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الصادرات الغذائية تسّجل
105 مليون دوالر في 2018

20 سؤال وجواب 
عن قطاع الصناعات الغذائية

البساط: 
اقفال االسواق 

ليس ضمن ادبياتنا





الصناعات الغذائية..
»سفيرة الصناعة« اللبنانية؟

ال� 26 من معر�ش ولقاء هوريكا لبنان، املتخ�ّش�ش يف قطاع  الن�شخة  اإطالق  اإعالن �رشكة »هو�شبيتالتي �رشف�شيز«  ك�شف 

ال�شيافة واخلدمات الغذائية، من 2 اإىل 5 ني�شان املقبل.. ك�شف عن قدرة لبنان يف �شناعة املوؤمترات واملعار�ش وعلى اأعلى 

امل�شتويات، فاأ�شحى لبنان بذلك االأن�شط اإقليمياً يف هذا القطاع الغذائي، وهو ما ك�شفته خارطة متدده، عربياً، واإقليميًا ودوليًا.

�شحيح اأن الن�شخة ال� 26 من هوريكا جاء حتت  �شعار »من اأجل قطاع اأف�شل«، وذلك تكرميًا للنكهات الغذائية اللبنانية التي 

ينفرد بها لبنان بعد اأن اكت�شبت �شعبية عاملية، وجعلت مدينة بريوت تت�شدر قائمة »اأف�شل املدن العاملية للماأكوالت« يف 

جملةTravel + Leisure ، وهو ما اأ�شار اإليه حجم ال�شادرات الكبري لهذا القطاع الذي اأكت�شب اأهمية ا�شتثنائية، اإذ احتل املراتب 

واالإمارات  وقرب�ش،  والعراق  ال�شعودية،  العربية  اململكة  وكانت  اخلارج،  اإىل  امل�شدرة  ال�شناعية  القطاعات  لناحية  االأعلى 

رغم  اإليها،  اللبنانية  الغذائية  ال�شناعات  ت�شدرت  التي  امل�شتوردة  الدول  من  وكندا،  املتحدة  والواليات  املتحدة،  العربية 

التحديات الكربى التي يواجهها لبنان.

ال �شك اأن اكت�شاف اأكرث من 2500 عالمة جتارية تابعة ل�300 �رشكة عار�شة حملية ودولية، يف الن�شخة ال� 26 من هوريكا، 

والواليات  املتحدة،  العربية  االإمارات  بولندا،  تركيا،  لبنان،  الكويت،  اإيطاليا،  اإندوني�ش�شا،  اليونان،  فرن�شا،  اأ�شرتاليا،  ت�شمل 

املتحدة االأمريكي، �شتفتح املجال لتبادل اخلربات خ�شو�شًا اأن املعر�ش �شيح�رشه اأكرث من 70 من الطهاة العامليني، وخرباء 

عامل الطهي وامل�رشوبات وال�شيافة. 

اإن اإطالق لقب »�شفرية ال�شناعة” على ال�شناعات الغذائية، اإىل اخلارج مل ياأتي اعتباطًا، بل جاء ملا يعده هذا القطاع 

من نقطة مهمة يف �شجل القطاعات ال�شناعية كافة، وملا اأثبته من قدرة على النجاح يف توزعه على خارطة 

العامل، خ�شو�شًا يف ال�شنوات الت�شع االأخرية.

هذا امللف، اأرادت منه »ال�شناعة واالقت�شاد”، االإ�شاءة على ما ت�شكله القطاعات ال�شناعية اللبنانية 

ب�شكل عام، وال�شناعات الغذائية ب�شكل خا�ش، من تن�شيط للحركة االقت�شادية.. كما للحركة 

التجارية والفندقية وال�شياحية عمومًا، واملعر�ش املقام �شيكون فر�شة لتوفري املعرفة 

يف تطوير هذه ال�شناعة، الإنه ي�شكل ملتقى متخ�ش�شًا، ومنا�شبة مهمة للمعنيني 

لالطالع على اآخر التطورات يف جمال تن�شيط املوؤمترات واملعار�ش ال�شناعية 

الوعي اجلماعي  لبنان، بدرجة كبرية يف خلق ون�رش  التي يتميز بها 

بق�شايا االقت�شاد وال�شناعة.
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ال�شناعات  قطاع  اهمية  تكمن  اين 
الغذائية؟

اهم  من  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يعد 

لبنان،  يف  ال�سناعية  القطاعات  واق��دم 

وعام�ديًا  اأفقيًا  القطاع  هذا  تط�ر  وقد 

من  كبرية  متكاملة  �سماعات  لي�سم 

 1401 القطاع  وي�سم  واملنتجات.  ال�سلع 

م�سنع، اي ما ن�سبته 18.2 % من جممل 

كما  لبنان.  يف  ال�سناعية  امل�ؤ�س�سات 

متثل �سادرات القطاع 18 % من اجمايل 

ال�سادرات ال�سناعية، وتاأتي يف املرتبة 

التي  املج�هرات  �سادرات  بعد  الثانية 

حتتل املرتبة االوىل نظراً ملعدنها الثمني.

ما املنتجات التي يقدمها القطاع؟
م�سانع  تنتجها  التي  ال�سلع  عدد  يبلغ 

بني  م�زعة  �سلعة،   175 ح�اىل  القطاع 

�سلعة(،   68( واالأجبان  االألبان  منتجات 

م��ن��ت��ج��ات ال��ط��ح��ني واخل��ب��ز وال��ك��ع��ك، 

منتجات  واحلل�يات،  ال�سكاكر  منتجات 

املك�رصات  ومنتجات  واملياه،  الع�سائر 

والنب والبهارات. 

ي�شمها  التي  القطاعات  ابرز  هي  ما 
القطاع؟

ي�سم القطاع جمم�عة قطاعات خمتلفة، 

قطاع  من   %  48 املخابز  قطاع  وميثل 

االغ���ذي���ة. وت��رتك��ز م�����س��ان��ع امل��خ��اب��ز 

الفاخرة يف بريوت و�س�احيها وانتاجها 

عدد  اىل  وي�سدر  املحلية،  ال�س�ق  يكفي 

العربية  الدول  خا�سة  البلدان  من  كثري 

قطاع  ميثل  كما  االف��ري��ق��ي��ة.  وال����دول 

�سناعة احلل�يات 22 % من اجمايل عدد 

�سناعة  وتعترب  القطاع،  يف  امل�سانع 

تقليدية  لبنانية  �سناعة  احل��ل���ي��ات 

اكت�سبت مع ال�سنني خربة ومهارة اآالتها 

كما  ب��اإ���س��ت��م��رار.  تتجدد  وجتهيزاتها 

قطاع  الغذائية  ال�سناعات  القطاع  ي�سم 

عرف  ال��ذي  واالجبان  االألبان  �سناعة 

منذ �سن�ات ط�يلة و�سهد خالل ال�سن�ات 

االخرية دخ�ل االآالت والتجهيزات الفنية 

متكاملة  خط�طًا  لت�سمل  افقيًا  وتط�رت 

كما  احلليب.  ا�سا�سه  ال��ذي  االنتاج  من 

واملياه  الع�سائر  �سناعة  قطاع  ي�سم 

 20 الع�سائر  م�سانع  ع��دد  يبلغ  حيث 

م�سنعًا.   14 املعدنية  واملياه  م�سنعًا 

وقطاع املك�رصات والنب والبهارات حيث 

م�سنع  املئة  امل�سانع  هذه  عدد  يف�ق 

اال���س���اق  يف  انتاجها  معظم  وي�����ّزع 

وخا�سة  وال��دول��ي��ة  والعربية  املحلية 

االوروبية واالمريكية.

يف اي منطقة ترتكز م�شانع القطاع؟
ت�سم حمافظة جبل لبنان اعلى عدد من 

فيما  م�سنع.   602 ت�سم  حيث  امل�سانع، 

املناطق  بني  االخ��رى  امل�سانع  تت�زع 

اللبنانية على ال�سكل التايل: البقاع 257، 

لبنان ال�سمايل 150، لبنان اجلن�بي 114، 

الهرمل  بعلبك   ،77 النبطية   ،111 بريوت 

71، عكار 19.
كم تبلغ قيمة موجودات القطاع؟

ميلك القطاع ا�س�ل ثابته متثل ن�سبة 30 

 %  44 القطاع،  م�ج�دات  جممل  من   %
اأبنية، و18   %  25.6 اآالت ومكنات،  منها 

% ارا�سي.
وجتدر اال�سارة اىل ان قطاع ال�سناعات 

اخلام  للم�اد  م�ستخدم  اكرب  ه�  الغذائية 

ال�سناعية  باالن�سطة  مقارنة  والطاقة 

القطاع  االنفاق  اجمايل  وبلغ  االخ��رى. 

لعام 2007 )العام الذي مت فيه اجراء اآخر 

تعداد �سناعي( ا�سافة اىل  ا�سعار امل�اد 

اخلام 958.2 ملي�ن دوالر. 

يف  العاملة  اليد  حجم  ع��ن  ماذا 
القطاع؟

اي  من  اكرث  عمل  فر�س  القطاع  يقدم   

 17،727 يقدم  حيث  اآخر  �سناعي  قطاع 

عمل  فر�سة  و1،188  ثابتة  عمل  فر�سة 

م��سمية. ويبلغ حجم الرواتب يف القطاع 

اي  دوالر،   131،632،000 ي��ق��ارب  م��ا 

االج�ر  كلفة  جممل  من   %  24 ميثل  ما 

يد  العمال  وي�سم  القطاع.  يف  والرواتب 

اليد  وتتمثل  عاملة ماهرة وغري ماهرة. 

واملهند�سني،  بالتقنيني  املاهرة  العاملة 

وامل�س�ؤولني يف املختربات ...

