
 صناعيو اآلالت في لبنان.. 
هنيئًا لكم نجاحكم

اإعداد ملف عن قطاع �صناعة  الأوىل التي تعمل جملة »ال�صناعة والإقت�صاد« على  لي�صت املرة 

الآلت يف لبنان نظراً لأهميته على ال�صعيد الإقت�صادي حيث احتل لأكرث من مرّة ال�صدارة يف ترتيب 

ال�صادرات ال�صناعية اإىل الأ�صواق اخلارجية.

وتعترب �صناعة الآلت �صناعة ا�صا�صية هامة جمهزة جتهيزاً حديثًا تقوم بت�صميم وت�صنيع القطع 

والآلت الزراعية ال�صناعية والكهربائية، كما تقوم اي�صًا بعمليات جتديد املحركات بوا�صطة عمليات 

ال�صب واخلراطة، ويبلغ عدد م�صانع هذا القطاع 255 م�صنعًا ح�صب اح�صاءات ادارة الدليل حتى 

منت�صف 2013 مقابل 240 م�صنعًا، تنتج 148 �صلعة خمتلفة.

وحقق القطاع تقدمًا بارزاً قي ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات ونوعية النتاج والت�صدير. 

فمن حيث حجم ال�صتثمار بلغ حجم ال�صتثمار يف هذا القطاع حوايل 100 مليون دولر مما �صاعد 

يف تو�صع هذه امل�صانع يف النتاج خا�صة م�صانع مولدات الكهرباء وذلك تلبية حلاجة الأ�صواق.

ي�صّم امللف اإ�صافة اإىل اإح�صاءات عن واقع القطاع وعر�ض �صادرات القطاع لعام 2014، لقاءات مع 

�رشكات �صّطرت جناحات كثرية يف القطاع اإذ قّدمت اإنتاجًا مب�صتويات عالية من اجلودة �صمحت لها 

باخرتاق الأ�صواق اخلارجية كافة، لتطوف ب�صعار »�صنع يف لبنان« يف كل اأنحاء العامل.

»�صعب ممّيز، �صناعة ممّيزة« .. هذا حقًا ما �صعرناه اأثناء اإعداد هذا امللف حيث اأظهر كل ال�صناعيني 

الذين اأجريت معهم املقابالت معرفة تامة بكل �صجون وهموم القطاع، وكانوا �صديدي احلر�ض على 

اإي�صال اأف�صل واأبهى �صورة عن القطاع وعن اإنتاج يفخرون ويفاخرون به.

اأنهم كلّهم كانوا موؤمنني  اإل  بع�صهم كان متفائاًل، وبع�صهم كان حذراً، والبع�ض الآخر مت�صائمًا، 

باأهمية ما يقدمونه كقطاع �صناعي يف لبنان.

اجلبيلي،  نادر  تفكري  عمق  غدار،  ح�صن  جدّية  غندور،  كرمي  ذكاء  ابرزها  ا�صتوقفتنا  عديدة  امور 

احرتافية ريدان حممود، اندفاع ه�صام ح�صامي، �صعة روؤية اأ�صعد عبيد، قدرة و�صام �صو على 

البتكار، وطموح و�صام حجازي. 

فخرنا كبري ب�صناعيي لبنان، ول ي�صع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإل �صكر كل من �صاهم 

معها يف اإعداد هذا امللف والإ�صاءة على اأحد اأهّم القطاعات ال�صناعية يف لبنان.

ول ي�صعها اإل اأن تتمنى لل�صناعيني مزيداً من التقّدم والّنجاح، لتقول كلمة 

اأخرية: »هنيئًا لكم جناحكم يا �صناعيي الآلت يف لبنان«.
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�صادرات االآالت

والأجهزة  الآلت  �صادرات  �صهدت 

واملعدات الكهربائية خالل عام 2014 

بلغ   2013 بعام  مقارنة  انخفا�صًا 

يقارب  )ما  دولر  مليون   207 حوايل 

�صادرات  جمموع  بلغ  اذ   ،)22.5%
مليون   710.7  ،2014 عام  يف  الآلت 

يف  دولر  مليون  بـ917  مقارنة  دولر 

عام 2014.

ا�صواق  العربية  الدول  ا�صواق  و�صكلت 

احتلت  اذ  ال�صادرات،  لهذه  رئي�صية 

العراق املرتبة الوىل بحجم �صادرات 

125،696 مليون دولر، تليها ال�صعودية 
المارات  و  دولر،  مليون  بـ103،995 

�صوق  وحلت  دولر.  مليون  بـ60،145 

انغول يف املرتبة الرابعة جلهة ا�صترياد 

حجم  بلغ  حيث  لبنان  من  الآلت 

ال�صادرات اليها 37،458 مليون دولر، 

تليها نيجرييا بـ35،609 مليون دولر، 

ال�صاد�صة  املرتبة  يف  �صورية  واتت 

بـ34،176 مليون دولر.

والأجهزة  الآلت  �صادرات  وكانت 

خالل  احتلت  قد  الكهربائية  واملعدات 

املرتبة   2014 عام   من  الأول  الف�صل 

مليون   179 قيمتها  بلغت  اذ  الأوىل، 

البلدان  لئحة  العراق  وت�صدرت  د.اأ. 

ما  ا�صتورد  اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة 

قيمته 38.2 مليون د.اأ.

هذا  �صادرات  انخف�صت  الواقع  ويف 

خالل  د.اأ.  مليون   253.1 من  املنتج 

الف�صل الأول من العام 2013 اىل 179 

مليون د.اأ. خالل الف�صل الأول من العام 

تراجع  النخفا�ض،  هذا  و�صبب   .2014
�صادرات هذا املنتج اىل كل من العراق، 

اجلزائر،  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

العربية املتحدة مما  انغول والمارات 

حوايل  بلغ  اجمايل  انخفا�ض  اىل  ادى 

العربية  الدول  د.اأ.و�صكلت  مليون   74.1
اذ  ال�صادرات  لهذه  ا�صا�صيًا  �صوقًا 

ا�صتقطبت ما قيمتة 113 مليون دولر.

كما تراجعت �صادرات الآلت من 86.7 

 2013 ني�صان  �صهر  يف  دولر  مليون 

ني�صان  يف  دولر  مليون   68.6 اىل 

2014، واتت ال�صعودية يف طليعة الدول 
امل�صتوردة بـما قيمته 12 مليون دولر، 

تليها المارات بقيمة 8.8 مليون دولر، 

ومن ثم العراق بقيمة 7.2 مليون دولر.

يف  تراجعها  الآلت  �صادرات  وتابعت 

ايار 2014، حيث بلغت قيمة ال�صادرات 

67.7 مليون دولر مقابل 75.6 مليون 

دولر يف ايار 2013. وكانت ال�صادرات 

قد ارتفعت يف �صهر ايار 2014 اىل كل 

من انغول ونيجرييا فيما انخف�صت اىل 

والمارات  والعراق  ال�صعودية  من  كل 

العربية املتحدة مما ادى اىل انخفا�ض 

اجمايل بلغ 7.9 مليون دولر.

انخف�صت   ،2014 حزيران  �صهر  يف  اما 

قيمة �صادرات الآلت اىل 63.2 مليون 

دولر  مليون  بـ76.1  مقارنة  دولر 

ارتفعت  حني  ويف   .2013 حزيران  يف 

�صادرات هذا املنتج اىل كل من اجلزائر 

ال�صادرات  هذه  انخف�صت  وال�صعودية 

العربية  والمارات  العراق  من  كل  اىل 

املتحدة وانغول مما ادى اىل انخفا�ض 

اجمايل بلغ حوايل 13 مليون دولر.

�صهر  خالل  الآلت  �صادرات  واحتلت 

قيمة  يف  الثانية  املرتبة   2014 متوز 

فقد  هذان  من  رغم  وعلى  ال�صادرات. 

 23.4 حوايل  بلغ  انخفا�صًا  �صجلت 

من  قيمتها  انخف�صت  اذ  دولر  مليون 

اىل   2013 متوز  يف  دولر  مليون   78
 2014 متوز  خالل  دولر  مليون   54.6
يف  كبرياً  انخفا�صًا  �صجلت  ان  بعد 

العراق،  ا�صواق  من  كل  اىل  �صادراتها 

ال�صعودية، نيجرييا، وافريقيا.

صادرات اآلالت تتراجع 207 مليون دوالر في 2014
العراق تتصّدر االسواق المستوردة تليها السعودية

مٔوسسة احمد صالح

أبرز األسواق التي تتوجه إليها صادرات اآلالت
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على  الآلت  �صادرات  وحافظت 

قيمة  يف  الثاين  املركز  احتاللها 

من  بالرغم  ال�صناعية،  ال�صادرات 

حيث   ،2014 اآب  يف  تراجعها  موا�صلة 

مقارنة  دولر  مليون   56.2 �صجلت 

 .2013 اآب  يف  دولر  مليون  بـ82.6 

وارتفعت ال�صادرات اىل ال�صعودية فيما 

نيجرييا  ا�صواق  من  كل  اىل  انخف�صت 

والعراق والمارات العربية املتحدة ما 

حوايل  بلغ  اجمايل  انخفا�ض  اىل  ادى 

3.1 مليون دولر.
املرتبة  يف  الآلت  �صادرات  وتربعت 

قيمتها  بلغت  اذ  ايلول  �صهر  الوىل يف 

العراق  وت�صدر  دولر   مليون   62.7
املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  لئحة 

دولر.  مليون   12 قيمته  ما  ا�صتورد  اذ 

ال ان هذا مل يحِم �صادرات الآلت من 

ايلول  ب�صهر  مقارنة  تراجع  ت�صجيل 

ال�صادرات  قيمة  بلغت  حيث   2013
وكانت هذه  دولر.  مليون   76.4 اآنذاك 

ال�صعودية فيما  ارتفعت اىل  ال�صادرات 

والعراق  اجلزائر  من  كل  اىل  انخف�صت 

بلغ  اجمايل  انخفا�ض  اىل  ادى  ما 

حوايل 13.7 مليون دولر.

 ،2014 الول  ت�رشين  �صهر  يف  اما 

مرة  ولأول  الآلت  �صادرات  �صجلت 

يف عام 2014 ارتفاعًا بلغ 1.2 مليون 

56.9 مليون دولر  دولر حيث �صجلت 

بـ55.7  مقارنة   2014 اول  ت�رشين  يف 

 .2013 اول  ت�رشين  يف  دولر  مليون 

ال�صواق  ابرز  العراقية  ال�صوق  و�صكلت 

ال�صعودية،  تلتها  لالآلت،  امل�صتوردة 

قطر،  المارات،  انغول،  اجلزائر، 

نيجرييا، ومن ثم م�رش.

الوىل  املرتبة  يف  بقاءها  رغم  وعلى 

بني ال�صادرات، عادت �صادرات الآلت 

لت�صجل تراجعًا يف ت�رشين الثاين 2014 

حيث �صجلت 44.8 مليون دولر مقارنة 

بـ71.9 مليون دولر يف ت�رشين الثاين 

املنتج  هذا  �صادرات  وكانت   .2013
انخف�صت  فيما  م�رش  اىل  ارتفعت  قد 

وانغول  والعراق  اجلزائر  من  كل  اىل 

ادى  ما  العربية  والمارات  و�صوريا 

اىل انخفا�ض اجمايل بلغ 27.1 مليون 

دولر.

 2014 عام  الآلت  �صادرات  واختتمت 

ال�صادرات  قيمة  يف  ال�صدارة  حمتلة 

اخلارجية،  ال�صواق  اىل  ال�صناعية 

واحد.  اآن  يف  تراجعها  موا�صلة 

مليون   60.9 من  قيمتها  وانخف�صت 

 57 اىل   2013 الول  كانون  يف  دولر 

مليون دولر خالل كانون الول 2014. 

فيما  �صوريا  اىل  ال�صادرات  وارتفعت 

والمارات  العراق  من  كل  انخف�صتاىل 

العربية املتحدة ما ادى اىل انخفا�ض 

اجمايل بلغ حويل 3.8 مليون دولر.

شركة مينا ايليت

Pimco
غدار للصناعة والتجارة

غدار للمعدات

قيمة صادرات اآلالت في عامي 2013-2014  )القيمة: مليون دوالر(

2014
2013
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مقابلة

 Mets Energy اهتمام   �صاهم  �صك،  دون 

ربطًا  وربطها  البيع  بعد  ما  بخدمة  الكبري 

يف  كبرياً  دوراً  املولدات  ب�صناعة  ا�صا�صيًا 

اقة يف لبنان بتاأمني 
ّ
تاألقها، حيث كانت ال�صب

خدمة   ال�صيانة24/24 منذ الثمانينات.

وقامت Mets Energy بت�صدير هذا املفهوم 

ب�صوابية  مت�صلحة  اخلارجية  ال�صواق  اىل 

املهند�ض  العام  ومديرها  موؤ�ص�صها  روؤيــة 

اإىل  ــافــة  اإ�ــص فافتتحت  غـــنـــدور،  نــا�ــرش 

العراق،  دول  يف  فرع   12 لبنان،  يف  فرعها 

ال�صعودية،  قطر،  ليبيا،  اليمن،  كرد�صتان، 

اجلزائر،  اوزبك�صتان،  باك�صتان،  افغان�صتان، 

على  وانفتحت  واوغــانــدا.  ال�صودان  جنوب 

والآ�صيوية  الفريقية  الــدول  يف  �صوقًا   35
والعربية والدول املجاورة.

التجارية  الأعمال  تنمية  ق�صم  مدير  واعترب 

اميان  ان  غندور  كرمي    Mets Energy يف 

اللبنانية  بال�صناعة  ال�رشكة  على  القيمني 

التقدم  مــن  مّكنهم  لهم  كــوطــن  وبلبنان 

والتو�صع واي�صال ال�رشكة اىل احتالل مركز 

للمولدات.  امل�صنعة  ال�رشكات  بني  متقدم 

اللبنانية  ال�صوق  يف  املناف�صة  وو�ــصــف 

بالـ»قوية جداً« حيث ي�صم القطاع اكرث من 

خدمات  وتقدم  املولدات  ت�صّنع  �رشكة   50
 Mets« ان  على  و�صدد  واحد.  اآن  يف  �صيانة 

Energy و�صعت يف اولوياتها منذ انطالقتها 

لإدراكها  زبائنها  مع  وطيدة  عالقات  بناء 

اهمية هذه العالقات يف تاأمني راحة الزبائن 

�صمان  وبالتايل  ــم  وولءه ثقتهم  وك�صب  

ا�صتمرارية ال�رشكة وتطورها«.

مع  الــعــالقــات  توطيد  ان  غــنــدور  واعــتــرب 

للموارد  م�صتمرة  تنمية  تتطلب  الزبائن 

فريق  ان  وك�صف  الــ�ــرشكــة،  يف  الب�رشية 

كثيفة  لدورات  م�صتمر  ب�صكل  يخ�صع  العمل 

وقوع  من  يحد  ما  وال�صيانة،  الت�صنيع  يف 

الخطاء ويوؤهله ملعاجلة اي م�صكلة ت�صادفه 

يف وقت �رشيع.

معوقات كثيرة
حتديات  من  يعاين  القطاع  ان  غندور  وراأى 

ملعاجلتها،  ال�رشيع  التحرك  ت�صتلزم  كثرية 

خليل  جربان  وال�صاعر  الكاتب  »يقول  وقال: 

جربان »ويل لأمة تاكل مما ل تزرع وتلب�ض 

واقع  عن   
ّ

يعرب براأيي  هــذا  تن�صج«.  ل  مما 

القت�صاد اللبناين بعد ان اهملت احلكومات 

القطاعات  ال�صنوات  ع�رشات  منذ  املتعاقبة 

النتاجية يف القت�صاد والتي تعد ال�صناعة 

ــم الهـــمـــال لــلــقــطــاع من  ــراك ابـــرزهـــا. ف

ككل،  القت�صاد  وانهك  انهكه  احلكومات 

وهنا ل بد ان ن�صاأل ما هو ال�صبيل لبناء وطنًا 

دون ايالء اركان القت�صاد الدعم الكايف؟

�صبه  مــوعــد  على  ال�صناعيني  ان  واعــتــرب 

كثرية  ومعوقات  خمتلفة  حتديات  مع  دائم 

تواجه عملهم، وا�صار اىل انه موؤخراً ا�صطدم 

املــولــدات  �صناعة  قطاع  يف  ال�صناعيني 

مب�صكلة تخلي�ض الب�صائع على املرفاأ والتي 

»لطاملا  وقــال:  كبرياً«.  �ــرشراً  بهم  احلقت 

مناف�صيه  على  اللبناين  ال�صناعي  تفوق 

ت�صليم  لناحية  املولدات  �صناعة  قطاع  يف 

املــواد  على  ح�صوله  ل�رشعة  نظراً  املنتج 

الولية  من اوروبا مقارنة بالدول الخرى، 

وهذا ما اك�صب �صناعته قيمة م�صافة اذ ان 

�رشعة الت�صليم بكلفة مقبولة يف جمال عملنا 

امر جد مهم«.

وا�صاف: »كانت ال�صناعة اللبنانية متفوقة 

تراجعت  لالأ�صف  انها  ال  الطـــار،  هــذا  يف 

اليوم  يح�صل  ما  الــوراء.  اىل  خطوة  موؤخراً 

مناف�صينا  م�صانع  اىل  ت�صل  الب�صاعة  ان 

التاأخري  اقل ب�صبب  يف الإمارات مثاًل بوقت 

ال�صناعيني  ي�صطر  مــا  بـــريوت،  مــرفــاأ  يف 

ما  الطلب  لتلبية  املخزون  كمية  زيادة  اىل 

ارتفاع  اىل  يوؤدي  ا�صافيًا  متوياًل  ي�صتدعي 

كلفة النتاج و�صط تراجع يف �رشعة الت�صليم، 

وهذا قد يدفع الكثريون اىل عدم التعامل مع 

�رشكات لبنانية«. 

ثقافة صناعية
ولفت غندور اىل �رشورة خلق ثقافة �صناعية 

ال�صناعي   للعمل  حا�صنة  بيئة  لن�صوء  متّهد 

كما هو احلال يف الدول ال�صناعية املتطورة. 

باإدخال  يبداأ  الثقافة  هذه  خلق  ان  واعترب 

الدرا�صية  املناهج  يف  ال�صناعية  املعرفة 

ما  التقنية  املعاهد  اىل  النتماء  وت�صجيع 

يعزز اهمية املفهوم ال�صناعي لدى املواطن 

اجلــودة  ملعايري  ادراكـــه  �ض 
ّ
ويكر اللبناين 

و�صالمة املنتج ككل.

قطاع  مب�صتقبل  الكبري  تفاوؤله  عن  واعــرب 

يلعب  القطاع  ان  واعترب  املولدات،  �صناعة 

ال�رشكات  انتاجية  دعــم  يف  ا�صا�صيًا  دوراً 

انقطاع  نتيجة  خ�صائر  اي  د 
ّ
تكب ويجنبها 

الكهرباء ولو ل�صاعات قليلة جداً. و�صدد على 

ان »املوّلد لي�ض امراً كماليًا يف امكنة العمل 

بل حاجة �رشورية، ما يوؤكد ان امام القطاع 

اآفاق وا�صعة للتطور والتقدم«.

Mets Energy..  اكثر من ربع قرن من النجاح في لبنان والعالم
غندور: أمام القطاع آفاق واسعة للتطور والتقدم

ربع  من  اكرث  مر  على  عملها 

قرن ومتّيزها يف جمال �صناعة 

ثقة  حمط  جعلها  املولدات 

حمليًا وعربيًا ودوليًا، اذ تلعب 

دوراً   Mets Energy �رشكة  اليوم 

رياديًا عرب عملها مع القطاعني 

لعدد  وتنفيذها  واخلا�ض  العام 

مطار  يف  امل�صاريع  من  كبري 

�رشكات  مع  وتعاملها  بريوت 

عقارية وعدد كبري من امل�صارف 

واملرافق ال�صا�صية يف لبنان.
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مقابلة

اأن  غدار  ح�صن  الدكتور   PIMco مدير  اأكد 

»ال�رشكة منذ ن�صاأتها ت�صهد تطوراً وتو�صعًا 

م�صنعها  تو�صيع  عن  وك�صف  كبريين«. 

مربع،  مر  اآلف   10 م�صاحة  على  املمتد 

تبلغ  لل�رشكة  جديد  م�صنع  اإن�صاء  عرب 

م�صاحته 5000 مر مربع. 

تطّور وتوّسع
احلداثة  �صتدخل  ال�رشكة  اأن  غدار  واأعلن 

لبنان  يف  ال�صباقة  لتكون  م�صنعها  اإىل 

منظومة  ا�صتقدام  يف  الأو�ــصــط  والــ�ــرشق 

على  اأوتوماتيكيًا  تعمل  متطورة  اإنتاج 

الفايرب والاليزر، ومن �صاأن هذه املنظومة 

تخفي�ض كلفة اليد العاملة واحلد من وقوع 

الأخطاء وزيادة الإنتاجية ب�صكل كبري.

ا�صتقدام  اإىل   PIMco جلــوء  اأن  وك�صف 

قدراتها  زيادة  اإىل  يهدف  املنظومة  هذة 

ت�صكل،  املولدات  قطاع  ففي  التناف�صية، 

يف  ال�رشعة  ــودة،  واجل ال�صعر  اإىل  اإ�صافة 

الت�صليم، عاماًل موؤثراً يف ت�صّلم اأي م�رشوع.

توقيت جلوئه  �صوؤال حول  على  رد  ويف 

وحتديث  تو�صيع  يف  ال�صتثمار  اإىل 

م�صنعه يف حني تعي�ض املنطقة العربية 

ا�صطرابات عدة وتعاين الأ�صواق العاملية 

غدار:  قال  النفط،  اأ�صعار  يف  تراجع  من 

ال�صتثمار  جــداً  املنا�صب  من  »بــراأيــي 

ب�صكل  الكلفة  اإن  اإذ  الأزمات،  اأوقات  يف 

فعليًا  انطلقت   PIMco اأقل.  تكون  عام 

الأ�صواق  كانت  حني  يف   2008 عام  يف 

حــادة،  اأزمــة  ت�صهد  اخلليجية  املالية 

جناح  لكن  اأغامر  اأنني  البع�ض  اعترب 

راأيي  �صوابية  على  دليل  اليوم   PIMco
اآنذاك«.

غياب الدعم
تواجه  التي  املعوقات  اأن  غــدار  واعترب 

واحدة  تكون  تكاد  وهي  كثرية،  القطاع 

تن�صوي  اأنها  كما  ال�صناعيني  معظم  بني 

»غياب  وهــو  واحــد  عري�ض  عنوان  حتت 

 
ّ

باأم�ض ال�صناعي  اأ�صبح  ــذي  ال الــدعــم« 

احلاجة اإليه ول �صيما يف هذا الوقت حيث 

كبري  ب�صكل  الت�صدير  تكاليف  ارتفعت 

نتيجة الأحداث الدائرة يف �صورية. واأعرب 

عن عدم تفاوؤله بتدخل الدولة لدعم اأكالف 

الت�صدير، ولفت اإىل اأن ال�صناعي �صيتحمل 

اأرباحه  تخفي�ض  عرب  وحــده  العبء  هذا 

رغم انخفا�صها وذلك بهدف احلفاظ على 

وجوده يف الأ�صواق.

اأهمية  عــن  تتغا�صى  الــدولــة  اأن  وراأى 

بتداعياتها  معرفتها  رغم  امل�صاألة  هذه 

اأربـــاح  اأو  الت�صدير  فــراجــع  اخلــطــرية. 

ال�رشكات �صيدفعها اإىل ال�صتغناء عن عدد 

معدلت  من  �صريفع  ما  العاملة،  اليد  من 

بتاأثريات  املجتمع  �صت�صيب  التي  البطالة 

�صلبية كثرية.

