

ّ
ح��د

بيئيًا  �ل�صليمة  �لتكنولوجيا  لنقل 

111 تدبري�ً لزيادة كفاءة ��صتخد�م 
�لثماين.  �ل�����رشك��ات  يف  �مل����و�رد 

وو�فقت �إد�ر�ت هذه �ل�رشكات على 

حو�ىل 91 % من جمموع �لتد�بري، 

�صمن   2017 �لعام  يف  و�أدرجتها 

خطط عملها للتنفيذ.

تخطى حجم �لتوفري �ملمكن يف 

�ل�رشكات �لثماين 1.6 مليون يورو �صنويًا، 

وهو ناجت من توفري يف ��صتهالك �ملو�رد 

�صنويًا  �صاعة  ميغاو�ط   14.376 يعادل 

�صنويًا  م3  و53،412  �لطاقة  �صعيد  على 

على �صعيد �ملياه و544 طنًا �صنويًا على 

جتّنب  �إىل  �إ�صافة  �الأولية،  �ملو�د  �صعيد 

جدول يظهر المؤشرات المالية والبيئية لمجموعة تدابير الموافق عليها في الشركات الثماني
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طمر 523 طنًا من �لنفايات �ل�صلبة �صنويًا.

كبرية،  توفري  فر�س  حتديد  مت  وبينما 

لغالبية  �ال�صتثمار  ��صرتد�د  فرتة  كانت 

�صتة  من  �أقل   )%  60( دة 
ّ
�ملحد �لتد�بري 

�لكبري من  �لعائد �ملايل  �أ�صهر، ما يعك�س 

تطبيق هذه �لتد�بري.

م م�رشوع »Med Test ll« �مل�صاعدة �إىل 
ّ
قد

�ل�رشكات �للبنانية يف ما يتعلق بالتد�بري 

ل 
ّ
�صه �إذ  ��صتثمار�ت مرتفعة،  تتطّلب  �لتي 

�ملالية  �ملبادر�ت  �إىل  �لو�صول  �صبل  لها 

لبنان  م�رشف  يقدمها  �لتي  �خل�����رش�ء 

لدعم  �ال�صرت�تيجية  �صيا�صاته  من  كجزء 

متَّ  ذلك،  �إىل  �إ�صافة  �للبناين.  �الإقت�صاد 

�مل�رشوع،  �إط��ار  �صمن  م��ب��ادر�ت  تنفيذ 

�مل�صتقبل،  يف  متكاملة  قرو�س  لتطوير 

و�الإنتاج  �ملو�رد  ��صتخد�م  بكفاءة  تعنى 

�الأنظف يف �لقطاع �ل�صناعي.

أرباح بيئية واقتصادية
�ل�رشكات  جميع  ت 

ّ
�أعد �أخرى،  جهة  ومن 

�الإد�رة  بنظم  �ملتعلقة  �صيا�صاتها  بيانات 

�لبيئية ومت تزويدها باخلطوط �لتوجيهية 

�إدخ���ال مبادئ  �أج��ل  و�الإر����ص���اد�ت م��ن 

و�إجر�ء�ت تطبيق كفاءة ��صتخد�م �ملو�رد 

و�الإنتاج �الأنظف �صمن نظم �الإد�رة �لتي 

تتبعها. 

 ،»Med Test ll« م�����رشوع  ب��د�ي��ة  يف 

كل  و�صعت  �لعمل،  فريق  من  وبتو�صية 

لر�صد  �ل���ع���د�د�ت  م��ن  جمموعة  ���رشك��ة 

�لطاقة  باإ�صتخد�م  �ملتعلقة  �ملعلومات 

�الأ�صا�صية.  �ال�صتهالك  مر�كز  يف  و�ملياه 

يف  ع���د�د�ً   475 تركيب  ومت  ب��االإج��م��ال، 

يبلغ  باإ�صتثمار  �ل��ث��م��اين،  �ل�����رشك��ات 

120،108 يورو، ما يدل على �إلتز�م �إد�ر�ت 
�أهمية  ح��ول  �ل��وع��ي  وزي���ادة  �ل�رشكات 

كفاءة ��صتخد�م �ملو�رد. ومن �صاأن تركيب 

نظم ر�صد �ملو�رد لدى �ل�رشكات و�صياغة 

�ملو�رد  ��صتخد�م  كفاءة  العتماد  �صيا�صة 

بتطوير  و�لتو�صية  �الأن��ظ��ف  و�الإن��ت��اج 

�مل��و�د  تدفق  تكلفة  ح��ول  حما�صبة  نظم 

�أن ي�صاعد �ل�رشكات  و�خل�صائر يف �ملو�د، 

�لبيئة و�لطاقة  �إد�رة  على �عتماد معايري 

يف  حت�صينات  �إج��ر�ء  وعلى  �مل�صتقبل  يف 

ب�صكل  �مل���و�رد  ��صتخد�م  ك��ف��اءة  جم��ال 

م�صتمر، وكممار�صات روتينية.