اين يتم ت�رشيف انتاج القطاع؟
يف  كبري  ب�سكل  القطاع  انتاج  بيع  يتم 

املبيعات  حجم  وي�سل  املحلي  ال�س�ق 

اىل 1،655.5 ملي�ن دوالر. يف حني تبلغ 

دوالر  ملي�ن   500.2 القطاع  �سادرات 

وفقًا الأرقام عام 2017.

ال�سع�دية،  ال�س�رية،  ال�س�ق  وتعترب 

لل�سادرات  ا�سا�سية  ا�س�اق  والعراقية 

 % و8   ،12  ،16 ا�ستقطبت  حيث  الغذائية 

من جممل �سادرات القطاع.

بها  يتمّيز  التي  القوة  نقاط  هي  ما 
القطاع؟

نقاط  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  ي�ستمد 

ميده  ال��ذي  ال��زراع��ي  القطاع  من  ق�ته 

لتن�ع  نظراً  املمتازة  االول��ي��ة  ب��امل���اد 

وخ�س�بة  املائية  امل�ارد  ووفرة  املناخ 

قرب  النقاط  هذه  اىل  وي�ساف  الرتبة. 

لبنان اجلغرايف الأ�س�اق الت�سدير العربية 

واالحتاد االوروبي.

ما هي ابرز التحديات التي يواجهها 
القطاع؟

20 سؤال وجواب 
عن قطاع الصناعات الغذائية
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القطاع  ي�اجهها  التي  التحديات  تتمثل 

ي�سهده  ال���ذي  االق��ت�����س��ادي  ب��ال��رتاج��ع 

على  كبري  ب�سكل  ي���ؤث��ر  وال���ذي  لبنان 

املحلي.  ال�س�ق  يف  اال�ستهالك  حجم 

املع�قات  بع�س  القطاع  ي���اج��ه  كما 

ي�سعف  الذي  االنتاج  تكاليف  كاإرتفاع 

ن��ظ��راً  التناف�سية  امل��ن��ت��ج��ات  ق����درات 

نظم  و�سعف  الطاقة  تكاليف  الإرتفاع 

املياه وغياب �سبكات حديثة  من مرافق 

االنتاج  ت�افق  وع��دم  التحتية،  البنية 

املحلي احيانًا مع املعايري املحلية نظراً 

ي�ؤدي  ما  للمبيدات،  املفرط  لالإ�ستخدام 

اىل  ال��س�ل  من  ال�سادرات  حرمان  اىل 

ودول  املتحدة  كال�اليات  اأجنبية  دول 

االحتاد االوروبي وغريها. وي�ساف اليها 

�سع�بات ال��س�ل اىل التم�يل واالبحاث 

والتط�ير. 

ما هي اهم منتجات القطاع امل�شدرة 
اىل اال�شواق اخلارجية؟

عام  يف  القطاع  �سادرات  قيمة  و�سلت 

مبعدل  دوالر،  ملي�ن   500.2 اىل   2017
 .2016 عام  ال�سادرات  عن   %  2 ارتفاع 

يف  والف�اكه  اخل�سار  حم�رصات  وحّلت 

املرتبة االوىل بني ال�سادرات ال�سناعية 

هذا  �سادرات  قيمة  وو�سلت  اللبنانية، 

عام  دوالر  ملي�ن  اىل108.3  الف�سل 

 22 2017. وي�سكل هذا الف�سل ما يقارب 
% من اجمايل �سادرات القطاع. 

املح�رصات  الثانية  املرتبة  يف  وحلت 

بلغ  �سادرات  بحجم  املتن�عة  الغذائية 

$94.4 ملي�ن يف عام 2017، و�سكلت 19 

الغذائية.  ال�سادرات  حجم  جممل  من   %
وامل�سن�عات  ال�سكر  منتجات  وات���ت 

حيث  من  الثالثة  املرتبة  يف  ال�سكرية 

 68.9$ �سادراتها  حجم  بلغ  اذ  االهمية 

% من جممل حجم �سادرات   14 ومّثلت 

القطاع.

املرتبة  يف  امل�رصوبات  منتجات  وات��ت 

 60 �سادراتها  قيمة  بلغت  حيث  الرابعة 

ما  ومثلت   ،2017 عام  يف  دوالر  ملي�ن 

�سادرات  حجم  جممل  من   %  12 ن�سبته 

القطاع.

ما هي ابرز املنتجات الغذائية التي 
ي�شتوردها لبنان؟

بلغ جممل حجم ال�اردات من ال�سناعات 

 .2017 عام  دوالر  بيلي�ن   1.9 الغذائية 

و�سكلت منتجات االألبان واالجبان البند 

ال�اردات  قيمة  بلغت  اذ  ا�سترياداً  االكرث 

ما  و�سكلت  دوالر،  ملي�ن   316.6 منه 

% من جممل قيمة ال�اردات.   17 ن�سبتها 

يف  واحل��ب���ب  الطحني  منتجات  وحّلت 

املرتبة الثانية  بحجم واردات بلغ 278.6 

ملي�ن دوالر، و�سكل ما ن�سبته 15 %. 

يف  املتن�عة  الغذائية  املنتجات  وحلت 

 216 بلغ  واردات  بحجم  الثالثة  املرتبة 

ملي�ن دوالر عام 2017، ومثل ما ن�سبته 

11.6 % من جممل حجم واردات القطاع.
مبا  التجاري  امليزان  عجز  يبلغ  كم 

يتعلق بالقطاع؟

بقطاع  اخلا�س  التجاري  امليزان  يعاين 

ال�سناعات الغذائية من عجز مزمن  بلغت 

قيمته 1.4 بيلي�ن دوالر عام 2017، حيث 

ككل  ال�سادرات  على  ال����اردات  تف�قت 

واحل�سار   الف�اكة  حم�رصات  باإ�ستثناء 

ملي�ن   26 بقيمة  فائ�س  �سجلت  التي 

دوالر. وبلغ العجز االكرب يف ف�سل االلبان 

واالجبان و�سجل 310.4 ملي�ن دوالر.

امل�شتوردة  اال���ش��واق  اه��م  هي  من 
ملنتجات القطاع؟

ملنتجات  امل�����س��ت���ردة  ال�����دول  اه����م 

عام  يف  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات 

2017 كانت �س�رية التي ا�ست�ردت بقيمة 
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82.8 ملي�ن دوالر يف عام 2017. وحّلت 
حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  ال�سع�دية 

 61.9 قيمته  ما  ا�ست�ردت  حيث  االهمية 

من   %  12 ن�سبته  ما  اي  دوالر،  ملي�ن 

الغذائية.  ال�سناعية  ال�سادرات  جممل 

بحجم  الثالثة  املرتبة  يف  العراق  وحّل 

واتت  دوالر،  ملي�ن   34.5 بلغ  �سادرات 

الرابعة،  املرتبة  يف  املتحدة  ال�اليات 

تلتها قطر وبريطانيا.

من هي اهم الدول امل�شدرة للمنتجات 
ال�شناعية الغذائية اىل لبنان؟

تعترب فرن�سا من اهم الدول امل�سدرة اىل 

بلغ  حيث  الغذائية،  لل�سناعات  لبنان 

حجم ال�اردات منها 147.5 % ومثلت ما 

ن�سبته 8 % من جممل واردات ال�سناعات 

�سدرت  ال��ت��ي  تركيا  تلتها  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

دوالر  ملي�ن   131.2 بقيمة  لبنان  اىل 

حجم  جممل  من   %  7 ن�سبته  ما  ومثلت 

املانيا،  ال�سع�دية،  وات��ت  ال�����س��ادرات. 

والرابعة  الثالثة،  امل��رات��ب  يف  وم�رص 

واخلام�سة االخرية.

هل من توجهات �شناعية جديدة يف 
القطاع؟

يف  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  ي�اكب 

منذ  عامله  يف  امل�ستجدات  اب��رز  لبنان 

الفرتة  ���س��ن���ات ط���ي��ل��ة، واجت���ه خ��الل 

حاجات  لتلبية  حماولة  ويف  االخ��رية 

تقدمي  اىل  اف�سل  ب�سكل  امل�ستهلكني 

وارت��ف��اع  تتما�سى  �سحية  منتجات 

معايري  ح���ل  امل�ستهلكني  وع��ي  درج��ة 

كما  ال�سحي.  والطعام  ال��غ��ذاء  �سالمة 

اعتماد  اىل  اك��رب  ب�سكل  القطاع  يعمد 

و�سائل  وعلى  االكرتونية  الت�س�يق  طرق 

الت�ا�سل االجتماعي.

القطاع خالل  �شادرات  تطورت  كيف 
ال�شنوات االخرية؟

ب��ل��غ م��ع��دل �����س����ادرات ال�����س��ن��اع��ات 

عام  حتى   2010 ع��ام  منذ  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وبلغ  دوالر.  ال���ف   425،902  ،2018
�سناعات  منتجات  ���س��ادرات  جمم�ع 

الفرتة  هذه  وامل�رصوبات خالل  االأغذية  

عام  و�سجل  دوالر،  ال��ف   3،833،118
حيث  لل�سادرات  م�ست�ى  اأعلى   2014
دوالر  األف   515،192 اإىل  قيمتها  و�سلت 

اأدنى م�ست�ى   2010 �سجل عام  يف حني 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث  لل�سادرات 

عام  ويف  دوالر.  ال��ف   324،249 اآن��ذاك 

ال�سناعات  ���س��ادرات  �سجلت   2011
الذغائية 379،865 األف دوالر، ويف عام 

األف دوالر، ويف   392،184 �سجلت   2012
دوالر.  األف   452،633 �سجلت   2013 عام 

2015، قيمة و�سلت  كما �سجلت يف عام 

�سجلت   2016 ع��ام  ويف   ،482،714 اأىل 

 2017 ع��ام  ويف  دوالر،  األ��ف   445،503
عام  ويف  دوالر  األ��ف   458،170 �سجلت 

2018 �سجلت 382،608 األف دوالر.
هل ي�شارك القطاع يف معار�ش دولية 

خا�شة؟

اللبناين  ال�سناعي  ي�ستحق  ال�اقع  يف 

اط��ار  يف  وم��ق��دام  م��ق��اوم  فه�  و�سامًا 

امل�ساركة يف املعار�س الدولية، اإذ يخرج 

من ال�س�ق اللبنانية م�ساركًا يف معار�س 

�سيق  اأن  التام  الإدراك���ه  بزخم  عاملية 

فيها  املناف�سة  ة 
ّ
و�سد اللبنانية  ال�س�ق 

ير�سي  ومن�  تط�ر  بتحقيق  له  ت�سمح  ال 

املعار�س  تلك  فتحت  وفعاًل  طم�حاته. 

