صناعيو اآلالت في لبنان..
هنيئ ًا لكم نجاحكم
لي�ست املرة الأوىل التي تعمل جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» على �إعداد ملف عن قطاع �صناعة
الآالت يف لبنان نظراً لأهميته على ال�صعيد الإقت�صادي حيث احتل لأكرث من مرّة ال�صدارة يف ترتيب
ال�صادرات ال�صناعية �إىل الأ�سواق اخلارجية.
وتعترب �صناعة الآالت �صناعة ا�سا�سية هامة جمهزة جتهيزاً حديث ًا تقوم بت�صميم وت�صنيع القطع
والآالت الزراعية ال�صناعية والكهربائية ،كما تقوم اي�ض ًا بعمليات جتديد املحركات بوا�سطة عمليات
ال�صب واخلراطة ،ويبلغ عدد م�صانع هذا القطاع  255م�صنع ًا ح�سب اح�صاءات ادارة الدليل حتى
منت�صف  2013مقابل  240م�صنع ًا ،تنتج � 148سلعة خمتلفة.
وحقق القطاع تقدم ًا بارزاً قي ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات ونوعية االنتاج والت�صدير.
فمن حيث حجم اال�ستثمار بلغ حجم اال�ستثمار يف هذا القطاع حوايل  100مليون دوالر مما �ساعد
يف تو�سع هذه امل�صانع يف االنتاج خا�صة م�صانع مولدات الكهرباء وذلك تلبية حلاجة الأ�سواق.
ي�ض ّم امللف �إ�ضافة �إىل �إح�صاءات عن واقع القطاع وعر�ض �صادرات القطاع لعام  ،2014لقاءات مع
�رشكات �سطّرت جناحات كثرية يف القطاع �إذ ق ّدمت �إنتاج ًا مب�ستويات عالية من اجلودة �سمحت لها
باخرتاق الأ�سواق اخلارجية كافة ،لتطوف ب�شعار «�صنع يف لبنان» يف كل �أنحاء العامل.
«�شعب مم ّيز� ،صناعة مم ّيزة»  ..هذا حق ًا ما �شعرناه �أثناء �إعداد هذا امللف حيث �أظهر كل ال�صناعيني
الذين �أجريت معهم املقابالت معرفة تامة بكل �شجون وهموم القطاع ،وكانوا �شديدي احلر�ص على
�إي�صال �أف�ضل و�أبهى �صورة عن القطاع وعن �إنتاج يفخرون ويفاخرون به.
بع�ضهم كان متفائ ًال ،وبع�ضهم كان حذراً ،والبع�ض الآخر مت�شائم ًا� ،إال �أنهم كلّهم كانوا م�ؤمنني
ب�أهمية ما يقدمونه كقطاع �صناعي يف لبنان.
امور عديدة ا�ستوقفتنا ابرزها ذكاء كرمي غندور ،جد ّية ح�سن غدار ،عمق تفكري نادر اجلبيلي،
احرتافية ريدان حممود ،اندفاع ه�شام ح�سامي� ،سعة ر�ؤية �أ�سعد عبيد ،قدرة و�سام �ضو على
االبتكار ،وطموح و�سام حجازي.
فخرنا كبري ب�صناعيي لبنان ،وال ي�سع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إال �شكر كل من �ساهم
معها يف �إعداد هذا امللف والإ�ضاءة على �أحد �أه ّم القطاعات ال�صناعية يف لبنان.
وال ي�سعها �إال �أن تتمنى لل�صناعيني مزيداً من التق ّدم والنّجاح ،لتقول كلمة
�أخرية« :هنيئ ًا لكم جناحكم يا �صناعيي الآالت يف لبنان».
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�صادرات الآالت

صادرات اآلالت تتراجع  207مليون دوالر في 2014
العراق تتص ّدر االسواق المستوردة تليها السعودية
�شهدت �صادرات الآالت والأجهزة

واملعدات الكهربائية خالل عام 2014
انخفا�ض ًا مقارنة بعام  2013بلغ
حوايل  207مليون دوالر (ما يقارب
 ،)22.5%اذ بلغ جمموع �صادرات
الآالت يف عام  710.7 ،2014مليون
دوالر مقارنة بـ 917مليون دوالر يف
عام .2014

و�شكلت ا�سواق الدول العربية ا�سواق
رئي�سية لهذه ال�صادرات ،اذ احتلت
العراق املرتبة االوىل بحجم �صادرات
 125,696مليون دوالر ،تليها ال�سعودية
بـ 103,995مليون دوالر ،و االمارات
بـ 60,145مليون دوالر .وحلت �سوق
انغوال يف املرتبة الرابعة جلهة ا�سترياد
الآالت من لبنان حيث بلغ حجم
ال�صادرات اليها  37,458مليون دوالر،
تليها نيجرييا بـ 35,609مليون دوالر،
واتت �سورية يف املرتبة ال�ساد�سة
بـ 34,176مليون دوالر.
وكانت �صادرات الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية قد احتلت خالل
الف�صل الأول من عام  2014املرتبة
الأوىل ،اذ بلغت قيمتها  179مليون
د�.أ .وت�صدرت العراق الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج اذ ا�ستورد ما
قيمته  38.2مليون د�.أ.
ويف الواقع انخف�ضت �صادرات هذا
املنتج من  253.1مليون د�.أ .خالل
الف�صل الأول من العام  2013اىل 179
مليون د�.أ .خالل الف�صل الأول من العام
 .2014و�سبب هذا االنخفا�ض ،تراجع
�صادرات هذا املنتج اىل كل من العراق،
اململكة العربية ال�سعودية ،اجلزائر،
انغوال واالمارات العربية املتحدة مما
ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ حوايل
 74.1مليون د�.أ.و�شكلت الدول العربية
�سوق ًا ا�سا�سي ًا لهذه ال�صادرات اذ
ا�ستقطبت ما قيمتة  113مليون دوالر.
كما تراجعت �صادرات الآالت من 86.7
مليون دوالر يف �شهر ني�سان 2013
اىل  68.6مليون دوالر يف ني�سان
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أبرز األسواق التي تتوجه إليها صادرات اآلالت

 ،2014واتت ال�سعودية يف طليعة الدول
امل�ستوردة بـما قيمته  12مليون دوالر،
تليها االمارات بقيمة  8.8مليون دوالر،
ومن ثم العراق بقيمة  7.2مليون دوالر.
وتابعت �صادرات الآالت تراجعها يف
ايار  ،2014حيث بلغت قيمة ال�صادرات
 67.7مليون دوالر مقابل  75.6مليون

مٔوسسة احمد صالح
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دوالر يف ايار  .2013وكانت ال�صادرات
قد ارتفعت يف �شهر ايار  2014اىل كل
من انغوال ونيجرييا فيما انخف�ضت اىل
كل من ال�سعودية والعراق واالمارات
العربية املتحدة مما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ  7.9مليون دوالر.
اما يف �شهر حزيران  ،2014انخف�ضت
قيمة �صادرات الآالت اىل  63.2مليون
دوالر مقارنة بـ 76.1مليون دوالر
يف حزيران  .2013ويف حني ارتفعت
�صادرات هذا املنتج اىل كل من اجلزائر
وال�سعودية انخف�ضت هذه ال�صادرات
اىل كل من العراق واالمارات العربية
املتحدة وانغوال مما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ حوايل  13مليون دوالر.
واحتلت �صادرات الآالت خالل �شهر
متوز  2014املرتبة الثانية يف قيمة
ال�صادرات .وعلى رغم من هذان فقد
�سجلت انخفا�ض ًا بلغ حوايل 23.4
مليون دوالر اذ انخف�ضت قيمتها من
 78مليون دوالر يف متوز  2013اىل
 54.6مليون دوالر خالل متوز 2014
بعد ان �سجلت انخفا�ض ًا كبرياً يف
�صادراتها اىل كل من ا�سواق العراق،
ال�سعودية ،نيجرييا ،وافريقيا.

وحافظت �صادرات الآالت على
احتاللها املركز الثاين يف قيمة
ال�صادرات ال�صناعية ،بالرغم من
موا�صلة تراجعها يف �آب  ،2014حيث
�سجلت  56.2مليون دوالر مقارنة
بـ 82.6مليون دوالر يف �آب .2013
وارتفعت ال�صادرات اىل ال�سعودية فيما
انخف�ضت اىل كل من ا�سواق نيجرييا
والعراق واالمارات العربية املتحدة ما
ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ حوايل
 3.1مليون دوالر.
وتربعت �صادرات الآالت يف املرتبة
االوىل يف �شهر ايلول اذ بلغت قيمتها
 62.7مليون دوالر وت�صدر العراق
الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج
اذ ا�ستورد ما قيمته  12مليون دوالر.
اال ان هذا مل يح ِم �صادرات الآالت من
ت�سجيل تراجع مقارنة ب�شهر ايلول
 2013حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�آنذاك  76.4مليون دوالر .وكانت هذه
ال�صادرات ارتفعت اىل ال�سعودية فيما
انخف�ضت اىل كل من اجلزائر والعراق
ما ادى اىل انخفا�ض اجمايل بلغ
حوايل  13.7مليون دوالر.
اما يف �شهر ت�رشين االول ،2014
�سجلت �صادرات الآالت ولأول مرة
يف عام  2014ارتفاع ًا بلغ  1.2مليون
دوالر حيث �سجلت  56.9مليون دوالر

2014
2013

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

يف ت�رشين اول  2014مقارنة بـ55.7
مليون دوالر يف ت�رشين اول .2013
و�شكلت ال�سوق العراقية ابرز اال�سواق
امل�ستوردة للآالت ،تلتها ال�سعودية،
اجلزائر ،انغوال ،االمارات ،قطر،
نيجرييا ،ومن ثم م�رص.
وعلى رغم بقاءها يف املرتبة االوىل
بني ال�صادرات ،عادت �صادرات الآالت
لت�سجل تراجع ًا يف ت�رشين الثاين 2014
حيث �سجلت  44.8مليون دوالر مقارنة
بـ 71.9مليون دوالر يف ت�رشين الثاين
 .2013وكانت �صادرات هذا املنتج
قد ارتفعت اىل م�رص فيما انخف�ضت
اىل كل من اجلزائر والعراق وانغوال

غدار للصناعة والتجارة

و�سوريا واالمارات العربية ما ادى
اىل انخفا�ض اجمايل بلغ  27.1مليون
دوالر.
واختتمت �صادرات الآالت عام 2014
حمتلة ال�صدارة يف قيمة ال�صادرات
ال�صناعية اىل اال�سواق اخلارجية،
موا�صلة تراجعها يف �آن واحد.
وانخف�ضت قيمتها من  60.9مليون
دوالر يف كانون االول  2013اىل 57
مليون دوالر خالل كانون االول .2014
وارتفعت ال�صادرات اىل �سوريا فيما
انخف�ضتاىل كل من العراق واالمارات
العربية املتحدة ما ادى اىل انخفا�ض
اجمايل بلغ حويل  3.8مليون دوالر.

Pimco

شركة مينا ايليت

غدار للمعدات
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مقابلة
 ..Mets Energyاكثر من ربع قرن من النجاح في لبنان والعالم

غندور :أمام القطاع آفاق واسعة للتطور والتقدم
عملها على مر اكرث من ربع
قرن ومت ّيزها يف جمال �صناعة
املولدات جعلها حمط ثقة
حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،اذ تلعب
اليوم �رشكة  Mets Energyدوراً
ريادي ًا عرب عملها مع القطاعني
العام واخلا�ص وتنفيذها لعدد
كبري من امل�شاريع يف مطار
بريوت وتعاملها مع �رشكات
عقارية وعدد كبري من امل�صارف
واملرافق اال�سا�سية يف لبنان.
دون �شك� ،ساهم اهتمام
الكبري بخدمة ما بعد البيع وربطها ربط ًا
ا�سا�سي ًا ب�صناعة املولدات دوراً كبرياً يف
ال�سباقة يف لبنان بت�أمني
ت�ألقها ،حيث كانت ّ
خدمة ال�صيانة 24/24منذ الثمانينات.
وقامت  Mets Energyبت�صدير هذا املفهوم
اىل اال�سواق اخلارجية مت�سلحة ب�صوابية
ر�ؤي��ة م�ؤ�س�سها ومديرها العام املهند�س
ن��ا��صر غ���ن���دور ،فافتتحت �إ���ض��اف��ة �إىل
فرعها يف لبنان 12 ،فرع يف دول العراق،
كرد�ستان ،اليمن ،ليبيا ،قطر ،ال�سعودية،
افغان�ستان ،باك�ستان ،اوزبك�ستان ،اجلزائر،
جنوب ال�سودان واوغ��ان��دا .وانفتحت على
� 35سوق ًا يف ال��دول االفريقية والآ�سيوية
والعربية والدول املجاورة.
واعترب مدير ق�سم تنمية الأعمال التجارية
يف  Mets Energyكرمي غندور ان اميان
القيمني على ال�رشكة بال�صناعة اللبنانية
وبلبنان ك��وط��ن لهم مكّنهم م��ن التقدم
والتو�سع واي�صال ال�رشكة اىل احتالل مركز
متقدم بني ال�رشكات امل�صنعة للمولدات.
وو���ص��ف املناف�سة يف ال�سوق اللبنانية
بالـ«قوية جداً» حيث ي�ضم القطاع اكرث من
� 50رشكة ت�ص ّنع املولدات وتقدم خدمات
�صيانة يف �آن واحد .و�شدد على ان «Mets
 Energyو�ضعت يف اولوياتها منذ انطالقتها
Mets Energy
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بناء عالقات وطيدة مع زبائنها لإدراكها
اهمية هذه العالقات يف ت�أمني راحة الزبائن
وك�سب ثقتهم ووالءه��م وبالتايل �ضمان
ا�ستمرارية ال�رشكة وتطورها».
واع��ت�بر غ��ن��دور ان توطيد ال��ع�لاق��ات مع
الزبائن تتطلب تنمية م�ستمرة للموارد
الب�رشية يف ال����شرك��ة ،وك�شف ان فريق
العمل يخ�ضع ب�شكل م�ستمر لدورات كثيفة
يف الت�صنيع وال�صيانة ،ما يحد من وقوع
االخطاء وي�ؤهله ملعاجلة اي م�شكلة ت�صادفه
يف وقت �رسيع.

معوقات كثيرة

ور�أى غندور ان القطاع يعاين من حتديات
كثرية ت�ستلزم التحرك ال�رسيع ملعاجلتها،
وقال« :يقول الكاتب وال�شاعر جربان خليل
جربان «ويل لأمة تاكل مما ال تزرع وتلب�س
مما ال تن�سج» .ه��ذا بر�أيي يعبرّ عن واقع
االقت�صاد اللبناين بعد ان اهملت احلكومات
املتعاقبة منذ ع�رشات ال�سنوات القطاعات
االنتاجية يف االقت�صاد والتي تعد ال�صناعة
اب���رزه���ا .ف�تراك��م االه���م���ال ل��ل��ق��ط��اع من
احلكومات انهكه وانهك االقت�صاد ككل،
وهنا ال بد ان ن�س�أل ما هو ال�سبيل لبناء وطن ًا
دون ايالء اركان االقت�صاد الدعم الكايف؟
واع��ت�بر ان ال�صناعيني على م��وع��د �شبه
4

دائم مع حتديات خمتلفة ومعوقات كثرية
تواجه عملهم ،وا�شار اىل انه م�ؤخراً ا�صطدم
ال�صناعيني يف قطاع �صناعة امل��ول��دات
مب�شكلة تخلي�ص الب�ضائع على املرف�أ والتي
احلقت بهم ��ضرراً كبرياً» .وق��ال« :لطاملا
تفوق ال�صناعي اللبناين على مناف�سيه
يف قطاع �صناعة املولدات لناحية ت�سليم
املنتج نظراً ل�رسعة ح�صوله على امل��واد
االولية من اوروبا مقارنة بالدول االخرى،
وهذا ما اك�سب �صناعته قيمة م�ضافة اذ ان
�رسعة الت�سليم بكلفة مقبولة يف جمال عملنا
امر جد مهم».
وا�ضاف« :كانت ال�صناعة اللبنانية متفوقة
يف ه��ذا االط���ار ،اال انها للأ�سف تراجعت
م�ؤخراً خطوة اىل ال��وراء .ما يح�صل اليوم
ان الب�ضاعة ت�صل اىل م�صانع مناف�سينا
يف الإمارات مث ًال بوقت اقل ب�سبب الت�أخري
يف م��رف���أ ب�ي�روت ،م��ا ي�ضطر ال�صناعيني
اىل زيادة كمية املخزون لتلبية الطلب ما
ي�ستدعي متوي ًال ا�ضافي ًا ي�ؤدي اىل ارتفاع
كلفة االنتاج و�سط تراجع يف �رسعة الت�سليم،
وهذا قد يدفع الكثريون اىل عدم التعامل مع
�رشكات لبنانية».

ثقافة صناعية

ولفت غندور اىل �رضورة خلق ثقافة �صناعية
متهد لن�شوء بيئة حا�ضنة للعمل ال�صناعي
ّ
كما هو احلال يف الدول ال�صناعية املتطورة.
واعترب ان خلق هذه الثقافة يبد�أ ب�إدخال
املعرفة ال�صناعية يف املناهج الدرا�سية
وت�شجيع االنتماء اىل املعاهد التقنية ما
يعزز اهمية املفهوم ال�صناعي لدى املواطن
ويكر�س ادراك���ه ملعايري اجل��ودة
اللبناين
ّ
و�سالمة املنتج ككل.
واع��رب عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل قطاع
�صناعة املولدات ،واعترب ان القطاع يلعب
دوراً ا�سا�سي ًا يف دع��م انتاجية ال�رشكات
تكبد اي خ�سائر نتيجة انقطاع
ويجنبها ّ
الكهرباء ولو ل�ساعات قليلة جداً .و�شدد على
ان «املولّد لي�س امراً كمالي ًا يف امكنة العمل
بل حاجة �رضورية ،ما ي�ؤكد ان امام القطاع
�آفاق وا�سعة للتطور والتقدم».
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مقابلة
 ..PIMcoنجاح قوامه الحداثة والتطور

غدار :رهاننا على الصناعي اللبناني كبير
مت�سلح ًا بخربته الكبرية يف
�صناعة املولدات التي عمل
فيها والده ل�سنوات طويلة،
�أطلق ح�سن غدار �رشكة
 PIMcoل�صناعة املولدات
وكوامت ال�صوت ولوحات
الكهرباء عام .2006
و�سلكت « »PIMcoمنذ
ن�ش�أتها طريق النجاح
والتطور� ،إذ ات�سم �إنتاجها
باجلودة العالية ،وتعاملها
مع الزبائن بالإحرتافية
فكرّ�ست
وامل�صداقية،
جناحها يف الأ�سواق اللبنانية كما انفتحت على عدد من الأ�سواق
اخلارجية يف اخلليج و�أفريقيا.
�أكد مدير  PIMcoالدكتور ح�سن غدار �أن
«ال�رشكة منذ ن�ش�أتها ت�شهد تطوراً وتو�سع ًا
كبريين» .وك�شف عن تو�سيع م�صنعها
املمتد على م�ساحة � 10آالف مرت مربع،
عرب �إن�شاء م�صنع جديد لل�رشكة تبلغ
م�ساحته  5000مرت مربع.

وتوسع
تط ّور
ّ

و�أعلن غدار �أن ال�رشكة �ستدخل احلداثة
�إىل م�صنعها لتكون ال�سباقة يف لبنان
وال����شرق الأو���س��ط يف ا�ستقدام منظومة
�إنتاج متطورة تعمل �أوتوماتيكي ًا على
الفايرب والاليزر ،ومن �ش�أن هذه املنظومة
تخفي�ض كلفة اليد العاملة واحلد من وقوع
الأخطاء وزيادة الإنتاجية ب�شكل كبري.
وك�شف �أن جل��وء � PIMcoإىل ا�ستقدام
هذة املنظومة يهدف �إىل زيادة قدراتها
التناف�سية ،ففي قطاع املولدات ت�شكل،
�إ�ضافة �إىل ال�سعر واجل��ودة ،ال�رسعة يف
الت�سليم ،عام ًال م�ؤثراً يف ت�س ّلم �أي م�رشوع.
ويف رد على �س�ؤال حول توقيت جلوئه
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�إىل اال�ستثمار يف تو�سيع وحتديث
م�صنعه يف حني تعي�ش املنطقة العربية
ا�ضطرابات عدة وتعاين الأ�سواق العاملية
من تراجع يف �أ�سعار النفط ،قال غدار:
«ب��ر�أي��ي من املنا�سب ج��داً اال�ستثمار
يف �أوقات الأزمات� ،إذ �إن الكلفة ب�شكل
عام تكون �أقل PIMco .انطلقت فعلي ًا
يف عام  2008يف حني كانت الأ�سواق
املالية اخلليجية ت�شهد �أزم��ة ح��ادة،

ستدخل  PIMcoالحداثة
إلى مصنعها لتكون
السباقة في لبنان والشرق
األوسط في استقدام
منظومة إنتاج متطورة
تعمل أوتوماتيكي ًا على
الفايبر والاليزر
8

اعترب البع�ض �أنني �أغامر لكن جناح
 PIMcoاليوم دليل على �صوابية ر�أيي
�آنذاك».