�إح��دى  و�ت��خ��ذت  �مل�����رشوع،  نهاية  يف 

�الإد�رة  نظام  باعتماد  ق��ر�ر�ً  �ل�رشكات 

تنفيذ  و�أث��ن��اء   ،ISO 14001 �لبيئية 

�مل�������رشوع، �أج�����رت �إح�����دى �ل�����رشك��ات 

و�أ�صبح  لديها  �ملياه  ال�صتهالك  تقييمًا 

�إد�رة ور�صد ��صتهالك  با�صتطاعتها �ليوم 

�ملياه بكفاءة �أكرب.

لنقل   »Med Test ll« م�����رشوع  و�أظ��ه��ر 

�لتكنولوجيا �ل�صليمة بيئيًا يف لبنان، �أّنه 

�لتكنولوجيا  لنقل   Test منهجية  باإمكان 

على  �أرب��اح��ًا  حتقق  �أن  بيئيًا  �ل�صليمة 

من  �أكرث  و�القت�صادي  �لبيئي  �ل�صعيدين 

منهجية  عرب  حتقيقها  ميكن  �لتي  تلك 

�الإنتاج �الأنظف وكفاءة ��صتخد�م �ملو�رد، 

و�لعمليات  تتعار�س  �أن  دون  من  وذلك 

�لتجارية للم�صانع.

 Med« م�رشوع  عّزز  �أخرى،  ناحية  ومن 

Test ll« لنقل �لتكنولوجيا �ل�صليمة بيئيًا 
يف  �ملحليني  �خلدمات  مقدمي  ق��در�ت 

و�الإنتاج  �ملو�رد  ��صتخد�م  كفاءة  جمال 

تطوير  يف  �مل�صاعدة  بهدف  �الأن��ظ��ف، 

حلول للبنان من �صاأنها ف�صل �الإنتاج عن 

��صتهالك �ملو�رد �ملحدودة ب�صكل متز�يد.

تخطى حجم التوفير الممكن 

في الشركات الثماني 1.6 

مليون يورو سنويًا، وهو ناتج 

من توفير في استهالك 

الموارد يعادل 14.376 

ميغاواط ساعة سنويًا على 

صعيد الطاقة و53,412 م3 

سنويًا على صعيد المياه 

و544 طنًا سنويًا على صعيد 

المواد األولية، إضافة إلى 

تجّنب طمر 523 طنًا من 

النفايات الصلبة سنويًا

MED TEST II تحقيق

جدول يظهر الفوائد البيئية المقدرة للمشروع
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�لعاملة  �الأطر�ف  �إال على جدية جميع  �مل�رشوع  يدل جناح  ال 

�مل�صاركة  و�ل�رشكات  �ل�صناعية  �لبحوث  مهعد  و�أبرزها  فيه 

�لذي  �ملهني �ملحرتف  �الأد�ء  �أجمعا على  �للذين  �لربنامج  يف 

ر�فق تنفيذ �مل�رشوع. ففي حني �أثنى �أ�صحاب �ل�رشكات �لذين 

قابلتهم »�ل�صناعة و�القت�صاد« على �الهتمام �لبالغ و�ملتابعة 

تنفيذ  »�أن  حيدر  حممد  �مل�رشوع  مدير  ر�أى  لعملهم،  �لدقيقة 

�مل�رشوع عّزز ثقة �ل�رشكات �للبنانية بقدرة معهد �لبحوث على 

كل  يعطي  حيث  �صحيحة،  بطريقة  �أهمية  ذ�ت  م�صاريع  تنفيذ 

م�رشوع حّقه ويتعاطى بجدية وم�صد�قية مع خمتلف �الأطر�ف 

�مل�صاركة فيه«.

و�إذ �أعلن حيدر �أن »�لعمل على �مل�رشوع بد�أ يف مطلع عام 2015 

يف لبنان«، ك�صف »�أن �لهدف منه تخفي�س �لتلوث ب�صكل �أ�صا�س 

لتخفي�س كلفة �الإنتاج«.

