صناعة اآلالت اللبنانية...
آفاق وتحديات وآمال
برزت �أهمية قطاع �صناعة الآالت يف لبنان يف ال�سنوات الأخرية من خالل م�ساهمتها يف تطوير للن�شاطات الإقت�صادية الأخرى،
كالزراعة والتجارة ،والنقل ومبا تقدمه من منتجات �أ�سا�سية ،كالأ�سمدة ،والآالت الزراعية ،ومواد الطاقة ،وو�سائل النقل احلديثة.
ومن الطبيعي القول �إن قطاع �صناعة الآالت يعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث ر�ؤو�س الأموال ،والأيدي العاملة ،واملواد
اخلام ،واخلربة الفنية الدقيقة.
وميثل القطاع ال�صناعي �أحد �أبرز القطاعات الإقت�صادية الذي دفع ويدفع ثمن الأزمات القائمة ،ف�شهدت احلال ال�صناعية تبدالت
�أ�سا�سية ،بدءاً من اختفاء �صناعات عريقة و�أ�سا�سية عن اخلارطة ال�صناعية ،مروراً ب�أزمات خانقة تعاين بع�ضها امل�ؤ�س�سات،
ولي�س �آخراً و�أخرياً تراجع عام يف م�ستوى ال�صادرات اللبنانية انعك�س ب�شكل مبا�رش على ن�سب النمو الإقت�صادي اللبناين بالن�سبة
�إىل الناجت القومي.
وتق�سم ال�صناعات �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة هي:
1ـ ال�صناعات البدائية ،وتعتمدعلى اخلامات املتوفرة حملي ًا ،وعلى املهارة اليدوية املكت�سبة.
2ـ ال�صناعات الب�سيطة ،وهي عبارة عن �صناعات ال تتحول� ،أو تتغري كثرياً عن �صورة املادة اخلام.
 3ال�صناعات احلديثة ،وهي ال�صناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث ر�ؤو�س الأموال ،والأيدي العاملة ،واملواداخلام ،واخلربة الفنية الدقيقة.
وامتازت ال�صناعة اللبنانية بت�ضاعف حجم ال�صادرات وانت�شار نوعي لل�سلع اللبنانية يف الأ�سواق الداخلية� ،إ�ضافة اىل الأ�سواق
العربية والأجنبية وازدياد م�ضطرد لال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي.
ولل�صناعة اللبنانية جناحات باهرة يف جماالت عديدة ومنها :قطاع الكهرباء والكابالت وقطاع املاكينات واملعدات ،وقطاع
مواد البناء والبيوت اجلاهزة واملواد املنجمية .بالإ�ضافة �إىل �صناعات متقدمة مثل :نظم و�أجهزة �إنذار ،جتهيزات طبية ولوازم
خمتربات وطب �أ�سنان و�صناعة الأطراف وتقومي العظام ،جتهيزات معاجلة مياه ال�رصف املبتذلة.
�إن �أي مقاربة جديدة لل�صناعة اللبنانية يجب �أن تنطلق من مبد�أ حتقيق التكيف مع متطلبات الإقت�صاد اجلديدة ،وحتديد دور
القطاع يف هذه الألفية الثالثة على �ضوء التقدم التكنولوجي واملعلوماتي والإت�صاالتي ،من دون اخلو�ض يف امل�شاكل
املزمنة لهذا القطاع .فربز هدفان:
 يتمثل الأول مبدى قدرة ال�صناعة على حت�سني �إنتاجيتها وقدرتها التناف�سية ملواجهة املتغريات ،مع ما يعني ذلكمن حتديد للموا�صفات ولل�رشوط لل�صناعات امل�ؤهلة للتطوير.
 ويتمثل الثاين بتحديد الدور املطلوب من القطاعني العام واخلا�ص.واجلدير ذكره هو �أن ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية انخف�ضت العام املا�ضي  2014بن�سبة  6.9%مقارنة
مع العام  2013و 11.7%مقارنة مع العام  ،2012فبلغ جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية خالل
العام املا�ضي  3مليارات و 150مليون دوالر ،مقابل  3مليارات و 384مليون دوالر خالل العام
 ،2013و 3مليارات و 567مليون دوالر خالل العام .2012
وبالرغم من الظروف اال�ستثنائية ال�صعبة التي يعي�شها لبنان ،عملت وزارة ال�صناعة على
�إ�صدار جمموعة من القوانني واملرا�سيم والقرارات لتحفيز القطاع ال�صناعي ودعمه
وحمايته من عمليات �إغراق غري متكافئة يف ال�سوق اللبنانية كانت �ست�ؤدي
ببع�ضها �إىل الإقفال ،خا�صة �أنها ت�ستوعب �أكرث من � 300ألف عامل �أي ما
يتجاوز الـ  26باملئة من العمالة اللبنانية.
وت�سعى الوزارة �إىل رفع ح�صة ال�صناعة الوطنية من اال�ستهالك املحلي
�إىل ما بني  50و  75باملئة وحجم الإنتاج ال�صناعي من الناجت
الوطني من � 11إىل  18باملئة بحلول العام .2025

ملف العدد

صناعة اآلالت :نجاح عالمي
ّ
كرسته الجودة العالية
تخطى جن��اح قطاع �صناعة الآالت
والتجهيزات الكهربائية حدود لبنان،
وطاول خمتلف دول العامل ،حيث تغزو
ال�رشكات اللبنانية العاملة يف القطاع
الأ���س��واق اخلارجية مت�سلحة بجودة
كر�ستها احلداثة التي تتم ّتع بها
عالية ّ
م�صانعها ،ومتابعة التطورات العاملية
كافة يف عامل �صناعتها.
وتعترب �صناعة الآالت �صناعة �أ�سا�سية
ه��ام��ة جم��ه��زة جتهيزاً حديث ًا تقوم
بت�صميم وت�صنيع القطع واالالت
الزراعية ال�صناعية والكهربائية ،كما
تقوم �أي�ض ًا بعمليات جتديد املحركات
بوا�سطة عمليات ال�صب واخل��راط��ة.
ويتبع �إنتاج هذه ال�صناعات عموم ًا
امل��وا���ص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ل�ل�أ���ص��ن��اف
امل��ع��ت��م��دة وال �سيما امل��وا���ص��ف��ات
القيا�سية الربيطانية  BSSواملوا�صفات
القيا�سية الأملانية (.)DIN
وت��ن��ت��ج ه���ذه امل�����ص��ان��ع � 148سلعة
خمتلفة ،تت�ضمن مراجل البخار
م�ضخات ال�سوائل -وحداتتكييف الهواء-ثالجات على
اختالف �أنواعها � -أجهزة �آلية
لر�ش ال�سوائل �-صناعة الآالت
�صناعة احلفارات -معا�رصوم��ه��ار���س � -آالت وم��ع��دات
لرتبية الدواجن �-آالت �صنع
ال��ع��ج�ين وامل����خ����اب����ز�-آالت
اخل��ي��اط��ة�-آالت ف��رز وغربلة
وغ�سل وجر�ش و�سحق وخلط
الأت��رب��ة�-آالت تقطيع وحلام
�أكيا�س النايلون �-صناديق
ق��ول��ب��ة�-أ���ص��ن��اف �صناعات
احل����ن����ف����ي����ات -حم�������والت
ك��ه��رب��ائ��ي��ة -ب��ط��اري��ات-
ال��ق��ازان��ات و�أج��ه��زة ت�سخني
امل��ي��اه-م��ف��ات��ي��ح ول��وح��ات
توزيع الكهرباء-ملبات كهربائية
�أ���س�لاك كابالت معزولة-اللوحاتالكهربائية -منظمات كهربائية-
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مثبتات التيار الكهربائي

األسواق الخارجية

الأ�سواق اخلارجية الرئي�سية ل�صناعة
الآالت ه��ي ال���دول العربية وقرب�ص
وم�ؤخراً بد�أت عمليات ت�صدير ناجحة
�إىل عدد من الدول الأوروبية ،الواليات
املتحدة وكندا وال �سيما لأف��ران اخلبز
الأوتوماتيكية و�آالت ر�ش ال�سوائل ،كذلك
بد�أت حركة ت�صدير منتظمة �إىل عدد من
دول �أفريقيا الغربية وال �سيما بالن�سبة
�إىل �آالت تقطيع وتلحيم النايلون
واحل��ف��ارات وامل��ول��دات الكهربائية،
وم��ع��دات تربية ال��دواج��ن و�صناعة
احلنفيات و�آالت تقطيع البالط.
ويبلغ عدد م�صانع القطاع  392م�صنع ًا،
ح�سب �إح�صاءات �إدارة دليل ال�صادرات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية حتى �آخر 2015
مقابل  255م�صنع ًا ح�سب �إح�صاءات
.2013
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وتوزع امل�صانع على املحافظات كما
يلي:
جبل لبنان  ،252ب�يروت  ، 44لبنان
اجلنوبي  ، 41لبنان ال�شمايل  ،19البقاع
 ، 24النبطية  ،5بعلبك الهرمل . 7

 3نقاط

حقق ه��ذا القطاع تقدم ًا ب���ارزاً يف
ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات
ونوعية الإنتاج والت�صدير.
فمن حيث حجم اال�ستثمار بلغ حجم
اال�ستثمار يف ال��ق��ط��اع ح���واىل 100
مليون دوالر ما �ساعد يف تو�سع هذه
امل�صانع يف الإنتاج خا�صة م�صانع
مولدات الكهرباء وذلك تلبية حلاجة
الأ���س��واق حيث قامت ه��ذه امل�صانع
بالتعاقد مع احلكومة العراقية ال�سابقة
على مذكرة للتفاهم مع الأمم املتحدة
لبيع ع�رشات �آالف املولدات �إىل العراق
الذي كان ي�ستورد هذه املولدات ل�سد

حاجته للطاقة  .و�ساهم اال�شتداد على
طلب بدفع امل�صانع �إىل تطوير �إنتاجها
نوع ًا وكم ًا ،ما ي�ساعد هذه امل�صانع يف
التو�سع نحو �أ�سواق الت�صدير ،واخرتقت
�أ�سواق ًا جديدة خا�صة يف �أفريقيا ويف
مقدمها نيجرييا.

صعوبة التصدير

وككل القطاعات ال�صناعية يف لبنان،
يواجه قطاع �صناعة الآالت حتديات
كثرية .ف�إ�ضافة �إىل �صعوبة الت�صدير
نتيجة �إغالق املعابر احلدودية ،تعمل
���س��وق حتكمها
��شرك��ات ال��ق��ط��اع يف
ٍ
مناف�سات �رش�سة وغري �رشيفة نتجت
م��ن تقل�ص الطلب يف ظ��ل ال�تراج��ع
الإقت�صادي الذي �شهده لبنان نتيجة
ا�ستمرار الفراغ الرئا�سي وما �ألقاه من
تداعيات �سلبية على خمتلف مفا�صل
الدولة� ،إ�ضافة �إىل الإ�ضطرابات
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا املنطقة
العربية والتي كانت لها
�أي�ض ًا انعكا�سات �سلبية
على الإقت�صاد.
وت�����ش�ير م�����ص��ادر يف
القطاع� ،إىل �أن هذه
املناف�سات قد تكون

رسم بياني يظهر نوزع مصانع اآلالت على المحافظات اللبنانية

من �أ�صعب التحديات التي واجهها
القطاع عام � ،2015إذ حتمل �أخطاراً
كبرية على ال�رشكات العاملة فيه حيث
تهدد يف كثري من الأحيان ا�ستمراريتها
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وا�ستدامة م�سار تطورها وبالتايل ت�ضع
فر�ص العمل املطروحة يف ال�سوق من
قبلها يف دائرة اخلطر الكبري .وتكمن
امل�شكلة الأ���س��ا���س يف ت�صدير هذا
الواقع التناف�سي ال�سيء �إىل الأ�سواق
اخل��ارج��ي��ة ،الأم���ر ال��ذي زع��زع الثقة
بال�صناعة اللبنانية يف تلك الأ�سواق
و�أ�ساء �إىل �صورة لبنان.
وت�شدد امل�صادر نف�سها على �أن
ّ
ال����شرك��ات ت��واج��ه ه��ذه املناف�سة
باملحافظة على ج��ودة �إنتاجها
كون معايري اجلودة العالية ت�شكل
خطوط ًا حمراء يف �سيا�ستها ال
يجوز امل�س بها� ،إذ �إن البقاء �أو ًال
و�أخرياً يف ال�سوق ومن دون �شك
�سيكون للجودة العالية.
وردت امل�������ص���ادر ت����أ ّل���ق
ّ
�صناعيي لبنان يف �صناعة
الآالت �إىل مواكبة التطور
احلا�صل على �صعيد العامل
يف جمال �صناعتهم ،حيث
عمدوا �إىل جم��اراة مفاهيم
عديدة طرحت من تكنولوجيا
وبناء عليه،
خ�رضاء وغريها.
ً
قاموا بت�صنيع منتجات ت�أخذ
بعني الإعتبار هذه املفاهيم
ال���ع���امل���ي���ة ،ف���ك���ان ال��ن��ج��اح
واالنت�شار العاملي حليفهم.
واعتربت امل�صادر نف�سها� ،أن حنكة
ال�صناعيني اللبنانيني ومهنيتهم
ال �أ�سا�سي ًا يف جناحهم �إذ ال
كانت عام ً
يدركون فقط كيفية اقتنا�ص الفر�ص
املوجودة �إمنا يعمدون �إىل خلقها.
العدد  154حزيران 2016
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ملف العدد

األسواق العربية تستقطب  ٪ 59.5من صادرات اآلالت:
السعودية في المرتبة األولى تليها العراق
بلغ جمموع قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات الكهربائية للعام
 2015بلغ  685,7مليون دوالر امريكي ( د�.أ ) مقابل 710,7
مليون د�.أ خالل العام  ، 2014اي بانخفا�ض ون�سبته . % 3,5
و�شهدت �صادرات الأ�شهر خالل الأعوام  2015و  2014ارتفاعات
وانخفا�ضات ب�شكل متتايل.
ففي كانون الثاين  2015بلغت قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات
الكهربائية  58.1مليون د�.أ وذلك بانخفا�ض ن�سبته  % 2,7عن
كانون الثاين  2014والذي بلغت قيمته  59.7مليون د�.أ
�أما خالل �شباط  2015فقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات 54.1
مليون د�.أ اي بانخفا�ض ون�سبته  % 2,3عن �شباط  2014والذي
بلغت قيمة �صادراته  55,4مليون د�.أ
كما بلغت قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات الكهربائية خالل
�شهر �آذار  64,8 ، 2015مليون د�.أ اي بارتفاع ون�سبته % 1,6
عن �صادرات �آذار  2014لهذه ال�سلع والتي بلغت قيمة �صادراتها
 63.8مليون دوالر.
وقد بلغت قيمة �صادرات الآالت واملعدات الكهربائية خالل �شهر
ني�سان  62.4 ،2015مليون د�.أ اي بانخفا�ض ون�سبته  % 9عن
ني�سان  2014والذي بلغت قيمته  68.6مليون د�.أ .
وخالل �شهر �آيار  2015فقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات 62.9
مليون د�.أ وذلك بانخفا�ض ون�سبته  % 7,1عن الفرتة نف�سها
من العام  2014والتي بلغت قيمتها 67.7
مليون د�.أ
�أما خالل �شهر حزيران  ، 2015بلغت قيمة
�صادرات املعدات والآالت الكهربائية 79.1
مليون د�.أ اي بارتفاع ون�سبته  % 25,2عن
�شهر حزيران  2014والذي بلغت قيمته 63.2
مليون د�.أ
وقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات خالل �شهر
متوز  47.2 ، 2015مليون د�.أ مقابل 54.6
مليون د�.أ يف الفرتة ذاتها من العام 2014
اي بانخفا�ض ون�سبته . % 13,6
اما �آب  2015فقد بلغت قيمة �صادرات الآالت
والأجهزة واملعدات الكهربائية منه 48.5
مليون د�.أ اي بانخفا�ض وقدره  % 13,7عن
رسم بياني يظهر حجم صادرات اآلالت الى تكتالت الدول في عام (2015القيمة :الف دوالر أميركي)
�آب  2014والذي بلغت قيمته  56.2مليون د�.أ
كما بلغت قيمة هذه ال�صادرات يف ايلول  50.3 .2015مليون د�.أ
اما يف ت�رشين الثاين  2015فقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات 51.4
مقابل  62.7مليون د�.أ يف ايلول  2014اي بانخفا�ض ون�سبته
مليون د�.أ وذلك بارتفاع ون�سبته  % 14,7عن الفرتة ذاتها من
% 19,8
العام  2014والذي بلغت قيمته  44.8مليون د�.أ
كذلك يف ت�رشين الأول  2015فقد بلغت قيمة �صادرات هذه
واخرياً يف كانون الأول  2015بلغت قيمة �صادرات الأجهزة
ال�سلعة  53.3مليون د�.أ مقابل  56.9مليون د�.أ يف ت�رشين الأول
واملعدات الكهربائية  53.6مليون د�.أ مقابل  57.0مليون د�.أ اي
 2014اي بانخفا�ض ون�سبته % 6,3
بانخفا�ض ون�سبته  % 6عن كانون الأول . 2014
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ال�شهر

2014

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�آيار
حزيران
متوز
�آب
ايلول
ت�رشين اول
ت�رشين الثاين
كانون الأول
املجموع
الن�سبة من املجموع %

2015
58.1
54.1

59.7
55.4

64.8

63.8

62.4

68.6

62.9

67.7

79.1

63.2

47.2

54.6

56.2

48.5

56.9

53.3

50.3

62.7

51.4

44.8
57.0

710.7

22,56 %

53.6
685.7

23,20 %

جدول يظهر صادرات اآلالت في عامي ( 2015 2014-القيمة مليون د.أ)

ال�صادرات  158.2مليون دوالر ،و�شكلت ما ن�سبته  % 23.20من
جممل حجم ال�صادرات.

تكتالت الدول

على �صعيد تكتالت الدول� ،شكلت الأ�سواق العربية �سوق ًا رئي�سية
ل�صادرات م�صنوعات الآالت والأجهزة الكهربائية ،اذ ا�ستوردت
ما ن�سبته  468392( % 59.5الف دوالر) من جممل ال�صادرات اىل
الأ�سواق اخلارجية .وح ّلت الأ�سواق الأفريقية
غري العربية يف املرتبة الثانية ،اذ بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  13903( % 19.2الف
دوالر) .وح ّلت الدول الأوروبية يف املرتبة
الثالثة اذ ا�ستقبلت  69808( % 10.1الف
دوالر) من جممل حجم ال�صادرات ،وتلتها
الدول الآ�سيوية غري العربية بن�سبة �صادرات
 16067( % 2.3الف دوالر) .وبلغت ن�سبة
ال�صادرات اىل الدول الأمريكية والأوقيانية
 10353( % 1.5الف دوالر) و  1307( % 1الف
دوالر) على التوايل.

السعودية اولى

وعلى �صعيد الدول ،ح ّلت ال�سعودية يف
رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات اآلالت في عام ( 2015القيمة :الف دوالر أميركي)
املرتبة الأوىل جلهة الدول امل�ستوردة
حجم الصادرات
ل�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية حيث بلغ حجم ال�صادرات
اليها  110,676الف دوالر .وح ّلت العراق يف املرتبة الثانية اذ
و�شكلت �صادرات الآالت والأجهزة الكهربائية ما ن�سبته 24.77
ا�ستوردت ما قيمته  104929الف دوالر .وح ّلت الإمارات يف
 %من جممل قيمة ال�صادرات خالل الن�صف الأول من عام
املرتبة الثالثة حيث ا�ستوردت �صادرات بقيمة  70899الف
 ،2015حيث بلغ حجم ال�صادرات  381.4مليون دوالر .وخالل
دوالر ،وجاءت �سورية يف املرتبة الرابعة بحجم �صادرات
الف�صل الثالث� ،شكلت ال�صادرات ما ن�سبته  % 23.45وبلغ حجم
 27560الف دوالر.
ال�صادرات  341مليون دوالر .اما يف الف�صل الرابع ،فبلغ حجم
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صناعة المواد المنجمية ..
أهمية خاصة إغراق األسواق أبرز التحديات
تعترب �صناعة امل��واد املنجمية غري
املعدنية �إح��دى ال�صناعات التقليدية
تت�صدر املرتبة
والهامة يف لبنان� ،إذ
ّ
الأوىل م��ن ح��ي��ث القيمة امل�ضافة
وامل��ردود ال�صايف للإقت�صاد الوطني
�إذ �أن الن�سبة الكربى من موادها الأولية
ت�ستخرج حملي ًا ومن مقالع منت�رشة يف
خمتلف املناطق اللبنانية.
ويتميز قطاع ال�صناعات املنجمية
غري املعدنية بتطور كبري يف الإنتاج،
�إذ ترافق احلداثة مراحل الإنتاج كافة
بغية تقدمي منتجات عالية اجل��ودة
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حت��اك��ي مبميزاتها م��ع��اي�ير اجل���ودة
العاملية.
وي�شري الإح�صاء امليداين لإدارة دليل
ال�����ص��ادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية
اللبنانية حتى �آواخر عام � 2015إىل �أن
عدد م�صانع القطاع يبلغ  410م�صانع،
وي�ضم كل منها من  8عمال وما فوق
وي�شكل ما ن�سبته  % 9.97من جمموع
م�صانع لبنان من حيث العدد.
وتوزع م�صانع القطاع على املحافظات
اللبنانية كما يلي:
جبل لبنان  ،236لبنان ال�شمايل ،45
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لبنان اجلنوبي  ،40بريوت  ،34النبطية ،7
البقاع  ،35النبطية ،7بعلبك الهرمل .11

المنتجات

وتنتج م�صانع القطاع �أ�صناف ًا متنوعة
ومتباينة يف ما بينها من حيث ال�شكل
واال�ستعمال النهائي .و�أهم فروع هذه
ال�صناعات هي:
�صناعة البور�سالن
�صناعة الزجاج
�صناعة الأ�سمنت واجلف�صني
م�صنوعات من �أ�سمنت

رسم بياني يظهر توزّع المصانع الصناعات المنجمية
على المحافظات اللبنانية

م�أمون ،مرايا ،قناين و�أوعية وكبايات
وغريها من العبوات الزجاجية ،حجر
خفان ،باطون جاهز.

تطور بارز

�صناعة الرخام
�صناعات منجمية �أخرى.
الباطون اجلاهز.
وتت�ضمن هذه الفروع ما يقارب الـ 75
�سلعة �أهمها:
حجر رملي ،رخ��ام ،غرانيت ،جب�س،
كل�س� ،أ�سمنت ،بالط ،اترنيت
وم�صنوعاته ،قرميد ،ق�ساطل فخار،
بالط بور�سالن و�سرياميك �أجهزة �صحية
ثابتة� ،أح��وا���ض غ�سيل وا�ستحمام،
مراحي�ض وق��وام��ه��ا� ،أواين و�أدوات
منزلية من فخار� ،ألواح زجاج ،زجاج

و�شهد هذا القطاع تطوراً بارزاً يف � 3سلع
�أ�سا�سية وهي� :صناعة ال�صخور واحلجر
والغرانيت والأ�سمنت ،كما ا�ستقطب هذا
القطاع ا�ستثمارات �ضخمة يف عملية
التطوير امل��ذك��ورة بحيث مت توظيف
�أكرث من  200مليون دوالر يف قطاع
الأ�سمنت و 150مليون دوالر يف قطاع
ن�رش احلجر وال�صخور .وما �ساهم يف
ارتفاع حجم التوظيفات هو االعتماد
على القرو�ض املدعومة التي تعتمدها
بع�ض امل�صارف اللبنانية بدعم من
م�رصف لبنان بحيث يقوم هذا الأخري
بدفع فروقات الفوائد �إىل ر�أ�س املال
املوطن ما يجعل هذه الفوائد متدنية
بالإ�ضافة �إىل مدة القرو�ض املريحة
يف الت�سديد.