غياب الدعم

واعترب غ��دار �أن املعوقات التي تواجه
القطاع كثرية ،وهي تكاد تكون واحدة
بني معظم ال�صناعيني كما �أنها تن�ضوي
حتت عنوان عري�ض واح��د وه��و «غياب
أم�س
ال��دع��م» ال��ذي �أ�صبح ال�صناعي ب� ّ
احلاجة �إليه وال �سيما يف هذا الوقت حيث
ارتفعت تكاليف الت�صدير ب�شكل كبري
نتيجة الأحداث الدائرة يف �سورية .و�أعرب
عن عدم تفا�ؤله بتدخل الدولة لدعم �أكالف
الت�صدير ،ولفت �إىل �أن ال�صناعي �سيتحمل
هذا العبء وح��ده عرب تخفي�ض �أرباحه
رغم انخفا�ضها وذلك بهدف احلفاظ على
وجوده يف الأ�سواق.
ور�أى �أن ال��دول��ة تتغا�ضى ع��ن �أهمية
هذه امل�س�ألة رغم معرفتها بتداعياتها
اخل��ط�يرة .ف�تراج��ع الت�صدير �أو �أرب���اح
ال�رشكات �سيدفعها �إىل اال�ستغناء عن عدد
من اليد العاملة ،ما �سريفع من معدالت
البطالة التي �ست�صيب املجتمع بت�أثريات
�سلبية كثرية.

اللبنانيون الرائدون

و�أعرب غدار عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
�إذ �إن �أب��واب الأ�سواق اخلارجية �ستبقى
م�رشعه �أمامه ،خا�صة �أن اللبنانيني رواد
يف هذا املجال ويعملون ب�إ�ستمرار على
تطوير وحتديث �رشكاتهم لتقدمي منتجات
ت�ضاهي بجودتها املنتجات الأوروبية».
وق��ال غ���دار :رهاننا كبري على ق��درات
اللبناين يف التطوير والتحديث وهذا ما
يجعلنا دائم ًا متفائلني بامل�ستقبل .قطاع
امل��ول��دات ال ي���زال بخري و�سيتقدم �إىل
الأمام .فاحلاجة �إىل املولد �ستبقى قائمة
يف كل املرافق لأن وج��وده ي�شكل ح ًال
وفعا ًال لت�أمني التيار الكهربائي
�رسيع ًا ّ
تكبد
ال�رشكات
يجنب
ما
انقطاعه
يف حال
ّ
خ�سائر كبرية.

باور اند اند�سرتيال ما�شيرني كومباين  -بيمكو

Power & Industrial Machinery Company
PIMCO

بريوت  -بئر ح�سن  -طريق املطار  -بناية الغولف « »2طابق �أر�ضي
هاتف - 961 1 825531 :فاك�س٩٦١ )١( 825532 :
E-mail: pimco@pimcolb.com www.pimcolb.com

مقابلة
«أحمد رجب الجبيلي وشركاه» 45 ..عام ًا من التطور والتوسع

الجبيلي :جاهزون لمواكبة تطور األسواق
يعود عمل �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه يف �صناعة املولدات �إىل
�سبعينات القرن املا�ضي ،وجذورها �إىل
الأربعينات ،حيث �أ�س�س اجلد ال�رشكة
التي �سلكت طريق التطور والتو�سع
باكراً و�أ�ضحت حمط ثقة ال�رشكات
العاملية ،وا�صبحت عام  1989وكيلة
ل�رشكة  FG WILSONالإنكليزية
التي �أ�صبحت اليوم جزءاً من �رشكة
 CATERPILLAR Incالعاملية.
«العمل الد�ؤوب» هو عنوان م�سرية ال�رشكة
على مر ع�رشات ال�سنوات ،فبعد الت�أ�سي�س
و�إثبات الوجود يف الأ�سواق ،توجهت «�أحمد
رجب اجلبيلي و�رشكاه» �إىل ال�سوق العراقية
حيث عملت يف برنامج النفط مقابل الغذاء،
لتخطو خطوة تعد الأهم يف تاريخها عام
 1998وت�ؤ�س�س م�صنع ًا يف نيجرييا.
و�أ�شار مدير عام �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه نادر اجلبيلي �إىل �أن «التطور بقي
رفيق ًا دائم ًا «�أحمد رجب اجلبيلي و�رشكاه»
منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم .ور�أى �أن ال�رشكة
تخطت الكثري من التحديات وحققت جناح ًا
كبرياً يف الأ�سواق اخلارجية كما الداخلية.
وق���ال« :ثقة ال��زب��ائ��ن الكبرية بال�رشكة
م ّكنتنا من التوجه �إىل الأ�سواق وفتح فروع
يف عدة دول .ففي العراق نعمل على فتح
فرع يف الب�رصة ونعمل من طريق وكالء
ٍ
يف بغداد .كما �سنفتح فروع ًا يف يف دول
�أفريقية عدة يف الفرتة املقبلة».
و�أ�ضاف�« :إ�ضافة �إىل الفروع ،هناك �أ�سواق
ت�صدر ال�رشكة �إليها يف دول اخلليج
كثرية ّ
و�أفريقيا .وطبع ًا ال�رشكة قد ت�شهد مزيداً
من التو�سع يف �إطار �سعيها الدائم لتلبية
حاجات زبائنها �أينما وجدوا».
و���ش��دد على �أن «اجل���ودة كانت م��ن �أه��م
ّ
الأركان التي بنت ال�رشكة جناحها عليها،
�إذ �إن م�صانعها ت�سري على خطى وتعمل
على نف�س املعايري التقنية واجلودة النوعية
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ل�رشكة .»FG WILSON

الال إستقرار

واعترب اجلبيلي �أن التحديات التي تواجه
ال�صناعة متعددة وخطرية ،و�أبرزها الو�ضع
الأمني والإقت�صادي .وقال« :لطاملا عا�ش
لبنان �أزمات كثرية� ،إال �أنني �أرى �أن الأزمة
هذه املرة عميقة وتداعياتها قد تكون كبرية
على ال�رشكات .ففي حني يعي�ش لبنان واقع ًا
�إقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا �صعب ًا تتخبط املنطقة
يف ا�ضطرابات كثرية و�سط انخفا�ض كبري
يف �أ�سعار النفط .ف�إن عمل ال�رشكة الذي
ميثل الت�صدير  % 80منه ت�أثر ب�شكل كبري.
وللأ�سف حتى الآن ال �أرى �أمامي �إال نفق ًا
مظلم ًا ال وجود لأي بقعة �ضوء فيه».
ورف�����ض �أن ي��ك��ون ال��ق��ط��اع �أم���ام حائط

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
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م�سدود ،بل �أبدى تفا�ؤ ًال كبرياً متوقع ًا تطوراً
يف قطاع �صناعة املولدات .و�إذ اعترب �أن ال
حلول قريبة مل�شكلة الكهرباء يف لبنان بعد
تع�شي�ش الف�ساد يف �أماكن متعددة منه ،ر�أى
�أن احل��روب يف املنطقة �سيكون لها دور
يف رفع الطلب على الطاقة التي تعد �أمراً
ملح ًا و�رضوري ًا يف عمليات �إعادة الإعمار
وتكري�س النمو الإقت�صادي.
ولفت �إىل �أن «�أم���ام ال�رشكات اللبنانية
فر�ص ًا كبرية للعمل والتو�سع والتطور ،فذكاء
ال�صناعي اللبناين يخوله تقدمي �إنتاج عايل
اجلودة قادر على مناف�سة الإنتاج الأوروبي
وال �سيما �أن تكلفة اليد العاملة يف لبنان
�أدنى من تكلفة العمالة الأوروبية ،كما �أن
�شجاعة اللبناين �ستمكنه من الدخول �إىل
�أ�سواق كثرية قد يبتعد ال�صناعي الأوروبي
عنها ك��الأ���س��واق الأف��ري��ق��ي��ة واخلليجية
والعراقية».

مواكبة الطلب

وك�شف اجلبيلي �أن «�رشكة اجلبيلي جاهزة
لتواكب هذا الطلب� ،إذ تعمل على تطوير
م�صنعها عرب �إدخال ماكينات جديدة تعمل
على الاليزر والبالزما ،من �ش�أنها تخفي�ض
تكلفة اليد العاملة ورفع م�ستويات اجلودة
�إىل حد كبري».
و�شدد على �أن �أبرز ما يتوق �إليه ال�صناعي
ّ
يف لبنان هو اال�ستقرار� ،إذ �إن��ه حالي ًا
ي�تروى كثرياً قبل اتخاذ �أي خطوة نحو
الأم���ام ،فتوجهات ال�سوق غري معروفة.
وقال« :كثري من ال�رشكات تتطور ملواكبة
حاجات الأ���س��واق اخلارجية ،واجلبيلي
على �سبيل امل��ث��ال عملت ب�شكل مكثف
على تطوير م�صنعها يف نيجرييا حيث �إن
عملها هناك يقارب ع�رشة �أ�ضعاف عملها
يف لبنان».
و�أ���ض��اف« :على ال��دول��ة دع��م القطاع� ،إذ
يتمتع باهمية كبرية لأن��ه احتل مل��رات
ع��دي��دة ال�����ص��دارة يف ح��ج��م ال�����ص��ادرات
ال�صناعية .دعم الدولة ي�شجع ال�صناعي
على امل�ضي قدم ًا يف عمله �إذ ي��درك �أن
هناك من ي�سانده».
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email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL
Foz Trading are the exclusive Distributor for
Jordan and Iraq.
We also represent

all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,

abrasives , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of

for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from

, Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of

from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid
We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .
General Industrial services are the exclusive distributors for :

welding accessories.

,

for coatings ,

for

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.
Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.
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مقابلة
 .. STAUNCH MACHINERYنجاح لبناني يغزو العالم

حجازي :قدراتنا التنافسية كبيرة
جعل اجلمع بني اجلودة وال�سعر
وال�شكل الأف�ضلSTAUNCH ،
 MACHINERYترتبع على عر�ش
ال�صدارة بني ال�رشكات العاملة
يف قطاع املعدات .فمنذ ،2004
ومع انخراط رئي�سها التنفيذي
و�سام حجازي يف جمال عملها،
ت�سلك ال�رشكة طريق التو�سع
من دون توقف� ،إذ انفتحت على
�أ�سواق كثرية لت�سويق �صناعتها
التى ت�ضم جمموعة كبرية من
املعدات.
ع ّزز ثقة امل�ستهلكني وجود STAUNCH
 MACHINERYيف الأ�سواق ،ومنحها

وال�ؤهم دافع ًا كبرياً نحو املزيد من التقدم
فوظفت كل طاقاتها و�إمكانياتها يف
�سبيل حتقيقه� .إنطلقت م�سرية ال�رشكة �أو ًال
ب�صناعة خ ّالطات الباطون ،وبجودتها
فو�سعت
ونوعيتها ك�سبت ثقة زبائنها ّ
مروحة �إنتاجها لي�شمل الـ «دامرب»� ،آالت
الر�ص ،مق�صات الزفت ،معامل البلوك،
ال�سقاالت ،وماكينات التلحيم ،بالإ�ضافة
�إىل رجراجات الباطون.
كما ت�ص ّنع ال�رشكة املولدات الكهربائية
و�أب�����راج الإن�����ارة والآل���ي���ات اخلا�صة
بالبلديات ال��ت��ي ت�ساعد يف معاجلة
وت��رم��ي��م خم��ل��ف��ات الأح�����داث اخل��ط��رة
كالإنفجارات والزالزل واحلوادث ،وهي
تت�ضمن م�ضخات مياه� ،أب��راج �إن��ارة،
مولدات كهربائية� ،آالت لتك�سري الباطون،
ماكينات غ�سيل و�سحب املياه يف حال
ح���دوث �أي ط��وف��ان ،ماكينات حل��ام،
كومرب�سورات للتك�سري ،و�آالت لق�ص
احلديد ،كما ت�ضم ال�رشكة ق�سم ًا خا�ص ًا
يعنى بكل ما يتعلق بالطاقة ال�شم�سية
و�إ�ضاءة الطرقات والبيوت وامل�شاريع
ال�ضخمة.
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و�أ�شار حجازي يف حديث مع «ال�صناعة
والإق��ت�����ص��اد» �إىل �أن «ال����شرك��ة ت�ضم
عدة �أق�سام ب�أنواع خمتلفة تلبي جميع
طلبات الزبائن يف خمتلف �أنحاء العامل.
و�إذ �أو�ضح �أن �أب��رز نقاط قوة ال�رشكة
و�شدد
امتالكها لعدة قدرات يف �آن واحدّ ،
على �أن ال�رشكة متلك ق��درات تناف�سية
كبرية جداً لناحية الأ�سعار والت�سهيالت
وال�صالة واخلدمة املوجودة لديها».

إيمان كبير

ول��ف��ت ح��ج��ازي �إىل �أن ه���ذه الأم���ور
جمتمعة ع�� ّززت ح�ضور « STAUNCH
 »MACHINERYيف الأ�سواق الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،ففي ح�ين حتتل ال�رشكة
تتميز
املراتب الأوىل يف ال�سوق اللبنانيةّ ،
مبوقع قوي يف الأ�سواق اخلارجية وهذا
م�صدر فخر لنا �أن نكون من الذين �أو�صلوا
�شعار «�صنع يف لبنان» �إىل خمتلف بلدان
وكر�سوا انطباعات جيدة عنه عرب
العامل ّ
تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة».
وقال�« :إمياننا بال�صناعة ولبنان كبري
جداً ،ولذلك �أ�س�سنا �رشكة STAUNCH
 MACHINERYيف ال�سوق اللبنانية
وو�ضعنا كل �إمكانياتنا فيها ،ومن ثم
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انطلقنا �إىل الأ�سواق اخلارجية كالدول
العربية و�أفريقيا ومن ثم الدول الأوروبية
و�أ�سرتاليا و�إيرلندا� ،إ�ضاف ًة �إىل فروعنا
يف �أوغ��ن��دا� ،أن��غ��وال ،زامبيا وال��والي��ات
املتحدة».
«STAUNCH
و�أ�����������ض����������اف:
 MACHINERYيف ت��ط��ور وتو�سع
م�ستمرين ،ف�سنوي ًا تفتتح فرع ًا �أو فرعني
يف الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
فروعها يف لبنان .وهذا العام �سنفتح 3
فروع يف اليمن وال�سعودية والنيجر».

األسواق الخارجية

«STAUNCH

واع��ل��ن ح��ج��ازي �أن
 MACHINERYتتابع ب�شكل دائ��م
الأ���س��واق اخلارجية وتطوراتها ،حيث
نقوم بزيارات دائمة لأهم امل�صانع يف
خمتلف دول العامل للتعرف �إىل كل جديد
والعمل على كيفية التطوير و التحديث،
�إ�ضاف ًة �إىل �أننا نقوم ب��دورات تدريبية
مك ّثفة يف خمتلف املجاالت التي نعنى
بها».
ور�أى �أن وجود ال�رشكة يف عدد كبري من
الأ�سواق اخلارجية يقيها من الت�أثريات
ال�سلبية لال�ضطرابات احلا�صلة يف الدول

STAUNCH MACHINERY
في تطور وتوسع مستمرين،
فسنوي ًا تفتتح فرع ًا أو فرعين
في األسواق الخارجية ،إضافة
إلى فروعها في لبنان .وهذا
العام سنفتح  3فروع في اليمن
والسعودية والنيجر»
شدّد حجازي على ضرورة ضبط
الجودة في القطاع الصناعي
ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة
بالقطاع في األسواق اللبنانية
والخارجية على حد سواء
العربية وانعكا�سات انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،فبالرغم من ت�أثر �أعمالها بالواقع
يف العامل العربي والأ�سواق العاملية ال
تزال ال�رشكة يف حال من التوازن.

عدم االستقرار

واع���ت�ب�ر �أن ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي يف
لبنان يعاين م��ن جمموعة كبرية من
التحديات �أبرزها عدم اال�ستقرار الأمني،
واملعوقات التي تواجه ال�رشكات على
�صعيد اجلمارك ،وعدم وجود يد عاملة
تقيد ال�صناعي ومتنعه
والقوانني التي ّ
من التطور يف بع�ض الأحيان.
ولفت �إىل �أن ع��دم اال�ستقرار الأمني
ي�ضعف القدرات ال�رشائية ويفرمل انطالق
امل�شاريع وي�شل الأ�سواق .و�أ�شار �إىل �أن
من �ش�أن عدم اال�ستقرار �إ�ضعاف الثقة
بالقطاع ال�صناعي يف لبنان على �صعيد
ق��درة ال�صناعي على االل��ت��زام ب�أوقات
ت�سليم الب�ضائع ،ما يحد من �إمكانية
القطاع للنمو .و�أ�شار �إىل �أن اال�ضطرابات
احلا�صلة يف املنطقة والتي ال ميلك لبنان
القوة للت�أثري فيها �أرهقت ال�صناعيني وال
�سيما بعد �إغالق معرب ن�صيب احلدودي
وال��ذي رفع من �أك�لاف �شحن الب�ضائع
و�أ���ض��ع��ف ال��ق��درات التناف�سية لل�سلع
اللبنانية يف الأ�سواق اخلارجية».

تعزيز الثقة

ودعا حجازي الدولة �إىل �إيالء القطاع
ال�صناعي االهتمام ال�لازم ،ومتابعة
م�شاكله عن كثب ،بحيث تتوا�صل مع
�أب���رز ال����شرك��ات العاملة يف القطاع
لتبحث امل�شاكل وتبحث ع��ن �آليات
ملعاجلتها ب�شكل �رسيع� ،إذ �إن البطء
يف معاجلة الق�ضايا يحد م��ن �آف��اق
تطور ال�صناعيني وي�ستنزف قدراتهم
مكر�سة خلدمة
التي يفرت�ض �أن تكون ّ
�إقت�صاد بلدهم.
و���ش��دد على ��ضرورة �ضبط اجل��ودة يف
ّ
القطاع ال�صناعي ومراقبتها بهدف
ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع يف الأ���س��واق
اللبنانية واخل��ارج��ي��ة على ح��د �سواء.
واع��ت�بر �أن ه��ذا الأم���ر ي�ستلزم و�ضع
جمموعة من املعايري للجودة املطلوبة،
ومراقبة �إنتاج امل�صانع ومطابقته لهذه
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املعايري ،وبالتايل تفرز امل�صانع بني
مطابق للجودة وغ�ير مطابق ،بحيث
يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة امل�صانع غري
املطابقة و�إمدادها بالدعم الالزم من يد
عاملة ودرا���س��ات وقرو�ض وخمتربات
و�شدد حجازي على �أن
لتح�سني �إنتاجهاّ .
طبقت ،تنه�ض بالقطاع
هذه اخلطة �إن ّ
وت�رشع الأ�سواق �أم��ام الإنتاج اللبناين
ّ
�أكرث و�أك�ثر وتفتح �أمامه جما ًال وا�سع ًا
للتطور.
و�أعرب حجازي عن تفا�ؤله بامل�ستقبل،
وق����ال« :م���ا دام ال��ت��ف��ا�ؤل رف��ي��ق�� ًا لنا
يف م�سرية عملنا ،ف��الإمي��ان بلبنان
كبري والرهان عليه �أي�ض ًا ،لذلك تعمل
 STAUNCH MACHINERYعلى
التو�سع وافتتاح ف��روع لها يف لبنان
يعم الإ�ستقرار
واخل���ارج ،على �أم��ل �أن ّ
والإزدهار يف لبنان.
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مقابلة
 .. Dawtecاإلبتكار والتم ّيز في قطاع الطاقة المتجددة

ضو :لحماية براءة االختراع

�سلكت  Dawtecمنذ ن�ش�أتها طريق التم ّيز،
�إميان ًا من م�ؤ�س�سها ومديرها املهند�س
و�سام �ضو ب�أن «التم ّيز» هو اخليار
الوحيد املتاح ل�ضمان اال�ستمرارية
وتكري�س �إ�سم قوي يف ال�سوق ،يف
ظل غياب ر�أ�سمال كبري ميكن ال�رشكة
من ال�صمود �أمام املناف�سات ال�رش�سة
وعمليات ك�رس الأ�سعار.
وكان ل�ضو ما �أراده ،ومتكّنت Dawtec
يف وقت ق�صري جداً من حجز مكان
لها بني ال�رشكات الأوىل العاملة يف
قطاع الطاقة املتجددة ،فالتقطت
الفر�ص يف الوقت املنا�سب وعملت
على تطوير منتجاتها ف�سجلت براءة
اخرتاع با�سمها الذي فاز بعدد كبري
من اجلوائز ما منح ا�سمها زخم ًا
قوي ًا يف ال�سوق.
وك�شف �ضو يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن ال�رشكة م ّ��رت مبراحل
عديدة من التطور �إذ �إنها ب��د�أت عملها
با�سترياد �أجهزة ت�سخني املياه من تركيا
وال�صني� ،إال �أن مواجهتها لتحديات كثرية
�آنذاك دفعها �إىل العمل يف منتجات توليد
الكهرباء بعد �إقرار وزارة الطاقة لقانون
رب��ط �أج��ه��زة الطاقة ال�شم�سية لتوليد
الكهرباء ب�شبكة الدولة ،الذي �أعطى دفع ًا
كبرياً لل�سوق».
واعترب �أن ما رافق القرار من خلق �أنظمة
متويل للم�ؤ�س�سات لرتكيب �أجهزة الطاقة
ال�شم�سية عرب قرو�ض مي�سرّ ة� ،أدى �إىل
ارتفاع الطلب على هذه الأجهزة ب�شكل
كبري ،حيث كانت هناك فرتة �إعفاء من
الفوائد ،ما م ّكن ال�رشكات من حتقيق
ت��وف�يرات يف امل���ؤ���س�����س��ة مكنتها من
ا�سرتداد �سعر اجلهاز يف وقت ق�صري».
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وت��اب��ع�« :ساهم ق��رار احلكومة ه��ذا يف
ت�صاعد درجة وعي املواطنني لأهمية
الطاقة ال�شم�سية وتو�سيع ثقافتهم عن
جد مهم �إذ �إن
هذا املفهوم ،وه��ذا �أم��ر ّ
يعد من ال��دول الأغنى يف العامل
لبنان ّ
لناحية الطاقة ال�شم�سية».

