
قطاع العقار.. 
تفاؤل بعد انكماش.. وسورية  في المقدمة

يثري قطاع البناء والعقارات يف لبنان الكثري من الت�ساوؤالت عما اإذا كان م�ستعداً للخروج من جموده املتوا�سل واال�ستعداد للم�ساركة 

يف اإعمار �سورية، خ�سو�سًا واأن م�ستقباًل واعداً ينتظره ويتمثل بانتهاء احلرب يف وبدء ور�سة اإعادة االإعمار، التي �ستخلق حركة يف 

لبنان، وهو ما ميكن م�ساهدته بالعني املجردة من بدء �رشكات عاملية متخ�س�سة باملقاوالت والبناء التح�سري للتمركز يف لبنان 

ا�ستعداداً ملرحلة االإعمار يف �سورية. بل اإن بع�ض ال�رشكات اللبنانية واالأجنبية بداأت تبحث عن اأرا�ض �سناعية وم�ستودعات، واإن 

بعــ�ض ال�سفارات كانت ت�ستف�رش فيها عن اأ�سعار تاأجري �سقق �سكنية �سغرية مب�ساحة تقل عن مئة مرت مربع للموظفني!؟

لعودة  الذي �سي�سّكل حافزاً  التفاوؤل  ال�سيا�سية اجلديدة فيه تدفع باجتاه  واأن احلقبة  اإليها لبنان خا�سة  اأ�سئلة م�رشوعة يتطّلع  هي 

بـاأ�سعار خمف�سة  االأخرية، ولوحظ ح�سول عمليات بيع  االأ�سهر  القطاع، وذلك بعد جموده امللحوظ خ�سو�سًا يف  فـــي هذا  احلركة 

ترتاوح ن�سبتها بني 15 و25 % يف بريوت، ولكن من دون اأن ت�سل اإىل م�ستوى االأزمة. 

توا�سل اأ�سعار العقار ال�سكني واالأرا�سي يف لبنان ت�سجيل ن�سب متدنية للعام الثالث على التوايل، الأ�سباب داخلية وخارجية، يف الوقت 

الذي يحاول فيه القائمون على �سناعة العقار، البحث عن اأ�سباب �سعوده وتراجعه، وهو ما جاء يف موؤ�رش جمعية م�سارف لبنان 

)�سباط 2017( الذي اأ�سار اإىل اأن م�ساحة البناء املرخ�ض بها لدى نقابتي املهند�سني يف بريوت وال�سمال و�سلت يف �سباط اإىل 1047 

األف مرت مربع مقابل 844 األف مرت مربع يف ال�سهر الذي �سبقه )كانون الثاين( و1286 األف مرت مربع يف �سباط 2016. وبذلك تكون 

تراخي�ض م�ساحات البناء قد تراجعت بن�سبة 10.4 % يف ال�سهرين االأولني من العام 2017 باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2016.

ف عدد من اخلرباء االقت�ساديني يف لبنان من الو�سول اإىل حافة االنهيار، اإذا و�سلت اأ�سعار ال�سقق والعقارات اإىل م�ستوى 
ّ
ويتخو

اخلليجيون  وال�سياح  امل�ستثمرون  اأقل  وبدرجة  املغرتبون   
ّ
ويعد والعرب.  اللبنانيني  امل�ستثمرين  اإقبال  تراجع  ب�سبب  منخف�ض، 

“الع�سب الرئي�ض” لتفعيل عجلة االقت�ساد يف البالد، تزامنًا مع عجز ال�سباب داخل لبنان، ماليا ل�رشاء ال�سقق والعقار،  حتديدا 

وهو ما دفع املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان اإىل خف�ض الفوائد للمفرت�سني اإىل اأقل من 3 %، ورفع قيمة املبالغ الأف�ساح املجال اأمام 

اللبنانيني لالقرتا�ض، يف حني اأبدت امل�سارف رغبتها الإعطاء القرو�ض للمغرتبني ت�سهياًل لهم وملن ي�سعى اإىل �رشاء اأو بناء عقار 

يف وطنه لبنان. 

ويهدف اخلف�ض اإىل ت�سجيع الطلب على �رشاء امل�ساكن، من اأجل دعم قطاع البناء وت�رشيف ال�سيولة باللرية املرتاكمة لدى امل�سارف، 

ف�سال عن تخفيف حدة التململ االجتماعي، وال�سيما اأن جتارة العقارات كانت قد اأظهرت تراجعًا.

من الطبيعي القول اإن تباطوؤ االقت�ساد العاملي، وهبوط اأ�سعار النفط اخلام اأديا، اإىل التاأثري �سلبا على اإنفاق اخلليجيني واملغرتبني 

داخل لبنان، على م�ستوى اال�ستهالك اأو اال�ستثمار.

اأي   ،2016 االأول من  الن�سف  3.61 مليار دوالر يف  اأن حتويالت املغرتبني بلغت  اإح�ساءات م�رشف لبنان  اأظهرت  وقد 

بانخفا�ض ن�سبته 1.9 يف املئة، مقارنة مع الفرتة ذاتها من عام 2015.

وكان العام املا�سي 2016، �سهد تنفيذ عمليات بيع للعقار يف بريوت، باأ�سعار تقل ن�سبتها عن 15 – 25 يف املئة، 

كل  املختلفة يف  ت�سنيفاتها  وعلى  ال�سقق  مبيعات  على حركة  التباطوؤ  وان�سحب   .2014 عليه يف  كانت  عما 

املناطق، رغم ا�ستمرار �سخ ال�سيولة لتمويل عمليات ال�رشاء للطبقة املتو�سطة، ب�سبب قلق املواطن اللبناين 

من الو�سع، مف�سال عدم ترتيب ديون عليه.

يف  نهايتها  على  م�رشفة  اأنها  تبدو  ال  �سورية  يف  الدائرة  احلرب  اأن  رغم  لنقول،  البداية  اإىل  نعود 

امل�ستقبل القريب٬ ومع ذلك يجب على  لبنان اأن يعزز مكانته كمحور الأعمال اإعادة االإعمار يف 

االأرا�سي ال�سورية عند انتهاء احلرب.

ا مثل حم�ض 
ً
ا ملوقعه اال�سرتاتيجي بني املتو�سط واملحافظات ال�سورية االأكرث �رشر

ً
ونظر

ودم�سق٬ قد ي�سبح لبنان اأحد اأهم مداخل اجلهود الإعادة اإعمار �سورية

فوفًقا للبنك الدويل٬ اإن اإعادة اإعمار �سورية متثل �سناعة تقدر قيمتها باأكرث من 

ياأملون  القرارات  االأعمال و�سانعي  200 مليار دوالر٬ ما جعل بع�ض رجال 
باأن الزيادة املتوقعة يف التجارة متعددة اجلن�سيات من �ساأنها اأن ت�ساعد 

يف اإنعا�ض االقت�ساد اللبناين الذي �سهد ركوداً يف ال�سنوات االأخرية.
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تحقيق

البناء من جديد  لبنان ومعها قطاع  يف 

وحتقق منواً وازدهاراً يف حال جنح العهد 

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  تر�سيخ  يف  اجلديد 

واالأمني، وحت�سني االأو�ساع االقت�سادية 

الداخلية  الثقة  وتعزيز  واالجتماعية، 

الرعايا  وعـــودة  بلبنان،  واخلــارجــيــة 

العرب اإىل لبنان كما يف ال�سابق، وتنفيذ 

جذرية  ومالية  اقت�ساية  اإ�ــســالحــات 

وهيكلية. 

واقع القطاع العقاري
وكان القطاع العقاري عام 2016 قد �سهد 

حت�سنًا يف الطلب قيا�سًا مبا كان عليه يف 

املعدل  من  اأقل  بقي  لكنه   ،2015 العام 

 –2010 مــن  املمتدة  للفرتة  الو�سطي 

»وقف االستيراد واإلغراق« مطلب ملح للمصانع 
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ االستقرار

العقارية  ال�شوق  ارتباط تطورات  البناء  القيمون على قطاع  يدرك 

الإجتماعية  بالتغريات  وثيقًا  ارتباطا  البناء  قطاع  وتطورات 

الأبنية  جتار  يتعامل  املنطلق  هذا  ومن  لبنان،  يف  والإقت�شادية 

حوله  ومن  لبنان  يف  والتطورات  الأحداث  جمرى  مع  ومن�شئوها 

مبيزان اجلوهرجي للحفاظ على قطاع البناء، والأهم لتفادي خطر 

لبنان  ال�شيا�شية يف  التطورات  �شارت  ما  اإذا  واأزمات  انزلقات  اأي 

واملنطقة يف منحى �شلبي ت�شاعدي.

الـ2013  ما بني  ملحوظًا  انحداراً  �سهدت 

االإ�سمنت  ت�سليمات  بلغت  كما  والـ2015. 

بلغت  اإذ  الثاين  ت�رشين  �سهر  يف  ذروتها 

544٫142 طن.
 ومن املتوقع اأن تنه�ض ال�سوق العقارية 

البناء  قطاع  يكون  اأال  املفرت�ض  مــن 

اأمام اأي اأزمة حمتملة، وال �سيما يف ظل 

اأجواء التفاوؤل التي انعك�ست عليه يف عام 

االأول  ت�رشين  مطلع  منذ  وحتديداً   2016
التي  البناء  لرخ�ض  ت�ساعداً  �سهد  الذي 
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ل 
ّ
امل�سج معدله  من  اأعلى  ولكنه   ،2015

املبيعات  قيمة  اإن  اإذ    ،2010 العام  قبل 

اإىل  4.9 % لت�سل  العقارية زادت بن�سبة 

نحو 8.4 مليارات دوالر يف نهاية العام 

.2016
الدرا�سات  مركز  اأعدها  لدرا�سة  ووفقًا 

فرن�سبنك،  جمموعة  يف  االقت�سادية 

على  كموؤ�رش  الــبــنــاء،  رخ�ض  ارتفعت 

العر�ض  واأي�سًا  امل�ستقبلية  البناء  حركة 

امل�ستقبلي، يف عددها بن�سبة 14.5 % عن 

عام 2015 لي�سل اإىل 17،295 رخ�سة يف 

نهاية العام 2016.

تراجعت  املرخ�سة  البناء  م�ساحات  لكن 

اإىل  لت�سل   %  0.9 بلغ  جداً  قليل  مبعدل 

نحو 12.2 مليون مرت مربع خالل الفرتة 

ذاتها، كما اأن ت�سليمات االإ�سمنت التي تعد 

ن�ساط قطاع  واقعية على  االأكرث  املوؤ�رش 

البناء اإذ يدل على العمليات املنفذة فعاًل، 

زادت بن�سبة 4.1 % عن عام 2015 لت�سل 

اإىل نحو 5.25 مليون طن يف نهاية العام 

.2016
اإىل  املمنوحة  للت�سليفات  بالن�سبة  اأمــا 

تدريجيًا  ارتفعت  فقد  العقارات،  قطاع 

نحو  من  ال�سابقة  ال�ست  ال�سنوات  خالل 

نحو  اإىل   2011 عام  دوالر  مليار   7.13
من  اأكرث  اإىل  ثم   2015 عام  ملياراً   10.8

12 ملياراً يف العام 2016.