اللبنانيون الرائدون
القطاع  واأعرب غدار عن تفاوؤله مب�صتقبل 

�صتبقى  اخلارجية  الأ�صواق  اأبــواب  اإن  اإذ 

م�رشعه اأمامه، خا�صة اأن اللبنانيني رواد 

على  باإ�صتمرار  ويعملون  املجال  هذا  يف 

تطوير وحتديث �رشكاتهم لتقدمي منتجات 

ت�صاهي بجودتها املنتجات الأوروبية«.

قــدرات  على  كبري  رهاننا  غـــدار:  وقــال 

ما  وهذا  والتحديث  التطوير  يف  اللبناين 

يجعلنا دائمًا متفائلني بامل�صتقبل. قطاع 

اإىل  و�صيتقدم  بخري  يـــزال  ل  ــدات  ــول امل

الأمام. فاحلاجة اإىل املولد �صتبقى قائمة 

حاًل  ي�صكل  ــوده  وج لأن  املرافق  كل  يف 

الكهربائي  التيار  لتاأمني  اًل 
ّ
وفع �رشيعًا 

د 
ّ
يف حال انقطاعه ما يجنب ال�رشكات تكب

خ�صائر كبرية.

PIMco.. نجاح قوامه الحداثة والتطور  
غدار: رهاننا على الصناعي اللبناني كبير

مت�صلحًا بخربته الكبرية يف 

�صناعة املولدات التي عمل 

طويلة،  ل�صنوات  والده  فيها 

�رشكة  غدار  ح�صن  اأطلق 

املولدات  ل�صناعة   PIMco

ولوحات  ال�صوت  وكوامت 

الكهرباء عام 2006.

منذ   »PIMco« و�صلكت 

النجاح  طريق  ن�صاأتها 

اإنتاجها  ات�صم  اإذ  والتطور، 

وتعاملها  العالية،  باجلودة 

بالإحرتافية  الزبائن  مع 

فكرّ�صت  وامل�صداقية، 

جناحها يف الأ�صواق اللبنانية كما انفتحت على عدد من الأ�صواق 

اخلارجية يف اخلليج واأفريقيا. 

ستدخل PIMco الحداثة 

إلى مصنعها لتكون 

السباقة في لبنان والشرق 

األوسط في استقدام 

منظومة إنتاج متطورة 

تعمل أوتوماتيكيًا على 

الفايبر والاليزر
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مقابلة

ال�رشكة  الدوؤوب« هو عنوان م�صرية  »العمل 

التاأ�صي�ض  فبعد  ال�صنوات،  ع�رشات  مر  على 

واإثبات الوجود يف الأ�صواق، توجهت »اأحمد 

رجب اجلبيلي و�رشكاه« اإىل ال�صوق العراقية 

حيث عملت يف برنامج النفط مقابل الغذاء، 

عام  تاريخها  يف  الأهم  تعد  خطوة  لتخطو 

1998 وتوؤ�ص�ض م�صنعًا يف نيجرييا.

واأ�صار مدير عام �رشكة اأحمد رجب اجلبيلي 

و�رشكاه نادر اجلبيلي اإىل اأن »التطور بقي 

رفيقًا دائمًا »اأحمد رجب اجلبيلي و�رشكاه« 

منذ تاأ�صي�صها حتى اليوم. وراأى اأن ال�رشكة 

تخطت الكثري من التحديات وحققت جناحًا 

الداخلية.  الأ�صواق اخلارجية كما  كبرياً يف 

بال�رشكة  الكبرية  الــزبــائــن  »ثقة  وقـــال: 

مّكنتنا من التوجه اإىل الأ�صواق وفتح فروع 

فتح  على  نعمل  العراق  ففي  دول.  عدة  يف 

وكالء  طريق  من  ونعمل  الب�رشة  يف  فرٍع 

دول  يف  يف  فروعًا  �صنفتح  كما  بغداد.  يف 

اأفريقية عدة يف الفرة املقبلة«.

واأ�صاف: »اإ�صافة اإىل الفروع، هناك اأ�صواق 

اإليها يف دول اخلليج  كثرية ت�صّدر ال�رشكة 

مزيداً  ت�صهد  قد  ال�رشكة  وطبعًا  واأفريقيا. 

لتلبية  الدائم  �صعيها  اإطار  يف  التو�صع  من 

حاجات زبائنها اأينما وجدوا«.

اأهــم  مــن  كانت  ـــودة  »اجل اأن  على  و�ــصــّدد 

عليها،  جناحها  ال�رشكة  بنت  التي  الأركان 

وتعمل  خطى  على  ت�صري  م�صانعها  اإن  اإذ 

على نف�ض املعايري التقنية واجلودة النوعية 

.»FG WILSON ل�رشكة

الال إستقرار
تواجه  التي  التحديات  اأن  اجلبيلي  واعترب 

ال�صناعة متعددة وخطرية، واأبرزها الو�صع 

عا�ض  »لطاملا  وقال:  والإقت�صادي.  الأمني 

لبنان اأزمات كثرية، اإل اأنني اأرى اأن الأزمة 

هذه املرة عميقة وتداعياتها قد تكون كبرية 

على ال�رشكات. ففي حني يعي�ض لبنان واقعًا 

اإقت�صاديًا و�صيا�صيًا �صعبًا تتخبط املنطقة 

يف ا�صطرابات كثرية  و�صط انخفا�ض كبري 

الذي  ال�رشكة  عمل  فاإن  النفط.  اأ�صعار  يف 

ميثل الت�صدير 80 % منه تاأثر ب�صكل كبري. 

نفقًا  اإل  اأمامي  اأرى  ل  الآن  ولالأ�صف حتى 

مظلمًا ل وجود لأي بقعة �صوء فيه«.

حائط  ـــام  اأم الــقــطــاع  يــكــون  اأن  ورفــ�ــض 

م�صدود، بل اأبدى تفاوؤًل كبرياً متوقعًا تطوراً 

يف قطاع �صناعة املولدات. واإذ اعترب اأن ل 

حلول قريبة مل�صكلة الكهرباء يف لبنان بعد 

تع�صي�ض الف�صاد يف اأماكن متعددة منه، راأى 

دور  لها  �صيكون  املنطقة  يف  احلــروب  اأن 

اأمراً  تعد  التي  الطاقة  على  الطلب  رفع  يف 

ملحًا و�رشوريًا يف عمليات اإعادة الإعمار 

وتكري�ض النمو الإقت�صادي.

اللبنانية  ال�رشكات  »اأمـــام  اأن  اإىل  ولفت 

فر�صًا كبرية للعمل والتو�صع والتطور، فذكاء 

ال�صناعي اللبناين يخوله تقدمي اإنتاج عايل 

اجلودة قادر على مناف�صة الإنتاج الأوروبي 

لبنان  يف  العاملة  اليد  تكلفة  اأن  �صيما  ول 

اأن  الأوروبية، كما  العمالة  اأدنى من تكلفة 

اإىل  الدخول  من  �صتمكنه  اللبناين  �صجاعة 

اأ�صواق كثرية قد يبتعد ال�صناعي الأوروبي 

واخلليجية  الأفــريــقــيــة  كــالأ�ــصــواق  عنها 

والعراقية«.

مواكبة الطلب
وك�صف اجلبيلي اأن »�رشكة اجلبيلي جاهزة 

تطوير  على  تعمل  اإذ  الطلب،  هذا  لتواكب 

م�صنعها عرب اإدخال ماكينات جديدة تعمل 

على الاليزر والبالزما، من �صاأنها تخفي�ض 

العاملة ورفع م�صتويات اجلودة  اليد  تكلفة 

اإىل حد كبري«.

و�صّدد على اأن اأبرز ما يتوق اإليه ال�صناعي 

حاليًا  ــه  اإن اإذ  ال�صتقرار،  هو  لبنان  يف 

نحو  خطوة  اأي  اتخاذ  قبل  كثرياً  يــروى 

معروفة.  غري  ال�صوق  فتوجهات  الأمـــام، 

وقال: »كثري من ال�رشكات تتطور ملواكبة 

واجلبيلي  اخلارجية،  الأ�ــصــواق  حاجات 

مكثف  ب�صكل  عملت  املــثــال  �صبيل  على 

على تطوير م�صنعها يف نيجرييا حيث اإن 

عملها هناك يقارب ع�رشة اأ�صعاف عملها 

يف لبنان«.

اإذ  القطاع،  دعــم  الــدولــة  »على  واأ�ــصــاف: 

ملــرات  احتل  ــه  لأن كبرية  باهمية  يتمتع 

ــدارة يف حــجــم الــ�ــصــادرات  ــ�ــص ــدة ال عــدي

ال�صناعي  ي�صجع  الدولة  دعم  ال�صناعية. 

اأن  يــدرك  اإذ  عمله  يف  قدمًا  امل�صي  على 

هناك من ي�صانده«.

»أحمد رجب الجبيلي وشركاه«.. 45 عامًا من التطور والتوسع
الجبيلي: جاهزون لمواكبة تطور األسواق

تعمل شركة أحمد رجب 

جبيلي وشركاه على تطوير 

مصنعها عبر إدخال ماكينات 

جديدة تعمل على الاليزر 

والبالزما، من شأنها تخفيض 

تكلفة اليد العاملة ورفع 

مستويات الجودة إلى حد كبير

يعود عمل �رشكة اأحمد رجب اجلبيلي 

اإىل  املولدات  �صناعة  يف  و�رشكاه 

�صبعينات القرن املا�صي، وجذورها اإىل 

اأ�ص�ض اجلد ال�رشكة  الأربعينات، حيث 

والتو�صع  التطور  طريق  �صلكت  التي 

ال�رشكات  ثقة  حمط  واأ�صحت  باكراً 

وكيلة   1989 عام  وا�صبحت  العاملية، 

الإنكليزية    FG WILSON ل�رشكة 

�رشكة  من  جزءاً  اليوم  اأ�صبحت  التي 

CATERPILLAR Inc العاملية.
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مقابلة

  STAUNCH عّزز ثقة امل�صتهلكني وجود

ومنحها  الأ�صواق،  يف   MACHINERY
ولوؤهم دافعًا كبرياً نحو املزيد من التقدم 

يف  واإمكانياتها  طاقاتها  كل  فوظفت 

�صبيل حتقيقه. اإنطلقت م�صرية ال�رشكة اأوًل 

وبجودتها  الباطون،  خاّلطات  ب�صناعة 

عت 
ّ
فو�ص زبائنها  ثقة  ك�صبت  ونوعيتها 

مروحة اإنتاجها لي�صمل الـ »دامرب«، اآلت 

البلوك،  معامل  الزفت،  مق�صات  الر�ض، 

ال�صقالت، وماكينات التلحيم، بالإ�صافة 

اإىل رجراجات الباطون. 

الكهربائية  املولدات  ال�رشكة  كما ت�صّنع 

اخلا�صة  والآلـــيـــات  الإنـــــارة  واأبـــــراج 

معاجلة  يف  ت�صاعد  الــتــي  بالبلديات 

ـــــداث اخلــطــرة  وتــرمــيــم خمــلــفــات الأح

وهي  واحلوادث،  والزلزل  كالإنفجارات 

ــارة،  اإن اأبــراج  مياه،  م�صخات  تت�صمن 

مولدات كهربائية، اآلت لتك�صري الباطون، 

حال  يف  املياه  و�صحب  غ�صيل  ماكينات 

حلــام،  ماكينات  طــوفــان،  اأي  حـــدوث 

لق�ض  واآلت  للتك�صري،  كومرب�صورات 

خا�صًا  ق�صمًا  ال�رشكة  ت�صم  كما  احلديد، 

ال�صم�صية  بالطاقة  يتعلق  ما  بكل  يعنى 

وامل�صاريع  والبيوت  الطرقات  واإ�صاءة 

ال�صخمة.

واأ�صار حجازي يف حديث مع »ال�صناعة 

ت�صم  »الــ�ــرشكــة  اأن  اإىل  والإقــتــ�ــصــاد« 

جميع  تلبي  خمتلفة  باأنواع  اأق�صام  عدة 

طلبات الزبائن يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ال�رشكة  قوة  نقاط  اأبــرز  اأن  اأو�صح  واإذ 

د 
ّ
امتالكها لعدة قدرات يف اآن واحد، و�صد

تناف�صية  قــدرات  متلك  ال�رشكة  اأن  على 

والت�صهيالت  الأ�صعار  لناحية  جداً  كبرية 

وال�صالة واخلدمة املوجودة لديها«.

إيمان كبير
الأمـــور  هـــذه  اأن  اإىل  ــازي  ــج ح ولــفــت 

  STAUNCH  « ح�صور  عــّززت  جمتمعة 

الداخلية  الأ�صواق  يف   »MACHINERY
ال�رشكة  حتتل  حــني  ففي  واخلــارجــيــة، 

ز 
ّ
املراتب الأوىل يف ال�صوق اللبنانية،  تتمي

اخلارجية وهذا  الأ�صواق  مبوقع قوي يف 

م�صدر فخر لنا اأن نكون من الذين اأو�صلوا 

�صعار »�صنع يف لبنان« اإىل خمتلف بلدان 

انطباعات جيدة عنه عرب  �صوا 
ّ
العامل وكر

تقدمي اأعلى م�صتويات اجلودة«.

كبري  ولبنان  بال�صناعة  »اإمياننا  وقال: 

  STAUNCH �رشكة  اأ�ص�صنا  ولذلك  جداً، 

اللبنانية  ال�صوق  يف   MACHINERY
ثم  ومن  فيها،  اإمكانياتنا  كل  وو�صعنا 

كالدول  اخلارجية  الأ�صواق  اإىل  انطلقنا 

العربية واأفريقيا ومن ثم الدول الأوروبية 

فروعنا  اإىل  اإ�صافًة  واإيرلندا،  واأ�صراليا 

والــوليــات  زامبيا  اأنــغــول،  اأوغــنــدا،  يف 

املتحدة«.

  STAUNCH« واأ�ــــــــــصــــــــــاف: 

وتو�صع  تــطــور  يف   MACHINERY
م�صتمرين، ف�صنويًا تفتتح فرعًا اأو فرعني 

اإىل  اإ�ــصــافــة  يف الأ�ــصــواق اخلــارجــيــة، 

 3 العام �صنفتح  فروعها يف لبنان. وهذا 

فروع يف اليمن وال�صعودية والنيجر«.

األسواق الخارجية
  STAUNCH« اأن  حــجــازي  واعــلــن 

دائــم  ب�صكل  تتابع   MACHINERY
حيث  وتطوراتها،  اخلارجية  الأ�ــصــواق 

يف  امل�صانع  لأهم  دائمة  بزيارات  نقوم 

خمتلف دول العامل للتعرف اإىل كل جديد 

التحديث،  و  التطوير  كيفية  على  والعمل 

تدريبية  بــدورات  نقوم  اأننا  اإىل  اإ�صافًة 

نعنى  التي  املجالت  مكّثفة يف خمتلف 

بها«.

وراأى اأن وجود ال�رشكة يف عدد كبري من 

التاأثريات  من  يقيها  اخلارجية  الأ�صواق 

ال�صلبية لال�صطرابات احلا�صلة يف الدول 

STAUNCH  MACHINERY .. نجاح لبناني يغزو العالم
حجازي: قدراتنا التنافسية كبيرة 

جعل اجلمع بني اجلودة وال�صعر 

  STAUNCH الأف�صل،  وال�صكل 

MACHINERY ترتبع على عر�ض 

ال�صدارة بني ال�رشكات العاملة 

 ،2004 فمنذ  املعدات.  قطاع  يف 

التنفيذي  رئي�صها  انخراط  ومع 

و�صام حجازي يف جمال عملها، 

التو�صع  طريق  ال�رشكة  ت�صلك 

من دون توقف، اإذ انفتحت على 

اأ�صواق كثرية لت�صويق �صناعتها 

من  كبرية  ت�صم جمموعة  التى 

املعدات. 
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اأ�صعار  انخفا�ض  وانعكا�صات  العربية 

النفط، فبالرغم من تاأثر اأعمالها بالواقع 

ل  العاملية  والأ�صواق  العربي  العامل  يف 

تزال ال�رشكة يف حال من التوازن.

عدم االستقرار
يف  الــ�ــصــنــاعــي  ــاع  ــط ــق ال اأن  واعـــتـــرب 

من  كبرية  جمموعة  مــن  يعاين  لبنان 

التحديات اأبرزها عدم ال�صتقرار الأمني، 

على  ال�رشكات  تواجه  التي  واملعوقات 

عاملة  يد  وجود  وعدم  اجلمارك،  �صعيد 

ومتنعه  ال�صناعي  د 
ّ
تقي التي  والقوانني 

من التطور يف بع�ض الأحيان.

الأمني  ال�صتقرار  عــدم  اأن  اإىل  ولفت 

ي�صعف القدرات ال�رشائية ويفرمل انطالق 

اأن  اإىل  واأ�صار  الأ�صواق.  وي�صل  امل�صاريع 

الثقة  اإ�صعاف  ال�صتقرار  عدم  �صاأن  من 

بالقطاع ال�صناعي يف لبنان على �صعيد 

باأوقات  اللــتــزام  على  ال�صناعي  قــدرة 

اإمكانية  من  يحد  ما  الب�صائع،  ت�صليم 

القطاع للنمو. واأ�صار اإىل اأن ال�صطرابات 

احلا�صلة يف املنطقة والتي ل ميلك لبنان 

القوة للتاأثري فيها اأرهقت ال�صناعيني ول 

احلدودي  ن�صيب  معرب  اإغالق  بعد  �صيما 

الب�صائع  �صحن  اأكــالف  من  رفع   والــذي 

لل�صلع  التناف�صية  ــدرات  ــق ال واأ�ــصــعــف 

اللبنانية يف الأ�صواق اخلارجية«.

تعزيز الثقة
القطاع  اإيالء  اإىل  الدولة  ودعا حجازي 

ومتابعة  ــالزم،  ال الهتمام  ال�صناعي 

مع  تتوا�صل  بحيث  كثب،  عن  م�صاكله 

القطاع  يف  العاملة  الــ�ــرشكــات  اأبـــرز 

اآليات  عــن  وتبحث  امل�صاكل  لتبحث 

البطء  اإن  اإذ  �رشيع،  ب�صكل  ملعاجلتها 

اآفــاق  مــن  يحد  الق�صايا  معاجلة  يف 

قدراتهم  وي�صتنزف  ال�صناعيني  تطور 

خلدمة  �صة 
ّ
مكر تكون  اأن  يفر�ض  التي 

اإقت�صاد بلدهم.

ــودة يف  اجل ــرشورة �صبط  د على �
ّ
و�ــصــد

بهدف  ومراقبتها  ال�صناعي  القطاع 

ــواق  ــص تــعــزيــز الــثــقــة بــالــقــطــاع يف الأ�

�صواء.  حــد  على  واخلــارجــيــة  اللبنانية 

و�صع  ي�صتلزم  ـــر  الأم ــذا  ه اأن  واعــتــرب 

املطلوبة،  للجودة  املعايري  جمموعة من 

ومراقبة اإنتاج امل�صانع ومطابقته لهذه 

بني  امل�صانع  تفرز  وبالتايل  املعايري، 

بحيث  مطابق،  وغــري  للجودة  مطابق 

غري  امل�صانع  مل�صاعدة  اآلية  و�صع  يتم 

املطابقة واإمدادها بالدعم الالزم من يد 

وخمتربات  وقرو�ض  ودرا�ــصــات   عاملة 

د حجازي على اأن 
ّ
لتح�صني اإنتاجها. و�صد

بالقطاع  تنه�ض  قت، 
ّ
طب اإن  اخلطة  هذه 

اللبناين  الإنتاج  اأمــام  الأ�صواق  ع 
ّ
وت�رش

وا�صعًا  جماًل  اأمامه  وتفتح  واأكــرث  اأكرث 

للتطور.

بامل�صتقبل،  تفاوؤله  عن  حجازي  واأعرب 

لنا  رفــيــقــًا  ــفــاوؤل  ــت ال دام  »مـــا  وقــــال: 

بلبنان  ــان  ــالإمي ف عملنا،  م�صرية  يف 

تعمل  لذلك  اأي�صًا،  عليه  والرهان  كبري 

على   STAUNCH  MACHINERY
لبنان  يف  لها  فــروع  وافتتاح  التو�صع 

الإ�صتقرار   
ّ
يعم اأن  اأمــل  على  واخلـــارج، 

والإزدهار يف لبنان. 

 STAUNCH  MACHINERY 

في تطور وتوسع مستمرين، 

فسنويًا تفتتح فرعًا أو فرعين 

في األسواق الخارجية، إضافة 

إلى فروعها في لبنان. وهذا 

العام سنفتح 3 فروع في اليمن 

والسعودية والنيجر«

شّدد حجازي على ضرورة ضبط 

الجودة في القطاع الصناعي 

ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة 

بالقطاع في األسواق اللبنانية 

والخارجية على حد سواء
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»ال�صناعة  مع  حديث  يف  �صو  وك�صف 

مبراحل  ت 
ّ
مــر ال�رشكة  اأن  والإقت�صاد« 

عملها  بــداأت  اإنها  اإذ  التطور  من  عديدة 

با�صترياد اأجهزة ت�صخني املياه من تركيا 

وال�صني، اإل اأن مواجهتها لتحديات كثرية 

اآنذاك دفعها اإىل العمل يف منتجات توليد 

الكهرباء بعد اإقرار وزارة الطاقة لقانون 

لتوليد  ال�صم�صية  الطاقة  اأجــهــزة  ربــط 

الكهرباء ب�صبكة الدولة، الذي اأعطى دفعًا 

كبرياً لل�صوق«.

واعترب اأن ما رافق القرار من خلق اأنظمة 

متويل للموؤ�ص�صات لركيب اأجهزة الطاقة 

اإىل  اأدى  ة، 
ّ

مي�رش قرو�ض  عرب  ال�صم�صية 

ب�صكل  الأجهزة  هذه  على  الطلب  ارتفاع 

من  اإعفاء  فرة  هناك  كانت  حيث  كبري، 

حتقيق  من  ال�رشكات  مّكن  ما  الفوائد، 

من  مكنتها  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  يف  تــوفــريات 

ا�صرداد �صعر اجلهاز  يف وقت ق�صري«.

يف  هــذا  احلكومة  قــرار  »�صاهم  وتــابــع: 

لأهمية  املواطنني  وعي  درجة  ت�صاعد 

عن  ثقافتهم  وتو�صيع  ال�صم�صية  الطاقة 

اإن  اإذ  مهم   
ّ
جد اأمــر  وهــذا  املفهوم،  هذا 

العامل  يف  الأغنى  الــدول  من   
ّ
يعد لبنان 

لناحية الطاقة ال�صم�صية«.

تخطي المعوقات
وك�صف �صو اأن ال�رشكة جلاأت اإىل تطوير 

منتجاتها بهدف تخطي امل�صاكل التقنية 

وم�صاكل ال�صيانة التي كانت تواجهها يف 

وال�صني،  تركيا  من  امل�صتوردة  الأجهزة 

نال  منتجني  وقدمت  ذلــك  يف  فنجحت 

العمل  يتم  فيما  اخــراع  بــراءة  اأحدهما 

على براءة اخراع اأخرى للمنتج الثاين«.

ت�صّنع  حاليًا  ال�رشكة  اأن  �صو  واأعــلــن 

لتدفئة  واأجهزة  املياه  لت�صخني  اأجهزة 

ت�صتخدم  اأجــهــزة  اإىل  اإ�صافة  امل�صابح 

الكبرية  امل�صاريع  يف  الطاقة  لتوليد 

وامل�صت�صفيات والفنادق والنوادي..«.