تخطي المعوقات

وك�شف �ضو �أن ال�رشكة جل�أت �إىل تطوير

على الدولة إيالء براءة
االختراع إهتمام ًا أكبر بحيث
تسلط الضوء أكثر على
حقوق أصحاب االختراعات
وواجباتهم
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منتجاتها بهدف تخطي امل�شاكل التقنية
وم�شاكل ال�صيانة التي كانت تواجهها يف
الأجهزة امل�ستوردة من تركيا وال�صني،
فنجحت يف ذل��ك وقدمت منتجني نال
�أحدهما ب��راءة اخ�تراع فيما يتم العمل
على براءة اخرتاع �أخرى للمنتج الثاين».
و�أع��ل��ن �ضو �أن ال�رشكة حالي ًا ت�ص ّنع
�أجهزة لت�سخني املياه و�أجهزة لتدفئة
امل�سابح �إ�ضافة �إىل �أج��ه��زة ت�ستخدم
لتوليد الطاقة يف امل�شاريع الكبرية
وامل�ست�شفيات والفنادق والنوادي.»..
و�أو����ض���ح �أن «Dawtec
ط����ورت يف
ّ
منتجاتها لتتالءم مع متطلبات �سوق
البناء اللبنانية ،وق��ال « :التطور يف
القطاع واك��ب قبول امل�ستهلك ملفهوم
الطاقة ال�شم�سية وجتربتها ،كما �أتى
كنتيجة عمل ال�رشكات يف ال�سوق لناحية
الرتكيب وال�صيانة .فالقطاع مقارنة

بالقطاعات ال�صناعية قطاع حديث
وما ي�شهده من تطور و�إجنازات يف وقت
ق�صري �أمر مهم».
ولفت �إىل �أن «هناك الكثري من ال�رشكات
التي تدخل القطاع ،وتبد�أ من النقطة
نف�سها ال��ت��ي انطلقت منها Dawtec
وال�رشكات املماثلة� ،أي عرب ا�سترياد
املنتجات ال�صينية والرتكية» .ولفت �إىل
�أن «هذا قد يخلق �سوق ويزيد من انت�شار
�أجهزة الطاقة� ،إال �أنه قد ي�سبب ردة فعل
�سلبية عند الزبائن �إذ �إن املنتوجات
امل�ستوردة ال تتمتع باجلودة العالية».
متيز املنتجات
ّ
و���ش��دد �ضوعلى �أن منتجات �ضوتك
ّ
تتمتع باملوا�صفات الأوروبية وتتميز
بفعاليتها.
و�أعلن �أن «املنتج الذي طورته Dawtec
نال ترحيب ًا كبرياً من قبل الزبائن �إذ �إنه
ي�ؤمن الطاقة ال�شم�سية ،ويعالج م�شاكل
كثرية وال �سيما يف املباين املرتفعة،
حيث ي�ؤمن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية مع
احلفاظ على م�ساحات الأ�سطح و�إ�ضفاء
جمالية على املبنى
ور�أى �أن تطوير منتج  Pregolaكان
�إجنازاً مهم ًا لل�رشكة �إذ نالت عدة جوائز
يف م�سابقات عديدة يف لبنان وخارجه
و�أبرزها  GIST – TECHوGrow my
 Businessحيث فازت مببلغ  50مليون
ل�يرة لتطوير عملها ،و Green Mind
 Awardو .Lebanese Market leaders
و�أعرب �ضو عن فخره واعتزازه بالأ�صداء
التي نالتها ال�رشكة عقب اجلوائز التي
فازت بها� ،إذ �إن ذلك م�ؤ�رش وا�ضح على
�سريها على خطى �صحيحة حيث ت�ساعد
يف تطوير ال�سوق لي�س فقط على �صعيد

نال المنتج الذي طورته Daw
 Tecترحيب ًا كبير ًا من قبل
الزبائن إذ إنه يؤمن الطاقة
الشمسية ويعالج مشاكل
كثيرة وال سيما في المباني
المرتفعة
البيع �إمنا على �صعيد خلق فر�ص عمل
لل�شباب اللبناين.

براءة االختراع

و�إذ لفت �إىل وج��ود م�ساع كثرية حلث
اللبنانيني لل�سري يف طريق ت�سجيل براءات
اخرتاع من قبل جمعيات غري حكومية،
وم�صارف واحت��ادات وجامعات بهدف
الت�شجيع على االبتكار� ،أمل من احلكومة
الت�شدد يف تنفيذ القوانني ملنع �أي كان
ّ
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م��ن حم��اول��ة ال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ال��ق��ان��ون
وبالتايل حماية ب��راءة االخ�تراع التي
ت�شكل نقاط قوة كبرية لل�رشكات وت�ساهم
يف تطورها وتو�سعها.
و�أ�شار يف هذا الإط��ار� ،إىل �أن �شيئا من
اخلوف ي�صيب املبتكر اللبناين �إذ ي�شعر
�أن حقه يف براءة اخرتاعه غري حمفوظ
الت�شدد يف تطبيق القانون،
نتيجة عدم
ّ
و�شدد على �رضورة معاجلة هذه امل�س�ألة
ّ
�إذ �إنها تخ ّفف من االبتكارات يف لبنان.
ومت ّنى على الدولة �إيالء براءة االخرتاع
�إه��ت��م��ام�� ًا �أك�ث�ر ،بحيث ت�سلط ال�ضوء
�أك�ثر على حقوق �أ�صحاب االخرتاعات
وواجباتهم.

مشروع توأمة

وك�شف �ضو �أن «�ضو تك» قامت بت�صدير
منتجها �إىل الأردن ونيجرييا ،لكنها
�آثرت �أن تتحرك نحو الأ�سواق اخلارجية
وفق ًا خلطة وا�ضحة �ستت�ضمن خطوات
لإق��ام��ة م�شاريع ت��و�أم��ة م��ع �رشكات
لت�سويق املنتج يف البلدان املجاروة
كمرحلة �أوىل» ،و�أعلن �أن العمل جار
حالي ًا على م�رشوع ت��و�أم��ة مع �رشكة
�أوروب��ي��ة .و�أو�ضح �أن م�رشوع التو�أمة
هذا �سيعزز ا�سم ال�رشكة �إذ �سيتم تبادل
اخل�ب�رات م��ع ال�رشكات الأخ���رى وفتح
الأ�سواق اخلارجية �أمام املنتجات».
و�أعرب �ضو عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع،
�إذ �إن ال�سوق يف تطور م�ستمر وتتجه
بخطى ثابتة �إىل الأمام .ور�أى �أن الع�رص
املتجددة،
املقبل �سيكون ع�رص الطاقة
ّ
فدرجة الوعي لإ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
يف ت�سخني امل��ي��اه وامل�سابح وتوليد
الكهرباء ترتفع.
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مقابلة
 ..HZHoussamiأكثر من نصف قرن من الفرادة واالبتكار

حسامي :سج ّلنا حافل باإلنجازات

قبل �أكرث من ن�صف قرن،
�أب�رصت  HZHoussamiل�صناعة
ماكينات الورق النور ،لتبد�أ
معها رواية �رشكة يفخر لبنان
ب�إجنازاتها .فمنذ  1952وحتى
اليوم يرافق االبتكار ال�رشكة
التي عملت بجد لتحديث
�آالتها متا�شي ًا مع التطور
الذي �شهده العامل ف�أ�ضافت
�إليها �أدوات �إلكرتونية وقطع ًا
�أخرى ادت �إىل حت�سني طاقتها
الإنتاجية و�رسعتها� ،إ�ضافة
�إىل �صنع �أنواع جديدة من
ماكينات التو�ضيب والتعبئة.
و�إىل جانب االبتكار ،بقيت
اجلودة طيلة �أعوام رفيقة
دائمة لإنتاج ال�رشكة ،التي
و�ضعتها يف �سلم �أولوياتها
وعملت على �ضبطها لتقدمي
�إنتاج ي�ضاهي مبزاياه الإنتاج
الأوروبي.
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�أ�شار مدير HZHoussamiه�شام ح�سامي
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن «ال�رشكة كانت على مر ال�سنوات
�سباقة يف جمال عملها لي�س فقط على
ّ
�صعيد لبنان �إمن��ا على �صعيد ال�رشق
الأو�سط ككل» .وقالHZHoussami« :هي
ال�رشكة الوحيدة يف لبنان وال�رشق الأو�سط
التي ت�ص ّنع ماكينات للورق والكرتون
وتتميز بتطورها
والبال�ستيك والطباعة.
ّ
عن املاكينات امل�ستوردة من خمتلف
�أنحاء العامل حيث تعمل على �أكرث من خط
�إنتاج واحد».
و�أ���ض��اف« :خربتنا الكبرية ت�سمح لنا
بت�صميم و�صناعة �أي ماكينة يطلبها
ال��زب��ون .كما �أن �سجل ال�رشكة حافل
بالإجنازات و�أبرزها ما �أجنزناه يف عام
 1992حيث �ص ّنعنا خط �إنتاج �أوتوماتيكي
ملحارم املراحي�ض ،وكان فخراً لل�صناعة
الوطنية اللبنانية حيث مت ت�صنيع املاكينة
يف لبنان قبل ابتكارها يف �أوروبا».

إبتكار وفرادة

وك�شف ح�سامي �أن ال�رشكة حققت �إجنازاً
�آخر حيث قامت بت�صنيع ماكينة لت�صنيع
الورق القابل لإعادة التدوير».
وتابع« :الإبتكار والفرادة ميزا ال�رشكة
�إىل حد كبري ،فـ HZHoussamiال تنتظر
املعار�ض وانت�شار ت�صاميم املاكينات
ال�ستن�ساخها� ،إمنا تبتكر ت�صاميم خا�صة
بها �إذ ت�ضم يف فريق عملها مهند�سني
ميكانيكيني».
و�شدد على �أن «ال�رشكة اكت�سبت ثقة زبائنها
ّ

اعتبر حسامي أن دعم الدولة
للصناعيين ومساندتهم هو
السبيل للنهوض بالقطاع
إلى أعلى المستويات وجعل
لبنان رقم ًا صعب ًا في الصناعة
على خريطة العالم
20

على مر ال�سنوات ،ما جعل املناف�سة مع
ال�رشكات امل�ستوردة ملاكينات م�شابهة
�شبه معدومة ،ففي حني تقدم ال�رشكة
كفالة يف معداتها ت�صل �إىل ثالث �سنوات،
يعمل فريق ال�صيانه يف ال�رشكة 24 /24
ما يعطي اطمئنان ًا وراحة بال للزبون».

خطة إقتصادية

و�إذ لفت ح�سامي �إىل �أن ال�رشكة ت�صدر
�إنتاجها �إىل الأ�سواق الأفريقية والعربية،
اعترب �أن «ال�صناعة بحاجة �إىل �أم��ن
وا�ستقرار لكي تنمو» .وقال « :باعرتاف
اجلميع �إن اجلودة اللبنانية ال مثيل لها،
لكن عدم اال�ستقرار يخيف امل�ستثمرين �إذ
يدفعهم �إىل الت�شكيك بقدرة اللبناين على
الإيفاء بالتزاماته ،وه��ذا يحمل تاثرياً
كبرياً على القطاع ال�صناعي والإقت�صاد
ب�شكل عام» .ور�أى ح�سامي �رضورة بحث
خطة �إقت�صادية و�صناعية وجتارية تعيد
الثقة بلبنان الذي ميلك كل الإمكانيات
ليكون بلداً �صناعي ًا .ودع��ا �إىل �إف�ساح
امل��ج��ال �أم���ام ال�شباب اللبناين لإب��راز
�إمكاناته وق��درات��ه يف تنمية القطاع
وامل�ضي به ق��دم�� ًا .وق��ال« :على الرغم
من �أن �صناعة �أي بلد تعك�س ح�ضارته،
ل�ل�أ���س��ف مل تعر احل��ك��وم��ات املتعاقبة
القطاع ال�صناعي االهتمام ال�لازم .بل
�آث���رت االهتمام بالقطاعني ال�سياحي
والتجاري .ملاذا ال نراهن على القطاع
ال�صناعي؟ املنتجات اللبنانية ذات
جودة عالية ومنت�رشة يف معظم الأ�سواق
اخلارجية .ما يعني �أن القطاع ممتاز وما
نحتاجه فقط ثقافة �صناعية يف البلد
تدفع امل�س�ؤولني واملواطنني �إىل دعم
القطاع على حد �سواء».
واعترب ح�سامي �أن دعم الدولة لل�صناعيني
وم�ساندتهم هو ال�سبيل للنهو�ض بالقطاع
�إىل �أعلى امل�ستويات وجعل لبنان رقم ًا
�صعب ًا يف ال�صناعة على خريطة العامل.
وختم قائ ًال« :هذا حلمي وحلم كثري من
ال�صناعيني ،ونحن جنهد لنحققه وب�إذن
اهلل �سيتحقق يف يوم من الأيام».

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147
M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com
hisham_houssami@hotmail.com
Website: www.hzhoussami.com

ل.م.�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش
Lifco Technical & Trading Co.
 بعبدا٤٠٦٤٠ :رقم ال�سجل التجاري
 ع�صمت حممد ح�سان:املفو�ض بالتوقيع

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

�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

ADDRESS

° ‘

”

° ’

الن�شاط
العنوان

” :املــوقع

Location: N: 33 51 41.4 - E: 035 32 47.7

 �سنرت ليفكو-  الطريق العام-  خلدة- ال�شويفات
Choueifat - Khaldieh - Main Road - Lifco Center
٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:  فاك�س- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ : هاتف
Tel : 961 (5) 800152/3 - Fax : 961 (5) 800154
961 3 653194 :خليوي
Mobile: 961 3 653194
E-mail : lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

العالمة التجارية
TRADE MARKS

القيا�سات
SIZES

حسب الطلب
 To Order
حسب الطلب
 To Order
حسب الطلب
 To Order

املوا�صفات

ال�صنف

البند اجلمركي

عاملية
International

صناعة الرفوف والستاندات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Shelves for Supermarket
Resturants &
صناعة البرادات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Supermarket & Restaurants
Refrigerators.
 حتهيز كافة احملالت التجارية،صناعة رفوف مستودعات
Manufacturing of Store Shelves, Shop Fitting & Display

84.19.89.00

SPECIFICATION

عاملية
International
عاملية
International

ITEMS

H.S Code

84.18.30.00
44.16.00.10
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 37.. Mecanixعام ًا من التم ّيز

عبيد :لتشكيل لوبي صناعي ضاغط
اال�سواق اللبنانية توجهت اىل العراق،
وم��ن ث��م اىل ال���دول العربية وم�رص،
لتنتقل بعدها اىل اوروب���ا ال�رشقية
وافريقيا.
وا�شار اىل ان طريق جناح ال�رشكة كان
حمفوفواً بالتحديات الكبرية ،اال انها
ا�ستمرت لأن��ه مل يكن هناك اي خيار
�آخر ،فتخطت ال�صعوبات وو�صلت اىل بر
الأمان .ولفت اىل ان ابرز التحديات التي
لوبي صناعي
واجهتها كان متويل امل�شاريع ،فكانت
و�شدد عبيد على ��ضرورة خلق وعي
ال�رشكة يف بداياتها اذا ا�ستلمت م�رشوع ًا
وثقافة �صناعية بحيث يتعرف ال�شعب
لتنفذه تواجه م�شاكل يف متويله ،فال
اللبناين على �صناعته حيث ب�إ�ستطاعته
ر�أ�سمال بحوزتها يف حني كانت ثقة
ان يكون عن�رصاً م�ؤثراً يف النهو�ض بها
امل�����ص��ارف �شبه م��ع��دوم��ة بالقطاع
وتعزيز قدراتها ،اذ
ال�صناعي واحل�صول
ان ق����درات ال��دول��ة
ع��ل��ى ق��رو���ض ام��ر
ساهم تميّز Mecanix
حم������دود يف ه���ذا
���ص��ع��ب .واو����ض���ح
االط��ار ،وال�صناعي
ان حت��دي��ات كثرية
في تنمية عملها وع ّزز
ي��ع��م��ل وي��ن��اف�����س
واج���ه���ت ال����شرك��ة
ت�ضاف اىل حتدي قدراتها التنافسية امام
يف ظ��ل غ��ي��اب اي
دعم يف حني تدعم
ال��ت��م��وي��ل ،ومي��ك��ن
االوروبيين
منافسيها
ح��ك��وم��ات ال��ب��ل��دان
اخ��ت�����ص��اره��ا بعدم
االخ�����رى قطاعها
اال�ستقرار وانقطاع في ظل ما يتمتعون به
ال�صناعي على اعلى
التيار الكهربائي
وقانون العمل الذي من قدرات انتاجية وجودة امل�ستويات.
واذ اك���������د ان
ك��ان جمحف ًا بحق وعالية وسعر تنافسي
اال�ضطرابات التي
امل����وظ����ف وب��ح��ق
تواجهها املنطقة
�صاحب العمل...
وانخفا�ض ا�سعار النفط يجعل ال�رشكة
س ّلة من الخدمات
تتحفظ على اي ان��ف��ت��اح ج��دي��د نحو
متيز � mecanixساهم يف
اال�سواق اخلارجية� ،شدد على ان ال�رشكة
واعترب عبيد ان ّ
تنمية عملها وع ّزز قدراتها التناف�سية
كعادتها �ستبقى �صامدة يف ظل الركود
امام مناف�سيها االوروبيني يف ظل ما
الذي ت�شهده اال�سواق بهدف املحافظة
يتمتعون به من قدرات انتاجية وجودة
على م��وارده��ا الب�رشية التي تتمتع
عالية و�سعر تناف�سي .وق��ال« :تتميز
ب��خ�برات كبرية اكت�سبتها على مدى
 mecanixبتقدميها �س ّلة من اخلدمات
ع�رشات ال�سنني ،وبالتايل ال ميكنها
للزبون ،بحيث يقدم ال��زب��ون االر���ض
التفريط بها.
وت�صوره مل�رشوعه فتقوم mecanix
ودع��ا عبيد ال�صناعيني اىل الت�ضامن
ب���إع��داد اخلرائط والهنغارات والبناء
وت�شكيل لوبي �صناعي �ضاغط ي�ستطيع
وغرف التربيد ،فت�سلم �صاحب امل�رشوع
حث الدولة على العمل وو�ضع خطة و�آلية
م�رشوعه جاهز يف وقت ق�صري وتقدم له
متكن القطاع ال�صناعي من االنفتاح
خدمات ما بعد البيع».
على مزيد من اال�سواق اخلارجية.
وا����ض���اف« :ه���ذا ال��ت��م ّ��ي��ز مكننا من
الإ���س��ت��م��رار ،ال �سيما يف اال���س��واق
اخلارجية حيث ال ميلك ا�صحاب ر�ؤو�س
االم��وال املعرفة الكافية للقيام بكل
هذه االعمال ،فت�ضع  mecanixاخلربة
التي اكت�سبتها على مر ع�رشات ال�سنني
يف خدمتهم وتقدم لهم افكار ور�ؤيتها
للعمل».

رافق «التطور والتو�سع»
�رشكة  mecanixطيلة  37عام ًا،
فال�رشكة التي بد�أت عملها
يف جمال التربيد عام 1978
�شهدت تطوراً كبرياً يف عملها،
الذي ا�صبح يتنوع اليوم بني
ال�صيانة و�صناعة الربادات،
غرف التربيد ،لوحات الكهرباء
والهنغارات.
«اال�رصار على النجاح» عامل ا�سا�سي
وقف خلف جناح  mecanixالتي تعطي
اف�ضل م��ث��ا ًال ع��ن ط��م��وح ال�صناعي
اللبناين وحت��دي��ه لل�صعاب الكثرية.
فوفق ًا ملدير ال�رشكة ا�سعد عبيد واجهت
ال�رشكة الكثري من التحديات التي �شكلت
�صعوبات حقيقية امامها ،اال ان ما
جعلها ت�ستمر هو االنفتاح على اال�سواق
اخلارجية ،فكانت كلما اقفل يف وجهها
باب ًا فتحت باب ًا �آخراً .وقال « :ما � ّأمن
ا�ستمراريتنا حتى اليوم هو الت�صدير ،اذ
كان مبثابة املنقذ لنا يف ظل ما يعي�شه
لبنان من عدم ا�ستقرار .ففي حني كانت
جمة يف
تواجه � mecanixصعوبات ّ
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Cold rooms

Chillers & cooling units

Processing plant

Steel structure

 بناية بندر-  مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع-  الطريق الدويل-  احلازمية-  بعبدا- جبل لبنان
 احلازمية166 :ب. �ص- 961 5 952866 : فاك�س- 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :هاتف
E-mail: mecanix@mecanixsal.com

-

website: www.mecanixsal.com

مقابلة
 19 ..AFAعام ًا من الجودة والثقة في لبنان

حرفوش :لتعزيز الرقابة
وحتمل م�س�ؤولياتها جتاههم على
الدائم �إىل جانب زبائنها،
ّ
�أكمل وجه ،وهذان الأمران ع ّززا والء الزبائن لها و�شكال دافع ًا
لبذل �أق�صى اجلهود خلدمتهم ب�شكل �أف�ضل».
و�أ�سف حرفو�ش «لعدم الثقة التي يبديها البع�ض بال�صناعة
اللبنانية ،رغم جناحها ومت ّكن عدد كبري من ال�رشكات من
احلفاظ على �سجالتها نا�صعة البيا�ض جلهة جودة �إنتاجها».
واو�ضح ان «اجلودة موجودة يف ال�صناعة اللبنانية اال ان الثغرة
يكر�س �شفافية يف
تكمن يف التوا�صل مع امل�ستهلكني ال��ذي ّ
العالقة بني ال�رشكة والزبائن جتعلها حمط ثقتهم.