تحديات كثيرة

ووف���ق��� ًا ل��ل��م��ت��اب��ع�ين ،ي��واج��ه قطاع
ال�صناعات املنجمية غ�ير املعدنية
حدتها غياب
حتديات كثرية يفاقم من ّ
الدولة وما ي�شهده الإقت�صاد اللبناين
م��ن ت��راج��ع درام��ات��ي��ك��ي بفعل ع��دم
الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان واملنطقة،
تع�ش�ش الف�ساد وانت�شار
�إ�ضافة �إىل
ّ
املح�سوبيات ال�سيا�سية.
وي�شدد املطلعون على �أن م�صانع
القطاع تكاد ت�ضاهي بجودتها جودة
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منتجات امل�صانع يف ال��دول الأك�ثر
تطوراً يف �أوروب��ا وا�سبانيا وامريكا
وت��رك��ي��ا� ،إال �أن امل�شكلة تكمن يف
غياب �أي حماية للإنتاج الذي يواجه
مناف�سات �رش�سة يف ظل �إغراق الأ�سواق
باملنتجات امل�ستوردة التي تتمتع
ب���أ���س��ع��ارٍ تناف�سية ن��ظ��راً خل�ضوعها
لر�سوم جمركية متدنية ج��داً بفعل
الإتفاقات الثنائية املعقودة ،يف حني
ت��ع��اين امل�صانع اللبنانية ارت��ف��اع
كلفة �إنتاجها ،ما يدفع ال�صناعيني
�إىل ت�ضييق هام�ش �أرباحهم ل�ضمان
ا�ستمرارية م�ؤ�س�ساتهم ،ما ي�س ّلط ال�ضوء
على �أن احلماية مطلوبة بقوة للمحافظة
على القطاع.

خطة حمائية

م��ن ال����ضروري و���ض��ع خطة حلماية
القطاع ت�أخد بعني االعتبار نقاط ًا
كثرية� ،أبرزها التايل:
ف��ر���ض ر���س��م ن��وع��ي ع��ل��ى ال�سلعامل�ستوردة وهذا ما يحد من امل�ضاربات
ويخفف �ضغط ًا كبرياً على امل�صانع
العاملة يف القطاع
 �إعفاء امل�صانع من ال�رضائب الكثريةاملفرو�ضة عليها مل��دة زمنية معينة
�إذ هناك بع�ض امل�صانع يف القطاع
ت�ضطر �إىل الإقفال نتيجة عدم �إيفائها
لهذه ال�رضائب والر�سوم
دع��م �أك�لاف 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.
وامل�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 املوادالأولية لل�صناعة والآالت امل�ستوردة
التي تثقل كاهل ال�صناعي �إذ ت�صل يف
بع�ض الأحيان �إىل الـ� 100ألف يورو
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ركود «اإلعمار» يضعف القطاع:
الصادرات والتسليمات تتراجعان
ما بني مطرقة الفراغ الرئا�سي ،و�سندان
اال�ضطرابات اجلارية يف دول املنطقة
يقف قطاع ال�صناعات املنجمية غري
املعدنية �أمام حال تراجع يغذيها ركود
قطاع الإعمار ب�شكل كبري.
وع��ل��ى �صعيد ال�سوق املحلية� ،شهدت
ت�سليمات الأ���س��م��ن��ت ت��راج��ع�� ًا يف عام
 2015بلغت  % 8.59مقارنة مع العام
 ،2014حيث بلغ جمموع الت�سليمات يف
ع��ام  5042867 ،2015طن مقارنة مع
 5516827طن يف عام .2014
وكان الرتاجع قد طاول معظم �أ�شهر عام
 ،2015ففي �شهر كانون الثاين  2015بلغت
ن�سبة تراجع الت�سليمات � ،% 38.7إذ �سجلت
الت�سليمات حجم ًا بلغ  263179طن مقابل
 429939طن يف كانون الثاين .2014
ويف �شباط بلغت ن�سبة ال�تراج��ع 35.3
 ،%حيث �سجل �شهر �شباط  2015حجم
ت�سليمات ب��ل��غ  234762ط��ن مقارنة
بـ 363176طن يف �شباط .2014
ووا�صل حجم الت�سليمات تراجعه يف �آذار
� ،2015إمن��ا بوترية �أق��ل �إذ بلغت ن�سبة
الرتاجع  ،% 2.6وبلغ حجم الت�سليمات
يف �آذار � 405808 ،2015أطنان مقارنة
بـ 416946طن يف �آذار .2014
�أما يف �شهر ني�سان ،فبلغ حجم الت�سليمات
 413568ط��ن مقابل  501151ط��ن يف
ني�سان  2014لي�سجل ن�سبة تراجع بلغت
.% 17.4
ويف ايار  ،2015بلغت ن�سبة الرتاجع ،% 12
�إذ بلغ حجم الت�سليمات  483364مقارنة
بـ 549861طن يف ايار .2014
وتابع حجم الت�سليمات تراجعه يف حزيران
 2015بن�سبة  ،% 11.6وبلغ 471998
مقابل  534376يف حزيران .2014
وبلغت ن�سبة الرتاجع يف متوز 3.1 ،2015
 %بعد �أن بلغ حجم الت�سليمات 408978
مقارنة بـ 422226يف متو .2014
و�شهد �شهر �آب  ،2015حجم ت�سليمات بلغ
 473989طن مقارنة بـ 475479طن يف �آب
.2014
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  154حزيران 2016

رسم بياني يظهر حجم صادرات مصنوعات الحجر ،الجبس
واإلسمنت الى تكتالت الدول في عام 2015

وبلغ حجم الت�سليمات يف ايلول ،2015
 4634828طن مقارنة بـ 527236طن يف
ايلول  ،2014وبلغت ن�سبة الرتاجع .% 12.1
وكان �شهر ت�رشين الأول � ،2015أول �أ�شهر
ال�سنة التي ت�سجل ارتفاع ًا مقارنة مع
عام  ،2014وبلغت ن�سبته � ،% 4.7إذ بلغ
حجم الت�سليمات يف ت�رشين الأول ،2015
 494433ط��ن مقابل  471881ط��ن يف
ت�رشين الأول .2014
ووا���ص��ل حجم الت�سليمات ارتفاعه يف
ت�رشين الثاين  2015بن�سبة بلغت ،% 26.8
وبلغ حجم الت�سليمات  481636طن يف
ت�رشين الثاين  ،2015مقابل  379630يف
ت�رشين الثاين .2014
و�أنهت الت�سليمات عام  2015على نغمة
�إيجابية ،حيث �سجلت ارتفاع ًا بلغت ن�سبته
� ،% 0.6إذ بلغ حجم الت�سليمات يف كانون
الأول  447724 ،2015طن مقابل 444926
طن يف كانون الأول .2014

صادرات األسمنت

�شهدت �صادرات امل�صنوعات من حجر
جب�س و�أ�سمنت خ�لال  ،2015تراجع ًا
مقارنة مع العام  2014بلغ  ،% 25.5اذ
بلغ حجم ال�صادرات  26.5مليون دوالر
عام  2015مقارنة مع  35.6مليون دوالر
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يف عام .2014
ويف التفا�صيل ،بلغ حجم ال�صادرات
خ�لال �شهر ك��ان��ون ال��ث��اين 1.9 ،2015
مليون دوالر مقارنة بـ 2.8مليون دوالر
يف كانون الثاين  ،2014لي�سجل تراجع ًا
بلغ .% 32.14
وتابعت ال�����ص��ادرات تراجعها يف �شهر
�شباط  ،2015حيث بلغ حجم ال�صادرات
 2.4مليون دوالر مقابل  3مليون دوالر يف
�شباط  ،2014وبلغت ن�سبة الرتاجع .% 20
ويف �آذار � ،2015سجل حجم ال�صادرات
انتعا�ش ًا مقارنة ب�شباط  2015حيث بلغ
حجم ال�صادرات  3.1ماليني دوالر� .إال
�أن هذا االنتعا�ش مل يكن كافي ًا لي�صل �إىل
م�ستوى ال�صادرات يف �آذار  2014والذي
ك��ان قد بلغ  3.4ماليني دوالر ،ليبقى
الرتاجع م�ستمراً بن�سبة .% 8.8

ويف �شهر ني�سان ،التقطت ال�صادران
�أنفا�سها و�سجلت تقدم ًا الفت ًا ،حيث بلغت
ال�صادرات يف ني�سان  3.5 ،2015ماليني
دوالر مقارنة بـ 2.9مليون دوالر يف
ني�سان  ،2014وبلغت ن�سبة التقدم .% 20.6
ومل ي��� ِأت �شهر �أي��ار  2015على م�ستوى
الآم��ال� ،إذ عادت ال�صادرات عام 2015
لت�سجل تراجع ًا مقارنة مع عام ،2014
حيث بلغت ن�سبة ال�تراج��ع � ،% 27.7إذ
�سجلت ال�صادرات يف �أي��ار  2015حجم ًا
بلغ  2.6مليون دوالر مقارنة بـ 3.6ماليني
دوالر يف ايار .2014
ويف حزيران ،عادت �صادرات الأ�سمنت
لتوا�صل تراجعها� ،إذ �سجلت تراجع ًا كبرياً
ن�سبي ًا بلغ  % 37.5مقارنة مع �صادرات
حزيران  ،2014حيث بلغ حجم ال�صادرات
يف حزيران  2 ،2015مليون دوالر مقارنة

بـ 3.2ماليني دوالر يف حزيران .2014
ولعل �شهر متوز ،كان الأ�سو�أ على الإطالق
ل�صادرات م�صنوعات الأ�سمنت التي �سجلت
تراجع ًا بلغ  ،% 51.3بعد �أن �سجلت حجم
�صادرات بلغ  1.8مليون دوالر مقارنة
بـ 3.7ماليني دوالر يف متوز .2014
وبقي ال�تراج��ع م�ستمراً يف �آب ،2015
وبلغت ن�سبته  % 32.14حيث بلغ حجم
ال�صادرات يف �آب  1.9 ،2015مليون دوالر
ويف �آب  2.8 ،2014مليون دوالر.
�أما �شهر �أيلول  ،2015فلم يكن بالأف�ضل
�إذ �شهد �أي�ض ًا تراجع ًا ك��ب�يراً يف حجم
ال�صادرات بلغ  ،% 41.3حيث بلغ حجم
ال�صادرات  1.7مليون دوالر مقارنة بـ2.9
مليون دوالر يف �أيلول .2014
ووا�صلت �صادرات الأ�سمنت تراجعها الكبري
يف �شهر ت�رشين االول � ،2015إذ �سجل حجم
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�صادرات بلغت قيمته  1.8مليون دوالر
مقارنة بـ 2.7مليون دوالر يف عام ،2014
وبلغت ن�سبة الرتاجع .% 33.3
وم��ع �شهر ت�رشين ال��ث��اين  ،2015الحت
بع�ض بوادر الأمل مع ت�سجيل ال�صادرات
ارتفاع ًا بلغت ن�سبته  ،% 9.09حيث بلغ
حجم ال�صادرات  2.4مليون دوالر مقارنة
بـ 2.2مليون دوالر يف ت�رشين الثاين
.2014
واختتمت �صادرات الأ�سمنت عام ،2015
برتاجع بلغ يف كانون الأول 25.5 ،2015
 ،%حيث بلغ حجم ال�صادرات  26.5مليون
دوالر ،مقابل  35.6مليون دوالر يف
كانون الأول .2014

األسواق الرئيسية

وبلغ حجم �صادرات م�صنوعات احلجر،
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ملف العدد
اجلب�س والأ�سمنت  26548مليون دوالر
خالل عام  ،2015و�شكلت الدول العربية
���س��وق�� ًا �أ�سا�سية ل��ه��ذه ال�����ص��ادرات� ،إذ
ا�ستوردت ما ن�سبته 16030( % 60.3
الف دوالر) من ال�صادرات خالل العام،
لتت�صدر تكتالت ال��دول امل�ستقبلة لهذة
ّ
ال�صادرات.
وح ّلت الدول الأفريقية غري العربية يف
املرتبة الثانية� ،إذ ا�ستوردت ما ن�سبته
 7803( % 29.3ال��ف دوالر) من حجم
ال�صادرات ،تلتها ال��دول الأوروبية يف
املرتبة الثالثة بن�سبة �صادرات بلغت
 1575( % 5.9الف دوالر) ،وح ّلت الدول
الأمريكية يف املرتبة الرابعة �إذ ا�ستوردت
ما ن�سبته  868( % 3.2الف دوالر) ،فيما
بلغ حجم ال�صادرات �إىل الدول الآ�سيوية
غري العربية � 165ألف دوالر.
ويف التفا�صيل ،بلغ حجم ال�صادرات خالل
الن�صف الأول من ع��ام 15416 ،2015
وت�صدرت ال�سعودية قائمة
مليون دوالر
ّ
الدول امل�ستوردة ل�صادرات امل�صنوعات
من جب�س ،حجر و�أ�سمنت حيث بلغ حجم
ال�صادرات � 3210ألف دوالر ،تلتها قطر
بـ� 2018ألف دوالر ،ثم الكويت بـ � 1180ألف
دوالر .وح ّلت الكونغو يف املرتبة الرابعة
بحجم �صادرات بلغ � 996ألف دوالر.
وخالل الف�صل الثالث من عام  ،2015بلغ
حجم ���ص��ادرات الأ�سمنت  5314مليون
دوالر ،وحافظت ال�سعودية على املرتبة
الأوىل للدول امل�ستوردة حيث بلغ حجم
ال�صادرات �إليها � 863ألف دوالر ،كما بقيت
قطر يف املرتبة الثانية بحجم �صادرات
�إليها � 838أل��ف دوالر .وح ّلت غانا يف
املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات
�إليها � 531ألف دوالر� ،أما الكويت فرتاجعت
�إىل املرتبة الرابعة ب�صادرات بلغ حجمها
� 517ألف دوالر.
ويف الف�صل ال��راب��ع م��ن ع���ام ،2015
بقيت ال�سعودية يف مركز �صدارة الدول
امل�ستوردة وبلغ حجم ال�صادرات �إليها
� 901أل��ف دوالر ،كما حافظت قطر على
املركز الثاين بحجم �صادرات بلغ 671
�أل��ف دوالر� ،أم���ا الإم���ارات فح ّلت يف
املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات
�إليها � 595ألف دوالر ،وح ّلت �ساحل العاج
يف املرتبة الرابعة بحجم �صادرات 409
�ألف دوالر.
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رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات مصنوعات الحجر ،الجبس واإلسمنت في عام 2015

رسم بياني يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي  2014و 2015

ت�سليمات الإ�سمنت خالل عامي
2014

ال�شهر

كانون الثاين
�شباط
اذار
ني�سان
ايار
حزيران
متوز
�آب
ايلول
ت�رشين اول
ت�رشين ثاين
كانون اول
املجموع

2015 - 2014

2015

429939

263179

-38.7

416946

405808

-2.6

363176
501151
549861

234762
413568
483364

-35.3
-17.4
-12

534376

471998

-11.6

475479

473989

-0.3

422226
527236

408978
463428

-3.1

-12.1

471881

494433

4.7

444926

447724

0.6

379630
5516827

481636
5042867

جدول يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي  2014و 2015
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التغيير %

26.8
-8.59
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مقابلة
غدار للمعدات 30 ..عام ًا من الريادة

غدار :منتجان جديدان يواكبان
مفهوم «الطاقة الشمسية»

�سطرّت «غدار للمعدات» على مدى  30عام ًا
�سج ًال مليئ ًا بالنجاحات جعلها �إحدى �أبرز
ال�رشكات اللبنانية العاملة يف لبنان واخلارج،
اذ �ساهم ت�ألقها يف جمال عملها وانفتاحها
على الأ�سواق يف تعزيز �شهرة لبنان كـ«م�صدر
�أ�سا�سي» ل�صناعة جمموعات التوليد الكهربائية
يف املنطقة واىل ح ّد ما يف العامل.
ولطبيعة عمل «غّ دار للمعدات» دوراً ا�سا�سي ًا
يف تطوير هذا القطاع وذلك بتكاملها مع
امل�صنعني اللبنانيني .كما جعلها عملها كوكيل
ل�رشكة  Perkinsالربيطانية يف لبنان ،ت�ضع
كل طاقاتها اال�ستثمارية واالدارية كما التقنية
مبتناول امل�صنعني اللبنانيني كما مبتناول
موزعيها ملجموعات التوليد عرب العامل مما جعل
من جناح هذه ال�رشكات العاملة يف القطاع عام ًال
ا�سا�سي ًا يف جناحها.
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ا�شار مدير الت�سويق يف غدار للمعدات حممد عفيف غدار يف
حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل ان «ال�رشكة تلعب
دوراً ريادي ًا يف و�ضع القطاع على �سكة احلداثة من خالل
م�شاركتها �أي تطور تكنولوجي يطر�أ على املنتجات التي
ت�سوقها مع امل�صنعني اللبنانيني مما يجعلهم ال�سباقني يف
هذا املجال».
ولفت اىل ان «غ��دار للمعدات» خمولة من �رشكة Perkins
ولديها مدربني جمازين من هذه ال�رشكة لتدريب كوادرها
وكوادر عمالئها وا�صدار �شهادات ر�سمية بالنيابة عن �رشكة
 .Perkinsولفت اىل ان «فريق عمل «غدار للمعدات» يف اق�سام
يتميز مبهنية عالية اذ يخ�ضع ب�شكل م�ستمر لدورات
خمتلفة ّ
تدريبية من متخ�ص�صني».
يتميز بحداثة عالية،
للمعدات
غدار
واذ ك�شف ان «م�صنع
ّ
ويعترب من احدث امل�صانع املوجودة لي�س فقط يف لبنان،
بل على م�ستوى املنطقة ككل» ،لفت اىل ان «احلداثة العالية
تنطبق على بع�ض امل�صانع العاملة يف القطاع ،اذ ان هذا
االمر يعتمد على حجم ال�رشكات وادارتها».
ورد غدار جناح القطاع اىل «امل�شاكل امل�ستع�صية التي عانى
ّ
منها قطاع الكهرباء يف لبنان على مر �سنوات طويلة ،والتي
وال�سباقني يف ت�صنيع جمموعات
��رواد
ّ
جعلت ابنائه من ال ّ
متيزت
م�صانع
أوا
ش�
وان�
اخلربة
إكت�سبوا
التوليد الكهربائبة ،ف�
ّ
ب�إنتاجيات مرتفعة خولتهم املناف�سة عاملي ًا .وذلك باال�ضافة
اىل الإمكانيات التجارية والإدارية لل�صناعيني اللبنانيني».

األسواق الخارجية

ويف رد على �س�ؤال حول وجود خطط للإنفتاح على ا�سواق
جديدة ،ا�شار اىل ان «�آلية العمل يف غدار للمعدات تعتمد على
احلفاظ على �سقف مبيعات معينّ  ،ولذلك هي يف بحث دائم
عن ا�سواق جديدة وتقوم بجهد متوا�صل لإطالق منتجات
جديدة تتما�شى مع التقدم التكنولوجي للقطاع».
واو�ضح ان «غدار للمعدات تعمل على التو�سع يف اال�سواق
بطريقتني ،اما عرب تو�سيع اال�سواق التي هي موجودة فيها
�أ�صال او عرب ا�ستهداف ا�سواق جديدة من خالل امل�شاركة يف
معار�ض وحمالت ت�سويق خمتلفة».
ونفى مواجهة اي مناف�سة لبنانية يف الأ�سواق اخلارجية،
و�شدد ان لكل �رشكة من ال�رشكات موزعينها يف تلك الأ�سواق.

منتجان جديدان

وك�شف غ��دار ان «غ��دار للمعدات» طرحت م�ؤخراً منتجني
جديدين يف ال�سوق ،تواكب عربهما توجه العامل اىل الطاقة
144

البديلة» .وا�شار اىل ان املنتج االول
عبارة عن منتج هجني يجمع ما بني
جمموعة توليد تعمل على الديزل
وبطاريات وطاقة �شم�سية .ولفت اىل
ان «هذه املكونات الثالث جمتمعة
ت�شكل ن��ظ��ام ه��ج�ين ي�����س��اه��م يف
توفري ا�ستخدام الوقود مبا يقارب
الـ ،% 60كما يوفر االنبعاثات يف
اجلو» .واو�ضح ان «هذا املنتج يطبق
خ�صي�صا ل�رشكات االت�صاالت».
وك�شف ان «املنتج الثاين ي�ستخدم
يف امل�صانع الكبرية ،وجرى تطبيقه
يف م�صنع غدار للمعدات ،حيث هناك طاقة �شم�سية تغذي
املعمل اىل حد  200كيلو واط .وتتكامل هذه املنظومة للطاقة
ال�شم�سية مع جمموعات التوليد الكهربائية ،بحيث تنخف�ض
القوة الت�شغيلية ملجموعات التوليد الكهربائية مع ارتفاع
حدة ال�شم�س».
واعترب ان «الطلب على هذين املنتجني اجلديدين مرتبط اىل
حد كبري بتخفي�ض فاتورة الوقود مما يخف�ض كلفة الإنتاج
يف امل�صانع املعتمدة على الطاقة التقليدية ،ويجعل من
اعتماد النظام الهجني خياراً �أن�سب اذ يخ ّف�ض كلفة الإنتاج».
ونوه غدار مببادرة م�رصف لبنان بدعم توجه ال�سوق نحو
ّ
145

الطاقة البديلة عرب منح «القرو�ض اخل�رضاء» ،والذي يتيح
لأ�صحاب امل�شاريع الراغبني يف التوجه نحو ا�ستخدام الطاقة
البديلة الإ�ستفادة من قرو�ض معفية من الفوائد ،ما يدعمه
ب�شكل كبري يف تركيب منظومة �شم�سية و�سداد ثمنها من فاتورة
توليد الكهرباء وبالتايل دون ترتيب اعباء ا�ضافيه عليه».
وك�شف ان «املنتجات ثمرة م�رشوع م�شرتك بني غدار للمعدات
و�رشكة  Alternative Energyالأمريكية» .واكد ان «غدار
للمعدات وكما عهدها زبائنها على مدى ثالثون عام ًا ،حتر�ص
على تلبية زبائنها والوقوف عند حاجاتهم وهي بالتايل قد
خ�ص�صت فريق دعم تقني حمرتف لهذين امل�رشوعني».
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مقابلة
جبيلي إخوان  40 ..عام ًا من التفاني في خدمة الزبائن

الجبيلي :الثقة بـ«الصناعة» موجودة
التفاين يف خدمة الزبائن على مدى �أكرث من  40عام ًا ،جعل «جبيلي �إخوان» �إحدى ال�رشكات الرائدة يف
قطاع �صناعة املولدات لي�س على �صعيد لبنان فح�سب� ،إمنا على �صعيد منطقة ال�رشق الأو�سط�,أفريقيا و�آ�سيا.
فمع فريق عمل حمرتف وخدمات مميزة �شكل ال�صدق والنزاهة والإلتزام ا�سا�س ًا لها ،حجزت «جبيلي
�إخوان» مركزاً مرموق ًا لها يف الأ�سواق املحلية واخلارجية ،ولعبت دوراً ف ّعا ًال يف تعزيز الثقة يف ال�صناعة
اللبنانية التي منت ب�شكل مطّرد خالل ال�سنوات الأخرية .فوفق ًا ملديرة العالقات العامة يف �رشكة «جبيلي
�إخوان» داليا اجلبيلي� ،سجلت �صناعة املولدات يف لبنان قفزة نوعية وت�ألق ًا بارزاً متثّل بربوز ظاهرة
التح ّول اىل ا�ستهالك املولّدات املجمعة حملي ًا يف م�شاريع مهمة وكبرية بعد ان كانت املولدات املج ّمعة
يف اوروبا وامريكا خارج لبنان هي الأكرث طلب ًا على مدى ع�رشات ال�سنوات .ور ّدت اجلبيلي هذا النجاح اىل
اخلربة الكبرية التي اكت�سبتها ال�رشكات العاملة يف القطاع ،ا�ضافة اىل املهنية والإحرتافية العالية التي
تظهرها يف عملها وتعاطيها مع زبائنها.
و�أ�شارت اىل ان �رشكة «جبيلي �إخوان»
هي احد اهم ال�رشكات العاملة يف القطاع
كر�ست هذا النجاح .وقالت« :على
التي ّ
�صعيد الت�صنيع ،قدمت «جبيلي �إخوان»
على م��دى  40عام ًا م�ستويات جودة
عالية جداً ،اذ عمدت اىل اقامة عالقات
عمل وثيقة مع �رشكة  ،Perkinsوهي
احد ا�شهر ال�رشكات العاملية يف قطاع
�صناعة املحركات والتي تقدم منتجات
عالية اجلودة وكذلك مع Leroy somer
ل�صناعة املولدات».
وا���ض��اف��ت« :ال��ت��ع��اون م��ع  Perkinsمل
ي�شمل فقط ت�أمني حمركات وقطع غيار،
بل تعدى ذلك لي�شمل «الدعم التقني» يف
العمل.،حيث يتبادل مهند�سو «جبيلي
اخ��وان» ومهند�سو  Perkinsالزيارات
لالطالع على اخر االبتكارات واحدث
و�سائل ال�صيانة والت�شغيل امل�ستخدمة
يف اوروب���ا وامريكا ،ما ادى اىل رفع
ك��ف��اءة ف��ري��ق ال�صيانة يف «جبيلي
�إخوان» ،و�ساهم يف تقدمي خدمات عالية
اجلودة و�رسيعة لزبائنها».
وتابعت« :جبيلي �إخ���وان» م��ن �أوائ��ل
ال�رشكات يف العامل التي دخلت يف نظام
�رشكة كاتر بيلر لالنتاج
(،)Caterpillar Production System
والتي مبوجبها زار فريق عمل من قبل
�رشكة كاتر بيلر العاملية م�صنع «جبيلي
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وقيم طريقة جتميع املو ّلدات
�إخ��وان» ّ
وو�ضع مالحظاته والتي ت�ضمن رفع
م�ستوى االنتاج وتخفي�ض الكلفة.