يف  رت 
ّ
طــــو  Dawtec« اأن  ـــح  واأو�ـــص

�صوق  متطلبات  مع  لتتالءم  منتجاتها 

يف  التطور   « وقــال:  اللبنانية،  البناء 

ملفهوم  امل�صتهلك  قبول  واكــب  القطاع 

اأتى  كما  وجتربتها،  ال�صم�صية  الطاقة 

كنتيجة عمل ال�رشكات يف ال�صوق لناحية 

مقارنة  فالقطاع  وال�صيانة.  الركيب 

Dawtec .. اإلبتكار والتمّيز في قطاع الطاقة المتجددة
ضو: لحماية براءة االختراع

�صلكت Dawtec منذ ن�صاأتها طريق التمّيز، 

اإميانًا من موؤ�ص�صها ومديرها املهند�ض 

اخليار  هو  »التمّيز«  باأن  �صو  و�صام 

ال�صتمرارية  ل�صمان  املتاح  الوحيد 

يف  ال�صوق،  يف  قوي  اإ�صم  وتكري�ض 

ال�رشكة  راأ�صمال كبري ميكن  ظل غياب 

ال�رش�صة  املناف�صات  اأمام  ال�صمود  من 

وعمليات ك�رش الأ�صعار.

 Dawtec وكان ل�صو ما اأراده، ومتّكنت

من حجز مكان  يف وقت ق�صري جداً 

لها بني ال�رشكات الأوىل العاملة يف 

فالتقطت  املتجددة،  الطاقة  قطاع 

وعملت  املنا�صب  الوقت  الفر�ض يف 

على تطوير منتجاتها ف�صجلت براءة 

اخرتاع با�صمها الذي فاز بعدد كبري 

زخمًا  ا�صمها  منح  ما  اجلوائز  من 

قويًا يف ال�صوق.

على الدولة إيالء براءة 

االختراع إهتمامًا أكبر بحيث 

تسلط الضوء أكثر على 

حقوق أصحاب االختراعات 

وواجباتهم

مقابلة



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 147 حزيران 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 19

حديث  قطاع  ال�صناعية  بالقطاعات 

وما ي�صهده من تطور واإجنازات يف وقت 

ق�صري اأمر مهم«.

ولفت اإىل اأن »هناك الكثري من ال�رشكات 

النقطة  من  وتبداأ  القطاع،  تدخل  التي 

 Dawtec منها  انطلقت  الــتــي  نف�صها 

ا�صترياد  عرب  اأي  املماثلة،  وال�رشكات 

املنتجات ال�صينية والركية«. ولفت اإىل 

اأن »هذا قد يخلق �صوق ويزيد من انت�صار 

اأجهزة الطاقة، اإل اأنه قد ي�صبب ردة فعل 

املنتوجات  اإن  اإذ  الزبائن  عند  �صلبية 

امل�صتوردة ل تتمتع باجلودة العالية«.

ز املنتجات
ّ
متي

�صوتك  منتجات  اأن  �صوعلى  د 
ّ
ــد ــص و�

وتتميز  الأوروبية  باملوا�صفات  تتمتع 

بفعاليتها. 

 Dawtec الذي طورته  اأن »املنتج  واأعلن 

نال ترحيبًا كبرياً من قبل الزبائن اإذ اإنه 

م�صاكل  ويعالج  ال�صم�صية،  الطاقة  يوؤمن 

املرتفعة،  املباين  يف  �صيما  ول  كثرية 

حيث يوؤمن ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية مع 

واإ�صفاء  الأ�صطح  م�صاحات  على  احلفاظ 

جمالية على املبنى

كان   Pregola منتج  تطوير  اأن  وراأى 

اإجنازاً مهمًا لل�رشكة اإذ نالت عدة جوائز 

يف م�صابقات عديدة يف لبنان وخارجه 

 Grow myو  GIST – TECH واأبرزها 

مليون   50 مببلغ  فازت  حيث   Business
 Green Mind و  عملها،  لتطوير  لــرية 

.Lebanese Market leaders و Award
واأعرب �صو عن فخره واعتزازه بالأ�صداء 

التي  اجلوائز  عقب  ال�رشكة  نالتها  التي 

اإن ذلك موؤ�رش وا�صح على  اإذ  فازت بها، 

�صريها على خطى �صحيحة حيث ت�صاعد 

�صعيد  على  فقط  لي�ض  ال�صوق  تطوير  يف 

عمل  فر�ض  خلق  �صعيد  على  اإمنا  البيع 

لل�صباب اللبناين.

براءة االختراع
حلث  كثرية  م�صاع  وجــود  اإىل  لفت  واإذ 

اللبنانيني لل�صري يف طريق ت�صجيل براءات 

حكومية،  غري  جمعيات  قبل  من  اخراع 

بهدف  وجامعات  واحتــادات  وم�صارف 

الت�صجيع على البتكار، اأمل من احلكومة 

كان  اأي  القوانني ملنع  تنفيذ  د يف 
ّ
الت�صد

ــة الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون  مــن حمــاول

التي  ــراع  الخ بــراءة  حماية  وبالتايل 

ت�صكل نقاط قوة كبرية لل�رشكات وت�صاهم 

يف تطورها وتو�صعها.

�صيئا من  اأن  اإىل  الإطــار،  هذا  واأ�صار يف 

ي�صعر  اإذ  اللبناين  املبتكر  ي�صيب  اخلوف 

حمفوظ  غري  اخراعه  براءة  يف  حقه  اأن 

القانون،  تطبيق  يف  د 
ّ
الت�صد عدم  نتيجة 

د على �رشورة معاجلة هذه امل�صاألة 
ّ
و�صد

اإذ اإنها تخّفف من البتكارات يف لبنان. 

براءة الخراع  اإيالء  الدولة  ومتّنى على 

ال�صوء  ت�صلط  بحيث  اأكـــرث،  اإهــتــمــامــًا 

الخراعات  اأ�صحاب  حقوق  على  اأكــرث 

وواجباتهم.

مشروع توأمة
وك�صف �صو اأن »�صو تك« قامت بت�صدير 

لكنها  ونيجرييا،  الأردن  اإىل  منتجها 

اأن تتحرك نحو الأ�صواق اخلارجية  اآثرت 

خطوات  �صتت�صمن  وا�صحة  خلطة  وفقًا 

�رشكات  مــع  ــواأمــة  ت م�صاريع  لإقــامــة 

املجاروة  البلدان  يف  املنتج  لت�صويق 

جار  العمل  اأن  واأعلن  اأوىل«،  كمرحلة 

�رشكة  مع  تــواأمــة  م�رشوع  على  حاليًا 

التواأمة  م�رشوع  اأن  واأو�صح  اأوروبــيــة. 

تبادل  �صيتم  اإذ  ال�رشكة  ا�صم  �صيعزز  هذا 

وفتح  الأخـــرى  ال�رشكات  مــع  اخلـــربات 

الأ�صواق اخلارجية اأمام املنتجات«.

واأعرب �صو عن تفاوؤله مب�صتقبل القطاع، 

وتتجه  م�صتمر  تطور  يف  ال�صوق  اإن  اإذ 

بخطى ثابتة اإىل الأمام. وراأى اأن الع�رش 

دة،  
ّ
املتجد الطاقة  ع�رش  �صيكون  املقبل 

فدرجة الوعي لإ�صتخدام الطاقة ال�صم�صية 

وتوليد  وامل�صابح  املــيــاه  ت�صخني  يف 

الكهرباء ترتفع.

 Daw نال المنتج الذي طورته

Tec ترحيبًا كبيرًا من قبل 

الزبائن إذ إنه يؤمن الطاقة 

الشمسية ويعالج مشاكل 

كثيرة وال سيما في المباني 

المرتفعة
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ح�صامي   HZHoussamiه�صام  مدير  اأ�صار 

والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف 

ال�صنوات  مر  على  كانت  »ال�رشكة  اأن  اإىل 

على  فقط  لي�ض  عملها  جمال  يف  اقة 
ّ
�صب

ال�رشق  �صعيد  على  اإمنــا  لبنان  �صعيد 

الأو�صط ككل«. وقال: »HZHoussamiهي 

ال�رشكة الوحيدة يف لبنان وال�رشق الأو�صط 

والكرتون  للورق  ماكينات  ت�صّنع   التي 

بتطورها  ز 
ّ
وتتمي والطباعة.  والبال�صتيك 

خمتلف  من  امل�صتوردة  املاكينات  عن 

اأنحاء العامل حيث تعمل على اأكرث من خط 

اإنتاج واحد«.

لنا  ت�صمح  الكبرية  »خربتنا  ــاف:  ــص واأ�

يطلبها  ماكينة  اأي  و�صناعة  بت�صميم 

حافل  ال�رشكة  �صجل  اأن  كما  ــون.  ــزب ال

عام  اأجنزناه يف  ما  واأبرزها  بالإجنازات 

1992 حيث �صّنعنا خط اإنتاج اأوتوماتيكي 
ملحارم املراحي�ض، وكان فخراً  لل�صناعة 

الوطنية اللبنانية حيث مت ت�صنيع املاكينة 

يف لبنان قبل ابتكارها يف اأوروبا«.

إبتكار وفرادة
اإجنازاً  ال�رشكة حققت  اأن  وك�صف ح�صامي 

اآخر حيث قامت بت�صنيع ماكينة لت�صنيع 

الورق القابل لإعادة التدوير«.

ال�رشكة  ميزا  والفرادة  »الإبتكار  وتابع: 

تنتظر  ل   HZHoussamiفـ كبري،  حد  اإىل 

املاكينات  ت�صاميم  وانت�صار  املعار�ض 

اإمنا تبتكر ت�صاميم خا�صة  ل�صتن�صاخها، 

مهند�صني  عملها  فريق  يف  ت�صم  اإذ  بها 

ميكانيكيني«.

و�صّدد على اأن »ال�رشكة اكت�صبت ثقة زبائنها 

مع  املناف�صة  جعل  ما  ال�صنوات،  مر  على 

م�صابهة  ملاكينات  امل�صتوردة  ال�رشكات 

ال�رشكة  تقدم  حني  ففي  معدومة،  �صبه 

كفالة يف معداتها ت�صل اإىل ثالث �صنوات، 

 24  /24 ال�رشكة  ال�صيانه يف  يعمل فريق 

ما يعطي اطمئنانًا وراحة بال للزبون«. 

خطة إقتصادية
ت�صدر  ال�رشكة  اأن  اإىل  ح�صامي  لفت  واإذ 

اإىل الأ�صواق الأفريقية والعربية،  اإنتاجها 

اأمــن  اإىل  بحاجة  »ال�صناعة  اأن  اعترب 

باعراف   « وقال:  تنمو«.  لكي  وا�صتقرار 

لها،  اللبنانية ل مثيل  اإن اجلودة  اجلميع 

لكن عدم ال�صتقرار يخيف امل�صتثمرين اإذ 

على  اللبناين  بقدرة  الت�صكيك  اإىل  يدفعهم 

تاثرياً  يحمل  وهــذا  بالتزاماته،  الإيفاء 

والإقت�صاد  ال�صناعي  القطاع  على  كبرياً 

ب�صكل عام«. وراأى ح�صامي �رشورة بحث 

خطة اإقت�صادية و�صناعية وجتارية تعيد 

الإمكانيات  كل  ميلك  الذي  بلبنان  الثقة 

اإف�صاح  اإىل  ودعــا  �صناعيًا.  بلداً  ليكون 

ــراز  لإب اللبناين  ال�صباب  اأمـــام  املــجــال 

القطاع  تنمية  يف  وقــدراتــه  اإمكاناته 

الرغم  »على  وقــال:  قــدمــًا.  به  وامل�صي 

ح�صارته،  تعك�ض  بلد  اأي  �صناعة  اأن  من 

املتعاقبة  احلــكــومــات  تعر  مل  لــالأ�ــصــف 

بل  ــالزم.  ال الهتمام  ال�صناعي  القطاع 

ال�صياحي  بالقطاعني  الهتمام  اآثـــرت 

القطاع  على  نراهن  ل  ملاذا  والتجاري. 

ذات  اللبنانية   املنتجات  ال�صناعي؟ 

جودة عالية ومنت�رشة يف معظم الأ�صواق 

اخلارجية. ما يعني اأن القطاع ممتاز وما 

البلد  يف  �صناعية  ثقافة  فقط  نحتاجه 

دعم  اإىل  واملواطنني  امل�صوؤولني  تدفع 

القطاع على حد �صواء«.

واعترب ح�صامي اأن دعم الدولة لل�صناعيني 

وم�صاندتهم هو ال�صبيل للنهو�ض بالقطاع 

رقمًا  لبنان  وجعل  امل�صتويات  اأعلى  اإىل 

العامل.  خريطة  على  ال�صناعة  يف  �صعبًا 

من  كثري  وحلم  حلمي  »هذا  قائاًل:  وختم 

وباإذن  لنحققه  جنهد  ونحن  ال�صناعيني، 

اهلل �صيتحقق يف يوم من الأيام«.

HZHoussami.. أكثر من نصف قرن من الفرادة واالبتكار
حسامي: سجّلنا حافل باإلنجازات

قرن،  ن�صف  من  اأكرث  قبل 

ل�صناعة   HZHoussami اأب�رشت 

لتبداأ  النور،  الورق  ماكينات 

معها رواية �رشكة يفخر لبنان 

وحتى   1952 فمنذ  باإجنازاتها. 

اليوم يرافق البتكار  ال�رشكة 

لتحديث  بجد  عملت  التي 

التطور  مع  متا�صيًا  اآلتها 

فاأ�صافت  العامل  �صهده  الذي 

وقطعًا  اإلكرتونية  اأدوات  اإليها 

اأخرى ادت اإىل حت�صني طاقتها 

اإ�صافة  و�رشعتها،  الإنتاجية 

من  جديدة  اأنواع  �صنع  اإىل 

ماكينات التو�صيب والتعبئة.

بقيت  البتكار،  جانب  واإىل 

رفيقة  اأعوام  طيلة  اجلودة 

التي  ال�رشكة،  لإنتاج  دائمة 

اأولوياتها  �صلم  يف  و�صعتها 

لتقدمي  �صبطها  على  وعملت 

اإنتاج ي�صاهي مبزاياه الإنتاج 

الأوروبي.

اعتبر حسامي أن دعم الدولة 

للصناعيين ومساندتهم هو 

السبيل للنهوض بالقطاع 

إلى أعلى المستويات وجعل 

لبنان رقمًا صعبًا في الصناعة 

على خريطة العالم



Beirut - Lebanon T: 961 1 851147   
M: 961 3 864937 - 70 626625

E: info@hzhoussami.com   
hisham_houssami@hotmail.com   
Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing





Location: N: 33° 51‘ 41.4” - E: 035° 32’ 47.7” :املــوقع 

Authorized Signature : Osmat M. Hassan
C.R.: 40640 Baabda

�ملفو�س بالتوقيع: ع�ضمت حممد ح�ضان

رقم �ل�ضجل �لتجاري:  ٤٠٦٤٠ بعبد�

�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.

�ضناعة �لرب�د�ت ورفوف �ل�ضوبر ماركت وجتهيز�ت �ملطاعم 

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

E-mail :  lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

ADDRESS العنوان

ACTIVITY الن�شاط

�ل�ضويفات - خلدة - �لطريق �لعام - �ضنرت ليفكو

هاتف : 8٠٠١52/3 )5( ٩٦١ -  فاك�س :8٠٠١5٤ )5( ٩٦١ 

خليوي: ٦53١٩٤ 3 ٩٦١

Choueifat -  Khaldieh - Main Road - Lifco Center
Tel : 961 (5) 800152/3 - Fax : 961 (5) 800154
Mobile: 961 3 653194

�لعالمة �لتجارية

TRADE MARKS
�لقيا�ضات

SIZES
�ملو��ضفات

SPECIFICATION
�ل�ضنف

ITEMS
�لبند �جلمركي

H.S Code

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة الرفوف والستاندات خاص السوبر ماركت واملطاعم
 Manufacturing of Shelves for Supermarket 

Resturants &

84.19.89.00

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة البرادات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Supermarket & Restaurants 

Refrigerators.

84.18.30.00

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة رفوف مستودعات، حتهيز كافة احملالت التجارية
 Manufacturing of Store Shelves, Shop Fitting & Display

44.16.00.10

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج
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العراق،  اىل  توجهت  اللبنانية  ال�صواق 

وم�رش،  العربية  الـــدول  اىل  ثــم  ومــن 

ال�رشقية  ـــا  اوروب اىل  بعدها  لتنتقل 

وافريقيا. 

وا�صار اىل ان طريق جناح ال�رشكة كان 

انها  ال  الكبرية،  بالتحديات  حمفوفواً 

خيار  اي  هناك  يكن  مل  لأنــه  ا�صتمرت 

اآخر، فتخطت ال�صعوبات وو�صلت اىل بر 

الأمان. ولفت اىل ان ابرز التحديات التي 

امل�صاريع، فكانت  واجهتها كان متويل 

ال�رشكة يف بداياتها اذا ا�صتلمت م�رشوعًا 

فال  متويله،  يف  م�صاكل  تواجه  لتنفذه 

ثقة  كانت  حني  يف  بحوزتها  راأ�صمال 

بالقطاع  مــعــدومــة  �صبه  املــ�ــصــارف 

ال�صناعي واحل�صول 

عــلــى قــرو�ــض امــر 

ــب. واو�ـــصـــح  ــع ــص �

كثرية  حتــديــات  ان 

واجـــهـــت الــ�ــرشكــة 

حتدي  اىل  ت�صاف 

ــل، وميــكــن  ــمــوي ــت ال

بعدم  اخــتــ�ــصــارهــا 

وانقطاع  ال�صتقرار 

الكهربائي  التيار 

الذي  العمل  وقانون 

بحق  جمحفًا  ــان  ك

ــق  ــح املــــوظــــف وب

�صاحب العمل...  

سّلة من الخدمات
ز mecanix �صاهم يف 

ّ
واعترب عبيد ان متي

التناف�صية  قدراتها  وعّزز  عملها  تنمية 

ما  ظل  يف  الوروبيني  مناف�صيها  امام 

يتمتعون به من قدرات انتاجية وجودة 

»تتميز  وقــال:  تناف�صي.  و�صعر  عالية 

اخلدمات  من  �صّلة  بتقدميها   mecanix
الر�ــض  الــزبــون  يقدم  بحيث  للزبون، 

 mecanix فتقوم  مل�رشوعه  وت�صوره 

والبناء  والهنغارات  اخلرائط  بــاإعــداد 

وغرف التربيد، فت�صلم �صاحب امل�رشوع 

م�رشوعه جاهز يف وقت ق�صري وتقدم له 

خدمات ما بعد البيع«.

من  مكننا  ــز 
ّ
الــتــمــي »هـــذا  وا�ـــصـــاف: 

ــواق  ــص ال� يف  �صيما  ل  ــرار،  ــم ــت ــص الإ�

اخلارجية حيث ل ميلك ا�صحاب روؤو�ض 

بكل  للقيام  الكافية  املعرفة  ــوال  الم

mecanix  اخلربة  هذه العمال، فت�صع 

ال�صنني  اكت�صبتها على مر ع�رشات  التي 

افكار وروؤيتها  لهم  يف خدمتهم وتقدم 

للعمل«.

لوبي صناعي
وعي  خلق  �ــرشورة  على  عبيد  و�صدد 

ال�صعب  يتعرف  بحيث  �صناعية  وثقافة 

اللبناين على �صناعته حيث باإ�صتطاعته 

ان يكون عن�رشاً موؤثراً يف النهو�ض بها 

اذ  قدراتها،  وتعزيز 

الــدولــة  قــــدرات  ان 

هـــذا  يف  حمــــــدود 

وال�صناعي  الطــار، 

ــض  ــافــ� ــن ــل وي ــم ــع ي

اي  ــاب  غــي ــل  ظ يف 

تدعم  حني  يف  دعم 

حــكــومــات الــبــلــدان 

قطاعها  الخـــــرى 

ال�صناعي على اعلى 

امل�صتويات. 

ان  ـــــــــد  اك واذ 

التي  ال�صطرابات 

املنطقة  تواجهها 

ال�رشكة  يجعل  النفط  ا�صعار  وانخفا�ض 

نحو  جــديــد  انــفــتــاح  اي  على  تتحفظ 

ال�صواق اخلارجية، �صدد على ان ال�رشكة 

كعادتها �صتبقى �صامدة يف ظل الركود 

املحافظة  بهدف  ال�صواق  ت�صهده  الذي 

تتمتع  التي  الب�رشية  مــواردهــا  على 

مدى  على  اكت�صبتها  كبرية  بــخــربات 

ميكنها  ل  وبالتايل  ال�صنني،  ع�رشات 

التفريط بها.

الت�صامن  اىل  ال�صناعيني  عبيد  ودعــا 

وت�صكيل لوبي �صناعي �صاغط ي�صتطيع 

حث الدولة على العمل وو�صع خطة واآلية 

النفتاح  من  ال�صناعي  القطاع  متكن 

على مزيد من ال�صواق اخلارجية.

                    ..37 عامًا من التمّيز
عبيد: لتشكيل لوبي صناعي ضاغط

Mecanix

 Mecanix ساهم تمّيز 

في تنمية عملها وعّزز 

قدراتها التنافسية امام 

منافسيها االوروبيين 

في ظل ما يتمتعون به 

من قدرات انتاجية وجودة 

وعالية وسعر تنافسي

والتو�صع«  »التطور  رافق 

�رشكة mecanix طيلة 37 عامًا، 

عملها  بداأت  التي  فال�رشكة 

 1978 عام  التربيد  جمال  يف 

�صهدت تطوراً كبرياً يف عملها، 

اليوم بني  يتنوع  ا�صبح  الذي 

الربادات،  و�صناعة  ال�صيانة 

غرف التربيد، لوحات الكهرباء 

والهنغارات.

ا�صا�صي  عامل  النجاح«  على  »ال�رشار 

وقف خلف جناح mecanix التي تعطي 

ال�صناعي  طــمــوح  عــن  مــثــاًل  اف�صل 

الكثرية.  لل�صعاب  وحتــديــه  اللبناين 

فوفقًا ملدير ال�رشكة ا�صعد عبيد واجهت 

ال�رشكة الكثري من التحديات التي �صكلت 

ما  ان  ال  امامها،  حقيقية  �صعوبات 

جعلها ت�صتمر هو النفتاح على ال�صواق 

اخلارجية، فكانت كلما اقفل يف وجهها 

ن 
ّ
اأم ما   « وقال:  اآخراً.  بابًا  فتحت  بابًا 

ا�صتمراريتنا حتى اليوم هو الت�صدير، اذ 

كان مبثابة املنقذ لنا يف ظل ما يعي�صه 

لبنان من عدم ا�صتقرار.  ففي حني كانت 

يف  ة 
ّ
جم �صعوبات   mecanix تواجه 



E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

جبل لبنان - بعبد� - �حلازمية - �لطريق �لدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ ٩5٠8٦٦ 5 ٩٦١ - 278٠5٠ 3 ٩٦١ - 23١٤٩8 ٩ ٩٦١ - فاك�س: ٩528٦٦ 5 ٩٦١ - �س.ب: ١٦٦ �حلازمية

Cold rooms

Chillers & cooling units

Processing plant Steel structure
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اهتمام  حرفو�ض  ح�صن  ال�رشكة  مبيعات  مدير  وعزا 

اإىل موقعه اجلغرايف  لبنان  ال�رشكة  بال�صتثمار يف 

وبالتايل  الأو�صط  لل�رشق  مدخاًل  منه  يجعل  الــذي 

يوؤمن انفتاح ال�رشكة على �صوق �صخمة.

�صمنت   AFA منتجات  جودة  يف  الزبائن  »ثقة  اأن  اإىل  واأ�صار 

وقال:   .»1996 العام  لبنان  يف  انطالقتها  منذ  ا�صتمراريتها 

»ويعرف عن AFA جودة اإنتاجها العالية، اإذ طوال �صنوات عملنا 

ال�رشكة بوقوفها  اأي عيوب. كما تعرف  مل تلحظ يف منتجاتها 

على  جتاههم  م�صوؤولياتها  ل 
ّ
وحتم زبائنها،  جانب  اإىل  الدائم 

اأكمل وجه، وهذان الأمران عّززا ولء الزبائن لها و�صكال دافعًا 

لبذل اأق�صى اجلهود خلدمتهم ب�صكل اأف�صل«.