تزوير المنتج
وك�شف حرفو�ش �أن «التزوير هو امل�شكلة الأ�سا�س التي تواجه
عمل ال�رشكة يف لبنان ،حيث يتم تقليد املنتج ب�شكل كامل جلهة
ال�شكل اخلارجي ،ما ي�شتت امل�ستهلك ويدفعه �إىل �رشاء املنتجات
املزورة لأنها �أقل �سعراً ظن ًا منه �أنها تتمتع باجلودة نف�سها».
ّ
وا�ضاف« :ال�سوق اللبنانية حتوي م�ضاربات �سيئة جداً ،حيث
يعمل بع�ض التجار بعيداً كل البعد عن منطق الت�سويق وخدمة
امل�ستهلك ،فيغرقون الأ���س��واق مبنتجات ذات ج��ودة متدنية
وا�سعار منخف�ضة ما يلحق ا�رضاراً كبرية بنا وبكل ال�رشكات
التي تلتزم معايري معينة يف عملها».

دور الحكومة

املتابعة الدائمة والدقيقة للزبائن وجودة الإنتاج،
ور�أى حرفو�ش �أن على «احلكومة العمل على حماية امل�ستهلك
مكنتا �رشكة  AFAمن احتالل مركز مرموق يف
�أك�ثر عرب تعزيز الرقابة اجلمركية و�إط�ل�اق حمالت توعية
املزور قبل �رشائه ومالحقة
املنتج
ك�شف
من
متكنهم
للمواطنني
ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف بيع قطع غيار
ّ
املزورة».
املنتجات
جي
مرو
ّ
ّ
ملولدات الكهرباء على مدى  19عام ًا.
ومتنى �أن تكون عملية تخلي�ص الب�ضائع من املرف�أ
فال�رشكة التي انطلقت قبل  28عام ًا يف �أمريكا
وامل��ط��ار �أ��سرع مما هي عليه
ت
ع
م
الآن� ،إذ �أن واقعها احلايل ي�ؤخر
ط ّورت �إنتاجها لتلبي حاجات زبائنها مهما
ل  AFAضمن خطة
و�صول الب�ضاعة امل�ستوردة �إىل
وا
اختلفت وتنوعت،
ً
وتو�سعت نحو الأ�سواق ضحة للتو ّ
سع داخل لبنان ال�رشكات ويحرمها من الإيفاء
ب�إلتزاماتها ما ينعك�س �سلب ًا على
اخلارجية عرب �إن�شاء فروع لها يف دول متعددة وخارجه عبر فتح فرو
ع
ف
ي
�أبرزها املك�سيك� ،أ�سرتاليا ،ولبنان.
عالقتها بزبائنها التي حتر�ص
ال
جن
و
ب
و
ال
ش
ما
ل
وا
لبقاع ،ك��ل احل��ر���ص ع��ل��ى �أال ت�شوبها
وعزا مدير مبيعات ال�رشكة ح�سن حرفو�ش اهتمام
�شائبة».
وفي العالم
ال
ع
رب
ي
ال�رشكة باال�ستثمار يف لبنان �إىل موقعه اجلغرايف
و�شدد حرفو�ش على �أن «الو�ضع
ّ
ال��ذي يجعل منه مدخ ًال لل�رشق الأو�سط وبالتايل
الأمني يف لبنان واملنطقة يفرمل
ي�ؤمن انفتاح ال�رشكة على �سوق �ضخمة.
املتعددة التي ت�ضعها ال�رشكة».
التو�سع
خطط
ّ
AFA
منتجات
و�أ�شار �إىل �أن «ثقة الزبائن يف جودة
�ضمنت
للتو�سع داخل لبنان
وا�ضحة
خطة
�ضمن
تعمل
«ال�رشكة
وقال:
ّ
ا�ستمراريتها منذ انطالقتها يف لبنان العام  .»1996وقال:
عرب فتح فروع يف اجلنوب وال�شمال والبقاع ،ويف العامل العربي.
«ويعرف عن  AFAجودة �إنتاجها العالية� ،إذ طوال �سنوات عملنا
وحالي ًا هناك ات�صال يومي مع ال�سوق العراقية واجلزائرية ،لكن
مل تلحظ يف منتجاتها �أي عيوب .كما تعرف ال�رشكة بوقوفها
اال�ضطرابات احلا�صلة تدفعنا �إىل الرتوي».
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• COVERAGE: Broad coverage of the most
popular engines in service world-wide today
including Cummins®, Caterpillar®, Detroit Diesel®
and Navistar®.

• PREMIUM QUALITY: Application-specific
materials, CAD-CAM engineering based on
deep product knowledge and precision,
computer-driven manufacturing.

• 28 YEARS of production
experience and unsurpassed
customer service by friendly,
knowledgeable professionals.

Cummins® is the Registered Trademark of Cummins Corporation
Caterpillar® and Cat are the Registered Trademarks of Caterpillar, Inc.
Detroit Diesel® is the Registered Trademark of Detroit Diesel Corporation
Navistar® is the Registered Trademark of Navistar Corporation

AFA USA

AFA Parts and Service s.a.r.l, Mar Antonios Street, B2, Jdeidet Al Maten, Lebanon • 961-1-900663 • AFA@AFAmid-east.com
www.AFAindustries.com

مقابلة

 ..Beamاإلبتكار في صناعة أجهزة التنظيف المركزي
ا�شار مدير �رشكة  BEAMجوزيف �صوايا اىل ان «�رشكة
 BEAMهي اكرب �رشكة م�صنعة لأجهزة التنظيف (ال�سحب)
املركزي يف العامل منذ �سنة  .1957ولفت اىل ان «ال�رشكة
متلك انواع وحدات الطاقة والإك�س�سورات للحاجات العاملية.
وقد عملت �أجهزة  BEAMللتنظيف (ال�سحب) املركزي وقد
�أعتربت للإ�ستعمال ال�صحي».
وك�شف ان ت�صميم ال�رشكة للم�صفاة املزدوجة االن�سجة ،يزيل
 % 98،9من كل الأجزاء بحجم  2ميكرون � Micronأو اكرث،
وبالأخ�ص يف املراكز ال�صحية» .واعترب ان «ه��ذا العامل
�رضوري للق�ضاء على البكترييا ،وعلى االلرجني وعلى غبار
احل�رشات كال�سو�س مثال» .و�شدد على ان «جهاز BEAM
للتنظيف (ال�سحب) املركزي يتفوق مب�ستواه على باقي �أجهزة
ال كخاليا الدم الأحمر ،خاليا الب�رشة،
ال�سحب العادية مث ً
وخاليا اخلمائر ،وخاليا العفن ،والغبار امل�رضة للرئة».
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�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

مقابلة
مدافئ جبل الشيخ ...قمة في اإلبداع

محمود :مصنع جديد بمواصفات عالم ّية قريب ًا
مع بدايات القرن املا�ضي ،ويف
منت�صف العقد الثالث منه ،ويف
�سبيل مواجهة �شتاء مدينة
را�شيا القار�س ،بد�أ بع�ض �أبناء
را�شيا بت�صنيع ما ميكن �أن
يك�رس جليد �شتائهم ،حماولني
مما توفّر من مواد
اال�ستفادة ّ
�أول ّية يف ذلك الزمن ال�صعب،
ومن الوقود املتوفّر �آنداك �أال
وهو احلطب؛ فكانت املدف�أة �أو
الوجاق.
خالل تلك املرحلةّ � ،أ�س�س املرحوم ال�شيخ
م�صنعا
�أبو جمال الدين ح�سن �أبو �إبراهيم
ً
متوا�ضعا لإنتاج املدافئ يف را�شيا ُيعرف
ً
م�ستخدما
ال�شيخ،
جبل
مدافئ
با�سم
ً
ومعتمدا العمل
،
ة
وب�سيط
ة
متوا�ضع
عد ًة
ً
ً
ً
ّ
�ص �صفائح
ق
يف
كامل
ب�شكل
اليدوي
َ
ّ
ّ
وطيها وجمعها ،وزخرفتها؛
احل��دي��د،
ّ
ح ّتى �إذا ما انق�ضت � ّأيام و�أ�سابيع خرجت
املدف�أة من بني يديه يف �أبهى ح ّلة من
حيث الإتقان واجلمال.
و�أ�شار مدير امل�ؤ�س�سة ريدان حممود يف
حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن
«عملية تطوير �صناعة املدافئ بد�أت مع
ّ
دخول الكهرباء �إىل قرى را�شيا .ف�أدخلت
�آل���ة التلحيم الكهربائية واملخرطة،
إ���ض��اف��ي��ة مثل
و�أ���ض��ي��ف��ت م��ن��ت��ج��ات �
ّ
«ال�صوبيات» التي تعمل على املازوت/
الغاز» .ولفت �إىل �أنه «بعد �إنتهاء احلرب
اللبنانية على
اللبنانية ،وانفتاح املناطق
ّ
ّ
بع�ضها البع�ض ،وعودة الأمن وال�سالم،
بد�أت مرحلة جديدة يف �صناعة املدافئ
مقوماتها �إقبال اجليل
بحيث كانت �أبرز ّ
اجلديد على هذه احلرفة».

مكامن القوى

وك�شف حممود �أنه «بالثبات والت�صميم
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حتول هذا الإرث الب�سيط من
والطموحّ ،
تهتم بت�أمني
إكتفائية
حملية �
حرفة
ّ
ّ
ّ
«�صوبيات» التدفئة ملنطقة باردة تكاد
تكون معزولة� ،إىل م� ّؤ�س�سة ق��ادرة �أن
تنمو وتكرب
ت�صمد يف �سوق
تناف�سية ،و�أن َ
ّ
اللبنانيني على امتداد
لتدفئ منازل
ّ
م�ساحة الوطن».
وقال« :مت ّثلت مكامن القوى يف امل� ّؤ�س�سة
إنتاجية ثابتة
ب�أ ّنها انطلقت من قاعدة �
ّ
قوامها ب�ضع ع�رشات من العمال املهرة
املتم ّكنني املخل�صني لعملهم .كما �شكلت
م��راك��م��ة اخل�ب�رات بالعلم ،وامل��ع��رف��ة،
والتجارب ،واالختبارات ،واال�ستفادة من
�سيما
تطور جديد يف ال�صناعة ،وال ّ
ك ّل ّ
معدات جديدة ت�ساعد يف ت�رسيع
�رشاء
يف
ّ
عملية الإنتاج وخف�ض الكلفة ،الإ�ضافة
ّ
التواقة ،وال�سعي الدائم
�إىل الإدارة احلذقة ّ
لتحقيق قيمة م�ضافة ل�سلعة متكنت من
العربية املجاورة ،وال
اخرتاق الأ�سواق
ّ
�سيما الباردة منها مثل� :سوريا وا ْالردن،
أجنبية مثل الواليات
وبع�ض الأ�سواق ال ّ
أمريكية».
املتحدة ال
ّ

عصر ذهبي

واع��ت�بر حممود �أن «امل� ّؤ�س�سة دخلت
��دو
��ي بعد ان��دح��ار ال��ع ّ
ع�رصها ال��ذه��ب ّ
30

إ�رسائيلي من جنوب لبنان يف عام
ال
ّ
2000
القانونية
��ة
ص
��
�
��
خ
��ر
ل
ا
ونيلها
ّ
مل�صنع م��داف��ئ جبل ال�شيخ يف العام
 ،2002من قبل وزارة ال�صناعة الأم��ر
وج�سدت
حتول �أ�سا�س،
الذي �ش ّكل نقطة ّ
ّ
م�رشوعا نه�ض
اجلديدة
هذه االنطالقة
ً
الريفي يف را�شيا خال ًقا فر�ص
باملجتمع
ّ
العمال الدائمني
من
لعدد
إ�ضافية
عمل �
ّ
واملياومني».
و�أو���ض��ح �أن���ه «ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك�� ّل ما
عام
تواجهه ال�صناعة
ّ
اللبنانية ب�شكل ّ
ين
اللبنا
��ف
ي
��ر
ل
ا
يف
��ئ
و�صناعة امل��داف
ّ
على وجه اخل�صو�ص �آث��ر القيمون على
امل�ؤ�س�سة ال�صمود والبقاء ،ال بل كان لهم
ال�رشف يف �أن يكونوا من امل� ّؤ�س�سات التي
�شاركت يف �إعادة �أبناء القرى املهجرة
متوز ،2006
�إىل منازلهم على �أثر عدوان ّ
وذلك بت�أمني «�صوبيات» التدفئة املنزلية
الدولية».
املنظمات
بالتعاون مع
ّ
ّ
«ت��ط��ور مع
ؤ�س�سة
�
امل
عمل
ور�أى �أن
ّ
ازدي���اد الطلب عليه� ،سواء يف ال�سوق
اخلارجية حتى
اللبنانية �أم يف الأ�سواق
ّ
ّ
ال�سورية يف ع��ام 2011
���ة
م
أز
ل
ن�شوء ا
ّ
منظمة الأمم
مع
ؤ�س�سة
�
امل
عملت
بحيث
ّ
بتحد و �إ��صرار
املتحدة ()UNHCR
ٍّ
اللبنانية
ال�صناعة
وت�صميم ورهانٍ ب� ّأن
ٍ
ّ
ناجحة وم� ّؤهلة لأن تكون يف م�صاف
ال�صناعات الأجنبية ،وجنحت يف حتقيق
ذل��ك ،فقد �أجن��زت �أك�ثر من م�رشوع مع
قيا�سية وذات
ال ( )UNHCRيف �رسعة
ّ
جدا».
موا�صفات تقنية عالية ًّ
و�إذ اعترب حممود �أن «امل�ؤ�س�سة غدت
ال�صناعية يف
أه��م امل� ّؤ�س�سات
ّ
�إح��دى � ّ
جم��ال �صناعة ال��ت��دف��ئ��ة»� ،أع���رب عن
تفا�ؤله بامل�ستقبل� ،إذ تعمل امل�ؤ�س�سة
م�صنع ج��دي�� ٍد مبوا�صفات
على ب��ن��اء
ٍ
عاملية وتقنيات تتفق مع معايري اجلودة
ّ
أوروبية ،و�سوف يتم ادخال �صناعات
ال
ّ
جديدة اقت�صادية �صديقة للبيئة مثل
 Wood Pellet StovesوWood Boiler
.Stoves

AHMAD SALEH EST.
م�ؤ�س�سة �أحمد ح�سن �صالح
للتجارة وال�صناعة

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

حركة إعمار لبنان تنتظر الظروف
حلظت جملة «ال�صناعة واالقت�صاد» يف ملف حول الإعمار يف لبنان حركة امل�صانع
املتخ�ص�صة بهذا القطاع ،ليتبينّ من خالله التطور الذي طر�أ على الن�شاط العمراين عامة،
علم ًا �أن حركة الإعمار يف لبنان �شهدت هذا العام تراجع ًا ملحوظ ًا عن �سنتي 2011
و ،2012من جراء الظروف الإقليمية العامة التي �أدت اىل �ضعف يف ميزانيات امل�ؤ�س�سات
الإعمارية وتراجع حركة الطلب يف مقابل زيادة العر�ض .ويلحظ امللف من خالل اللقاءات
التي �أجريت العر�ض والطلب اخلارجي على مواد البناء اللبنانية وعلى �صناعة �آالت البناء.
بالإ�ضافة اىل ارتفاع �أجور اليد العاملة وغالء التكاليف والر�سوم .وعلى الرغم من عدم
وجود �إح�صاءات دقيقة بينّ العر�ض والطلب خالل العام � 2013إال ان الطلب على ال�شقق
والعقارات للت�أجري ارتفعت �أكرث.
وارتبطت حركة الإعمار يف لبنان يف العام  2013بن�شاط امل�ستثمرين الذين يرتيثون
كثرياً قبل �رشاء العقارات ،ويعود االمر يف الدرجة االوىل اىل االحداث ال�سورية ،ومدى
ت�أزم االو�ضاع ال�سيا�سية يف لبنان ،االمر الذي يج ِنّب اي م�ستثمر عربي او حتى اجنبي
من التوجه اىل لبنان ،وخو�ض غمار اال�ستثمار فيه ،بالإ�ضافة اىل عدم �إمتالك املواطنني
لالموال الالزمة ل�رشاء اي عقار او منزل ،مع االرتفاع االخري ال�سعار ال�شقق الذي ي�شهده
لبنان يف الأونة الأخرية.
ونتيجة تريث امل�ستثمرين وانح�سار حركة ال�سياحة و�ضعف النمو االقت�صادي لوحظ تراجع
يف احلركة واثر �سلب ًا القطاع العقاري يف لبنان  ،حيث تراجع عدد املبيعات العقارية نحو
 18,9يف املئة ،مقابل تراجع قيمة املبيعات نحو  22,5يف املئة.
ً
مرتبطا باال�سعار ومدى تفاوتها من منطقة اىل
ان تراجع عدد املبيعات العقارية قد يكون
ارا�ض املرت املربع فيها ي�ساوي � 3آالف دوالر واخرى � 4آالف دوالر ،وذلك
اخرى ،فهناك ٍ
بح�سب االحياء ،اما خارج بريوت فان اال�سعار ادنى من ذلك ،ويتم ت�صنيف اال�سعار بح�سب
تراجعا
كثافة ال�سكان والتجارة ،بخالف �ضيعة ال حياة عملية فيها ،و �شهدت العقارات
ً
ً
ملحوظا يف مبيعها.
وي�أتي تراجع قطاع العقارات يف لبنان ب�سبب احلالة االمنية بالإ�ضافة اىل ارتفاع
التكلفة لتلك العقارات ،الن ا�سعار احلديد ارتفعت والبوالد واملواد االولية
وال�صناعية ،ويف لبنان ال مييز النا�س بني اختالف ال�سعر ب�سبب الكلفة
او ب�سبب الطلب ،وهما خمتلفان الن اليوم االرتفاع العام للعقارات
عائد الرتفاع التكلفة ،ومن ناحية الطلب االرتفاع �ضئيل ج ًدا اال
مبناطق معينة كبريوت منها اال�رشفية وفردان وغريها ،ولكن
يف املناطق االخرى االرتفاع عائد للتكلفة.
33
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ملف الإعمار

صادرات قطاع االعمار تتراجع % 18.7

السعودية تتصدّر األسواق المستوردة

توزع صادرات قطاع اإلعمار على األسواق

كما حال معظم �صادرات القطاعات
�صادرات
�سجلت
ال�صناعية،
م�صنوعات اجلب�س والإ�سمنت تراجع ًا
ال خالل عام  .2014وبلغت
متوا�ص ً
قيمة ال�صادرات خالل عام 35.6 2014
مليون دوالر ،مقابل  43.8مليون دوالر
يف عام  ،2013اي برتاجع  8.2مليون
دوالر ()% 18.7
و�شكلت الدول العربية ا�سواق ًا ا�سا�سية
لهذه ال�صادرات ،اذ بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  22.6مليون دوالر عام
 ،2014وا�ستوردت الأ�سواق االقريقية
غري العبية ما قيمته  8.8مليون دوالر،
والأ�سواق االوروبية  2.8مليون دوالر،
والأ�سواق االمريكية  811الف دوالر،
والأ�سواق الأ�سيوية غري العربية 374
الف دوالر.
وت�صدرت ال�سعودية على مدار العام
الأ�سواق امل�ستوردة مل�صنوعات اجلب�س
والإ�سمنت من لبنان ،وبلغ حجم
ال�صادرات اىل ا�سواقها  10مليون
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دوالر عام .2014
�سجلت �صادرات م�صنوعات اجلب�س
والإ�سمنت تراجع ًا خالل الف�صل الأول
من العام  ،2014حيث انخف�ضت اىل
 9.2مليون دوالر �أمريكي مقارنة
بـ 9.9مليون دوالر خالل الف�صل الأول
من عام  .2013وت�صدرت ال�سعودية
الأ�سواق امل�ستوردة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اىل ا�سواقها  1.5مليون
دوالر ،تلتها قطر بـ 1.2مليون دوالر،
ثم الكويت بن�صف مليون دوالر.
ووا�صلت يف �شهر ني�سان 2014
�صادرات م�صنوعات اجلب�س والإ�سمنت
تراجعها اذ �سجلت  2.9مليون دوالر
مقابل  3.4مليون دوالر يف ني�سان
 .2013واحتلت ال�سعودية �صدارة
الأ�سواق امل�ستوردة بـ 476الف دوالر،
تليها قطر بـ� 313ألف دوالر ومن ثم
الكونغور بـ� 294ألف دوالر.
كما انخف�ضت هذه ال�صادرات يف �شهر
ايار من  4.1مليون دوالر عام 2013
34

اىل  3.6مليون دوالر عام  .2014وبقيت
ال�سعودية اوىل الأ�سواق امل�ستوردة
بـ 1.5مليون دوالر ،تلتها قطر بـ323
الف دوالر ،ومن ثم الإمارات بـ239
الف دوالر.
وتراجعت ال�صادرات اي�ض ًا يف �شهر
حزيران من  4.2مليون دوالر عام
 2013اىل  3.2مليون دوالر عام .2014
وا�ستوردت ال�سعودية ما قيمته 1.3
مليون دوالر ،وقطر ما قيمته  299الف
دوالر ،اما الغابون ف�إ�ستوردت بقيمة
 231الف دوالر.
ويف متوز  ،2014بلغت قيمة �صادرات
القطاع  3.7مليون دوالر مقارنة
بـ 4.1مليون دوالر عام  .2013و�شكلت
ال�سعودية ابرز الدول امل�ستوردة ،اذ
ا�ستوردت ما قيمته  1.15مليون دوالر،
تلتها قطر بـ 545الف دوالر ومن ثم
الكويت بـ 288الف دوالر.
و�سجلت �صادرات القطاع  2.8مليون
دوالر يف �آب  ،2014مقابل  3.7مليون

دوالر يف �آب  .2013وا�ستوردت
ال�سعودية ما قيمته  1.2مليون دوالر،
واتت نيجرييا يف املركز الثاين جلهة
قيمة ال�صادرات بـ 160الف دوالر،
وحل العراق ثالث ًا بـ 145الف دوالر.
وا�ستمرت يف ايلول � 2014صادرات
القطاع مب�سارها االنحداري ،اذ بلغت
 2.9مليون دوالر مقابل  3.2مليون
وت�صدرت
دوالر يف ايلول .2013
ّ
ال�سعودية الأ�سواق امل�ستوردة مبا
قيمته مليون دوالر ،تلتها غانا 182
الف دوالر ،ثم قطر  181الف دوالر.
ويف �شهر ت�رشين الأول ،تراجعت
ال�صادرات من  4مليون دوالر يف عام
 2013اىل  2.7مليون دوالر عام .2014
وبقيت ال�سعودية يف �صدارة اال�سواق
امل�ستوردة بـ 739الف دوالر ،تلتها
قطر بـ 421الف دوالر ،ومن ثم نيجرييا
بـ 236الف دوالر.
ووا�صلت يف ت�رشين الثاين �صادرات
القطاع تراجعها لل�شهر احلادي ع�رش،

2014
2013

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

و�سجلت  2.2مليون دوالر يف عام
 2014مقابل  4.7مليون دوالر يف
عام  .2013وبلغت قيمة ال�صادرات اىل
ال�سعودية  604الف دوالر ،و  218الف
دوالر اىل قطر ،و 153الف دوالر اىل
نيجرييا.
وختمت �صادرات م�صنوعات حجر

نتكو

اجلب�س واال�سمنت عامها برتاجع
ب�سيط ،اذ �سجلت  2.4مليون دوالر يف
كانون اول  2014مقابل  2.5مليون
دوالر يف كانون اول عام  .2013وبلغ
حجم ال�صادرات اىل ال�سعودية 672
الف دوالر ،واىل غانا  187الف دوالر،
واىل الكويت  184الف دوالر.