عمل »البناء« والمصانع
مبا�رشة  الــبــنــاء  قــطــاع  عمل  ويــرتــبــط 

بالقطاع ال�سناعي عرب م�سانع الرخام، 

الغرانيت وم�سبوبات االإ�سمنت يف لبنان. 

وينت�رش القطاع الذي ي�سم اأكرث من الف 

اللبنانية  ــي  ــس االأرا� كــل  على  م�سنع، 

دوالر  ملياري  قيمته  ما  فيه  وي�ستثمر 

على  حتتوي  م�سانعه  واإن  خ�سو�سا 

اأحدث االآالت واالأجهزة التقنية.

د املطلعون على اأن م�سانع القطاع 
ّ
وي�سد

منتجات  جودة  بجودتها  ت�ساهي  تكاد 

يف  تــطــوراً  االأكـــرث  الـــدول  يف  امل�سانع 

اإال  وتركيا،  واأمريكا  واإ�سبانيا  ــا  اأوروب

حماية  اأي  غياب  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن 

�رش�سة  مناف�سات  يواجه  الذي  لالإنتاج 

باملنتجات  االأ�ـــســـواق  اإغــــراق  ظــل  يف 

تناف�سية  باأ�سعاٍر  تتمتع  التي  امل�ستوردة 

متدنية  جمركية  لر�سوم  خل�سوعها  نظراً 

املعقودة،  الثنائية  االإتفاقات  بفعل  جداً 

يف حني تعاين امل�سانع اللبنانية ارتفاع 

ال�سناعيني  يدفع  مــا  اإنتاجها،  كلفة 

ل�سمان  اأرباحهم  هام�ض  ت�سييق  اإىل 

ال�سوء  ي�سّلط  ما  موؤ�س�ساتهم،  ا�ستمرارية 

على اأن احلماية مطلوبة بقوة للمحافظة 

على القطاع.

مطالب القطاع
وال  وتكراراً  مراراً  ال�سوت  القطاع  رفع 

�سيما يف االآونة االأخرية مطالبًا بوقف 

االإ�سترياد الع�سوائي ووقف االإغراق لكل 

وفر�ض  �سنوات  ثالث  ملدة  ال�سناعات 

ر�سم نوعي وفقًا لدرا�سة تو�سع من قبل 

كل نقابة لل�سلع املنتجة لها وباالإتفاق 

االإقت�ساد  ووزارة  ال�سناعة  وزارة  مع 

مع  م�سبقة  باإجازات  اال�سترياد  وح�رش 

عدم امل�ض باالإتفاقيات الدولية وح�رش 

امل�سجلة  بامل�سانع  امل�سبقة  االإجــازة 

النقابات  ويف  ال�سناعة  وزارة  يف 

التابعة لها، وتعديل القوانني ال�رشيبية 

والر�سوم التي تطاول ال�سناعة الوطنية 

ال�رشائب  ــة  ــرثي اأك مــن  تعفى  بحيث 

اللبناين  ال�سناعي  ويعطى  والر�سوم 

املــادة  وتعديل  الت�سدير  على  حوافز 

الإعفاء  الدخل  �رشيبة  قانون  من   47

ملدة  املذكورة  ال�رشيبة  من  ال�سناعة 

القطاع  طالب  كما  �سنوات«.   10 اأقلها 

»بدعم الطاقة الكهربائية وتاأمينها على 

على  ر�سومها  وتخفي�ض  ال�ساعة  مدار 

الفيول  دعم  اإىل  باالإ�سافة  ال�سناعيني 

وتاأمني  بالكلفة،  لل�سناعيني  وتاأمينه 

قرو�ض �سناعية مدعومة وطويلة االأمد 

لبنان  م�رشف  من  مدعومة  وبفائدة 

الت�سغيلي على غرار  املال  لراأ�ض  تعطى 

لالآالت  تعطى  التي  املدعومة  القرو�ض 

الــديــون  ت�سديد  ــة  وجــدول واملـــعـــدات، 

للم�سارف  ال�سناعيني  على  املتوجبة 

مع  �سنوات   10 و   7 بني  ــرتاوح  ت ملــدة 

مدعومة،  وبفوائد  �سماح  �سنتي  اإعطاء 

ــات  وردي حــوافــز  عــرب  الت�سدير  ــم  ودع

ب�ستى  الوطني  االإنتاج  وحماية  مالية، 

الو�سائل والوقوف اىل جانب ال�سناعيني 

لتمكينهم من ت�سديره باأ�سعار تناف�سية 

اقت�سادية  دورة  خلق  على  ي�ساعد  ما 

كــامــلــة وحتــريــك عــجــلــة االإقــتــ�ــســاد 

االإنتاج الوطني عرب امللحقني  وت�سويق 

يف  اللبنانية  ال�سفارات  يف  التجاريني 

تطوير  على  والعمل  العامل،  عوا�سم  كل 

التبادل ال�سناعي بني البلدان، وتاأهيل 

واإن�ساء مدن �سناعية جديدة«.

التطور ال�شنوي لت�شليمات الإ�شمنت )طن(

3،650،328اآب 3،343،7222013اآب 2009
3،693،154اآب 3،528،5592014اآب 2010
3،155،646اآب 3،699،4102015اآب 2011
3،413،811اآب 3،406،4962016اآب 2012

امل�شدر: م�رشف لبنان، وحدة الأبحاث الإقت�شادية يف 
بنك الإعتماد اللبناين

ت�شليمات الإ�شمنت خالل عام 2016 )طن(

397،767متوز250724كانون الثاين
341٫381اآب393،241�شباط

296520اأيلول434،038اآذار
479368ت�رشين الأول497،306ني�شان

544142ت�رشين الثاين486،713اأيار
526669كانون اأول418،887حزيران
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بالنجاحات  املليئة  الطريق  هذه  اأن  اإال 

بل  بالكامل،  �سالكة  تكن  مل  واالإزدهــار 

وال�سعوبات  بالتحديات  مليئة  كانت 

اللبنانيون  ال�سناعيون  تخطاها  التي 

�سبيل  يف  امل�ستمر  ون�سالهم  بحنكتهم 

ع.
ّ
حتقيق املزيد من التطور، النمو، والتو�س

قطاع أساسي وهام
وتعترب �سناعة االآالت �سناعة اأ�سا�سية 

تقوم  حديثًا  جتهيزاً  جمــهــزة  هــامــة 

واالالت  القطع  وت�سنيع  بت�سميم 

كما  والكهربائية،  ال�سناعية  الزراعية 

اأي�سًا بعمليات جتديد املحركات  تقوم 

واخلــراطــة.  ال�سب  عمليات  بوا�سطة 

عمومًا  ال�سناعات  هذه  اإنتاج  ويتبع 

ــفــات الــعــاملــيــة لــالأ�ــســنــاف  املــوا�ــس

املــوا�ــســفــات  �سيما  وال  املــعــتــمــدة 

القيا�سية الربيطانية BSS واملوا�سفات 

 .)DIN( القيا�سية االأملانية

�سلعة   148 املــ�ــســانــع  هـــذه  وتــنــتــج 

البخار  ــل  ــراج م تت�سمن  خمــتــلــفــة، 

تكييف  -وحدات  ال�سوائل  -م�سخات 

ــالف  ــت ــى اخ ــل ـــات ع ـــالج ـــواء-ث ـــه ال

ال�سوائل  لر�ض  اآلية  اأجهزة   - اأنواعها 

احلفارات  -�سناعة  االآالت  -�سناعة 

ومعدات  اآالت   - ومهار�ض  -معا�رش 

العجني  �سنع  -اآالت  الدواجن  لرتبية 

واملــخــابــز-اآالت اخلــيــاطــة-اآالت فرز 

وخلط  و�سحق  وجر�ض  وغ�سل  وغربلة 

اأكيا�ض  وحلــام  تقطيع  االأتــربــة-اآالت 

قولبة-اأ�سناف  -�سناديق  النايلون 

ــات -حمــــوالت  ــي ــف ــاعــات احلــن ــن �ــس

بــطــاريــات-الــقــازانــات  كهربائية- 

املــيــاه-مــفــاتــيــح  ت�سخني  واأجـــهـــزة 

الكهرباء-ملبات  تــوزيــع  ــوحــات  ول

معزولة- كابالت  -اأ�سالك  كهربائية 

-منظمات  الــكــهــربــائــيــة  ــوحــات  ــل ال

كهربائية-مثبتات التيار الكهربائي.

ارتفاع الكلفة أبرز التحديات
قطاع  واجهت  التي  التحديات  تنوعت 

االإ�ستقرار  عــدم  بني  االآالت  �سناعة 

تحقيق

ال�شنوات،  لبنان وعلى مدى ع�رشات  الآلت يف  �شار قطاع �شناعة 

على طريق التطور والنمو، ما �شمح له بغزو الأ�شواق اخلارجية التي 

جنح اىل حد كبري يف حجز مكاٍن مرموق له فيها على الرغم من حّدة 

املناف�شات والتحديات التي يعاين منها القطاع ال�شناعي اللبناين.

وجال �شعار »�شنع يف لبنان« يف خمتلف اأ�شقاع العامل، وحّط 

رحاله يف معظم قاراته م�شجاًل جناحات كبرية �شاهمت يف تكري�س 

الثقة بالقطاع ال�شناعي الذي بقي متم�شكًا بجودته طوال �شنوات 

يجوز  ل  عمله،  �شيا�شات  �شمن  اأحمر  اإياها خطًا  معترباً  طويلة، 

امل�س به.

نجاح »صناعة اآلالت« .. كيف نحافظ عليه?
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من  يحمله  ومــا  وال�سيا�سي  االأمــنــي 

تداعيات على القطاع ال�سناعي ككل، و 

ارتفاع تكلفة االإنتاج مقارنة مع الدول 

تتحمل  حيث  املحيطة  والدول  العربية 

منها  كثرية،  اأعباء  اللبنانية  امل�سانع 

ما هو منظور وغري منظور، ما اأ�سعف 

االأ�سواق  يف  التناف�سية  قدراتها  من 

اخلارجية وحد من قدرتها على التطور 

االآفــاق  يو�سع  الت�سدير  كــون  والنمو 

اأمامها وي�سمح لها بالتو�سع وال �سيما 

يف ظل �سيق ال�سوق الداخلية. وتتمثل 

اجلمركية  بــالــر�ــســوم  االأعـــبـــاء  هـــذه 

اليد  كلفة  اىل  اإ�ــســافــة  وال�رشائبية 

العاملة التي تعد االأغلى يف املنطقة.

غياب  �ساعف  ال�سنوات،  مــر  وعلى 

اإذ  معاناته،  من  للقطاع  الدولة  دعم 

ال�سناعيون وحيدين يف مواجهة  بقي 

اأثر من  العقبات، ما  االأزمات، وتخطي 

دون �سك يف اإمكانات ال�رشكات للتو�سع 

االأ�سواق  يف  ح�سورها  وتكري�ض  اأكرث 

الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

نجاح منقطع النظير
يطرح  �سوؤال  التعقيدات،  هذه  يف �سوء 

نف�سه: كيف متّكن قطاع �سناعة االآالت 

منقطع  جنــاح  حتقيق  مــن  لبنان  يف 

النظري يف اأ�سواق خمتلفة يف العامل؟

قطاع  م�سانع  اعتمدت  الــواقــع،  يف 

اآالت  ت�سنيع  ا�سرتاتيجية  على  االآالت 

التكنولوجيا  من  عاٍل  مب�ستوى  تتمتع 

بالدقة  ز 
ّ
وتتمي االإنتاجية  والــقــدرة 

كما  عالية.  وبجودة  دولية  ومبعايري 

زت م�سانع القطاع  بح�سولها على 
ّ
متي

هيئات  خمتلف  من  املطابقة  �سهادات 

املقايي�ض واملوا�سفات الدولية، اإ�سافة 

اىل �سهادات املطابقة االأوروبية. 