بال�صناعة  البع�ض  يبديها  التي  الثقة  »لعدم  حرفو�ض  واأ�صف 

من  ال�رشكات  من  كبري  عدد  ومتّكن  جناحها  رغم  اللبنانية، 

احلفاظ على �صجالتها نا�صعة البيا�ض جلهة جودة اإنتاجها«.

واو�صح ان »اجلودة موجودة يف ال�صناعة اللبنانية ال ان الثغرة 

يف  �صفافية  �ض 
ّ
يكر الــذي  امل�صتهلكني  مع  التوا�صل  يف  تكمن 

العالقة بني ال�رشكة والزبائن جتعلها حمط ثقتهم.

تزوير المنتج
تواجه  التي  الأ�صا�ض  امل�صكلة  هو  »التزوير  اأن  حرفو�ض  وك�صف 

عمل ال�رشكة يف لبنان، حيث يتم تقليد املنتج ب�صكل كامل جلهة 

ال�صكل اخلارجي، ما ي�صتت امل�صتهلك ويدفعه اإىل �رشاء املنتجات 

رة لأنها اأقل �صعراً ظنًا منه اأنها تتمتع باجلودة نف�صها«.
ّ
املزو

حيث  جداً،  �صيئة  م�صاربات  حتوي  اللبنانية  »ال�صوق  وا�صاف: 

يعمل بع�ض التجار بعيداً كل البعد عن منطق الت�صويق وخدمة 

متدنية  جــودة  ذات  مبنتجات  الأ�ــصــواق  فيغرقون  امل�صتهلك، 

ال�رشكات  وبكل  بنا  كبرية  ا�رشاراً  يلحق  ما  منخف�صة  وا�صعار 

التي تلتزم معايري معينة يف عملها«.

دور الحكومة
امل�صتهلك  العمل على حماية  اأن على »احلكومة  وراأى حرفو�ض 

توعية  حمالت  واإطـــالق  اجلمركية  الرقابة  تعزيز  عرب  اأكــرث 

ر قبل �رشائه ومالحقة 
ّ
للمواطنني متكنهم من ك�صف املنتج املزو

رة«.
ّ
جي املنتجات املزو

ّ
مرو

املرفاأ  من  الب�صائع  تخلي�ض  عملية  تكون  اأن  ومتنى 

عليه  هي  مما  اأ�ــرشع  واملــطــار 

الآن، اإذ اأن واقعها احلايل يوؤخر 

اإىل  الب�صاعة امل�صتوردة  و�صول 

الإيفاء  من  ويحرمها  ال�رشكات 

باإلتزاماتها ما ينعك�ض �صلبًا على 

حتر�ض  التي  بزبائنها  عالقتها 

ت�صوبها  األ  عــلــى  احلــر�ــض  كــل 

�صائبة«.

»الو�صع  اأن  على  حرفو�ض  د 
ّ
و�صد

الأمني يف لبنان واملنطقة يفرمل 

ع 
ّ
التو�ص ال�رشكة«. خطط  ت�صعها  التي  املتعددة 

ع داخل لبنان 
ّ
وقال: »ال�رشكة تعمل �صمن خطة وا�صحة للتو�ص

عرب فتح فروع يف اجلنوب وال�صمال والبقاع، ويف العامل العربي. 

وحاليًا هناك ات�صال يومي مع ال�صوق العراقية واجلزائرية، لكن 

ال�صطرابات احلا�صلة تدفعنا اإىل الروي«.

 AFA.. 19 عامًا من الجودة والثقة في لبنان
حرفوش: لتعزيز الرقابة

املتابعة الدائمة والدقيقة للزبائن وجودة الإنتاج، 

يف  مرموق  مركز  احتالل  من   AFA �رشكة  مكنتا 

العاملة يف بيع قطع غيار  ال�رشكات  ال�صوق بني 

ملولدات الكهرباء على مدى 19 عامًا.

فال�رشكة التي انطلقت قبل 28 عامًا يف اأمريكا 

مهما  زبائنها  حاجات  لتلبي  اإنتاجها  طّورت 

الأ�صواق  نحو  وتو�ًصعت  وتنوعت،  اختلفت 

اخلارجية عرب اإن�صاء فروع لها يف دول متعددة 

اأبرزها املك�صيك، اأ�صرتاليا، ولبنان.

تعمل AFA ضمن خطة 

واضحة للتوّسع داخل لبنان 

وخارجه عبر فتح فروع في 

الجنوب والشمال والبقاع، 

وفي العالم العربي
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»�رشكة  ان  اىل  �صوايا  جوزيف    BEAM �رشكة  مدير  ا�صار 

BEAM  هي اكرب �رشكة م�صنعة لأجهزة التنظيف )ال�صحب( 
»ال�رشكة  ان  اىل  ولفت   .1957 �صنة  منذ  العامل  يف  املركزي 

متلك انواع وحدات الطاقة والإك�ص�صورات للحاجات العاملية. 

وقد عملت اأجهزة BEAM  للتنظيف   )ال�صحب( املركزي وقد 

اأعتربت لالإ�صتعمال ال�صحي«.

وك�صف ان ت�صميم ال�رشكة للم�صفاة املزدوجة الن�صجة، يزيل 

98،9 % من كل الأجزاء بحجم 2 ميكرون Micron  اأو اكرث، 
العامل  »هــذا  ان  واعترب  ال�صحية«.  املراكز  يف  وبالأخ�ض 

�رشوري للق�صاء على البكترييا، وعلى اللرجني وعلى غبار 

  BEAM »جهاز  ان  على  و�صدد  مثال«.  كال�صو�ض  احل�رشات 

للتنظيف )ال�صحب( املركزي يتفوق مب�صتواه على باقي اأجهزة 

الب�رشة،  خاليا  الأحمر،  الدم  كخاليا  مثاًل  العادية  ال�صحب 

وخاليا اخلمائر، وخاليا العفن، والغبار امل�رشة للرئة«.

Beam.. اإلبتكار في صناعة أجهزة التنظيف المركزي

مقابلة



 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية  

هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+ - خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١+

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

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

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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�ض املرحوم ال�صيخ 
ّ
خالل تلك املرحلة، اأ�ص

ا 
ً
اأبو جمال الدين ح�صن اأبو اإبراهيم م�صنع

عرف 
ُ
ا لإنتاج املدافئ يف را�صيا ي

ً
متوا�صع

ا 
ً
م�صتخدم ال�صيخ،  جبل  مدافئ  با�صم 

العمل  ومعتمًدا  وب�صيطًة،  متوا�صعًة  ًة 
ّ
عد

�صفائح   
ّ

َق�ض يف  كامل  ب�صكل   
ّ

اليدوي

وزخرفتها؛  وجمعها،  ها 
ّ
وطي احلــديــد، 

ام واأ�صابيع خرجت 
ّ
حّتى اإذا ما انق�صت اأي

حّلة من  اأبهى  يديه يف  املدفاأة من بني 

حيث الإتقان واجلمال. 

يف  حممود  ريدان  املوؤ�ص�صة  مدير  واأ�صار 

حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإىل اأن 

ة تطوير �صناعة املدافئ بداأت مع 
ّ
»عملي

دخول الكهرباء اإىل قرى را�صيا. فاأدخلت 

واملخرطة،  الكهربائية  التلحيم  اآلـــة 

ــة مثل 
ّ
ــي ــاف ــص اإ� ــيــفــت مــنــتــجــات  واأ�ــص

املازوت/  التي تعمل على  »ال�صوبيات« 

الغاز«. ولفت اإىل اأنه »بعد اإنتهاء احلرب 

ة على 
ّ
ة، وانفتاح املناطق اللبناني

ّ
اللبناني

وال�صالم،  الأمن  وعودة  البع�ض،  بع�صها 

بداأت مرحلة جديدة يف �صناعة املدافئ 

ماتها اإقبال اجليل 
ّ
بحيث كانت اأبرز مقو

اجلديد على هذه احلرفة«.

مكامن القوى
والت�صميم  »بالثبات  اأنه  حممود  وك�صف 

من  الب�صيط  الإرث  هذا  ل 
ّ
حتو والطموح، 

بتاأمني   
ّ
تهتم ة 

ّ
اإكتفائي ة 

ّ
حملي حرفة 

تكاد  باردة  ملنطقة  التدفئة  »�صوبيات« 

اأن  قــادرة  �صة 
ّ
موؤ�ص اإىل  معزولة،  تكون 

 وتكرب 
َ
ة، واأن تنمو

ّ
ت�صمد يف �صوق تناف�صي

امتداد  على  ني 
ّ
اللبناني منازل  لتدفئ 

م�صاحة الوطن«. 

�صة 
ّ
وقال: »متّثلت مكامن القوى يف املوؤ�ص

ثابتة  ة 
ّ
اإنتاجي قاعدة  من  انطلقت  باأّنها 

املهرة  العمال  قوامها ب�صع ع�رشات من 

املتمّكنني املخل�صني لعملهم. كما �صكلت 

واملــعــرفــة،  بالعلم،  ـــربات  اخل مــراكــمــة 

والتجارب، والختبارات، وال�صتفادة من 

ما 
ّ
�صي ول  ال�صناعة،  يف  جديد  ر 

ّ
تطو كّل 

ات جديدة ت�صاعد يف ت�رشيع 
ّ
يف �رشاء معد

الإ�صافة  الكلفة،  وخف�ض  الإنتاج  ة 
ّ
عملي

اقة، وال�صعي الدائم 
ّ
اإىل الإدارة احلذقة التو

ل�صلعة متكنت من  لتحقيق قيمة م�صافة 

ول  املجاورة،  ة 
ّ
العربي الأ�صواق  اخراق 

�صيما الباردة منها مثل: �صوريا واْلردن، 

الوليات  مثل  ة 
ّ
الأجنبي الأ�صواق  وبع�ض 

ة«.
ّ
املتحدة الأمريكي

عصر ذهبي
دخلت  �صة 

ّ
»املوؤ�ص اأن  حممود  واعــتــرب 

 
ّ
الــعــدو انــدحــار  بعد   

ّ
الــذهــبــي ع�رشها 

عام  يف  لبنان  جنوب  من   
ّ
الإ�رشائيلي

ة 
ّ
القانوني الــرخــ�ــصــة  ونيلها    2000

العام  يف  ال�صيخ  جبل  مــدافــئ  مل�صنع 

الأمــر  ال�صناعة  وزارة  قبل  من   ،2002
دت 

ّ
وج�ص اأ�صا�ض،  ل 

ّ
حتو نقطة  �صّكل  الذي 

نه�ض  ا 
ً
م�رشوع اجلديدة  النطالقة  هذه 

 يف را�صيا خالًقا فر�ض 
ّ
باملجتمع الريفي

الدائمني  ال 
ّ
العم من  لعدد  اإ�صافية  عمل 

واملياومني«.

ــّل ما  ــح اأنـــه »عــلــى الــرغــم مــن ك ــص واأو�

 
ّ
عام ب�صكل  ة 

ّ
اللبناني ال�صناعة  تواجهه 

اللبنايّن  الــريــف  يف  املــدافــئ  و�صناعة 

على  القيمون  اآثــر  اخل�صو�ض  وجه  على 

املوؤ�ص�صة ال�صمود والبقاء، ل بل كان لهم 

�صات التي 
ّ
ال�رشف يف اأن يكونوا من املوؤ�ص

املهجرة  القرى  اأبناء  اإعادة  يف  �صاركت 

اإىل منازلهم على اأثر عدوان مّتوز 2006، 

وذلك بتاأمني »�صوبيات« التدفئة املنزلية 

ة«.
ّ
بالتعاون مع املنّظمات الدولي

مع  ر 
ّ
»تــطــو املوؤ�ص�صة  عمل  اأن  وراأى 

ال�صوق  يف  �صواء  عليه،  الطلب  ازديـــاد 

ة حتى 
ّ
اأم يف الأ�صواق اخلارجي ة 

ّ
اللبناني

 2011 عــام  يف  ة 
ّ
ال�صوري الأزمـــة  ن�صوء 

الأمم  منّظمة  مع  املوؤ�ص�صة  عملت  بحيث 

اإ�ــرشار  و  بتحدٍّ   )UNHCR( املتحدة 

ة 
ّ
وت�صميٍم ورهاٍن باأّن ال�صناعة اللبناني

م�صاف  يف  تكون  لأن  لة 
ّ
وموؤه ناجحة 

ال�صناعات الأجنبية، وجنحت يف حتقيق 

اأكــرث من م�رشوع مع  اأجنــزت  فقد  ذلــك، 

وذات  ة 
ّ
قيا�صي )UNHCR( يف �رشعة  ال 

ا«.
ًّ
موا�صفات تقنية عالية جد

غدت   »املوؤ�ص�صة  اأن  حممود  اعترب  واإذ 

يف  ة 
ّ
ال�صناعي �صات 

ّ
املوؤ�ص  

ّ
ــم اأه ــدى  اإح

عن  ـــرب  اأع الــتــدفــئــة«،  �صناعة  جمــال 

املوؤ�ص�صة  تعمل  اإذ  بامل�صتقبل،  تفاوؤله 

مبوا�صفات  جــديــٍد  م�صنٍع  بــنــاء  على 

ة وتقنيات تتفق مع معايري اجلودة 
ّ
عاملي

ادخال �صناعات  يتم  و�صوف  ة، 
ّ
الأوروبي

مثل  للبيئة  �صديقة  اقت�صادية  جديدة 

 Wood Boilerو  Wood Pellet Stoves
.Stoves

مدافئ جبل الشيخ... قمة في اإلبداع
محمود: مصنع جديد بمواصفات عالمّية قريبًا

مع بدايات القرن املا�صي، ويف 

منت�صف العقد الثالث منه، ويف 

مدينة  �صتاء  مواجهة  �صبيل 

اأبناء  بداأ بع�ض  القار�ض،  را�صيا 

اأن  ميكن  ما  بت�صنيع  را�صيا 

�صتائهم، حماولني  جليد  يك�رش 

مواد  من  توّفر  مّما  ال�صتفادة 

ال�صعب،  الزمن  ذلك  يف  اأولّية 

األ  اآنداك  املتوّفر  الوقود  ومن 

اأو  املدفاأة  فكانت  احلطب؛  وهو 

الوجاق.





م�ؤ�ص�صة اأحمد ح�صن �صالح

للتجارة وال�صناعة

AHMAD SALEH EST.

Saida - Lebanon - Ghazieh
Tel: 961 7 221789 - 221790 - TelFax: 961 7 222330  - Mobile: 961 3 884385   

P.O.Box: 423 Saida - E-mail: hsaleh52@hotmail.com
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امل�صانع  حركة  لبنان  يف  الإعمار  حول  ملف  يف  والقت�صاد«  »ال�صناعة  جملة  حلظت 

املتخ�ص�صة بهذا القطاع، ليتبنّي من خالله التطور الذي طراأ على الن�صاط العمراين عامة، 

 2011 �صنتي  عن  ملحوظًا  تراجعًا  العام  هذا  �صهدت  لبنان  الإعمار يف  اأن حركة  علمًا 

و2012، من جراء الظروف الإقليمية العامة التي اأدت اىل �صعف يف ميزانيات املوؤ�ص�صات 

الإعمارية وتراجع حركة الطلب يف مقابل زيادة العر�ض. ويلحظ امللف من خالل اللقاءات 

التي اأجريت العر�ض والطلب اخلارجي على مواد البناء اللبنانية وعلى �صناعة اآلت البناء. 

التكاليف والر�صوم. وعلى الرغم من عدم  اليد العاملة وغالء  اأجور  ارتفاع  بالإ�صافة اىل 

وجود اإح�صاءات دقيقة بنّي العر�ض والطلب خالل العام 2013 اإل ان الطلب على ال�صقق 

والعقارات للتاأجري ارتفعت اأكرث. 

يرتيثون  الذين  امل�صتثمرين  بن�صاط   2013 العام  لبنان يف  الإعمار يف  وارتبطت حركة 

ومدى  ال�صورية،  الحداث  اىل  الوىل  الدرجة  يف  المر  ويعود  العقارات،  �رشاء  قبل  كثرياً 

تاأزم الو�صاع ال�صيا�صية يف لبنان، المر الذي يجِنّب اي م�صتثمر عربي او حتى اجنبي 

من التوجه اىل لبنان، وخو�ض غمار ال�صتثمار فيه، بالإ�صافة اىل عدم اإمتالك املواطنني 

لالموال الالزمة ل�رشاء اي عقار او منزل، مع الرتفاع الخري ل�صعار ال�صقق الذي ي�صهده 

لبنان يف الأونة الأخرية. 

ونتيجة تريث امل�صتثمرين وانح�صار حركة ال�صياحة و�صعف النمو القت�صادي لوحظ تراجع 

يف احلركة واثر �صلبًا القطاع العقاري يف لبنان ، حيث تراجع عدد املبيعات العقارية نحو 

18،9 يف املئة، مقابل تراجع قيمة املبيعات نحو 22،5 يف املئة. 
ان تراجع عدد املبيعات العقارية قد يكون مرتبًطا بال�صعار ومدى تفاوتها من منطقة اىل 

اآلف دولر، وذلك   4 اآلف دولر واخرى   3 ارا�ٍض املرت املربع فيها ي�صاوي  اخرى، فهناك 

بح�صب الحياء، اما خارج بريوت فان ال�صعار ادنى من ذلك، ويتم ت�صنيف ال�صعار بح�صب 

كثافة ال�صكان والتجارة، بخالف �صيعة ل حياة عملية فيها، و �صهدت العقارات تراجًعا 

ملحوًظا يف مبيعها.

وياأتي تراجع قطاع العقارات يف لبنان ب�صبب احلالة المنية بالإ�صافة اىل ارتفاع 

التكلفة لتلك العقارات، لن ا�صعار احلديد ارتفعت والبولد واملواد الولية 

وال�صناعية، ويف لبنان ل مييز النا�ض بني اختالف ال�صعر ب�صبب الكلفة 

او ب�صبب الطلب، وهما خمتلفان لن اليوم الرتفاع العام للعقارات 

عائد لرتفاع التكلفة، ومن ناحية الطلب الرتفاع �صئيل جًدا ال 

مبناطق معينة كبريوت منها ال�رشفية وفردان وغريها، ولكن 

يف املناطق الخرى الرتفاع عائد للتكلفة. 

حركة إعمار لبنان تنتظر الظروف 
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ملف االإعمار

القطاعات  �صادرات  معظم  حال  كما 

�صادرات  �صجلت  ال�صناعية، 

تراجعًا  والإ�صمنت  اجلب�ض  م�صنوعات 

وبلغت   .2014 عام  خالل  متوا�صاًل 

قيمة ال�صادرات خالل عام 2014 35.6 

مليون دولر، مقابل 43.8 مليون دولر 

8.2 مليون  2013، اي براجع  يف عام 

دولر )18.7 %(

ا�صا�صية  ا�صواقًا  العربية  الدول  و�صكلت 

قيمة  بلغت  اذ  ال�صادرات،  لهذه 

ال�صادرات اليها 22.6 مليون دولر عام 

القريقية  الأ�صواق  وا�صتوردت   ،2014
غري العبية ما قيمته 8.8 مليون دولر، 

والأ�صواق الوروبية 2.8 مليون دولر، 

دولر،  الف   811 المريكية  والأ�صواق 

 374 العربية  غري  الأ�صيوية  والأ�صواق 

الف دولر.

العام  مدار  على  ال�صعودية  وت�صدرت 

الأ�صواق امل�صتوردة مل�صنوعات اجلب�ض 

حجم  وبلغ  لبنان،  من  والإ�صمنت 

مليون   10 ا�صواقها  اىل  ال�صادرات 

دولر عام 2014.

اجلب�ض  م�صنوعات  �صادرات  �صجلت 

الأول  الف�صل  تراجعًا خالل  والإ�صمنت 

اىل  انخف�صت  حيث   ،2014 العام  من 

مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   9.2
بـ9.9 مليون دولر خالل الف�صل الأول 

ال�صعودية  وت�صدرت   .2013 عام  من 

قيمة  بلغت  حيث  امل�صتوردة  الأ�صواق 

مليون   1.5 ا�صواقها  اىل  ال�صادرات 

دولر،  مليون  بـ1.2  قطر  تلتها  دولر، 

ثم الكويت بن�صف مليون دولر.

 2014 ني�صان  �صهر  يف  ووا�صلت 

�صادرات م�صنوعات اجلب�ض والإ�صمنت 

دولر  مليون   2.9 �صجلت  اذ  تراجعها 

ني�صان  يف  دولر  مليون   3.4 مقابل 

�صدارة  ال�صعودية  واحتلت   .2013
دولر،  الف  بـ476  امل�صتوردة  الأ�صواق 

ثم  ومن  دولر  األف  بـ313  قطر  تليها 

الكونغور بـ294 األف دولر.

كما انخف�صت هذه ال�صادرات يف �صهر 

 2013 عام  دولر  مليون   4.1 من  ايار 

اىل 3.6 مليون دولر عام 2014. وبقيت 

امل�صتوردة  الأ�صواق  اوىل  ال�صعودية 

بـ323  قطر  تلتها  دولر،  مليون  بـ1.5 

بـ239  الإمارات  ثم  ومن  دولر،  الف 

الف دولر.

�صهر  يف  اي�صًا  ال�صادرات  وتراجعت 

عام  دولر  مليون   4.2 من  حزيران 

2013 اىل 3.2 مليون دولر عام 2014. 
 1.3 قيمته  ما  ال�صعودية  وا�صتوردت 

مليون دولر، وقطر ما قيمته 299 الف 

بقيمة  فاإ�صتوردت  الغابون  اما  دولر، 

231 الف دولر.
ويف متوز 2014، بلغت قيمة �صادرات 

مقارنة  دولر  مليون   3.7 القطاع 

بـ4.1 مليون دولر عام 2013. و�صكلت 

اذ  امل�صتوردة،  الدول  ابرز  ال�صعودية 

ا�صتوردت ما قيمته 1.15 مليون دولر، 

ثم  ومن  دولر  الف  بـ545  قطر  تلتها 

الكويت بـ288 الف دولر.

مليون   2.8 القطاع  �صادرات  و�صجلت 

دولر يف اآب 2014، مقابل 3.7 مليون 

صادرات قطاع االعمار تتراجع 18.7 %
السعودية تتصدّر األسواق المستوردة 

توزع صادرات قطاع اإلعمار على األسواق



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 147 حزيران 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 35

وا�صتوردت   .2013 اآب  يف  دولر 

1.2 مليون دولر،  ال�صعودية ما قيمته 

جلهة  الثاين  املركز  يف  نيجرييا  واتت 

دولر،  الف  بـ160  ال�صادرات  قيمة 

وحل العراق ثالثًا بـ145 الف دولر.

�صادرات   2014 ايلول  يف  وا�صتمرت 

بلغت  اذ  النحداري،  مب�صارها  القطاع 

مليون   3.2 مقابل  دولر  مليون   2.9
رت 

ّ
وت�صد  .2013 ايلول  يف  دولر 

مبا  امل�صتوردة  الأ�صواق  ال�صعودية 

 182 غانا  تلتها  دولر،  مليون  قيمته 

الف دولر، ثم قطر 181 الف دولر.

تراجعت  الأول،  ت�رشين  �صهر  ويف 

ال�صادرات من 4 مليون دولر يف عام 

2013 اىل 2.7 مليون دولر عام 2014. 
ال�صواق  �صدارة  يف  ال�صعودية  وبقيت 

تلتها  دولر،  الف  بـ739  امل�صتوردة 

قطر بـ421 الف دولر، ومن ثم نيجرييا 

بـ236 الف دولر.