و�أ�صار �إىل �أنه »وبهدف تنفيذ �مل�رشوع مت �لعمل على جمموعة 

�الأط��ر�ف  وبح�صب  �الأول��وي��ة،  ذ�ت  �الإج���ر�ء�ت  نت 
ّ
ت�صم نقاط 

�ملعنية، بناء �لقدر�ت وزيادة �لوعي لدى �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية 

�الأكادميية  و�لهيئات  �خلدمات  ومقدمي  �الأعمال  وو�صطاء 

�لر�صيد  �أو  ال 
ّ
�لفع �ال�صتخد�م  دمج  ت�صمل  كما  و�ملوؤ�ص�صاتية. 

للمو�رد يف �إجر�ء�ت �إلز�مية متعلقة بالتدقيق �لبيئي وباإعطاء 

�ملبادئ  وو�صع  و�ل�صناعة  �لبيئة  وز�رت��ي  يف  �لت�صاريح 

�لتوجيهية ومعايري ��صتخد�م كفاءة �ملو�رد يف جمال �ل�صناعة 

و�القت�صادية  �ملادية  �حلو�فز  و�صع  �إىل  �إ�صافة  و�عتمادها 

�ملنا�صبة ال�صتثمار�ت كفاءة �ملو�رد و�الإنتاج �الأنظف وللنظام 

�ملعلوماتي ذي �ل�صلة«.

تكرار قصص النجاح
ملعايري  وفقًا  �أت��ى  �ل�رشكات  »�ختيار  �أن  �إىل  حيدر  ويلفت 

وخ�صائ�س معينة جرى در�صها مع �الحتاد �الأوروبي من جهة 

�إىل  حاجة  �الأك��رث  �مل�صانع  تظهر   �أخ��رى،  جهة  من  و�ليونيدو 

تخفي�س �لتلوث«. 

وك�صف �أن »�قت�صار �ل�رشكات �مل�صاركة يف �مل�رشوع على قطاع 

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�مل�رشوبات يعود �إىل كونه ي�صكل %50 من 

�إمكانية  �أمام  �ملجال  يف  يف�صح  ما  �ل�صناعي،  �لقطاع  جممل 

تكر�ر ق�ص�س �لنجاح يف مو�قع �إنتاجية �أخرى م�صابهة، وي�صمح 

باإنت�صار م�رشوع نقل �لتكنولوجيا �ل�صليمة بيئيًا يف لبنان ب�صكل 

كبري ومتالحق«.

ويف حني �أ�صار �إىل �أن »�إد�رة �مل�رشوع قامت بع�رش�ت �لزيار�ت 

�الإنتاج«،  �لتفا�صيل يف عمليات  �أدق  �إىل �مل�صانع ووقفت عند 

يتها ظهر� جليًا من خالل 
ّ
�أن »حما�س �ل�رشكات وجد د على 

ّ
�صد

يف  �صاهمت  �لتي  �لعد�د�ت  �رش�ء  يف  كبرية  ملبالغ  ��صتثمارها 

متابعة �أدق �لتفا�صيل يف عمليات �الإنتاج«.

د 
ّ
ويف رد على �صوؤ�ل حول �خلرب�ء �مل�رشفني على �لربنامج، �صد

ولفت  �ملبعرثة.  �لطاقات  من  جمموعة  ي�صم  »لبنان  �أن  على 

قدر�تها  على  و�الطالع  جمعها  من  متّكن   Med Test II �أن  �إىل 

وكفاءتها يف مو�صوع كفاءة �ملو�رد و�الإنتاج �الأنظف«. وك�صف 

200 �صرية ذ�تية،  �أكرث من  �أنه »يف بد�ية �مل�رشوع جرى تقدمي 

جرى �إر�صالها �إىل مركز �ليونيدو يف فيينا حيث جرى �ختيار 50 

�صخ�صًا ملقابلتهم«. و�عترب �أن »غياب �أي دور لبناين عن عملية 

�أمر�ً جيد�ً بغية عدم �نت�صار �ملح�صوبيات، و�أعطى  �النتقاء كان 

عملية �الختيار طابعًا جديًا 100 %«.