ال�سيانة  خلدمات  امل�سانع  واأعطت 

وو�سعت  االإهتمام،  من  كبرياً  حيزاً 

اأولــويــاتــهــا  �سلم  يف  ــات  ــدم اخل هــذه 

للزبائن،  مكت�سبًا  حقًا  اإياها  معتربة 

لبنان يف  باإ�سم �سناعة  الثقة  �ست 
ّ
فكر

خمتلف دول العامل. كما اأخ�سعت فرق 

تطوير  بهدف  تدريبية  لــدورات  عملها 

مهاراتهم من خالل الدورات التدريبية 

الفردية  املهنية  الــقــدرات  وتنمية 

يف  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 

االإطالع  على  والبقاء  االآالت  �سناعة 

يف  ب�سيطة  كانت  ولو  م�ستجدات  باأي 

االأ�سواق، ويف جمال تكنولوجيا االآالت 

احلديثة من جهة اأخرى.

صناعة المولدات
اأكــرث  مــن  املـــولـــدات  �سناعة  تعترب 

�سناعة  قطاع  يف  ازدهــاراً  القطاعات 

امل�ستع�سية  امل�ساكل  اإن  اإذ  االآالت 

يف  الكهرباء  قطاع  منها  عانى  التي 

جعلت  طويلة،  �سنوات  مر  على  لبنان 

ــاقــني يف 
ّ
اد والــ�ــســب

ّ
اأبــنــاءه مــن الــــرو

ت�سنيع جمموعات التوليد الكهربائبة، 

م�سانع  واأنــ�ــســاأوا  ــربة  اخل فاإكت�سبوا 

خولتهم  مرتفعة  باإنتاجيات  زت 
ّ
متي

املناف�سة عامليًا.

و�سمحت اخلربة الكبرية التي اكت�سبتها 

اإ�سافة  القطاع،  يف  العاملة  ال�رشكات 

التي  العالية  واالإحرتافية  املهنية  اىل 

 تظهرها يف عملها وتعاطيها مع زبائنها، 

بتحقيق  لبنان  يف  املولدات  ل�سناعة 

بربوز  متّثلت  بارز  وتاألق  نوعية  قفزة 

املوّلدات  ا�ستهالك  اىل  ل 
ّ
التحو ظاهرة 

مهمة  م�ساريع  يف  حمليًا  املجمعة 

عة 
ّ
وكبرية بعد اأن كانت املولدات املجم

هي  لبنان  خارج  واأمريكا  اأوروبــا  يف 

االأكرث طلبًا على مدى ع�رشات ال�سنوات.

معايري  اأعلى  بتقدمي  االإلتزام  �ض 
ّ
وكر  

اأن  �سيما  وال  الــنــجــاح،  ــذا  ه اجلـــودة 

اإقامة  اىل  عمدت  اللبنانية  ال�رشكات 

عالقات عمل وثيقة مع اأ�سهر ال�رشكات 

املحركات  �سناعة  قطاع  يف  العاملية 

 FG و   ،Leroy somer ،Perkins كـ 

.Wilson

صناعة آالت األفران
ويعترب قطاع �سناعة اآالت االأفران من 

ازدهــاراً  �سهدت  التي  القطاعات  اأهــم 

يف  االآالت  �سناعة  قطاع  يف  كــبــرياً 

لبنان اأي�سًا، حيث يعج القطاع باأ�سماء 

اأبواب  التي متكنت من طرق  ال�رشكات 

منتجات  بتقدمي  العاملية  ــواق  ــس االأ�

كبرياً  رواجًا  القت  وابتكارات  متطورة 

يف االأ�سواق.

من  وا�سعة  مــروحــة  القطاع  ويــقــدم 

اآلية  اإنتاج  خطوط  تت�سمن  املنتجات 

اإ�سافة  اآلية كومباك،  كومباك ون�سف 

ومزدوجة،  مفردة  اإنتاج  خطوط  اىل 

معجنات  ــور،  ــن ت تــورتــيــال،  واأفـــــران 

وقطاعات وفرادات ولفافات �سامويل.

زت منتجات القطاع بالتكنولوجيا 
ّ
ومتي

اإنتاج  تقدمي  من  مّكنتها  التي  العالية 

لتوؤكد حر�ض  الب�رشية  االأيدي  ال مت�سه 

مراعاتها  على  اللبنانية  ال�سناعة 

تقدمي  على  وقدرتها  ال�سالمة  ل�رشوط 

االأ�سواق  يف  م�ستهلكيها  اإىل  االأف�سل 

الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

انت�سار  يف  الف�سل  اأن  الكثريون  ويرى 

العاملية  االأ�سواق  يف  االأفــران  �سناعة 

اللبنانيني  ــني  ــرتب ــغ امل اإىل  ــود  ــع ي

العامل،  اأ�سقاع  كــل  يف  املــوجــوديــن 

خمابز  تاأ�سي�ض  اىل  يعمدون  والذين 

للخبز اللبناين اأينما وجدوا.

ضمان جودة القطاع
اإن انت�سار �سناعة االآالت اللبنانية يف 

على  ال�سوء  ي�سّلط  العاملية  االأ�ــســواق 

�رشورة اإيالء القطاع االهتمام الالزم، 

بحيث  كثب،  عــن  م�ساكله  ومتابعة 

ــرز  اأب مــع  املعنية  اجلــهــات  تتوا�سل 

لتبحث  القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات 

مبعاجلتها  الكفيلة  واالآليات  امل�ساكل 

معاجلة  يف  البطء  اإن  اإذ  �رشيع،  ب�سكل 

الق�سايا يحد من اآفاق تطور ال�سناعيني 

اأن  يفرت�ض  التي  قدراتهم  وي�ستنزف 

بلدهم.  اإقت�ساد  خلدمة  �سة 
ّ
مكر  تكون 

على  املحافظة  ــ�ــرشوري  ال مــن  كما 

يف  ال�سناعة  هــذه  بنته  ــذي  ال االإ�ــســم 

عرب  ال�سنني  ع�رشات  مر  على  االأ�سواق 

ال�سناعي  القطاع  يف  ــودة  اجل �سبط 

ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع 

واخلارجية  اللبنانية  االأ�ــســواق  يف 

االأمــر  هــذا  وي�ستلزم  �ــســواء.  حــد  على 

للجودة  املعايري  من  جمموعة  و�سع 

امل�سانع  اإنــتــاج  ومراقبة  املطلوبة، 

وبالتايل  املعايري،  لهذه  ومطابقته 

تفرز امل�سانع بني مطابق للجودة وغري 

مطابق، بحيث يتم و�سع اآلية مل�ساعدة 

ــا  ــداده واإم املطابقة  غــري  امل�سانع 

بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات 

اإنتاجها.  وقرو�ض وخمتربات لتح�سني 

ومن �ساأن تطبيق هذه اخلطة، النهو�ض 

اأمام  االأ�سواق  اأبواب  بالقطاع وت�رشيع 

يف�سح  ما  واأكرث  اأكرث  اللبناين  االإنتاج 

اأمامه جمااًل وا�سعًا للتطور. 
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الفصل األول
واالأجــهــزة  االآالت  ــادرات  ــس � احتلت 

الف�سل  خــالل  الكهربائية  واملــعــدات 

االأوىل،   املرتبة   2016 العام  من  االأول 

د.اأ.  مليون   167.9 قيمتها  بلغت  اإذ 

مقارنة بـ 177 مليون د.اأ. عام 2015 . 

مليون   53.7 االآالت  �سادرات  وبلغت 

و59.9  الثاين،  كانون  �سهر  يف  دوالر 

و54.3  �سباط،  �سهر  يف  دوالر  مليون 

مليون دوالر يف �سهر اآذار.

االأوىل  املرتبة  العربية  الدول  واحتلت 

لهذا  امل�ستوردة  الــدول  تكتالت  بني 

ال�سادرات خالل هذا الف�سل حيث بلغ 

األف   96،841 اليها  ال�سادرات  حجم 

غري  االأفريقية  الـــدول  وحــّلــت  دوالر، 

العربية يف املرتبة الثانية اإذ بلغ حجم 

دوالر،  األف   42،805 اإليها  ال�سادرات 

حجم  بلغ  التي  االأوروبية  الدول  تلتها 

الدول العربية تستقطب حصة األسد تليها األسواق األفريقية
589.9 مليون دوالر حجم صادرات اآلالت عام 2016

تحقيق

الآلت  �شادرات  تربعت 

واملعدات  والأجهزة 

عر�س  على  الكهربائية 

�شدارة ال�شادرات ال�شناعية 

ف�شول  معظم  اللبنانية 

 589.9 وبلغت   ،2016 العام 

مليون دولر يف العام 2016.

العربية  الدول  و�شكلت 

العام  ف�شول  مر  على 

الأربعة، �شوقًا رئي�شية لهذه 

ا�شتقطبت  اإذ  ال�شادرات 

 360،641 بقيمة  �شادرات 

الدول  وحلّت  دولر.  األف 

يف  العربية  غري  الأفريقية 

بلغ  اإذ  الثانية  املرتبة 

الآلت  من  وارداتها  حجم 

الكهربائية  والأجهزة 

اللبنانية 145،324 األف دولر 

واأتت   .2016 العام  خالل 

الدول الأوروبية يف املرتبة 

الثالثة بحجم �شادرات بلغ 

49،401 األف دولر، فيما كانت 

ن�شيب  من  الرابعة  املرتبة 

الدول الآ�شيوية غري العربية 

اإذ بلغ حجم ال�شادرات اإليها 

وحلّت  دولر.  األف   18،252

الدول الأمريكية يف املرتبة 

�شادرات  بحجم  اخلام�شة 

واأتت  الف دولر،   7،726 بلغ 

الدول الأوقيانية يف املرتبة 

الأخرية بحجم �شادرات بلغ 

1،011 األف دولر.
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دوالر.  األف    20،638 اليها  ال�سادرات 

يف  العربية  غري  االآ�سيوية  الدول  واأتت 

بقيمة  ا�ستوردت  اإذ  الرابعة  املرتبة 

الدول  تلتها  دوالر،  األف  مليون   4،606
دوالر،  األــف   1،113 بقيمة  االأمريكية 

األف   185 بقيمة  االأوقيانية  والـــدول 

دوالر.

فقد  امل�ستوردة،  الدول  �سعيد  على  اأما 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  حّلت 

بلغ  �ــســادرات  بحجم  االأوىل  املرتبة 

29،016 األف دوالر، تلتها العراق بقيمة 
26،141 األف دوالر، فاالإمارات املتحدة 

بقيمة 15،295 األف دوالر.