اأ�س�اق  اإىل  فته 
ّ
وعر اأمامه  وا�سعة  اآفاقًا 

العامل ومّكنته من ت�س�يق اإنتاجه. وما اهم 

املعار�س التي ي�سارك فيها ال�سناعي�ن 

اأن�غا، معر�س غلف  اللبناني�ن: معر�س 

ف�د، معر�س »�سيال باري�س«، ومعار�س 

اخرى يف �س�ريا واالردن.

هل يوجد م�شانع لبنانية عرفت عرب 
العامل؟

يف  اللبنانية  املنتجات  انت�سار  �ساهم 

زها 
ّ
ومتي بتاألقها  اخلارجية  اال���س���اق 

العاملي، وياأتي يف مقدمة  ال�سعيد  على 

تلك امل�سانع �س�ك�ال بات�سي، ك�ن�رصوة 

�ست�را، قرطا�س، �س�ناك� الربيع، ا�سافة 

اىل العديد من منتجات النبيذ. 

يف  ع��م��راً  امل�شانع  اك��رب  ه��ي  من 
القطاع؟

يف ال�اقع ال ت�جد ايجابة دقيقة ح�ل هذا 

امل��س�ع، لكن هناك العديد من امل�سانع 

كم�سن�عات  القرن  عمرها  ف��اق  التي 

وحل�يات الر�سيدي )اكرث من 165 عامًا(، 

م�ؤ�س�سة النحالوي )تاأ�س�ست عام 1909(،  

واأوالده«  اليمن  ح�سن  �سميح  و«معامل 

)138 عامًا(.

ال�رشوط  القطاع  م�شانع  تراعي  هل 
البيئية؟

عام  ب�سكل  ال�سناعي  القطاع  يحاول 

عمليات  يف  البيئية  ال�رصوط  مراعاة 

انتاجه. ويف العام املا�سي، �سار قطاع 

ال�سناعات الغذائية، جنبًا اإىل جنب، مع 

معهد البح�ث ال�سناعية الذي ت�ىل اإدارة 

م�رصوع نقل التكن�ل�جيا ال�سليمة بيئيًا 

»Med Test ll«، الذي مّكنها لي�س فقط 
من ت�سجيل اأداء بيئي اأف�سل، اإمنا �ساهم 

يف زيادة تناف�سية �سنعها عرب جمم�عة 

ميكن  التي  التح�سينية  االإج���راءات  من 

واملياه  الطاقة  �سعيد  على  اإدخالها 

اللبنانية. امل�سانع  يف  االأولية   وامل�اد 

لنقل   Test م��ن��ه��ج��ي��ة  وت���ن���اول���ت 

والتابعة  بيئيًا  ال�سليمة  التكن�ل�جيا 

تكاليف  يف  الزيادة  م�سكلة  للي�نيدو، 

الطاقة وامل�اد االأولية من خالل تبيان 

كفاءة  ممار�سات  اأف�سل  دمج  اإمكانية 

االأنظف  واالإن��ت��اج  امل����ارد  ا�ستخدام 

عامل  يف  مغرية،  ا�ستثمار  عائدات  مع 

االأعمال احلايل.
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اإذ حملت �شعار »�شنع  اإىل العامل،  حازت ال�شناعات الغذائية على مر ال�شنوات لقب »�شفرية ال�شناعة« 

حاجات  لّبت  التي  املنتجات  من  وا�شعة  واأجنبية خمتلفة  عرب جمموعة  عربية  اأ�شواق  اىل  لبنان«  يف 

امل�شتهلكني املتنوعة.

اللبنانية يف خمتلف  للجالية  الوا�شع  االنت�شار  اللبنانية  الغذائية  لل�شناعات  العاملي  اال�شتهالك  ويعزّز 

الدول العاملية، حيث يدغدغ حنني هوؤالء اإىل وطنهم ح�ّشهم اال�شتهالكي ويدفعهم للعودة اإىل اجلذور لتناول 

ماأكوالت بلدهم االأم والتي تتقاطع يف اماكن عدة مع عاداتهم اال�شتهالكية وطريقة عي�شهم.

ويف الواقع، اكت�شب ارتفاع حجم ال�شادرات الكبري قطاع ال�شناعات الغذائية اأهمية خا�شة، اإذ يحتل املراتب 

االأعلى لناحية القطاعات ال�شناعية امل�شدرة اإىل اخلارج. ويعد منو هذا القطاع نقطة مهمة يف �شجله، اإذ اأتى 

و�شط حتديات كثرية وبيئة عمل �شعبة، متكن القطاع خاللها من اإثبات قدرته على النجاح والتقدم، ف�شجل 

خالل ال��شنوات الت�شع االأخرية معدل �شادرات بلغ...، كما حّط رحاله يف بلدان خمتلفة كال�شعودية، االإمارات، 

اأ�شرتاليا، الواليات املتحدة، وكندا.

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

تحقيق
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و2018،   2010 عامي  بني  املمتدة  الفرتة  يف 

الغذائية   ال�سناعات  ���س��ادرات  معدل  بلغ 

425،9002 األف دوالر. وبلغ جمم�ع �سادرات 
وامل�رصوبات  االأغ��ذي��ة   �سناعات  منتجات 

دوالر،  األ��ف   3،833،118 الفرتة  ه��ذه  خ��الل 

لل�سادرات  م�ست�ى  اأعلى   2014 عام  و�سجل 

حيث و�سلت قيمتها اإىل 515،192 األف دوالر 

م�ست�ى  اأدن���ى   2010 ع��ام  �سجل  ح��ني  يف 

لل�سادرات حيث بلغت قيمة ال�سادرات اآنذاك 

2011 �سجلت  324،249 الف دوالر. ويف عام 
 379،865 الذغائية  ال�سناعات  ���س��ادرات 

 392،184 2012 �سجلت  األف دوالر، ويف عام 

 452،633 2013 �سجلت  األف دوالر، ويف عام 

قيمة   ،2015 �سجلت يف عام  األف دوالر. كما 

و�سلت اأىل 482،714، ويف عام 2016 �سجلت 

2017 �سجلت  األف دوالر، ويف عام   445،503
�سجلت   2018 عام  ويف  دوالر  األف   458،170

382،608 األف دوالر.

الصادرات عام 2018
وتظهر االأرقام اأن قطاع ال�سناعات الغذائية 

حيث   ،2018 عام  حاالته  اأف�سل  يف  يكن  مل 

خالل  م�ست�ى  اأدنى  ال�سادرات  قيمة  بلغت 

ال�سن�ات اخلم�س االأخرية.

للعام  الغذائية  ال�����س��ادرات  جل��دول  ووف��ق��ُا 

خ�رص  م�ستح�رصات  منتجات  احتلت   ،2018
�سادرات  بني  االوىل  املرتبة  وف�اكه  وثمار 

 ،2018 لعام  الغذائية  ال�سناعات  منتجات 

وببلغت قيمتها 104،654 األف دوالر. واتت يف 

املرتبة الثانية منتجات امل�رصوبات وال�س�ائل 

59،438 الف  الكح�لية بقيمة �سادرات بلغت 

منتجات  الثالثة   املرتبة  يف  تلتها  دوالر، 

ب�سادرات  متن�عة  غذائية  م�ستح�رصات 

كل  وحلت  دوالر.  األف   59،239 قيمتها  بلغت 

ومنتجات  وال��زي���ت  ال�سح�م  منتجات  من 

الرابعة  املرتبتني  يف  احل��ب���ب  حم�����رصات 

واخلام�سة على الت�ايل بقيمة �سادرات بلغت 

54،769 األف دوالر و49،965 األف دوالر.

األسواق المستوردة
وغزت منتجات �سادرات ال�سناعات الغذائية 

خمتلف اأ�س�اق العامل نظراً اإىل اجل�دة العالية 

معايري  اأعلى  ومراعاتها  بها  تتمتع  التي 

حّلت   ،2018 ع��ام  ويف  الغذائية.  ال�سالمة 

لهذه  امل�ست�ردة  الدول  اأوىل  بني  ال�سع�دية 

بلغت  �سادرات  قيمة  �سجلت  اإذ  ال�سناعات 

األف دوالر. واأتى العراق يف املرتبة   49،458

األف   29،983 بلغ  �سادرات  بحجم  الثانية 

بلغت  �سادرات  بقيمة  قرب�س  تلته  دوالر، 

27،718 األف دوالر. وحلت ال�اليات املتحدة 
اإذ بلغت قيمة ال�سادرات  الرابعة  يف املرتبة 

االإم��ارات  واأت��ت  دوالر.  األ��ف   24،512 اإليها 

العربية يف املرتبة اخلام�سة بقيمة �سادرات 

بلغت 23،425 األف دوالر.