اإلحتراف في تقديم الخدمات

وا�شارت اجلبيلي اىل انه «منذ انطالقتها،
�أولت «جبيلي �إخوان» خدمات ال�صيانة
وما بعد البيع �أهمية خا�صة ،وبناء عليه
متلك يف لبنان وحده �أكرث من � 30سيارة
�صيانة جمهزة حتت الطلب ،ل�ضمان
خدمة ا��سرع و �أف�ضل يف �أماكن عمل
و�إقامة زبائنها».
و�شددت على ان «تقدمي الدعم الإحرتايف،
�أينما وحني يتطلب الأمر ،جزءاً رئي�سي ًا
م��ن �إل��ت��زام جبيلي �إخ����وان يف تقدمي
م�ستوى ال ي�ضاهى من دعم املنتجات،
لذلك افتتحت جبيلي �إخ���وان  5فروع
يف لبنان ،يعمل فيها  350موظف بني
اداري فني ومهند�س».

توسع متواصل
ّ

ولفتت اجلبيلي اىل ان��ه «على �صعيد
الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة ،ت��ت��واج��د جبيلي
�إخوان يف  8بلدان ،هي ا�ضافة اىل لبنان،
ال��ك��وي��ت،االم��ارات � ،أفغان�ستان ،قطر،
نيجرييا� ،أوغندا ،وغانا .حيث يبلغ عدد
موظفيها  1400بني اداري فني ومهند�س
اي�ضا ،كما تتعامل مع ع��دد كبري من
الوكالء الذين يحر�صون يف عملهم على
البقاء على خطى �رشكة «جبيلي �إخوان»
جلهة احلر�ص على تقدمي اعلى م�ستويات
الدعم التقني للزبائن».
ويف رد على ���س���ؤال ،لفتت اجلبيلي اىل

عدم وجود اح�صاءات دقيقة يف القطاع
ت�شري اىل ح�صة كل �رشكة من ال�سوق ،اال
ان لـ«جبيلي �إخوان» مركزاً مرموق ًا يف
الأ�سواق ،ال �سيما انها نالت درع تقديري
من  Perkinsحلجم مبيعاتها املرتفع يف
ال�سوق الذي فاق  10,000حمرك يف ال�سنة.
و�شددت على �أن �سيا�سة «جبيلي �إخوان»
التو�سع يف ال�سوق ،تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
يف ّ
فعــال و�رسيع
على تلبية الزبائن ب�شكل ّ
امي��ان�� ًا منها ان ع��دم ر�ضا الزبائن هو
املعيار الأ�سا�سي يف تو�سيع �شبكة الزبائن
او ت�ضييقها .و�أو�ضحت ان «جبيلي �إخوان
تعمل بكل جدية على تلقي اي �شكوى ت�صل
من الزبائن وو�ضعها مبا�رشة على طاولة
البحث» للمتابعة و احلل.
واذ �أكدت على ان «جبيلي اخوان» �سارت
على طريق التو�سع املتوا�صل يف لبنان
واخلارج على مدى �أكرث من �أربعة عقود،
ك�شفت ان «جبيلي �إخ���وان تقف ام��ام
خطوة تو�سعية جديدة �سيتم الك�شف عنها
يف الوقت املنا�سب».

تعزيز العالقات

ولفتت اجلبيلي اىل ان «ابرز التحديات

تتواجد جبيلي إخوان في
 8بلدان ،هي اضافة الى
لبنان ،الكويت،االمارات ،
أفغانستان ،قطر ،نيجيريا،
أوغندا ،وغانا
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التي تواجه عمل ال�رشكة هي �صعوبة
الت�صدير وارتفاع كلفته ال �سيما بعد
اقفال احلدود الربية .ومتنت اجلبيلي على
املعنيني بذل املزيد من اجلهود لتعزيز
العالقات م��ع ال���دول الأخ���رى ،فكلما
كانت العالقات مع الدول اف�ضل و�أقوى
ك��ان التعامل وال��دخ��ول اىل الأ���س��واق
�أ�سهل .وك�شفت يف هذا الإطار� ،أن وزارة
ال�صناعة دعت لت�شكيل وفد م�ؤلف من
ممثلني من قبل وزارة العمل ،وممثلني
من قبل جمعية ال�صناعيني وممثلني
من امل��دراء ال�سيدات ال�صناعيات يف
امل�صانع اللبنانية للم�شاركة يف م�ؤمتر
العمل الدويل يف جنيف وهو حدث يهتم
بتح�سني ظروف العمالة على ال�صعيد
العاملي .و�أعلنت �أن القطاع ال�صناعي
اللبناين �سيكون ممث ًال ب�شخ�صها.
واعتربت ان ا�صالح قطاع الكهرباء يف
لبنان وت�أمني التغذية بالتيار الكهربائي
على مدى � 24ساعة ال يحمل اي �رضراً
على القطاع ،ال بل ي�ساهم يف تخفي�ض
كلفة الإنتاج ،كما انه ال يخ ّف�ض الطلب
على املولدات ب�شكل كبري ،اذ ان وجود
«م��و ّل��د �إحتياط» يف ال�رشكات ومقار
العمل قانون يجب �إتباعه و�رشط ا�سا�سي
من �رشوط احل�صول على �شهادات اجلودة.
ويف رد على �س�ؤال حول م�ستقبل القطاع
ال�صناعي يف لبنان� ،أك��دت اجلبيلي ان
الثقة بالقطاع ال�صناعي موجودة .واذ
اعتربت ان الظروف قا�سية ،ر�أت ان الإ�سم
الذي بناه القطاع ال�صناعي اللبناين يف
الأ�سواق ال بد ان ي�ستمر».
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مقابلة

كاعين غروب  ..ربع قرن من التم ّيز
كاعين :لحماية اإلنتاج المحلي
بتقنية وجودة عالية جدا ما �أك�سب منتجاتها ميزات تناف�سية
يف ال�سوق املحلية» .و�أ�شار �إىل �أن «كاعني غروب و�ضعت كل
خربتها يف جمال ال�شاحنات يف متناول البلديات حيث توجد
جمموعة وا�سعة من الآليات الثقيلة مثل (�شاحنة كب�س النفايات،
�شاحنة تنظيف الطرقات� ،شاحنة �ضغط ماء وغريها الكثري) .كما
يقوم فريق متخ�ص�ص يف كاعني غروب بتقدمي خدمات ما بعد
بينة
البيع� ،إذ يخ�ص�ص دورات تدريبية للزبائن ليكونوا على ّ
بكيفية �إ�ستخدام الآالت ومعاجلة �أي طارئ يقع».

إحترام اإلتفاقيات

�شدد ال�سيد كاعني على �أن ال�صناعة تعترب من �أهم الأعمدة يف
و�إذ ّ
ازدهار وتنمية الدول حيث ت�ساهم يف ت�شغيل احلركة الدينامكية
يف البالد واملحافظة على امل�ستوى الإقت�صادي العام ،و�أ�شار
�إىل �أنها تواجه عدداً من التحديات ،قائال�« :صعوبات كثرية
تعرت�ض م�سرية ال�صناعيني يف لبنان ،وي�أتي يف طليعتها عدم
احرتام الدول للإتفاقيات املوقعة مع احلكومة اللبنانية ،ما
امل�صدرة تكاليف باهظة جداً وي�ضعف من قدرات
يكبد ال�رشكات
ّ
ّ
منتجاتها التناف�سية يف الأ�سواق».
و�أ�ضاف« :تعمل كاعني غروب على ت�صدير �أبراج الإ�ضاءة �إىل
الأ�سواق العربية ،وبحكم اتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجارى
بني الدول العربية ميكن دخول هذه الأبراج �إىل الأ�سواق بدون
�رضائب ،وهذا ما ال يح�صل يف كثري من الأحيان» .لعدم مراعاة
االتفاقية.
ودعا املعنيني «�إىل متابعة هذه الأمور �إذ �إنها حتمل �رضراً كبرياً
على ت�رصيف الإنتاج ومن �ش�أنها خف�ض معدالت الت�صدير».

الإميان بلبنان الوطن ،و�ضع كاعني غروب على
�سكة التطور امل�ستمر .فمع ن�ش�أتها عام ،1991
بد�أت ق�صة �رشكة ت�ألقت يف �صناعة وجتميع
املعدات اخلا�صة يف قطاع الإعمار والتعهدات يف
قطاع البلديات ،ف�سطّرت �سج ًال مليئ ًا بالنجاحات
املتتالية والتطور امل�ستمر.
وفق ًا للمدير العام لكاعني غروب ال�سيد �أدهم كاعني« ،ت�شكل
كاعني غروب امتداداً مل�صنع بريكري يف �إيطاليا حيث ت�ستورد
معدات خا�صة يف قطاع الإعمار وتتميز بعالمة فارقة هي
بريكري برميم مبوا�صفات �أوروبية عالية اجل��ودة .و�أعلن �أنه
«نتيجة للخطة التطورية التى تلتزم بها كاعني غروب من �سنة
�إىل �أخرى دخلت قطاع البلديات وتقوم بت�صنيع مكبات النفايات
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ارتفاع كلفة اإلنتاج

و�شدد ال�سيد ادهم على �أن ال�صناعة اللبنانية تعاين ب�شكل وا�ضح
ّ
من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول املجاورة ،ما ي�س ّلط
ال�ضوء على ��ضرورة دعم القطاع وتنميته وال �سيما يف ظل
املناف�سات ال�رش�سة التي يواجهها يف الأ�سواق».
وك�شف عن وجود حال فو�ضى يف ال�سوق� ،إذ يعمل الكثريون
التهرب من ال�رضائب،
خ��ارج �سقف القانون ما يتيح لهم
ّ
وطرح منتجاتهم ب�أ�سعار منخف�ضة ،ما ي�ضع م�صري ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات القانونية على املحك �إذ تقف يف وجه م�ضاربات قد
ت�ضعف مبيعاتها وال �سيما يف ظل الواقع الإقت�صادي املرتاجع
يف لبنان».
وا�ستغرب تغا�ضي احلكومات املتعاقبة ع��ن دع��م القطاع
و�شدد
ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يتمتع بهاّ .
على �أن القطاع ال�صناعي هو من �أكرث القطاعات فاعلية على
ال�صعيد الإقت�صادي ،ومن �ش�أن منوه رفع فر�ص العمل املتاحة
152

يف الأ�سواق واحلد من البطالة وخف�ض معدالت الهجرة والتخفيف
من حدة الفقر».

خطة إنقاذية

و� ّأك��د ال�سيد كاعني على �رضورة التحرك ال�رسيع لو�ضع خطة
تنقذ القطاع وال �سيما يف هذا الظرف ال�صعب حيث ي�شهد لبنان
منذ عامني حا ًال من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،تتزامن وحا ًال من
عدم الإ�ستقرار يف املنطقة طاولت بتداعياتها ال�سلبية الإقت�صاد
اللبناين والقطاع ال�صناعي �إىل حد كبري.
ور�أى �رضورة �أخذ اخلطة بعني الإعتبار تطبيق مبد�أ املعاملة
باملثل على ال�صناعات املناف�سة ،خف�ض �أ�سعار الطاقة ،وو�ضع
�إج���راءات من �ش�أنها حماية الإنتاج املحلي و كذلك حماية
امل�ستهلك ،من هنا ي�أتي دور وزارة ال�صناعة لي�شمل و�ضع
�سيا�سة دع��م ال�صناعني يف ه��ذا القطاع وتقدمي الت�سهيالت
الالزمة لتحفيز القطاع اخلا�ص على تطوير م�ؤ�س�ساته و خطوط
االنتاج وتقلي�ص الكلفة املرتبطة به ،مبا ي�ساهم يف دفع تناف�سية
ال�صناعات الوطنية ،بالإ�ضافة اىل هذا يحتاج القطاع ال�صناعي
اىل املزيد يف احل�صول على التمويل امل�رصيف بتكاليف منا�سبة
اقت�صاديا على ان تغطي هذه الت�سهيالت متطلبات امل�ؤ�س�سات
عى اختالف احجامها.
�شدد على �أن «�صناعة الآالت والأجهزة
ويف رد على �س�ؤالّ ،
الكهربائية ت�شهد تطوراً ملمو�س ًا يف لبنان� ،إذ تعمل ال�رشكات
ومن �ضمنها كاعني غروب على جتميع املولدات الكهربائية
��شرع اب��واب الأ�سواق
مبوا�صفات عاملية عالية اجل��ودة ،ما ّ
اخلارجية �أمامها».
و�شدد على �أن «توفر التيار الكهرباء على مدى � 24ساعة ال ي�ضعف
الطلب يف القطاع �إىل حد كبري� ،إذ �إن املو ّلد يبقى حاجة �أ�سا�سية
تكبد
لكل ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات وامل�صانع� ،إذ يحمي القطاع من ّ
�أي خ�سائر يف حال وقوع عطل طارئ يف التيار الكهربائي».
و�أ�شار �إىل �أن «توجه ال�رشكات اللبنانية نحو الأ�سواق اخلارجية
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على نطاق وا�سع ،يقيها من خطر الرتاجع يف حال انخف�ض
الطلب الداخلي� ،إذ �إن ال�رشكات اللبنانية قد غزت اال�سواق
اخلارجية ويظهر ذلك جلي ًا من خالل احتالل �صادرات قطاع
الآالت والأجهزة الكهربائية املرتبة الأوىل يف حجم ال�صادرات
�إىل الأ�سواق اخلارجية».
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مقابلة
 .. Karnib’s Groupقصة نجاح

عامر كرنيب :ثقة زبائننا رأسمالنا األغلى
ثقة عامر كرنيب ،مدير ( ،Karnib’s Group (Real Estate & Business Developmentبوطنه،
جعلته يف�ضل لبنان على غريه من الدول رغم ما اكت�سبه من خربة يف جمال عمله فيها .در�س املحاماة والعلوم
ال�سيا�سية� ،إال �أنه احرتف العمل يف املجال العقاري .ما بني الواليات املتحدة الأمريكية وبريوت تنقل و�صقل خرباته
ومناها يوم ًا بعد يوم ،حتى �أ�صبح �صاحب �أحد �أبرز ال�رشكات العقارية العاملة يف «�سوليدير» و�سط مدينة بريوت.
يطول احلديث مع الأ�ستاذ عامر كرنيب ،ففيه �صوالت وجوالت مع من يرف�ض و�سط الكثري من النجاحات �أن يعترب
نف�سه ناجح ًا ،بل ي�رص على �أنه يف بداية طريق طويلة لنجاح حتتاج �إىل جهد وكد ،يف حني تبقى املحافظة على
ا�سم ال�شخ�ص ومكانته و�سط املجتمع هي الأ�صعب.
يتمتع الأ�ستاذ كرنيب ،من دون �شك ،مبوا�صفات كثرية جعلته من ر ّواد الو�سطاء العقاريني العاملني يف �سوليدير،
فهو الإن�سان املرن ،القادر على التح ّمل وال�سعي نحو الأف�ضل ومالحقة �أهدافه.
يف حديثه مع «ال�صناعة والإقت�صاد»،
غا�ص الأ�ستاذ كرنيب يف التحدث عن
البدايات ،حيث يروي �أنه دخل جمال
العقارات ،بعد �أن حقق باجتهاده ،وهو
طالب على مقاعد الدرا�سة اجلامعية،
جناح ًا يف هذا املجال .واعترب �أن درا�سته
للقانون �ساهمت يف �سلوكه طريق
الإح�تراف غذ جعلته على بينة من كل
التفا�صيل القانونية والإدارية ،ما جعله
مو�ضع ثقة الزبائن العقاريني.
و�شدد على �أنه منذ انطالقته يف العمل مل
ّ
ي�ضع ن�صب عينيه �أي هدف مادي ،بل
كانت �أهدافه معنوية ا�ستطاع حتقيقها
من خالل العمل مب�صداقية وك�سب ثقة
الزبائن التي تعد اليوم الر�أ�سمال الأغلى
بحوزته.
و�أك���د الأ���س��ت��اذ كرنيب �أن الثقة التي
اكت�سبها خالل �سنوات العمل� ،سمحت
ل��ه بخلق �شبكة زب��ائ��ن تخطت ح��دود
لبنان لت�شمل زبائن �سوريني وخليجيني
ولبنانيني مهاجرين يف بقاع الأر���ض
وغ�يره��م .وق���ال« :عالقتي وط��ي��دة مع
وتطورت مع الكثري منهم �إىل
الزبائن
ّ
حد كبري حيث جعلتني هذه العالقات
الوثيقة مرجع ًا لهم يف كثري من الأمور
الإ�ست�شارية وال �سيما يف الأمور املتعلقة
بالدوائر الر�سمية واملوا�ضيع العقارية
والقانونية � ...أ�ستطيع �أن �أقول �إن زبائني
يتوزعون بني ال��دول العربية وبع�ض
ال���دول الأوروب���ي���ة وبع�ض املغرتبني
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اللبنانيني من قارة �أفريقيا �إىل �أمريكا
ويف بلدان �أخرى متنوعة ،ويتواجدون
ب�شكل كبري يف الإم����ارت وال�سعودية
والكويت و�سلطنة عمان� ،إ�ضافة �إىل
مغرتبني لبنايني و�سوريني متمولني».
ويف رد على ���س���ؤال ،حت��دث الأ���س��ت��اذ
كرنيب عن جتربته يف ال�سوق الأمريكية
حيث عمل يف ،Michigan Real Estate
كما عمل كوكيل عقاري بني �أ�صحاب
العقارات وامل�صارف .و�أ�شار �إىل �أن عمله
يف ال�سوق الأمريكية �أعطاه خربة كبرية،
وو�ضعه على طريق الإحرتاف.
ولفت �إىل �أن ال�سوق العقارية الأمريكية
تتميز باحرتاف واحرتام �أكرب للمهنية،
حيث يت�سم العمل بالتنظيم من خالل
القوانني التي متنع الدخول الع�شوائي
لو�سطاء �آخرين على �أي عملية يتم العمل
عليها ،بعك�س ما يح�صل يف لبنان.
ولفت �إىل �أن ال�سوق العقارية اللبنانية
جيدة لكنها تعاين من بع�ض الفو�ضى� ،إذ
�أن الذين يعملون يف القطاع عن طريق
ال�صدفة ك�ثر ،وه��م ي�سيئون ويلحقون
ال�رضر بالذين ميار�سون مهنتهم وفق ًا
و�شدد
لأ�ساليب مهنية واحرتافية راقيةّ .
على �أن هذه الفو�ضى يف القطاع مزعجة،
لأن احلفاظ على الإ�سم الذي بني طوال
�سنوات �أمر �صعب يف ظلها.
وق���ال« :كوننا و�سطاء ع��ق��اري��ون يف
�سوليدير ،ق��د نتج ّنب ت���أث�يرات هذه
الفو�ضى �إىل حد ما� ،إذ �إن الزبون يف
�سوليدير (و�سط ب�يروت) يف�ضل العمل
عدة».
املهني على الدخول يف متاهات ّ
مميز� ،إذ
و�أ�ضاف« :عملنا يف �سوليدير ّ
�إنها عبارة عن لبنان �صغري ،ي�ضم كل
الطوائف واجلن�سيات العربية والأوروبية
والأمريكية .كما �أننا نحن الوحيدون
ال��ذي��ن نعمل ك��و���س��ط��اء ع��ق��اري�ين يف
�سوليدير  2حيث توجد عقارات راقية جداً
ومرتفعة الثمن �إىل حد كبري».
وتابع« :نراعي معايري املهنية العالية
ونحر�ص على م�صداقيتنا ب�شكل كبري.
فالبن�سبة يل ،مهمتي هي �أن �أحافظ
على ما حققته من جناح ،ف�إذا مل �أ�ستطع
�سيكون جناحي جمرد حظ ،و�أنا �أرف�ض
ذلك رف�ض ًا مطلق ًا».
ويف �إطار حديثه عن عودته �إىل لبنان،
قال الأ�ستاذ كرنيب« :بكل ب�ساطة� ،أنا