الفصل الثاني
وتابعت خالل الف�سل الثاين، �سادرات 

االآالت واالأجهزة واملعدات الكهربائية 

ال�سناعية  لــلــ�ــســادرات  رهــا 
ّ
تــ�ــســد

االنخفا�ض  من  الرغم  على  اللبنانية 

بالعام  مقارنة  �سهدته  ــذي  ال احلــاد 

2015، اإذ انخف�ست قيمتها من 204،4 
من  الثاين  الف�سل  خالل  دوالر  اأالف 

الفرتة  يف   166،2 اىل   2015 الــعــام 

نف�سها من العام 2016.

54.2 مليون  االآالت  و�سجلت �سادرات 

مليون  و54  ني�سان،  �سهر  يف  دوالر 

مليون  و57.9  ايــار،  �سهر  يف  دوالر 

دوالر يف �سهر حزيران.

�ــســدارة  يف  العربية  ـــدول  ال وبقيت 

لهذه  امل�ستقبلة  الـــدولـــة  تــكــتــالت 

ال�سادرات  حجم  بلغ  اإذ  ال�سادرات، 

مقارنة  دوالر،  األــف   103،136 اإليها 

الـــدول  اىل  دوالر  األـــف  بـ40،912 

األف  و13،161  العربية،  غري  االأفريقية 

و3،704  االأوروبــيــة،  الــدول  اىل  دوالر 

غري  االآ�سيوية  الــدول  اىل  دوالر  اأالف 

العربية، و1،873 األف دوالر اىل الدول 

االأمريكية، و421 األف دوالر يف الدول 

االأوقيانية.

ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيت  كما 

امل�ستوردة  ــدول  ال اأ�ــســواق  طليعة  يف 

قيمة  بلغت  حيث  االآالت  ل�سادرات 

األـــف   24،330 ــا  ــه ــي اإل الـــ�ـــســـادرات 

قيمة  بلغت  التي  العراق  تلتها  دوالر، 

دوالر  األف   23،516 اإليها  ال�سادرات 

بقيمة  املتحدة  العربية  فــاالإمــارات 

14،719 الف دوالر.

الفصل الثالث
اأما يف الف�سل الثالث من العام 2016، 

واالأجهزة  االآالت  �سادرات  بلغت  فقد 

مليون   128،7 الكهربائية  واملــعــدات 

يف  دوالر  مليون  بـ146  مقارنة  دوالر 

عام 2015.

دوالر  مليون   35.8 ال�سادرات  وبلغت 

يف  دوالر  مليون   45.6 متوز،  �سهر  يف 

اآب، و46.9 مليون دوالر يف �سهر  �سهر 

ايلول.

كبرية  ن�سبة  العربية  الدول  وا�ستقطبت 

حجم  بــلــغ  اإذ  ــادرات  ــس ــ� ال هـــذه  مــن 

دوالر،  األف   82،412 اإليها  ال�سادرات 

وحّلت الدول االأفريقية غري العربية يف 

بلغت  �سادرات  بحجم  الثانية  املرتبة 

قيمته 28،543 األف دوالر، فيما بلغ اىل 

دوالر.  اآالف   7،267 االأوروبــيــة  الــدول 

يف  العربية  غري  االآ�سيوية  الدول  واأتت 

املرتبة الرابعة اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

الدول  تلتها  دوالر،  األف   5،361 اإليها 

 3،806 بلغ  �سادرات  بحجم  االأمريكية 

االأوقيانية بحجم  اآالف دوالر، فالدول 

�سادرات بلغ 245 األف دوالر.

اىل  العراق  الف�سل  و�سعدت خالل هذا 

لهذه  امل�ستقبلة  الــدول  اأ�سواق  �سدارة 

م�ستورداتها  حجم  بلغ  اإذ  ال�سادرات 

هبطت  فيما  دوالر،  ـــف  األ  26،962
بلغ  اإذ  الثانية  املرتبة  اىل  ال�سعودية 

دوالر،  األف   15،436 �سادراتها  حجم 

املرتبة  يف  االإمـــــارات  دولـــة  وحــّلــت 

 8،660 بلغ  �ــســادرات  بحجم  الثالثة 

اآالف دوالر.

الفصل الرابع
واالأجــهــزة  االآالت  �ــســادرات  و�سجلت 

الكهربائية يف الف�سل الرابع من العام 

2016 اأدنى م�ستوياتها، اإذ بلغت 127.1 
مليون  بـ158.3  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر يف الفرتة نف�سها من العام 2015.

ت�رشين  �سهر  يف  الــ�ــســادرات  وبلغت 

�سهر  ويف  دوالر،  مليون   46.9 االأول 

ويف  دوالر،  مليون   35 الثاين  ت�رشين 

�سهر كانون االأول 45.2 مليون دوالر.

العربية  ـــدول  ال وا�ــســلــت  وكــالــعــادة 

امل�ستوردة  الــدول  لتكتالت  رها 
ّ
ت�سد

ل�سادرات االآالت واالأجهزة الكهربائية 

 78،246 اإليها  ال�سادرات  حجم  بلغ  اإذ 

األف دوالر، وحّلت الدول االأفريقية غري 

العربية يف املرتبة الثانية اإذ بلغ حجم 

دوالر.  األف   33،464 اإليها  ال�سادرات 

املرتبة  يف  االأوروبــيــة  الـــدول  واأتـــت 

 8،335 بلغ  �ــســادرات  بحجم  الثالثة 

االآ�سيوية  الــدول  تلتها  دوالر،  اآالف 

بلغ  �ــســادرات  بحجم  العربية  غــري 

االأمريكية  فالدول  دوالر،  اآالف   4،581
الدول  واأخــرياً  دوالر،  األف   934 بقيمة 

االأوقيانية بقيمة 160 األف دوالر.

االأوىل  املرتبة  يف  ال�سعودية  وحّلت 

لهذه  امل�ستوردة  ــدول  ال اأ�ــســواق  جلهة 

ال�سادرات وبلغ حجم ال�سادرات اإليها 

يف  العراق  واأتــت  دوالر،  األف   15،188
بلغ  �سادرات  بحجم  الثانية  املرتبة 

األف دوالر، فالكويت و�سورية   12،751
بحجم �سادرات بلغ 8،989 اآالف دوالر 

و8،589 اآالف دوالر على التوايل.

�شادرات الآلت والأجهزة واملعدات الكهربائية 

خالل عام 2016 )مليون دولر(

35.8متوز53.7كانون الثاين
45.6اآب59.9�شباط

47.3اأيلول54.3اآذار
46.9ت�رشين الأول54.2ني�شان

35.0ت�رشين الثاين54.0اأيار
45.2كانون الأول57.9حزيران

590.0املجموع
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تحقيق

رت قطر اأ�سواق الدول امل�ستوردة 
ّ
وت�سد

اليها  الــ�ــســادرات  حجم  بلغ  اأن  بعد 

4،526 الف دوالر، تلتها ال�سعودية التي 
الف   2،579 اليها  ال�سادرات  بلغ حجم 

دوالر

الفصل األول 
حجر  من  م�سنوعات  �سادرات  �سجلت 

الف�سل  يف  انخفا�سًا  ا�سمنت  جب�ض 

2016 مقارنة بالفرتة  العام  االأول من 

 6.2 بلغت  اذ   ،2015 العام  من  نف�سها 

مقابل    2016 العام  يف  دوالر  ماليني 

7.5 ماليني دوالر يف العام 2015.
وبلغ حجم ال�سادرات 1.6 مليون دوالر 

مليون   2.3 الثاين،  كانون  �سهر  خالل 

مليون   2.3 و  �سباط  �سهر  دوالر خالل 

دوالر خالل �سهر اآذار .

رئي�سية  �سوقًا  العربية  الــدول  و�سكلت 

لهذه ال�سادرات اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

حّلت  فيما  دوالر،  الــف   3314 اليها 

الدول االأفريقية غري العربية يف املرتبة 

امل�ستقبلة  الدول  تكتالت  بني  الثانية 

لهذه ال�سادرات اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

الدول  اأما اىل  2،097 الف دوالر،  اليها 

االأوروبية فبلغ 402 الف دوالر، والدول 

ــدول  وال دوالر،  الــف   376 االأمــريكــيــة 

دوالر،   الف   18 العربية  غري  االآ�سيوية 

والدول االأوقيانية 8 اآاللف دوالر.

الدول امل�ستوردة  لهذه  رت قطر 
ّ
وت�سد

قيمته  ما  ا�ستوردت  اإذ  الــ�ــســادرات، 

1،042 األف دوالر، تلتها اململكة العربية 
اليها  ال�سادرات  بلغت  التي  ال�سعودية 

التي  االإمـــارات  ثم  دوالر،  الف   2100
االف    508 بقيمة   �سادرات  ا�ستقبلت 

دوالر. 

الفصل الثاني 
من  م�سنوعات  �سادرات  وانخف�ست 

حجر، جب�ض وا�سمنت يف الف�سل الثاين 

من عام 2016 مقارنة مع العام 2015، 

يف  دوالر  مــاليــني   5.9 بلغت  حيث 

الف�سل الثاين من العام 2016 ، مقابل 

صادرات قطاع البناء تتراجع16 % عام 2016
قطر تتصّدر األسواق تليها السعودية

تراجعًا يف  وا�شمنت  جب�س  من حجر  م�شنوعات  �شادرات  �شجلت 

عام 2016 بلغ 16.1 %، اذ بلغت يف عام 2016، 22.4 مليون مقارنة 

بـ26.7 مليون يف عام 2015.
ال�شادرات حيث بلغت  رئي�شية لهذة  العربية �شوقًا  الدول  و�شكلت 

غري  الأفريقية  الدول  واحتلت  دولر.  الف   11،935 اليها  ال�شادرات 

العربية املرتبة الثانية بني تكتالت الدول امل�شتوردة لهذة ال�شادرات 

يف  الأوروبية  الدول  وحلّت  دولر،  الف   6،265 قيمتها  بلغت  التي 

وا�شتوردت  دولر.  الف   2،424 بلغ  �شادرات  بحجم  الثالثة  املرتبة 

 1،557 بقيمة  وا�شمنت  جب�س  حجر  من  منتوجات  الأمريكية  الدول 

والدول  دولر،  الف   196 العربية  غري  الآ�شيوية  والدول  دولر،  الف 

الأوقيانية 93 الف دولر.
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8 ماليني دوالر عام 2015. 
وبلغ حجم ال�سادرات 2،2 مليون دوالر 

يف �سهر اآذار، 1.6 مليون دوالر يف �سهر 

�سهر  يف  دوالر  مليون  و1.6  ني�سان، 

ايار.

وحافظت الدول العربية على �سدارتها 

بــني الـــدول املــ�ــســتــوردة، وبــلــغ حجم 

دوالر.  الــف   2،538 اليها  ال�سادرات 

العربية  غري  االأفريقية  الــدول  وحّلت 

الــدول  لتكتالت  الثانية  املرتبة  يف 

�سادرات  بحجم  الثاين  الف�سل  خالل 

حجم  وبلغ   ، دوالر  ــف  األ  1،807 بلغ 

 968 االأوروبية  الــدول  اىل  ال�سادرات 

الف   415 بلغ  حــني  يف  دوالر  الــف 

بلغ  كما  االأمريكية.  الــدول  يف  دوالر 

االآ�سيوية  الــدول  اىل  ال�سادرات  حجم 

92 الف دوالر واىل الدول  غري العربية 

االأوقيانية 43 الف دوالر. 