منتجات  ال���دول  م��ن  جمم�عة  وا�ستقبلت 

بها  ب��اأ���س  ال  بن�سبة  الغذائية  ال�����س��ادرات 

وكندا  دوالر(،  األف   15،450( كالك�يت  اأي�سًا 

املتحدة  واململكة  دوالر(،  األ��ف   13،390(

 12،938( وم�����رص  دوالر(،  األ���ف   13،818(

دوالر(،  األف   15،172( و�س�رية  دوالر(،  األف 

واأملانيا )13،613 األف دوالر(

قيمة الصادرات )الف دوالر( العام
324,249 2010

379,865 2011

392,184 2012

452,633 2013

515,192 2014

482,714 2015

445,503 2016

458,170 2017

382,608 2018

3,833,118 المجموع

قيمة الصادرات )الف دوالر( الدولة
49,458 السعودية

29,283 العراق

27,718 قبرص

24,512 الواليات المتحدة

23,425 االمارات العربية

15,450 الكويت

15,245 االردن

15,172 سورية

13,818 المملكة المتحدة

13,390 كندا

القيمة )الف دوالر( المنتج
104,654 محضرات خضر وثمار فواكه

59,438 مشروبات وسوائل كحولية

59,239 محضرات غذائية متنوعة

54,769 شحوم ودهون وزيوت

49,965 محضرات حبوب او دقيق
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مقابلة

ويف رد على �س�ؤال ح�ل اقفال م�سانع غذائية خالل الفرتة 

للم�سانع  ال�سناعية  »الرخ�س  ان  الب�ساط  اكد  االخ��رية، 

الغذائية ت�سري اىل وج�د ن�ع من الت�ازن. ففي حني تقفل 

م�سانع هناك اخرى يتم فتحها«. وقال: »ال ميكننا ان ننكر 

والغري متكافئة  ال�رص�سة  املناف�سة  ان  ازمة، كما  ان هناك 

اال�س�اق  يف  القطاع  لها  يتعر�س  التي  م�رصوعة  والغري 

قطاع  لكن  �سعبًا.  ال��سع  جتعل  واخلارجية  الداخلية 

القطاعات  بني  ت�رصراً  االق��ل  كان  الغذائية  ال�سناعات 

يت�قف  ان  ميكن  ال  منتجات  يقدم  ان��ه  اذ  ال�سناعية 

ا�ستهالكها«.

عوامل عديدة ادت الى تراجع الصادرات
ن�سيب  معرب  فتح  اع��ادة  على  كثرياً  الب�ساط  ل 

ّ
يع� وال 

فرتة  بعد  البديل  وجد  ال�سناعي  القطاع  ان  اذ  احل��دودي، 

وا�ستطاع  البحري،  ال�سحن  عرب  املعرب  اقفال  من  ق�سرية 

انقاذ جزء كبري من �سادراته. واعترب ان« فتح املعرب، يف 

�س�ء ما رافقه من ارتفاع كبري يف ر�س�م النقل ا�سافة اىل 

ال�سحن  النقل عرب  تاأمني، يجعل كلفة  ب�ال�س  اىل  احلاجة 

البحري مماثلة ويف بع�س االحيان اقل، ولذلك يبقى ال�سحن 

البحري خياراً جيداً لل�سناعيني على رغم ط�ل املدة التي 

ي�ستغرقها املنتج لل��س�ل اىل اال�س�اق اخلارجية«. وا�سار 

ال�سادرات  تطال  قد  ن�سيب  معرب  فتح  »ايجابيات  ان  اىل 

الزراعية ب�سكل اكرب«.

وراأى ان »تراجع حجم ال�سادرات ال�سناعية ال يع�د ب�سكل 

ا�سا�سي اىل اقفال معرب ن�سيب، فهناك ع�امل اخرى كان 

�سجلت  الغذائية  »ال�سادرات  ان  اىل  ولفت  اكرب«.  تاأثريها 

السير في تطبيق خطة ماكنزي يعطي »الصناعات الغذائية« دعمًا مميزًا
البساط: اقفال االسواق ليس ضمن ادبياتنا

تلوح يف االفق بوادر امل كثرية تب�رش مب�شتقبل اف�شل 

ال�شناعات  وقطاع  عام  ب�شكل  ال�شناعي  للقطاع 

الغذائية ب�شكل خا�ش، فوفقًا الأمني �رش نقابة اأ�شحاب 

الب�شاط »القطاع كان منذ  الغذائية منري  ال�شناعات 

ال�شمود  ال�شنوات، وال يزال، يتمتع مبقومات  ع�رشات 

والتطور، وهذا ما حلظته »خطة ماكنزي« التي او�شت 

بدعم القطاعات االإنتاجية، حاملة معها ا�شارات مهمة 

اىل طاقات وامكانيات يتمّيز بها القطاع وت�شعه على 

�شكة النمو املتوا�شل«.

من الوا�شح ان الب�شاط ال يحّبذ الوقوف على االطالل 

�شلبي  عامل  اي  ذكر  باإ�شتمرار  في�شتبدل  والنعي، 

حديثه  حاماًل يف  منه،  ايجابية  اكرث  اآخر  باإ�شتذكار 

عنوانها،  وا�شحة  ر�شالة  واالإقت�شاد«  ل�«ال�شناعة 

»نعم لل�شناعة«.

اعترب الب�شاط ان »�شري لبنان يف تطبيق خطة ماكنزي 

التي او�شت بدعم القطاعات االنتاجية، �شيعطي قطاع 

ال�شناعات الغذائية دعمًا مميزاً. وهذا ما تعلق االآمال 

قطاع  كاأي  الغذائية  ال�شناعات  قطاع  ان  اذ  عليه، 

الدولة،  من  ودعم  عناية  اىل  يحتاج  اآخر  �شناعي 

ودونهما ال ي�شتطيع ان يتابع م�شريته يف ظل �شعوبة 

اال�شواق وال�رشوط االنتاجية ال�شبه م�شتحيلة«.
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رقمًا قيا�سيًا يف عام 2014 ، وبلغ اآنذاك 552 ملي�ن دوالر، 

420 ملي�ن دوالر،  2018 قيمة ال�سادرات  فيما بلغت عام 

ال�100 ملي�ن دوالر«.  الرتاجع تقارب  ان قيمة  ما ي��سح 

و�سدد على انه »ا�سافة اىل اقفال معرب ن�سيب، لعبت ع�امل 

االنتاج،  كلفة  اإرتفاع  وابرزها  الرتاجع  هذا  يف  دوراً  عدة 

وال�اقع االقت�سادي الغري جيد لالأ�س�اق الطبيعية للمنتجات 

اىل  وا�سار  ت�اجهها«.  التي  الق�ية  واملناف�سات  اللبنانية، 

ال�سادرات  تن�ساب عربه  الذي  الب� كمال  »اغالق معرب  ان 

ككل  ال�سناعي  القطاع  د 
ّ
كب العراقية  ال�س�ق  اىل  اللبنانية 

خ�سائر كبرية. ا�سافة اىل التاأثري ال�سلبي خلروج العراق من 

ر�س�م على  رافقه من فر�س  وما  العربية  التي�سري  اتفاقية 

�سادرات الدول العربيه ب�سكل عام اىل ال�س�ق العراقية«. 

نظرة ايجابية الى مطالب القطاع
قدمتها  التي  احلماية  ملفات  وع��ن 

احلك�مة  اىل  ال�سناعيني  جمعية 

او�سح   ،26 عددها  والبالغ  ال�سابقة 

يف  تزال  ال  امللفات  »هذه  ان  الب�ساط 

احلك�مة  تاأليف  ان  اذ  ال���زراء  جمل�س 

مل  وبالتايل  ا�سهر   9 ا�ستغرق  اجلديدة 

و�سدد  كامل«.  ب�سكل  بعد  در�سها  يتم 

على ان »امللفات م��س�عة على ال�سكة 

يجب  التي  االهم  والنقطة  ال�سحيحة، 

الت�رصيع  قان�ن  هي  عندها  الت�قف 

االعلى  املجل�س  يعطي  الذي  اجلمركي 

الر�س�م  او فر�س  ا�سدار  للجمارك حق 

جمعية  تطلبها  كانت  التي  احلمائية 

ان  �ساأنه  من  ام��ر  وه��ذا  ال�سناعيني، 

ع االم�ر«. 
ّ
ي�رص

ولفت اىل ان »حترك جمعية ال�سناعيني 

ال�سناعة  وزي���ر  م��ن  ب��دع��م  االأخ����ري 

جديد  �سناعي  ل�بي  م��ن  ومب���اك��ب��ة 

دخل جمل�س الن�اب نتيجة االنتخابات 

املا�سية، ياأتي يف اطار عمل اجلمعية 

لدعم مطالبها املختلفة«.

خالل  مل�س�ا  »ال�سناعيني  ان  وك�سف 

اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  من  ب��دءاً  للم�س�ؤولني  زياراتهم 

ايجابية  وال�زراء  الن�اب  وجمل�س  ال�زراء  جمل�س  ورئي�سي 

كبرية، لكن هذا ال يعني بال�رصورة ان اجلميع مقتنع، لكن 

اآخر«. وقال: »طبعًا، قطاع التجارة  ال ي�جد حتى االآن حل 

ل�بي  وهناك  جداً  كبرية  م�سالح  لديهما  اخلدمات  وقطاع 

ال�سناعي،  الل�بي  من  اق�ى  وم�رصيف  وخدماتي  جتاري 

كبرياً  لي�س  ال�سناعي�ن  به  يطالب  ما  ان  �سع�ر  هناك  لكن 

وكلفته قليلة ن�سبة للمردود االيجابي الذي ميكن ان يحمله 

لالإقت�ساد«.

النقاط  على  دائ��م  ب�سكل  اال�ساءة  »���رصورة  على  و�سدد 

الق�رص  يف  جرى  الذي  االجتماع  مقدمها  ويف  االيجابية 

احلك�مي برئا�سة رئي�س احلك�مة �سعد احلريري ومببادرة 

من جمعية ال�سناعيني ووزير ال�سناعة، وت��سل اىل قرار 

ملزم باإعطاء االف�سلية لل�سناعة ال�طنية يف كل م�سرتيات 

الدولة عن طريق دائرة املناق�سات«. واذ لفت اىل ان »هذا 

 ،»15% بن�سبة  ال�طنية  لل�سناعة  اف�سلية  يعطي  القان�ن 

لرية،  مليار  ب�400  ر 
ّ
تقد امل�سرتيات  هذه  »قيمة  ان  ك�سف 

هذا  ن�سف  من  اال�ستفادة  ال�سناعي  القطاع  ا�ستطاع  واذا 

الناجت  �سريفع  حيث  مهم  جد  امر  �سيك�ن  تقريبًا،  املبلغ 

ال�سناعي مبا يقارب ال�100 ملي�ن دوالر«.

