
 

 

 HOLDALاالتّهامات الباطلة بحّق مجموعة شركات  ضحدبيان ل

 في ملّف حليب األطفال

 

مفاده أّن  امواقع التواصل االجتماعي خبر  على المواقع اإلخباريّة و عبرالتداول يتّم  :29/01/2021 بيروت، في

مجموعة  يهمّ في هذا اإلطار،  األطفال لعمر سنة وما فوق.تقوم باحتكار حليب  HOLDALمجموعة شركات 

 .قاواألس فيبعض أصناف حليب األطفال أزمة  حقيقةلرأي العام ل توضحأن   HOLDALشركات 

 

ا عن بيع حليب األطفاللم ت HOLDALإّن مجموعة شركات  ، رغم كّل األزمات التي تمّر بها البالد، توقّف يوم 

، %24بـ السابق عن نفس الفترة من العام  نسبتهاكميّات تفوق ب ،األخيرة ةاألشهر الثالثفي  ،ال بل زّودت السوق

  .يمع المواطن اللبنانمنها  االمحافظة على األسعار السابقة تحّسس  ، مع للطلب المتزايد عليها وذلك تلبية  

 

شهرين  يتعّدى الال الذي عبارة عن متوّسط استهالك السوق اللبنانيهي في المستودع حاليًّا إّن الكميّات الموجودة 

، حّددةولو بكميّات م بطريقة غير منقطعةات الى الصيدليّوالتي يستمّر تسليمها  ،من كافّة فئات الحليب مجتمعة

  رغم كّل الصعوبات.

 

 منالسوق ومن  حاليًّا مقطوع ،والمستورد من قبلنا ،وقسنوات وما ف 3لعمر  حليب األطفالأّن  ، هياالحقيقة أيض  

ا 49مّدة  المرفأ فيعالقة   بقيت  هذا المنتج كون شحنة مستودعاتنا على  موافقة وزارة االقتصاد بانتظار يوم 

 إلى التأخير في تسليم البضاعة إلى األسواق. وال يزالأّدى ، مّما إدخالها

 

في ة تكمن ، يواجهون مشكلة أساسيHOLDALّ اتومن بينهم مجموعة شرك ،ينعالموزّ  نّ فإ أكثر من ذلك،

 من الوزاراتالمطلوبة بسبب الموافقات لمواعيد المتفق عليها اباألجنبي د ديد مستحقات المورّ عجزهم عن تس

ان قيود مصرف لبنالمصارف التجارية وإجراءات بسبب كذلك ، المفروضة على مستوردي البضائع المدعومةو

لى إ المنتج تسليم على مواعيد ،شهرأ 4زيد عن ي الذي ،التأخير اهذ روبالتالي يؤثّ . لى الخارجعلى التحاويل إ

من صنف كميّات إضافيّة من أّي  ةن تسليمنا أيّخطر توقّف الموّرد عيؤّدي إلى  ، فإنّهإلى ذلك . باإلضافةاألسواق

 حليب.أصناف ال

 

وال من عاداتها،  ليست ال من قيمها حتكارسياسة اال نّ أ HOLDALد مجموعة شركات تؤكّ على ما تقّدم،  بناء  

ها ستبقى من شركات القطاع نّ د أوتؤكّ ، لدحض هذه االتهاماتة المراجع المختصّ لدى وستقوم باإلجراءات الالزمة 

وغيره من حتياجاته من حليب األطفال جنب مع المواطن اللبناني لتأمين الى إ انب التي تقف جالخاص الرائدة 

 ة األصعدة.واجهها على كافّ تالعوائق التي وللمحافظة على االقتصاد الوطني بالرغم من كّل  ،ةصناف األساسيّاأل