ونالت اململكة العربية ال�سعودية ح�سة 

من  الثاين  الف�سل  �سادرات  من  االأ�سد 

قيمته  ما  ا�ستوردت  حيث   2016 العام 

التي  فرن�سا  تليها  دوالر،  األف   1،002
الف   726 بقيمة  �ــســادرات  ا�ستقبلت 

دوالر، وقطر التي ا�ستوردت بقيمة 491 

الف. 

الفصل الثالث
من  م�سنوعات  �ــســادرات  ووا�سلت 

حجر، جب�ض وا�سمنت يف الف�سل الثالث 

من عام 2016 مقارنة مع العام 2015، 

 2016 4.5 ماليني دوالر عام  اإذ بلغت 

مقابل 5.4 ماليني عام 2015.

دوالر  مليون   1.3 ال�سادرات  وبلغت 

دوالر  مليون   1.8 و  متوز،  �سهر  خالل 

دوالر  مليون  و1.4  اآب،  �سهر  خــالل 

خالل �سهر ايلول.

املرتبة  يف  العربية  الـــدول  ــت  وحــّل

امل�ستوردة  الدول  االأوىل جلهة تكتالت 

ال�سادرات  بلغت  اإذ  ال�سادرات،  لهذه 

الدول  وحّلت  دوالر،  الف   2،319 اليها 

املرتبة  يف  العربية  غــري  االفريقية 

 955 بقيمة  ــوردت  ــت ــس ا� اذ  الــثــانــيــة 

االأوروبــيــة  الــدولــة  تلتها  دوالر،  الــف 

الــف   793 حجمها  بــلــغ  ــادرات  ــس ــ� ب

دوالر، ثم االأمريكية بـ395 الف دوالر، 

الف  بـ50  العربية  غــري  فاالآ�سيوية 

الدول االأوقيانية بحجم  دوالر، واأخرياً 

�سادرات بلغ 21 الف دوالر.

وا�ستحوذت قطر بني الدول امل�ستوردة 

على اأعلى حجم �سادرات بلغ 916 الف 

ا�ستوردت  التي  فرن�سا  تلتها  دوالر، 

ثم  ومـــن  دوالر،  ـــف  ال  519 بقيمة 

الواليات املتحدة بحجم �سادرات بلغ 

381 الف دوالر.

الفصل الرابع
جب�ض  حجر  من  �ــســادرات  وحافظت 

ا�سمنت على امل�ستوى نف�سه يف الف�سل 

بعام  مقارنة   2016 عــام  من  الــرابــع 

2015، حيث بلغت قيمة ال�سادرات يف 
كال الف�سلني 5.8 ماليني دوالر.

دوالر  مليون   2.3 ال�سادرات  وبلغت 

مليون   1.8 االأول،  ت�رشين  �سهر  خالل 

الثاين، و1.7  �سهر ت�رشين  دوالر خالل 

مليون دوالر خالل �سهر كانون االأول.

من  اأكرث  على  العربية  الدول  وح�سلت 

50 % من هذه ال�سادرات، اإذ بلغ حجم 
دوالر.  الــف   3،764 اليها  ال�سادرات 

االأفريقية  الدول  ال�سادرات اىل  وبلغت 

واىل  دوالر،  الف   1،406 العربية  غري 

دوالر.  ــف  ال  371 االأمــريكــيــة  ـــدول  ال

و�سجلت ال�سادرات اىل الدول االأوروبية 

االآ�سيوية  الدول  واىل  دوالر،  الف   261
غري العربية 36 الف دوالر، واىل الدول 

االأوقيانية 21 الف دوالر.

وحازت قطر على اأعلى قيمة �سادرات 

الكويت  تلتها  دوالر،  الف   2080 بلغت 

437 الف  اإليها  التي �سجلت ال�سادرات 

دوالر، تلتها ال�سعودية بقيمة 430 الف 

دوالر.

�شادرات من حجر جب�س ا�شمنت 

خالل عام 2016 )مليون دولر(

1.3متوز1.6كانون الثاين
1.8اآب2.3�شباط

1.4اأيلول2.3اآذار
2.3ت�رشين الأول2.2ني�شان

1.8ت�رشين الثاين1.6اأيار
1.7كانون الأول2.1حزيران

22.5املجموع

توّزع �شادرات من حجر جب�س اإ�شمنت على تكتالت 

الدول خالل العام 2016 )الف دولر(

11,935الدول العربية
6,265الدول الأفريقية غري العربية    

2,424الدول الأوروبية
1,557الدول الأمريكية

196الدول الآ�شيوية غري العربية
93الدول الأوقيانية

شكلت الدول العربية 

سوقًا رئيسية لصادرات 

قطاع البناء حيث بلغت 

قيمتها 11,935 الف دوالر 

في العام 2016
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مديــار  مدينــة ذات مفهــوم جديــد 
الدامــور  أوتوســتراد  علــى  النــور  تبصــر  ســوف 

مــن  دقيقــة   12 بعــد  علــى  و  البحــر  مقابــل 

ــلوب  ــن أس ــث ع ــن يبح ــكل م ــروت ل ــة بي العاصم

اإلجماليــة  المســاحة  تبلــغ  إســتثنائي.  حيــاة 

 2.1 والعاصمــة  البحــر  علــى  المطــل  للمشــروع 

ــرزة  ــع مف ــى قط ــمة إل ــع مقس ــر مرب ــون مت ملي

تقســيم  تــم  واإلســتثمار.  للبيــع  جاهــزة  و 

ــا  ــر منه ــزء األكب ــزاء، الج ــة أج ــى أربع ــروع إل المش

ــى  ــه إل ــم توزيع ــزء ت ــذا الج ــل وه ــص للفل مخص

ــذوق  ــع ب ــا يتمت ــة كل منه ــدة مختلف ــق ع مناط

ليضــم  المشــروع معــد  إن هــذا  هندســي فريــد. 

ليكونــوا  المدعــوون  المطوريــن  و  المســتثمرين 

جــزءًا مــن مدينــة مســتقبلية فريــدة مــن نوعهــا. 

كافــة  لســكانها  لتوفــر  صممــت  المدينــة  هــذه 

إحتياجاتهــم إذ أنــه تــم تجهيزهــا لتســتقبل مراكــز 

ــة  ــز طبي ــم و مراك ــواد و مطاع ــة و ن ــة و تجاري عام

و تعليميــة و دور ســينما و حدائــق عامــة و ملعــب 

كافــة  و  لألطفــال  مخصصــة  أماكــن  و  غولــف 

المرافــق الموجــودة فــي المــدن الكبــرى. تدعوكــم 

مدينــة مديــار لتكونــوا جــزءا منهــا فاســتثمروا فــي 

مديــار و اختــاروا أرضكــم!



أرضك  بـ “مديار”
         إستثمارك  اختار

01 . 857 111     03 . 194 111
www.medyar.com

مديــار  مدينــة ذات مفهــوم جديــد 
الدامــور  أوتوســتراد  علــى  النــور  تبصــر  ســوف 

مــن  دقيقــة   12 بعــد  علــى  و  البحــر  مقابــل 

ــلوب  ــن أس ــث ع ــن يبح ــكل م ــروت ل ــة بي العاصم

اإلجماليــة  المســاحة  تبلــغ  إســتثنائي.  حيــاة 

 2.1 والعاصمــة  البحــر  علــى  المطــل  للمشــروع 

ــرزة  ــع مف ــى قط ــمة إل ــع مقس ــر مرب ــون مت ملي

تقســيم  تــم  واإلســتثمار.  للبيــع  جاهــزة  و 

ــا  ــر منه ــزء األكب ــزاء، الج ــة أج ــى أربع ــروع إل المش

ــى  ــه إل ــم توزيع ــزء ت ــذا الج ــل وه ــص للفل مخص

ــذوق  ــع ب ــا يتمت ــة كل منه ــدة مختلف ــق ع مناط

ليضــم  المشــروع معــد  إن هــذا  هندســي فريــد. 

ليكونــوا  المدعــوون  المطوريــن  و  المســتثمرين 

جــزءًا مــن مدينــة مســتقبلية فريــدة مــن نوعهــا. 

كافــة  لســكانها  لتوفــر  صممــت  المدينــة  هــذه 

إحتياجاتهــم إذ أنــه تــم تجهيزهــا لتســتقبل مراكــز 

ــة  ــز طبي ــم و مراك ــواد و مطاع ــة و ن ــة و تجاري عام

و تعليميــة و دور ســينما و حدائــق عامــة و ملعــب 

كافــة  و  لألطفــال  مخصصــة  أماكــن  و  غولــف 

المرافــق الموجــودة فــي المــدن الكبــرى. تدعوكــم 

مدينــة مديــار لتكونــوا جــزءا منهــا فاســتثمروا فــي 

مديــار و اختــاروا أرضكــم!
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االإلكرتوين وبجودة عالية«.

ز باأعمال التعهدات و�سق الطرقات بجميع 
ّ
واعلن ان »�سبكة نور تتمي

ز بالدقة يف التنفيذ وال�رشعة نظراً حلداثة املعدات«. 
ّ
اأنواعها، وتتمي

و�سّدد على اأن »املخترب يحتوي على جميع املعدات الالزمة جلميع 

الفحو�سات املتعلقة بالرتبة ومواد الباطون والزفت، باالإ�سافة اىل 

اأعمال الفح�ض بعد االإنتاج وفقًا الأنواع الفحو�سات املطلوبة«.

دور المختبر
ولفت دهنوي اىل ان »جمال املقاوالت ي�سم اعمااًل االأ�سا�سية ت�سم 

الرتبة، الباطون جاهز )concrete(، والزفت املجبول«.

واذ اعترب ان »اأعمال املختربات اأحدى اأهم واأول االعمال يف ان�ساء 

م�ساريع البناء و�سق الطرقات، الأنها من اال�سباب املهمة واملوؤثرة 

يف �سالمة و�سالبة امل�رشوع، اإقرتح »القيام باملتابعة الدورية عرب 

اأعمال املخترب قبل واثناء وبعد تنفيد الطرقات، يف جمبل الباطون، 

داخل  لالأعمال  خمترب  وجود   « ان  على  و�سدد  الزفت«.  جمبل  ويف 

النوعيات  على  احل�سول  جلهة  كثرية  ايجابيات  يحمل  املجبل 

املطلوبة يف انتاج الباطون والزفت املجبول«.

و�سدد على �رشورة فح�ض واختبار نوعية االر�ض قبل البدء باأعمال 

 لنتائج االختبارات، اعداد الدرا�سات 
ً
البناء او الطرقات بحيث يتم، بناء

للبناء والطرقات ت�سمل فحو�سات للبناء حتدد: )فوندا�سيون - �سماكة 

االعمدة - فوا�سل االعمدة - �سماكة ق�سبان احلديد وعددها - عدد 

} حتدد:  للطرقات  فحو�سات  اىل  ا�سافة  وغريها،  البناء(  طبقات 

�سماكة ونوعية الطبقات )ا�سا�ض – ب�سكور�ض – زفت(}.