تعمل Karnib’s Group
كشركة عقارية ضمن
منطقة سوليدير
�أحب لبنان ،ب�سلبياته و�إيجابياته� .أنا ال
�أنكر �أنه مع وقوع االنفجارات يف بريوت
يف ال�سنوات ال�سابقة ف ّكرت مبعاودة
الهجرة ،لكن احلنني �إىل الوطن وحبه
�أب��ق��اين رغ��م ك��ل ال��ذي��ن عار�ضوين فور
جميئي من �أمريكا».
و��شرح �أن��ه على الرغم من �أن الرتاجع
الإقت�صادي ب�شكل ع��ام يخف�ض قيمة
العقارات ،لكن القيمة العقارية التي تعمل
عليها  Karnib’s Groupال تزال نف�سها.
�شدد على �أن للو�ضع الإقت�صادي الدور
و�إذ ّ
الأ�سا�س يف حتديد منحى �أ�سعار العقارات،
ر�أى �أن الأمور تختلف نوع ًا ما يف منطقة
�سوليدير (و�سط ب�يروت) حيث هناك نوع
من التوزان �إذ تدخل معطيات كثرية يف
املعادلة تت�ضمن �سعر الأر�ض (مرت الهواء)
وتكلفة البناء والت�شطيب وم�صاريف
�صيانة املبنى ،م��ا يتطلب م��ن �صاحب
العقار �أن ي�ضع �سعراً ي�أخذ بعني الإعتبار
هذه املعطيات كي ال يقع يف خ�سائر .و�أ�شار
�إىل �أن الو�سيط ي�ؤدي دوراً �صغرياً ن�سبي ًا يف
عملية حتديد الأ�سعار يقارب الـ % 10فقط
فيما يتمتع �صاحب العقار بالدور الأ�سا�سي
�إذ تقارب فعالية دوره الـ.% 50
وتوقع �أن ت�أخذ الأ�سعار منحى ت�صاعدي ًا
بعد �شهر رم�ضان (بداية ف�صل ال�صيف)،
بحيث ترتفع بن�سبة � ،% 10إذ �إن كثريين
�سيزورون لبنان بعد ال�شهر الف�ضيل ومع
جم��يء ال�سياح وم��ن دون �شك �سي�شهد
الطلب انتعا�ش ًا يف ظل بقاء العرو�ض
حمددة ،ف�سوليدير منطقة �آمنة وراقية،
والعقارات �أ�صبحت فيها قليلة جداً.
و�أكد ان لبنان مرغوب من قبل الأجانب
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�إىل حد كبري ،فاليوم  % 70من امل�شاريع
اجلديدة قد مت بيعها ،والـ % 30املتبقية
قد تباع يف فرتة ق�صرية تقارب ال�شهرين
�إذا ما جرى انتخاب رئي�س للجمهورية.
وقال�« :أثبتت التجارب �أنه ومع �أي نقطة
�ضوء �أو ب��ادرة �إيجابية على ال�صعيد
ال�سيا�سي يتحرك الطلب ،فالو�ضع الأمني
جيد».
حالي ًا ّ
و�أ�ضاف« :عدم ا�ستقرار الو�ضع الأمني
يحمل تداعيات �سلبية كثرية على حركة
الطلب ،وال �سيما �أن للإعالم دوراً �سلبي ًا
ي�ضخم الأمور �إىل حد
يف هذه امل�س�ألة �إذ
ّ
كبري».
وو�صف و�ضع ال�سوق اليوم بالطبيعي جداً
يف �سوليدير ،فما ي�ؤثر هو االنفجارات
وحتى �أزم���ة النفايات �أ ّث����رت» .ونفى
الأ�ستاذ كرنيب الأخبار التي تتناول بيع
ال�سعوديني لعقاراتهم يف لبنان ب�أ�سعار
بخ�سة ،و�أك��د �أن «ال عمليات بيع تتم
بهذا ال�شكل و�إن متت تكون ب�سبب رغبة
�صاحب العقار با�ستثمار �أمواله يف مكان
�آخر �أو لأمور تتعلق ب�أمور �شخ�صية».
وقال« :و�سط بريوت هو الأجمل والأف�ضل
يف لبنان ومنطقة ال�رشق الأو�سط ،ولذلك
هذا هو الوقت الأف�ضل ل�رشاء العقار يف
ه��ذه املنطقة لأن العر�ض حم��دود يف
و�شدد على �أن «Karnib’s
الوقت الراهن»ّ .
 Groupيف خدمتك من ا�ست�شارة جمانية
�أو لطلب �رشاء �أو بيع �شقة �أو عقار» .ومتنى
�أن «ينعم لبنان ومدينة بريوت وخا�صة
و�سط املدينة بالإزدهار والنجاح كونها
عنوان هذا البلد اجلميل».
Karnib’s Group
Real Estate
& Business Development
E-mail: amer_karnib@hotmail.com
Call Now: 961 70 867071
961 71 867071
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مقابلة
«القبس» ..نجاح قوامه الحداثة

عبداهلل :خدماتنا متنوعة

جودة اخلدمات التي تقدمها �إىل زبائنها والتقنيات
العالية التي ت�ستخدمها جعلتها مق�صداً للكثري من
الزبائن املميزين الذين يبحثون عن املهنية والنوعية.
عملت على مدى  25عام ًا من �أجل تقدمي خدمات الطباعة
الرقمية ب�أنواعها كافة .تطورت ،منت ،وتو�سعت� .إنها
�رشكة القب�س التي كانت من �أوائل الذين �أدخلوا �إىل جمال
الطباعة عامل احلا�سب الإلكرتوين وال زالت ال�س ّباقة يف
ا�ستقدام املعدات العالية التقنية.

وماكينة احلفر بالليزر على خمتلف املواد والعديد من املعدات
املميزة» ،لفت �إىل �أن «هذه املعدات تتطلب فريق عمل متخ�ص�ص
لت�شغيلها ما جعلها تر�سل موظفيها �إىل اخلارج للتدرب على
كيفية الت�شغيل .وبذلك تكون قادرة على تقدمي اخلدمات املميزة
على �أف�ضل وجه �إىل زبائنها».
و�شدد عبداهلل على �أنه «رغم كل الظروف وال�صعاب التي تلم
ّ
بالبلد ورغم كل الرتاجع الإقت�صادي عملت القب�س للمحافظة
على م�ستوى تطلعات زبائنها للتطور يف جمال �أعمال الطباعة
على �أنواعها».
و�أك��د �أن «القب�س ال زالت على النهج نف�سه الذي �سارت عليه
منذ البداية ،حيث جرى ا�ستحداث خط عمل جديد ُيعنى بتنفيذ
جم�سمات خا�صة بامل�شاريع الهند�سية والإعالنية والديكور
والطباعة املختلفة للتكامل مع بقية الأ�شغال التي كانت
تنفذها».
وق��ال« :يف ع��ام  2004بد�أنا ب�رشاء التجهيزات التي ت�سمح
لنا تقدمي كل اخلدمات املتعلقة بتنفيذ �أعمال الديكور من
حفر ونق�ش وطباعة مبا�رشة على البلك�سي واخل�شب والبالط
وال�سرياميك والكرتون املتعرج وغريها من املواد .نتيجة لذلك
ا�ضطرت القب�س �إىل التو�سع يف امل�ساحة التي ا�ستحدثتها لتت�سع
للمعدات اجلديدة ،ومنها ماكينة الراوتر الأمريكية ال�صنع ،الليزر
الأمريكية ال�صنع ،الطباعة املبا�رشة الأوروبية ال�صنع وغريها
الكثري من املاكينات ال�ضخمة التي ا�ستقدمت ملواكبة التطور».
وك�شف عبداهلل �أن «القب�س» تقدم جمموعة وا�سعة من اخلدمات
لتلبية احتياجات الزبائن كافة» ،وعددها كالتايل:
�صناعة دروع تقديرية والطباعة عليها من نحا�س وبلك�سي
وزجاج وغريها.
الق�ص واحلفر على اخل�شب والفلني والبلك�سي والأملنيوم و
 PVCوالفوم بورد وغريها الكثري من املواد لأعمال الديكور
والدعاية والإعالن.
طباعة ملونة بقيا�س مرت ون�صف عر�ض وطول ح�سب احلجم
املطلوب مع �إمكانية الق�ص ح�سب ال�شكل املطلوب للطبعة (طبع
وق�ص يف الوقت نف�سه ملون فينيل).
حفر وق�ص بطريقة الليزر جلميع ال�سلع املطلوبة بلك�سي – خ�شب
– فوم – معادن �إلخ...
�إمكانية ق�ص فنيل ملون للدعاية والإعالن والواجهات وخالفه

وفق ًا ملدير �رشكة القب�س عبداهلل علي عبداهلل� ،أب�رصت «القب�س»
النور عام  1989كمكتبة لبيع الكتب وتقدمي اخلدمات الطباعية
الب�سيطة .ويف عام  1992وعند ا�ستباب الأمن يف البلد وبدء دخول
تقنيات احلديثة �إىل جماالت احلياة يف لبنان ،و�ضعت القب�س
هدف ًا مبني ًا على ر�ؤية تتما�شى مع تقدم التقني والفني .وبد�أت
طريقها لتحقيق هذه الر�ؤية عرب و�ضع ا�سرتاتيجية حتديث فني
ومهني.
ال�سباقة يف و�ضع �أح��دث
وك�شف عبداهلل �أن «القب�س كانت
ّ
املعدات يف خدمة زبائنها ملواكبة التطور الع�رصي .و�إذ �أ�شار
�إىل �أن «القب�س لديها املاكينة الطابعة ب�شكل مبا�رش على املواد
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بطول وعر�ض مميز قيا�سات كبرية تنا�سب طلب الزبون.
خمرم �أو فلك�س
طباعة ملونة بقيا�سات كبرية للواجهات فنيل َّ
خمرم مع �إمكانية الطباعة على جميع �أنواع الفلك�س والفينيل
ّ
تتحمل عوامل ال�شم�س
التي
وغريها
آرم���ات
ل
وا
إعالنات
لل
ّ
وال�ضوء وعوامل الطق�س اخلارجية.
الطباعة على �أنواع خمتلفة من القما�ش القادر على حتمل عوامل
الطق�س اخلارجية وتركيبها على �ستاندات خا�صة للأعالم
امل�ستعملة للأندية والفنادق وامل�سابح وغريها �إلخ...
الطباعة املبا�رشة على جميع املواد ال�صلبة البلك�سي واخل�شب
واملعادن والكرتون امل�ضلع وغريها الكثري التي تتيح لنا بعد
الطبع عليها �صناعة جم�سمات من طاوالت و�ستاندات وم�سارح
وغريها الكثري� ،إلخ...
طباعة على �أنواع خا�صة من الفنيل القادر على حتمل عوامل
الطق�س اخلارجي وعوامل الغ�سيل و�ضغط املياه للرتكيب على
�سيارات ال�رشكات واملعامل والكميونات الكبرية وال�سيارات
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ال�صغرية والآليات كافة.
الطباعة على  T-shirtوالـ  Puzzleو  Pillowوال Mugs
والأدوات الدعائية على �أنواعها و�أحجامها كافة.
التغليف اخلا�ص املعروف بال�سلوفان من حجم البطاقة ولغاية
عر�ض  1.5وطول  100م ما يجعلنا ن�ستطيع حماية �أي طبعة من
�أي عامل من العوامل.
ت�أمني جميع �أن��واع ال�ستاندات مع طباعتها لكل املنا�سبات
واملعار�ض واملدار�س واجلامعات.
�صناعة الأختام ولوازمها كافة.
الطباعة التجارية على �أنواعها من بو�سرت وفاليرز وكارت
فيزيت و�إلخ...
طباعة �أبحاث ومو�سوعات.
ق�سم خا�ص للإبتكار والفن ()Graphic Design
تغليف �أبحاث وكتب فنية ح�سب املوا�صفات املطلوبة للجامعات
مع �إمكانية الب�صم احلراري.
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مقابلة
اإلسراء للتجارة والمقاوالت  ..طريقك نحو األفضل

شعيتللي« :مصداقيتنا» أساس نجاحنا
متيزت الإ��سراء بتقدمي خدمات ان�شائية
ّ
جل��م��ي��ع ع��م�لائ��ه��ا مب�����س��ت��وي��ات عالية
م��ن احل��رف��ي��ة وط��ب��ق�� ًا ملعايري اجل��ودة
العاملية ،اذ �أ�شار مدير �رشكة الإ��سراء
ح�سن �شعيتللي يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» اىل ان «ال�رشكة حتر�ص على
تقدمي اعلى م�ستويات اجلودة ،عرب فريق
عمل حمرتف اىل حد كبري ،يراقب مراحل
العمل عن كثب ويخ�ضع املنتجات اىل
فحو�صات يف املختربات قبل توجهها
اىل امل�رشوع».

مركز مرموق

و�شدد �شعيتللي على ان «جدية فريق
العمل املت�أتية من كون الإ�رساء م�ؤ�س�سة
عائلية ،ت�ضمن اداء مهني حمرتف من
قبله ،وال يعد جناحها اليوم وثقة زبائنها
بها اال ثمرة لذلك املجهود الكبري الذي
نبذله ب�شكل متوا�صل يف عملنا».
وا�ضاف« :بعد حرب متوز ،ن ّفذت الإ�رساء
م�شاريع ع��دة يف �إط��ار عمليات �إع��ادة
الإعمار يف منطقة اجلنوب ،ومتكنت من
حجز مرك ٍز مرموقٍ لل�رشكة بني ال�رشكات
العاملة يف القطاع ،اذ وفق الت�صنيفات
ت���أت��ي الإ���س�راء يف ���ص��دارة ال�رشكات
العاملة مع الهيئات الدولية».

خطوات نحو النجاح

هي ق�صة �صمود و�إ�رصار على النجاح تلك التي عا�شتها «�رشكة
الإ�رساء للتجارة واملقاوالت» ،فال�رشكة التي �أب�رصت النور عام
 2001منطلقة بخطوات واثقة نحو ت�سجيل جناحات متعددة يف
قطاع املقاوالت ،تعر�ضت خل�سائر فاقت الن�صف مليون دوالر خالل
حرب متوز.
تثن «الإ�رساء عن متابعة عملها ،فب�إ�رصار �شديد
تلك اخل�سائر ،مل ِ
نه�ضت من حتت الركام ووا�صلت عملها مع هيئات ع ّدة منفذة
م�شاريع متعددة �شكلت �شهادات بارزة على جناحها وت�ألقها يف
جمال عملها.
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وك�شف �شعيتللي ان «ال�سعي نحو الأف�ضل
والعمل على تكري�س �إ�سم ال�رشكة يف
ال�����س��وق ،جعلها ت�ضع معايري لعملها
�ضمنت جناحها وا�ستمراريتها على مدى
 15عام ًا ،اذ حر�صت ال�رشكة على الإلتزام
ب�رسعة الإجن���از ودق���ة العمل وتقدمي
موا�صفات قيا�سية ،ما �سمح لها بالتو�سع
وال��ت��ط��ور ،ف���أن�����ش���أت جمبل اخلر�سانة
الإ�سفلتية ،لتتخذ فيما بعد خطوة اخرى
نحو التو�سع وال��ت��ط��ور ب�إن�شاء جمبل
اخلر�سانة الإ�سمنتية».
وك�شف اىل ان عمل الإ�رساء تطور خالل
�سنوات العمل ،لي�شمل:

تنفيذ م�شاريع ت�أهيل الطرق (طبقات
الت�أ�سي�س والإ�سفلت) والتخطيط ،واجل�سور
والإنفاق من خالل كادر فني متخ�ص�ص،
ا�ضافة اىل العديد من الآليات واملعدات
الثقيلة التي ت�ؤهلها لتنفيذ امل�شاريع
تنفيذ العديد من امل�شاريع من الطرق
الرئي�سية وم�شاريع الإفراز والتخطيط
م�شاريع �شق الطرق وت�أهيلها بالإ�ضافة
اىل جدران الدعم واجل�سور
تنفيذ م�شاريع اعمال البنية التحتية من
�شبكات وخزانات مياه ال�رشب واملجاري
ال�صحية ومياه الأمطار والأنفاق ا�ضافة
اىل م�شاريع البناء وخمتلف الأعمال
الإن�شائية واملدنية اخلا�صة باملباين
ال�سكنية والتجارية واملدار�س من خالل
ق�سم فني خمت�ص
تنفيذ م�����ش��اري��ع امل��ن�����ش���آت احل��دي��دي��ة
ك��اجل��م��ل��ون��ات وال��ه��ي��اك��ل احل��دي��دي��ة
وامل�سقفات واملالعب الريا�ضية
كر�س
إ���س�راء
و���ش��دد على ان «جن��اح ال
ّ
م�صداقيتها يف ال�سوق ،و�أف�سح املجال
�أمامها يف تنفيذ عدد من امل�شاريع يف
القطاع العام واخلا�ص على حد �سواء،

حيث وقعت عقود عمل مع وزارة الأ�شغال
العامة والنقل التي �صنفتها اللجنة
املخت�صة للمقاولني فيها يف الدرجة
الأوىل� ،إ�ضافة اىل غريها من ال��وزارات
وال�رشكات».

تراجع إقتصادي

واذ ا�شار �شعيتللي اىل ان «قطاع الإعمار
واملقاوالت ت�أثر اىل حد كبري بالرتاجع
الإقت�صادي ال��ذي ي�شهده لبنان ،حيث
ت�شري الإح�����ص��اءات اىل ت��راج��ع حجم
ت�سليمات الإ�سمنت خالل عام ،»2015

تحرص شركة اإلسراء على
تقديم اعلى مستويات
الجودة ،عبر فريق عمل
محترف الى حد كبير ،يراقب
مراحل العمل عن كثب
ويخضع المنتجات الى
فحوصات في المختبرات

�شدد على ان «هذا الأمر لن يثني الإ�رساء
عن متابعة دورها الريادي يف ال�سوق».
ودع��ا «ال�رشكات اىل ال�صمود يف هذا
ال��ظ��رف ال�صعب ،اذ ان لإ�ستمراريتها
�أهمية كبرية على ال�صعيدين الإقت�صادي
والإج��ت��م��اع��ي» ،وق��ال« :نعم ،الظروف
�صعبة لكن النهو�ض بلبنان يبقى واجب
على كل م�ؤ�س�سة و�رشكة عاملة يف ال�سوق،
والإ�رساء لن تكون اال احد هذه ال�رشكات.
فكما تخطت حتديات كثرية واجهتها
على مر �سنوات العمل� ،ست�ستمر على هذا
الطريق حمافظة على ج��ودة خدماتها
واعلى معايري الإلتزام مع زبائنها».
واع��رب �شعيتللي عن تفا�ؤله مب�ستقبل
�رشكة الإ��سراء ،التي متكنت خالل فرتة
قيا�سية من بناء ا�سم ًا قوي ًا يف ال�سوق ،قد
يهتز يف ظل حتديات تفر�ضها الأحداث
يف املنطقة ولبنان لكن بكل ت�أكيد ال
يلني او ينك�رس .وختم قائ ًال« :الإ��سراء
م�ستمرة نحو الأف�ضل وت�سجيل املزيد
من النجاحات ،فنحن نعمل وفق ر�ؤية
حمددة ونتطلع اىل اهداف طموحه ن�سري
ب�إجتاهها بخطى واثقة».
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مقابلة
 .. kam Powerتطور مستمر

مكاري :لدعم الصناعة

م�ستند ًة �إىل خربة كبرية اكت�سبتها عرب عملها يف جمال الإ�شكمانات،
و�إىل معرفة عميقة بالقطاع ال�صناعي �سلكت  kam Powerطريق
التو�سع عام  2005لتدخل �صناعة املولدات من بابها العري�ض مقدمة
�إنتاج ًا ذا جودة عالية ومتانة كبرية.
من دون �شك� ،ساهم عمل
يف بناء ع�لاق��ات متينة م��ع زبائنها
قوامها الثقة والتعاون يف تعبيد طريق
�شدد مدير �رشكة kam
النجاح �أمامها� ،إذ ّ
 Powerكامل امل��ك��اري يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» على �أن «القيمني
على ال�رشكة م�ؤمنون ب�أن جناح زبائنها
ركيزة �أ�سا�سية يف بناء جناح ال�رشكة،
وبالتايل ال يوفرون �أي جهد �إال ويبذلونه
من �أجل تقدمي منتج خالٍ من ال�شوائب
يحوز على ثقة امل�ستهلك ور�ضاه».
وك�شف �أن « kam Powerتواكب ب�شكل
م�ستمر ك��ل ت��ط��ور ح��ا���ص��ل يف جم��ال
�صناعتها عرب زي��ارة املعار�ض التي
تقام يف خمتلف دول العامل ،ما ي�ؤدي
دوراً �أ���س��ا���س��ي�� ًا يف م��واك��ب��ة ح��اج��ات
ال�سوق ومنوها يف ال�سوق املحلية كما
اخلارجية».
kam Power

المنافسة

ويف رد على ���س���ؤال ح��ول املناف�سة
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امل��وج��ودة يف ال�سوق ،ر�أى مكاري �أن
«وجود املناف�سة يف ال�سوق �أمر �صحي،
وقد ت�شكل دافع ًا لل�رشكات لتقدمي الأف�ضل
لناحية املنتجات واخلدمات املرافقة
لها» .ولفت �إىل �أن « Kam Powerتواجه
ه��ذه املناف�سات ع�بر املحافظة على
م�ستويات اجلودة التي تقدمها».
وقال« :منذ انطالق عمل ال�رشكة ،نويل

القيمون على kam Power
مؤمنون بأن نجاح زبائنها
ركيزة أساسية في بناء
نجاح الشركة ،وبالتالي ال
يوفرون أي جهد إال ويبذلونه
خال
من أجل تقديم منتج ٍ
من الشوائب يحوز على ثقة
المستهلك ورضاه
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�ضبط معايري اجل���ودة �أهمية كبرية،
وهذا ما �سمح لنا بالتوجه نحو الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما العربية والأفريقية».
م�ستقبل القطاع
و�أع��رب املكاري عن تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع ال�صناعي ال���ذي من��ا وتو�سع
يف ظ��روف جد �صعبة .ودع��ا احلكومة
�إىل م�����ؤازرة ال�صناعيني يف مواجهة
الواقع ال�صعب ال��ذي تفر�ضه الأزم��ات
التي يعي�شها لبنان واملنطقة .ور�أى �أن
الإهتمام بالقطاع ال�صناعي امر ال مفر
منه ،فلبنان اليوم ي�ستقبل كم ًا هائ ًال من
املنتجات امل�ستوردة والتي تعد يف كثري
من الأحيان مناف�سة لل�صناعة اللبنانية
وهذا �أمر ال بد من معاجلته قبل فوات
الأوان.
ودعا احلكومة �إىل «دعم ال�صناعيني يف
لبنان»� ،إذ �إن ال�صناعة ركيزة ا�سا�سية
يف الإقت�صاد اللبناين ،فقوة ال�صناعة
تعطي قوة للإقت�صاد وحتمل له فوائد
كثرية من انفتاح على الأ�سواق وزيادة
يف مدخرات الدولة.

خطة سريعة

ور�أى املكاري انه على «الدولة تبني
خطة �رسيعة تن�شط فيها وزارة ال�صناعة
ميداني ًا ،عرب ت�أليف جلنة عمل تزور
امل�صانع وتقف عند هواج�سهم وتوليهم
الإه��ت��م��ام ال�ل�ازم مل�شاكلهم وحت��اول
ت���أم�ين التمويل ال�ل�ازم لأي خطوات
قد تتخذها من �ش�أنها تو�سيع العمل
وتنمية امل�صانع .وق��ال« :اليوم ،هناك
قرو�ض مي�رسة لكنها ال تلبي الطموحات
املطلوبة ك��ون ��شروط احل�صول عليها
قد تكون �صعبة .كما على احلكومة دعم
تكلفة الإن��ت��اج لرفع ق��درات املنتجات
اللبنانية التناف�سية وه��و م��ا ي�ضمن
�صمودها خالل املعارك التناف�سية».
و�شدّد ال
نحو الأف�ضل طموح ال ميوت ،وبالرغم من
كل امل�صاعب �سنبقى م�ستمرين و�سنعمل
على تخطي كل التحديات «.