�صادرات  الثاين  ت�رشين  يف  ووا�صلت 

ع�رش،  احلادي  لل�صهر  تراجعها  القطاع 

عام  يف  دولر  مليون   2.2 و�صجلت 

يف  دولر  مليون   4.7 مقابل   2014
عام 2013. وبلغت قيمة ال�صادرات اىل 

218 الف  604 الف دولر، و  ال�صعودية 

اىل  دولر  الف  و153  قطر،  اىل  دولر 

نيجرييا.

حجر  م�صنوعات  �صادرات  وختمت 

براجع  عامها  وال�صمنت  اجلب�ض 

2.4 مليون دولر يف  اذ �صجلت  ب�صيط، 

مليون   2.5 مقابل   2014 اول  كانون 

دولر يف كانون اول عام 2013. وبلغ 

 672 ال�صعودية  اىل  ال�صادرات  حجم 

الف دولر، واىل غانا 187 الف دولر، 

واىل الكويت 184 الف دولر.

فيلوكس نتكو

شركة مصانع عساف الحديثة

قيمة صادرات قطاع اإلعمار في عامي 2013-2014 )القيمة: مليون دوالر(

2014
2013
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مقابلة

الثقة المفقودة
يبديها  الــتــي  الثقة  لــعــدم  �صعب   واأ�ــصــف 

اللبنانيون ب�صناعتهم على الرغم من اجلودة 

العالية  واخلــربات  بها  تتميز  التي  العالية 

التي يتمتع بها العاملون يف القطاع.  ودعا 

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني وكل املعنيني 

اإىل العمل على ا�صتعادة هذه الثقة وتكري�صها 

ملا فيه تنمية القطاع ال�صناعي وامل�صي به 

قدمًا.

خطوات  عــدة  ي�صتلزم  �صبق  ما  اأن  واعترب 

الرديفة  املنتجات  ا�صترياد  من  احلد  اأبرزها 

الإ�صاءة  على  والعمل  اللبنانية،  للمنتجات 

على اأهمية ال�صناعة يف الإعالم اإ�صافة اإىل 

تدفعهم  للم�صتهلكني  توعية  بحمالت  القيام 

من  مبا  ال�صناعة  على  الرقيب  دور  اأداء  اإىل 

�صاأنه احلد من وجود ال�صوائب يف املنتجات 

نتيجة  او  احيانًا  الذي يحدث عن غري ق�صد 

تق�صري بع�ض العاملني يف عملهم«.

واأ�صاف: »ان تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية م�صوؤولية م�صركة 

بني امل�صتهلك وال�صناعي، فعلى امل�صتهلك ان يعي اهمية دوره 

واهمية  وجــدت  اإذا  املنتج  يف  ال�صعف  مكامن  اكت�صاف  يف 

م�صتويات  اإىل  الإنتاج  جودة  لرفع  املنتجة  اجلهة  مع  توا�صله 

القطاع عرب خلق  عالية جداً، وهذا يوؤدي دوراً كبرياً يف تنمية 

�صمعة جيدة وبث جو من الثقة يف الأ�صواق«.

 منافسة محدودة

واعترب �صعب اأن اأبرز التحديات التي يواجهها قطاع ال�صناعة 

هي اإغراق الأ�صواق بالإنتاج امل�صتورد الذي ي�صكل �صلعًا تزاحم 

�رشورة  على  د 
ّ
و�صد اأ�صعاره.  لإنخفا�ض  نظراً  اللبناين  الإنتاج 

ول  اجلمركية  الر�صوم  رفع  عرب  الدولة  قبل  من  القطاع  حماية 

�صيما اأن الإنتاج اللبناين يتمتع بجودة عالية وقدرة على تلبية 

حاجات ال�صوق اللبنانية.

واأ�صار اإىل اأن اإن�صاء نقابة خا�صة بقطاع �صناعة املواد املنجمية 

غري املعدنية قد يكون له اثر كبري يف معاجلة م�صاكل القطاع، اإذ 

�صيتم طرح هواج�ض القطاع من قبل اأ�صخا�ض �صليعني يف العمل 

به، وبالتايل �صيتمكنون من رفع ال�صوت اأكرث واأكرث.

ويف اإطار حديثه عن املناف�صة املوجودة يف الأ�صواق اللبنانية، 

الكيميائية  البناء  مواد  جمال  يف  التناف�ض  اأن  اإىل  �صعب  اأ�صار 

ولفت  فيه.  العاملة  امل�صانع  قلة  اإىل  نظراً  املتخ�ص�صة حمدود 

اإىل وجود بع�ض املناف�صات غري امل�رشوعة التي تعمد يف غالب 

الأحيان اإىل ك�رش الأ�صعار، وقال: »جلوء البع�ض يف ال�صوق اإىل 

 SAAB« فاإن  ولهذا  اجلودة،  م�صتويات  يخّف�ض  الأ�صعار  ك�رش 

»SAAB Enterprise«.. نجاح قوامه الحداثة والجودة
صعب: إلستعادة الثقة بالقطاع

ي�صهدان  واملنطقة  لبنان  كان  وفيما   2013 عام 

وقت  ويف  وخطرية  متعددة  ا�صطرابات 

تراجعًا  اللبناين  الإقت�صاد   فيه  ي�صجل  كان  

  »SAAB Enterprise« رشكة� اأب�رشت  دراماتيكيًا، 

اأن  الأوىل  للوهلة  متابع  اأي  يظن  وقد  النور. 

مدرو�صة  غري  مغامرة  هذه  التاأ�صي�ض  عملية 

حمّملة بجرعات تفاوؤل كبرية، اإل اأن اللقاء مع 

مدير عام ال�رشكة هالل �صعب بّدد كل ال�صكوك. 

فال�صناعي ال�صاب اجلال�ض خلف مكتبه الكائن 

يف مقر ال�رشكة يف ال�صويفات، غا�ض يف احلديث 

اأفكاره حول  ال�صناعي حيث عر�ض  القطاع  عن 

بالقطاع  اللبنانية معلنًا ثقته  ال�صناعة  تنمية 

واإميانه بنه�صة لبنان.

قال �صعب: »رمبا يق�صو لبنان علينا اأحيانًا اإل اأنه يعود ليغمرنا 

ومت�صبثون  به  متم�صكون  ونحن  وطننا  فلبنان  اأح�صانه،  يف 

باأر�صه، قناعتنا ان العمل قوة وهذه القوة هي الكفيلة باإي�صالنا 

 SAAB« اأن   اإىل  واأ�صار  العامل.  يف  اليها  ن�صبو  مكانة  اي  اىل 

Enterprise« انبثقت عن �رشكة �صعب للتجارة وال�صناعة التي 
تاأ�ص�صت يف عام 1970، وتعمل يف جمال البناء واحلفر«. وك�صف 

اأن تاأ�صي�ض ال�رشكة ياأتي يف اإطار التطور والتو�صع الذي �صهدته 

ال�رشكة الأم على مدى اأكرث من اأربعني عامًا.
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Enterprise« ل ميكن 
ــذا  ه يف  تــ�ــصــري  اأن 

�صتبقى  بل  التوجه، 

متم�صكة  الــدوام  على 

بــ�ــصــالحــهــا الأوحــــد 

»اجلـــــودة الــعــالــيــة« 

م�صداقيتها  ل�صمان 

وا�ــصــتــمــراريــتــهــا يف 

ال�صوق«.

من  »نحن  واأ�ــصــاف: 

ب�صناعة  املــوؤمــنــني 

اأن  وطموحنا  لبنان، 

يعيدون  ممــن  نكون 

ــانــيــني  ــن ــب ــل ثـــقـــة ال

اأحد  هي  اإلينا  بالن�صبة  العالية«  ف«اجلــودة  لذلك  ب�صناعتهم، 

اخلطوط احلمراء التي ل يجوز امل�ض بها خالل عملية الت�صنيع«.

نحو التصدير قريبًا
الت�صدير  طريق  �صت�صلك   SAAB Enterprise« اأن  �صعب  وك�صف 

يف  الإنتاج  كلفة  اأن  اإىل  لفت  واإذ  قريبًا.  اخلليجية  الأ�صواق  اإىل 

اأن  اإىل  واأ�صار  العربية،  الأ�صواق  يف  الإنتاج  كلفة  تفوق  لبنان 

�صك  التي من دون  �صيكون على جودة منتجاتها  ال�رشكة  رهان 

ق يف هذه الأ�صواق، اإذ 
ّ
�صتمكنها من دخول حلبة املناف�صة والتفو

اإن منتجاتها تتمتع مبعايري اإنتاجية مميزة متكنها من مناف�صة 

املنتجات الأوروبية«.

منح  عرب  �صيكون  اخلارجية  الأ�صواق  دخول  اأن  �صعب:  وتابع 

وكالت. واإذ ك�صف اأن ال�رشكة قد منحت وكالتني لدولتني حتى 

الآن، مو�صحًا اأنه اإذا مل يكن مو�صوع منح الوكالت متوفراً يف 

اأ�صواق اخرى، �صتتوىل ال�رشكة القيام بهذه اخلطوة بنف�صها.

رضا كامل
وقد اأعرب �صعب عن ر�صاه باأداء ال�رشكة، اإذ اإنه رغم ما يعانيه 

 SAAB Enterprise« متكنت  �صنوات  منذ  اللبناين  الإقت�صاد 

»من حتقيق نتائج اإيجابية وم�صجعة يف عملها، وهذا يعود اإىل 

التزام  من  وثقته  ما  مع  منه  انطلقت  الذي  اجليد  ال�رشكة   اإ�صم 

وم�صداقية وجودة يف منتجاتها اإ�صافة اإىل 

خدمات ما بعد البيع حيث يعمل مع ال�رشكة 

الذين  ال�صت�صاريني  املهند�صني  من  فريق 

يزورون امل�صاريع ويتدخلون عند اي عرثة 

وهذه ميزة قّلما تراعيها ال�رشكات الأخرى 

خطة  �صمن  امل�صاألة  هــذه  ت�صع  ل  التي 

عملها ل بل تعمل ب�صكل غري قانوين وتقوم 

مب�صاربات عديدة يف ال�صوق«.

عام  اإىل  يعود  ال�صوق  يف  »تاريخنا  وقال: 

 SAAB �رشكة  واإن�صاء  ذكــرت،  كما   1970
التاريخ،  لــهــذا  ا�صتمرارية   Enterprise
خطى  على  ال�صري  اإل  ميكننا  ل  وبالتايل 

التي  الأم  الــ�ــرشكــة 

على  زبائنها  دت 
ّ
عــو

تقدمي اأعلى م�صتويات 

اجلودة«.

»م�صنعنا  وتـــابـــع: 

واحلداثة  جداً،  حديث 

ــــــودة فــيــه  ــــــوج امل

تــنــعــكــ�ــض بــ�ــصــكــل 

اجلودة  على   مبا�رش 

وقدرتنا  والإنتاجية 

عــلــى  احلــــفــــاظ  يف 

ومتابعة  م�صداقيتنا 

ز 
ّ
يتمي اذ  زبــائــنــنــا 

ــنــع بـــــالآلت  املــ�ــص

ذو  تقني  فني  ا�رشاف  حتت  تعمل  التي  املتطورة  امليكانيكية 

خربة، كما واأن �رشكة SAAB Enterprise  تطبق نظام اجلودة 

.»ISO 9001 العاملي

والنوعية  اجلودة  ل�صبط  فريقًا  العمل  فريق  »ي�صم  واأ�صاف: 

يواكب املنتج منذ بدء �صناعته حتى عملية التو�صيب. ويو�صع 

اأي  متابعة  من  متكننا  معينة  وتفا�صيل  رقم  منتج  كل  على 

م�صكلة حت�صل والوقوف اإىل جانب زبائننا يف اأي ظرف �صيء 

يواجهونه«.

د على اأن طريقة العمل يف امل�صنع فيها من احلرفية التي 
ّ
و�صد

تنبوؤ بها النتائج املمتازة لفح�ض الإنتاج يف املختربات، وهذا 

يوؤكد اأن ثقتنا بالأدمغة اللبنانية يف مكانها ال�صحيح، اإذ ت�صم 

ال�رشكة مهند�صني لبنانيني خريجي اجلامعة اللبنانية حتديداً«.

تخت�ض  �صنفًا   30 من  اأكرث  ي�صم  ال�رشكة  »اإنتاج  اأن  واأو�صح 

يف مرحلة ما بعد الباطون، وتعالج اأي م�صكلة قد يتعر�ض لها 

ع نفخر به. وهذا يوؤكد كما معظم 
ّ
البناء«. وقال: »اإنتاجنا متنو

الإنتاج اللبناين اأن جودة ال�صناعة اللبنانية ل ت�صاهى«.

تفاؤل بالمستقبل
طرح  يف  �صباقة  كانت   SAAB Enterprise« اأن  �صعب  وك�صف 

اقة قريبًا 
ّ
منتج »الورقة امللونة« يف لبنان، وكذلك �صتكون ال�صب

يف اأخذ طلبات الزبائن online يف القطاع«.

واإذ لفت اإىل اأن ال�رشكة منت�رشة يف كل لبنان 

عرب مندوبيها يف خمتلف املناطق اللبنانية، 

وك�صف اأن ل خطط حالية للتو�صع يف لبنان 

على  القادرة  الكبرية  امل�صنع  اإنتاجية  رغم 

تلبية طلب ال�صوق اللبناين. واأعلن اأن ال�رشكة 

اأوروبــا  يف  م�صانع  اإن�صاء  عرب  تتو�صع  قد 

اإن�صاء  على  تعمل  وحاليًا  وكندا،  واأمريكا 

م�صنع يف كندا«.

واأعرب �صعب عن تفاوؤله مب�صتقبل ال�صناعة 

الدولة  من  الكايف  الدعم  على  حازت  بحال 

وقوية  متينة  ثقة  عالقات  بناء  من  ميكنها 

مع اأبناء لبنان.

تعزيز الثقة بالصناعة 

اللبنانية مسؤولية 

مشتركة بين المستهلك 

والصناعي، فعلى 

المستهلك أن يعي أهمية 

دوره في رفع جودة اإلنتاج 

وتنمية القطاع 



SAAB Construction Chemicals
Choueifet, Facing Sukleen Plant

+961 5 435363 - 961 3 044444
saabgroup@hotmail.com
www.saabenterprise.com
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�سركة م�سانع ع�ّساف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

ال�شويفات - الأمراء - ملك ال�شركة

هاتف: 433051 5 961 - 882332 3 961

فاك�س: 433049 5 961
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مقابلة

ع�صاف  م�صانع  �ــرشكــة  مــديــر  ــار  اأ�ــص

اأن  اإىل  للرخام جودت ع�صاف  احلديثة 

»ال�رشكة حققت جناحات كثرية خالل 

ال�صنوات ال�صابقة اإذ �صهدت تطوراً كبرياً 

حاجات  لتلبي  م�صانعها  وو�صعت 

ال�صنوات،  مر  على  املختلفة  زبائنها 

عايل  اإنتاجًا  تقدم  العادة  كما  وهي 

ثقتهم  على  لتحافظ  لزبائنها  اجلــودة 

م�صداقيتها  بفعل  اإياها  اأولوها  التي 

والتزامها واحرافها يف العمل«.

غياب الدولة
التي  التحديات  اأن  على  ع�صاف  د 

ّ
و�صد

يفاقم  وما  جداً،  كثرية  القطاع  تواجه 

بحيث  الــدولــة  دعــم  غياب  �صعوبتها 

مواجهتها.  يف  وحيداً  ال�صناعي  يرك 

رفع  يجدي  يعد  مل  »باعتقادي  وقــال: 

منها  نعاين  التي  فامل�صاكل  ال�صوت، 

منا�صبة  ــل  ك يف  ونــكــررهــا  مــزمــنــة 

مل  اأنها  اإل  مبعاجلتها،  الدولة  ونطالب 

يعي�ض  الإقت�صاد  اليوم.  حتى  تعالج 

بفعل  الدراماتيكي  الراجع  من  حاًل 

وال�صيا�صي،  الأمــنــي  ال�صتقرار  عــدم 

كل  يف  الف�صاد  تع�صي�ض  اإىل  اإ�صافة 

مكان يف البلد واملح�صوبيات ال�صيا�صية 

بالقطاعات  اهتمام  اأي  غياب  ظل  يف 

الإنتاجية واأبرزها ال�صناعة«. 

حجم  جــداً  املوؤ�صف  »مــن  ــاف:  ــص واأ�

حق  يف  يرتكب  الذي  الكبري  الأخطاء 

اقت�صاد البلد، فعلى ال�صعيد ال�صناعي 

اأكاد اأجزم اأن م�صانع الرخام ت�صاهي 

امل�صانع  منتجات  جــودة  بجودتها 

يف الــدول الأكــرث تــطــوراً يف اأوروبــا 

ل  اأننا  اإل  وتركيا،  واإمريكا  واإ�صبانيا 

لإنتاجنا  حماية  اأو  دعم  باأي  نحظى 

حيث تغرق الأ�صواق اليوم باملنتجات 

امل�صتوردة«.

احلماية  تقدمي  الــدولــة  »على  وتــابــع: 

قطاع  يف  اللبناين،  لالإنتاج  الكافية 

الإنــتــاج  مــن  الكثري  هــنــاك  ــام  ــرخ ال

امل�صتورد الذي يخ�صع لر�صوم جمركية 

الثنائية  الإتفاقات  بفعل  جداً  متدنية 

متدين  الإنتاج  هذا  اأن  علمًا  املعقودة. 

اجلودة اإىل حد كبري، اإل اأن تدين اأ�صعاره 

وهذا  �رشائه  اإىل  يهرع  البع�ض  جتعل 

الإنتاج  فكلفة  بنا.  كبرياً  �رشراً  يلحق 

ما  جــداً  مرتفعة  لبنان  يف  ال�صناعي 

هام�ض  ت�صييق  ال�صناعي  على  يحّتم 

 »مصانع عساف الحديثة للرخام«... صناعة لبنانية 100 %
عساف: المطلوب حماية القطاع

ع�صاف  »م�صانع  �رشكة  واكبت 

ع�رشات  طيلة  للرخام«  احلديثة 

ال�صنوات كل تطور يف عامل �صناعة 

الرخام، وو�صعت م�صانعها بهدف 

التي  زبائنها  حاجات  تلبية 

بلغت اأوجها يف �صنوات الإزدهار 

العمراين يف لبنان، قبل اأن ي�صهد 

بفعل عدم  تراجعًا كبرياً  القطاع 

يف  والأمني  ال�صيا�صي  ال�صتقرار 

لبنان اإ�صافة اإىل ال�صطرابات يف 

الدول العربية.

ال�رشكة  اإنتاج  جودة  و�رشّعت 

اخلارجية  الأ�صواق  اأبواب  اأمامها 

ول  اأ�صواق  عدة  اإىل  ت�صدر  حيث 

ما  والعربية،  الأوروبية  �صيما 

لل�صناعة  كبرياً  م�صدراً  يعترب 

على  القيمون  يوؤكد  اإذ  اللبنانية 

»�صناعة  اإنتاجها  اأن  ال�رشكة 

لبنانية 100 %«.
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اإن  وبالتايل  العمل،  لي�صتطيع  اأرباحه 

غري  اأمر  اإلينا  بالن�صبة  الأ�صعار  ك�رش 

وارد واملطلوب للمحافظة على القطاع 

ول  واحلــمــايــة،  احلماية  ثــم  احلماية 

�صيء غريها. اجلودة موجودة وهذا اأمر 

اإل حماية الدولة  نفتخر به، ول ننتظر 

للقطاع«.

خطة حمائية
خطة  و�ــصــع  ـــرشورة  � ع�صاف  وراأى 

العتبار  بعني  تاأخد  القطاع  حلماية 

النقاط التالية:

فر�ض ر�صم نوعي على ال�صلع امل�صتوردة 

ويخفف  امل�صاربات  من  يحد  ما  وهذا 

�صغطًا كبرياً على امل�صانع العاملة يف 

القطاع 

الكثرية  ال�رشائب  من  امل�صانع  اإعفاء   

معينة  زمنية  ملــدة  عليها  املفرو�صة 

القطاع  يف  امل�صانع  بع�ض  هناك  اإذ 

اإيفائها  عــدم  نتيجة  لالإقفال  ت�صطر 

لهذه ال�رشائب والر�صوم 

ول  لبنان  يف  ــاج  ــت الإن اأكـــالف  ــم  دع

�صاأن  فمن  ــازوت.  وامل الكهرباء  �صيما 

لالإنتاج  التناف�صية  القدرات  تقوية  ذلك 

التي  املناف�صة  يف  ودعــمــه  اللبناين 

امل�صتورد  الإنتاج  وجه  يف  يخو�صها 

اإ�صافة اإىل تعزيز قدراته على الت�صدير 

اإىل الأ�صواق اخلارجية

لل�صناعيني  القرو�ض  اإعطاء  ت�صهيل 

فال�رشوط  الآن،  عليه  هــي  ممــا  ــرث  اأك

�صعبة.  اليوم  حتى  تزال  ل  املو�صوعة 

مهمة  خطوة  اتخذ  املركزي  امل�رشف 

اأكرث  اإمنا املطلوب  جداً يف هذا املجال 

جدول  �صعيد  على  �صيما  ول  ذلك  من 

الفوائد البنكية

املواد  الر�صوم اجلمركية على  تخفي�ض 

امل�صتوردة  والآلت  لل�صناعة  الأولية 

التي تثقل كاهل ال�صناعي.

جمود وتراجع
نوعًا  يعاين  القطاع  اأن  ع�صاف  واعترب 

من اجلمود نتيجة تراجع حركة الإعمار 

الإقت�صادي  الراجع  بفعل  لبنان  يف 

منذ  اللبناين  الإقت�صاد  يعي�صه  الــذي 

هذا  اأ�ــصــبــاب  اأن  اإىل  ولــفــت  �ــصــنــوات. 

اأ�صباب  بني  وتتنوع  كثرية  الــراجــع 

داخلية تعود اإىل الفراغ الرئا�صي الذي 

اإ�صافة  البلد،  يف  كثرية  اأمــوراً  يفرمل 

الأفرقاء  بني  اجلارية  املناكفات  اإىل 

حني  بني  الأمنية  والهزات  اللبنانيني 

الأمــور  يزيد  ما  اأن  على  و�صدد  واآخــر. 

يف  اجلارية  ال�صطرابات  هو  تعقيداً 

التحرك  �ــرشورة  وراأى  املنطقة،  دول 

لإيقاف املنحى الراجعي الذي ي�صلكه 

ـــد مــن تــداعــيــاتــه على  الــقــطــاع واحل

القطاعات الإنتاجية التي رمبا ل متلك 

جميعها مقومات ال�صمود لتخطي هذه 

الأزمة«.

كبري  بتطور  يتميز  »القطاع  وقـــال: 

كل  احلــداثــة  تــرافــق  اإذ  الإنــتــاج،  يف 

مراحل الإنتاج ليتم تقدمي اإنتاج عايل 

الإنــتــاج  مبميزاته  ي�صاهي  اجلـــودة 

الأوروبي. وككل القطاعات ال�صناعية، 

ي�صكر  فردية  مببادرات  القطاع  تطور 

عن  تعرب  اإذ  عليها  اللبناين  ال�صناعي 

الدائم  اإميانه ب�صناعته ووطنه و�صعيه 

لبنان«  يف  »�صنع  �صعار  رفــع  اإىل 

يف  يحز  ما  اأن  اإل  العامل.  اأ�صقاع  يف 

نف�صنا هو عدم وقوف الدولة اإىل جانب 

ال�صناعي  هذا.  عملهم  يف  ال�صناعيني 

الإنــتــاج  تكاليف  دعــم  اإىل  يحتاج 

عرب  واأكــرث  اأكــرث  التطور  من  ليتمكن 

على  وانفتاح  معار�ض  يف  امل�صاركة 

املزيد من الأ�صواق ما ي�صمح له بتطوير 

اإنتاجه اأكرث«.