خطت الصناعة اللبنانية مع تنفيذ Med Test II خطوة جدية نحو تخفيض التلوث
حيدر: مشاريع جديدة في 2019

بيئيًا  �ل�ضليمة  �لتكنولوجيا  نقل  برنامج   و�ضل 

�إىل خو�تيم �ضعيدة،  يف منطقة جنوب �ملتو�ضط 

بعد عامني من �لعمل �ملتو��ضل، جتلّت بنجاح 8 

من  �لعديد  �إدخال  لبنانية يف  �ضناعية  �رشكات 

�ضوف  عملها  �آليات  على  �الإيجابية  �ملمار�ضات 

تكاليف  تخفي�ص  عرب  وفر  حتقيق  من  متكنها 

�الإنتاج ومر�عاة �ل�رشوط �لبيئية يف �آٍن و�حد. 

مقابلة
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خطوة بيئية جديدة
»�ال�صتثمار  �أن  د حيدر على 

ّ
و�صد

يف �صبيل تخفي�س تكلفة �النتاج 

كثرية  �أح��ي��ان  يف  ي����و�زي  ق��د 

جديدة«.  �إنتاج  خطوط  �إ�صافة 

وك�صف �أن »�إد�رة �مل�رشوع لفتت 

م�صائل  �إىل  �ل�صناعيني  نظر 

تقنية على قدر عاٍل من �الأهمية 

ف���اأول���وه���ا �اله��ت��م��ام �ل���الزم 

و��صتقدمو� يد�ً عاملة �إ�صافية ما 

يوؤكد �أن �مل�رشوع �صاهم يف خلق 

�إىل  �إ�صافة  جديدة  عمل  فر�س 

حت�صني جودة �ملنتجات وجعلها 

�ل�صالمة  ملعايري  م��ر�ع��اة  �أك��رث 

�لغذ�ئية«.

»�ل�����ص��ن��اع��ة  �أن  ع��ل��ى  د 
ّ
و����ص���د

�مل�����رشوع  تنفيذ  وم��ع  �للبنانية 

خطت خطوة جدية نحو تخفي�س �لتلوث، �الأمر �لذي مل تلتفت �إليه 

بالقدر �لكايف يف �ملا�صي ، ولكن �ليوم ومع ربطها بتخفي�س 

كلفة �الإنتاج ب�صكل كبري، �صار �ل�صناعيون على هذه �لطريق«.

معهد البحوث .. موضع ثقة
ويف رد على �صوؤ�ل حول جهود �ليونيدو يف تنفيذ �لربنامج، ك�صف 

وعملت  مبا�رش،  ب�صكل  �مل�رشوع  تفا�صيل  تابعت  »�ليونيدو  �أن 

�آخذين بعني  بيد حيث قاما �صويًا بجهود كثرية  مع �ملعهد يد�ً 

�العتبار و�قع لبنان. فكانا يدر�صان �خلطو�ت بعمق، ويتبادالن 

�الآر�ء قبل �تخاذ �لقر�ر�ت«.

باحلرفية  تامة  قناعة  على  �أ�صبحت  »�ليونيدو  �أن  على  د 
ّ
و�صد

�لعالية �لتي يبديها �ملعهد يف عمله، وبالتايل فهي على قناعة 

عرب  �إال  �مل�صتقبل  يف  تكون  لن  �ل�صناعية  �مل�صاريع  تنفيذ  �أن 

�ملعهد«.

كانتا  و�لبيئة  �ل�صناعة  »وز�رت��ي  �أن  �أكد  �صوؤ�ل،  على  رد  ويف 

منظمة  �أي  �أو  فاليونيدو  �مل�رشوع،  يف  �رتكاز  �صابطي  مبثابة 

موقع  يف  جهة  �إىل  حتتاج  م�رشوع  �أي  تنفيذ  مع  �أخرى  دولية 

بيئي  طابعني  ذ�  �مل�رشوع  وك��ون  معها،  للتعامل  �مل�صوؤولية 

و�صناعي، �أدت �لوز�رتان هذ� �لدور«.

انفتاح نحو الخارج
د حيدر على �أن �مل�رشوع يف�صح يف �ملجال �أمام �ل�صناعي 

ّ
و�صد

تنفيذ  فبمجرد  و��صع،  ب�صكل  �خلارجية  �الأ�صو�ق  على  لالنفتاح 

م�رشوع Med Test II، �صيتم ��صتيفاء معظم �رشوط �صهادة �جلودة 

»�الأيزو«، و�صيكون �ملنتج �صديق للبيئة ECO ما �صيجعله �أكرث 

قبواًل يف �الأ�صو�ق �خلارجية. 