الأعمال  االأوىل  االأ�سا�سية  احلركة  هو  املقلع  يف  العمل  ان  واعترب 

كيفية  حول  هند�سيًا  �سديدة  وعناية  درا�سة  اىل  وحتتاج  االإنتاج 

مجموعة أنصار اإلنتاجية .. الريادة في تأمين مستلزمات مشاريع البناء والطرقات
دهنوي: التمّيز هدفنا

تعتـــرب جمموعـــة ان�شـــار يف طليعة 

التـــي تلعب دوراً  الأعمال  جمموعات 

هامًا يف قطاع املقاولت، حيث ت�شـــم 

عـــدد من ال�ـــرشكات الرائدة يف جمال 

اأعمال تاأمـــني م�شـــتلزمات انتاج ما 

يلزم من مواد اولية مل�شـــاريع البناء 

وتنفيذ  التحتيـــة  والبنى  والطرقـــات 

ال�ـــرشاف  اىل  بالإ�شـــافة  الطرقـــات 

كامـــاًل علـــى نوعية النتـــاج واملواد 

الولية للباطون والزفت املجبول عرب 

املختربات املوجودة داخل ال�رشكات.

يف حديث مع »ال�شناعة والإقت�شاد«، 

غا�س مدير وا�شت�شاري نوعية الإنتاج 

يف جمموعة اأن�شـــار املهند�س ر�شـــا دهنوي يف 

احلديث عن قطـــاع املقاولت والبناء، م�شـــلطًا 

ال�شوء على امل�شاكل التي يعاين منها املتعهدون 

و�شـــبل معاجلتها. و�شـــدد علـــى ان »جمموعة 

ان�شـــار ويف ظل الثقة املمنوحة وامل�شتمرة من 

الطراف اخلارجية ت�شعى دائمًا اىل التميز وتقدمي 

اف�شـــل النتائج بهدف املحافظة على هذه الثقة 

التي تلعب الدور الأ�شـــا�س يف �شمان ا�شتمرارية 

»ان�شار غروب« ومنوها«.

مجموعة شركات
وا�سار دهنوي اىل ان »املجموعة تتاألف من عدة ن�ساطات رئي�سية  

تعهدات  واأعــمــال  زفــت  وجمــابــل  بــاطــون  وجمــابــل  ك�سارات  مــن 

الك�سارات  �رشكة  رايتها  حتت  تعمل  حيث  خمتربات  اىل  باالإ�سافة 

الوطنية، �رشكة املجابل العاملية، و�رشكة نور للتجارة والتعهدات«.

ولفت اىل ان »�رشكة الك�سارات تتاألف من ك�سارة با�سكور�ض، ك�سارة 

مواد وجتارة جارو�سة، باالإ�سافة اىل مغ�سل بودرة بقدرة اإنتاجية 

اإجمالية حوايل 3000 مرت مكعب«.

واو�سح ان »�رشكة املجابل تتاألف من جمبلي باطون بقدرة اإنتاج 

100 مرت مكعب يف ال�ساعة ويتم الت�سغيل باأحدث تقنيات الكمبيوتر. 
ال�ساعة،  يف  زفت  طن   240 اإنتاج  بقدرة  الزفت  جمبل  يعمل  كما 

التحكم  بوا�سطة  االأول واالأحدث يف منطقة اجلنوب ويعمل  ويعترب 
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واحل�سول  الطبيعة  تخريب  )لناحية:  املقلع  من  املــواد  ا�ستخراج 

واالنتاج  احلفر  اأعمال  حتتاج  كما  لالإعمار(.  املطلوبة  املواد  على 

العداد  للرتبة،  اأخ�سائيني  مهند�سني  بوا�سطة  االولية  الك�سف  اىل 

درا�سة حول الرتبة – طريقة ا�ستخراج االنتاج. و�سدد على اأن »اأهمية 

الدرا�سة تكمن بتجليل وت�سجري الطبقات امل�ستخرجة«.

احلجرية  املــواد  من  )خليط  با�سكور�ض  موا�سفات  ان  اىل  ولفت 

بقيا�سات خمتلفة( مهمة اىل حد كبري يف تنفيذ اأعمال الطرقات الن 

الزفت يو�سع على البا�سكور�ض – ويف حال كان البا�سكور�ض غري 

مطابق للموا�سفات فان تنفيذ الطريق حمكوم باخلراب. وا�سار اىل 

انه »قبل البدئ بجميع اأعمال البا�سكور�ض يجب تنظيف االأر�ض من 

كافة الرتاب وال�سوائب«.

الباطون الجاهز
مواد  من  خليط  عن  عبارة  اجلاهزهو  الباطون  ان  دهنوي  واعلن 

املياه  اىل  باالإ�سافة   ) – رمل  – بودرة  – �رشك  ) بح�ض  حجرية 

 concrete Mix( وفقًا للخلطة )admixtures( والرتابة ومواد م�سافة

ان  اىل  لفت  واذ  الباطون.  جمبل  بوا�سطة  او  يدوي  ب�سكل   )design
ان  ك�سف  املطلوبة«،  للحاجة  وفقًا  حتدد  الباطون  خلطة  نوعية   «

»جتهيز خلطة الباطون يتم عرب Mix Design داخل جمبل الباطون 

ويتم نقلها بوا�سطة اجلباالت اىل الور�ض و�سخها بوا�سطة امل�سخة«.

يكون  »عادة  قال:  الباطون،  طلب  كيفية  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

املرت  يف  الرتابة  اأكيا�ض  عدد  لطريقة  وفقًا  الباطون  على  الطلب 

املكعب الواحد: مثال: 5 اأكيا�ض – 6 اأكيا�ض - 7 اأكيا�ض – 8 اأكيا�ض 

...، وفقًا لالحتياجات املطلوبة ومكان ال�سب. اأما الطريقة الهند�سية 

والعلمية تعتمد على قوة �سغط الباطون حني الك�رش بوا�سطة املخترب 

وعلى اأ�سا�ض كلغ/�سم2 او )Mpa-Mega Pascal( وتعطي وفر اأكرث 

من الطلب وفقًا لكمية الطلب عرب االكيا�ض«.

اأن  واو�سح ان قوة �سغط الباطون تتاأثر بعدة عوامل فمن املمكن 

باقي  ولكن  �سحيحة  الباطون  يف  املوجودة  الرتابة  كمية  تكون 

املواد  نوع   - احلجرية  املواد  – نوعية  املياه  ن�سبة   ( املحتويات 

امل�سافة – نوع اخللطة ( غري متجان�سة للمعدالت املطلوبة لل�سب 

االمر الذي يوؤدي اىل �سعف يف الباطون، وهذا ال ميكن ان ندركه اال 

بوا�سطة فح�ض قوة الباطون يف املخترب.

ايجابيات الباطون الجاهز
وهو  اجلاهز  الباطون  غري  باطون  نوع  وجود  اإىل  دهنوي  واأ�سار 

تتمثل  قدمية  طريقة  على  �سنعه  يعتمد  الــذي  الــيــدوي  الباطون 

الور�ض  باخللط واجلبل يدويًا بحيث يتم تركيب مواد باطون داخل 

يدويًا. الكميات  وخلط  يدوية  وجبالة  العاملة  االأيــدي   بوا�سطة 

يدويًا،  املخلوط  للباطون  ن�سبًة  اجلاهز  الباطون  اإيجابيات  وعدد 

كالتايل:

يف  ديزاين  امليك�ض  كنرتول  عرب  اخللطة  كامل  كمية  حتديد   1-

املجبل وفقًا حلاجة البناء املطلوب.

خالل  اخللطة  وجتان�ض  الباطون  موا�سفات  بنوعية  التحكم   2-

التنفيذ لكامل الور�سة  باإ�رشاف املخترب.

-3 اال�ستغناء عن مكان جانب الور�سة لو�سع خمزون املواد خللط 

الباطون.

-4 �سهولة نقل الباطون يف االأماكن املطلوبة يف الور�سة بوا�سطة 

امل�سخة، والنظافة مكان امل�رشوع.

اجلاهز. الباطون  ا�ستخدام  عند  العمل  ــاز  اجن يف  ال�رشعة   5- 

-6 اخذ عينات خالل اعمال ال�سب ومتثل كامل كمية الباطون نظراً 

لتجان�ض الكمية.

لعدم احل�سول على  -7 الوفر املادي خللطة الباطون اجلاهز نظراً 

الهدر يف كميات املواد عند ال�رشاء.

واذ ا�سار اىل وجوب ا�ستخدام رجراج )Vibrator( حني �سب الباطون 

ب�سكل منظم وم�ستمر طيلة فرتة ال�سب، راأى انه »بعد �سب الباطون 

يجب احلفاظ على املياه املوجودة داخل الباطون ملدة حمددة طبقًا 

للموا�سفات عرب:

-1 ر�ض املياه ب�سكل م�ستمر ملدة 15 يوم من تاريخ ال�سب )لزيادة 

�سالبة الباطون(.

-2 يف�سل تغطيب الباطون كي يبقى رطب ملدة حمددة من تاريخ 

ال�سب وفقًا للحاجة.

-3 ترتاوح احلرارة املطلوبة بني 32c° كحد اق�سى و c°5 كحد ادنى 

)ملدة ثالثة اأيام(
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اختبارات الباطون
ـــي: ـــون، وه ـــاط ـــب ـــارات ال ـــب ـــت ــــدة اخ ـــــود ع ـــن وج  وكــ�ــســف ع

-1 اختبار نظري ي�سمل:

املواد  يف  جتان�ض  عدم  املياه،  ن�سبة  يف  م�سكلة  الباطون،  لون   -

االأولية )بح�ض – �رشك - رمل(.

-2 اختبار بوا�سطة اخذ عينة:

 ممكن اأخذ العينة من املجبل – اجلبالة – داخل الور�سة اثناء ال�سب

يف  وفح�سها  ال�سب  حني  عينة  اخــذ  ب-  �سالمب،  فح�ض   - اأ 

خمتربات، ج- اخذ عينة بعد جتمد الباطون.

عينات  وقوالب   )Slump( ال�سالمب  ماكينة  وجــود  لــزوم  واقــرتح 

اختبار  ان  واو�سح  امل�رشوع،  النوعية مع مهند�ض  لفح�ض  باطون 

الباطون  من  عينة  اخذ  عن  عبارة  SLUMP TESTهو  �سالمب  

الباطون  من  املاكينة  واإزالة  ا�سطواين  ب�سكل  ماكينة  وتعبئتها يف 

وقيا�ض رقم هبوط الباطون.

الزفت
عن  عبارة  هو    )Asphalt concrete( الزفت  ان  دهنوي  و�ــرشح 

باال�سافة  بـــودرة(   – �ــرشك   – )بح�ض  حجرية  مــواد  من  خلطة 

وخلطه  ديزاين  امليك�ض  ملقادير  وفقًا  )بيتومني(  الكوال�ض  اىل 

c160° بحدود  حمــددة  حــرارة  درجــة  حتت  الزفت  جمبل   بوا�سطة 

وا�سار اىل انه يوجد خلطتني للزفت املجبول:

-1 طبقة اأ�سا�ض course mixture Binder  وهي خلطة خ�سنة فوق 

طبقة با�سكور�ض.

اأ�سا�ض  طبقة  فوق  ناعمة  خلطة  هي    wearing course خلطة   2-

الزفت.