 المطلوب تصحيح دون االخالل 
بعالقات لبنان التجارية

ويف اط���ار ح��دي��ث��ه ع��ن االت��ف��اق��ي��ات 

التجارية التي وقعها لبنان، لفت اىل ان 

»كل االتفاقيات امل�قعة وحتى اتفاقية 

التي�سري العربية تت�سمن بند ي�سمح الأي 

بروز  عند  وقائية  ر�س�م  بفر�س  دولة 

متكافئة  غري  مناف�سة  او  اغراق  حاالت 

قد تدمر اي قطاع اقت�سادي يف اي بلد«.

وقال: »لي�س من ال�رصوري ت�سليط ال�س�ء 

على االتفاقيات مع الدول العربية التي 

ال ي�جد خلل يذكر يف امليزان التجاري 

لبنان  فم�سكلة  لبنان،  وب��ني  بينها 

ال�رصاكة  اتفاقية  يف  تكمن  اال�سا�سية 

االوروبية، التي �ساعف لبنان مب�جبها 

�سادراته اىل الدول االوروبية من 200 

ملي�ن دوالر اىل 400 ملي�ن دوالر، يف 

حني رفعت الدول االوروبية �سادراتها 

اىل لبنان من 2 مليار دوالر اىل 8 مليار 

ان  يدل  �سيء  على  دل  ان  وهذا  دوالر. 

ال�اقع  االتفاقية غري متكافئة مع  هذه 

اللبناين. هذا باالإ�سافة اىل وج�د دول 

منهما  ن�ست�رد  وال�سني  كرتكيا  اخرى 

�سادراتنا  فيما  ال��دوالرات،  مبليارات 

اليها �سئيلة«.

و�سدد على ان »االم�ر حتتاج اىل عمل 

وت�سحيح دون االخالل بعالقات لبنان التجارية«. واكد »ان 

لبنان بلد منفتح واقفال اال�س�اق امر غري م�ج�د يف ادبيات 

جمعية ال�سناعيني او نقابة ال�سناعات الغذائية. وجل ما 

تتم املطالبة به ه� احلماية التي ت�ؤمنها االتفاقيات التي 

الدول، �س�اء عربية  وقع عليها لبنان«. ومتنى على جميع 

حرة  جتارة  اتفاقيات  لبنان  معها  وقع  التي  اوروبية،  او 

ان تك�ن على قدر امل�س�ؤولية وال تقابل اي اجراءات ملنع 

د ان�سياب ال�سادرات اللبنانية 
ّ
االغراق باإجراءات اخرى تقي

�سناعتها  حتمي  ال��دول  من  »كثري  ان  واكد  ا�س�اقها،  اىل 

اتخاذ اي اجراءات  باإجراءات خمالفة لالإتفاقيات وال يتم 

عقابية بحقها«.

كل االتفاقيات 
الموقعة تسمح ألي دولة 

بفرض رسوم وقائية 

عند بروز حاالت اغراق او 

منافسة غير متكافئة قد 

تدمر اي قطاع 

قطاع الصناعات 
الغذائية كان االقل تضررًا 

بين القطاعات الصناعية 

من جراء األزمات كونه 

يقدم منتجات ال يمكن ان 

يتوقف استهالكها
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مقابلة

الن�ر،  اأخ���ان«  »دميان  �رصكة  اأب�رصت 

من  ط�يلة  طريقًا  �سالكة   ،1987 ع��ام 

بتقدمي  االلتزام  دها 
ّ
عب والنم�،  النجاح 

الغذائية  وال�سالمة  اأعلى معايري اجل�دة 

يف جمال �سناعة املك�رصات والنب

اعتربت  ال�رصكة  اأن  على  دميان  د 
ّ
و�سد

عملها،  �سيا�سات  عماد  العالية  اجل�دة 

يف  ق���ي  ا�سم  بناء  من  بذلك  فتمكنت 

مّكنها  لها  مرم�ق  مركز  وحجز  ال�س�ق 

ولفت  ووالئهم.  زبائنها  ثقة  ك�سب  من 

اإىل ان هذه ال�سيا�سات عززت من قدرات 

على  انفتحت  حيث  النم�  على  ال�رصكة 

عدد كبري من االأ�س�اق اخلارجية، لتك�ن 

التي  اللبنانية  ال�رصكات  اأب��رز  اإح��دى 

اإىل  لبنان«  يف  »�سنع  �سعار  حملت 

»دميان  اأن  وك�سف  العاملية.  اال�س�اق 

اىل  منتجاتها  ال��ي���م  ت�سدر  اأخ����ان« 

مقدمها  ويف  العاملية  االأ�س�اق  خمتلف 

فيينا،  �س�ي�رصا،  ال�س�يد،  اأ���س��رتال��ي��ا، 

واأرمينيا.

آفاق مستقبلية واسعة
خططًا  ال�رصكة  »اأمام  اأن  دميان  واأعلن 

اأخ��رى  خارجية  اأ���س���اق  نح�  ت��سعية 

�سيتم الك�سف عنها يف ال�قت املنا�سب«. 

اأن »ت��سع ال�رصكة ال يقت�رص  اإىل  واأ�سار 

فقط على االنفتاح نح� اأ�س�اق اإ�سافية، 

بل �سي�سمل طرح منتجات جديدة، �ستعّزز 

وال  نظرياتها  ب��ني  ال�رصكة   متيز  م��ن 

�سيما اأن هذه املنتجات �سرتاعي الت�جه 

ذات  �سحية  منتجات  نح�  اال�ستهالكي 

نكهة لذيذة«. واأبدى تفاوؤله بردود فعل 

اجلديدة،  املنتجات  هذه  جتاه  الزبائن 

نتيجة  ياأتي  طرحها  اأن  اإىل  فاإ�سافة 

�سيتم  االأ�س�اق،  حلاجات  معمقة  درا�سة 

طرح هذه املنتجات يف حلة راقية عرب 

اعتماد طرق حديثة من التعبئة والتغليف 

التي من �ساأنها حماكاة طلبات الزبائن 

و�سمان ج�دة املنتجات يف اآٍن واحد.

جودة المواد األولية
اأخ���ان«  »دميان  اأن  على  دميان  د 

ّ
و�سد

»دميان أخوان« .. عنوان التمّيز في صناعة البن والمكسرات
دميان: متمسكون بمستويات الجودة العالية

ال�رشكة  خاللها  �شهدت   ، عامًا   32 ومرت 

يف  جناحها  �شجل  زّينت  م�شيئة  حمطات 

االأ�شواق الداخلية واخلارجية على حد �شواء.  

اأخوان«  »دميان  �رشكة  عام  ملدير  فوفقًا 

املتوا�شل  ال�شعي  دعم  كان  دميان  جورج 

لتقدمي االأف�شل م�شرية »دميان اأخوان« على 

فريق  يحر�ش  حيث  ال�شنوات،  ع�رشات  مر 

من  االإنتاج  عمليات  متابعة  على  العمل 

األفها اإىل يائها، كما يحر�ش على مواكبة كل 

تطور يطراأ يف جمال عملها انطالقًا من اميان 

را�شخ يف حق امل�شتهلك للح�شول على اأجود 

املنتجات واأف�شلها.
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حتر�س على ا�ستخدام م�اد اأولية عالية 

اجل�دة يف املجالني ال�سناعيني اللذين 

تعنى بهما. ويف هذا االطار، اأ�سار اإىل اأن 

ال�رصكة تقدم منتجاتها من القه�ة حتت 

ت�سنيعه  يعتمد  ال��ذي   une coffe ا�سم 

على اأج�د ا�سناف النب الربازيلي.

وك�سف اأن ال�رصكة وانطالقًا من اإميانها 

اأي  جن��اح  يف  والتغليف  التعبئة  ب��دور 

يف  االأف�سل  تقدمي  على  حتر�س  منتج، 

ال�رصكة  على  فالقيم�ن  امل��ج��ال،  ه��ذا 

التعبئة  عملية  اأن  املعرفة  حق  يعرف�ن 

اأ�سا�سيًا  اأم��راً  بل  ترفًا  لي�ست  والتغليف 

ع�امل  اأي  م��ن  املنتج  حتمي  ك�نها 

خارجية قد تتداخل فيه، كما اأنها تعطي 

ه�ية للمنتج.وقال: »تنال عملية التعبئة 

اذ  اهتمامنا،  من  كبرياً  حيزاً  والتغليف 

الت�سميم  ن�اكبها بالتفا�سيل كافة من 

واالأهم  املنا�سبة،  االأل�ان  ا�ستخدام  اإىل 

اأخ���ان«  »دم��ي��ان  اأن  ه�  ه��ذا،  كل  من 

يف  اأولية  م���اد  ا�ستخدام  على  حتر�س 

ال�سالمة  معايري  من  تعّزز  العملية  هذه 

الغذائية يف املنتجات التي نطرحها«.

نجاح مميز وسط تحديات كبيرة
النجاحات  ه��ذه  اأن  اإىل  دميان  ولفت 

اأخ���ان«  »دميان  حّققتها  التي  الكثرية 

فريق  اإىل  بالن�سبة  كبري  حد  اإىل  غالية 

و���س��ط جم��م���ع��ة من  اأت���ت  اإذ  ال��ع��م��ل، 

التحديات يبقى اأبرزها يف هذا الرتاجع 

االقت�سادي الذي �سهده لبنان يف الفرتة 

التي  املناف�سات  اإىل  اإ�سافة  االأخ��رية، 

العديد من  تلجاأ  االأ�س�اق حيث  ت�سهدها 

�رصعية  غري  ممار�سات  اإىل  ال�رصكات 

فتق�م مب�ساربات وتعمل على تخفي�س 

و�سط  اأخ�ان  »دميان  اأن  واأكد  االأ�سعار. 