فيلوكس

شركة مصانع عساف الحديثة
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مقابلة
« ..»SAAB Enterpriseنجاح قوامه الحداثة والجودة

صعب :إلستعادة الثقة بالقطاع
الثقة المفقودة

عام  2013وفيما كان لبنان واملنطقة ي�شهدان
ا�ضطرابات متعددة وخطرية ويف وقت
كان ي�سجل فيه الإقت�صاد اللبناين تراجع ًا
دراماتيكي ًا� ،أب�رصت �رشكة «»SAAB Enterprise
النور .وقد يظن �أي متابع للوهلة الأوىل �أن
عملية الت�أ�سي�س هذه مغامرة غري مدرو�سة
حم ّملة بجرعات تفا�ؤل كبرية� ،إال �أن اللقاء مع
مدير عام ال�رشكة هالل �صعب ب ّدد كل ال�شكوك.
فال�صناعي ال�شاب اجلال�س خلف مكتبه الكائن
يف مقر ال�رشكة يف ال�شويفات ،غا�ص يف احلديث
عن القطاع ال�صناعي حيث عر�ض �أفكاره حول
تنمية ال�صناعة اللبنانية معلن ًا ثقته بالقطاع
و�إميانه بنه�ضة لبنان.
قال �صعب« :رمبا يق�سو لبنان علينا �أحيان ًا �إال �أنه يعود ليغمرنا
يف �أح�ضانه ،فلبنان وطننا ونحن متم�سكون به ومت�شبثون
ب�أر�ضه ،قناعتنا ان العمل قوة وهذه القوة هي الكفيلة ب�إي�صالنا
اىل اي مكانة ن�صبو اليها يف العامل .و�أ�شار �إىل �أن «SAAB
 »Enterpriseانبثقت عن �رشكة �صعب للتجارة وال�صناعة التي
ت�أ�س�ست يف عام  ،1970وتعمل يف جمال البناء واحلفر» .وك�شف
�أن ت�أ�سي�س ال�رشكة ي�أتي يف �إطار التطور والتو�سع الذي �شهدته
ال�رشكة الأم على مدى �أكرث من �أربعني عام ًا.
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و�أ���س��ف �صعب ل��ع��دم الثقة ال��ت��ي يبديها
اللبنانيون ب�صناعتهم على الرغم من اجلودة
العالية التي تتميز بها واخل�برات العالية
التي يتمتع بها العاملون يف القطاع .ودعا
جمعية ال�صناعيني اللبنانيني وكل املعنيني
�إىل العمل على ا�ستعادة هذه الثقة وتكري�سها
ملا فيه تنمية القطاع ال�صناعي وامل�ضي به
قدم ًا.
واعترب �أن ما �سبق ي�ستلزم ع��دة خطوات
�أبرزها احلد من ا�سترياد املنتجات الرديفة
للمنتجات اللبنانية ،والعمل على الإ�ضاءة
على �أهمية ال�صناعة يف الإعالم �إ�ضافة �إىل
القيام بحمالت توعية للم�ستهلكني تدفعهم
�إىل �أداء دور الرقيب على ال�صناعة مبا من
�ش�أنه احلد من وجود ال�شوائب يف املنتجات
الذي يحدث عن غري ق�صد احيان ًا او نتيجة
تق�صري بع�ض العاملني يف عملهم».
و�أ�ضاف« :ان تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية م�س�ؤولية م�شرتكة
بني امل�ستهلك وال�صناعي ،فعلى امل�ستهلك ان يعي اهمية دوره
يف اكت�شاف مكامن ال�ضعف يف املنتج �إذا وج��دت واهمية
توا�صله مع اجلهة املنتجة لرفع جودة الإنتاج �إىل م�ستويات
عالية جداً ،وهذا ي�ؤدي دوراً كبرياً يف تنمية القطاع عرب خلق
�سمعة جيدة وبث جو من الثقة يف الأ�سواق».

منافسة محدودة

واعترب �صعب �أن �أبرز التحديات التي يواجهها قطاع ال�صناعة
هي �إغراق الأ�سواق بالإنتاج امل�ستورد الذي ي�شكل �سلع ًا تزاحم
و�شدد على �رضورة
الإنتاج اللبناين نظراً لإنخفا�ض �أ�سعارهّ .
حماية القطاع من قبل الدولة عرب رفع الر�سوم اجلمركية وال
�سيما �أن الإنتاج اللبناين يتمتع بجودة عالية وقدرة على تلبية
حاجات ال�سوق اللبنانية.
و�أ�شار �إىل �أن �إن�شاء نقابة خا�صة بقطاع �صناعة املواد املنجمية
غري املعدنية قد يكون له اثر كبري يف معاجلة م�شاكل القطاع� ،إذ
�سيتم طرح هواج�س القطاع من قبل �أ�شخا�ص �ضليعني يف العمل
به ،وبالتايل �سيتمكنون من رفع ال�صوت �أكرث و�أكرث.
ويف �إطار حديثه عن املناف�سة املوجودة يف الأ�سواق اللبنانية،
�أ�شار �صعب �إىل �أن التناف�س يف جمال مواد البناء الكيميائية
املتخ�ص�صة حمدود نظراً �إىل قلة امل�صانع العاملة فيه .ولفت
�إىل وجود بع�ض املناف�سات غري امل�رشوعة التي تعمد يف غالب
الأحيان �إىل ك�رس الأ�سعار ،وقال« :جلوء البع�ض يف ال�سوق �إىل
ك�رس الأ�سعار يخ ّف�ض م�ستويات اجلودة ،ولهذا ف�إن «SAAB
38

 »Enterpriseال ميكن
�أن ت�����س�ير يف ه��ذا
التوجه ،بل �ستبقى
على ال��دوام متم�سكة
ب�����س�لاح��ه��ا الأوح����د
«اجل�����ودة ال��ع��ال��ي��ة»
ل�ضمان م�صداقيتها
وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا يف
ال�سوق».
و�أ���ض��اف« :نحن من
امل���ؤم��ن�ين ب�صناعة
لبنان ،وطموحنا �أن
نكون مم��ن يعيدون
ث���ق���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين
ب�صناعتهم ،لذلك ف»اجل��ودة العالية» بالن�سبة �إلينا هي �أحد
اخلطوط احلمراء التي ال يجوز امل�س بها خالل عملية الت�صنيع».

نحو التصدير قريب ًا

وك�شف �صعب �أن «� SAAB Enterpriseست�سلك طريق الت�صدير
�إىل الأ�سواق اخلليجية قريب ًا .و�إذ لفت �إىل �أن كلفة الإنتاج يف
لبنان تفوق كلفة الإنتاج يف الأ�سواق العربية ،و�أ�شار �إىل �أن
رهان ال�رشكة �سيكون على جودة منتجاتها التي من دون �شك
والتفوق يف هذه الأ�سواق� ،إذ
�ستمكنها من دخول حلبة املناف�سة
ّ
�إن منتجاتها تتمتع مبعايري �إنتاجية مميزة متكنها من مناف�سة
املنتجات الأوروبية».
وتابع �صعب� :أن دخول الأ�سواق اخلارجية �سيكون عرب منح
وكاالت .و�إذ ك�شف �أن ال�رشكة قد منحت وكالتني لدولتني حتى
الآن ،مو�ضح ًا �أنه �إذا مل يكن مو�ضوع منح الوكاالت متوفراً يف
�أ�سواق اخرى� ،ستتوىل ال�رشكة القيام بهذه اخلطوة بنف�سها.

رضا كامل

ال����شرك��ة الأم التي
ع ّ��ودت زبائنها على
تقدمي �أعلى م�ستويات
اجلودة».
وت���اب���ع« :م�صنعنا
حديث جداً ،واحلداثة
امل������وج������ودة ف��ي��ه
ت��ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل
مبا�رش على اجلودة
والإنتاجية وقدرتنا
يف احل����ف����اظ ع��ل��ى
م�صداقيتنا ومتابعة
يتميز
زب��ائ��ن��ن��ا اذ
ّ
امل�����ص��ن��ع ب�����الآالت
امليكانيكية املتطورة التي تعمل حتت ا�رشاف فني تقني ذو
خربة ،كما و�أن �رشكة  SAAB Enterpriseتطبق نظام اجلودة
العاملي .»ISO 9001
و�أ�ضاف« :ي�ضم فريق العمل فريق ًا ل�ضبط اجلودة والنوعية
يواكب املنتج منذ بدء �صناعته حتى عملية التو�ضيب .ويو�ضع
على كل منتج رقم وتفا�صيل معينة متكننا من متابعة �أي
م�شكلة حت�صل والوقوف �إىل جانب زبائننا يف �أي ظرف �سيء
يواجهونه».
و�شدد على �أن طريقة العمل يف امل�صنع فيها من احلرفية التي
ّ
تنب�ؤ بها النتائج املمتازة لفح�ص الإنتاج يف املختربات ،وهذا
ي�ؤكد �أن ثقتنا بالأدمغة اللبنانية يف مكانها ال�صحيح� ،إذ ت�ضم
ال�رشكة مهند�سني لبنانيني خريجي اجلامعة اللبنانية حتديداً».
و�أو�ضح �أن «�إنتاج ال�رشكة ي�ضم �أكرث من � 30صنف ًا تخت�ص
يف مرحلة ما بعد الباطون ،وتعالج �أي م�شكلة قد يتعر�ض لها
متنوع نفخر به .وهذا ي�ؤكد كما معظم
البناء» .وقال�« :إنتاجنا ّ
الإنتاج اللبناين �أن جودة ال�صناعة اللبنانية ال ت�ضاهى».

تفاؤل بالمستقبل

وقد �أعرب �صعب عن ر�ضاه ب�أداء ال�رشكة� ،إذ �إنه رغم ما يعانيه
وك�شف �صعب �أن « SAAB Enterpriseكانت �سباقة يف طرح
الإقت�صاد اللبناين منذ �سنوات متكنت «SAAB Enterprise
ال�سباقة قريب ًا
�ستكون
وكذلك
لبنان،
يف
امللونة»
«الورقة
منتج
«من حتقيق نتائج �إيجابية وم�شجعة يف عملها ،وهذا يعود �إىل
ّ
يف �أخذ طلبات الزبائن  onlineيف القطاع».
�إ�سم ال�رشكة اجليد الذي انطلقت منه مع ما وثقته من التزام
و�إذ لفت �إىل �أن ال�رشكة منت�رشة يف كل لبنان
وم�صداقية وجودة يف منتجاتها �إ�ضافة �إىل
عرب مندوبيها يف خمتلف املناطق اللبنانية،
خدمات ما بعد البيع حيث يعمل مع ال�رشكة
تعزيز الثقة بالصناعة
وك�شف �أن ال خطط حالية للتو�سع يف لبنان
فريق من املهند�سني اال�ست�شاريني الذين
مسؤولية
اللبنانية
رغم �إنتاجية امل�صنع الكبرية القادرة على
يزورون امل�شاريع ويتدخلون عند اي عرثة
تلبية طلب ال�سوق اللبناين .و�أعلن �أن ال�رشكة
وهذه ميزة ق ّلما تراعيها ال�رشكات الأخرى
المستهلك
بين
مشتركة
قد تتو�سع عرب �إن�شاء م�صانع يف �أوروب��ا
التي ال ت�ضع ه��ذه امل�س�ألة �ضمن خطة
و�أمريكا وكندا ،وحالي ًا تعمل على �إن�شاء
عملها ال بل تعمل ب�شكل غري قانوين وتقوم
والصناعي ،فعلى
م�صنع يف كندا».
مب�ضاربات عديدة يف ال�سوق».
وقال« :تاريخنا يف ال�سوق يعود �إىل عام المستهلك أن يعي أهمية و�أعرب �صعب عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�صناعة
 1970كما ذك��رت ،و�إن�شاء �رشكة  SAABدوره في رفع جودة اإلنتاج بحال حازت على الدعم الكايف من الدولة
 Enterpriseا�ستمرارية ل��ه��ذا التاريخ،
ميكنها من بناء عالقات ثقة متينة وقوية
القطاع
وتنمية
وبالتايل ال ميكننا �إال ال�سري على خطى
مع �أبناء لبنان.
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SAAB
CONSTRUCTION CHEMICALS

Build
To
Last

SAAB Construction Chemicals
Choueifet, Facing Sukleen Plant
+961 5 435363 - 961 3 044444
saabgroup@hotmail.com
www.saabenterprise.com

ع�ساف الحديثة للرخام
�شركة م�صانع ّ
Assaf Modern Marble Factory co.

ال�شويفات  -الأمراء  -ملك ال�شركة
هاتف961 3 882332 - 961 5 433051 :
فاك�س961 5 433049 :

مقابلة
«مصانع عساف الحديثة للرخام» ...صناعة لبنانية % 100

عساف :المطلوب حماية القطاع
واكبت �رشكة «م�صانع ع�ساف
احلديثة للرخام» طيلة ع�رشات
ال�سنوات كل تطور يف عامل �صناعة
الرخام ،وو�سعت م�صانعها بهدف
تلبية حاجات زبائنها التي
بلغت �أوجها يف �سنوات الإزدهار
العمراين يف لبنان ،قبل �أن ي�شهد
القطاع تراجع ًا كبرياً بفعل عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف
لبنان �إ�ضافة �إىل اال�ضطرابات يف
الدول العربية.
و�رشّعت جودة �إنتاج ال�رشكة
�أمامها �أبواب الأ�سواق اخلارجية
حيث ت�صدر �إىل عدة �أ�سواق وال
�سيما الأوروبية والعربية ،ما
يعترب م�صدراً كبرياً لل�صناعة
اللبنانية �إذ ي�ؤكد القيمون على
ال�رشكة �أن �إنتاجها «�صناعة
لبنانية .»% 100
�أ���ش��ار م��دي��ر ��شرك��ة م�صانع ع�ساف
احلديثة للرخام جودت ع�ساف �إىل �أن
«ال�رشكة حققت جناحات كثرية خالل
ال�سنوات ال�سابقة �إذ �شهدت تطوراً كبرياً
وو�سعت م�صانعها لتلبي حاجات
زبائنها املختلفة على مر ال�سنوات،
وهي كما العادة تقدم �إنتاج ًا عايل
اجل��ودة لزبائنها لتحافظ على ثقتهم
التي �أولوها �إياها بفعل م�صداقيتها
والتزامها واحرتافها يف العمل».

غياب الدولة

و�شدد ع�ساف على �أن التحديات التي
ّ
تواجه القطاع كثرية جداً ،وما يفاقم
�صعوبتها غياب دع��م ال��دول��ة بحيث
يرتك ال�صناعي وحيداً يف مواجهتها.
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وق��ال« :باعتقادي مل يعد يجدي رفع
ال�صوت ،فامل�شاكل التي نعاين منها
م��زم��ن��ة ون��ك��رره��ا يف ك��ل منا�سبة
ونطالب الدولة مبعاجلتها� ،إال �أنها مل
تعالج حتى اليوم .الإقت�صاد يعي�ش
حا ًال من الرتاجع الدراماتيكي بفعل
ع��دم اال�ستقرار الأم��ن��ي وال�سيا�سي،
�إ�ضافة �إىل تع�شي�ش الف�ساد يف كل
مكان يف البلد واملح�سوبيات ال�سيا�سية
يف ظل غياب �أي اهتمام بالقطاعات
الإنتاجية و�أبرزها ال�صناعة».
و�أ���ض��اف« :م��ن امل�ؤ�سف ج��داً حجم
الأخطاء الكبري الذي يرتكب يف حق
اقت�صاد البلد ،فعلى ال�صعيد ال�صناعي
�أكاد �أجزم �أن م�صانع الرخام ت�ضاهي
بجودتها ج��ودة منتجات امل�صانع
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يف ال��دول الأك�ثر ت��ط��وراً يف �أوروب��ا
و�إ�سبانيا و�إمريكا وتركيا� ،إال �أننا ال
نحظى ب�أي دعم �أو حماية لإنتاجنا
حيث تغرق الأ�سواق اليوم باملنتجات
امل�ستوردة».
وت��اب��ع« :على ال��دول��ة تقدمي احلماية
الكافية للإنتاج اللبناين ،يف قطاع
ال��رخ��ام ه��ن��اك الكثري م��ن الإن��ت��اج
امل�ستورد الذي يخ�ضع لر�سوم جمركية
متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية
املعقودة .علم ًا �أن هذا الإنتاج متدين
اجلودة �إىل حد كبري� ،إال �أن تدين �أ�سعاره
جتعل البع�ض يهرع �إىل �رشائه وهذا
يلحق �رضراً كبرياً بنا .فكلفة الإنتاج
ال�صناعي يف لبنان مرتفعة ج��داً ما
يحتم على ال�صناعي ت�ضييق هام�ش
ّ

�أرباحه لي�ستطيع العمل ،وبالتايل �إن
ك�رس الأ�سعار بالن�سبة �إلينا �أمر غري
وارد واملطلوب للمحافظة على القطاع
احلماية ث��م احلماية واحل��م��اي��ة ،وال
�شيء غريها .اجلودة موجودة وهذا �أمر
نفتخر به ،وال ننتظر �إال حماية الدولة
للقطاع».

خطة حمائية

ور�أى ع�ساف ��ض�رورة و���ض��ع خطة
حلماية القطاع ت�أخد بعني االعتبار
النقاط التالية:
فر�ض ر�سم نوعي على ال�سلع امل�ستوردة
وهذا ما يحد من امل�ضاربات ويخفف
�ضغط ًا كبرياً على امل�صانع العاملة يف
القطاع
�إعفاء امل�صانع من ال�رضائب الكثرية
املفرو�ضة عليها مل��دة زمنية معينة
�إذ هناك بع�ض امل�صانع يف القطاع
ت�ضطر للإقفال نتيجة ع��دم �إيفائها
لهذه ال�رضائب والر�سوم
دع��م �أك�ل�اف الإن��ت��اج يف لبنان وال
�سيما الكهرباء وامل��ازوت .فمن �ش�أن
ذلك تقوية القدرات التناف�سية للإنتاج
اللبناين ودع��م��ه يف املناف�سة التي
يخو�ضها يف وجه الإنتاج امل�ستورد
�إ�ضافة �إىل تعزيز قدراته على الت�صدير
�إىل الأ�سواق اخلارجية
ت�سهيل �إعطاء القرو�ض لل�صناعيني
�أك�ثر مم��ا ه��ي عليه الآن ،فال�رشوط
املو�ضوعة ال تزال حتى اليوم �صعبة.
امل�رصف املركزي اتخذ خطوة مهمة
جداً يف هذا املجال �إمنا املطلوب �أكرث
من ذلك وال �سيما على �صعيد جدول
الفوائد البنكية
تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على املواد
الأولية لل�صناعة والآالت امل�ستوردة
التي تثقل كاهل ال�صناعي.