اإن  اإذ  بامل�صتقبل  تــفــاوؤلــه  واأبــــدى 

من  الكثري  تخطت  اللبنانية  ال�صناعة 

التي  ال�صعبة  ـــات  والأوق التحديات 

اأثبت فيها ال�صناعي اللبناين �صجاعته 

ومت�صكه بوطنه ، ومن دون �صك �صيكون 

حذراً وواعيًا لتخطي هذه املرحلة على 

ن الو�صع ويزدهر العمل«.
ّ
اأمل اأن يتح�ص

على الدولة تقديم الحماية 

الكافية لإلنتاج اللبناني في 

قطاع الرخام فهناك الكثير 

من اإلنتاج المستورد الذي 

يخضع لرسوم جمركية متدنية 

جدًا بفعل اإلتفاقات الثنائية 

المعقودة

حققت شركة مصانع عساف 

الحديثة للرخام نجاحات كثيرة 

خالل السنوات السابقة إذ 

شهدت تطورًا كبيرًا ووسعت 

مصانعها لتلبي حاجات زبائنها 

المختلفة 
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خالل  من  الإعمار  واإمناء  تطوير  على  املو�صوي  �رشكة  عملت 

ال�رشكات وامل�صاريع والور�ض باحلديد والأ�صمنت وكل  جتهيز 

مواد البناء بالإ�صافة اإىل احلديد ال�صناعي، يف خمتلف املناطق 

واكت�صاب  الإن�صائية،  املواد  جتارة  تطوير  و�صّكل  اللبنانية. 

ر�صا وثقة الزبائن اأبرز اأهداف ال�رشكة حيث عملت على ك�صب 

ثقة زبائنها وولئهم من خالل ال�صدق والحرام وا�صتحداث 

الأفكار وا�صتخدام اأحدث الأ�صاليب الراقية يف العمل. كما قامت 

اأوكرانيا،  اأبرزها  عدة  دول  من  البناء  مواد  با�صترياد  ال�رشكة 

اأملانيا، واإ�صبانيا مبوا�صفات  اإيطاليا،  تركيا، رو�صيا، ال�صني، 

عالية اجلودة وعلى قاعدة التجديد امل�صتمر.

تراجع كبير
مع  حديث  يف  املو�صوي  اأحمد  احلــاج  ال�رشكة  مدير  واأ�ــصــار 

كبرياً  تراجعًا  ت�صهد  الأ�صواق  اأن  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة 

عام  من  الأربعة  »الأ�صهر  اأن  اإىل  ولفت  املبيعات.  حجم  يف 

2015 �صجلت تراجعًا كبرياً يف قطاع جتارة مواد البناء، حيث 
تراجعت مبيعات احلديد و الأ�صمنت يف لبنان بن�صبة تفوق الـ 

 املو�صوي هذا الراجع 
ّ
25% مقارنة مع العام املن�رشم«. ورد

اإىل اأ�صباب عدة اأبرزها »الو�صع الأمني الذي يت�صم بالغمو�ض 

اللبناين.  امل�صتهلك  لدى  العام  املــزاج  على  �صلبًا  انعك�ض  ما 

واعترب اأن تقّل�ض ال�صيولة املالية خالل تلك الفرة وانخفا�ض 

�صيما  ول  البناء  مواد  �رشاء  على  عام  ب�صكل  امل�صتهلك  قدرة 

مادتي الأ�صمنت واحلديد اللتان اأدتا دوراً يف هذا الراجع. 

بيع الشقق
بيع  حركة  تراجع  »اأن  غلى  الإطــار،  هذا  يف  املو�صوي  واأ�صار 

البناء  مواد  على  الطلب  على  �صلبا  انعك�ض  الأبنية  و  ال�صقق 

التي  منها  بال�صغرية  ال�صكنية  الوحدات  بيع  انح�رش  اإذ  كافة 

ل تتجاوز م�صاحتها الـ120 مراً اإذ اإن الن�صبة الأكرب من الطلب 

املي�رشة  القرو�ض  على  يعتمدون  الذين  املوظفني  اإىل  تعود 

الإ�صكان  موؤ�ص�صة  على  املعتمدة  امل�صارف  قرو�ض  واأهمها 

والتي ل تتجاوز يف العادة معدل 200،000 $.

وراأى اأن املناخ القا�صي خالل الأ�صهر الأوىل من العام �صاهم 

الإعمار  حركة  اإن  اإذ  البناء  مواد  مبيعات  تراجع  يف  اأي�صًا  

البناء تتطلبان ب�صكل عام مناخًا غري بارد  والعمل يف ور�ض 

وماطر يف لبنان.

يف  ال�صيا�صي  الو�صع  ا�صتقرار  عدم  اأن  على  املو�صوي  د 
ّ
و�صد

لبنان انعك�ض �صلبا على ثقة امل�صتثمر الأجنبي يف لبنان. واإذ 

اأ�صار اإىل اأن ا�صتقرار الو�صع التجاري والإقت�صادي يف اأي بلد 

عدم  حال  اأن  اإىل  لفت  والأمني،  ال�صيا�صي  و�صعه  على  يركز 

ال�صتقرار يف لبنان جعلت امل�صتثمرين يريثون و يتمهلون يف 

اإن�صاء م�صاريع كربى �صناعية و�صياحية وعقارية وجتارية. 

شركة الموسوي.. 30 عامًا من الريادة في عالم مواد البناء 
الموسوي: المبيعات تراجعت 25 %

املو�صوي  �رشكة  وا�صتثمارات  ن�صاطات  بداأت 

حيث   ،1985 عام  البناء  مواد  عامل  يف  الرائدة 

بعلبك(   - رياق  )اأوتو�صرتاد  البقاع  من  انطلقت 

وتو�صعت لحقًا لتوؤ�ص�ض فرع �صتورة وهو فرعها 

الدائمني  والنمو  التغرّيات  مع  ومتا�صيًا  الثاين. 

والتجديدات امل�صتمرّة، مت افتتاح فرع اجلية عام 

افتتاح  جرى  اأخرى  تطويرية  خطوة  ويف   .2003

فرع رابع يف �صاحية بريوت )العمرو�صية(.

حال عدم االستقرار في لبنان جعلت 

المستثمرين يتريثون في إنشاء مشاريع 

كبرى صناعية وسياحية و عقارية وتجارية
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يخاف القاعي هجرة ال�صباب اللبناين، 

لهم  عمل  فر�ض  لتاأمني  جهده  ويبذل 

الكفاءات  غياب  ميالأ  األ  على  حر�صًا 

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  واأ�صار  البلد، 

والإقت�صاد« اإىل اأن » ال�صناعي اللبناين 

ــوة كــبــرية وطــاقــات وقـــدرات  ميلك ق

جبارة وثقة عميقة جداً  بوطنه ولهذا 

ما  ظــل  يف  ويــنــجــح  ويجتهد  يعمل 

يعر�ض عمله من حتديات ومعوقات«.

تقصير كبير
واعترب القاعي اأن »الدولة اأبدت تق�صرياً 

على  ال�صناعي  القطاع  جتــاه  كــبــرياً 

قطاع  يعاين  اإذ  ال�صنوات  ع�رشات  مدى 

التنظيم  عدم  من  والباطون  اجلبالت 

ويـــرزح حتــت اأثــقــال ارتــفــاع اأكــالف 

تراجع  بفعل  الطلب  وتراجع  الإنتاج 

حركة الإعمار يف لبنان ككل«. و�صاأل: 

هل  ولكن   ،
ٍّ
م�صح اللبناين  »ال�صناعي 

�صيبقى �صامداً يف وجه هذه التحديات 

الكثرية؟«

الدعم  تقدمي  الــدولــة  على  اأن  وراأى 

الطاقة  اأ�صعار  دعــم  عرب  لل�صناعيني 

واملازوت وتخفي�ض الر�صوم اجلمركية 

اإىل  اإ�صافة  امل�صتوردة  الآلت  على 

اإيفائه  خــالل  ال�رشائب  مــن  اإعفائه 

ياأخذها  التي  امل�رشفية  للقرو�ض 

»ال�صناعي  وقال:  عمله.  تطوير  بهدف 

م�صنعه  لتو�صيع  القرو�ض  اإىل  يلجاأ 

اإىل  جديدة  اإنتاجية  خطوط  ــال  واإدخ

عمله، وبالتايل يقف اأمام ا�صتحقاقات 

مادية كثرية اإذ يدفع اإ�صافة اإىل �صندات 

للدولة  ور�صومًا  �رشائب  الدين،  اإيفاء 

ويتكبد نفقات كثرية. على الدولة اإيالء 

مو�صوع اإعفاء ال�صناعي من ال�رشائب 

الهتمام  الفرة  هذه  خالل  والر�صوم 

والإمنــاء  التطور  على  لت�صجعه  الــالزم 

يف القطاع ال�صناعي ككل ول �صيما يف 

ظل الراجع الذي ي�صهده«.

تطّور وتوّسع
ر 

ّ
التطو م�صرية  اأن  على  القاعي  د 

ّ
و�صد

ال�رشكة  يف  م�صتمرة  �صتبقى  ع 
ّ
والتو�ص

اإذ  ال�صعب،  الإقت�صادي  الواقع  رغــم 

متكني  على  قــادر  وحــده  ر 
ّ
التطو اإن 

ال�صناعي من ال�صمود وتعزيز عمله يف 

بلده«.

�صاهم  ــده  وح »الــتــفــاوؤل  اأن  ــح  واأو�ــص

عمله  ومتابعة  لبنان  يف  بقائه  يف 

ولفت  اخلـــارج«.  اإىل  الهجرة  من  بــدًل 

قطاع  يف  العامل  ال�صناعي  اأن  اإىل 

�صيبقى  الباطون  وجمابل  الك�صارات 

يكرر املطالبة املزمنة اإىل اأن جتد اآذانًاً 

الك�صارات  �صاغية وهي بتنظيم قطاع 

قانون  واأبرزها  القوانني  تطبيق  عرب 

اجلميع  على  �صاريًا  وجعله  التحميل 

اإىل  اإ�صافة  النا�ض،  بع�ض  على  ولي�ض 

الالزم  الهتمام  التحتية  البنى  اإيــالء 

يجوز  ل  اإذ  العالقة،  امللفات  ودر�ــض 

تاأ�صي�ض  1993 عند  العام  اأن نر�صل يف 

م�صنعنا �صخ�صًا ليقوم بدورة تدريبية 

يف �صوي�رشا يف جمال الك�صارات ونقدم 

 1994 عام  الــوزرات  معظم  اإىل  درا�صة 

حتى  جوابًا  نلقى  ول  القطاع،  حــول 

اليوم بعد مرور اأكرث من ع�رشين عامًا 

ب�صبب اختفاء امللف؟!«.

»المصانع الحديثة للباطون الجاهز«.. 60 عامًا من اإليمان بلبنان
القاعي: صامدون أمام التحديات

جعاله  بلبنان  واإميانه  التحدي  روح 

تو�صيع  على  م�صممًا  باأر�صه  مت�صبثًا 

فجان  الدولة.  دعم  غياب  رغم  اأعماله 

احلديثة  امل�صانع  �رشكة  مدير  قاعي، 

القطاع  يف  العامل  اجلاهز،  للباطون 

وحفظ  معاناته  عاي�ض  عامًا   60 منذ 

مدى  فعلى  قلب.  ظهر  عن  هواج�صه 

النظريات  طرحت  قرن،  ن�صف  من  اأكرث 

لتنظيم  التوجيهية  املخططات  ودر�صت 

قطاع الك�صارات من دون اأن تنفذ نتيجة 

الروتني الإداري.

مسيرة التطّور والتوّسع 

ستبقى مستمرة في 

شركة “المصانع الحديثة 

للباطون الجاهز« رغم الواقع 

اإلقتصادي الصعب إذ إن 

التطّور وحده قادر على 

تمكين الصناعي من الصمود 

وتعزيز عمله في بلده
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وعلى الرغم من ان الرياح جرت مبا ل ت�صتهي �صفن متى يف ذلك 

احلني حيث اندلعت احلرب اللبنانية التي اأنهكت القطاع ال�صناعي 

ال�صتثمار يف  اإذ عمل على  ثابتًا على عهده  ب�صكل عام، بقي متى 

تو�صيع م�صنعه لتلبية كل حاجات الزبائن ول �صيما بعد ا�صتتباب 

الأمن وبدء عمليات اإعادة الإعمار وما �صهدته احلركة العمرانية من 

ازدهار اآنذاك.

واكبت ال�رشكة ازدهار احلركة العمرانية بتطور كبري متثل باإدخال 

خطوط اإنتاج جديدة ومتطورة تعمل على الكمبيوتر والليزر وتعنى 

بالأعمال الفنية واحلرفية، هذه النقلة النوعية اأك�صبت ال�رشكة ر�صا 

بني  مرموق  مركز  باحتالل  لها  �صمحت  كما  ــم،  وولءه الزبائن 

كالفنادق  كبرية  م�صاريع  وي�صمل  عملها  ليتو�صع  القطاع  �رشكات 

والق�صور واملباين الر�صمية.

خبرة مهمة
واأ�صار مدير ال�رشكة نعمان متى يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« 

جمال  يف  لزبائنها  جديد  كل  تقدمي  على  حتر�ض  ال�رشكة  اأن  اإىل 

اأعمال الرخام والغرانيت والأونيك�ض  عملها، وحاليًا تقدم لهم كّل 

املطابخ واحلمامات بجودة  بتنفيذ  املخت�صة   )Quartz( والكوارتز 

عالية ت�صاهي املوا�صفات الأوروبية والعاملية.«

والرخام  احلجر  اأ�صغال  ونحت  ب�صناعة  ال�رشكة  »تعنى  وقــال: 

اأ�صكالها واأنواعها من حجر مدقوق ومبوز  والغرانيت على خمتلف 

وجملي، و�صناعة الأدراج واملجايل، وكل اأنواع الأعمال املزخرفة«.

واأ�صاف: »عملنا طيلة �صنوات طويلة، واكت�صبنا خربة مهمة متكننا 

من فهم حاجات زبائننا واإر�صائهم مهما اختلقت اأذواقهم وتنوعت. 

نعمل  لذلك  طلبًا،  واأكرثها  ال�صناعات  اأجود  من  اللبناين  الرخام 

ابتكار  كل  على  والإطالع  يحدث  تطور  كل  مواكبة  على  با�صتمرار 

جديد يف جمال عملنا. ويف هذا الإطار، قمنا بتنويع اأنواع احلجارة 

التي ن�صتعملها يف عملية الت�صنيع والتقطيع، واأدخلنا اإىل �صناعتنا 

الليزر  التي تعمل على  التقنيات من حيث اللآت واملنا�صري  اأحدث 

والكمبيوتر«. 

عدم االستقرار
هي  اللبناين  ال�صناعي  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  متى  وراأى 

وقال:  الإقت�صاد،  على  كبري  ب�صكل  ينعك�ض  الذي  ال�صتقرار  عدم 

»يف ظل ال�صطرابات ال�صيا�صية يف لبنان واملنطقة ت�صهد الأ�صواق 

نوعًا من اجلمود، اإذ يروى اجلميع يف اتخاذ اأي خطوة اأو الإقدام 

على  الطلب  على  كبري  ب�صكل  ينعك�ض  طبعُا  وهذا  م�رشوع  اأي  على 

الإنتاج«. واأ�صاف: »اإ�صافة اإىل عدم ال�صتقرار، نعاين من م�صاربات 

كثرياً  هناك  اإن  اإذ  الفو�صى.  من  نوع  من  ناجتة  ال�صوق  يف  كثرية 

من امل�صانع تعمل ب�صكل غري 

قانوين وتتهرب من ال�رشائب 

بتخفي�ض  لــهــا  ي�صمح  ــا  م

ما  كبري  حد  اإىل  اأ�صعارها 

يلحق بنا خ�صارات كثرية«.

اإىل  ـــة  ـــدول ال ــــا مــتــى  ودع

و�صبط  ال�صناعيني  »دعــم 

واإيــقــاف جميع  ــواق  ــص الأ�

اإذ  العمل  عــن  املخالفني 

حماية  ذلك  �صاأن  من  اإن 

ب�صكل  ال�صناعي  القطاع 

عام ودعمه«.

متحف أونيكس.. نصف قرن من اإلبتكار واإلبداع
متى: عدم االستقرار أبرز التحديات

م�صى اأكرث من ن�صف قرن على تاأ�صي�ض نعمان متى 

ال�صتينات  اأوائل  يف  اعترب  الذي  الأونيك�ض  ملتحف 

الفنية  اأعماله  حيث  من  لبنان  يف  الأول  امل�صنع 

والقدرة على الإبداع يف حتويل احلجر اإىل حتفة.

وكما كل ال�صناعيني، كان هدف متى اآنذاك، وانطالقًا 

ال�صناعي  بالقطاع  قدمًا  امل�صي  بوطنه  اإميانه  من 

والرتقاء با�صم وطنه لبنان عرب عر�ض اإبداعاته ورقي 

اإنتاجه  من اأونيك�ض ورخام وغرانيت لكل اللبنانيني 

والوافدين وال�صياح العرب والأجانب، الذين يرغبون 

يف بناء الق�صور والفلل يف ربوع لبنان. 

عملت شركة متحف 

أونيكس متى لسنوات 

طويلة في القطاع 

واكتسبت خبرة مهمة 

تمّكنها من فهم حاجات 

زبائننا وإرضائهم مهما 

اختلقت أذواقهم وتنوعت
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واملعايري الدولية اي�صًا. ويتم مراقبة 

ال�رشكة  خمتربات  عرب  اجلــودة  هــذه 

التي ت�صم كفاءات عدة وي�رشف عليها 

مهند�صني واخت�صا�صيني«.

العمل  فريق  ادارة  نويل  »كما  وتابع: 

من  انطالقًا  كبرية،  اهمية  وتنظيمه 

اللــتــزام  على  ــدرة  ــق ال ان  قناعتنا 

وتو�صيل الكميات املطلوبة يف الوقت 

القدرات  من  مــزيــداً  يك�صبنا  املحدد 

التناف�صية«.

واكد فغايل ان »ال�رشكة �صهدت الكثري 

من التو�صع يف ال�صنوات الأخرية، حيث 

ان�صاأت فرعًا لها يف عكار عام 2012، 

كما افتتحت فرعًا اآخراً عام 2014 يف 

حاليًا  وتعمل  البرون،  يف  كفرعبيدا 

منطقة  و�صط  اآخــر  فــرع  افتتاح  على 

البرون«.

قلّة المشاريع
واعترب فغايل ان عمل ال�رشكة يواجه 

عدم  وابــرزهــا  التحديات  من  الكثري 

يف  الأ�ــصــواق  ي�صع  ــذي  ال ال�صتقرار 

حالة من الركود واجلمود. و�صدد على 

ان الراجع القت�صادي مل ينعك�ض فقط 

على قطاع البناء امنا على كل املرافق 

تعمل  لذلك  البلد،  يف  القت�صادية 

مالية  ت�صهيالت  تقدمي  على  ال�رشكة 

لزبائنها، كونه اخليار الوحيد املتاح 

الكثرية  ال�صطرابات  ظل  يف  امامها 

�صواء.  حد  على  واملنطقة  لبنان  يف 

وقال: » الراجع القت�صادي ادى اىل 

تراجع امل�صاريع يف ال�صواق، ما خلق 

على  ال�رشكات  بني  التدافع  من  نوع 

م�رشوع،  اي  لأخذ  فر�صة  اي  التقاط 

وهذا طبعًا دفع ال�رشكات اىل تخفي�ض 

ا�صعارها اىل حد كبري«.

البرز  التحدي  ان  اىل  فغايل  وا�صار 

انت�صار  هــو  ال�رشكة  تواجهه  الــذي 

يعيق  الذي  ال�صوق،  يف  املح�صوبيات 

ــتــي حتــر�ــض على  عــمــل الــ�ــرشكــة ال

ملعايري  ــًا  ــق وف عــمــل  بخطة  الــ�ــصــري 

خا�صة ويخلق جواً من املناف�صة غري 

امل�رشوعة يف القطاع.

ودعا فغايل احلكومة اىل ايالء القطاع 

وتقدمي  ــالزم  ال الهتمام  ال�صناعي 

للم�صانع  ي�صمح  الذي  الدعم املطلوب 

ــل ما  ــمــرار يف ظ ــت ــص بــالــتــطــور وال�

تعي�صه الأ�صواق من جمود ومناف�صات 

ال�رش�صة.

General Mix Concrete .. جودة عالية وقدرات انتاجية كبيرة
فغالي: نتجه للمزيد من التوسع

والقدرات  العالية  اجلودة 

مكنت  الكبرية،  النتاجية 

 General Mix Concrete
بني  متقدم  مركز  احتالل  من 

القطاع.  العاملة يف  ال�رشكات 

وحر�صها  عملها  فريق  فخربة 

اعلى  تقدمي  على  الدائم 

وايالءها  اجلودة  م�صتويات 

معايري اللتزام اهتمامًا خا�صًا 

وولءهم  زبائنها  ثقة  اك�صبها 

ما �صمح لها بالتو�صع والتطور.

 General Mix تؤمن

Concrete الجاهز ان الحفاظ 

على الجودة هو السبيل 

الوحيد إلستمراريتها 

وسط المنافسة وانتشار 

المحسوبيات، لذلك 

تولي مراقبة الجودة عبر 

مختبراتها اهمية كبيرة 

لتتناسب مع معايير ليبنور 

والمعايير الدولية

ـــــــام ـــــــــر ع  ا�ـــــــــــصـــــــــــار مـــــــــدي

 General Mix Concrete طوين فغايل 

يف حديث مع »ال�صناعة والقت�صاد« 

خلطة  وفقًا  ي�صري  ال�رشكة  »عمل  ان 

تلبية  وت�صمن  العمل  فــريــق  تنظم 

حاجات الزبائن بتقدمي اعلى معايري 

اللتزام«.  باأهمية  والتم�صك  اجلــودة 

يف  العاملة  »ال�رشكة  ان  على  و�صدد 

عمل  فريق  ت�صم   1992 منذ  القطاع 

متخ�ص�ض يتمتع ب�صنوات من اخلربة، 

وهذا ميكنها من اجتياز اي �صعوبات 

الزبون.  ويريح  العمل  يف  تواجهها 

لتقدمي  العمل  فريق  خــربة  فتكري�ض 

للزبائن  واخلدمات  املنتجات  اف�صل 

اك�صب ال�رشكة زخمًا كبرياً يف ال�صوق 

على  املحافظة  اىل  ا�صافة  و�صاعدها 

متبادلة،  ثقة  عالقة  وبناء  زبائنها 

و�صط  ــدد  ج زبــائــن  ا�صتقطاب  على 

مناف�صة �رش�صة ي�صهدها القطاع«.

ــــاأن احلــفــاظ  ـــوؤمـــن ب وا�ـــصـــاف: »ن

الوحيد  ال�صبيل  ــو  ه اجلــــودة  عــلــى 

لإ�صتمراريتنا و�صط املناف�صة وانت�صار 

املح�صوبيات، لذلك نقدم معايري عالية 

ليبنور  ومعايري  تتنا�صب  اجلودة  من 
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مناف�صة  و�صط  اللبنانية  الأ�صواق  يف  عملها  ماغرامار  تتابع 

ماغرامار  مدير  وا�صار  القطاع،  يف  العاملة  ال�رشكات  من  قوية 

�صجيع م�صعود يف حديث مع »ال�صناعة والقت�صاد« اىل ان »قلة 

ي�صهده  الذي  القت�صادي  الركود  نتيجة  املطروحة  امل�صاريع 

لبنان، خلقت نوعًا من املناف�صة ال�رش�صة بني ال�رشكات ل �صيما 

الأ�صواق  جمود  واقع  يدركون  اخلا�صة  امل�صاريع  ا�صحاب  ان 

ويحاولون احل�صول على اعلى معدلت جودة باأ�صعار منخف�صة، 

وهذا يخلق معاناة حقيقية لل�صناعيني«.