و�حلفاظ  �لتوجيه  �إىل  يحتاج  �للبناين  »�ل�صناعي  �أن  و�عترب 

على موؤ�ص�صته، و�ملطلوب هو توجيهه عرب �لقو�نني و�لت�صهيالت 

مي�رشة  بيئية  قرو�صًا  حاليًا  يوؤمن  لبنان  فم�رشف  �مل�رشفية. 

توجد  ال  �الآن  حتى  لكن  جد�ً.  منخف�صة  بفو�ئد  طاقة  وقرو�س 

م�رشف  مع  حاليًا  �لعمل  ويتم  �مل��و�رد.  كفاءة  ت�صمل  قرو�س 

�ل�صناعي  �لقطاع  مبوجبها  مينح  جديدة  �صيا�صة  لتبني  لبنان 

قرو�صًا بفو�ئد منخف�صة جديدة لكل �صيء يتعلق بكفاءة �ملو�رد 

و�الإنتاج �الأنظف«.

مشاريع جديدة في المستقبل
وك�صف حيدر �أن »�ملعهد يقف على عتبة تنفيذ م�صاريع م�صابهة 

ل� Med Test II، �إذ �إنه مت و�صع خارطة طريق ت�صمنت تفا�صيل 

ملجموعة م�صاريع �صغرية �صمن م�رشوع كبري، و�صيبد�أ تنفيذها 

يف عام 2019.

�لقريب روؤية  �للبنانية يف �مل�صتقبل  �لدولة  �أن يكون لدى  و�أمل 

دعمًا  مبوجبها  توؤمن  �للبنانيني  لل�صناعيني  �أ�صمل  �أو  �أو�صع 

»�ليوم وحتى  �لتقني. وقال:  �ل�صق  يقت�رش فقط على  حقيقيًا ال 

دعم  �إىل  نحتاج  بل  خرب�ء،  ��صتقد�م  يكفي  ال  �ل�صناعي  ن�صجع 

�مل�صاريع �ملقبلة دعمًا ماديًا مبا�رش�ً  �أن حتمل  و�أمتنى  مادي، 

الأن �لو�قع �ل�صناعي �ل�صعب مل يعد خافيا على �أحد«.

�لو�قع  ترعى  �لت�رشيعات  من  ملجموعة  »�حلاجة  �إىل  ولفت 

�لعربي  �لعامل  يف  �ل�صناعات  فمعظم  لبنان،  يف  �ل�صناعي 

�صناعات مدعومة على عك�س �ل�صناعة �للبنانية �لتي تعاين من 

�صعوبات �صّتى �أدت �إىل تر�جع كبري يف �ل�صادر�ت«.

وتر�صيد  �ل�صناعة،  لوز�رة  �أكرب  مو�زنة  �إىل  �حلاجة  على  د 
ّ
و�صد

�خلري  ومتنى  �الأ���ص��و�ق،  ل�صبط  رق��اب��ة  وف��ر���س  لل�صناعيني 

لل�صناعيني ولالقت�صاد �للبناين.

يتم العمل حاليًا مع مصرف لبنان لتبني 

سياسة جديدة يمنح بموجبها القطاع الصناعي 

قروضًا بفوائد منخفضة جديدة لكل شيء 

يتعلق بكفاءة الموارد واإلنتاج األنظف

حيدر يتسلم شهادة تقديرية من وزير الصناعة حسين الحاج حسن
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ديراني غروب
ديراني: إنجازات قياسية في وقت قصير

�ل�ضناعات  معظم  كما 

عامل  �رتفاع  �ضكل  �للبنانية، 

�أ�ضا�ضيًا  حتديًا  �الإنتاج  كلفة 

غروب«  »دير�ين  و�جهته 

على مر �ضنو�ت طويلة، دفعها 

يف  �مل�ضاركة  �إىل  موؤخر�ً 

�لهادف   Med Test II م�رشوع 

وكلفة  �لتلوث  تخفي�ص  �إىل 

�الإنتاج يف �آٍن و�حد.

»دير�ين  خا�ضت  يبدو  وكما 

�لبحوث  معهد  مع  غروب« 

�ل�ضناعية �إبان تنفيذ �مل�رشوع 

مدير  يجد  �إذ  ناجحة،  جتربة 

�أحمد  غروب«  »دير�ين  عام 

مّكن  �مل�رشوع  �أن  دير�ين 

خالل  غروب«،  »دير�ين 

حت�ضني  حتقيق  من  عامني، 

�لطاقة  ��ضتخد�م  كفاءة  يف 

�لعمل  فريق  من  ليتطلب  كان 

�خلا�ص بال�رشكة 10 �ضنو�ت«.