جمود وتراجع

واعترب ع�ساف �أن القطاع يعاين نوع ًا
من اجلمود نتيجة تراجع حركة الإعمار
يف لبنان بفعل الرتاجع الإقت�صادي
ال��ذي يعي�شه الإقت�صاد اللبناين منذ
���س��ن��وات .ول��ف��ت �إىل �أن �أ���س��ب��اب هذا
ال�تراج��ع كثرية وتتنوع بني �أ�سباب
داخلية تعود �إىل الفراغ الرئا�سي الذي

على الدولة تقديم الحماية
الكافية لإلنتاج اللبناني في
قطاع الرخام فهناك الكثير
من اإلنتاج المستورد الذي
يخضع لرسوم جمركية متدنية
جد ًا بفعل اإلتفاقات الثنائية
المعقودة
حققت شركة مصانع عساف
الحديثة للرخام نجاحات كثيرة
خالل السنوات السابقة إذ
شهدت تطور ًا كبير ًا ووسعت
مصانعها لتلبي حاجات زبائنها
المختلفة
يفرمل �أم��وراً كثرية يف البلد� ،إ�ضافة
�إىل املناكفات اجلارية بني الأفرقاء
اللبنانيني والهزات الأمنية بني حني
و�آخ��ر .و�شدد على �أن ما يزيد الأم��ور
تعقيداً هو اال�ضطرابات اجلارية يف
دول املنطقة ،ور�أى ��ضرورة التحرك
43

لإيقاف املنحى الرتاجعي الذي ي�سلكه
ال��ق��ط��اع واحل���د م��ن ت��داع��ي��ات��ه على
القطاعات الإنتاجية التي رمبا ال متلك
جميعها مقومات ال�صمود لتخطي هذه
الأزمة».
وق���ال« :القطاع يتميز بتطور كبري
يف الإن��ت��اج� ،إذ ت��راف��ق احل��داث��ة كل
مراحل الإنتاج ليتم تقدمي �إنتاج عايل
اجل���ودة ي�ضاهي مبميزاته الإن��ت��اج
الأوروبي .وككل القطاعات ال�صناعية،
تطور القطاع مببادرات فردية ي�شكر
ال�صناعي اللبناين عليها �إذ تعرب عن
�إميانه ب�صناعته ووطنه و�سعيه الدائم
�إىل رف��ع �شعار «�صنع يف لبنان»
يف �أ�صقاع العامل� .إال �أن ما يحز يف
نف�سنا هو عدم وقوف الدولة �إىل جانب
ال�صناعيني يف عملهم هذا .ال�صناعي
يحتاج �إىل دع��م تكاليف الإن��ت��اج
ليتمكن من التطور �أك�ثر و�أك�ثر عرب
امل�شاركة يف معار�ض وانفتاح على
املزيد من الأ�سواق ما ي�سمح له بتطوير
�إنتاجه �أكرث».
و�أب����دى ت��ف��ا�ؤل��ه بامل�ستقبل �إذ �إن
ال�صناعة اللبنانية تخطت الكثري من
التحديات والأوق���ات ال�صعبة التي
�أثبت فيها ال�صناعي اللبناين �شجاعته
ومت�سكه بوطنه  ،ومن دون �شك �سيكون
حذراً وواعي ًا لتخطي هذه املرحلة على
يتح�سن الو�ضع ويزدهر العمل».
�أمل �أن
ّ
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مقابلة
شركة الموسوي 30 ..عام ًا من الريادة في عالم مواد البناء

الموسوي :المبيعات تراجعت % 25
الأفكار وا�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الراقية يف العمل .كما قامت
ال�رشكة با�سترياد مواد البناء من دول عدة �أبرزها �أوكرانيا،
تركيا ،رو�سيا ،ال�صني� ،إيطاليا� ،أملانيا ،و�إ�سبانيا مبوا�صفات
عالية اجلودة وعلى قاعدة التجديد امل�ستمر.

تراجع كبير

و�أ���ش��ار مدير ال�رشكة احل��اج �أحمد املو�سوي يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن الأ�سواق ت�شهد تراجع ًا كبرياً
يف حجم املبيعات .ولفت �إىل �أن «الأ�شهر الأربعة من عام
� 2015سجلت تراجع ًا كبرياً يف قطاع جتارة مواد البناء ،حيث
تراجعت مبيعات احلديد و الأ�سمنت يف لبنان بن�سبة تفوق الـ
ورد املو�سوي هذا الرتاجع
 %25مقارنة مع العام املن�رصم»ّ .
�إىل �أ�سباب عدة �أبرزها «الو�ضع الأمني الذي يت�سم بالغمو�ض
ما انعك�س �سلب ًا على امل��زاج العام لدى امل�ستهلك اللبناين.
واعترب �أن تق ّل�ص ال�سيولة املالية خالل تلك الفرتة وانخفا�ض
قدرة امل�ستهلك ب�شكل عام على �رشاء مواد البناء وال �سيما
مادتي الأ�سمنت واحلديد اللتان �أدتا دوراً يف هذا الرتاجع.

بيع الشقق

بد�أت ن�شاطات وا�ستثمارات �رشكة املو�سوي
الرائدة يف عامل مواد البناء عام  ،1985حيث
انطلقت من البقاع (�أوتو�سرتاد رياق  -بعلبك)
وتو�سعت الحق ًا لت�ؤ�س�س فرع �شتورة وهو فرعها
الثاين .ومتا�شي ًا مع التغيرّ ات والنمو الدائمني
والتجديدات امل�ستمرّة ،مت افتتاح فرع اجلية عام
 .2003ويف خطوة تطويرية �أخرى جرى افتتاح
فرع رابع يف �ضاحية بريوت (العمرو�سية).
عملت �رشكة املو�سوي على تطوير و�إمناء الإعمار من خالل
جتهيز ال�رشكات وامل�شاريع والور�ش باحلديد والأ�سمنت وكل
مواد البناء بالإ�ضافة �إىل احلديد ال�صناعي ،يف خمتلف املناطق
اللبنانية .و�ش ّكل تطوير جتارة املواد الإن�شائية ،واكت�ساب
ر�ضا وثقة الزبائن �أبرز �أهداف ال�رشكة حيث عملت على ك�سب
ثقة زبائنها ووالئهم من خالل ال�صدق واالحرتام وا�ستحداث
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و�أ�شار املو�سوي يف هذا الإط��ار ،غلى «�أن تراجع حركة بيع
ال�شقق و الأبنية انعك�س �سلبا على الطلب على مواد البناء
كافة �إذ انح�رص بيع الوحدات ال�سكنية بال�صغرية منها التي
ال تتجاوز م�ساحتها الـ 120مرتاً �إذ �إن الن�سبة الأكرب من الطلب
تعود �إىل املوظفني الذين يعتمدون على القرو�ض املي�رسة
و�أهمها قرو�ض امل�صارف املعتمدة على م�ؤ�س�سة الإ�سكان
والتي ال تتجاوز يف العادة معدل .$ 200,000
ور�أى �أن املناخ القا�سي خالل الأ�شهر الأوىل من العام �ساهم
�أي�ض ًا يف تراجع مبيعات مواد البناء �إذ �إن حركة الإعمار
والعمل يف ور�ش البناء تتطلبان ب�شكل عام مناخ ًا غري بارد
وماطر يف لبنان.
و�شدد املو�سوي على �أن عدم ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي يف
ّ
لبنان انعك�س �سلبا على ثقة امل�ستثمر الأجنبي يف لبنان .و�إذ
�أ�شار �إىل �أن ا�ستقرار الو�ضع التجاري والإقت�صادي يف �أي بلد
يرتكز على و�ضعه ال�سيا�سي والأمني ،لفت �إىل �أن حال عدم
اال�ستقرار يف لبنان جعلت امل�ستثمرين يرتيثون و يتمهلون يف
�إن�شاء م�شاريع كربى �صناعية و�سياحية وعقارية وجتارية.

حال عدم االستقرار في لبنان جعلت
المستثمرين يتريثون في إنشاء مشاريع
كبرى صناعية وسياحية و عقارية وتجارية
44

مقابلة
«المصانع الحديثة للباطون الجاهز» 60 ..عام ًا من اإليمان بلبنان

القاعي :صامدون أمام التحديات
روح التحدي و�إميانه بلبنان جعاله
مت�شبث ًا ب�أر�ضه م�صمم ًا على تو�سيع
�أعماله رغم غياب دعم الدولة .فجان
قاعي ،مدير �رشكة امل�صانع احلديثة
للباطون اجلاهز ،العامل يف القطاع
منذ  60عام ًا عاي�ش معاناته وحفظ
هواج�سه عن ظهر قلب .فعلى مدى
�أكرث من ن�صف قرن ،طرحت النظريات
ودر�ست املخططات التوجيهية لتنظيم
قطاع الك�سارات من دون �أن تنفذ نتيجة
الروتني الإداري.
يخاف القاعي هجرة ال�شباب اللبناين،
ويبذل جهده لت�أمني فر�ص عمل لهم
حر�ص ًا على �أال ميلأ غياب الكفاءات
البلد ،و�أ�شار يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن « ال�صناعي اللبناين
ميلك ق��وة ك��ب�يرة وط��اق��ات وق���درات
جبارة وثقة عميقة جداً بوطنه ولهذا
يعمل ويجتهد وي��ن��ج��ح يف ظ��ل ما
يعرت�ض عمله من حتديات ومعوقات».

تقصير كبير

واعترب القاعي �أن «الدولة �أبدت تق�صرياً
ك��ب�يراً جت��اه القطاع ال�صناعي على
مدى ع�رشات ال�سنوات �إذ يعاين قطاع
اجلباالت والباطون من عدم التنظيم
وي���رزح حت��ت �أث��ق��ال ارت��ف��اع �أك�لاف
الإنتاج وتراجع الطلب بفعل تراجع
حركة الإعمار يف لبنان ككل» .و�س�أل:
م�ضح ،ولكن هل
«ال�صناعي اللبناين
ٍّ
�سيبقى �صامداً يف وجه هذه التحديات
الكثرية؟»
ور�أى �أن على ال��دول��ة تقدمي الدعم
لل�صناعيني عرب دع��م �أ�سعار الطاقة
واملازوت وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية
على الآالت امل�ستوردة �إ�ضافة �إىل
�إعفائه م��ن ال�رضائب خ�لال �إيفائه
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للقرو�ض امل�رصفية التي ي�أخذها
بهدف تطوير عمله .وقال« :ال�صناعي
يلج�أ �إىل القرو�ض لتو�سيع م�صنعه
و�إدخ��ال خطوط �إنتاجية جديدة �إىل
عمله ،وبالتايل يقف �أمام ا�ستحقاقات
مادية كثرية �إذ يدفع �إ�ضافة �إىل �سندات
�إيفاء الدين� ،رضائب ور�سوم ًا للدولة
ويتكبد نفقات كثرية .على الدولة �إيالء
مو�ضوع �إعفاء ال�صناعي من ال�رضائب
والر�سوم خالل هذه الفرتة االهتمام
ال�لازم لت�شجعه على التطور والإمن��اء
يف القطاع ال�صناعي ككل وال �سيما يف
ظل الرتاجع الذي ي�شهده».

والتوسع
مسيرة التطوّر
ّ
ستبقى مستمرة في
شركة “المصانع الحديثة
للباطون الجاهز» رغم الواقع
اإلقتصادي الصعب إذ إن
التطوّر وحده قادر على
تمكين الصناعي من الصمود
وتعزيز عمله في بلده
46

وتوسع
تط ّور
ّ

التطور
و�شدد القاعي على �أن م�سرية
ّ
ّ
والتو�سع �ستبقى م�ستمرة يف ال�رشكة
ّ
رغ��م الواقع الإقت�صادي ال�صعب� ،إذ
التطور وح��ده ق��ادر على متكني
�إن
ّ
ال�صناعي من ال�صمود وتعزيز عمله يف
بلده».
و�أو���ض��ح �أن «ال��ت��ف��ا�ؤل وح��ده �ساهم
يف بقائه يف لبنان ومتابعة عمله
ب��د ًال من الهجرة �إىل اخل���ارج» .ولفت
�إىل �أن ال�صناعي العامل يف قطاع
الك�سارات وجمابل الباطون �سيبقى
يكرر املطالبة املزمنة �إىل �أن جتد �آذان ًا
�صاغية وهي بتنظيم قطاع الك�سارات
عرب تطبيق القوانني و�أبرزها قانون
التحميل وجعله �ساري ًا على اجلميع
ولي�س على بع�ض النا�س� ،إ�ضافة �إىل
�إي�لاء البنى التحتية االهتمام الالزم
ودر���س امللفات العالقة� ،إذ ال يجوز
�أن نر�سل يف العام  1993عند ت�أ�سي�س
م�صنعنا �شخ�ص ًا ليقوم بدورة تدريبية
يف �سوي�رسا يف جمال الك�سارات ونقدم
درا�سة �إىل معظم ال��وزرات عام 1994
ح��ول القطاع ،وال نلقى جواب ًا حتى
اليوم بعد مرور �أكرث من ع�رشين عام ًا
ب�سبب اختفاء امللف؟!».

مقابلة
متحف أونيكس ..نصف قرن من اإلبتكار واإلبداع

متى :عدم االستقرار أبرز التحديات
الزبائن ووالءه��م ،كما �سمحت لها باحتالل مركز مرموق بني
�رشكات القطاع ليتو�سع عملها وي�شمل م�شاريع كبرية كالفنادق
والق�صور واملباين الر�سمية.

خبرة مهمة

م�ضى �أكرث من ن�صف قرن على ت�أ�سي�س نعمان متى
ملتحف الأونيك�س الذي اعترب يف �أوائل ال�ستينات
امل�صنع الأول يف لبنان من حيث �أعماله الفنية
والقدرة على الإبداع يف حتويل احلجر �إىل حتفة.
وكما كل ال�صناعيني ،كان هدف متى �آنذاك ،وانطالق ًا
من �إميانه بوطنه امل�ضي قدم ًا بالقطاع ال�صناعي
واالرتقاء با�سم وطنه لبنان عرب عر�ض �إبداعاته ورقي
�إنتاجه من �أونيك�س ورخام وغرانيت لكل اللبنانيني
والوافدين وال�سياح العرب والأجانب ،الذين يرغبون
يف بناء الق�صور والفلل يف ربوع لبنان.
وعلى الرغم من ان الرياح جرت مبا ال ت�شتهي �سفن متى يف ذلك
احلني حيث اندلعت احلرب اللبنانية التي �أنهكت القطاع ال�صناعي
ب�شكل عام ،بقي متى ثابت ًا على عهده �إذ عمل على اال�ستثمار يف
تو�سيع م�صنعه لتلبية كل حاجات الزبائن وال �سيما بعد ا�ستتباب
الأمن وبدء عمليات �إعادة الإعمار وما �شهدته احلركة العمرانية من
ازدهار �آنذاك.
واكبت ال�رشكة ازدهار احلركة العمرانية بتطور كبري متثل ب�إدخال
خطوط �إنتاج جديدة ومتطورة تعمل على الكمبيوتر والليزر وتعنى
بالأعمال الفنية واحلرفية ،هذه النقلة النوعية �أك�سبت ال�رشكة ر�ضا
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و�أ�شار مدير ال�رشكة نعمان متى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن ال�رشكة حتر�ص على تقدمي كل جديد لزبائنها يف جمال
عملها ،وحالي ًا تقدم لهم ك ّل �أعمال الرخام والغرانيت والأونيك�س
والكوارتز ( )Quartzاملخت�صة بتنفيذ املطابخ واحلمامات بجودة
عالية ت�ضاهي املوا�صفات الأوروبية والعاملية».
وق��ال« :تعنى ال�رشكة ب�صناعة ونحت �أ�شغال احلجر والرخام
والغرانيت على خمتلف �أ�شكالها و�أنواعها من حجر مدقوق ومبوز
وجملي ،و�صناعة الأدراج واملجايل ،وكل �أنواع الأعمال املزخرفة».
و�أ�ضاف« :عملنا طيلة �سنوات طويلة ،واكت�سبنا خربة مهمة متكننا
من فهم حاجات زبائننا و�إر�ضائهم مهما اختلقت �أذواقهم وتنوعت.
الرخام اللبناين من �أجود ال�صناعات و�أكرثها طلباً ،لذلك نعمل
با�ستمرار على مواكبة كل تطور يحدث والإطالع على كل ابتكار
جديد يف جمال عملنا .ويف هذا الإطار ،قمنا بتنويع �أنواع احلجارة
التي ن�ستعملها يف عملية الت�صنيع والتقطيع ،و�أدخلنا �إىل �صناعتنا
�أحدث التقنيات من حيث االلآت واملنا�شري التي تعمل على الليزر
والكمبيوتر».

عدم االستقرار

ور�أى متى �أن �أبرز التحديات التي تواجه ال�صناعي اللبناين هي
عدم اال�ستقرار الذي ينعك�س ب�شكل كبري على الإقت�صاد ،وقال:
«يف ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف لبنان واملنطقة ت�شهد الأ�سواق
نوع ًا من اجلمود� ،إذ يرتوى اجلميع يف اتخاذ �أي خطوة �أو الإقدام
على �أي م�رشوع وهذا طبع ُا ينعك�س ب�شكل كبري على الطلب على
الإنتاج» .و�أ�ضاف�« :إ�ضافة �إىل عدم اال�ستقرار ،نعاين من م�ضاربات
كثرية يف ال�سوق ناجتة من نوع من الفو�ضى� .إذ �إن هناك كثرياً
من امل�صانع تعمل ب�شكل غري
قانوين وتتهرب من ال�رضائب
عملت شركة متحف
م��ا ي�سمح ل��ه��ا بتخفي�ض
أ
و
ني
ك
�أ�سعارها �إىل حد كبري ما
س متى لسنوات
يلحق بنا خ�سارات كثرية».
ط
و
يل
ة
ف
ي
ال
ق
طا
ع
ودع����ا م��ت��ى ال���دول���ة �إىل
وا
«دع��م ال�صناعيني و�ضبط
كت
سبت خبرة مهمة
الأ���س��واق و�إي��ق��اف
جميع تم ّ
ك
ن
ها
م
ن
ف
ه
م
إذ
�
العمل
املخالفني ع��ن
حا
جات
�إن من �ش�أن ذلك حماية ز
بائننا وإرضائهم مهما
القطاع ال�صناعي ب�شكل
ا
خ
تل
ق
ت
أ
ذ
وا
عام ودعمه».
قهم وتنوعت
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مقابلة
 .. General Mix Concreteجودة عالية وقدرات انتاجية كبيرة

فغالي :نتجه للمزيد من التوسع
اجلودة العالية والقدرات
االنتاجية الكبرية ،مكنت

General Mix Concrete

من احتالل مركز متقدم بني
ال�رشكات العاملة يف القطاع.
فخربة فريق عملها وحر�صها
الدائم على تقدمي اعلى
م�ستويات اجلودة وايالءها
معايري االلتزام اهتمام ًا خا�ص ًا
اك�سبها ثقة زبائنها ووالءهم
ما �سمح لها بالتو�سع والتطور.

ا������������ش�����������ار م���������دي���������ر ع�������ام
 General Mix Concreteطوين فغايل
يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد»
ان «عمل ال�رشكة ي�سري وفق ًا خلطة
تنظم ف��ري��ق العمل وت�ضمن تلبية
حاجات الزبائن بتقدمي اعلى معايري
اجل��ودة والتم�سك ب�أهمية االلتزام».
و�شدد على ان «ال�رشكة العاملة يف
القطاع منذ  1992ت�ضم فريق عمل
متخ�ص�ص يتمتع ب�سنوات من اخلربة،
وهذا ميكنها من اجتياز اي �صعوبات
تواجهها يف العمل ويريح الزبون.
فتكري�س خ�برة فريق العمل لتقدمي
اف�ضل املنتجات واخلدمات للزبائن
اك�سب ال�رشكة زخم ًا كبرياً يف ال�سوق
و�ساعدها ا�ضافة اىل املحافظة على
زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة،
على ا�ستقطاب زب��ائ��ن ج��دد و�سط
مناف�سة �رش�سة ي�شهدها القطاع».
وا����ض���اف« :ن����ؤم���ن ب�����أن احل��ف��اظ
ع��ل��ى اجل����ودة ه��و ال�سبيل الوحيد
لإ�ستمراريتنا و�سط املناف�سة وانت�شار
املح�سوبيات ،لذلك نقدم معايري عالية
من اجلودة تتنا�سب ومعايري ليبنور

واملعايري الدولية اي�ض ًا .ويتم مراقبة
ه��ذه اجل��ودة عرب خمتربات ال�رشكة
التي ت�ضم كفاءات عدة وي�رشف عليها
مهند�سني واخت�صا�صيني».
وتابع« :كما نويل ادارة فريق العمل
وتنظيمه اهمية كبرية ،انطالق ًا من
قناعتنا ان ال��ق��درة على االل��ت��زام

تؤمن General Mix
 Concreteالجاهز 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
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وتو�صيل الكميات املطلوبة يف الوقت
املحدد يك�سبنا م��زي��داً من القدرات
التناف�سية».
واكد فغايل ان «ال�رشكة �شهدت الكثري
من التو�سع يف ال�سنوات الأخرية ،حيث
ان�ش�أت فرع ًا لها يف عكار عام ،2012
كما افتتحت فرع ًا �آخراً عام  2014يف
كفرعبيدا يف البرتون ،وتعمل حالي ًا
على افتتاح ف��رع �آخ��ر و�سط منطقة
البرتون».