هذه االأج�اء ال تنجر اإىل هذه املمار�سات 

التي  ب�سيا�ساتها  وتتم�سك  حتافظ  بل 

�سمنت جناحها على مر ال�سن�ات، وهي 

التي  املنتجات  ج����دة  على  احل��ف��اظ 

ال�س�ق  واأخرياً يف  اأوال  فالبقاء  تقدمها، 

ال بد اأن يك�ن للج�دة االأف�سل.

على  دميان  د 
ّ
�سد �س�ؤال،  على  رد  ويف 

اأخ�ان«  »دميان  عمل  مب�ستقبل  تفاوؤله 

التي متكنت من م�اجهة حتديات �سعبة 

على مر اأكرث من ثالثة عق�د، ومن دون 

اأي  تخطي  يف  خرباتها  �ست�ستثمر  �سك 

�سعاب م�ستقبلية قد ت�اجهها«.
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وج�د 26 ملف على طاولة جمل�س ال�زراء 

تتعلق بحماية منتجات �سناعية«.

واعترب ان »االمر الذي يعّزز االآمال مبزيد 

ال�سناعي،  للقطاع  والتط�ر  النم�  من 

حلظ خطة ماكنزي، التي �ست�سكل خارطة 

طريق لالإقت�ساد اللبناين خالل ال�سن�ات 

من  االنتاجية  القطاعات  اهمية  املقبلة، 

ت��سيات  وت�سمنها  و�سناعة،  زراع��ة 

وا�سحة ب�رصورة دعم هذه القطاعات«.

م�ؤ�س�سة  ع��ل��ى   »ال��ق��ي��م��ني  ان  واك����د 

الر�سيدي  رفيق  وحل�يات  م�سن�عات 

متم�سكني دائمًا بنظرة تفاوؤلية للم�ستقبل 

على امل متابعة م�سرية النجاح والت��سع 

�سن�ات  منذ  امل�ؤ�س�سة  بها  زت 
ّ
متي التي 

على  بناء  دائمًا  يعمل�ن  ولذلك  ط�يلة، 

خطط عمل تت�سمن عناوين رئي�سية ياأتي 

عالية  ج�دة  معدالت  تقدمي  مقدمها  يف 

على  واالنفتاح  الزبائن  حاجات  وتلبية 

ا�س�اق جديدة«.

مؤسسة مصنوعات وحلويات رفيق الرشيدي .. 168 عامًا من الريادة
سامر الرشيدي: مسيرة نجاحنا متواصلة

كانت  بريوت  اأ�شواق  منطقة  ومن   ،1851 عام  يف 

رفيق  وحلويات  م�شنوعات  »موؤ�ش�شة  انطالقة 

الر�شيدي« مع احلاج ح�شن الر�شيدي الذي جنح يف 

عا�شته  متوا�شل  جناح  �شّكة  على  املوؤ�ش�شة  و�شع 

وعا�رشته على مدى اأكرث من قرٍن ون�شف.

م�شتويات  بتقدمي  لها  �شمحت  م�شنعها  حداثة 

جودة عالية واتباع اأعلى معايري النظافة وال�شالمة 

الغذائية، ما مّكنها من التو�شع يف اال�شواق اللبنانية 

جلميع  مق�شداً  ا�شحت  اليوم  ففروعها  واخلارجية، 

ُت�شّدر  حني  يف  املناطق،  خمتلف  من  اللبنانيني 

منتجاتها اإىل اأ�شواق عاملية متعددة.

�سبكة فروع تلبي زبائن امل�ؤ�س�سة ما من 

�ساأنه تعزيز ثقتهم بها ووالئهم اليها«.

رؤية جديدة للصناعة
ويف رد على �س�ؤال، متنى الر�سيدي »ان ت�يل 

ال�سناعي«،  للقطاع  اكرب  اهتمامًا  الدولة 

�سهدها  التي  بااليجابيات  خرياً  وا�ستب�رص 

روؤية  وج�د  اثبتت  والتي  م�ؤخراً  القطاع 

جديدة مبا خ�س القطاع ال�سناعي من قبل 

اعلى املرجعيات يف البلد.

التي  املهمة  »ال��ت��ط���رات  ان  اىل  ولفت 

ال�سعيد  على  م���ؤخ��راً  لبنان  �سهدها 

ايجابية  تاأثريات  لها  �سيك�ن  ال�سيا�سي 

�سيما يف ظل  ال  ال�سناعي،  القطاع  على 

�سامر  الر�سيدي  م�ؤ�س�سة  ملدير  وف��ق��ًا 

الر�سيدي، كان اال�رصار على النجاح من 

قبل »م�ؤ�س�سي م�سن�عات وحل�يات رفيق 

ا�ستمرارية  يف  ا�سا�سي  عامل  الر�سيدي« 

تعاقبت  التي  االجيال  ان  اذ  امل�ؤ�س�سة، 

القدرة على  ت�ارثت  امل�ؤ�س�سة  ادارة  على 

ظروف  حملتها  التي  ال�سعاب  م�اجهة 

عدم اال�ستقرار يف لبنان«.

زت 
ّ
متي امل�ؤ�س�سة  »ادارة  ان  على  و�سدد 

وا�سعة  م�ستقبلية  ب��روؤي��ة  ال���دوام  على 

دوراً  واك�سبتها  للريادة  عن�انًا  جعلتها 

الزبائن،  حاجات  تلبية  من  ابعد  متميزاً 

وه� تط�ير منتجات ا�سا�سية ون�رصها يف 

ببناء  لها  �سمحت  كما  العاملية.  ال�س�ق 

مقابلة
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ال��ظ��روف  نتيجة  حقيقة  ازم���ة  يعي�س 

املختلفة التي ادت اىل �سعف يف اال�س�اق 

ممار�سات  يرافقها  وال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة، 

حيث  اللبنانية،  اال���س���اق  يف  خ��ط��رية 

والتي  ال�رصعية  الغري  امل�ؤ�س�سات  تكرث 

او  الدولة  جتاه  التزامات  اي  من  تتهرب 

قا�سية  م�ساربات  يف  فتدخل  امل�ظفني، 

حتت  العاملة  ال�رصعية  امل�ؤ�س�سات  ت�سع 

مظلة القان�ن يف دائرة اخلطر«.

»حمم�سة  عمل  »�سيا�سات  ان  على  و�سدد 

القا�سية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  النحالوي« 

النجاحات  على  املحافظة  على  تعتمد 

وكذلك  بعيد،  زم��ن  منذ  حققتها  التي 

من  تطرحها  التي  العمل  فر�س  حماية 

اجتماعية  مب�س�ؤولية  ت�ؤمن  اذ  االندثار، 

جناحها  راف��ق���ا  الذين  م�ظفيها  جت��اه 

خالل �سن�ات«.

احلايل  اللبناين  لل�اقع  النحالوي  وا�سف 

غياب  على  يدل  �سيء  على  دل  ان  ال��ذي 

البلد،  على  القيمني  لدى  امل�س�ؤولية  ح�س 

اإذ يكاد ي��سل اداء الطبقة ال�سيا�سية البلد 

اىل حافة االنهيار اذ ن�سهد معدالت هجرة 

لل�سباب اللبناين، ا�سافة اىل هجرة روؤو�س 

املجاورة  الدول  ت�ستقطبها  التي  االم�ال 

يف  تفتقدها  املحفزات  م��ن  مبجم�عة 

ازمات  ثقل  يرزح حتت  الذي  االم  وطنها 

عميقة ا�ستع�سيت على العالج.

القطاع  دعم  اىل  الدولة  النحالوي  ودعا 

ال�سناعي وتعزيز قدراته التناف�سية نظراً 

الأهميته على ال�سعيد االقت�سادي ودوره 

الفعال يف خلق فر�س عمل.

»محمصة النحالوي«.. اكثر من 100 عام مّرت وال تزال المسيرة مستمرة
النحالوي: على الدولة دعم الصناعة

ال�شلح  ريا�ش  �شاحة  من   ،1902 يف 

النحالوي«  اطلقت اعمال »حمم�شة 

لتبداأ معها ق�شة جناح م�شتمرة على 

مدى اأكرث من قرن من الزمن.

التي  والظروف  التحديات  تفلح  مل 

عزمية  ك�رش  يف  لبنان  على  مرت 

ادارتها،  على  توالت  التي  االجيال 

متوا�شلة  منوها  م�شرية  فكانت 

فاإنفتحت على خمتلف  الدوام،  على 

اال�شواق العاملية بعد كرّ�شت نف�شها 

جمال  يف  والتمّيز  للجودة  عنوانًا 

�شناعة املك�رشات والبهارات.

ومناعة  ب�شالبة  النحالوي«  القيمون على »حمم�شة  يتمتع  �شك،  دون 

النحالوي«  ي�رشد مدير »حمم�شة  االزمات، ففي حني  خا�شة يف وجه 

مت�شكًا  يظهر  ال�شعب،  ال�شناعي  القطاع  واقع  النحالوي  خري  حممد 

تعمد  والتي  �شنوات،  مر  اتبعتها على  التي  املوؤ�ش�شة  ب�شيا�شات عمل 

ب�شكل كبري على مراعاة تقدمي اعلى م�شتويات اجلودة ومعايري ال�شالمة 

الغذائية عرب التم�شك بطرق االنتاج التقليدية التي ت�شمن متابعة اأدق 

لعمليات التحمي�ش واالنتاج.

»حم��م�����س��ة  »ان���ت���اج  ان  اىل  وك�����س��ف 

خمتلف  يف  ال��ي���م  يت�اجد  ال��ن��ح��الوي« 

التي  االزمة  رغم  على  العاملية  اال�س�اق 

ا�سابت ال�سادرات ال�سناعية والتي ادت 

اىل تراجع دراماتيكي يف حجمها«.