�لربنامج  على  »�مل�رشفني  �أن  وك�صف 

�د�ت على كل مد�خل 
ّ
�قرتحو� تركيب عد

�الأق�صام �لعاملة يف �مل�صنع، بغية ر�صد 

��صتخد�م �لطاقة ومعرفة كيفية حت�صني 

�أف�صل  منتج  تقدمي  بهدف  ��صتهالكها 

بكلفة مادية وبيئية �أقل«.

�أن »هذه �الإجر�ء�ت �صاهمت يف  و�أعلن 

��صتهالك  من   %  25 يقارب  ما  توفري 

�لطاقة، كما �صاهمت يف حت�صني جودة 

�ملنتج«.

جمتمعة  �الأم���ور  »ه��ذه  �أن  �إىل  ولفت 

�صتعّزز قدر�ت منتجات »دير�ين غروب« 

�لتناف�صية، و�صتف�صح يف �ملجال �أمامها 

للتوجه نحو �أ�صو�ق خارجية جديدة«.

وتوّقع �أن »تبلغ فرتة ��صرتد�د �ال�صتثمار 

يقارب  ما  �مل�رشوع  تنفيذ  ر�فق  �لذي 

»دي��ر�ين  �أن  و�أع��ل��ن  �صنو�ت«،  �لثالث 

جديدة  م�صاريع  يف  �صتنخرط  غ��روب 

م�صاريع  و�أبرزها  �أكرب  وفر�ً  لها  توؤمن 

تتعلق بالطاقة �لبديلة«.

و�عترب �أن »هذه �مل�صاريع تكت�صب �أهمية 

حتديات  وجمموعة  ترت�فق  �إذ  خا�صة، 

هائلة تو�جه �ل�صناعيني ومنها �رتفاع 

�خلارجية  �الأ���ص��و�ق  �إىل  �لنقل  تكلفة 

 %  18 �لكلفة  هذه  ت�صكل  باتت  حيث 

�ملنتجات  يفقد  ما  �ملنتج،  �صعر  من 

�لذي  �لدور  د 
ّ
ويهد �لتناف�صية  قدر�تها 

�أد�ه �لقطاع �ل�صناعي �لغذ�ئي على مر 

�ل�صنو�ت باالنح�صار«.

كان  �للبنانية  »�جلاليات  �أن  ر�أى  و�إذ 

لها �لف�صل �الأكرب يف �نت�صار �ل�صناعات 

�لعامل«،  �أ�صقاع  خمتلف  يف  �لغذ�ئية 

�حلا�صلة  �مل�صاربات   « �أن  �ىل  لفت 

و�نت�صار  �لتهريب  ��صتمر�ر  ج��ر�ء  من 

م�صري  ت�صع  �الأ���ص��و�ق  يف  �لفو�صى 

�مل�صانع �للبنانية يف د�ئرة �خلطر وال 

�ل�صادر�ت  تر�جع  ��صتمر�ر  مع  �صيما 

�ل�صناعية«.

ع �لكبري �لذي تقدمه 
ّ
ولفت �إىل �أن »�لتنو

»دير�ين غروب« يف منتجاتها، و�ال�صم 

�لذي بنته وكان عنو�نه �لد�ئم »�جلودة 

�لعالية« يبقيها يف مناأى عن تد�عيات 

وترهق  �لقطاع  ت�صيب  �لتي  �لعو��صف 

موؤ�ص�صاته«.

MED TEST IIتكريـــــم

المضاربات الحاصلة من جراء 

استمرار التهريب وانتشار 

الفوضى في األسواق تضع 

مصير المصانع اللبنانية في 

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

�ضّكل �ضعي »�ألبان �ملنارة« 

�الأف�ضل  نحو  �لتقدم  �إىل 

يف  لالإنخر�ط  لها  د�فعًا 

�لذي    MedTest II م�رشوع 

�عتربه �لقّيمون على �ل�رشكة 

�مل�رشوع �الأول من نوعه يف 

كبرية  فو�ئد  يحمل  �إذ  لبنان 

ميّدهم  حيث  لل�ضناعيني 

�إجر�ء  لهم  ويتيح  باخلرب�ت 

عمليات  على  �ضاملة  رقابة 

بغية  م�ضنعهم  يف  �الإنتاج 

وقف �لهدر.