قلّة المشاريع

واعترب فغايل ان عمل ال�رشكة يواجه
الكثري من التحديات واب��رزه��ا عدم
اال�ستقرار ال��ذي ي�ضع الأ���س��واق يف
حالة من الركود واجلمود .و�شدد على
ان الرتاجع االقت�صادي مل ينعك�س فقط
على قطاع البناء امنا على كل املرافق
االقت�صادية يف البلد ،لذلك تعمل
ال�رشكة على تقدمي ت�سهيالت مالية
لزبائنها ،كونه اخليار الوحيد املتاح
امامها يف ظل اال�ضطرابات الكثرية
يف لبنان واملنطقة على حد �سواء.
وقال « :الرتاجع االقت�صادي ادى اىل
تراجع امل�شاريع يف اال�سواق ،ما خلق
نوع من التدافع بني ال�رشكات على
التقاط اي فر�صة لأخذ اي م�رشوع،
وهذا طبع ًا دفع ال�رشكات اىل تخفي�ض
ا�سعارها اىل حد كبري».
وا�شار فغايل اىل ان التحدي االبرز
ال��ذي تواجهه ال�رشكة ه��و انت�شار
املح�سوبيات يف ال�سوق ،الذي يعيق
ع��م��ل ال����شرك��ة ال��ت��ي حت��ر���ص على
ال�����س�ير بخطة ع��م��ل وف��ق�� ًا ملعايري
خا�صة ويخلق جواً من املناف�سة غري
امل�رشوعة يف القطاع.
ودعا فغايل احلكومة اىل ايالء القطاع
ال�صناعي االهتمام ال�لازم وتقدمي
الدعم املطلوب الذي ي�سمح للم�صانع
ب��ال��ت��ط��ور واال���س��ت��م��رار يف ظ��ل ما
تعي�شه الأ�سواق من جمود ومناف�سات
ال�رش�سة.
العدد  147حزيران 2015
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مقابلة
ماغرامار لصناعة الرخام  12..عام ًا من التطور والتوسع

مسعود« :الصناعة» خسرت قدراتها التنافسية
تحسن االقتصاد

عام  ،2003اب�رصت �رشكة «ماغرامار» ل�صناعة
الرخام النور .ومتكنت ال�رشكة خالل  12عام ًا
من حتقيق جناح كبري وحجز مكان مرموق بني
ال�رشكات العاملة يف القطاع ،نتيجة الآلية التي
اتبعتها يف عملها وقامت على اجلودة العالية،
الدقة وااللتزام ،وتقدمي ا�سعار تناف�سية.
جناح «ماغرامار مكنها من ولوج اال�سواق
اخلارجية حيث ت�ص ّدر حالي ًا انتاجها اىل ال�صني
وايطاليا وم�رص .كما مكّنتها �صوابية ر�ؤية
القيمني عليها من التو�سع وا�ستالم م�شاريع يف
قطر وال�سعودية.
تتابع ماغرامار عملها يف الأ�سواق اللبنانية و�سط مناف�سة
قوية من ال�رشكات العاملة يف القطاع ،وا�شار مدير ماغرامار
�سجيع م�سعود يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» اىل ان «قلة
امل�شاريع املطروحة نتيجة الركود االقت�صادي الذي ي�شهده
لبنان ،خلقت نوع ًا من املناف�سة ال�رش�سة بني ال�رشكات ال �سيما
ان ا�صحاب امل�شاريع اخلا�صة يدركون واقع جمود الأ�سواق
ويحاولون احل�صول على اعلى معدالت جودة ب�أ�سعار منخف�ضة،
وهذا يخلق معاناة حقيقية لل�صناعيني».
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وامل م�سعود ان يتح�سن الو�ضع االقت�صادي يف لبنان ويتم طرح
وتنمي
حترك اال�سواق
ّ
م�شاريع كبرية �ضخمة من قبل الدولة ّ
االقت�صاد ،لأن ال�صناعي اللبناين �صامد كونه ال ميلك خياراً
�آخراً ،فاحللول لواقع املنطقة واال�ضطرابات الأمنية اكرب من
قدرة ال�صناعي ولبنان .وقال« :التحديات التي تواجهنا كثرية،
واخليارات �شبه معدومة امامنا .من املفرت�ض ان ننفتح على
الأ�سواق اخلليجية ،اال ان الو�صول اىل هذه الأ�سواق ا�صبح �صعب ًا
نتيجة اقفال احلدود الربية ،يف حني تتميز تكلفة النقل الربي
بالإرتفاع ما ي�ضعف قدراتنا التناف�سية امام مناف�سينا وال
�سيما ال�صينيني والهنود».
وا�ضاف« :يعاين ال�صناعي اللبناين من ارتفاع كلفة انتاجه ،اال
انه كان قادراً على املناف�سة يف اال�سواق العربية ب�سبب كلفة
الت�صدير املنخف�ضة .ومع ارتفاع هذه الكلفة تراجعنا خطوة اىل
الوراء».
واعترب م�سعود ان ابرز التحديات التي يواجهها القطاع هي
ارتفاع كلفة الطاقة والفو�ضى وامل�ضاربات يف القطاع الناجتة
عن ا�سترياد «الرتابيع» دون اخل�ضوع اىل اي رقابة .كما ان
البالط الذي ي�ستورد من م�رص وال�صني وي�صل مق�صو�ص من
اخلارج ب�أ�سعار متدنية جداً يناف�س انتاجنا ب�شكل «خميف».
ودعا الدولة اىل �ضبط اال�سواق ،ومنع دخول هذه ال�سلع بهذه
الطرق الع�شوائية لأن ذلك يلحق �رضراً كبرياً بالقطاع» .و�شدد
على ��ضرورة اي�لاء القطاع ال�صناعي ب�شكل ع��ام االهتمام
الالزم اذ يكفي ما عاناه من اهمال على مر ال�سنوات ،وما واجه
ال�صناعي من حتديات ومعوقات».
وك�شف م�سعود ان نقابة امل�صانع واحلجر الطبيعي تعمل على
معاجلة هذا املو�ضوع عرب رفع تكلفة و�صول الرتبيعة ،او ايقاف
ادخالها اىل اال�سواق او حتديد البلدان التي ميكن اال�سترياد
منها».
واع���رب م�سعود ع��ن تفا�ؤله الكبري بامل�ستقبل ،وك�شف ان
ماغرامار �ستتابع تو�سعها ،فبعد امتامها ان�شاء م�صنعها
اجلديد �ستعمل على افتتاح
�صالة تعر�ض فيها انتاجها
ما
غ
را
م
ار
ل
ص
نا
ع
يف ال��ف�ترة املقبلة .ور�أى
ة الرخام
ان الأم��ل يبقى معلق ًا على
ا�ستتباب االمل يف �سورية ستتابع توسعها ،فبعد
ولبنان ،االمر الذي �سي�شجع ات
مامها انشاء مصنعها
ا�صحاب ر�ؤو����س الأم��وال الجدي
د ستعمل على افتتاح
على اال�ستثمار ،ويفتح
ص
ال
ة
ت
�آف��اق�� ًا وا�سع ًا م��ن فر�ص
عرض فيها انتاجها
العمل وامل�شاريع ام��ام
في الفترة المقبلة
امل�صانع اللبنانية.
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مقابلة
يافكو وفياض غروب 55 ...عام ًا من التقدم

فياض :مسيرة التطور مستمرة

يف بداية ال�ستينات من
القرن املا�ضي ،كانت انطالقة
امل�صنع الفني احلديث
للرخام والغرانيت وال�صخر
الطبيعي الوطني واالحنبي
 يافكو وفيا�ض غروب معت�أ�سي�س م�صنع ًا �صغرياً
للحجر يف منطقة تعلبايا –
البقاع.
�سلك ذاك امل�صنع على مر
ال�سنوات طريق التو�سع
والتطور ،اذ انتقل اىل بلدة
تعنايل وا�ستقدمت �إليه
املنا�شري احلديثه واجلاليات
املتطوره لي�صبح امل�صنع
الأكرب يف البقاع من حيث
�أنتاج جميع �أنواع احلجر
املب ّوز واملدقوق وال�شعاير
والأدراج وكل ما يتعلق
ب�أعمال احلجر.
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لتلبية كافة طلبات الزبائن ،جرى
اذ انها تلحق �رضراً كبرياً بامل�صانع
�إ�ستحداث مبنى جديد جمهز بخطوط
العاملة يف الأ�سواق .ور�أى ان ا�صحاب
�أنتاج متطورة و�آالالت حديثه تعمل
هذه ال�سلع يعمدون اىل ك�رس الأ�سعار
على الكمبيوتر والليزر تعنى بكل �أنواع
ويقوم مب�ضاربات ت�ؤذي ال�صناعيني
الرخام والغرانيت واالونيك�س وبالط
اللبنانيني .وقال« :ال�صناعي ال ميكنه
ال�صخر الطبيعي ،لي�شكل ثوره يف عامل
ال��دخ��ول يف عمليات ك�رس للأ�سعار،
البناء.
فتكاليف الإنتاج مرتفعة ج��داً ،وهو
وا���ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
يقوم بت�ضييق هام�ش االرباح اىل حد
جوزف فيا�ض يف حديث مع «ال�صناعة
كبري من اجل العمل والبقاء يف ال�سوق.
والإقت�صاد» اىل ان «ال�رشكة تتابع كل
امل�ؤ�سف انه رغم ان ال�سلع امل�ستوردة
تطور يف ال�سوق ،لتقدمه لزبائنها.
ال تتمتع ب��اجل��ودة املطلوبة اال ان
وق��ال»« :ن�ستقدم معظم امل��واد التي
امل�ستهلكني يلج�أون ل�رشائها نظراً
يطلبها ال�سوق مبا فيها �أنواع الرخام
لإنخفا�ض �سعرها».
والغرانيت واالونيك�س وبالط ال�صخر
واعترب فيا�ض ان على الدولة التدخل
الطبيعي ،ب���أل��وان خمتلفة ونتحكم
ل�ضبط الأ���س��واق وحماية ال�صناعي،
بالأحجام
ف��ف��ي ذل���ك حماية
امل��ط��ل��وب��ة لي�أتي
كبرية للقطاع .وقال:
تولى فياض غروب
عملنا ك�أنه لوحات
«القطاع يعاين ب�شكل
ف���ن���ي���ة ول��ي�����س��ت
ك��ب�ير ،وال�صناعي
التصاميم التي تنفذها
�أح���ج���ار ع��ادي��ة،
ي��واج��ه وح��ي��داً كم ًا
ً
جمالية
وتعطيها
ا
اهتمام
فالت�صاميم التي
ال من التحديات
هائ
ً
ن��ن��ف��ذه��ا نوليها
يبد�أ برتاجع الطلب
لتكسب رضى زبائنها
اهتمام ًا ونعطيها
يف الأ�سواق وارتفاع
ثقتهم
على
وتحافظ
ج��م��ال��ي��ة تك�سب
تكاليف االن��ت��اج ال
من خاللها ر�ضى
�سيما تكلفة الطاقة
ووالءهم
ال��زب��ائ��ن وحتافظ
وتكلفة اليد العاملة،
ع����ل����ى ث��ق��ت��ه��م
ع��ل��ى ال���دول���ة دع��م
ووالءهم».
القطاع يف هذا الوقت
نستقدم معظم المواد
الذي تعي�ش الأ�سواق
جملة تحديات
ح��ال��ة م���ن ال��رك��ود
التي يطلبها السوق
وا�����ش����ار اىل ان
حلماية امل�صانع من
الرخام
أنواع
فيها
بما
ال��ق��ط��اع ي��واج��ه
االن���دث���ار وال��ق��ط��اع
ال�������ص���ن���اع���ي م��ن
ج��م��ل��ة حت��دي��ات والغرانيت واالونيكس
اب����رزه����ا وج����ود
الرتاجع ب�شكل عام.
وبالط الصخر الطبيعي
ب�����ض��ائ��ع Stock
واك�����د ف��ي��ا���ض ان
من البالط وبيعها
م���������س��ي�رة ت���ط���ور
ب��ط��رق ع�شوائية
«فيا�ض غ��روب» لن
وب���أ���س��ع��ار منخف�ضة ،اذ ان��ه��ا غري
تتوقف و�ستبقى ال�رشكة متابعة لكل
م�ستوفية لأدن��ى ال�رشوط واملعايري
تطور بهدف تطوير م�صنعها وتقدمي
واملقايي�س املعتمدة .و�شدد فيا�ض
الأف�ضل رغم كافة امل�شاكل والعوائق،
على ��ض�رورة �ضبط اال���س��واق واحل��د
اذ ان االمي��ان بلبنان كبري والرهان
من دخول هذه الب�ضائع اىل الأ�سواق
على ازدهاره اكرب.
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�شركة يافكو للرخام والغرانيت
Yafco Group.For Marbbles & Granite

ن�شر الرخام و الغرانيت و الحجر الوطني

Marbles & Granite

العنــــــوان  :البقاع  -تعنايل  -املنطقة الصناعية  -هاتف  -٩٦١ )٣(٨٨٠٣٧٤ - ٩٦١)٣(915971 :فاكس٩٦١ )٨( ٥١٠٦٥٣ :
ADDRESS: Bekaa - Taanayel - Industrial Area Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971- 961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653

مقابلة
«مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة»  ..أعلى معايير الجودة وااللتزام

الحاج :لحماية اإلنتاج الوطني
ا�ستذكر �صاحب «م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة
والتجارة» رامز احلاج يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد»  22عام ًا من العمل يف م�ؤ�س�سته
بحلوها ومرّها ،ففي عام  1993وبعد عودته من
اخلارج وت�أ�سي�سه لعمله وقف وجه ًا لوجه اما
حتدي النجاح ،وتخطي ال�صعاب يف �سوق ال يعرف
خبايها .ف�إ�ضافة اىل طريقة التعاطي مع الزبائن
التي حتتاج اىل حنكة كبرية يف الداخل اللبناين،
واجه احلاج م�ضاربة كبرية اذ حتوي ال�سوق كرث
ممن يعملون يف القطاع دون ان يكونوا على
دراية ب�ش�ؤونه ا�ضافة اىل التخمة املوجودة يف
االنتاج املعرو�ض حيث يفوق ما تقدمه امل�صانع
املطلوب من الزبائن بكميات كبرية.
و�شدد احل��اج اىل ان هذا الواقع فر�ض
و�ضع خطة للعمل مبعايري معينة جلذب
الزبائن وك�سب ثقتهم ،عرب تقدمي انتاج
نظيف وخايل من ال�شوائب .واذ ك�شف ان
امل�ؤ�س�سة مت�سكت ب�أعلى معايري االلتزام
وامل�صداقية مع الزبائن ،ر�أى ان «هذه
االمور جمتمعة منحت ا�سم امل�ؤ�س�سة قوة
يف ال�سوق وامنت ا�ستمراريتها طيلة هذه
ال�سنوت وتو�سعها» .واعلن يف هذا االطار،
ان امل�ؤ�س�سة �شهدت تو�سع ًا مب�ساعدة من
«كفاالت» حيث ان�ش�أت م�صنع ًا جديداً
بني منطقتي كفر�شيما وال�شويفات خلف
حمطة الري�شاين ا�ضافة اىل م�صنعها
االول الكائن يف منطقة ال�شويفات.
وا�شار اىل ان «اال�سواق غارقة بالإنتاج
امل�ستورد ال���ذي ي�شكل مناف�س قوي
ل�لان��ت��اج امل��ح��ل��ي نتيجة انخفا�ض
ا���س��ع��اره ،وه���ذا يتطلب ق���رارات برفع
الر�سوم اجلمركية على االنتاج امل�ستورد
ما يخ ّف�ض الطلب عليه ويحمي االنتاج
الوطني» .وقال« :كلفة االنتاج يف لبنان
مرتفعة وت�شمل عنا�رص كثرية من يد
عاملة وحم��روق��ات وف��وات�ير للكهرباء
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وه���ذا ي����ؤدي اىل رف��ع ا���س��ع��ار املنتج
اللبناين وخف�ض قدراته التناف�سية».
وا�ضاف « :يف املا�ضي كانت احلماية
م��وج��ودة ،اال ان��ه ج��رى الغا�ؤها وهذا
انعك�س على عملنا ب�شكل �سلبي وكبري».
وتابع« :ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف
البلد يلحق اذى كبري بكافة القطاعات
االقت�صادية ولي�س بالقطاع ال�صناعي
فقط .اذ ان ع��دم اال�ستقرار ه��ذا يحول
دون اتخاذ قرارات حتمي �صاحب العمل
وتدعمه وهذا االمر ينعك�س ب�شكل كبري

شهدت مؤسسة الحاج
توسع ًا حيث انشأت
مصنع ًا جديد ًا بين منطقتي
كفرشيما والشويفات خلف
محطة الريشاني اضافة الى
مصنعها االول الكائن في
منطقة الشويفات
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على القطاعات االقت�صادية والواقع
املعي�شي على حد �سواء ،فرتاجع العمل
واالنتاج يعني ايقاف عدد من العمال
ع��ن العمل وبالتايل ت��ده��ور قدراتهم
ال�رشائية وت���دين م�ستوى معي�شتهم.
لذلك على الدولة ايالء االقت�صاد اهمية
ق�صوى يف عملها وحماولة عزل �ش�ؤونه
عن كافة التجاذبات».
ولفت احلاج اىل ان «ال�سوق تعاين حالي ًا
من رك��ود كبري منذ ع��دة ا�شهر ب�سبب
االو�ضاع ال�سائدة يف البلد» ،و�شدد على
ان « هذا الركود لي�س مو�سمي كما كان
يكون يف ال�سنوات ال�سابقة وميتد ملدة
�شهرين او ثالثة ا�شهر ،اذ ان القطاع
ي�شهد منذ �شهور طويلة حالة ركود مل
ي�سبق لها مثيل».
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي ب�شكل عام وم�ؤ�س�سته
ب�شكل خا�ص ،قال احل��اج« :لوال االمل
لوقف العمل ،نحن نعمل ب�إ�ستمرار
ونكافح من اجل بلدنا وت�أمني م�ستقبل
جيد البناءنا يجنبهم الهجرة بحث ًا عن
فر�ص للعمل يف اخلارج».

م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
C.R.: 68079

68079 :رقم ال�سجل التجاري

Authorized Signature : Ramiz El-Hajj

 رامز احلاج:املفو�ض بالتوقيع

ACTIVITY

Marble & Granite & Rock / رخام وغرانيت وصخر

الن�شاط
العنوان

ADDRESS

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

 مبلكه-  ال�شارع العام-  دير قوبل-  عاليه- جبل لبنان
961 3 224409 - 608604 :هاتف

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

All Kind Of Marble & Granite / جميع مشتقات الرخام والغرانيت

25.16.90.00
25.24.10.00

ITEMS

Asbestos / حجر صخري

H.S Code

 ..Shevronعنوان األمان في قطاع المصاعد

شحوري :لتشديد الرقابة على القطاع
مت�سلحة بخربة م�ؤ�س�سها �أحمد �شحوري،
تخطو �رشكة  Shevronخطواتها
يف جمال ا�سترياد امل�صاعد ،وتتو�سع
يف ال�سوق اللبنانية نظراً خلربة فريق
عملها التي متكنها من تقدمي اف�ضل
خدمة للزبون.
وا����ش���ار ���ش��ح��وري يف ح���دي���ث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» اىل ان قطاع
امل�صاعد يف لبنان يواجه الكثري من
ال�صعوبات وامل��ع��وق��ات ،ول��ف��ت اىل
ان «اب���رز التحديات التي تواجهها
ال�رشكة هي العمالة الأجنبية التي
ت�شكل مناف�سة حقيقية لعمل ال�رشكة،
اذ ان هذه العمالة غري من�ضوية حتت
اطار اي �رشكة وبالتايل تقدم خدمات
ب�أرخ�ص اال�سعار كونها لي�س لديها اي
م�س�ؤوليات مدنية او م�س�ؤوليات جتاه
املالية والدولة».
و�شدد على �رضورة فر�ض رقابة على
القطاع ،كون العمل فيه ي�صنف من
القطاعات الأك�ث�ر خ��ط��ورة ،يف حني
يهرع ا�صحاب الأبنية يف لبنان نحو
التوفري واحلد من دفع نفقات ال�صيانة

فيبحثون عن االرخ�ص دون اخد امور
ال�سالمة يف عني االعتبار.

االمان واالتزان

ور�أى �شحوري ��ضرورة فر�ض �آلية

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

للعمل تتميز بالأمان واالتزان وتفر�ض
معايري معينة على ا�صحاب املباين
يف العمل اذ انه ان تتم مراقبة القطاع
من قبل خرباء اذ حت�صل هناك حوادث
م�ؤ�سفة .وق��ال :يف هذا االط��ار ،يعاين
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ت���دين درج����ات ال��وع��ي
للحفاظ على معايري ال�سالمة والأمانة،
امل�صاعد بحاجة اىل �صيانة دورية،
كما اىل مراقبة يف الرتكيب حيث يلغي
البع�ض عدد من عوامل االم��ان فتقع
حوادث مميتة».
وا���ض��اف :هناك م���ؤ��شرات ت��دل على
وجود اهمال يف القطاع يطال �سالمة
املواطنني ما ي�ستدعي حترك �رسيع من
اجلهات املخت�صة لو�ضع يدها على
امللف».
واعترب �شحوري ان االقت�صاد يعاين
ب�شكل ع��ام حالة من ال��رك��ود نتيجة
اال�ضطرابات يف املمنطقة ،اذ هناك
حذر كبري من امل�ستهلكني على االنفاق
نتيجة انخفا�ض قدرتهم ال�رشائية،
وه���ذا م��ا يفرمل اي خطط للتو�سع
تلحظها ال�رشكة.

.م.م.�شركة م�صانع الكيماويات ال�صناعية �ش
Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L
٢٠٠٣٢٠١ :رقم ال�سجل التجاري

C.R.: 2003201

 انطوين فلوطي:املفو�ض بالتوقيع

Authorized Signature : Anthony Flouty

° ‘

”

° ’

” :املــوقع

Location: N: 33 51 41.4 - E: 035 32 47.7

ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية
Primary Material For Paint, Water And Oil Based
Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry InBeirut & Mount Lebanon

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

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان

 رومية-  املنت- جبل لبنان
 بناية فلوطي- ال�شارع املنطقة ال�صناعية
٩٦١ )١( ٨٧٧١٦٠/1/٢/3 : هاتف
٩٦١ )١( ٨٨٤٩٦٦ :فاك�س
 بريوت١٦-٥٤٦٨ : بريد.�ص

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

50 yEArs oF ExPEriEncE & know-how in AluMiniuM :
Extrusion
Anodizing
Foundry
diE MAnuFActuring
PowdEr coAting under the label

BS EN ISO 9001:2000

Main Office: Fayad bldg. • Chucri Asly street • Beirut • Offices & factory: Zouk Mosbeh
P.O.Box: 1173 Jounieh, Lebanon • Tel: 09.220163 • Fax: 961.9.220175/6 • E-mail: SIDEM@cyberia.net.lb

مقابلة

«سالمة سيراميكا» ..قصة نجاح وتألق
سالمة :أنقذوا الصناعة
«ق�صة جناح وت�ألق» هو عنوان م�سرية �رشكة
«�سالمة �سرياميكا» يف عامل جتارة ال�سرياميك،
فال�رشكة التي ت�أ�س�ست عام � 1993أ�ضحت رمزاً
للأناقة واجلودة والرقي يف كل مكان.
واكبت «ثقة الزبائن» �رشكة �سالمة طيلة 22
عام ًا وكرّ�ست جناحها� ،إذ �أكد مدير عام ال�رشكة
حممد حممود �سالمة يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن «الثقة هي مفتاح النجاح وعامل
�أ�سا�سي لإزدهار �أي عمل على ال�صعيد الإقت�صادي».
واعترب �سالمة �أن ثقة الزبائن بال�رشكة
ترجمت ع�بر ع��دة ج��وائ��ز نالتها من
جهات خمتلفة و�أهمها جائزة املوزعني
الأوائ����ل لتوزيع الب�ضائع الإيطالية
يف ال�رشق الأو�سط .و�أ�شار �إىل �أن هذه
الثقة كانت دوم ًا دافع ًا �أ�سا�سي ًا لل�رشكة
للتقدم والتو�سع يف ال�سوق اللبنانية
ونحو الأ�سواق اخلارجية ،وقال« :تتمتع
�رشكة �سالمة بح�ضور عاملي حيث تقدم
ت�شكيلة منتوجات وا�سعة لزبائنها من
جميع دول العامل بهدف حماكاة جميع
الأذواق ،ولديها فروع يف �أهم الأ�سواق
العاملية يف �إيطاليا� ،أملانيا� ،إ�سبانيا،
ال�صني ،م�رص والعديد من دول العامل».
و�أ���ض��اف« :ال�رشكة من �أب��رز ال�رشكات
الرائدة يف جتارة ال�سرياميك والأدوات
ال�صحية لي�س فقط على ال�صعيد املحلي
بل العاملي �أي�ض ًا .كما �أنها ال�رشكة الأم
ل�رشكة �سالمة غروب التي تعنى ب�إطالق
املو�ضة يف الأ���س��واق العاملية وتقدم
ت�شكيلة وا�سعة من املنتوجات لتلبي
حاجات الزبائن مهما اختلفت �أذواقهم
وتنوعت».