كـــــــــام بـــــــــاور

Mobile: Leb: 00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194
Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
E-mail: kamel@kampower.com
Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

مقابلة
 .. Holding Master Groupإحتراف في األداء

الراعي :تعدد خدماتنا يقينا التراجع
Master

على طريق التطور امل�ستمر� ،سارت
 Group Holdingوجمموعة �رشكاتها
ووكاالتها على مدى عام ًا ،فبعد ان اب�رصت
النور عام � ،شهدت حمطات كثرية من التو�سع
يف تقدمي اخلدمات والإنفتاح على الأ�سواق.
�ساهم تعدد اخلدمات التي تقدمها Master
 Group Holdingيف تو�سيع �رشيحة زبائنها
اىل حد كبري ،لتحجز لنف�سها مركزاً مرموق ًا
يف ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف جمال
الطباعة الرقمية و�صناعة الآرمات.
وفق ًا ملدير Master Group Holding
ف��ادي ال��راع��ي� ،شكلت متابعة التقدم
التكنولوجي ب�شكل م�ستمر وال�سعي
املتوا�صل لإبتكار خدمات بهدف التعامل
مع �أكرب �رشيحة ممكنة من الزبائن �سبب ًا
�أ�سا�سي ًا يف ا�ستمرارية Master Group
 Holdingوتو�سعها.
وقال« :نعمل ب�شكل م�ستمر على تتبع كل
جديد يف عامل التكنولوجيا التي تدخل يف
�صلب عملنا ،كما نعمد اىل ا�سترياد املواد
الأول��ي��ة التي ن�ستخدمها يف �صناعتنا
لبيعها يف ال�سوق .وه��ذا جعلنا نتقدم
تنوع
خ��ط��وات كبرية اىل االم���ام حيث ّ
عملنا بني التجارة وال�صناعة وتقدمي
اخلدمات».
وا����ض���اف« :عملنا م��ت��ن ّ��وع وجم��االت��ه
م��ت��ع��ددة ت��ت��و ّزع ب�ين اع��م��ال الطباعة
الرقمية على انواعها� ،صناعة الآرم��ات
والـ Standsوالـ Plexiعلى انواعه .ويف
اطار اخلدمات ،نعمل على ت�أجري �شا�شات
خا�صة باملنا�سبات ،كما نعمل يف تلبي�س
الـ.»Alco bond
وتابع« :يف ال�شق التجاري نحن وكالء
لعدد من ال�رشكات ،حيث نقوم ببيع مكنات
الطباعة الرقمية و�شا�شات  ،LEDكما
نبيع كل املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعة
مكنات الطباعة الرقمية والآرمات .و�شدد
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على ان هذا التنوع رفع ق��درات ال�رشكة
التناف�سية اىل ح ٍد كبري اذ خ ّف�ض تكلفة
الإنتاج ،وجعلها قادرة يف احيان كثرية
على ت�ضييق هام�ش ارباحها وتقدمي
ا�سعار اف�ضل للزبائن».

لي�ست ب�صدد طرح منتجات جديدة يف
الأ�سواق ،اذ انها يف ال�سنتني الأخريتني
طرحت جمموعة خمتلفة من اخلدمات،
تطمح على الرتكيز عليها واحرتاف العمل
بها قبل الدخول يف جماالت جديدة».

ال تراجع

رضا تام

ولفت ال��راع��ي اىل ان «ه��ذا التعدد يف
اخلدمات حمى Master Group Holding
م��ن ال�تراج��ع يف ظ��ل الأزم����ة ال�صعبة
التي ي�شهدها الإقت�صاد اللبناين .ففي
حني ي�شهد االقت�صاد احد ا�سو�أ �أزماته،
توا�صل  Master Group Holdingمنوها
وتو�سعها بعد عملية التو�سع يف ال�سوق
الداخلية.
وا�شار اىل �أن Master Group Holding
�أ�ضحت مو�ضع ثقة ال�رشكات العاملية
العاملة يف ال�سوق اللبنانية ،حيث تعمل
مع �رشكتي  SAMSUNGو  ،LGكما
ربحت عدة مناق�صات ل�رشكات عاملية
ت�أتي يف طليعتها .Hawawi
وك�شف ان «جودة اخلدمات التي تقدمها
 Master Group Holdingوالإحرتافية
ال��ت��ي تظهرها يف عملها �سمحت لها
بالتوجه اىل الأ�سواق اخلارجية حيث تعمل
يف العراق مع القطاعني العام واخلا�ص».
واع��ل��ن ان Holding Master Group
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ويف رد على �س�ؤال حول كيفية احلفاظ
على امل�ستويات املهنية العالية يف �أداء
فريق العمل� ،أك��د ال��راع��ي ان��ه انطالق ًا
من �إمياننا باهمية دور الكادر الب�رشي
يف جن��اح ال�رشكة ،نعمل ب�شكل دقيق
على انتقاء هذا الكادر ونت�أكد من تو ّفر
املعايري املطلوبة قبل توظيف اي خربات
جديدة».
و�أك���د ان العمل �سيبقى م�ستمراً نحو
الأف�ضل على رغ��م التحديات املتعددة
التي تواجهها يف ظل الرتاجع الذي ي�شهده
الإقت�صاد اللبناين .واعترب ان �أب��رز هذه
التحديات يتمثل يف �شح ال�سيولة التي
تعاين منه ال�رشكات يف الآون��ة الأخرية
والذي يعترب م�ؤ�رشاً �سلبي ًا يف الأ�سواق.
وختم الراعي حديثه ،معرب ًا عن ر�ضاه
التام على امل�سار الذي �سلكته Master
 Group Holdingمنذ ت�أ�سي�سها ،على رغم
ال�صعوبات الكثرية التي واجهتها والتي
كان لها ت�أثريات �سلبية كثرية عليها.

مقابلة
سالمة سيراميكا  23 ..عام ًا من التطور والتوسع

سالمة :فرعان جديدان قريب ًا

�سارت �سالمة �سرياميكا على مدى  23عام ًا ،على طريق التطور
والتو�سع ،فال�رشكة التي اب�رصت النور يف عام  1993ك�أحد املحال
ال�صغرية يف بريوت ،منت وتطورت وتو�سعت لتخدم زبائنها عرب 4
فروع يف لبنان ومكاتب متعددة يف الأ�سواق اخلارجية.
دون �شك ،قادت مواكبة ال�سوق والتطور
يف عامل ال�سرياميك ال�رشكة �إىل الت�ألق
وحجز مكان م��رم��وقٍ لها يف ال�سوق.
وتعمل «�سالمة �سرياميكا» با�ستمرار على
تقدمي �أجود �أنواع ال�سرياميك �إىل زبائنها،
من خالل ح�صولها على وكاالت من بلدان
خمتلفة ك�إ�سبانيا و�إيطاليا وال�صني
وم�رص وال�سعودية .ولفت مدير �سالمة
�سريميكا حممد حمود � -سالمة �إىل �إن
«�سالمة �سرياميكا من خالل حيازتها
على العديد م��ن ال��وك��االت وال��زي��ارات
املتوا�صلة التي يقوم بها فريق عملها
�إىل املعار�ض تواكب عن كثب كل تطور
يح�صل يف عامل �صناعة ال�سرياميك ،كما
ت�ضع �أم��ام الزبون مروحة وا�سعة جداً
من ال�سرياميك قادرة على تلبية حاجاته
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مهما اختلفت وتنوعت».
و�شدد على �أن ل�سالمة �سرياميكا خربة
ّ
طويلة تكاد تقارب الربع قرن يف جمال
عملها ،ما يجعلها قادرة على الت�أكد من
م�ستويات جودة املنتجات التي تطرحها
يف ال�سوق .و�أو�ضح �أن «�سالمة �سرياميكا
ت��ت��ع��ام��ل م��ع �أ���س��م��اء ع��ري��ق��ة يف ع��امل
ال�سرياميك �أمثال versache، Roberto
.»Cavali، Nexos

خطوات توسعية

وك�شف �سالمة �أن «�سالمة �سرياميكا تقف
�أم��ام خطوات تو�سعية متعددة� ،إذ تعمل
على افتتاح مركز جتاري يف �صيدا ي�ضم
�إ�ضافة �إىل منتجات ال�سرياميك� ،أدوات
�صحية ،مطابخ ،ومفرو�شات».
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و�أعلن �أن «فرع ًا جديداً ل�سالمة �سرياميكا
�سيب�رص ال��ن��ور قبل نهاية ع��ام 2016
و�سيتميز مبوقعه
يف منطقة �سن الفيل،
ّ
املميز نظراً لقربه من التجار
اجلغرايف
ّ
الذين قد يبنون عالقات عمل قوية معه».
ولفت �إىل �أن «�سالمة �سرياميكا تنفتح
على ال�سوق املحلية ع�بر ف��ري��ق عمل
يتوا�صل مع التجار يف ال�سوق ويطلع
ع��ل��ى امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة وي��دخ��ل يف
مناق�صات» .واعترب �أن «ه��ذا �أف�سح يف
املجال �أمام �سالمة �سرياميكا لتكون لها
ح�صة جيدة من ال�سوق ،كما للتعامل مع
�رشكات وم�ؤ�س�سات ذات دور فاعل يف
ال�سوق اللبنانية».
و�أو����ض���ح «�أن����ه ع��ل��ى �صعيد الأ���س��واق
اخلارجية ،تعمل �سالمة �سرياميكا عرب
مكاتب متواجدة يف بلدان متعددة �أوروبية
وعربية ،كما تتعامل مع عدة جتار ورجال
اعمال يف عدة بلدان يف افريقيا مع وجود
�صالة عر�ض يف جزيرة ماالبو مع �رشيك
لها هناك».

عدم االستقرار

ولفت �سالمة �إىل وجود جمموعة كبرية من
التحديات تواجه عمل �سالمة �سرياميكا،
وياتي يف مقدمها عدم اال�ستقرار الأمني
وال�سيا�سي يف لبنان ،الذي يحمل تداعيات
كبرية على الإقت�صاد اللبناين» .ولفت �إىل
�أن ما يزيد الأمور �سوءاً هو غياب الدعم
وتغا�ضي ال��دول��ة عن هموم القطاعات
الإقت�صادية وحماولة معاجلتها».
ي�ضيع عليه الكثري
ور�أى �أن لبنان
ّ
من الفر�ص التي من �ش�أنها النهو�ض
باقت�صاده �إىل ح��د كبري ،وال �سيما
م��ن خ�لال امل��زي��د م��ن الإن��ف��ت��اح على
الأ�سواق العاملية ،الأم��ر الذي ي�ساهم
يف خلق حال �إقت�صادية متينة وقوية.
فاللبنانيون ي��ع��رف عنهم ال��ذك��اء
وال�����ش��ج��اع��ة وروح امل���ب���ادرة ،وه��م
بانفتاحهم �أكرث على الأ�سواق العاملية
ي�سجلون جن��اح��ات �أك�ث�ر حتمل �إىل
اقت�صاد لبنان �إيجابيات كثرية.

مقابلة
 .. GSS Internationalتسلك طريق التوسع

غدار :اإليجابيات كثيرة
وا�ضاف« :الإنطالقة اجلديدة اعطت GSS International
خا�ص بها ،و�أمنت ا�ستقاللية عملها عن ال�رشكة الأم Ghadco
 ،Steelوكعام اول ا�ستطيع ان اقول ان التغيري الذي حملته النقلة

كيان

النوعية التي ا�ستحدثناها فاقت التوقعات».

ميزات تنافسية

و��شرح غ��دار ان ال�رشكة قد ط��ورت اعمالها من �صناعة مباين
وم�ستودعات حديدية اىل ا�ستالم م�شاريع ت�رشف عليها من الفها
اىل يائها ،حيث تعمد اىل ت�صنيع وتركيب املبنى او امل�رشوع
والإهتمام بكافة الأعمال املتعلقة بالبناء من اعمال باطون
وكهرباء ،وهذا ما يعطي عملها ميزات تناف�سية».
و�شدد على ان «جل ما حتر�ص عليه  GSS Internationalهو
امل�صداقية والإلتزام بتعهداتها ،واحلفاظ على م�ستويات جودة
عالية و �رسعة يف الت�سليم».
وك�شف ان  GSS Internationalتويل بناء اف�ضل العالقات مع
زبائنها اهمية كربى ،فتعمل ب�شكل كبري على ادراك حاجاتهم
وتلبية ما يطلبونه بطريقة عمل حمرتفة ومهنية».

فوضى القطاع

واعترب غدار ان هناك عدة حتديات تواجه
عمل كافة ال�رشكات ال�صناعية و ي�أتي
مت�سلحة بخربة ثالثون عام ًا يف عامل �صناعة جل ما تحرص عليه GSS
يف طليعتها غياب دعم احلكومة للقطاع
امل�ستودعات واملباين احلديدية ،انطلقت
 Internationalهو
ال�صناعي .واذ ا�ستغرب هذا الغياب غري
�رشكة  GSS Internationalيف اال�سواق
املربر ،دعا جميع ال�صناعيني اىل ال�صمود
المصداقية واإللتزام
اللبنانية واخلارجية مق ّدمة �سلة متكاملة من
يف هذه الظروف ال�صعبة التي ي�شهدها
اخلدمات لزبائنها ت�ضمن ر�ضاهم وتبقي على بتعهداتها ،والحفاظ على االقت�صاد اللبناين واال�ضطرابات الكثرية
ثقتهم
يف املنطقة والتي تطال بتداعياتها ال�سلبية
ووالءهم لل�رشكة التي عرفوها منذ اكرث مستويات جودة عالية
قرن.
ربع
من
القطاعات الإقت�صادية كافة».
وسرعة في التسليم
ور�أى انه من املهم يف هذا الظرف ،احلفاظ
جهود كبرية تبذل ،حلجز مكان مرموق يف ال�سوق
على النجاحات التي حققتها ال�رشكات
لـ GSS Internationalبني ال�رشكات العاملة يف
يف ال�سنوات ال�سابقة والبقاء على اهبة
جمال �صناعتها ،اذ �شدد مدير ق�سم التطوير يف  GSS Internationalاال�ستعداد ملواكبة تطور حاجات ال�سوق مع �إنتهاء تلك الظروف.
علي غدار اىل ان ال�رشكة ت�سري وفق ًا خلطة تهدف اىل تو�سيع �شبكة ولفت اىل ان �أكرث ما يثري القلق يف هذه الفرتة هو حالة الفو�ضى
زبائنها يف لبنان واخلارج .واعلن ان ال�رشكة تو ّزع انتاجها اليوم
التي ت�صيب القطاع ،حيث يعمد �أفراد و لي�س �رشكات اىل العمل
يف الأ�سواق اللبنانية والأفريقية ،وتعمل على الإنفتاح على ا�سواق
اي مقومات وطرح
بدون
و
قانوين
غري
ب�شكل
ال�سوق
اىل
والدخول
ّ
جديدة يف العراق و�رشق افريقيا».
�أ�سعار منخف�ضة ج��داً .ما يخلق نوع من امل�ضاربات قد تكون
نتائجها �سيئة على الزبون و القطاع ككل من حيث النوعية
تنمية السوق
وامل�ستوى ،اذ � ّأن منتجات ه�ؤالء الأفراد ال تتمتع باجلودة املطلوبة
وقال غدار« :مع انطالق عمل ال�رشكة و�ضعنا خطة عمل تت�ضمن
وبالتايل ت�سيء اىل �سمعة ال�صناعة اللبنانية وتزعزع الثقة بها.
و�أع���رب غ��دار ع��ن تفا�ؤله بامل�ستقبل ،حيث � ّإن �رشكة GSS
عدة اهداف ،يبقى اهمها تنمية ال�سوق الذي �سي�سمح لل�رشكة بتقدمي
خدماتها لعدد اكرب من الزبائن ،وبالتايل يبقيها على �سكة النمو  Internationalتتعهد ب�أن يكون �شعارها �إىل زبائنها:
.Safety, Safety, Safety. Quality. Cost. Timing
و التطور.
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مقابلة
 .. Secutechالتم ّيز في الخدمة

ّ
نتطور رغم التحديات
كر ّيم:
ال�سوق �سجلت ارقام جيدة يف عام .»2015
واع��ل��ن ان « Secutechتو�سعت نحو
الأ���س��واق اخلارجية ال �سيما الأفريقية
حيث تنفذ ع��دة م�شاريع ه��ن��اك ،كما
تتعامل مع بع�ض املغرتبني الراغبني
يف تنفيذ م�شاريع يف لبنان».
وك�شف ان «ال خطط للتو�سع نحو اال�سواق
العربية نظراً للأو�ضاع ال�سيا�سية غري
امل�ستقرة ،ا�ضافة اىل ع��دم معرفتنا
للأ�سواق ب�شكل دقيق ما قد يحد من
قدرتنا على العمل والتقدم والتطور».
واو�ضح ان « Secutechتعمل على متابعة
كل تطور يف جمال عملها ،عرب زيارة
املعار�ض اخلارجية ال �سيما يف املانيا
وتركيا وابوظبي وتايوان وال�صني».

احلر�ص على تلبية حاجات الزبائن �ساهم يف تعزيز ح�ضور
 Secutechيف الأ�سواق ،اذ ا�صبحت احد اهم ال�رشكات العاملة مع
واك��د ك��ريمّ على وج��ود حتديات كثرية
القطاعني العام واخلا�ص يف املجال االلكرتوين والكهربائي.
تواجه عمل  ،Secutechوابرزها غياب
معتمدة على فريق عمل يتمتع بقد ٍر عالٍ من املهنية
الأم��ان والإ�ستقرار
يف ال���ب���ل���د ،االم���ر
ت
م
والإحرتاف ،نفذت  Secutechم�شاريع متعددة يف
يّزت المشاريع التي
الذي ي�ضعف العمل
لبنان �ضمت م�ست�شفيات ومدار�س و�رشكات وم�ؤ�س�سات ن ّف
اىل حد كبري .ور�أى
ذتها  Secutechبالدقة
يف خمتلف املناطق اللبنانية.
ان ال��ت��ح��دي الأك�ب�ر
في ال
تحديات

تنفيذ

واكد مدير  Secutechعبد العزيز كريمّ
يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد» اىل
متيزت
ان امل�شاريع التي ن ّفذتها ال�رشكة ّ
بالدقة يف التنفيذ وج���ودة التقنيات
امل�ستخدمة ،اذ تعمد  Secutechاىل
ا�ستقدام احدث التقنيات واملعدات عرب
تعاملها مع �رشكات عاملية ت�أتي يف
طليعتها �رشكة .Sumsung
و���ش��دد على ان « Secutechويف اط��ار
�سعيها نحو الأف�ضل ،تعمل ب�شكل دائم على
تقييم امل�شاريع املن ّفذة للت�أكد من �صحة
�آلية العمل واداء فريق العمل» .واك��د ان
« Secutechحتر�ص على نيل اعلى م�ستوى
م��ن ر���ض��ا ال��زب��ائ��ن وب��ن��اء ع�لاق��ات ثقة
وتعاون معهم ،وقد جنحت يف ذلك حيث
تلعب يف كثري من الأحيان دوراً ا�ست�شاري ًا
معهم وت�ضع كل امكاناتها يف خدمتهم
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وجودة
ال��ي��وم ل��ـ
ا
ه��و ال�صمود يف هذا
على م��دار ال�ساعة ،لتقنيات المستخدمة ،ا
ذ
ال���ظ���رف الأ����ص���ع���ب،
فت�سارع اىل تكري�س تعم
د
ال
ى
ا
ست
ق
دا
م
ا
ح
د
حت�سن الو�ضع
�شعورهم بالأمان
ث ب�إنتظار ّ
ا
لت
قن
يا
وعودة عجلة العمل اىل
من خالل تعاملها
ت
والمعدا
ت
ع
بر
الدوران.
معهم».
تعامل
ها مع شركات عالمية و�إذ ك�����ش��ف ك���رمي ان
منافسة قوية
 Secutechمتلك وكالة
ح����صري��ة م���ن ��شرك��ة
ولفت كريمّ اىل وجود مناف�سة قوية يف
 TMIالتي ميتلكها ال�سيد جوين كركبي،
اال���س��واق ال �سيما ان لبنان بلد �صغري
�أعلن عن طرح منتجات جديدة لـ TMI
التميز يف
�ضيق ،وا�شار اىل ان
ّ
و�سوقه ّ
يف ال�����س��وق ،تت�ضمن data cabinets
اخلدمة ويف تنفيذ امل�شاريع هو الذي
 TMIو  Cable traysTMIو Fire rated
يرفع من ق��درات  Secutechالتناف�سية
 doorsTMIو.Shelving system TMI
يف الأ�سواق وي�ضمن ا�ستمراريتها على
ور�أى ان هذا التو�سع يف طرح املنتجات
املدى الطويل» .وا�شار اىل ان «الأ�سواق
�سي�سمح لها ب�إ�ستقطاب �رشيحة او�سع
يف لبنان يف حال تراجع �شبه دائمة ،اال
من الزبائن املتعاملني معها ،وتو�سيع
ان  Secutechونتيجة متيزها يف عملها
الذي بنى لنا �صيت ًا ح�سن ًا وا�سم ًا قوي ًا يف
عملها يف ال�سوق.
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مقابلة
 .. M.A.P.Aالجودة في صناعة «األكما»

جابر« :المنافسة» ابرز التحديات
ال�صناعة الوطنية التي تعاين من ارتفاع تكاليف الإنتاج اىل
حد كبري».
وا�ضاف« :ال بد من �إطالق �رصخة واعالء ال�صوت ال �سيما ان
هذه املنتجات تدخل مبوجب اتفاقيات موقعة بني لبنان وبلدان
اخرى ،ومل يعد خافي ًا على احد ان هذه الإتفاقيات ا�رضت القطاع
ال�صناعي ب�شكل فاق الإيجابيات التي منحتها له».

مواجهة المزاحمة

واعلن جابر ان» M.A.P.Aت�ضع �آليات عمل معينة لت�ضمن
ا�ستمراريتها يف ظل هذا الواقع ،ف�إ�ضافة
اىل تقدمي منتجات عالية اجل��ودة عرب
بهدف ضمان اعلى
ا�ستخدام اجود انواع املواد الأولية من
ماركة  Bayerالأملانية ،تعمد اىل ت�ضييق
معايير الجودة،
هام�ش ارباحها عرب خف�ض الأ�سعار ،ال
وحده االميان بال�صناعة والت�سمك باجلوده تستخدم .P.A
� M.Aسيما يف ظل الو�ضع الإقت�صادي املرتاجع
العالية ،يبقيان � M.A.P.Aصامدة امام اجود المواد األولية يف لبنان».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول وج���ود خطط
التحديات الكثرية التي تواجه عملها .ففي من
م
ار
ك
ة
r
e
y
a
B
تو�سعية لل�رشكة� ،شدد على ان اي خطط
�سوق �ضيق حتكمه املناف�سات ويغرق
تو�سعية �ستنفذ �ستكون مرتبطة بواقع
األلمانية
بكم هائل من الإنتاج الأجنبي� ،شقّت
الإ�ستقرار يف البلد ،فاليوم وم��غ غياب
 M.A.P.Aطريق جناحها على مدى �سبع
الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان واال�ستقرار
نرتوى اىل حد كبري قبل �ضخ اي ا�ستثمارات
�سنوات.
الأمني يف املنطقة ّ
جديدة.
دون �شك ،كر�ست م�ستويات اجلودة العالية

ّ
وجود  M.A.P.Aيف الأ�سواق ،و�سمحت لها
بنيل ح�صة وافية من ال�سوق اللبنانية تقارب
الـ ،% 60على رغم القدرات التناف�سية العالية
التي يفر�ضها ال�سعر املنخف�ض للإنتاج الأجنبي.