�لتنفيذي  �ملدير  وو�ضف 

�ضعيد  �ملنارة«  لـ»�لبان 

 MedTest »م�رشوع  غنيم  �أبو 

�إىل  �لناجح  بالربنامج    II

على جهود  و�ثني  كبري،  حد 

�ل�ضناعية  �لبحوث  معهد 

�لتي �أعطت �مل�رشوع حّقه«. 

حمل  �مل�رشوع  �أن  غنيم  �أب��و  و�عترب 

�ملنارة«،  ل�««�ألبان  كثرية  �إيجابيات 

على  نوعية  نقلة  حتقيق  من  متّكن  �إذ 

�نعك�س  �ل���ذي  �الأم���ر  �ل��وف��ر،  �صعيد 

مبا�رشة �نخفا�صًا يف كلفة �الإنتاج«.

�أوحت  �مل�رشوع  »�نطالقة  �أن  وك�صف 

نوعًا  خلقت  �لتي  �مل�صاعب  ببع�س 

ر لدينا، ولكن وبعد �النطالقة 
ّ
من �لتذم

�خلطوط  ومر�قبة  �د�ت 
ّ
�لعد وتركيب  

جمهود�ً  نبذل  �أ�صبحنا  �مل�صنع،  يف 

�لتفا�صيل يف  �أدق  متابعة  بغية  ذ�تيًا 

عملية �الإنتاج �لتي �صّلطت �ل�صوء على 

مكامن هدر مل نكن نتوّقعها �لبّتة، كما 

»�ألبان  متلكها  قوة  نقاط  �إىل  �أ�صارت 

�ملنارة« ومل تكن على علم بها و�أهمها 

لكل  مياه  ��صتخد�م  موؤ�رش  منلك  �أننا 

ليرت حليب )1.1 ليرت( �أدنى من �ملوؤ�رش 

�لعاملي )2.4 ليرت(«.

��صتفادت  �ملنارة  »�ألبان  �أن  و�عترب 

على   MedTest II م�������رشوع  م���ن 

�إدخ��ال  حيث  من  �أواًل  �أ�صعدة:  ثالثة 

�ملمار�صات �ل�صليمة �إىل نظام حما�صبة 

ثقافة  جعل  وثانيًا  لدينا،  �لتكاليف 

مر�قبة �الأد�ء ثقافة متاأ�صلة يف �صلوك 

�لذي  �ملر�قبة  نظام  بف�صل  �ملوظفني 

وثالثًا  �مل�رشوع،  بد�ية  يف  تركيبه  مت 

��صتخد�م  كفاءة  يف  �لتح�صني  بفعل 

�لطاقة يف �مل�صنع«.

�مل�رشوع  يف  »�مل�صاركة  �أن  وك�صف 

على  كثرية  تعديالت  �إدخ��ال  �إىل  �أدت 

على  �لعمل  يتم  �لذي  �جلديد  �مل�صنع 

 FDA construction إن�صائه، و�صيكون�

ز بقدر�ت 
ّ
و�صديقًا للبيئة بحيث �صيتمي

�إنتاجية كبرية بكلفة ت�صغيلية حتمل ما 

�خلطو�ت  ب�صبب  وفر�ً  يقارب �ل�50 % 

لناحية  �صي�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة 

�إىل  و�للجوء  �لبديلة  �لطاقة  ��صتخد�م 

بر�د�ت و�أدو�ت كهربائية تعمل بتقنية 

�صتتم  �لطاقة، كما  ��صتهالك  �نخفا�س 

معاجلة مياه �ل�رشف«.

�إىل  �ل�صناعيني  غنيم  �أب���و  ودع���ا 

من  �إذ  م�صابهة  م�صاريع  �مل�صاركة يف 

�لتطور  طريق  على  و�صعهم  �صاأنها 

و�لنمو.

MED TEST IIتكريـــــم

 المشاركة في مشروع

 Med Test II أدت إلى إدخال 

تعديالت كثيرة على مصنع 

»ألبان المنارة« الجديد
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مزارع سكاف
سكاف: إيجابيات واضحة  طرأت على المصنع

 MedTest جنح فريق �لعمل يف

II و�لذي ي�ضم خرب�ء خمت�ّضني يف 
ك�ضب ثقة مدير �ضكاف فارم كميل 

�ضكاف، �لذي ��ضتب�رش خري�ً بنجاح 

�أهد�فة  �إىل  �لو�ضول  يف  �مل�رشوع 

�لبيئية و�ل�ضناعية. فانخرط فيه، 

ت�ضري  �إذ  حليفه  �لنجاح  وكان 

�الأرقام �إىل �أن �لتوفري يف »�ضكاف 

يورو   38،846 �ضيبلغ  فارم« 

�ضنويًا.