 4صاالت عرض

و�أ�شار �سالمة �إىل �أن «لل�رشكة يف لبنان
� 4صاالت عر�ض جميعها متواجدة يف
ال�شارع الرئي�سي امل���� ّؤدي �إىل طريق
امل��ط��ار ال��ق��دمي��ة 3 ،منها خم�ص�صة
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لعر�ض الب�ضاعة امل�ستوردة من ال�صني
و�إ�سبانيا وم�رص ،و�صالة خم�ص�صة
لعر�ض الب�ضاعة الأوروبية امل�ستوردة
تتميز
م��ن �إي��ط��ال��ي��ا ،وه���ذه الأخ��ي�رة ّ
بالنوعية اجليدة والع�رصية ،وهي ت�ضم
الب�ضائع امل�ستوردة من �أك�بر و�أ�شهر
امل�صانع الإيطالية ،وحتديداً للعالمة
ال��ت��ج��اري��ة  Versaceال��ت��ي نعترب
وكيلها احل�رصي يف لبنان ومنطقة
ال�رشق الأو�سط».
و���ش��دد �سالمة على �أن «ال�رشكة تويل
ّ
اهتمام ًا كبرياً لزبائنها� ،إذ ت�ضم فريق
عمل متخ�ص�ص يعمل على خدمتهم
ب�شكل مبا�رش� ،إ�ضافة �إىل تواجد �أ�صحاب
ال�رشكة الدائم ملتابعة كل التفا�صيل وال
�سيما تقدمي ت�سهيالت مبا�رشة للزبائن
خ�صو�ص ًا الدائمني منهم».

تتمتع شركة سالمة
سيراميكا بحضور عالمي
إذ تمتلك فروع ًا في أهم
األسواق العالمية وتقدم
تشكيلة منتوجات واسعة
لزبائنها من جميع دول العالم
بهدف محاكاة جميع األذواق
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و�إذ ك�شف �أن ال�رشكة افتتحت �صالة
ع��ر���ض لها يف �أفريقيا ومكتب ًا يف
لت�صدر من خالله الب�ضائع �إىل
ال�صني
ّ
الأ�سواق العربية ،لفت �إىل �أن «ال�رشكة
تطمح �إىل مزيد من التو�سع� ،إال �أن العمل
على اخلطط التو�سعية ج��رت فرملته
بانتظار مزيد من اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني».

تحديات ج ّمة

واع��ت�بر �سالمة �أن القطاع ال�صناعي
يواجه كم ًا هائ ًال من التحديات نتيجة
مر
الإه��م��ال امل�تراك��م من ال��دول��ة على ّ
ال�سنوات ،وق���ال« :على ال��رغ��م م��ن �أن
القطاع ال�صناعي �أحد االركان الأ�سا�سية
يف اقت�صاد �أي بلد ،مل تعره احلكومات
املتعاقبة االه��ت��م��ام ال��ل�ازم وت��رك��ت
ال�صناعي وحيداً يبذل جهوداً جبارة
للتغلب على حتديات جمة يكرث تعدادها
وت�شمل �صعوبات النقل واال���س��ت�يراد
والت�صدير وال����ضرائ��ب املتعددة التي
تثقل كاهل ال�صناعي وترفع من كلفة
�إنتاجه وتخ ّف�ض من ق��درات منتجاته
التناف�سية».
ودعا �سالمة �إىل « �إنقاذ ال�صناعة �إذ �إنه
ب�إنقاذها ينقذ �شباب لبنان من البطالة
والهجرة ،وينمو الإقت�صاد ،ويطوف �إ�سم
لبنان املليء باالبداعات ال�صناعية كل
بلدان العامل».

مقابلة
 .. Brush Artالتميز والفرادة في عالم الدهان

ّ
محو :اولوياتنا راحة زبائننا

وتقدم  Brush Artجودة عالية يف الدهان ،ابتكارات جديدة يف عامل
اال�سمنت ،دهان للأر�ضيات رازين وحلول ملنع الن�ش ،كما متلك
ال�رشكة �صالة عر�ض تقدم فيها افكار وابتكارات جديدة ،وتعطي
حمو يف حديث مع
فكرة �شاملة للزبون عن طبيعة العمل .وا�شار ّ
«ال�صناعة واالقت�صاد» اىل ان ما تقدمه ال�رشكة فريد من نوعه
ويتلخ�ص مبفهوم جديد للجمالية التي قد
يف عامل الدهانات،
ّ
ي�ضفيها الدهان على اي مكان .ولفت اىل ان «ال�رشكة خبرية يف
ايجاد حلول عرب الدهان لأي م�شاكل ن�ش او غريها يف املنزل،
كما ان ال�رشكة خبرية يف الرازين» .و�شدد على ان «ال�رشكة ت�ضع
امل�صداقية وال�شفافية يف التعامل مع الزبون �ضمن اولوياتها»،
وك�شف ان ال�رشكة تتمتع ب�إ�ستقاللية كبرية ما يجعلها قادرة على
خدمة زبائنها ب�شكل �أف�ضل عرب ا�ستخدام املنتج االكرث مالئمة من
اي �رشكة كان ،فهي لي�ست ملزمة ب�رشكة حمددة بل اولويتها زبونها
وتتخذ اف�ضل اخليارات لت�أمني خدمته على اعلى م�ستوى».

راحة الزبون

عمل عائلته يف جمال الدهان �ساعده على
اكت�ساب مهارات جديدة يف هذا العامل يف عمر
حمو ال�سباق يف ال�سري
مبكرة .فكان ادري�س ّ
يف عمل الـ ،decorative paintق�أتقنه من الفه اىل
يائه ،واخترب قدراته على الإبداع واالبتكار يف
ار�ضاء الزبائن.
جناحه املذهل وخربته الكبرية يف جمال
الدهان ،ا�ستلزما منه اخذ خطوة اىل الأمام،
ف�أ�س�س �رشكة  Brush Artو�ضمنها فريق عمل
خلاّ ق وظيفته الوحيدة خلق افكار جديدة
وابتكار مناذج تطرح ما ي�شبه ثورة يف عامل
الدهان.
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و�رشح حمو ان «ال�رشكة تتبع �آلية معينة للتعاطي مع زبائنها،
بحيث يدخل فريق عملها اىل اي منزل بطريقة مرتبة ويكون ملتزم ًا
ا�صو ًال معينة يف التعامل وفق ًا لقوانني ال�رشكة .كما ت�ضم ال�رشكة
ا�ضافة اىل فريق عمل الدهان ،فريق للتنظيف مهمته الإ�رشاف على
ترتيب املكان قبل اخالءه من قبل ال�رشكة ،بحيث ي�ستلم الزبون
منزله او مكتبة او غريه جاهزاً لل�سكن او العمل ،وهذا امر من �ش�أنه
اراحة الزبون وتعزيز ثقته بال�رشكة».
واعترب ان اوىل االهداف التي تعمل عليها ال�رشكة حالياً ،هي بناء
ا�سم قوي يف ال�سوق عنوانه اجل��ودة العالية .وك�شف ان ال�رشكة
�ستتوا�صل مع مهند�سني وتعر�ض عملها عرب اقامة منا�سبات كل
فرتة ثالثة ا�شهر .ولفت اىل ان ال�رشكة قريبة من زبائنها وقادرة على
التوا�صل معهم ب�شكل كبري من خالل موقعها االلكرتوين ووجودها
على مواقع التوا�صل الإجتماعية من فاي�س بوك وان�ستغرام ..وقال:
«هناك �رشكات كثرية تعمل يف نف�س جمال عملنا ،اال انها ال تعطي
اجلودة التي تعطيها  Brush Artللزبون .كما ان ال�صدق ،االلتزام،
تقدمي ا�سعار تناف�سية ،وايالء االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها
�آلية عمل ال�رشكة ،ودون �شك �ستثمر والء وثقة من الزبائن».
واكد حمو ان هناك خطط تو�سعية لل�رشكة �ستتبلور مع تقدم عمل
نية حالي ًا للتو�سع خارج لبنان ،من
ال�رشكة يف ال�سوق ،وك�شف ان ال ّ
املمكن ان يتم تنفيذ م�شاريع يف اخلارج لكن افتتاح فرع لل�رشكة
خطوة مل ت�أخذ بعني االعتبار حتى اليوم.

الصدق ،االلتزام ،تقديم اسعار تنافسية ،وايالء
االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها آلية عمل Brush
 ،Artودون شك ستثمر والء وثقة من الزبائن
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مقابلة
بندا بالست  ..إسم مرادف للجودة والمتانة

ّ
نتوسع نحو أفريقيا
رندلى قاسم قبالن:
من نيحا البقاع ويف عام ،1978
�إنطلقت م�سرية جناح بندا بال�ست
التي كانت ال�س ّباقة يف �صناعة
«الكر�سي» يف لبنان 37 .عام ًا
مرت على تلك االنطالقة ،تطورت
خاللها امل�ؤ�س�سة لت�صبح من
�أهم امل�صانع يف قطاع ال�صناعة
البال�ستيكية يف لبنان حيث تقدم
جمموعة وا�سعة من املنتوجات،
تقارب الـ� 600صنف ،وت�ضم
الكرا�سي والطاوالت وم�ستلزمات
الأطفال و�أحوا�ض الزراعة وخزانات
املياه وم�ستوعبات النفايات
والطبليات وكافة الأدوات املنزلية.
�أ���ش��ارت مديرة الت�سويق يف بندا بال�ست
رن��دىل قا�سم قبالن �إىل �أن «بندا بال�ست
حققت جناحت كبرياً طيلة �سنوات عملها
يف القطاع� ،إذ �أ�صبح اليوم �إ�سمها مرادف ًا
للجودة واملتانة ،وهذا م�صدر فخر كبري
لل�رشكة �إذ تعترب �أن ال�رشكة ا�ستطاعت
تعزيز ثقة امل�ستهلك اللبناين ب�صناعته
من خالل متابعتها لزبائنها ومالحقة �أي
م�شاكل حت�صل».
ول��ف��ت��ت �إىل �أن «ب���ن���دا ب�لا���س��ت ق��دم��ت
خالل ال�سنوات املا�ضية ت�شكيلة وا�سعة
للم�ستهلكني تنا�سب قدراتهم ال�رشائية
املختلفة ،كما قدمت لهم جمموعة وا�سعة
م��ن امل��ودي�لات والإب��ت��ك��ارات م��ن خالل
تتبعها الدائم لكل التطور والإبتكار يف
العامل».

منافسة غير مشروعة

و�إذ اعتربت رندىل «�أن وجود ال�رشكة القوي
يف الأ�سواق اللبنانية م ّكنها من التوجه
�إىل الأ�سواق اخلارجية حيث ت�صدر حالي ًا
�إىل الدول العربية والأفريقية والأوروبية،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  147حزيران 2015

اعتربت �أن «اال�ضطرابات يف الدول العربية
�أ ّث���رت ب�شكل كبري على عمل ال�رشكة �إذ
ت��راج��ع الت�صدير �إىل ع��دد م��ن الأ���س��واق.
وقالت�« :إ�ضافة �إىل تراجع الت�صدير ،دفعت
هذه الأزمات بع�ض املعامل غري اللبنانية
�إىل اال�ستثمار يف لبنان ما خلق نوع ًا من
املناف�سة الغري م�رشوعة يف ال�سوق .وتكمن
امل�شكلة يف �أن تلك امل�صانع الحت�ترم
معايري اجلودة يف �إنتاجها ،وتقدم �أ�سعاراً
�أدنى من �أ�سعارنا فيلج�أ بع�ض امل�ستهلكني
�إىل �رشائها».
و�أ�ضافت« :بندا بال�ست تلتزم معايري عالية
من اجلودة تتوافق و�شهادة الأيزو 9001
وقريب ًا �ستنال الأيزو � ،22000أي �أن �إنتاجها
مطابق للمعايري الأوروبية والعاملية .وعلى
الرغم من معايري اجلودة العالية ،تقدم بندا
مميز لزبائنها،
بال�ست �إنتاجها ب�سعر جد ّ
وبالتايل ال ميكن لها �أن تدخل يف مناف�سة
تعول على جودة
لك�رس الأ�سعار بل �ستبقى ّ
منتجاتها ووعي امل�ستهلكني الكايف يف
اختيار منتجات تدخل يف �صلب حياتهم
اليومية».
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غياب الدعم

و�شددت رندىل على �أن «ال�صناعي اللبناين
ّ
يعاين من غياب الدعم ب�شكل عام ما يرفع
من تكاليف الإن��ت��اج ويجرب ال�صناعيني
على تقدمي �أ�سعار جد تناف�سية ليبقى �شعار
«�صنع يف لبنان» مرفوع ًا ومنت�رشاً يف كل
�أنحاء العامل» .وقالت« :للأ�سف هذا املجهود
مقدر ،فالدولة
الذي نبذله ك�صناعيني غري ّ
�شبه غائبة يف ح�ين �أن��ه��ا ت�ستطيع دعم
ال�صناعي من خالل رفع الر�سوم اجلمركية
على الإن��ت��اج امل�ستورد حلماية الإن��ت��اج
املحلي ،كما ميكنها �ضبط الأ�سواق �أكرث من
خالل الت�شديد على موا�صفات املنتجات
التي تدخل الأ���س��واق اللبنانية من خالل
خمتربات تراقب هذا الإنتاج».
واعتربت �أن تعزيز الثقة بال�صناعة اللبنانية
يتم من خالل الإ�ضاءة على جودة املنتجات
اللبنانية ،وك�شفت �أن معهد البحوث
ال�صناعية زار م�صنع بندا بال�ست و�أجرى
فحو�صات ،وعلى �أثرها منحه �شهادة ت�ؤكد
خ�ضوع �إنتاجه ملعايري اجل��ودة العاملية.
ودعت رندىل �إىل �إخ�ضاع كل امل�صانع لهذه
الفحو�صات� ،إذ �إن من �ش�أن ذلك الإ�ضاءة
على امل�صانع اجليدة و�إيقاف امل�صانع غري
املطابقة والتي ت�سيء �إىل �إ�سم ال�صناعة
اللبنانية.
و�أعلنت �أن «بندا بال�ست يف �صدد �إن�شاء
م�صنع يف الكونغو  pointe - noireيف
�أفريقيا» .وك�شفت �أن «ال�رشكة تويل اهتمام ًا
كبرياً ملو�ضوع البيئة ،وكانت ال�سباقة يف
�صناعة براميل النفايات ب�سعة  70ليرتاً �إىل
 1100ليرت ،وتقوم بالتوا�صل مع اجلامعات
وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وامل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق
والبلديات لتزويدها بت�شكيلة كبرية منها».
ولفتت رندىل �إىل �أن «بندا بال�ست تعر�ض
�إنتاجها يف �أرب��ع �صاالت يف لبنان هي
 :يف الب�سطة – �سوديكو ب�يروت ،احل��دث،
زحلة ودير الزهراين .وت�ؤمن كل حاجات
املواطنني من زجاج وبال�ستيك وكري�ستال
وه���داي���ا وخ�����ش��ب��ي��ات ول�����وازم مطبخية
ومفرو�شات �صيفية ،حيث حتوي ما يقارب
� 15ألف �صنف «.

مقابلة
شركة مغ ّني إخوان للثريات ..جودة جمالية وكفالة مدى الحياة

طوني مغ ّني :مواصفات إنتاجنا تفوق األوروبية
الأباجور والرثيات ال�رشقية واملغربية والفرن�سية ،وهذا الأمر �شكل
نقطة قوة بالن�سبة �إلينا� ،إذ منحنا قدرة على �إر�ضاء �أذواق زبائننا
كافة».

صناعة حرفية

وك�شف مغ ّني �أن عمل ال�رشكة يعود �إىل عام  1942حيث كان يعمل
والده وعمه على �صعيد �شخ�صي يف �صناعة الرثيات لعدد حمدود
من الزبائن ،ويف العام  1996ومع دخوله جمال العمل مت ت�أ�سي�س
ال�رشكة التي �شهدت تطوراً وتو�سع ًا كبريين خالل الأعوام ال�سابقة».
تخطت معوقات كثرية كانت تواجهها و�أبرزها
واعترب �أن «ال�رشكة ّ
اليد املتخ�ص�صة يف ال�صناعة احلرفية التي حتتاج �إىل الكثري من
الدقة واحلذر» .ولفت �إىل �أن «ال�رشكة تتمتع اليوم بقدرة �إنتاجية
كبرية وت�ضم فريق عمل خبرياً يف �صناعة الرثيات ،قادرة على
تنفيذ �أي ت�صميم يقدمه املهند�سون �أو الزبائن �إليها �إ�ضافة �إىل
ت�صاميم كثرية تعمل بنف�سها عليها وتطرحها يف ال�سوق».

التحديات

«كفالة مدى احلياة» هو ما تقدمه �رشكة مغنّي
�إخوان للرثيات �إىل زبائنها ،فبا�ستخدامها الكري�ستال
والربونز من دون احلديد وال�ستانل�س والزجاج يف
�صناعتها ،متكنت من تقدمي �إنتاج مبوا�صفات مميزة
تفوق املوا�صفات الأوروبية .وال تقف تقدميات �رشكة
مغنّي لزبائنها عند هذا احلد ،فال�رشكة دائم ًا على
ا�ستعداد لإ�صالح �أي �رضر قد ي�صيب الرثيات من
ك�سور �أو حوادث خمتلفة ،وجاهزة لتلبية طلبات
الزبائن مهما اختلقت وتنوعت.
�أ���ش��ار م��دي��ر ال����شرك��ة ط��وين مغ ّني يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «جودة �إنتاج ال�رشكة وجماليته ونظافة العمل
التميز واال�ستمرار و�سط كم
جعلتها الأوىل يف ال�سوق ومكنتها من ّ
هائل من الإنتاج امل�ستورد» .وقال « :يوجد يف ال�سوق عدد كبري
من ال�رشكات امل�ستوردة للرثيات ،لكن ال يوجد م�صانع حرفية
كم�صنعنا تتقن عملها ،لذلك ال يوجد من ي�ضاهينا بجودة �إنتاجنا
يف ال�سوق» .و�أ�ضاف« :يوجد لدينا ت�شكيلة وا�سعة جداً من ثريات
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و�أعلن مغ ّني �أن «�أبرز التحديات التي تواجه عمل ال�رشكة حالي ًا
هي احلال ال�سيا�سية غري امل�ستقرة ،التي �أثرت يف حركة ال�سوق
ب�شكل كبري ج��داً .ففي املا�ضي ك��ان اللبنانيون ميلكون قوة
�رشائية كبرية جداً كما كان هناك عدد كبري من ال�سياح الذين
يزورون لبنان ويثقون بالإنتاج اللبناين ،وبالتايل كان هناك
حجم مبيعات كبري .حالي ًا نلحظ تراجع ًا دراماتيكي ًا يف قدرات
اللبنانيني ال�رشائية يف حني يرتاجع معدل ال�سياح وال �سيما العرب
ب�شكل كبري �إىل لبنان».
و�أ�ضاف« :هناك جمود كبري يف ال�سوق اللبنانية ،كما �أن هناك
ا�ضطرابات على ال�صعيد العربي ككل .حالي ًا لدينا فرع واحد
يف لبنان يف �ضبية ،وفرعان يف قطر والإم��ارات ،ولدينا خطط
تو�سعية نحو الأ�سواق اخلارجية �إال �أننا نرتوى ب�ش�أنها حتى ي�سود
الهدوء وتتو�ضح اجتاهات الأ�سواق».
و�أك��د مغ ّني تفا�ؤله مب�ستقبل عمل ال�رشكة �إذ �إن ال�صناعة
تتمتع ب��ج��ودة عالية ج��داً
وال���ذوق اللبناين يفوق كل ستب
قى شركة مغ ّني إخوان
الأذواق وب��ال��ت��ايل مهما
لل
ثر
يا
ت
م
ك��ث�رت امل�������ض���ارب���ات من
ست
مرة في عملها
الإنتاج امل�ستورد
�ستبقى ومحا
ال�رشكة م�ستمرة يف عملها
فظة على تألق إنتاجها
وحم���اف���ظ���ة ع��ل��ى ت���أل��ق
مهما كثرت المضاربات
�إن��ت��اج��ه��ا مت�سلحة بثقة
ف
ال
ذ
و
ق
ا
لل
بن
ان
ي
زبائنها ال��ت��ي كر�ستها
رفيع
ال
االح�ت�راف���ي���ة يف العمل
م
س
توى ومميز لدى الجميع
وامل�صداقية وااللتزام.
66