يف حديث مع ال�صناعة والإقت�صاد ،ا�شار مدير  M.A.P.Aممثل
جمعية جتار حمافظة النبطية جتاه احلكومة جابر جابر اىل «�أن
 M.A.P.Aمتكنت من تخطي حتدي مزاحمة الإنتاج الأجنبي
ل�صناعتها ،اذ ان حر�ص ال�رشكة الدائم على �ضبط معايري اجلودة
يف انتاجها وبناء اف�ضل العالقات مع الزبائن اك�سبها ثقتهم
ووالئهم وع ّزز عملها اىل حد كبري يف ال�سوق اللبنانية».
واذ ك�شف ان الأح��داث الدائرة يف �سورية التي � ّأدت اىل وقف
الت�صدير اىل لبنان� ،أف�سحت املجال امام  M.A.P.Aللتواجد اكرث
يف ال�سوق .قال « :انطالق ًا من جتربتنا ،نرى وجوب ت�سليط ال�ضوء
على مع�ضلة اغراق الأ�سواق بالإنتاج امل�ستورد الذي ال يخ�ضع
لر�سوم جمركية عالية ،وبالتايل يكون ق��ادراً على مزاحمة
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ال دعم

وا�ستغرب جابر عدم ايالء احلكومات املتعاقبة القطاع ال�صناعي
الإهتمام الالزم .واذ ا�شار اىل ان ال�صناعيني متكنوا من حتقيق
جناحات كثرية يف لبنان والعامل رغم الكم هائل من التحديات
التي واجهتهم على مر ع�رشات ال�سنوات� ،شدد على �رضورة و�ضع
اخلطط الالزمة للنهو�ض بالقطاع .فمع الرتاجع الكبري الذي
ي�شهده االقت�صاد اللبناين ،وما متر به املنطقة والعامل اجمع من
ا�ضطرابات قد يكون القطاع ال�صناعي يف دائرة اخلطر الكبري».
ودعا احلكومة اىل «و�ضع خطة ت�أخذ على عاتقها دعم القطاع
وحمايته ،عرب خف�ض تكلفة الإنتاج وفر�ض ر�سوم جمركية
على املنتجات امل�ستوردة من اجل احلد من مزاحمة املنتجات
امل�ستوردة للإنتاج املحلي» .ور�أى ان على «ه��ذه اخلطة
الأخذ بعني الإعتبار ت�أمني قرو�ض مي�رسة لل�رشكات من اجل
امل�ساهمة يف منوها وتو�سعها» ،واكد ان «لل�صناعة اللبنانية
وجوداً قوي ًا يف الأ�سواق اخلارجية اذ متكنت من بناء ا�سم ًا قوي ًا
فيها حاز على ثقة امل�ستهلكني ،ما ي�شري اىل �رضورة عدم ترك
القطاع وحيداً يف مواجهة ال�صعوبات».
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مقابلة
«المهندس محمد قاسم كحيل»  ..نجاح في لبنان والخارج

كحيل :نحو مزيد من التوسع الخارجي
امل�شاريع املن ّفذة من قبل امل�ؤ�س�سة تراجع ًا» .وا�شار اىل ان
عوامل كثرية اجتمعت فو ّلدت جموداً يف الن�شاط العقاري منذ
نحو � 5سنوات وحتى اليوم ،فالأزمات ال�سيا�سية املحلية والفراغ
يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،ادى اىل تراجع م�ستوى الثقة بالدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،وبالتايل كبح جماح الإ�ستثمار العقاري الذي يبنى
على عاملي الإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي بالدرجة الأوىل وما
ينتج عنها من ثقة يف م�ستقبل البلد.
واو�ضح ن هناك ا�سباب اخرى �ساهمت اىل حد كبري بجموده
وتراجع ن�شاط ال�سوق العقارية ،وابرزها الإن�سحاب التدريجي
للم�ستثمر اخلليجي منذ �سنوات ،ما خ ّف�ض م�ستوى الطلب �أمام
العر�ض� ،إ�ضافة اىل ت�أثر مداخيل اللبنانيني املغرتبني بفعل
الهبوط احلاد لأ�سعار النفط العاملية� ،إذ كانوا يوظفون جزءاً
كبرياً منها يف الإ�ستثمار العقاري.

انفتاح خارجي

على مدى �سبع �سنوات مرّت ،عملت م�ؤ�س�س�سة
حممد قا�سم كحيل يف قطاع الإعمار والهند�سة
املعمارية ،لت�سطّر �سج ًال مليئ ًا بنجاحات كثرية
حققتها يف لبنان واخلارج .ففي عام  ،2009ويف
وقتٍ كان لبنان ي�شهد ازدهاراً عمراني ًا �شام ًال،
اب�رصت امل�ؤ�س�سة النور لتتمكن خالل وقت ق�صري
من تكري�س جناحها يف ال�سوق اللبنانية عرب
تنفيذ عدد من امل�شاريع.
وا�شار مدير امل�ؤ�س�سة املهند�س حممد قا�سم كحيل يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» اىل ان «امل�ؤ�س�سة نفذت عدداً من امل�شاريع
متيز
املهمة يف منطقة اجلنوب» ،ولفت اىل ان عمل امل�ؤ�س�سة ّ
بالإلتزام وامل�صداقية ،ما ع ّزز ثقة املتعاملني معها اىل حد كبري».

تراجع القطاع

واعترب كحيل انه «يف ظل الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�شهده
لبنان و�سيطرة حالة اجلمود على ال�سوق العقارية� ،شهدت حركة
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وك�شف كحيل ان حالة اجلمود التي �شهدها القطاع العقاري
يف ال�سنوات االخرية دفعت امل�ؤ�س�سة اىل التو�سع والتوجه نحو
الأ�سواق اخلارجية ال �سيما اىل الدول العربية والأفريقية.
واعلن ان امل�ؤ�س�سة حققت جناح ًا كبرياً يف تلك اال�سواق على رغم
ان طبيعة العمران والهند�سة تختلف عن الطريقة التي يتم العمل
به يف لبنان.
واو���ض��ح ان امل�ؤ�س�سة تعمل حالي ًا يف �سوق ال��ع��راق وغانا
وابيدجان  ،وقريب ًا �ستنطلق نحو ا�سواق اخرى ت�أتي يف طليعتها
�سوق الكونغو.

جهوزية تامة

وك�شف كحيل ان توجه ال�رشكة نحو ال�سوق اخلارجية مل يجعلها
تن�سحب من ال�سوق اللبنانية ،ال بل امل�ؤ�س�سة ال تزال موجودة يف
لبنان ب�إنتظار انتهاء حالة الركود التي ي�شهدها ال�سوق ،وهي
جاهزة لتنفيذ م�شاريع كبرية كما عهدها زبائنها منذ ت�أ�سي�سها.
ولفت اىل ان امل�ؤ�س�سة تعمل ب�شكل م�ستمر على تلبية حاجات
ال�سوق ،ما يبقي طبيعة امل�شاريع التي ت�ستلمها رهن ال�سوق
واجتاه حركة الطلب على العقارات وطبيعتها.
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل عمل امل�ؤ�س�سة� ،أكد
كحيل ان امل�ستثمرين اللبنانيني اعتادوا على مواجهة ال�صعاب
وتخطيها مهما كان حجمها ،وبالتايل العمل يف امل�ستقبل
�سيبقى من�صب ًا على ال�صمود يف هذه املرحلة احلرجة اىل حني
تبدل الأو�ضاع و�إنتعا�ش القطاع .ولفت اىل ان « م�سرية م�ؤ�س�سة
ّ
حممد قا�سم كحيل �ستبقى م�ستمرة ال �سيما انها انفتحت على
يعو�ض عن حالة اجلمود
الأ�سواق اخلارجية ب�شكل كبري ما ّ
املوجودة يف لبنان».
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E-mail: info@kalildesign.com
Website: www.kalildesign.com

Lebanon - Nabatieh - Sabbagh St.
Khayat Center - 1st Floor

Tel: 961 7 765709
Mob: 961 71 877077 - 961 3 096943

مقابلة
 .. MASخطوات واثقة على طريق النجاح

صالح :التحديات كثيرة
لتنمية العمل وتقويته .وك�شف يف هذا الإط��ار ،ان القرو�ض
املتاحة لل�صناعيني لي�ست مي�سرّ ة بالكامل ،بل هناك �رشوط
كثرية قبل نيلها قد ال تكون متوفرة يف كثري من الأحيان.
وقال« :ك�شاب تخرج من اجلامعة ودخل �سوق العمل من خالل
عمله اخلا�ص ال بد ان تواجهنا م�شاكل ال�سيولة ،فطوحاتي كبرية
حيث �أخطط لإن�شاء م�صنع حديث ذو قدرة انتاجية عالية ،يفتح
امامنا ابواب اال�سواق اخلارجية على م�رصاعيها .ف�صناعتنا
ذات جودة عالية ،ونتواجد حالي ًا يف عدة ا�سواق خارجية ،ما
يعني اننا خطونا خطوات متعددة يف طريق النجاح الذي �أ�ؤمن
ان � MASستحققه عاج ًال ام �آج ًال».

كلفة اإلنتاج

خالل اعداده لأطروحة تخرجه من اجلامعة ،ابتكر
مدير �رشكة  MASاملهند�س حممد �صالح �آالت
وحفارات حلفر �آبار املياه.
اال ان عمل �صالح هذا مل يبقَ جمرد اطروحة
جامعية ،بل حت ّول اىل عمل منظّم يف �إطار
�رشكة  MASالتي ما لبثت ان اثبتت تواجدها يف
الأ�سواق اللبنانية كما اخلارجية .فبعد تخرجه
ويف عام � ،2013أ�س�س �صالح ال�رشكة وانطلق يف
عامل الأعمال.
دون �شك ،الطريق الذي �سلكه �صالح لي�س �سه ًال ،بل على العك�س
ت�شوبه حتديات كثرية مل تثنِ �صالح عن خو�ض جتربته ،فهو
ككل �صناعي لبناين مقدام� ،شجاع ،جريء.

طريق النجاح

وفق ًا ل�صالح� ،صعوبات كثرية تواجه عمل �رشكة  MASي�أتي يف
طليعتها غياب دعم الدولة ال �سيما جلهة ت�أمني ال�سيولة املطلوبة
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واعترب �صالح ان ارتفاع كلفة االنتاج يف لبنان مع�ضلة يجب
معاجلتها ،اذ ان كلفة اليد العاملة مرتفعة مقارنة مع دول
املنطقة ،كما ان �صناعة حفارات الآبار حتتاج اىل كميات كبرية
من احلديد الذي ن�ضطر لإ�سترياده من اخل��ارج ما يرفع كلفة
انتاجنا اكرث وي�ؤثر �سلب ًا على قدراتنا التناف�سية يف اال�سواق.
واكد ان ارتفاع كلفة الإنتاج ال ميكن ان تقف عائق ًا �أمام جناح
 MASاذ ان اجلودة التي تقدمها تبقى الأ�سا�س يف بناء عالقات
ويثقة مع الزبائن.
ت�صدر حالي ًا انتاجها اىل بع�ض البلدان العربية
واعلن ان ّ MAS
والأفريقية .وك�شف انه من املمكن ان يكون لـ MASخطة للتو�سع
يف الأ�سواق اخلارجية اذا ما �سنحت الفر�صة بذلك.

دعم الدولة

ويف رد على �س�ؤال ،ا�ستغرب �صالح عدم دعم الدولة للقطاع
ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يت�سم بها وقدرته
على خلق فر�ص عمل وما يحمله ذلك من تداعيات ايجابية على
ال�صعيدين الإقت�صادي والإجتماعي.
واعترب ان لبنان قادر على ان ي�صبح بلد �صناعي ،بعك�س ما
يحاول البع�ض �إ�شاعته .فلبنان لي�س بلداً �سياحي ًا فح�سب ،امنا
بلد ميلك ر�أ�سمال ب�رشي كبري ومميز جداً ،ما يح ّتم على اجلميع
بذل اجلهود لتوظيفه ،اذ ان هذا الكادر يعمل يف جماالت عدة
خارج لبنان ويظهر عن مهنية كبرية يف اداءه.
ودعا احلكومة اىل خطة تنه�ض بالقطاع ال�صناعي عرب حتديد
بنود تلبي حاجاته وت�ؤمن الدعم املطلوب لل�صناعيني.
واعرب �صالح عن تفا�ؤله مب�ستقبل  ،MASفعلى الرغم من غياب
الدعم مع�ضلة يحاول ال�صناعيون معاجلتها منذ �سنني ،لكنهم
متكنوا من حتقيق جنحات كبرية على �صعيد املنطقة والعامل،
ويبقى الأمل قائم ًا على ان تكون  MASاحدى ال�رشكات التي
تتخطى كل ال�صعوبات وتنطلق رافعة �شعار «�صنع يف لبنان»
يف مناطق خمتلفة يف العامل».
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العاقبية ،طريق �صيدا � -صور  -تلفون961 78 828281 :

مقابلة
مؤسسة الحايك  ..مسيرة متواصلة من التطور والتوسع

الحايك :خدماتنا تم ّيزنا

ميزات تناف�سية �إىل خدماتنا وجعلنا مق�صداً للكثري من
التميز يف عامل العمران».
الزبائن الباحثني عن
ّ
متيز خدماتها ،حر�صها على
اىل
إ�ضافة
ورد جناح ال�رشكة� ،
ّ
بناء �أف�ضل العالقات مع زبائنها والإيفاء بالتزاماتها على
�أكمل وجه ،وهو ما جعلها مق�صداً لكربيات ال�رشكات يف لبنان
تتعهد �أعمال العمران والبناء.
التي ّ

تراجع إقتصادي

«تو�سع وتطور» هو عنوان م�سرية �سلكتها
م�ؤ�س�سة احلايك على مر �أعوام متعددة ،فمن
ت�صنيع املجايل انتقلت �إىل تلبي�س احلجر وتنفيذ
الديكورات اخلارجية والداخلية.

و�أع��رب احلايك عن قلقه من ح��ال الرتاجع التي ي�شهدها
الإقت�صاد اللبناين التي من دون �شك �ستنعك�س ركوداً وجموداً
يف الأ�سواق و�ستطاول تداعياته ال�رشكات العاملة يف ال�سوق.
وا�ستغرب عدم دعم احلكومة للقطاع ال�صناعي على الرغم من
الأهمية الإقت�صادية التي يت�سم بها وما يقدمه من فر�ص عمل
من �شانها احلد من البطالة وتخفي�ض م�ستويات الهجرة .ودعا
احلكومة �إىل اعتماد خطة تنه�ض بالقطاع ،وتع ّزز ح�ضوره
يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية على ال�سواء.
ورد احلركة والنمو العمراين �إىل وجود املغرتبني الذين ال
َّ
يزالون ي�ضخون الأم��وال يف الإقت�صاد اللبناين ما يجعل
القطاع يف حال من الإزدهار امل�ستمر .وقال« :بات الإغرتاب
اللبناين املنت�رش يف �أنحاء العامل كافة ي�شكل ثروة للبنان،
فبعد الأزمات املتالحقة التي �أملت بلبنان ،ا�صبح الإقت�صاد
اللبناين يرتكز ب�شكل كبري على الإ�ستثمارات الإغرتابية
و�إقامة امل�شاريع يف كافة القطاعات كافة ،بالإ�ضافة �إىل
حتويالت املغرتبني لأهلهم».
وام��ل «�أال يحمل االنخفا�ض ال��ذي ت�شهده �أ�سعار النفط
واال�ضطربات التي ت�شهدها العديد من ال��دول �أي تراجع
لتحويالت اللبنانيني �إىل �أهلهم� ،إذ �إن هذا الرتاجع �إن ح�صل،
�ستكون له ت�أثريات �سلبية وكبرية ج��داً وال �سيما يف ظل
الرتاجع الدراماتيكي الذي يعي�شه الإقت�صاد اللبناين».

وفق ًا ملدير امل�ؤ�س�سة حممد احلايك �إن التطور الذي �شهدته
امل�ؤ�س�سة �ساهم يف تو�سعها �إىل حد كبري وهو ما جعلها تتعامل
مع �رشيحة وا�سعة من الزبائن حر�صت على
نيل ثقتهم وك�سب والئهم.
ما يميّز مؤسسة
مييز م�ؤ�س�سة احلايك هو
ّ
و�شدد على �أن ما ّ
ومن
��ور
ك
��
ي
��د
ل
ا
مهند�سي
�ضمها ل��ع��دد م��ن
الحايك هو ضمّها لعدد
خمت�صني يف احل��ف��ر ال��دق��ي��ق وال��زخ��رف��ة
من مهندسي الديكور
الرومانية واحلديثة».

االهتمام بالجمالية

وقال احلايك« :اجلمالية �أ�صبحت حتتل ق�سم ًا
مهم ًا من اهتمام الأ�شخا�ص ،ولذلك نرى
�أن عمل الزخرفة واحلفر على احلجر �أ�ضاف
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ومن مختصين في
الحفر الدقيق والزخرفة
الرومانية والحديثة
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تخطي التحديات

ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
ال�صناعي وعمل م�ؤ�س�سة احلايك ،قال« :مل يعد
خافي ًا على �أحد الكم الهائل من التحديات التي
يتخبط بها القطاع ال�صناعي والتي تواجهها
ّ
ال�رشكات بحزم كبري .نعم الواقع �صعب ،لكني
�أ�ؤمن �أننا وكل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية �سنتابع
م�سرية تو�سعنا و�سنوا�صل حتقيق معدالت
منو جيدة .فال�صناعيون اللبنانيون معروفون
بتخطيهم لل�صعاب وع�شقهم للمغامرة وحدّة
ذكائهم التي جتعلهم ي�سجلون النجاح تلو
الآخر متخطني كل ال�صعاب».

احلايـــــك
للرخام والغرانيت
�شعاير ،دراج ،جمايل ،ترابيع ،كرمي
مورفيل ،بوتت�شينو

ال�صرفند �أوتو�سرتاد �صيدا �صور
هاتف961 3 860300 - 3 780731 :

abbas_chmaisani@hotmail.com - www.newdecore.com

Nabatiyieh,
Majaeoun Street,
Near Al Farah Library
Tel: 961 3 761909
961 7 761558

�رشكة معر�ض مواد البناء

BMA

تالوين خ�شب
دهانات نارية
دهانات بولرييتان
وبولي�سرت
بويا زيتية
طر�ش على �أنواعه

ديكورات على �أنواعها
دهانات خارجية
مابلك�سني ،بو�رشد
موانع ن�ش
�ؤيبوك�سي
بودرة فرنية

�صور  -طريق عني بعال
تلفون - 961 7 - 430244 :موبايل961 371 773303 :

م.م.�شركة �ضوتك �ش
Dawtec Co. sarl

 بعبدا2000887 :رقم ال�سجل التجاري
 و�سام �ضو:املفو�ض بالتوقيع

C.R.: 2000887 Baabda
Authorized Signature : Wissam daw

الن�شاط

ACTIVITY

Solar Energy / طاقة شمسية
ADDRESS

° ‘

”

° ’

العنوان

” :املــوقع

Location: N: 33 51 47.27 - E: 35 31 48.13

Mount Lebanon - Baabda - Furn El Chebback
Elias El-Hourawi - Semaan Rizkallah Bldg.
Tel: 961 1 288688 - 70 288688 - Fax: 961 1 288688

 فرن ال�شباك-  بعبدا- جبل لبنان
 بناية �سمعان رزق اهلل- �شارع اليا�س الهراوي
961 1 288688 : فاك�س- 961 1 288688 - 70 288688 :هاتف

E-mail : dawtec@dawtec.com - Website : www.dawtec.com

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت
نقابة مقاويل الأ�شغال العامة والبناء

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

Instantaneous Water Heater Non electriv, Solar /  طاقة شمسية،مسخانات فورية للماء غير كهربائية
Energy

84.19.19.00

ITEMS

Solar Heater Tanks / قناني سخانات الطاقة الشمسية
Non Electrical & Lighting Fixtures, Solar EnergyLight /  إنارة على الطاقة الشمسية،أجهزة أنارة غير كهربائية

H.S Code

84.19.90.00
94.05.50.00

961 5 491013 : فاك�س- 961 5 491111 : هاتف-  جانب املطار- بريوت
beirut@moussawitrade.com www.moussawitrade.com

مقابلة
 .. Karam Stonesمسيرة نجاح

كرم :خططنا التوسعية رهن اإلستقرار
عام  ،2002اب�رصت  Karam Stonesالنور
لتبد�أ م�سرية جناح قوامها اجل��ودة العالية
والتو�سع امل�ستمر .فبعد ان عملت يف ال�سوق
اللبنانية يف �صناعة خمتلف انواع الأحجار
الوطنية ،عمدت ،وفق ًا خلطة تهدف لتو�سيع
رقعة الزبائن املتعاملني معها ،اىل ا�سترياد
جمموعة وا�سعة من الأحجار والرخام من
ايطاليا وم�رص.
وا�شار مدير  Karam Stonesكارلو كرم يف
حديث مع “ال�صناعة والإقت�صاد» ان “كرم
�ستونز عملت على مر  14عام ًا على مواكبة
حاجات الزبائن وتلبيتها ،ما اك�سبها ثقتهم
ووالئهم ال �سيما انها تويل لعالقاتها معهم
اهتمام ًا كبرياً .ف�إ�ضافة اىل حر�صها على
تقدمي منتجات عالية اجل���ودة ،جتعل من
امل�صداقية والإلتزام بالتعهدات ا�سا�س ًا لهذه العالقات».
ولفت اىل ان “الرتاجع الذي ي�شهده الإقت�صاد اللبناين انعك�س
يتميز الطلب ب�ضعف كبري
على عمل القطاع ب�شكل كبري ،اذ
ّ

نتيجة الركود امل�سيطر على ال�سوق».
و���ش��دد على �أن “�أمام Karam Stones
العديد من اخلطط التو�سعية ال �سيما على
�صعيد طرح منتجات جديدة ،اال ان تنفيذ
هذه اخلطط يبقى رهن عودة الإ�ستقرار اىل
البلد وانتعا�ش ال�سوق» .وق��الKaram « :
 Stonesعلى جهوزية تامة ملواكبة اي
تطور يطر�أ يف ال�سوق ،حيث تت�ضمن خططها
ّ
تطوير املعدات وحتديثها ،وا�ضافة انواع
جديدة من الأحجار من املتوقع ان تالقي
ا�ستح�سان ًا كبرياً من الزبائن».
ولفت اىل وج��ود جمموعة من التحديات
تواجه القطاع ال�صناعي ،يبقى ابرزها
مزاحمة الإنتاج الأجنبي لل�صناعة الوطنية،
ففي حني من املفرت�ض ان يكون الدعم
متوفر للإنتاج اللبناين ليتمكن من املناف�سة يف ال�سوق ،ن�صطدم
بواقع �صعب اذ يخ�ضع الإن��ت��اج امل�ستورد لر�سوم جمركية
منخف�ضة متكنه من املناف�سة يف الأ�سواق اىل حد كبري».