تحسن االقتصاد
وامل م�صعود ان يتح�صن الو�صع القت�صادي يف لبنان ويتم طرح 

ي 
ّ
وتنم ال�صواق  ك 

ّ
حتر الدولة  قبل  من  �صخمة  كبرية  م�صاريع 

خياراً  ميلك  ل  كونه  �صامد  اللبناين  ال�صناعي  لأن  القت�صاد، 

من  اكرب  الأمنية  وال�صطرابات  املنطقة  لواقع  فاحللول  اآخراً، 

قدرة ال�صناعي ولبنان. وقال: »التحديات التي تواجهنا كثرية، 

على  ننفتح  ان  املفر�ض  من  امامنا.  معدومة  �صبه  واخليارات 

الأ�صواق اخلليجية، ال ان الو�صول اىل هذه الأ�صواق ا�صبح �صعبًا 

الربي  النقل  الربية، يف حني تتميز تكلفة  اقفال احلدود  نتيجة 

ول  مناف�صينا  امام  التناف�صية  قدراتنا  ي�صعف  ما  بالإرتفاع 

�صيما ال�صينيني والهنود«.

وا�صاف: »يعاين ال�صناعي اللبناين من ارتفاع كلفة انتاجه، ال 

كلفة  ب�صبب  العربية  ال�صواق  يف  املناف�صة  على  قادراً  كان  انه 

الت�صدير املنخف�صة. ومع ارتفاع هذه الكلفة تراجعنا خطوة اىل 

الوراء«.

هي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات  ابرز  ان  م�صعود  واعترب 

ارتفاع كلفة الطاقة والفو�صى وامل�صاربات يف القطاع الناجتة 

ان  كما  رقابة.  اي  اىل  اخل�صوع  دون  »الرابيع«  ا�صترياد  عن 

من  مق�صو�ض  وي�صل  وال�صني  م�رش  من  ي�صتورد  الذي  البالط 

»خميف«.  ب�صكل  انتاجنا  يناف�ض  جداً  متدنية  باأ�صعار  اخلارج 

بهذه  ال�صلع  هذه  دخول  ومنع  ال�صواق،  �صبط  اىل  الدولة  ودعا 

بالقطاع«. و�صدد  الع�صوائية لأن ذلك يلحق �رشراً كبرياً  الطرق 

الهتمام  عــام  ب�صكل  ال�صناعي  القطاع  ايــالء  ــرشورة  � على 

الالزم اذ يكفي ما عاناه من اهمال على مر ال�صنوات، وما واجه 

ال�صناعي من حتديات ومعوقات«.

الطبيعي تعمل على  وك�صف م�صعود ان نقابة امل�صانع واحلجر 

معاجلة هذا املو�صوع عرب رفع تكلفة و�صول الربيعة، او ايقاف 

ال�صترياد  ميكن  التي  البلدان  حتديد  او  ال�صواق  اىل  ادخالها 

منها«.

ان  وك�صف  بامل�صتقبل،  الكبري  تفاوؤله  عــن  م�صعود  واعـــرب 

م�صنعها  ان�صاء  امتامها  فبعد  تو�صعها،  �صتتابع  ماغرامار 

افتتاح  على  �صتعمل  اجلديد 

انتاجها  فيها  تعر�ض  �صالة 

وراأى  املقبلة.  الــفــرة  يف 

على  معلقًا  يبقى  الأمــل  ان 

�صورية  يف  المل  ا�صتتباب 

ولبنان، المر الذي �صي�صجع 

ــوال  الأم روؤو�ـــض  ا�صحاب 

ويفتح  ال�صتثمار،  على 

فر�ض  مــن  وا�صعًا  اآفــاقــًا 

امــام  وامل�صاريع  العمل 

امل�صانع اللبنانية.

ماغرامار لصناعة الرخام ..12 عامًا من التطور والتوسع
مسعود: »الصناعة« خسرت قدراتها التنافسية

ل�صناعة  »ماغرامار«  �رشكة  اب�رشت   ،2003 عام 

عامًا   12 خالل  ال�رشكة  ومتكنت  النور.  الرخام 

من حتقيق جناح كبري وحجز مكان مرموق بني 

ال�رشكات العاملة يف القطاع، نتيجة الآلية التي 

العالية،  اتبعتها يف عملها وقامت على اجلودة 

الدقة واللتزام، وتقدمي ا�صعار تناف�صية.

ال�صواق  ولوج  من  مكنها  »ماغرامار  جناح 

اخلارجية حيث ت�صّدر حاليًا انتاجها اىل ال�صني 

روؤية  �صوابية  مّكنتها  كما  وم�رش.  وايطاليا 

القيمني عليها من التو�صع وا�صتالم م�صاريع يف 

قطر وال�صعودية.

ماغرامار لصناعة الرخام 

ستتابع توسعها، فبعد 

اتمامها انشاء مصنعها 

الجديد ستعمل على افتتاح 

صالة تعرض فيها انتاجها 

في الفترة المقبلة
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جرى  الزبائن،  طلبات  كافة  لتلبية 

بخطوط  جمهز  جديد  مبنى  اإ�صتحداث 

تعمل  حديثه  واآللت  متطورة  اأنتاج 

على الكمبيوتر والليزر تعنى بكل اأنواع 

وبالط  والونيك�ض  والغرانيت  الرخام 

ال�صخر الطبيعي، لي�صكل ثوره يف عامل 

البناء.

ال�رشكة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وا�ــصــار  

جوزف فيا�ض يف حديث مع »ال�صناعة 

والإقت�صاد« اىل ان »ال�رشكة تتابع كل 

لزبائنها.  لتقدمه  ال�صوق،  يف  تطور 

التي  ــواد  امل معظم  »«ن�صتقدم  ــال:  وق

الرخام  اأنواع  فيها  مبا  ال�صوق  يطلبها 

ال�صخر  وبالط  والونيك�ض  والغرانيت 

ونتحكم  خمتلفة  ــوان  ــاأل ب الطبيعي، 

بالأحجام 

لياأتي  املــطــلــوبــة 

عملنا كاأنه لوحات 

ــت  ــص ــ� ــي فـــنـــيـــة ول

ــة،  ــادي اأحـــجـــار ع

التي  فالت�صاميم 

نوليها  نــنــفــذهــا 

ونعطيها  اهتمامًا 

تك�صب  جــمــالــيــة 

ر�صى  خاللها  من 

وحتافظ  الــزبــائــن 

ــــى ثــقــتــهــم  ــــل ع

وولءهم«.

جملة تحديات
ان  اىل  ــــار  ــــص وا�

ــه  ــواج الــقــطــاع ي

ــة حتــديــات  ــل جــم

ــــا وجــــود  ــــرزه اب

 Stock بــ�ــصــائــع 

من البالط وبيعها 

ع�صوائية  بــطــرق 

غري  انــهــا  اذ  منخف�صة،  وبــاأ�ــصــعــار 

واملعايري  ال�رشوط  ــى  لأدن م�صتوفية 

فيا�ض  و�صدد  املعتمدة.  واملقايي�ض 

واحلــد  ــواق  ال�ــص �صبط  �ـــرشورة  على 

الأ�صواق  اىل  الب�صائع  هذه  دخول  من 

بامل�صانع  كبرياً  �رشراً  تلحق  انها  اذ 

العاملة يف الأ�صواق. وراأى ان ا�صحاب 

الأ�صعار  ك�رش  اىل  يعمدون  ال�صلع  هذه 

ال�صناعيني  توؤذي  مب�صاربات  ويقوم 

»ال�صناعي ل ميكنه  اللبنانيني. وقال: 

لالأ�صعار،  ك�رش  عمليات  يف  الــدخــول 

وهو  جــداً،  مرتفعة  الإنتاج  فتكاليف 

الرباح اىل حد  بت�صييق هام�ض  يقوم 

كبري من اجل العمل والبقاء يف ال�صوق. 

امل�صتوردة  ال�صلع  ان  رغم  انه  املوؤ�صف 

ان  ال  املطلوبة  بــاجلــودة  تتمتع  ل 

نظراً  ل�رشائها  يلجاأون  امل�صتهلكني 

لإنخفا�ض �صعرها«.

التدخل  الدولة  على  ان  فيا�ض  واعترب 

ال�صناعي،  وحماية  الأ�ــصــواق  ل�صبط 

حماية  ذلـــك  فــفــي 

كبرية للقطاع. وقال: 

»القطاع يعاين ب�صكل 

وال�صناعي  كــبــري، 

كمًا  وحــيــداً  يــواجــه 

التحديات  من  هائاًل 

الطلب  براجع  يبداأ 

يف الأ�صواق وارتفاع 

ل  النــتــاج  تكاليف 

الطاقة  تكلفة  �صيما 

العاملة،  اليد  وتكلفة 

ـــة دعــم  ـــدول ــى ال عــل

القطاع يف هذا الوقت 

الأ�صواق  تعي�ض  الذي 

ــود  ــرك ــة مـــن ال ــال ح

حلماية امل�صانع من 

النـــدثـــار والــقــطــاع 

ـــاعـــي مــن  ـــن ـــ�ـــص ال

الراجع ب�صكل عام.

ــض ان  ــا� ــي ـــــد ف واك

ـــور  ـــط ــــرية ت ــــص ــــ� م

لن  غــروب«  »فيا�ض 

لكل  متابعة  ال�رشكة  و�صتبقى  تتوقف 

وتقدمي  م�صنعها  تطوير  بهدف  تطور 

والعوائق،  امل�صاكل  كافة  رغم  الأف�صل 

والرهان  كبري  بلبنان  الميــان  ان  اذ 

على ازدهاره اكرب.

يافكو وفياض غروب... 55 عامًا من التقدم
فياض: مسيرة التطور مستمرة

من  ال�صتينات  بداية  يف 

القرن املا�صي، كانت انطالقة  

احلديث  الفني  امل�صنع 

وال�صخر  والغرانيت  للرخام 

والحنبي  الوطني  الطبيعي 

مع  غروب  وفيا�ض  يافكو   -

�صغرياً  م�صنعًا  تاأ�صي�ض 

للحجر يف منطقة تعلبايا – 

البقاع. 

مر  على  امل�صنع  ذاك  �صلك 

التو�صع  طريق  ال�صنوات 

بلدة  اىل  انتقل  اذ  والتطور، 

اإليه  وا�صتقدمت  تعنايل 

واجلاليات  احلديثه  املنا�صري 

امل�صنع  لي�صبح  املتطوره 

حيث  من  البقاع  يف  الأكرب 

احلجر  اأنواع  جميع  اأنتاج 

وال�صعاير  واملدقوق  املبّوز 

يتعلق  ما  وكل  والأدراج 

باأعمال احلجر. 

تولى فياض غروب 

التصاميم التي تنفذها 

اهتمامًا وتعطيها جمالية 

لتكسب رضى زبائنها 

وتحافظ على ثقتهم 

ووالءهم

نستقدم معظم المواد 

التي يطلبها السوق 

بما فيها أنواع الرخام 

والغرانيت واالونيكس 

وبالط الصخر الطبيعي



�سركة يافكو للرخام والغرانيت

  Yafco Group.For Marbbles & Granite 

Marbles & Graniteن�شر الرخام و الغرانيت و الحجر الوطني

 العنــــــوان : البقاع  -  تعنايل - املنطقة الصناعية - هاتف : ٩١٥٩٧١)٣(٩٦١ - ٨٨٠٣٧٤)٣( ٩٦١- فاكس: ٥١٠٦٥٣ )٨( ٩٦١

ADDRESS: Bekaa - Taanayel - Industrial Area  Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971- 961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653
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فر�ض  الواقع  هذا  ان  اىل  احلــاج  و�صدد 

و�صع خطة للعمل مبعايري معينة جلذب 

انتاج  الزبائن وك�صب ثقتهم، عرب تقدمي 

نظيف وخايل من ال�صوائب. واذ ك�صف ان 

املوؤ�ص�صة مت�صكت باأعلى معايري اللتزام 

»هذه  ان  راأى  الزبائن،  مع  وامل�صداقية 

المور جمتمعة منحت ا�صم املوؤ�ص�صة قوة 

يف ال�صوق وامنت ا�صتمراريتها طيلة هذه 

ال�صنوت وتو�صعها«. واعلن يف هذا الطار، 

ان املوؤ�ص�صة �صهدت تو�صعًا مب�صاعدة من 

جديداً  م�صنعًا  ان�صاأت  حيث  »كفالت« 

بني منطقتي كفر�صيما وال�صويفات خلف 

م�صنعها  اىل  ا�صافة  الري�صاين  حمطة 

الول الكائن يف منطقة ال�صويفات.

وا�صار اىل ان »ال�صواق غارقة بالإنتاج 

قوي  مناف�ض  ي�صكل  الـــذي  امل�صتورد 

انخفا�ض  نتيجة  املــحــلــي  لــالنــتــاج 

برفع  ـــرارات  ق يتطلب  وهـــذا  ا�ــصــعــاره، 

الر�صوم اجلمركية على النتاج امل�صتورد 

النتاج  الطلب عليه ويحمي  ما يخّف�ض 

الوطني«. وقال: »كلفة النتاج يف لبنان 

يد  من  كثرية  عنا�رش  وت�صمل  مرتفعة 

للكهرباء  وفــواتــري  وحمــروقــات  عاملة 

املنتج  ا�ــصــعــار  ــع  رف اىل  ـــوؤدي  ي وهـــذا 

التناف�صية«.  قدراته  وخف�ض  اللبناين 

احلماية  كانت  املا�صي  يف   « وا�صاف: 

وهذا  الغاوؤها  جــرى  انــه  ال  مــوجــودة، 

انعك�ض على عملنا ب�صكل �صلبي وكبري«. 

يف  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  »عــدم  وتابع: 

القطاعات  بكافة  كبري  اذى  يلحق  البلد 

ال�صناعي  بالقطاع  ولي�ض  القت�صادية 

يحول  هــذا  ال�صتقرار  عــدم  ان  اذ  فقط. 

دون اتخاذ قرارات حتمي �صاحب العمل 

كبري  ب�صكل  ينعك�ض  المر  وهذا  وتدعمه 

والواقع  القت�صادية  القطاعات  على 

العمل  فراجع  �صواء،  حد  على  املعي�صي 

العمال  من  عدد  ايقاف  يعني  والنتاج 

قدراتهم  تــدهــور  وبالتايل  العمل  عــن 

معي�صتهم.  م�صتوى  وتـــدين  ال�رشائية 

اهمية  القت�صاد  ايالء  الدولة  على  لذلك 

ق�صوى يف عملها وحماولة عزل �صوؤونه 

عن كافة التجاذبات«.

ولفت احلاج اىل ان »ال�صوق تعاين حاليًا 

ب�صبب  ا�صهر  عــدة  منذ  كبري  ركــود  من 

الو�صاع ال�صائدة يف البلد«، و�صدد على 

ان » هذا الركود لي�ض مو�صمي كما كان 

ملدة  وميتد  ال�صابقة  ال�صنوات  يف  يكون 

القطاع  ان  اذ  ا�صهر،  ثالثة  او  �صهرين 

مل  ركود  حالة  طويلة  �صهور  منذ  ي�صهد 

ي�صبق لها مثيل«.

ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل 

ب�صكل عام وموؤ�ص�صته  ال�صناعي  القطاع 

المل  »لول  احلــاج:  قال  خا�ض،  ب�صكل 

باإ�صتمرار  نعمل  نحن  العمل،  لوقف 

بلدنا وتاأمني م�صتقبل  ونكافح من اجل 

عن  بحثًا  الهجرة  يجنبهم  لبناءنا  جيد 

فر�ض للعمل يف اخلارج«.

»مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة« .. أعلى معايير الجودة وااللتزام 
الحاج: لحماية اإلنتاج الوطني

رامز احلاج لل�صناعة  ا�صتذكر �صاحب »موؤ�ص�صة 

والتجارة« رامز احلاج يف حديث مع »ال�صناعة 

موؤ�ص�صته   يف  العمل  من  عامًا   22 والقت�صاد« 

بحلوها ومرّها، ففي عام 1993 وبعد عودته من 

اما  لوجه  وجهًا  وقف  لعمله  وتاأ�صي�صه  اخلارج 

حتدي النجاح، وتخطي ال�صعاب يف �صوق ل يعرف 

خبايها. فاإ�صافة اىل طريقة التعاطي مع الزبائن 

التي حتتاج اىل حنكة كبرية يف الداخل اللبناين، 

واجه احلاج م�صاربة كبرية اذ حتوي ال�صوق كرث 

على  يكونوا  ان  دون  القطاع  يف  يعملون  ممن 

املوجودة يف  التخمة  اىل  ا�صافة  ب�صوؤونه  دراية 

النتاج املعرو�ض حيث يفوق ما تقدمه امل�صانع 

املطلوب من الزبائن بكميات كبرية.

شهدت مؤسسة الحاج 

توسعًا حيث انشأت 

مصنعًا جديدًا بين منطقتي 

كفرشيما والشويفات خلف 

محطة الريشاني اضافة الى 

مصنعها االول الكائن في 

منطقة الشويفات



Authorized Signature : Ramiz El-Hajj

C.R.: 68079

�ملفو�س بالتوقيع: ر�مز �حلاج

رقم �ل�ضجل �لتجاري:  ٦8٠7٩

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
موؤ�ش�شة رامز احلاج لل�شناعة والتجارة

ACTIVITY الن�شاط

�ل�ضنف

ITEMS
�لبند �جلمركي

H.S Code

All Kind Of  Marble & Granite  /  جميع مشتقات الرخام والغرانيت 25.16.90.00
Asbestos  /  حجر صخري 25.24.10.00

E-mail:  - Website: 

Chambre of Commerce & Industry In Beirut غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة يف بريوت

MEMBERS ع�شو

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - �ل�ضارع �لعام - مبلكه

هاتف: ٦٠8٦٠٤ - 22٤٤٠٩ 3 ٩٦١

Mount Lebanon - Aley - Deir Koubel - Main Street - Co. Bldg.
Tel: 961 3 224409 - 608604

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

Marble & Granite & Rock  /  رخام وغرانيت وصخر

ADDRESS العنوان



Beirut - Lebanon - Hadath - Spheir - Kazma Bldg.
Tel: 961 1 555063 - Fax: 961 1 555064
Mobile: 961 3 336771 - 961 71 140103
E-mail: rama15.shevron.5@hotmail.com

مت�صلحة بخربة موؤ�ص�صها اأحمد �صحوري، 

خطواتها    Shevron �رشكة   تخطو 

وتتو�صع  امل�صاعد،  ا�صترياد  جمال  يف 

فريق  خلربة  نظراً  اللبنانية  ال�صوق  يف 

اف�صل  تقدمي  من  متكنها  التي  عملها 

خدمة للزبون.

مع  حـــديـــث  يف  �ــصــحــوري  وا�ـــصـــار 

قطاع  ان  اىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة 

من  الكثري  يواجه  لبنان  يف  امل�صاعد 

اىل  ولــفــت  واملــعــوقــات،  ال�صعوبات 

تواجهها  التي  التحديات  »ابـــرز  ان 

التي  الأجنبية  العمالة  هي  ال�رشكة 

ال�رشكة،  لعمل  حقيقية  مناف�صة  ت�صكل 

من�صوية حتت  العمالة غري  هذه  ان  اذ 

اطار اي �رشكة وبالتايل تقدم خدمات 

باأرخ�ض ال�صعار كونها لي�ض لديها اي 

جتاه  م�صوؤوليات  او  مدنية  م�صوؤوليات 

املالية والدولة«.

على  رقابة  فر�ض  على �رشورة  و�صدد 

من  ي�صنف  فيه  العمل  كون  القطاع، 

حني  يف  خــطــورة،  الأكـــرث  القطاعات 

نحو  لبنان  يف  الأبنية  ا�صحاب  يهرع 

التوفري واحلد من دفع نفقات ال�صيانة 

فيبحثون عن الرخ�ض دون اخد امور 

ال�صالمة يف عني العتبار.

االمان واالتزان
اآلية  فر�ض  �ــرشورة  �صحوري  وراأى 

للعمل تتميز بالأمان والتزان وتفر�ض 

املباين  ا�صحاب  على  معينة  معايري 

يف العمل اذ انه ان تتم مراقبة القطاع 

من قبل خرباء اذ حت�صل هناك حوادث 

يعاين  الطــار،  هذا  يف  وقــال:  موؤ�صفة. 

الــلــبــنــاين مــن تـــدين درجــــات الــوعــي 

للحفاظ على معايري ال�صالمة والأمانة، 

دورية،  �صيانة  اىل  بحاجة  امل�صاعد 

كما اىل مراقبة يف الركيب حيث يلغي 

فتقع  المــان  عوامل  من  عدد  البع�ض 

حوادث مميتة«.

على  تــدل  مــوؤ�ــرشات  هناك  وا�ــصــاف: 

القطاع يطال �صالمة  وجود اهمال يف 

املواطنني ما ي�صتدعي حترك �رشيع من 

على  يدها  لو�صع  املخت�صة  اجلهات 

امللف«.

يعاين  القت�صاد  ان  �صحوري  واعترب 

نتيجة  الــركــود  من  حالة  عــام  ب�صكل 

هناك  اذ  املمنطقة،  يف  ال�صطرابات 

حذر كبري من امل�صتهلكني على النفاق 

ال�رشائية،  قدرتهم  انخفا�ض  نتيجة 

للتو�صع  خطط  اي  يفرمل  مــا  وهـــذا 

تلحظها ال�رشكة.

Shevron.. عنوان األمان في قطاع المصاعد
شحوري: لتشديد الرقابة على القطاع 



Location: N: 33° 51‘ 41.4” - E: 035° 32’ 47.7” :املــوقع 

Authorized Signature : Anthony Flouty

C.R.: 2003201

�ملفو�س بالتوقيع: �نطوين فلوطي

رقم �ل�ضجل �لتجاري:  2٠٠32٠١

�شركة م�شانع الكيماويات ال�شناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

ت�ضنيع �ملو�د �الولية ل�ضناعة �لدهانات �ملائية و�لزيتية

Primary Material For Paint, Water And Oil Based

E-mail:  ftc@flouty.com     -     www.solvochem.com

Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry InBeirut & Mount Lebanon

جمعية �ل�ضناعيني �للبنانيني

غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة يف بريوت وجبل لبنان

 جبل لبنان - �ملنت - رومية  

�ل�ضارع �ملنطقة �ل�ضناعية  - بناية فلوطي

هاتف :  2/3/877١٦٠/١ )١( ٩٦١

 فاك�س: 88٤٩٦٦ )١( ٩٦١  

�س. بريد: 5٤٦8-١٦ بريوت

Mount Lebanon - Metn - Roumieh   
Industrial Zone Str. Flouty Bldg.
Tel: 961 (1) 877160-1-2-3
Fax: + 961 (1) 884966   
P.O. Box: 16-5468 Beirut
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BS EN ISO 9001:2000

Main Office: Fayad bldg.  • Chucri Asly street  • Beirut  • Offices & factory: Zouk Mosbeh
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بال�رشكة  الزبائن  ثقة  اأن  �صالمة  واعترب 

من  نالتها  جــوائــز  عــدة  عــرب  ترجمت 

جهات خمتلفة واأهمها جائزة املوزعني 

الإيطالية  الب�صائع  لتوزيع  الأوائــــل 

هذه  اأن  اإىل  واأ�صار  الأو�صط.  ال�رشق  يف 

لل�رشكة  اأ�صا�صيًا  دافعًا  الثقة كانت دومًا 

اللبنانية  ال�صوق  يف  والتو�صع  للتقدم 

الأ�صواق اخلارجية، وقال: »تتمتع  ونحو 

�رشكة �صالمة بح�صور عاملي حيث تقدم 

من  لزبائنها  وا�صعة  منتوجات  ت�صكيلة 

العامل بهدف حماكاة جميع  دول  جميع 

الأ�صواق  اأهم  يف  فروع  ولديها  الأذواق، 

اإ�صبانيا،  اأملانيا،  اإيطاليا،  يف  العاملية 

ال�صني، م�رش والعديد من دول العامل«.