وا�سار اىل انه »قبل تنفيذ طبقات الزفت يجب ر�ض الكوال�ض اإما على 

.Takcoat اأو على طبقة  Primecoat طبقة با�سكور�ض

ــذي  ــًا يــتــم ا�ــســتــعــمــال االمــولــ�ــســيــون ال ــدد عــلــى انـــه حــالــي ــس و�

 HCL+ Emulsifier+H2O+Betumine ــى  عــل ــوي  يــحــت

ــائــل وهــــو يــ�ــســمــل املـــمـــيـــزات الــتــالــيــة: ــس ــ�  بــــدل الـــكـــوال�ـــض ال

والعمل ال�سهريج  ونظافة  الطرقات  على  العمال  �سالمة   1- 

-2 �سهولة بالعمل من قبل املتعهد.

او يف املجبل، وير�ض بارد. الطريق   -3 ال يحتاج اىل حتمية على 

االلت�ساق  نــاحــيــة  مــن  الــكــوال�ــض  مــن  افــ�ــســل  فعالية  ــه  ل  4- 

اخللطة داخــل  مياه  وجــود  ب�سبب  البا�سكور�ض  �سطح  ت�سكري   5- 

-6 �رشعة يف عملية التزفيت

بالتايل:   Asphalt concrete الزفت  خللطة  يلزم  »مــا   وخل�ض 

-1 مواد حجرية )بح�ض – �رشك – بح�ض نظيف( من انتاج الك�سارة 

وفقًا لن�سب معينة.

من  اأنـــواع  يوجد  �سائل:  كــوال�ــض   BITUMINE البيتومني   2-

نوع  بح�سب  املختلفة  للموا�سفات  وفقًا  ال�سوق  يف  البيتومني 

امل�رشوع وحالة الطق�ض يتم حتديد نوع الكوال�ض ال�سائل.

و�سدد على عدة مالحظات خالل اأعمال التزفيت، وهي: 

اأ- لزوم موافقة املخترب للبدء بالتزفيت.

ب- يجب تنظيف الطريق قبل ر�ض الكوال�ض من كل الزوائد.

ج- ر�ض الكوال�ض قبل التزفيت وحاليًا يوجد )امول�سيون(.

د- عدم مرور ال�سيارات بعد ر�ض الكوال�ض.

ه- عدم مرور ال�سيارات بعد تزفيت على الزفت حتى يربد الزفت.

اختبارات الزفت
وعدد دهنوي اختبارات الزفت كالتايل:

اختبارات نظرية ت�سمل:

البيتومني، عدم جتان�ض يف  الزفت املجبول، م�سكلة يف كمية  لون 

املواد االأولية )خ�سن كثري او ناعم( 

اختبارات بوا�سطة اخذ عينة:

او من  الكميون-  – او من  ان يكون من املجبل  العينة ممكن  اخذ 

بوا�سطة  العينة  اخذ  االإطــار  هذا  يف  واقــرتح  الفل�ض.  بعد  الطريق 

ل�سالمة  املخترب  اىل  وار�سالها  خمت�ض  فني  او  امل�رشف  املهند�ض 

نوعية الزفت.

-3 اخذ العينة بعد التزفيت: بوا�سطة ماكينة كور وهي اخذ ا�سطوانة 

الزفت بقطر حمدد وار�سالها اىل املخترب.



اجلنوب: اأن�شار - منطقة بع�شفور

هاتف: 500007 7 961
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على  والذي ميتد  بال�رشكة  اخلا�ض  الباطون  وتتوافر يف جمبل 

جمابل  يف  جندها  قّلما  اإمكانات  مربع،  مرت  األف   25 م�ساحة 

اأخرى، اإذ ي�سم ما يقارب الـ35 اآلة تت�سمن جباالت وم�سخات 

و�ساحنات، اإ�سافة اىل فريق عمل يعمل بال هوادة يف املختربات 

واالأق�سام االإدارية«.

يف  دن�ض  ح�سن  والتجارة«  للنقاوالت  »دن�ض  عام  مدير  واأ�سار 

ي�سري  ال�رشكة  »عمل  اأن  اإىل  واالقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث 

الزبائن  حاجات  تلبية  وت�سمن  العمل  فريق  تنظم  خلطة  وفقًا 

بتقدمي اأعلى معايري اجلودة والتم�سك باأهمية االلتزام«.

د على اأن »ال�رشكة العاملة يف القطاع منذ ما يقارب الت�سع 
ّ
 و�سد

�سنوات ت�سم فريق عمل متخ�س�ض يتمتع ب�سنوات من اخلربة، 

وهذا ميكنها من اجتياز اأي �سعوبات تواجهها يف العمل ويريح 

املنتجات  اأف�سل  لتقدمي  العمل  فريق  خربة  فتكري�ض  الزبون. 

ال�سوق  يف  كبرياً  زخمًا  ال�رشكة  اأك�سب  للزبائن  واخلــدمــات 

و�ساعدها يف املحافظة على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة«. 

واأ�سار يف اإطار حديثه عن ال�سق االإداري اإىل اأن »دن�ض للمقاوالت 

والتجارة« تدرك اأهمية بناء عالقات تعاون وطيدة مع الزبائن 

يف �سمان ا�ستمراريتها ومنوها، ولهذا جرى تنظيم العمل وفق 

ي�سم  بحيث   ،ISO 9001\2008الـ ومعايري  تتوافق  لهيكلية 

اأق�سامًا للمبيعات، �سبط اجلودة، املحا�سبة، واالإدارة«.

وك�سف اأن »ما يعطي ال�رشكة زخمًا قويًا يف ال�سوق هو االندفاع 

الذي ت�ستمده من جيل ال�سباب الذي يتوىل اإدارتها، اإ�سافة اإىل 

فريق العمل الذي ي�سم اأفراد ال تتجاوز اأعمارهم الـ 35 عامًا.«

جودة عالية
الذي  االأبــرز  »العامل  اأن  اىل  ولفت 

زبائنها  ثقة  ك�سب  من  ال�رشكة  مّكن 

هو جمعها بني جودة املنتج وح�سن 

ت�ستخدم  اأنها  اىل  فاإ�سافة  االإدارة، 

اأجود اأنواع املواد االأولية يف �سناعة 

لفحو�سات  االإنتاج  تخ�سع  الباطون 

اأو  ال�رشكة  خمربية متعددة يف خمترب 

خمتربات اأخرى تتعاقد ال�رشكة معها«. 

الوحيد  ال�سبيل  هو  اجلــودة  على  احلفاظ  بــاأن  »نوؤمن  وقــال: 

من  عالية  معايري  نقدم  لذلك  املناف�سة،  و�سط  ال�ستمراريتنا 

التي  ال�رشكة  خمتربات  عرب  اجلودة  هذه  مراقبة  ويتم  اجلــودة. 

 ت�سم كفاءات عدة وي�رشف عليها مهند�سون واخت�سا�سيون«. 

كبرية،  اأهمية  وتنظيمه  العمل  فريق  اإدارة  نويل  »كما  وتابع: 

الكميات  القدرة على االلتزام وتو�سيل  اأن  انطالقًا من قناعتنا 

املطلوبة يف الوقت املحدد يك�سبنا مزيداً من القدرات التناف�سية«.

مزيد من التوسع
للمقاوالت  »دن�ض  مّكنت  جمتمعة  االأمـــور  »هــذه  اأن  وك�سف 

والتجارة« من بناء �سبكة زبائن وا�سعة جداً ت�سم كبار املقاولني 

ا�ستالم، عرب مناق�سات، م�ساريع  يف املنطقة، كما مكنتها من 

على قدٍر عاٍل من االأهمية كمرفاأ �سور، طرق الناقورة، م�ساريع 

ال�رشف ال�سحي«.

واأعلن اأن »دن�ض للتجارة واملقاوالت تعمل وفقًا خلطة تو�سعية 

اأو  العام  هذا  اجلنوب  يف  اآخر  فرٍع  افتتاح  مبوجبها  �ست�سهد 

وال  الزبائن  من  اأكرب  عدد  اىل  الو�سول  بهدف  املقبل،  العام 

�سيما املوجودين يف مناطق تعترب بعيدة ن�سبيًا عن املجبل 

احلايل«. 

»دنش للمقاوالت والتجارة«.. مسيرة نجاح بقيادة شابة
دنش: فرع جديد في الجنوب قريبًا

الكبرية،  النتاجية  والقدرات  العالية  اجلودة 

من  والتجارة«  للمقاولت  »دن�س  �رشكة  مكنت 

يف  العاملة  ال�رشكات  بني  متقدم  مركز  احتالل 

�شلكت   ،2008 عام  النور  اإب�شارها  فمنذ  القطاع. 

من  مّكنها  ما  والنمو،  التو�شع  طريق  ال�رشكة 

اأبرز  اهم  اإحدى  اإمكانات كبرية جعلتها  اكت�شاب 

ال�رشكات التي تزود قطاع املقاولت بالباطون.

تعمل »دنش للتجارة 

والمقاوالت« على مراقبة 

جودة إنتاجها عبر مختبرات 

تضم كفاءات عدة
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وفقًا ملدير �رشكة االإ�رشاء التنفيذي بالل 

طريق  دت 
ّ
عب كثرية  »عوامل  �سعيتلي 

ا�ستمراريتها،  و�سمنت  ال�رشكة  جناح 

واأبرزها ثقة ور�سا العمالء التي ت�سكل 

ال�رشكة حيث  �سيا�سة  االأول يف  املحور 

وتقويتها  عليها  للحفاظ  العمل  يتم 

الــوفــاء  خــالل  مــن  وذلـــك  وحت�سينها 

اجلميع  لدى  والتعهدات  بااللتزامات 

ب�سورة تفوق توقعاتهم.

�سوق  ويف  »الــ�ــرشكــة،  اأن  اىل  ــار  ــس واأ�

تلتزم  وتناف�سية،  مــزدهــرة  مــقــاوالت 

جميع  اإىل  االإن�سائية  خدماتها  بتقدمي 

ملعايري  وطبقًا  عاٍل  مب�ستوى  عمالئها 

العاملية، كما تعمل على توفري  اجلودة 

خالل  من  متميزة  وفنية  اإداريــة  كوادر 

ال�سوق  يف  الكفاءات  اأعلى  ا�ستقطاب 

وتاأهيل  تــدريــب  خــالل  ومــن  املحلية 

ال�رشكة  يف  والفنية  االإداريــة  الكفاءات 

يف  والــتــدرج  لــالإرتــقــاء  وت�سجيعهم 

املنا�سب  اإىل  للو�سول  الوظيفي  ال�سلم 

القيادية«.

باإ�ستمرار  تعمل  »ال�رشكة  اأن  اىل  ولفت 

خالل  من  اللبناين  االإن�سان  �سقل  على 

دجمه يف عملية البناء والتطور وو�سعه 

يف موقع امل�سوؤولية يف اإدارة امل�ساريع 

واالإ�رشاف على تنفيذها«.

سوق متنوع
د �سعيتلي على اأن »�سوق املقاوالت 

ّ
و�سد

متنوعة وتتطلب وجود قطاع مقاوالت 

متكامل وقوي وقادر على ال�سمود اأمام 

التحديات والعقبات املت�سلة بامل�ساريع 

القائمة كما ونوعًا. كما ت�ستدعي توافر 

اىل  اإ�سافة  التمويل،  وقنوات  ال�سيولة 

اإمكانات �رشكات املقاوالت والتطوير«. 