كـــــرم �ستونـــــز Karam Stones
حجر جزيني ،رخام وطني ،و�أجنبي على �أنواعه

جزين  -منطقة عدو�س  -املدينة ال�صناعية
تلفون961 3 780480 - 961 3 982450 - 961 7 - 780480 :

مقابلة
فواز لأللمنيوم  17 ..عام ًا من النجاح

فواز :نواكب التطور
�أب�رصت �رشكة فواز للأملنيوم النور عام  ،1999لت�سري على
طريق التطور والتو�سع ،حيث �شهدت املنتجات التي تقدمها
تطوراً م�ستمراً على مدى  17عام ًا .فوفق ًا ملدير ال�رشكة خليل
فواز عملت ال�رشكة ب�شكل م�ستمر على مواكبة التطور وكل جديد
يطر�أ يف جمال �صناعتها .وك�شف �أن عمل ال�رشكة انطلق مع
�صناعة الأبواب وال�شبابيك واملطابخ ،ومن ثم تطور ب�شكل كبري
حتى �أ�صبح اليوم ي�ضم �صناعة وتركيب الأ�سقف امل�ستعارة
و�صناعة ال�ستائر الزجاجية وواجهات ال�سيكوريت .واعترب �أن
ال�رشكة مت ّكنت من نيل ثقة زبائنها عرب التزامها امل�صداقية مع
زبائنها� ،إذ عملت طيلة �سنوات عملها على تقدمي �أعلى م�ستويات
اجلودة يف منتجاتها ،وعمدت �إىل الإيفاء بالتزاماتها.

تخطي الصعوبات

ولفت خليل �إىل وجود عدة حتديات تواجه عمل ال�رشكة ،وك�شف
�أن ال�رشكة وانطالق ًا من �إميان القيمني عليها ب�أهمية القطاع
ال�صناعي اللبناين ،عمدت �إىل تخطي هذه ال�صعوبات ومواجهتها.
ودعا الدولة �إىل دعم القطاع ال�صناعي نظراً ملا يت�سم به من �أهمية
و�شدد على �رضورة �ضبط الأ�سواق
خا�صة بالن�سبة �إىل الإقت�صادّ .
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ن
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Fawaz Factory
for Industrial Aluminium
ديكور ومنجور أملنيوم ،أبواب ونوافذ وعتاب األبواب
من املنيوم ،مطابخ معدنية ،زجاج سيكوريت

لبنان اجلنوبي � -صور  -تبنني  -طريق عام بنت جبيل
مبنى امل�ؤ�س�سة  -هاتف961 3 654473 - 7 326319 :

منع ًا للم�ضاربات الناجتة
ع���ن ب��ع�����ض ال��ف��و���ض��ى يف
القطاع ،حيث تعمل م�صانع
ب�شكل غري �رشعي فتتهرب
م���ن ال��ر���س��وم وال����ضرائ��ب
وتعمل على تخفي�ض الأ�سعار
ب�شكل كبري ،ما يلحق �رضراً
بال�رشكات التي تعمل ب�شكل
قانوين ويفقد منتجاتها قدراتها التناف�سية لناحية الأ�سعار.
كما � ّأكد على �رضورة حماية �صناعة الأملنيوم من الإكتواء بنار
املناف�سة الأجنبية التي قد ت�ضع ،لي�س �صناعة الأملنيوم فح�سب
�إمنا القطاع ال�صناعي ب�أكمله يف دائرة اخلطر الكبري.
و�أع��رب عن قلقه من حال الرتاجع التي ي�شهدها الإقت�صاد
اللبناين والتي ترتجم ركوداً و�شل ًال يف الأ�سواق ي�ضعف الطلب
ويحد من منو وتو�سع ال�رشكات .ور�أى �أن ال�صناعيني اللبنانيني
متكنوا من ت�سجيل جناحات كثرية رغم ال�صعوبات الكثرية التي
واجهتهم ومن دون �شك �سيتمكنون من تخطي هذه الأوق��ات
ال�صعبة التي حتمل لهم �إرباكات كثرية.

النعيم للصخور والبناء  ..عنوان الجودة

كوثراني :لحماية القطاع
�رشعت �أم��ام �رشكة النعيم
«اجل��ودة العالية» ّ
لل�صخور والبناء �أبواب الأ�سواق اخلارجية ،حيث
تعمل ال�رشكة على ت�صدير منتجاتها �إىل هذة
الأ�سواق وال �سيما الأ�سواق الإيطالية وال�صينية
والأمريكية.
وفق ًا ملدير ال�رشكة حممد كوثراين تعمل ال�رشكة
بجد منذ ت�أ�سي�سها على حجز مكان مرموق بني
ال�رشكات العاملة يف قطاع مواد البناء ،وقد جنحت
يف ذلك من خالل ك�سب ثقة زبائنها ووالئهم
عرب اجلودة العالية التي تقدمها يف منتجاتها
وحر�صها الدائم على الإيفاء بالتزاماتها.

إغراق األسواق

وك�شف كوثراين عن جمموعة كبرية من التحديات التي تواجه
عمل امل�ؤ�س�سة ،وال �سيما �إغراق الأ�سواق باملنتجات امل�ستوردة
التي تناف�س ب�شكل كبري الإنتاج املحلي .وق��ال« :الإتفاقات
الثنائية املوقعة بني الدول العربية حتمل تداعيات �سلبية كثرية
على القطاع ال�صناعي ،ففي جمال مواد البناء يتعر�ض الإنتاج

املحلي ملناف�سات �رش�سة من الإنتاج الأجنبي
وال �سيما العربي نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج يف
لبنان وعدم توفر �أي �آلية دعم �أو حماية للقطاع
من احلكومات اللبنانية».
و�أ�ضاف« :امل�صانع اليوم قد تكون يف خطر،
تروج للإنتاج
مع انت�شار �صاالت العر�ض التي ّ
امل�ستورد ما ي�سلط ال�ضوء على �رضورة حترك
�رسيع من قبل الدولة ي�ضع يف �أولوياته رفع
ال��ر���س��وم اجلمركية على الإن��ت��اج امل�ستورد.
فالإنتاج املحلي يتمتع بجودة عالية متكنه
من املناف�سة ب�شكل كبري� ،إال �أن �سعر الإنتاج
امل�ستورد املنخف�ض يق�ضي على ق��درات املنتجات اللبنانية
التناف�سية ويعر�ضها للك�ساد ويحد من فر�ص منو ال�رشكات».
ويف رد على �س�ؤال حول خطط تو�سعية لل�رشكة ،ك�شف كوثراين
جممدة يف ظل عدم تو ّفر احلماية للقطاع.
عن �أن هذه اخلطط ّ
و�أعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل ال�رشكة كون �سعي القيمني عليها
نحو الأف�ضل ال ميكن �أن يتوقف وبالتايل ف�إن م�سرية التطور
والتو�سع �ستبقى م�ستمرة ال حمالة.

النعيم لل�صخور والبناء

الداوودية  -طريق املروانية  -تلفون:

961 7 260380 - 3 747250

�رشكة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Indu

مراجل بخارية وكافة الإن�شاءات املعدين

)٦( ٤٦١٤
٩٦١ )٣

ADDRES

461416 - F

Email : AB

Sabsaby For Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

 لبنان ال�شمايل-  دير عمار- طرابل�س
961 )6( 461415 - 461416 :هاتف
961 )6( 461417 :فاك�س
961 )3( 367673 - 709745 - 666733 :خليوي

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416
Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733

E-mail:contact@sabsabi-industry.com
abed@sabsabi-industry.com
abed_sabsaby@hotmail.com
Website: www.sabsabi-industry.com

مو�ضوع المفرو�شات

المعاناة كبيرة وتعديل القوانين حاجة ّ
ملحة
«المزاحمة» ع ّلة قطاع المفروشات

�أب�رصت �صناعة املفرو�شات النور يف لبنان
منذ عقود طويلة ك�صناعة خفيفة تنجز
يف البيوت واخل��ان��ات ،وت��ب��اع يف حمال
��ار قد �أخ���ذوا املبادرة
خم�ص�صة ك��ان جت ً
الأوىل يف فتحها.
تعترب �صناعة امل��ف��رو���ش��ات ال��ي��وم من
ال�صناعات العريقة التي عرفت يف ال�سنوات
الأخ�يرة نه�ضة مرموقة وح��ازت ن�صيبها
من ازدهار �صناعة البناء والعمران .ويتميز
�إنتاجها مب�ستوى ع��الٍ من الإب���داع يربز
ب�صورة خا�صة يف �صناعة املفرو�شات
اخل�شبية وخا�صة يف عمليات حفر الر�سوم
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الفنية الدقيقة على املفرو�شات القدمية
الطراز.

 3فئات

ويتوزع �إنتاج �صناعة املفرو�شات على
ويق�سم �إىل ثالث فئات
� 29سلعة خمتلفة،
ّ
رئي�سية.
الفئة الأوىل :املفرو�شات اخل�شبية وت�ضم
خمتلف �أن���واع الأث���اث امل��ن��زيل م��ن غرف
ن��وم وغ���رف ط��ع��ام و���ص��ال��ون��ات ومقاعد
و�أرائ��ك وغريها .كما ت�ضم خمتلف �أن��واع
املفرو�شات املكتبية من مقاعد و�أرائ��ك
190

وط����اوالت خم�ص�صة ل�ل�أع��م��ال الإداري����ة
وط���اوالت خم�ص�صة لأع��م��ال امل�صارف
والطاوالت ذات اال�ستعماالت اخلامية كتلك
املخ�ص�صة لأجهزة التلك�س والكمبيوتر،
�إ�ضافة �إىل الأثاث املخ�ص�ص للمطابخ.
الفئة الثانية :املفرو�شات املعدنية وت�ضم
مفرو�شات املكاتب واملدار�س ،املفرو�شات
املخ�ص�صة لإ�ستخدامات طبية ،املفرو�شات
املخ�ص�صة للمطابخ ،املفرو�شات املخ�ص�صة
لإ�ستعماالت معينة كالكرا�سي املخ�ص�صة
ل�صالونات احلالقة.
الفئة الثالثة :ح��وام��ل ح�شايا ل�ل�أ��سرة

واقعا �صعب ًا بعد �أن حمت القوانني ال�صادرة
عام  1995التجار و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
على ح�ساب ال�صناعيني� ،إذ يزاحم الإنتاج
الأجنبي الإنتاج املحلي ب�شكل كبري جداً يف
ظل غالء �أ�سعار املواد الأولية واليد العاملة
يف لبنان.

سبل المعالجة

رسم بياني يظهر توزع مصانع قطاع المفروشات
على المحافظات اللبنانية

 % 17.03عدد مصانع
المفروشات إلى إجمالي
عدد المؤسسات الصناعية
في لبنان
 544هو عدد مصانع
قطاع المفروشات في
لبنان في نهاية عام 2015
(مراتب) وت�ضم فر�شات من رفا�ص و�إ�سفنج.

دور بارز في اإلقتصاد

ي�ؤدي قطاع �صناعة املفرو�شات دوراً بارزاً
يف الإقت�صاد الوطني ،نظراً ملا متيز به من
جودة وذوق ،وملا ُعرف به اللبنانيون من
قدرة على االبتكار والإبداع.
وت���أت��ي �صناعة املفرو�شات يف املرتبة
الثانية يف ال�سلم الهرمي لل�صناعة اللبنانية
من حيث عدد امل�ؤ�س�سات� ،إذ تبلغ ن�سبة عدد
م�صانع املفرو�شات � % 17.03إىل اجمايل
عدد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف لبنان.

وي�شري الإح�����ص��اء امل��ي��داين لإدارة دليل
امل�ؤ�س�سات وال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
�إىل �أن ع��دد م�صانع قطاع املفرو�شات
يف لبنان ،يف نهاية عام  ،2015بلغ 544
م�صنعاً ،بزيادة  80م�صنع ًا عن �إح�صاء
 ،2013ويحتل القطاع املرتبة الثالثة بني
القطاعات ال�صناعية الأخ���رى من حيث
العدد.
وترتكز م�صانع املفرو�شات يف لبنان يف
ال��درج��ة الأوىل يف حمافظة جبل لبنان
وحول العا�صمة ب�يروت .وتتوزع م�صانع
هذا القطاع على املحافظات اللبنانية كما
يلي :جبل لبنان  ،305لبنان ال�شمايل ،102
لبنان اجلنوبي  ،41بريوت  ،36البقاع ،37
النبطية  ،15عكار  ،5بعلبك الهرمل .3

المنافسة األجنبية أبرز التحديات

بقيت �صناعة املفرو�شات خ�لال احلرب
الأهلية وحتى �أوائ��ل الت�سعينيات بحال
جيدة نتيجة احلماية التي كانت توفرها لها
الدولة ،ف�شهدت ازدهارا وا�سعا حيث كانت
تعتا�ش من ريعها �آالف العائالت �إذ مل
يكن يقت�رص ت�رصيف الإنتاج على الأ�سواق
اللبنانية ،بل كان ي�صدر ق�سم كبري منه �إىل
اخل��ارج� .إال �أن القوانني التي �أ�صدرت يف
منت�صف الت�سعينيات �سمحت للتجار ب�إغراق
الأ�سواق باملفرو�شات الأجنبية ،ففا�ضت
الأ�سواق اللبنانية باملفرو�شات الأجنبية
من كل بلدان العامل ،ك�أندوني�سيا وماليزيا
وتعطلت امل�صانع املحلية.
وال�صني وغريهاّ ،
حالياً ،يعي�ش قطاع �صناعة املفرو�شات
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يف ظل هذه التحديات ،ال بد للقطاعات
التي تعتمد على الت�صاميم واحلرف الفنية
ذات القيمة امل�ضافة كقطاع املفرو�شات،
من تفعـيل عملها و�إن�شاء كوادر جمـاعية
مبا ي�ضمن ا�ستمراريتها وازدهارها .كما
يحتاج القطاع اىل قوانني وت�رشيعات
ت���ؤم��ن حمايته لتتمكن م��ن مواجهة
التحديات ال�صعبة التي تواجه ال�صناعة
اللبنانية.
وت�شري م�صادر مطلعة �إىل �أن �أهم ما يحتاج
�إليه قطاع املفرو�شات ،درا�سة تعالج م�شاكله
وحتدثه على �أن ت�أخذ بعني الإعتبار:
ّ
�أوال -خف�ض كلفة االن��ت��اج ع�بر جتهيز
امل�صانع باملكننة احلديثة ،ما ي�سلط ال�ضوء
على التمويل امل��دع��وم بفوائد خمف�ضة
وفرتات �سماح و�آجال طويلة الأمد .وجتدر
الإ���ش��ارة �إىل وج��ود حوافز عديدة لت�أمني
هذا النوع من القرو�ض عرب برامج متويلية
مدعومة م��ن م����صرف لبنان وغ�ي�ره من
امل�ؤ�س�سات املانحة.
ث��ان��ي��ا -ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ت���زام اجل����ودة
وامل��وا���ص��ف��ات ،م��ن خ�لال تنظيم دورات
ت��دري��ب��ي��ة ت�شمل �أ���ص��ح��اب امل�ؤ�س�سات
والعاملني فيها على حد �سواء ،مع العمل
ع��ل��ى �إع��ط��اء ال��ع��م��ال احل��واف��ز الكافية
لال�ستمرار يف امل�ؤ�س�سة ،وخ�صو�صا بعد
ت�أهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءاتهم العملية
والفنية.
ثالثا -اال�ستقرار يف الت�سويق عرب �إيجاد
�أ���س��واق جديدة ميكن ت�أمينها بالتوا�صل
مع املغرتبني ،مع ��ضرورة �إح���داث نقلة
نوعية يف الت�سويق من خالل �إط�لاق ا�سم
جت��اري على امل�ؤ�س�سة ،واال�ستفادة من
�شعار «�صنع يف لبنان» لأنه يبقى عالمة
للجودة والإن��ت��اج اجليد ،وو�ضع كتالوغ
خا�ص مبنتجات امل�ؤ�س�سة مع مميزاتها
و�أ�سعارها واح�ترام مهل الت�سليم و�إمكان
التوا�صل بالربيد الإلكرتوين وامل�شاركة يف
املعار�ض.
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�صادرات المفرو�شات

السوق العربية سوق رئيسية لصادرات المفروشات:
السعودية في المرتبة األولى تليها قطر ثم اإلمارات

كما معظم ال�صناعات اللبنانية ،متكنت
�صناعة املفرو�شات من غزو الأ�سواق
اخل��ارج��ي��ة بعد �أن ��شرع��ت �أب��واب��ه��ا
�أمامها نتيجة اجلودة واجلمالية التي
تتمتع بها.
ووفق ًا لإح�صاءات اجلمارك اللبنانية،
متثل الأ�سواق العربية �سوق ًا �أ�سا�سية
ت�ستقبل �صادرات املفرو�شات اللبنانية،
وي�أتي يف طليعة هذه الأ�سواق ال�سوق
ال�سعودية ،والإم��ارات��ي��ة ،والقطرية،
والعراقية ،والكويتية ،وال�سورية .كما
نالت الأ���س��واق الأفريقية ح�صة من
���ص��ادرات املفرو�شات اللبنانية وال
�سيما يف ع��ام  ،2014حيث احتلت
�أ�سواق �ساحل العاج والكونغو �إحدى
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�أه��م الأ���س��واق امل�ستقبلة ل�صادرات
لبنان من املفرو�شات.

عام 2012

بلغت �صادرات املفرو�شات عام ،2012
 74959الف دوالر ،واحتلت ال�سعودية
املرتبة الأوىل بني الدول امل�ستوردة� ،إذ
ا�ستوردت ما قيمته  18,319الف دوالر
�أي م��ا ن�سبته  % 24م��ن جممل قيمة
�صادرات املفرو�شات خالل العام .وحلت
الأردن يف املركز الثاين �إذ ا�ستوردت ما
قيمته  8,686الف دوالر� ،أي ما ن�سبته 12
 .%وجاءت قطر يف املركز الثالث حيث
ا�ستوردت بقيمة  6,007الف دوالر �أي
ما ن�سبته  ،% 8تلتها الإمارات والعراق
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اللتان ا�ستوردتا بقيمة  4,675الف
دوالر و  4,129على التوايل لت�ساهم كل
منهما مبا ن�سبته  % 6من قيمة جممل
ال�صادرات .هذا وحلت �سورية والكويت
يف املرتبة ال�ساد�سة� ،إذ ا�ستوردتا بقيمة
 2,694الف دوالر و  2,642الف دوالر �أي
ما ن�سبته  % 4من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2013

ويف ع��ام  ،2013بلغت قيمة �صادرات
امل��ف��رو���ش��ات  88864ال��ف دوالر� ،أي
ب�إرتفاع  % 1.8مقارنة بالعام .2012
واح��ت��ل��ت ال�سعودية امل��رك��ز الأول يف
الدول امل�ستوردة للمفرو�شات يف لبنان
وبلغت قيمة ال�صادرات �إليها 18585

الف دوالر� ،أي ما ن�سبته  % 23من جممل
قيمة �صادرات العام .وحلت الإمارات يف
املركز الثاين �إذ بلغت قيمة م�ستورداتها
 7166ال��ف دوالر لت�شكل م��ا ن�سبته 9
 %من قيمة ال�صادرات� .أما قطر ف�أتت
يف امل��رك��ز الثالث حيث ا���س��ت��وردت ما
قيمته  6548الف دوالر لت�شكل  % 8من
جممل قيمة �صادرات املفرو�شات� .أما
الأردن فقد حلت يف املركز الرابع حيث
بلغت قيمة ال�صادرات اليها  5507الف
دوالر �أي ما ن�سبته  % 7من جممل قيمة
امل�ستوردات .و�أت��ت �سورية يف املركز
اخلام�س مب�ستوردات من مفرو�شات لبنان
بلغت قيمتها  4381الف دوالر و�شكلت ما
ن�سبته  % 5من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2014

بلغت قيمة �صادرات املفرو�شات عام
 88864 ،2014الف دوالر �أي ب�إرتفاع
طفيف ن�سبته  .% 0.09وحافظت
ال�سعودية على مركزها يف ال�صدارة
حيث بلغت قيمة م�ستورداتها 21364
الف دوالر و�شكلت ما ن�سبته  % 24من
جممل قيمة ال�صادرات .وتقدمت قطر �إىل
املركز الثاين مب�ستوردات بلغت قيمتها
 8604الف دوالر �أي ما ن�سبته  % 10من
جممل قيمة ال�صادرات .وحلت الإمارات
يف املرتبة الثالثة �إذ ا���س��ت��وردت ما
قيمته  6382الف دوالر� ،أي ما ن�سبته 7
 %من جممل قيمة �صادرات املفرو�شات
للعام  .2014وك��ان مميزاً عام 2014
حجم ال�����ص��ادرات �إىل �ساحل العاج

البلد
السعودية
االمارات
قطر
العراق
االردن
المجموع

2012
18319
4675
6007
4129
8686
41816

رسم بياني يظهر قيمة صادرات المفروشات خالل األعوام األربعة األخيرة

التي بلغت  6325الف دوالر و�سجلت
ن�سبة مت�ساوية مع الإم���ارات (.)% 7
كما كان بارزاً احتالل الكونغو للمركز
الرابع حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها
 4353الف دوالر� ،أي ما ن�سبته  % 5من
جممل �صادرات املفرو�شات� .أما �سورية
وال��ع��راق فقد احتلتا املركز اخلام�س
حيث بلغت امل�����س��ت��وردات  3470الف
دوالر و  3196الف دوالر على التوايل
و�شكلت كل منهما  % 4من جممل قيمة
ال�صادرات.

عام 2015

ويف ع���ام ��� ،2015ش��ه��دت ���ص��ادرات
املفرو�شات تراجع ًا بلغ � % 10.8إذ بلغت
قيمة ال�صادرات  79186الف دوالر مقابل
 88864الف دوالر يف عام  .2014واحتلت

2013
18585
7166
6548
3603
5507
41409

2014
21364
6382
8604
3196
2941
42487

ال�سعودية املركز الأول حيث بلغت قيمة
م�ستورداتها  22423الف دوالر و�شكلت
ما ن�سبته  % 28من جممل ال�صادرات.
وات��ت االم��ارات يف املركز الثاين حيث
بلغت قيمة م�ستورداتها  5102الف دوالر
و�شكلت ما ن�سبته  % 6من جممل قيمة
ال�صادرات .وحلت قطر �أي�ض ًا يف املركز
الثاين بعد �أن �سجلت م�ستوردات بقيمة
 4810الف دوالر .وتناوب على املركز
الثالث كل من العراق والكونغو حيث
بلغت م�ستورداتهم  4184الف دوالر و
 3597الف دوالر على التوايل� .أما املركز
الرابع ف�ضم ثالث دول هي� :ساحل العاج،
نيجرييا ،والكويت وقد ا�ستوردت 3168
الف دوالر 3449 ،الف دوالر ،و  3273الف
دوالر على التوايل لت�شكل كل منها ن�سبة
 % 4من جممل قيمة �صادرات املفرو�شات.