ال�رشكات  اأبــرز  من  »ال�رشكة  واأ�ــصــاف: 

والأدوات  ال�صرياميك  جتارة  يف  الرائدة 

املحلي  ال�صعيد  لي�ض فقط على  ال�صحية 

الأم  ال�رشكة  اأنها  اأي�صًا. كما  العاملي  بل 

ل�رشكة �صالمة غروب التي تعنى باإطالق 

وتقدم  العاملية  الأ�ــصــواق  يف  املو�صة 

لتلبي  املنتوجات  من  وا�صعة  ت�صكيلة 

اأذواقهم  اختلفت  مهما  الزبائن  حاجات 

وتنوعت«.

4 صاالت عرض
واأ�صار �صالمة اإىل اأن »لل�رشكة يف لبنان 

4 �صالت عر�ض جميعها متواجدة يف 
طريق  اإىل  ي 

ّ
املـــوؤد الرئي�صي  ال�صارع 

خم�ص�صة  منها   3 الــقــدميــة،  املــطــار 

لعر�ض الب�صاعة امل�صتوردة من ال�صني 

خم�ص�صة  و�صالة  وم�رش،  واإ�صبانيا 

امل�صتوردة  الأوروبية  الب�صاعة  لعر�ض 

ز 
ّ
تتمي الأخــــرية  وهـــذه  اإيــطــالــيــا،  مــن 

بالنوعية اجليدة والع�رشية، وهي ت�صم 

واأ�صهر  اأكــرب  من  امل�صتوردة  الب�صائع 

للعالمة  وحتديداً  الإيطالية،  امل�صانع 

نعترب  الــتــي   Versace الــتــجــاريــة 

ومنطقة  لبنان  يف  احل�رشي  وكيلها 

ال�رشق الأو�صط«.

تويل  »ال�رشكة  اأن  على  �صالمة  د 
ّ
و�ــصــد

فريق  ت�صم  اإذ  لزبائنها،  كبرياً  اهتمامًا 

خدمتهم  على  يعمل  متخ�ص�ض  عمل 

ب�صكل مبا�رش، اإ�صافة اإىل تواجد اأ�صحاب 

ال�رشكة الدائم ملتابعة كل التفا�صيل ول 

للزبائن  مبا�رشة  ت�صهيالت  تقدمي  �صيما 

خ�صو�صًا الدائمني منهم«.

�صالة  افتتحت  ال�رشكة  اأن  ك�صف  واإذ 

يف  ومكتبًا  اأفريقيا  يف  لها  عــر�ــض 

ر من خالله الب�صائع اإىل 
ّ
ال�صني لت�صد

»ال�رشكة  اأن  اإىل  لفت  العربية،  الأ�صواق 

تطمح اإىل مزيد من التو�صع، اإل اأن العمل 

فرملته  جــرت  التو�صعية  اخلطط  على 

ال�صيا�صي  ال�صتقرار  من  مزيد  بانتظار 

والأمني«.

تحديات جّمة
ال�صناعي  القطاع  اأن  �صالمة  واعــتــرب 

نتيجة  التحديات  من  هائاًل  كمًا  يواجه 

 
ّ
مر الــدولــة على  املــراكــم من  الإهــمــال 

اأن  مــن  الــرغــم  »على  وقـــال:  ال�صنوات، 

القطاع ال�صناعي اأحد الركان الأ�صا�صية 

احلكومات  تعره  مل  بلد،  اأي  اقت�صاد  يف 

وتــركــت  الــــالزم  الهــتــمــام  املتعاقبة 

جبارة  جهوداً  يبذل  وحيداً  ال�صناعي 

للتغلب على حتديات جمة يكرث تعدادها 

وال�ــصــتــرياد  النقل  �صعوبات  وت�صمل 

التي  املتعددة  والــ�ــرشائــب  والت�صدير 

كلفة  من  وترفع  ال�صناعي  كاهل  تثقل 

منتجاته  قــدرات  من  وتخّف�ض  اإنتاجه 

التناف�صية«.

ودعا �صالمة اإىل » اإنقاذ ال�صناعة اإذ اإنه 

البطالة  لبنان من  �صباب  باإنقاذها ينقذ 

اإ�صم  والهجرة، وينمو الإقت�صاد، ويطوف 

كل  ال�صناعية  بالبداعات  املليء  لبنان 

بلدان العامل«.

»سالمة سيراميكا«.. قصة نجاح وتألق
سالمة: أنقذوا الصناعة

�رشكة  م�صرية  عنوان  هو  وتاألق«  جناح  »ق�صة 

ال�صرياميك،  جتارة  عامل  يف  �صرياميكا«  »�صالمة 

رمزاً  اأ�صحت   1993 عام  تاأ�ص�صت  التي  فال�رشكة 

لالأناقة واجلودة والرقي يف كل مكان.

 22 طيلة  �صالمة  �رشكة  الزبائن«  »ثقة  واكبت 

ال�رشكة  مدير عام  اأكد  اإذ  وكرّ�صت جناحها،  عامًا 

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  �صالمة  حممود  حممد 

والإقت�صاد« اأن »الثقة هي مفتاح النجاح وعامل 

اأ�صا�صي لإزدهار اأي عمل على ال�صعيد الإقت�صادي«.

تتمتع شركة سالمة 

سيراميكا بحضور عالمي 

إذ تمتلك فروعًا  في أهم 

األسواق العالمية وتقدم 

تشكيلة منتوجات واسعة 

لزبائنها من جميع دول العالم 

بهدف محاكاة جميع األذواق 
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وتقدم Brush Art جودة عالية يف الدهان، ابتكارات جديدة يف عامل 

متلك  كما  الن�ض،  ملنع  وحلول  رازين  لالأر�صيات  دهان  ال�صمنت، 

وتعطي  وابتكارات جديدة،  افكار  فيها  تقدم  ال�رشكة �صالة عر�ض 

مع  حديث  يف  و 
ّ
حم وا�صار  العمل.  طبيعة  عن  للزبون  �صاملة  فكرة 

نوعه  من  فريد  ال�رشكة  تقدمه  ما  ان  اىل  والقت�صاد«  »ال�صناعة 

قد  التي  للجمالية  جديد  مبفهوم  ويتلّخ�ض  الدهانات،  عامل  يف 

يف  خبرية  »ال�رشكة  ان  اىل  ولفت  مكان.  اي  على  الدهان  ي�صفيها 

املنزل،  يف  غريها  او  ن�ض  م�صاكل  لأي  الدهان  عرب  حلول  ايجاد 

»ال�رشكة ت�صع  ان  الرازين«. و�صدد على  ال�رشكة خبرية يف  ان  كما 

اولوياتها«،  �صمن  الزبون  مع  التعامل  يف  وال�صفافية  امل�صداقية 

وك�صف ان ال�رشكة تتمتع باإ�صتقاللية كبرية ما يجعلها قادرة على 

خدمة زبائنها ب�صكل اأف�صل عرب ا�صتخدام املنتج الكرث مالئمة من 

اي �رشكة كان، فهي لي�صت ملزمة ب�رشكة حمددة بل اولويتها زبونها 

وتتخذ اف�صل اخليارات لتاأمني خدمته على اعلى م�صتوى«.

راحة الزبون
زبائنها،  مع  للتعاطي  معينة  اآلية  تتبع  »ال�رشكة  ان  حمو  و�رشح 

بحيث يدخل فريق عملها اىل اي منزل بطريقة مرتبة ويكون ملتزمًا 

ا�صوًل معينة يف التعامل وفقًا لقوانني ال�رشكة. كما ت�صم ال�رشكة 

ا�صافة اىل فريق عمل الدهان، فريق للتنظيف مهمته الإ�رشاف على 

الزبون  ي�صتلم  بحيث  ال�رشكة،  قبل  من  اخالءه  قبل  املكان  ترتيب 

منزله او مكتبة او غريه جاهزاً لل�صكن او العمل، وهذا امر من �صاأنه 

اراحة الزبون وتعزيز ثقته بال�رشكة«.

واعترب ان اوىل الهداف التي تعمل عليها ال�رشكة حاليًا، هي بناء 

ال�رشكة  ان  وك�صف  العالية.  اجلــودة  عنوانه  ال�صوق  يف  قوي  ا�صم 

كل  منا�صبات  اقامة  عرب  عملها  وتعر�ض  مهند�صني  مع  �صتتوا�صل 

فرة ثالثة ا�صهر. ولفت اىل ان ال�رشكة قريبة من زبائنها وقادرة على 

التوا�صل معهم ب�صكل كبري من خالل موقعها اللكروين ووجودها 

على مواقع التوا�صل الإجتماعية  من فاي�ض بوك وان�صتغرام.. وقال: 

»هناك �رشكات كثرية تعمل يف نف�ض جمال عملنا، ال انها ل تعطي 

ال�صدق، اللتزام،  Brush Art للزبون. كما ان  التي تعطيها  اجلودة 

تقدمي ا�صعار تناف�صية، وايالء الهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها 

اآلية عمل ال�رشكة، ودون �صك �صتثمر ولء وثقة من الزبائن«.

واكد حمو ان هناك خطط تو�صعية لل�رشكة �صتتبلور مع تقدم عمل 

ة حاليًا للتو�صع خارج لبنان، من 
ّ
ال�رشكة يف ال�صوق، وك�صف ان ل ني

املمكن ان يتم تنفيذ م�صاريع يف اخلارج لكن افتتاح فرع لل�رشكة 

خطوة مل تاأخذ بعني العتبار حتى اليوم.

 Brush Art .. التميز والفرادة في عالم الدهان
مّحو: اولوياتنا راحة زبائننا

الصدق، االلتزام، تقديم اسعار تنافسية، وايالء 

 Brush االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها آلية عمل

Art، ودون شك ستثمر والء وثقة من الزبائن

على  �صاعده  الدهان  جمال  يف  عائلته  عمل 

اكت�صاب مهارات جديدة يف هذا العامل يف عمر 

ال�صري  ال�صباق يف  حّمو  ادري�ض  فكان  مبكرة. 

يف عمل الـdecorative paint، قاأتقنه من الفه اىل 

يائه، واخترب قدراته على الإبداع والبتكار يف 

ار�صاء الزبائن.

جمال  يف  الكبرية  وخربته  املذهل  جناحه 

الأمام،  اىل  خطوة  اخذ  منه  ا�صتلزما  الدهان، 

فريق عمل  و�صمنها   Brush Art فاأ�ص�ض �رشكة 

جديدة  افكار  خلق  الوحيدة  وظيفته  خاّلق 

وابتكار مناذج تطرح ما ي�صبه ثورة يف عامل 

الدهان. 



Spears Street - Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 744433 - 1 744455 - 70 400411 - Fax: 961 1 744522   
E-mail: info@brushart.co     -     Website: www.brushart.com
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بال�صت  بندا  يف  الت�صويق  مديرة  اأ�ــصــارت 

بال�صت  »بندا  اأن  اإىل  قبالن  قا�صم  رنــدىل 

عملها  �صنوات  طيلة  كبرياً  جناحت  حققت 

مرادفًا  اإ�صمها  اليوم  اأ�صبح  اإذ  القطاع،  يف 

كبري  فخر  م�صدر  وهذا  واملتانة،  للجودة 

ا�صتطاعت  ال�رشكة  اأن  تعترب  اإذ  لل�رشكة 

ب�صناعته  اللبناين  امل�صتهلك  ثقة  تعزيز 

اأي  لزبائنها ومالحقة  من خالل متابعتها 

م�صاكل حت�صل«.

قــدمــت  بــال�ــصــت  »بـــنـــدا  اأن  اإىل  ولــفــتــت 

وا�صعة  ت�صكيلة  املا�صية  ال�صنوات  خالل 

ال�رشائية  قدراتهم  تنا�صب  للم�صتهلكني 

وا�صعة  جمموعة  لهم  قدمت  كما  املختلفة، 

ــارات مــن خالل  ــك ــت ــالت والإب ــودي مــن امل

يف  والإبتكار  التطور  لكل  الدائم  تتبعها 

العامل«.

منافسة غير مشروعة
واإذ اعتربت رندىل »اأن  وجود ال�رشكة القوي 

التوجه  من  مّكنها  اللبنانية  الأ�صواق  يف 

حاليًا  ت�صدر  حيث  اخلارجية  الأ�صواق  اإىل 

والأوروبية،  والأفريقية  العربية  الدول  اإىل 

اعتربت اأن »ال�صطرابات يف الدول العربية 

اإذ  ال�رشكة  عمل  على  كبري  ب�صكل  ـــرت  اأّث

ــواق.  الأ�ــص مــن  عــدد  اإىل  الت�صدير  تــراجــع 

وقالت: »اإ�صافة اإىل تراجع الت�صدير، دفعت 

اللبنانية  املعامل غري  الأزمات بع�ض  هذه 

نوعًا من  لبنان ما خلق  ال�صتثمار يف  اإىل 

املناف�صة الغري م�رشوعة يف ال�صوق. وتكمن 

لحتــرم  امل�صانع  تلك  اأن  يف  امل�صكلة 

اأ�صعاراً  وتقدم  اإنتاجها،  اجلودة يف  معايري 

اأدنى من اأ�صعارنا فيلجاأ بع�ض امل�صتهلكني 

اإىل �رشائها«.

واأ�صافت: »بندا بال�صت تلتزم معايري عالية 

 9001 الأيزو  و�صهادة   تتوافق  اجلودة  من 

وقريبًا �صتنال الأيزو 22000، اأي اأن اإنتاجها 

مطابق للمعايري الأوروبية والعاملية. وعلى 

الرغم من معايري اجلودة العالية، تقدم بندا 

لزبائنها،  ز 
ّ
ممي جد  ب�صعر  اإنتاجها  بال�صت 

وبالتايل ل ميكن لها اأن تدخل يف مناف�صة 

ل على جودة 
ّ
الأ�صعار بل �صتبقى تعو لك�رش 

يف  الكايف  امل�صتهلكني  ووعي  منتجاتها  

حياتهم  �صلب  يف  تدخل  منتجات  اختيار 

اليومية«.

غياب الدعم
اللبناين  »ال�صناعي  اأن  على  رندىل  و�صّددت 

الدعم ب�صكل عام ما يرفع  يعاين من غياب 

ال�صناعيني  ويجرب  الإنــتــاج  تكاليف  من 

على تقدمي اأ�صعار جد تناف�صية ليبقى �صعار 

»�صنع يف لبنان« مرفوعًا ومنت�رشاً يف كل 

اأنحاء العامل«. وقالت: »لالأ�صف هذا املجهود 

فالدولة  مقّدر،  غري  ك�صناعيني  نبذله  الذي 

دعم  ت�صتطيع  اأنــهــا  حــني  يف  غائبة  �صبه 

الر�صوم اجلمركية  ال�صناعي من خالل رفع 

الإنــتــاج  حلماية  امل�صتورد  الإنــتــاج  على 

املحلي، كما ميكنها �صبط الأ�صواق اأكرث من 

املنتجات  موا�صفات  على  الت�صديد  خالل 

خالل  من  اللبنانية  الأ�ــصــواق  تدخل  التي 

خمتربات تراقب هذا الإنتاج«.

واعتربت اأن تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية 

يتم من خالل الإ�صاءة على جودة املنتجات 

البحوث  معهد  اأن  وك�صفت  اللبنانية، 

واأجرى  بال�صت  بندا  م�صنع  زار  ال�صناعية 

اأثرها منحه �صهادة توؤكد  فحو�صات، وعلى 

العاملية.  اجلــودة  ملعايري  اإنتاجه  خ�صوع 

ودعت رندىل اإىل اإخ�صاع كل امل�صانع لهذه 

الإ�صاءة  ذلك  �صاأن  من  اإن  اإذ  الفحو�صات، 

على امل�صانع اجليدة واإيقاف امل�صانع غري 

ال�صناعة  اإ�صم  اإىل  ت�صيء  والتي  املطابقة 

اللبنانية.

اإن�صاء  �صدد  يف  بال�صت  »بندا  اأن  واأعلنت 

يف   pointe - noire الكونغو  يف  م�صنع 

اأفريقيا«. وك�صفت اأن »ال�رشكة تويل اهتمامًا 

يف  ال�صباقة  وكانت  البيئة،  ملو�صوع  كبرياً 

�صناعة براميل النفايات ب�صعة 70 ليراً اإىل 

1100 لير، وتقوم بالتوا�صل مع اجلامعات 
ــادق  ــن ــف ــم وال ــاع ــط واملــ�ــصــتــ�ــصــفــيــات وامل

والبلديات لتزويدها بت�صكيلة كبرية منها«. 

تعر�ض  بال�صت  »بندا  اأن  اإىل  رندىل  ولفتت 

هي  لبنان  يف  �صالت  ــع  اأرب يف  اإنتاجها 

احلــدث،  ــريوت،  ب �صوديكو   – الب�صطة  يف   :

حاجات  كل  وتوؤمن  الزهراين.  ودير  زحلة 

وكري�صتال  وبال�صتيك  زجاج  من  املواطنني 

مطبخية  ـــــوازم  ول وخــ�ــصــبــيــات  وهـــدايـــا 

ومفرو�صات �صيفية، حيث حتوي ما يقارب 

15 األف �صنف ».

بندا بالست .. إسم مرادف للجودة والمتانة
رندلى قاسم قبالن: نتوّسع نحو أفريقيا

من نيحا البقاع ويف عام 1978، 

بال�صت  بندا  جناح  م�صرية  اإنطلقت 

�صناعة  يف  ال�صّباقة  كانت  التي 

عامًا   37 لبنان.  يف  »الكر�صي« 

تطورت  النطالقة،  تلك  على  مرت 

من  لت�صبح  املوؤ�ص�صة  خاللها 

ال�صناعة  قطاع  يف  امل�صانع  اأهم 

تقدم  حيث  لبنان  يف  البال�صتيكية 

املنتوجات،  من  وا�صعة  جمموعة 

وت�صم  �صنف،  الـ600  تقارب 

وم�صتلزمات  والطاولت  الكرا�صي 

الأطفال واأحوا�ض الزراعة وخزانات 

النفايات  وم�صتوعبات  املياه 

والطبليات وكافة الأدوات املنزلية.
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مقابلة

الأباجور والرثيات ال�رشقية واملغربية والفرن�صية، وهذا الأمر �صكل 

نقطة قوة بالن�صبة اإلينا، اإذ منحنا قدرة على اإر�صاء اأذواق زبائننا 

كافة«.

صناعة حرفية
وك�صف مغّني اأن عمل ال�رشكة يعود اإىل عام 1942  حيث كان يعمل 

والده وعمه على �صعيد �صخ�صي يف �صناعة الرثيات لعدد حمدود 

من الزبائن، ويف العام 1996 ومع دخوله جمال العمل مت تاأ�صي�ض 

ال�رشكة التي �صهدت تطوراً وتو�صعًا كبريين خالل الأعوام ال�صابقة«.

واعترب اأن »ال�رشكة تخّطت معوقات كثرية كانت تواجهها واأبرزها 

اليد املتخ�ص�صة يف ال�صناعة احلرفية التي حتتاج اإىل الكثري من 

الدقة واحلذر«. ولفت اإىل اأن »ال�رشكة تتمتع اليوم بقدرة اإنتاجية 

قادرة على  الرثيات،  فريق عمل خبرياً يف �صناعة  كبرية وت�صم 

اإىل  اإ�صافة  اإليها  الزبائن  اأو  املهند�صون  يقدمه  اأي ت�صميم  تنفيذ 

ت�صاميم كثرية تعمل بنف�صها عليها وتطرحها يف ال�صوق«. 

التحديات
التي تواجه عمل ال�رشكة حاليًا  اأن »اأبرز التحديات  واأعلن مغّني 

ال�صوق  اأثرت يف حركة  التي  امل�صتقرة،  ال�صيا�صية غري  احلال  هي 

قوة  ميلكون  اللبنانيون  كــان  املا�صي  ففي  ــداً.  ج كبري  ب�صكل 

الذين  ال�صياح  من  كبري  عدد  هناك  كان  كما  جداً  كبرية  �رشائية 

هناك  كان  وبالتايل  اللبناين،  بالإنتاج  ويثقون  لبنان  يزورون 

قدرات  يف  دراماتيكيًا  تراجعًا  نلحظ  حاليًا  كبري.  مبيعات  حجم 

اللبنانيني ال�رشائية يف حني يراجع معدل ال�صياح ول �صيما العرب 

ب�صكل كبري اإىل لبنان«.

هناك  اأن  كما  اللبنانية،  ال�صوق  يف  كبري  جمود  »هناك  واأ�صاف: 

واحد  فرع  لدينا  حاليًا  ككل.  العربي  ال�صعيد  على  ا�صطرابات 

ولدينا خطط  والإمــارات،  لبنان يف �صبية، وفرعان يف قطر  يف 

تو�صعية نحو الأ�صواق اخلارجية اإل اأننا نروى ب�صاأنها حتى ي�صود 

الهدوء وتتو�صح اجتاهات الأ�صواق«.

ال�صناعة  اإن  اإذ  ال�رشكة  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  مغّني  واأكــد 

جــداً  عالية  بــجــودة  تتمتع 

كل  يفوق  اللبناين  والـــذوق 

مهما  ــايل  ــت ــال وب الأذواق 

كــــرثت املـــ�ـــصـــاربـــات من 

�صتبقى  امل�صتورد  الإنتاج 

عملها  يف  م�صتمرة  ال�رشكة 

ــق  ــاأل ــى ت ــل وحمـــافـــظـــة ع

بثقة  مت�صلحة  اإنــتــاجــهــا 

كر�صتها  الــتــي  زبائنها 

العمل  يف  الحـــرافـــيـــة 

وامل�صداقية واللتزام.

شركة مغّني إخوان للثريات.. جودة جمالية وكفالة مدى الحياة
طوني مغّني: مواصفات إنتاجنا تفوق األوروبية

مغّني  �رشكة  تقدمه  ما  هو  احلياة«  مدى  »كفالة 

اإخوان للرثيات اإىل زبائنها، فبا�صتخدامها الكري�صتال 

والربونز من دون احلديد وال�صتانل�ض والزجاج يف 

�صناعتها، متكنت من تقدمي اإنتاج مبوا�صفات مميزة 

تفوق املوا�صفات الأوروبية. ول تقف تقدميات �رشكة 

مغّني لزبائنها عند هذا احلد، فال�رشكة دائمًا على 

من  الرثيات  ي�صيب  قد  �رشر  اأي  لإ�صالح  ا�صتعداد 

طلبات  لتلبية  وجاهزة  اأو حوادث خمتلفة،  ك�صور 

الزبائن مهما اختلقت وتنوعت.

»ال�صناعة  مــع  حــديــث  يف  مغّني  ــوين  ط الــ�ــرشكــة  مــديــر  ــار  ــص اأ�

والإقت�صاد« اإىل اأن »جودة اإنتاج ال�رشكة وجماليته ونظافة العمل 

ز وال�صتمرار و�صط كم 
ّ
جعلتها الأوىل يف ال�صوق ومكنتها من التمي

ال�صوق عدد كبري  هائل من الإنتاج امل�صتورد«. وقال: » يوجد يف 

حرفية  م�صانع  يوجد  ل  لكن  للرثيات،  امل�صتوردة  ال�رشكات  من 

كم�صنعنا تتقن عملها، لذلك ل يوجد من ي�صاهينا بجودة اإنتاجنا 

يف ال�صوق«. واأ�صاف: »يوجد لدينا ت�صكيلة وا�صعة جداً من ثريات 

ستبقى شركة مغّني إخوان 

للثريات مستمرة في عملها 

ومحافظة على تألق إنتاجها 

مهما كثرت المضاربات 

فالذوق اللبناني رفيع 

المستوى ومميز لدى الجميع