ال�سناعي  القطاع  ان  النحالوي  واعترب 

»حمم�سة  ان  اىل  ال��ن��ح��الوي  ا����س���ار 

اال�س�اق  يف  لزبائنها  تقدم  النحالوي 

متن�عة  جمم�عة  واخلارجية  اللبنانية 

وال��ق��ل���ب��ات،  امل��ك�����رصات  منتجات  م��ن 

وجميع ا�سناف النب والبهارات والف�اكة 

املجففة«.

مقابلة
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وقف اال�رصار واملثابرة خلف جناحات 

حطت  والتي  املتعددة،  حيدر  عبا�س 

رحالها منذ اع�ام يف �سناعة الرغيف 

وتكّللت باإب�سار افران �سمي�س الن�ر.

افران  غدت  املا�سية،  االع�ام  خالل 

وال�سالمة  للج�دة  عن�انًا  �سمي�س 

االنتاج  عمليات  تراعي  اذ  الغذائية، 

املقايي�س الر�سمية والعاملية، ما �سمح 

لها بحجز مكان مرم�ق بني ال�رصكات 

العاملة يف جمالها.

وفقا لعبا�س حيدر »ابرز الع�امل التي 

تتميز  �سمي�س«  »افران  جناح  �سمنت 

م�ست�يات  اعلى  تقدمي  على  باحلر�س 

اجل�دة، اذ تتم مراقبة عمليات االنتاج 

عن كثب انطالقًا من اميان فريق العمل 

امل�ستهلكني  جتاه  مب�س�ؤوليته  ككل 

و�سليم  �سحي  انتاج  تقدمي  و�رصورة 

خاٍل من اي �س�ائب«.

خطوات توسعية مهمة
هذه  العمل  »اآلية  ان  اىل  حيدر  وا�سار 

�سكة  على  �سمي�س«  »افران  و�سعت 

كبري  عدد  اتخاذ  من  متكنت  اذ  التاألق 

�سعيد  على  الت��سعية  اخلط�ات  من 

الفروع  وعدد  املقدمة  املنتجات 

املنت�رصة على االرا�سي اللبنانية«.

ولفت اىل ان »افران �سمي�س تقدم الي�م 

اخلا�س  كاخلبز  املنتجات  من  عدد 

اال�سمر  اخلبز  وحتديداً  بالريجيم 

وخبز  النخالة  وخبز  االأع�ساب  وخبز 

ال�س�فان«.

�سمح  �سمي�س  افران  »جناح  ان  وك�سف 

منطقة  يف  فروع  عدة  باإفتتاح  لها 

كما  الرباجنة،  وبرج  واحلدث  الليلكي 

�سمح لها بدخ�ل �رصاكات يف جمالها 

على  ال�سفري  افران  يف  ت�سارك  حيث 

�سعيدي االدارة واالنتاج«.

نجاح عالمي
افران  »جناحات  ان  حيدر  واعلن 

الرغيف لت�سل  �سمي�س تخطت �سناعة 

اىل جمال جتهيز االفران، حيث دخلت 

التي  تك«  »اجلزيرة  �رصكة  مع  �رصاكة 

ال�سناعة  ج�دة  تكري�س  من  متكنت 

اللبنانية و�سعار »�سنع يف لبنان« يف 

الداخلية واخلارجية على حد  اال�س�اق 

�س�اء«.

يف  تك«  »اجلزيرة  يف  »جنحنا  وقال: 

عن  ف�سال  االفران،  من  عدد  جتهيز 

تدريب فرق االنتاج لديها وحت�سريها 

يف  نعمل  وجناح.  بفعالية  لالإنطالق 

اكرث من 36 بلد، ونفتخر ب�سناعتنا اىل 

حد كبري اذ ان ج�دة انتاجنا ومهنيتنا 

العالية مكنتنا من دخ�ل ا�س�اق مهمة 

ا�سافة  ورو�سيا  والت�سيلي  ه�لندا  يف 

ابرزها  العربية  اال�س�اق  من  عدد  اىل 

العراق واالردن«.

 عن تفاوؤله مب�ستقبل عمل »افران 
ّ

وعرب

جناحات  �سجلها  يحمل  التي  �سمي�س« 

متنحها  عمل  �سيا�سة  وتتبع  عديدة 

االزمة  نتيجة  تراجع  اي  �سد  مناعة 

التي يعاين منها  القا�سية  االقت�سادية 

لبنان«. 

افران شميس.. مسيرة نجاح وتوسّع
حيدر: نفخر بصناعتنا

مقابلة



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 173 ني�سان 2019
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 145

مقابلة

تواجد قوي في األسواق العربية
ت�س�ق   NME »ان  ر���س��ا  اع��ل��ن  واذ 

انتاجها ب�سكل اكرب يف اال�س�اق العربية 

واالمريكية«،  واالأوروب��ي��ة  واخلليجية 

االو����س���اع  »ت�����ردي  ان  ع��ل��ى  ���س��دد 

القدرات  لبنان ي�سعف  االقت�سادية يف 

وي�سل  اللبناين،  ال�س�ق  يف  ال�رصائية 

دافعًا  ي�سكل  ما  االقت�سادية  احلركة 

اال���س���اق  اىل  للت�جه  لل�رصكات  اك��رب 

اخلارجية، ولهذا جند دائمًا ان ال�رصكات 

NMEب�سكل  و  ع��ام  ب�سكل  اللبنانية 

خا�س تعمل على االنفتاح على ا�س�اق 

وافق جديدة ب�سكل دائم«.

واقع  كان  ال�سابق  »يف  انه  اىل  ولفت 

اف�سل، وذلك نظراً ملا  العربية  اال�س�اق 

�س�ء  من  العربية  ال��دول  الي�م  ت�سهده 

ان  واكد  واقت�سادية.  �سيا�سية  او�ساع 

»ل� NME ت�اجد ق�ي منذ �سن�ات ط�يلة 

يف اال�س�اق العربية، وتطمح للمحافظة 

عليه رغم ال�سع�بات«.

 سياسة خاصة 
في مواجهة األزمات

امل�ج�دة  »التحديات  ان  ر�سا  واعترب 

واخلارجي  اللبناين  ال�س�قني  كال  يف 

اخلطر،  دائرة  يف   NME بتاتًا  ت�سع  ال 

احتياطي  خمزون  متلك  ال�رصكة  ان  اذ 

باأ�س به، كما تتبع �سيا�سات خا�سة  ال 

على  تعمل  حيث  الرك�د  ازمة  مل�اجهة 

خلق اكرث من م�سدر دخل مايل لل�رصكة 

ل�سمان ا�ستمراريتها وتط�رها«.

على  العمل  ب�سدد   NME ان  وك�سف 

خليجية،  دولة  يف  جديد  م�رصوع  فتح 

لل�رصكة.  جديد  ف��رع  مبثابة  و�سيك�ن 

لعمل  واكد ان » هذا الت�جه ياأتي نظراً 

يف  زب��ائ��ن  ي�ستهدف  ال���ذي  ال�����رصك��ة 

اوروب��ا  يف  العاملية  اال���س���اق  خمتلف 

واخلليج،  واآ�سيا  وا�سرتاليا  وام��ريك��ا 

اجلديد  اال�ستثمار  »هذا  ان  على  و�سدد 

حاجات  تلبية  على  قدرتها  �سيعزز 

زبائنها ب�سكل اف�سل«.

NME .. نجاح عماده »اإلبداع واإلبتكار«
رضا: مشروع جديد في الخليج قريبًا

�شلكت  34 عامًا،  على مر 

عرب  الوطنية  ال�رشكة 

املتو�شط ل�شناعة االفران 

طريق   NME االآلية 

�شناعة  عامل  النجاح يف 

املخابز واالفران.

واالبداع  االبتكار  عزّز 

م�شريتها هذه يف اال�شواق 

اللبنانية واخلارجية على 

متكنت  حيث  �شواء،  حد 

الدائم لتقدمي  عرب �شعيها 

مكان  حجز  من  االف�شل 

نظرياتها  بني  لها  مرموق 

يف لبنان والعامل.

وا�سار ر�سا اىل ان » NME متلك نقاط 

ق�ة عديدة يف م�اجهة هذه املناف�سات، 

متلك  منتجاتها،  ج���دة  اىل  فاإ�سافة 

متكنها  امل�سنع  يف  كبرية  امكانيات 

امل�س  دون  تناف�سية  ا�سعار  تقدمي  من 

مب�ست�يات اجل�دة لديها«.

ويف رد على �س�ؤال ح�ل ت�رصيف انتاج 

»ال�س�ق  ان  اىل  ر���س��ا  لفت  ال�����رصك��ة، 

ال��ل��ب��ن��اين حم���دود ج���داً وال مي��ك��ن ان 

�سيما  ال  كبرية  انتاج  كميات  ي�ست�عب 

يف ظل وج�د �رصكات تعمل يف جمال 

�سناعة االفران واملخابز«.

تتمتع NME بتواجد قوي 

في االسواق العربية منذ 

سنوات طويلة، وتطمح 

للمحافظة عليه رغم 

الصعوبات

املهند�س   NME ���رصك��ة  مل��دي��ر  وف��ق��ًا 

دت طريق 
ّ
حممد ر�سا »ع�امل كثرية عب

جناح NME ويبقى يف مقدمها االدارة 

احلكيمة التي ت�سعى باإ�ستمرار اىل تقدمي 

االنتاج  عمليات  مراقبة  عرب  االف�سل 

يرافقه  خمت�س  عمل  فريق  خ��الل  من 

والتكن�ل�جيا،  باجل�دة  خا�س  طاقم 

متميزة  منتجات  تقدمي  لها  �سمن  ما 

بتقنيات حديثة وج�دة عالية«.