 MedTest II« و�عترب �ضكاف �أن

�أدخل حت�ضينات كبرية �إىل �مل�ضنع 

على �ضعيد ��ضتخد�م �ملياه ومو�رد 

�لطاقة، �أّدت �إىل وفر بلغت ن�ضبته 

ما يقارب �لـ40 %«.

�مل�رشوع  »�إيجابيات  �أن  و�عترب 

على  �لو��ضح  تاأثريها  �ضيكون 

»�ضكاف فارم«، فانخفا�ص �لكلفة 

تعزيز  يف  ي�ضاهم  �لت�ضغيلية 

تو�جد »�ضكاف فارم« يف �الأ�ضو�ق 

وقدرتها على �لتو�ّضع و�لنمو«.

على  منفتحة  فارم  »�صكاف  �أن  و�أعلن 

تنقلها نحو  �أي م�صاريع  �مل�صاركة يف 

»مرحلة  �أن  ر�أى  و�إذ  �أف�صل«.  موقع 

�إىل  و���ص��ل��ت  �ل��ط��اق��ة  يف  �ل��ت��وف��ري 

خو�تيمها«، �أ�صار �إىل �أن »�صكاف فارم 

توليد  �إىل  للتحول  م�رشوعًا  تنفذ  قد 

�لطاقة من �لطاقة �ل�صم�صية«.

وو�صف �صكاف �نطالقة »�صكاف فارم 

يف عام 2013 ب�«�ملغامرة«، �إذ �صابتها 

�صعوبات كثرية.

�لعمل يبذل جهود�ً  �أن »فريق   وك�صف 

عالية  منتجات  ل��ت��ق��دمي  م�صاعفة 

�أعلى  م��ر�ع��اة  �إىل  فاإ�صافة  �جل���ودة، 

م��ع��اي��ري �ل�����ص��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة خ��الل 

�الإنتاج  فح�س  يتم  �الإنتاج،  عمليات 

يتم  كما  �مل�صنع.  د�خل  خمترب�ت  يف 

لفح�صها  دوري  ب�صكل  عينات  �إر�صال 

يف خمترب�ت خارج �مل�صنع«.

تو�جه  كثرية  »حتديات  �أن  �إىل  ولفت 

عمل »�صكاف فارم« وياأتي يف مقدمها 

�ل�صديدة  و�مل�����ص��ارب��ات  �ملناف�صات 

تها يومًا بعد يوم يف 
ّ
و�لتي تتفاقم حد

ظل �نت�صار فو�صى يف �الأ�صو�ق تتمثل 

بانت�صار �مل�صانع غري �ل�رشعية«.

وقال: »�صكاف فارم تقدم �إنتاجًا عايل 

�أنها  �ال  و�ج��ب��ان،  �أل��ب��ان  من  �جل��ودة 

ت�صطدم مبنتجات مماثلة متدنية �ل�صعر 

�لذين  �مل�صتهلكني  من  قبواًل  وتلقى 

يعانون من تاآكل قدر�تهم �ل�رش�ئية يف 

�ملرت�جعة  �القت�صادية  �الأو�صاع  ظل 

�لتي ي�صهدها لبنان منذ �صنو�ت«.

�إذ  �الأ�صو�ق،  »�صبط  �إىل  �لدولة  ودعا 

�أ�رش�ر�ً  تلحق  �ملوجودة  �لفو�صى  �إن 

يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ب��امل�����ص��ان��ع  ج�صيمة 

د 
ّ
�لقطاع ب�صكل �رشعي �إذ �إنها قد تهد

�لعمل  فر�س  وت�صع  ��صتمر�ريتها 

�لريح.  مهب  يف  قبلها  من  �ملطروحة 

�حل�صن  �ل�صيت  �إىل  ت�صيء  ق��د  كما 

مر  على  �لقطاع  م�صانع  بنته  �ل��ذي 

�صنو�ت بتبنيها تقدمي منتجات عالية 

�جلودة«.

MED TEST IIتكريـــــم

 MedTest II إيجابيات

سيكون تأثيرها الواضح على 

»سكاف فارم«، فإنخفاض 

الكلفة التشغيلية يساهم 

في تعزيز تواجد »سكاف 

فارم« في األسواق وقدرتها 

على التوّسع والنمو
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