2015
22423
5102
4810
4184
3316
39835

جدول يظهر قيمة صادرات المفروشات إلى أبرز الدول العربية خالل األعوام األربعة األخيرة
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المجموع
80691
23325
25696
15112
20450
165274
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مقابلة
عزالدين تكستيل  78 ..عام ًا من الجودة والثقة

عزالدين :مؤمنون بوطننا
�شكلت اجلودة العالية واملتابعة الدقيقة
لتفا�صيل العمل رفيق ًا دائم ًا لعز الدين
تك�ستيل على مدى  78عام ًا .فمع الإنطالقة
عام  1937من �سوق �رس�سق ،بد�أت م�سرية
النجاح التي كرّ�ستها ثقة الزبائن ووال�ؤهم.
كيف ال ،والقيمون على عز الدين تك�ستيل
مل يثنوا جهداً �إال وبذلوه من �أجل �إر�ضاء
زبائنهم مهما اختلفت �أذواقهم وتنوعت،
�إميان ًا منهم ب�أن «الإنتاج اجليد عامل
�أ�سا�سي يف تكري�س �صيت ح�سن ي�ضمن
الإ�ستمرارية على املدى الطويل».
و�أ�شار مدير «عزالدين تك�ستيل» جمال
ع��زال��دي��ن يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل � َّأن «�إر���ض��اء الزبائن
و�إق�تران تقدمي اجلودة الأف�ضل بال�سعر
الأن�سب كانا من �أولوياتنا منذ الإنطالقة
حتى يومنا هذا».
ولفت �إىل �أن «عزالدين تك�ستيل وب�سبب
طبيعة عمله و�إ�سترياده للمواد الأولية
ق��ادر على ال���دوام على خدمة الزبون
و�إر����ض���اء اح��ت��ي��اج��ات��ه مهما تنوعت
و�إختلفت .ففريق عمل عزالدين تك�ستيل
قادر على تقدمي ت�صاميم كثرية للزبائن
وتنفيذ �أي ت�صميم يريده الزبون».
و�أث��ن��ى على «املتابعة الدقيقة التي
يوليها فريق عمل «عزالدين تك�ستيل
ل�صناعة املفرو�شات التي متر مبراحل
كثرية حتتاج كل واحدة منها �إىل متابعة
ومراقبة ت�ضمن تقدمي �إنتاج مبعايري
جودة عالية».

خدمات الصيانة

و�شدد عز الدين على �أن «خدمات ال�صيانة
التي يقدمها عزالدين تك�ستيل كانت �سبب ًا
�أ�سا�سي ًا �أي�ض ًا يف تكري�س ا�ستمراريته� ،إذ
من �ش�أن خدمات ال�صيانة احلفاظ على
ت�ألق املنتج وجماله وبالتايل احلفاظ
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على عالقة وط��ي��دة وطويلة الأم���د مع
الزبائن».
واع��ت�بر �أن «خ��دم��ات ال�صيانة ه��ذه
حمت عزالدين تك�ستيل م��ن الإك��ت��واء
بنار املناف�سة ،وق��ال« :ج��ودة �إنتاجنا
وخدمات ال�صيانة التي نقدمها �أك�سبتنا
ميزات تناف�سية �ساعدتنا يف احلفاظ على
زبائننا و�إ�ستقطاب زبائن جدد يف ال�سوق
اللبنانية امل�شبعة مب�صانع املفرو�شات
واملحال امل�ستوردة لها».

غياب الدعم

ويف ح�ين ر�أى �أن ق���درة «ال�صناعة
اللبنانية على املناف�سة يف الأ���س��واق
اخلارجية منخف�ضة نتيجة غياب الدعم
للقطاع»� ،أ�شار عز الدين �إىل �أن «النجاح

ساهم نجاح «عز الدين
تكستيل» في لبنان في
توسعه نحو األسواق
الخارجية عبر منح شهادات
إمتياز ( )Franchiseفي
السعودية ،اإلمارات ،واألردن
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ال��داخ��ل��ي �سمح ل��ع��ز ال��دي��ن تك�ستيل
بالتو�سع نحو الأ���س��واق اخلارجية عرب
منح �شهادات �إمتياز ( )Franchiseيف
ال�سعودية ،الإم��ارات ،والأردن» .واعترب
�أن جناح �صناعة املفرو�شات يف الأ�سواق
اخلارجية يعود للذوق اللبناين الرفيع
الذي يقدم �إنتاج ًا يتمتع بجمالية خا�صة
ويجعله مرغوب ًا �إىل حد كبري».
ولفت عز الدين �إىل �أن «الرتاجع الإقت�صادي
طاول بت�أثرياته ال�سلبية قطاع املفرو�شات
ال��ذي عانى نوع ًا من الركود يف الآون��ة
الأخرية» ،ودعا «الدولة �إىل دعم القطاع
ال�صناعي وو�ضع �سيا�سات خا�صة متكنه
من الإ�ستمرار والنمو نظراً لأهميته على
ال�صعيد الإقت�صادي وال �سيما ما يطرحه
من فر�ص عمل يجهد اليوم عز الدين
تك�ستيل وال��ق��ط��اع ال�صناعي ب�أكمله
للحفاظ عليها».
وق���ال« :هام�ش الأرب���اح ال��ذي نحققه
�أ�صبح �ضيق ًا ج��داً ،لكننا و�إنطالق ًا من
�إمياننا بوطننا وب�صناعتنا ،و�إنطالق ًا
من م�س�ؤوليتنا جتاه موظفينا الذي ق�ضوا
�سنوات طويلة من عمرهم يف عزالدين
تك�ستيل نكافح لنبقى م�ستمرين ،ومن
ال����ضروري على ال��دول��ة الإل��ت��ف��ات �إىل
لتخطي هذه املرحلة».
القطاع ال�صناعي
ّ

مقابلة
 60 .. Batal Design Holdingعام ًا من النجاح والتألّق

ّ
ّ
التوسع الخارجي
مستمرون في
بطل:
وا�سعة جداً من امل�ستهلكني ،وقال« :تعمل بي –ديزاين على
تقدمي �أفخم و�أج��ود �أن��واع الأث��اث الكال�سيكي ال��ذي يحاكي
وتقدم الأثاث
املا�ضي عرب جمموعة من املنتجات اخلالدة،
ّ
الع�رصي الذي تزدان به املنازل احلديثة ،وجمموعة وا�سعة من
�أنظمة الإنارة و�إك�س�سوارات املنازل� .أما �إنرتكازا فتمثل عنوان ًا
متكام َال للأثاث وجميع �أنواع التجهيزات ،فعلى مدى عقدين
ومزودي
من الزمن �أ�ضحت �إنرتكازا واحدة من �أهم �ص ّناع
ّ
املخ�ص�ص حتت الطلب يف املنطقة� ،إذ تو ّفر منتجات
الأثاث
ّ
وخدمات كاملة ت�شمل �صناعة وتركيب املفرو�شات والرثيات
و�صناعة الأب����واب لكافة امل�شاريع
وصلت  Batal Design Holdingوغريها من التجهيزات والت�شطيبات.
متطورين،
وتدير ان�ترك��ازا م�صنعني
ّ
إلى كل شر
ائح المستهلكين م�صنع ميتد على م�ساحة � 20أل��ف مرت
مربع يف ج��درا  -لبنان ،وم�صنع �آخر
ّ
عبر التنوّع الذي تق
د
مه
مربع يف الريا�ض
مب�ساحة � 40ألف مرت ّ
لتلبية حاجة ال�سوق املحلية والإقليمية».
في إنتاجها لتالئم حاجات
تقدم «دايز � »Dazeأحدث
و�أ�ضاف « :بدورهّ ،
المستهلكين م
ه
ما
ت
ط
و
ّر
ت
�صيحات املفرو�شات الع�رصية وط��رازاً
و
يج�سد مفهوم «الب�ساطة
تنوّعت واختلفت ظروفها
جديداً من الأثاث ّ
الع�رصية» من خ�لال تقدمي  6جمموعات
مده�شة.
�ضمن �سلوك طريق التم ّيز �إ�ستمرارية Batal Design
و�شدد البطل على �أن ال ّقيمني على املجموعة يزورون املعار�ض
 Holdingعلى مدى �أكرثمن ن�صف قرن حفل بالنجاح
ويطلعوا على �أحدث
با�ستمرار ليتابعوا كل تطور يف �صناعتهم ّ
�صيحات املو�ضة ويقدموها لزبائنها .ولفت �إىل �أن «م�صانع
والت�ألق.
Batal
Design
Holding
تتميز ب���أح��دث امل��ع ّ��دات والآالت
ّ
يف خم�سينات القرن املا�ضي كانت الإنطالقة ،عندما
التكنولوجية املتطورة ،وتطلع ال�رشكة ب�شكل م�ستمر على �آخر
خطت عائلة بطل خطواتها الأوىل يف عامل �صناعة
م�ستجدات التكنولوجيا لتتب ّنى �أحدث الإبتكارات وتو ّفر لزبائنها
ّ
التو�سع
املفرو�شات ،لتبد�أ معها رواية طويلة من
املنتجات ذات املعايري العاملية واجلودة العالية».
ّ
وك�شف �أن فريق عمل  Batal Design Holdingي�ضم �إ�ضافة �إىل
والتطور مت ّثلها اليوم جمموعة Batal Design Holding
خرباء ،حرفيني يخ�ضعون دائم ًا لدورات تدريبية متكنهم من
التي ت�ضم حتت رايتها �أ�سماء رائدة يف �صناعة
تقدمي م�ستويات عالية من الأداء يف عملهم.

املفرو�شات وهي بي -ديزاين ،دايز ,بي � -أوفي�س
و�إنرتكازا)B Design, Daze, B Office & Intercasa( .

�أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة  Batal Design Holdingال�سيد ح�سني
البطل يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل � َّأن Batal Design
التنوع الذي
 Holdingو�صلت �إىل كل �رشائح امل�ستهلكني عرب
ّ
تطورت
تقدمه يف �إنتاجها لتالئم حاجات امل�ستهلكني مهما ّ
وتنوعت واختلفت ظروفها.
ّ
و�أو�ضح �أن
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تلبي حاجات �رشيحة

توسع وسط التحديات

و�أكد البطل على �أن التطور يف املنتجات املقدمة رافقه تو�سع
يف الأ���س��واق اخلارجية وال �سيما يف ال�سوق ال�سعودية حيث
متلك  Batal Design Holdingم�صنعا و�صاالت عر�ض .وك�شف
تو�سع يف الأ�سواق اخلارجية وال �سيما اخلليجية يف
عن خطط ّ
ال�سنتني املقبلتني.
ولفت �إىل وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل املجموعة
وال �سيما ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة.
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل  Batal Design Holdingالتي
ت�سري على طريق
التو�سع منذ �أكرث من  60عام ًا.
ّ
196

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

2016  حزيران154 العدد

197

مقابلة
«غازي عيسى للسجاد»  ..نجاح متواصل قوامه الصدق

عيسى :زبائننا أولى أولوياتنا
مقصد أول

و�شدد عي�سى «على �أن �شعار م�ؤ�س�سة غازي عي�سى لل�سجاد والذي
ّ
ت�شكل االبت�سامة �أ�سا�س ًا فيه جعل امل�ؤ�س�سة تكون املق�صد الأول
لطالبي �رشاء ال�سجاد ،فالإبت�سامة يف كثري من الأحيان خري
من التحية .واعتماد االبت�سامة �أ�سا�س ًا يف �شعارنا كان �رضوري ًا
لإ�شعار زبائننا ب�أهميتهم لدينا وبحر�صنا الكبري على عالقتنا
معهم».
و�أكد �أن «امل�ؤ�س�سة ومنذ ن�ش�أتها حاولت �أن ت�ستقطب �أكرب �رشيحة
ممكنة من الزبائن عرب طرح جمموعة وا�سعة جداً من ال�سجاد
امل�ستورد من �إيران ،تركيا ،ال�صني ،وبلدان �أخرى» .ولفت �إىل �أن
«الزبون مهما اختلف وتنوع طلبه ال بد �أن يجد مبتغاه عندنا.
ف�إ�ضافة �إىل �أننا نحر�ص على تنويع الب�ضائع املوجودة لنتمكن
من خدمة جميع الزبائن مهما اختلفت قدراتهم ال�رشائية ،نعمل
على مواكبة كل تغري يطر�أ على عامل املفرو�شات من �أل��وان
ور�سومات وديكورات».

توسع
ال ّ

و�شدد على �أن
ولفت عي�سى �إىل وجود مناف�سة قوية يف ال�سوقّ ،
«م�ؤ�س�سة غازي عي�سى لل�سجاد» حتر�ص على اجلمع بني ال�سعر
املنا�سب واجل��ودة واجلمالية وح�سن املعاملة لك�سب الزبائن
واحلفاظ على ثقتهم» .و�أ�شار �إىل �أن «اتباع املعايري هذه �سمح
لها بتخطي حتدي املناف�سة املوجود يف ال�سوق وت�سجيل �أرقام
مبيعات عالية ت�ضمن ا�ستمراريتها».
و���ش��دد على «�أن��ه حالي ًا
ّ
ويف الظرف الإقت�صادي
مؤسسة غازي عيس
ى
املوجود ال تنوي امل�ؤ�س�سة
للسجاد ت
حرص على الجمع در���س �أي خطط تو�سعية،
وبانتظار حت�سن الو�ضع قد
بين السعر المنا
س
ب
تكون هناك خطط يك�شف
والجو
دة والجمالية وحسن عنها يف حينها».

لأن همها الأول �إر�ضاء زبائنها ،جعلت من
الإبت�سامة عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف �شعارها .عملت
على مدى ربع قرن و�سجلت جناح ًا تلو الآخر،
�إنها م�ؤ�س�سة «غازي عي�سى لل�سجاد» التي تعمل
حتت �شعار «ابت�سامة غازي عي�سى» ،لتعك�س
�أهمية زبائنها بالن�سبة �إليها ،فا�ستقبال الزبون
ونيل ثقته وزيارته للم�ؤ�س�سة �أمور تعني لها.
كيف ال ،وهي التي جعلت من ال�صدق �أ�سا�س ًا
لها يف تعاملها مع زبائنها فما كان لها �إال �أن
ال
م
عا
مل
حازت على ثقتهم التي ترجموها با�ستمرارية
ة لكسب الزبائن
امل�ؤ�س�سة رغم املناف�سات الكثرية املوجودة
والحفاظ على ثقتهم
يف ال�سوق».
من دون �شك ،عك�س حديث مدير غازي عي�سى لل�سجاد ال�شاعر
غ��ازي عي�سى الإ�ستقامة التي متار�سها امل�ؤ�س�سة يف عملها،
ف�إنطالق ًا من �إميان القيمني عليها «�إن ال�صدق يف �أقوالنا �أقوى
�شدد عي�سى على �أن «ال�صدق الذي مار�سته امل�ؤ�س�سة يف
لنا»ّ ،
وطد عالقتها بهم ف�أ�صبحوا زبائن دائمني
الزبائن
مع
تعاطيها
ّ
لها و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سة عنوان ًا دائم ًا لأجود �أنواع ال�سجاد».
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إنتاج متن ّوع

و�أع���ل���ن �أن «امل���ؤ���س�����س��ة
ت��ق��دم لزبائنها �أك�ث�ر من
ن��وع من ال�سجاد مبختلف
الألوان والقيا�سات حيث تعر�ض ال�سجاد الأوروبي والعجمي
واملوكيت للمكاتب واملنازل .كما تعمل بالغازون للمالعب
والفينيل ال��ذي ي�شبه الباركيه �إىل حد كبري وي�ستخدم يف
املحال التجارية وامل�ست�شفيات وب�شكل �أقل يف املنازل .ما
يعني �أن م�ؤ�س�سة عي�سى طورت عملها لي�شمل معظم الأ�شياء
التي حتتاجها الأر�ضيات».
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مقابلة
غاليري ضاهر ..العراقة في صناعة المفروشات

ضاهر :أين الدولة؟
�أ�ضحى غالريي �ضاهر ،على مدى  23عام ًا ،عنوان ًا
للعراقة� ،إذ جنح ب�إكت�ساب ثقة الزبائن ووالئهم عرب
تقدمي �أجود �أنواع املفرو�شات التي تت�سم بت�صاميم
جذابة تلبي �أذواق الزبائن مهما اختلفت وتنوعت.
�إنها «م�سرية جناح وتطور» ت�ألق خاللها غالريي
�ضاهر ،و�شهد خطوات تو�سعية على الأرا�ضي اللبنانية
ويف الأ�سواق اخلارجية على حد �سواء .يحمل احلديث
مع مدير «غالريي �ضاهر» م�صطفى �ضاهر الكثري من
الطموح الذي ي�شري �إىل جهود كثرية تبذل يف �سبيل
حتقيق النجاح .فوفق ًا ل�ضاهر مت ّيز غالريي ظاهر منذ
انطالقته مب�صداقيته مع الزبائن وجودة �إنتاجه ما
جعله يحقق جناح ًا كبرياً �سمح له بالتو�سع لي�صبح
عدد فروعه اليوم  5فروع.
قال« :غالريي �ضاهر موجود اليوم يف
ال�سوق اللبنانية عرب خم�سة فروع تقدم
�أرق��ى املفرو�شات و�أجودها و�أجملها
للزبائن .وت�ضم الفروعDaher Home :
 Centerوهو عبارة عن �صالة عر�ض
�ستيل تتميز بديكوراتها احلديثة و�ضمها
لت�شكيلة رائعة من �أروع املفرو�شات
املنزلية ،و  Daher Collectionيف
احلو�ش وهو عبارة عن �صالة عر�ض
كبرية خم�ص�صة للربادي وورق اجلدران
والبيا�ضات والبامبو ،وDaher Life
 Styleيف دوح��ة �صور وط��ري��ق عام
احلو�ش وهو �صالة ع�رصية وفخمة ،و
 Gallery Daherيف كفردونني وهو
عبارة عن �صالة عر�ض حتتوي على
جمموعة متنوعة من املفرو�شات ،و
 Daher Mallوهو �صالة عر�ض ع�رصية
وفخمة تتميز بديكوراتها احلديثة
ويوجد فيها ت�شكيلة رائعة من �أروع
املفرو�شات املنزلية».

متابعة دقيقة

و���ش��دد �ضاهر على �أن اجل���ودة التي
ّ
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  154حزيران 2016

يتمتع بها الإنتاج تعود �إىل املتابعة
الدقيقة لكل مراحل العمل ،حيث متر
املفرو�شات مبراحل ت�صنيع عديدة
حتتاج �إىل متابعة لتقدمي �إنتاج يتمتع
بجمالية عالية ومتانة كبرية.
ولفت �إىل �أن «جودة املنتجات �سمحت
لغالريي ظاهر بالتوجه �إىل الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما الأ�سواق الأفريقية
مثل �أنغوال و�ساحل العاج ونيجرييا».

الغياب المؤسف

ور�أى �ضاهر �أن �أب���رز التحديات
تكمن يف «غ��ي��اب ال��دول��ة ع��ن دعم
القطاع ال�صناعي» .و�إذ ا�ستغرب هذا

سمحت جودة منتجات غاليري
ضاهر له بالتوجه إلى االسواق
الخارجية وال سيما األسواق
األفريقية مثل أنغوال وساحل
العاج ونيجيريا
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ال��واق��ع��� ،س���أل�« :أال ي�ستحق القطاع
ال�صناعي ال��ذي ي���ؤم��ن فر�ص عمل
لعدد كبري من اللبنانيني الإهتمام من
الدولة؟ وقال� « :إن غياب الدولة �أمر
م�ؤ�سف �إذ ي�ضعف قدرات القطاعات
التناف�سية ،ففي الدول الأخ��رى التي
ت�شتهر ب�صناعة املفرو�شات كرتكيا
وماليزيا تقدم احلكومات دعم ًا كبري ًا
لل�صناعيني ميكنهم من مناف�ستنا يف
عقر دارنا».
ودعا الدولة �إىل التدخل ال�رسيع لدعم
القطاع ،وال �سيما يف ظ��ل الرتاجع
الإقت�صادي الذي يعي�شه لبنان والذي
ي�ؤدي بطبيعة احلال �إىل تراجع الطلب
ب�شكل كبري جداً».
و�إذ ك�شف �ضاهر �أن ال وج��ود خلطط
تو�سعية ح��ال��ي�� ًا يف ظ��ل ح���ال ع��دم
الإ�ستقرار التي ي�شهدها لبنان والتي
تطاول ب�إنعكا�ساتها ال�سلبية الإقت�صاد
ب�شكل كبري وال��ذي ي�ضع الأ�سواق يف
ح��ال م��ن ال�شلل وال��رك��ود ،اعترب �أن
«املحافظة على ما مت التو�صل �إليه
يبقى حتدي ًا كبرياً».

م�ؤ�س�سة م�صطفى �ضاهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading
 �صيدا-  عام/ 14089 :رقم ال�سجل التجاري

C.R.: 14089 Saida

 م�صطفى �ضاهر:املفو�ض بالتوقيع

Authorized Signature : Mostapha Daher
ACTIVITY

Furniture & Wood Decoration / صناعة املفروشات واخلشب
ADDRESS

° ‘

”

° ’

العنوان

” :املــوقع

Location: N: 33 17 37.5 - E: 35 17 32.1

South Lebanon - Tyr - Houche Str. Daher Home Bldg.
Telfax: 961 7 381089 - 7 380880
Factory: 961 7 380816

الن�شاط

 بناية كالريي �ضاهر-  طورا-  �صور- لبنان اجلنوبي
961 7 381089 - 7 380880 :تلفاك�س
961 7 380816 :املعمل

E-mail :a.jaffal@daherhome.furniture - daher.home@daherhome.furniture - Website : www.daherhome.furniture

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Saida & South

غرفة التجارة وال�صناعة يف �صيدا واجلنوب

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

Interior Decor / ديكور داخلي

44.18.90.00

 خزائن، مفروشات خشبية،أثاث من خشب مستعمل في غرف النوم والطعام والصالونات وغيرها
Wooden Furniture Used In Bedrooms, Dinning Rooms, Saloons & Other

94.03.50.00

ITEMS

H.S Code

مقابلة
 .. Cottageخبرة  20عام ًا في الوقاية من أشعة الشمس

سمير خياط :مستمرون رغم التحديات
L’art
de
«la
»protection solaire
�أو «ف�����ن احل���م���اي���ة م��ن
�أ�شعة ال�شم�س» ،حت��ت هذا
ال�شعار تعمل Cottage
املتخ�ص�صة يف �صناعة
ال�ستائر واخل��ي��م ال��واق��ي��ة
م��ن �أ���ش��ع��ة ال�شم�س بهدف
حماية املن�ش�آت عرب توفري
ال�ستائر اخلا�صة بالنوافذ،
ال�����س��ط��ي��ح��ات ،امل��ط��اع��م،
ومواقف ال�سيارات.
و���س��اه��م��ت اجل�����ودة ال��ت��ي
يتمتع بها �إنتاج Cottage
وخربة القيمني على امل�ؤ�س�سة التي تفوق الـ 20عام ًا ،يف حجز مكان مرموق
�رشعت لها �أبواب الأ�سواق
لها بني ال�رشكات العاملة يف القطاع ال�صناعي ،كما ّ
اخلارجية وال �سيما دول اخلليج العربي و�أفريقيا ،حيث نفذت  Cottageعدداً
من امل�شاريع املهمة يف تلك الدول».
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L art de la protection solaire
AWNINGS - PARASOLS - PERGOLAS

ALUMINIUM - POLYCARBONATE

PARKING SHELTERS

2

1

3

4

6

5

Mkalles, Industrial Zone, Str. 41, Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 682565 - 961 1 200110 - Cell: 961 3 721515
E-mail: cottagek@inco.com.lb - Website: www.cottage-leb.com