هذه   NME عمل  »�سيا�سة  ان  وك�سف 

املناف�سات  بنار  االك��ت���اء  من  حمتها 

القا�سية ال �سيما من املنتجات االأجنبية 

امل�سدرة من العراق وتركيا وال�سع�دية. 

وقال: »تعمد ال�رصكة يف ظل املمار�سات 

التي ت�سهدها اال�س�اق اىل جعل االبتكار 

بهدف  عملها،  �سيا�سات  عماد  واالبداع 

على  وج��دي��دة  متط�رة  اف��ك��ار  ادخ���ال 

اك��رب  وج���ذب  ت��ط���ي��ر  بغية  م��ع��دات��ه��ا 

�رصيحة ممكنة من امل�ستهلكني«.

قوة في مواجهة المنافسات
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التعقيم واعتماد اجراءات �سارمة يف ظل وج�د اخ�سائيي تغذية 

وم�رصفني على تطبيق معايري �سالمة الغذاء«.

منافسات اجنبية مستغربة!
ويف رد على �س�ؤال، �سددت �سعالن على ان التاأثريات االقت�سادية 

»ال�فاء  عمل  على  فقط  تقت�رص  ومل  لبنان،  كل  طالت  ال�سلبية 

تاأثريات  االقت�سادي  للرتاجع  كان  �سك  »دون  وقالت:  بايكري«. 

بايكري«  »ال�فاء  ان  اال  ال�رصائية،  امل�ستهلكني  قدرات  كبرية على 

�سمنت  منا�سبة  ا�سعار  تقدمي  خاللها  من  در�ست  خطط  اتبعت 

ا�ستمرارية عملها«. 

وا�سارت اىل ان »ا�سعب التحديات التي ت�اجه عمل »وفاء بايكري« 

اال�س�اق  اغ��راق  اال�ستغراب  يثري  اذ  االجنبية،  باملناف�سة  يتمثل 

باملنتجات االجنبية يف حني تتمتع  ال�سناعة اللبنانية مب�ست�يات 

ج�دة ممتازة، ما ي�سلط ال�س�ء على �رصورة �سبط اال�س�اق وحماية 

القطاع ال�سناعي ومكافحة هذه املمار�سات التي ت�سهدها اال�س�اق 

وت�سع عدد من ال�رصكات اللبنانية يف دائرة اخلطر«.

العاملة يف  ال�رصكات  واذ ك�سفت عن وج�د مناف�سات عديدة بني 

ال�س�ق، اعتربت انه طاملا بقيت يف اطار حمدد تبقى عاماًل ايجابيًا 

ومهمًا يدفع ال�رصكات نح� تقدمي االف�سل.

مواكبة التطور 
واكدت �سعالن ان »ال�فاء بايكري ت�اكب باإ�ستمرار التط�رات يف 

جمال عملها ككل، حيث هي على اطالع دائم على ابرز التط�رات 

يف اال�س�اق العاملية بغية ا�ستقطابها اىل لبنان انطالقًا من اميان 

كما  املنتجات.  اف�سل  على  احل�س�ل  امل�ستهلك  حق  من  ان  لديها 

ا�ستقدام كل  اقة يف 
ّ
ال�سب ان تك�ن  بايكري ب�رصورة  ال�فاء  ت�ؤمن 

جديد اىل م�سنعها، وذلك بغية احلفاظ على مكانتها يف اال�س�اق 

اللبنانية واخلارجية على حد �س�اء«.

امل�ستجدات  م�اكبة  على  قادر  اللبناين  ال�سناعي  »ان  واعتربت 

كافة وال�سري على طريق التط�ر رغم االهمال الذي يعانيه القطاع 

نتيجة عدم االلتفات اىل مكانته االإقت�سادية الهامة«. وا�سارت اىل 

اللبنانيني معروفني  ال�سناعيني  »ان 

االزم���ات  م���اج��ه��ة  يف  ب�سالبتهم 

اىل  ا���س��اف��ة  امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��م 

متيزهم وذوقهم الرفيع«. 

مب�ستقبل  كبري  تفاوؤل  �سعالن  واب��دت 

»ال�فاء  ان  اذ  بايكري«،  »ال�فاء  عمل 

بايكري« ت�ساعف اجله�د التي تبذلها 

الرفيعة  مكانتها  على  احلفاظ  بغية 

بعيدة  فعالة  خططًا  فت�سع  ال�س�ق،  يف 

التي  املحبطة  ال�سلبية  االج���اء  كل  عن 

ي�سهدها لبنان بني احلني واالآخر.

»الوفاء بايكري« .. نمو وتقدم
شعالن: لمكافحة المافسة األجنبية

�شناعة  عامل  دخولها  على  �شنوات   4 بعد   

ال�شوكوال، ا�شحت »الوفاء بايكري« منوذجًا مهمًا 

عن املوؤ�ش�شات ال�شناعية اللبنانية التي ت�شتحق 

الوقوف عند م�شرية عملها. ففي ا�شعب ال�شنوات 

االقت�شادية التي مرت على لبنان متكنت »الوفاء 

بايكري« وبف�شل �شيا�شات عملها من انتزاع جناح 

مميز قي تقدميها �شوكوال »لوزا«.

وفقًا الأحد �رصكاء »وفاء بايكري« فادية �سعالن، مل 

تكن بيئة العمل التي انطلقت خاللها »وفاء بايكري« 

�سابتها  امن��ا  مثالية،  ال�س�ك�ال  �سناعة  ع��امل  يف 

�سع�بات كثرية تخطتها »ال�فاء بايكري« انطالقًا 

حيث  ال�سناعي،  املجال  يف  الط�يلة  خربتها  من 

على  اخلبز  �سناعة  يف  ط�يلة  �سن�ات  منذ  تعمل 

ان�اعه واحلل�يات والكعك.

ولفتت �سعالن اىل ان »ابرز ما �سمن جناح »ال�فاء 

بايكري«، احلائزة على �سهادة االأيزو، ه� املتابعة 

مراقبة  جتري  حيث  االنتاج،  لعمليات  الدقيقة 

عرب  الغذائية  ال�سالمة  مبعايري  لالإلتزام  ق�ية 

شكلت المتابعة الدقيقة 

لعمليات االنتاج في ظل 

وجود اخصائيي تغذية 

ومشرفين على تطبيق 

معايير سالمة الغذاء ابرز 

عوامل نجاح »الوفاء بايكري«

مقابلة



 الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية  

هاتف وفاك�ص: 455001 )1(961+  - خلوي : 288344)3(961+

Ouzai - Naser Industrial Area  
Telefax: +961 (1) 455001  - cell : +961 (3) 288344

E-mail: elissaco@live.com - Website: www.elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices



موؤ�ش�شة العابد لل�شكاكر واحللويات وال�شرابات

اجلنوب - النبطية - النبطية الفوقا - �سارع اجلامع

هاتف: ٧٦٦٠3١ ٧ - ٩٠83٠١ ٧٠ ٩٦١

مقابلة

امل�ؤ�س�سة  مكن  النجاح  »ه��ذا  ان  وك�سف 

خمتلف  يف  زبائنها  �سبكة  ت��سيع  م��ن 

املناطق، حيث يعمل فريق الت�زيع ا�سافة 

اىل ال�كالء املعتمدين على تلبية حاجات 

اال�س�اق«. واعلن عن »وج�د مناف�سات يف 

االجنبية«،  املنتجات  من  �سيما  ال  ال�س�ق 

و�سدد على انه »رغم هذه املناف�سات الق�ية، ال تزال »م�ؤ�س�سة العابد« حتتفط 

مبركز مرم�ق يف ال�س�ق وذلك بف�سل ثقة زبائنها بها ووالئهم لها«.

توسع ونمو
وا�سار العابد اىل ان »م�ؤ�س�سة العابد تعمل على طرح منتج جديد يف ال�س�ق، 

حيث ان�ساأت م�سنع ل�»البطاطا املجمدة«، ومن املت�قع ان تطرح منتجها 

املنتج  »ت�س�يق  ان  وك�سف  املقبلة«.  الق�سرية  الفرتة  خالل  ال�س�ق  يف 

اجلديد �سيتم وفقًا خلطة دقيقة تلحظ اال�س�اق اللبنانية واخلارجية معًا«.

تتمثل  العابد«  »م�ؤ�س�سة  عمل  ت�اجه  التي  التحديات  ابرز  ان  اىل  ولفت 

ب�سع�بة احل�س�ل على مت�يل و�سعف ال�سي�لة يف ال�س�ق نتيجة الظروف 

االقت�سادية املتاأزمة التي ي�سهدها لبنان والتي كان لها اي�سًا تاأثري على 

كيفية احل�س�ل على القرو�س ال�سناعية املدع�مة لتم�يل امل�ساريع«.

مؤسسة العابد  تطرح منتجًا جديدًا في االسواق
العابد: صعوبة التمويل ابرز التحديات

انطلقت  املا�شي،  القرن  �شبعينات  يف 

القطاع  جمال  يف  العابد«  »موؤ�ش�شة 

انواع  اجود  لزبائنها  مقدمة  ال�شناعي 

�شلكت  ان  املوؤ�ش�شة  لبثت  وما  الراحة. 

�شناعتها  و�ّشعت  حيث  التطور  طريق 

لت�شمل �شناعة ال�رشابات على انواعها.

عوامل كثرية �شاهمت يف جناح »موؤ�ش�شة 

العابد« يبقى يف مقدمها اجلودة العالية، 

العابد  حممد  املوؤ�ش�شة  ملدير  وفقًا  اذ 

على  دوؤوب  ب�شكل  العمل  فريق  »يعمل 

اعلى  ل�شمان  االنتاج  عمليات  مراقبة 

معايري ال�شالمة الغذائية، كما يحر�ش على 

ا�شتخدام اجود انواع املواد االولية بهدف 

تقدمي منتج مميز اىل اال�شواق كافة«.