قــراءة  على  الــقــدرة  »اأن  اأو�ــســح  واإذ 

على  القدرة  من  تبداأ  ال�سوق  م�سارات 

ومــواقــع  والــنــجــاح  ــــازات  االإجن تتبع 

املقاوالت  قطاع  �سجلها  التي  الف�سل 

ــريات واقــع  ــاأث ـــة االأخـــرية وت يف االآون

يواجه  »القطاع  اأن  وجــد  املنطقة«، 

املناف�سة  بواقع  تتعلق  حتديات  عدة 

»اإلسراء للتجارة والمقاوالت«.. خدمات إنشائية بمعايير عالمية
شعيتلي: ثقة العمالء محور أول في سياستنا

�شارت »�رشكة الإ�رشاء للتجارة واملقاولت« على مر 16 عامًا، وفق 

روؤية حمددة تتطلّع اىل اأفق عري�س تظهر فيه اأهداف كبرية وطموحات 

اإذ �شعى موؤ�ش�شو ال�رشكة اىل جعلها الأرفع  عالية ل حتدها قيود، 

مكانة والأف�شل اأداًء يف قطاع عملها واإنتاجها مّتخذين جمموعة من 

اخلطوات التو�شعية والتطويرية لتحقيق روؤياهم.

اجلبارة  بخطواتها   ،2001 عام  النور  اإب�شارها  منذ  ال�رشكة  متّيزت 

والنقل  العامة  الأ�شغال  وزارة  ت�شنيفات  على  فحازت  والثابتة 

تنفذ  فاأخذت  الأوىل(،  الدرجة   – اأ  فئة   – وطرق  )مبان  اللبنانية 

امل�شاريع متم�شكة مبجموعة من الأهداف ياأتي يف طليعتها اإثبات 

الذات وتثبيت قواعد ال�شتمرار مبنهجية واعدة ومتفائلة.



التي ت�ستد كلما تراجعت وترية الن�ساط 

وانح�رشت امل�ساريع، وتزداد تاأثرياتها 

ال�سلبية يف اأداء كل القطاعات. يف حني 

وانح�سار  القطاع  �سيولة  تراجع  يعمل 

ارتفاع  مــع  تزامنًا  التمويل  قــنــوات 

االأخطار وتزايد معدالت التعرث والف�سل 

نتيجة عوامل تت�سل ب�رشكات التطوير 

وخطط  املحلي  بالناجت  وتتعلق  تارة 

التنمية تارة اأخرى«.

املقاوالت  »منظومة  اأن  على  د 
ّ
و�ــســد

املدربة  العمالة  عن�رشي  اإىل  تفتقر 

يحتاج  كــمــا  املـــ�ـــرشيف،  والــتــمــويــل 

لتفادي  ت�رشيعية  ــورة  ث اىل  القطاع 

العاملة  وال�رشكات  املوؤ�س�سات  تعرث 

وتطويرها  نهو�سها  وبــالــتــايل  فيه 

اآليات  تنظيم  واىل  ا�ستمراريتها،  ودعم 

لبحث  ال�رشائب  م�سلحة  مع  م�سرتكة 

اآليات تطبيق »ال�رشيبة امل�سافة« على 

قطاع املقاوالت«.

تحول الى اإلقليمية
ت�سري  »االإ�ــــرشاء  اأن  �سعيتلي  وك�سف 

وفقًا خلطط وا�سحة تاأخذ على عاتقها 

اىل  املحلية  مــن  التدريجي  التحول 

االإقليمية بحيث ال تبقى ال�رشكة مقيدة 

بل  واحــدة  جغرافية  بقعة  يف  بالعمل 

وذلك  لبنان  حــدود  خــارج  اىل  تنطلق 

من اأجل التفاعل مع التطورات الدولية 

يف  واالنــخــراط  اأواًل  منها  لالإ�ستفادة 

والتكنولوجي  العلمي  التقدم  �سياق 

الذي ال يقف عند حد«.

ال�سوق  اأن »وجود املناف�سة يف  واعترب 

القطاع،  جناح  على  ودليل  �سحي  امر 

امل�ستمر  ال�رشكات  �سعي  توؤكد  اإنها  اإذ 

االأف�سل  وتــقــدمي  العمالء  ك�سب  اىل 

ما  وتنفيذها،  امل�ساريع  ا�ستالم  بغية 

البيئة  اأهمية  على  بقوة  ال�سوء  ي�سّلط 

التي  املقاوالت  قطاع  يف  التناف�سية 

ل�سمان  الــ�ــرشكــات  مــن جــهــود  تــزيــد 

على  املحافظة  مع  االأ�سواق  يف  البقاء 

لها  ي�سمن  ما  واجلــودة  املوا�سفات 

اال�ستمرارية وال�سمعة اجليدة«.

اأنه  �سعيتلي  اأكــد  �سوؤال،  على  رد  ويف 

يعاين  التي  امل�ساعب  الرغم من  »على 

مت�سك  يبقى  املــقــاوالت،  قطاع  منها 

وال  دائــمــًا  بالتفاوؤل  ـــرشاء  االإ� �رشكة 

�سيما اأن اأمامها فر�سًا كبرية للنمو يف 

يقع  اأعمالها  نطاق  اإن  حيث  امل�ستقبل 

�سمن امل�رشوعات التي توليها احلكومة 

اأولوية كربى، اإذ تعمل ب�سورة اأ�سا�سية 

يف  احلكومية  امل�رشوعات  تنفيذ  يف 

املياه  و�سبكات  الطرق  اإن�ساء  جمــال 

االإت�سال  و�سبكات  ال�سحي  وال�رشف 

وبناء  و�سيانتها  املــبــاين  واإنــ�ــســاء 

واأعــمــال  املــيــاه،  وخــزانــات  اجل�سور، 

احلفريات الرتابية وال�سخرية«.

تسير اإلسراء للتجارة 

والمقاوالت وفقًا لخطط 

واضحة تأخذ على عاتقها 

التحول التدريجي من 

المحلية الى اإلقليمية

�شور - مفرق العبا�شية - جانب جمل�س اجلنوب

تلفون:351445 7 961 377712 3 961 411888 7 961  648444 3 961 261554 3 961

info@alisraa.co - website: www.al-israa.com

�رسكة �الإ�رس�ء للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م
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قطاعات  خمتلف  يف  الــ�ــرشكــة  عملت 

هذه  ــرز  اأب ومــن  امليكانيكية،  الهند�سة 

القطاعات:

الطاقه  عــن  وا�ست�سارات  درا�سات 
البديله وخطط لتوفري الطاقه. 

ــار  االآب حفر  اآالت  وت�سنيع  ت�سميم 
االرتوازية والتدعيم وفح�ض الرتبة.

ت�سميم وت�سنيع معامل فرز النفايات 
املنزلية ال�سلبة.

�ستلزمات البلديات يف جمال 
ُ
ت�سنيع م

جمع النفايات املنزلية ال�سلبة.

مشاريع توفير الطاقة:
ك�سف املهند�ض حممد عجمي يف حديث 

تنفيذ  عن  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع 

ها 
ّ
واأهم اأفريقيا  يف  عــديــدة  م�ساريع 

على  د 
ّ
�سد كما  الطاقة،  توفري  م�ساريع 

»اأّن ال�رشكة تويل يف �سناعاتها اهتمامًا 

كبرياً ملفهوم املحافظة على البيئة حيث 

الفالتر  اأنــواع  اأف�سل  لزبائنها  تختار 

االنبعاثات  من  للحد  ــك  وذل املتطورة 

ة للبيئة«.
ّ
امل�رش

حفارات آبار المياه والتدعيم 
وفحص التربة :

جمال  يف  ن�ساأتها  منذ   M.A.E تعمل 

�سناعة احلفارات املتطورة على اأنواعها 

وكانت االأوىل يف لبنان وال�رشق االأو�سط 

اأنهّا  كما   ،Rotary حفارات  ت�سنيع  يف 

متتلك احلق احل�رشي يف لبنان ل�سيانة 

حفارات Casagrande العاملية ال�سهرية 

يتمتع  التي  العالية  ب�سبب اخلربة  وذلك 

لتها ك�سب هذا 
ّ
بها مهند�سيها والتي خو

.Casagrande احلق احل�رشي من قبل

آليات توزيع وفرز النفايات:
ت�سنيع  جمــال  يف   M.A.E تعمل  كما 

النفايات،  وفرز  توزيع  اآليات  و�سيانة 

مت يف هذا االإطار العديد من الدرا�سات 
ّ
قد

الــفــرز  مــعــامــل  ــن  م للعديد  الــنــاجــحــة 

والبلديات يف لبنان. كما قامت بت�سنيع 

العديد من اآالت الفرز واحلاويات اخلا�سة 

بجمع النفايات باالإ�سافة اىل اآالت جمع 

بالـ  ُتعرف   ما  وهي  املتنّقلة  النفايات 

.Compactor

 معالجة النفايات 
بتقنية التفكك الحراري

املجال  هــذا  يف   M.A.E تقدمه  ما  اأن 

اإليه  تو�سلت  ما  واآخــر  جيل  اأحــدث  هو 

احلراري  التفكك  جمال  يف  التكنولوجيا 

هذه  تعد  اإذ  ال�سلبة  املنزلية  للنفايات 

وا�ستخدامًا  جناحًا  االأكرث  التكنولوجيا 

رة.
ّ
يف معظم الدول املتطو

M.A.E.. نجاح قوامه الخبرة واإلبتكار

ُيعّد املهند�س حممد عجمي من اأبرز املهند�شني يف لبنان العاملني يف جمال ال�شت�شارات الهند�شية، حيث 

عمل لأكرث من ع�رشون عامًا يف ايطاليا واملانيا كم�شت�شار للعديد من ال�رشكات وكمدير لق�شم الت�شميم 

الكتب  ماكينات  ت�شميمه خلطوط  اثناء  عليها  اخرتاع ح�شل  براءات   6 كما ميتلك  الهند�شي،  والتطوير 

ب�شناعة  املتخ�ش�شة  اليطالية   Comacchio �رشكة  ولدى  الأملانية   Heidelberg �رشكة  لدى  الوتوماتيكية 

احلفارات.

اأ�ّش�س عجمي يف لبنان  �رشكة M.A.E والتي تراأًّ�س جمل�س ادارتها عام 2008 وهي �رشكة تعمل يف جمال 

ال�شت�شارات  والتنفيذ ملختلف  والت�شنيع  الت�شميم  عملها  ويت�شّمن  الهند�شية،  والدرا�شات  ال�شت�شارات 

والدرا�شات التي تقوم بها.
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مشروع غير معّقد
واإذ اعترب عجمي اأن »�رشيحة وا�سعة من 

اللبنانيني متلك فكرة خاطئة عن مفهوم 

االأمثل  اأنه »احلل  التفكك احلراري«، راأى 

يف  ال�سلبة  املنزلية  النفايات  ملعاجلة 

امل�رشة  املطامر  يجنبنا  والــذي  لبنان 

ثقافة  غياب  ظل  يف  �سيما  وال  بالبيئه 

الفرز«.

التفكك  م�رشوع  »تطبيق  اأن  على  د 
ّ
و�سد

اإذ  معّقد  غــري  امل�سانع  يف  احلــــراري 

العمال  من  جــدا  قليل  عــدد  اىل  يحتاج 

ويتطّلب وجود غرفه اأ�سا�سية تتاألف من 

النفايات والثانيه  االأوىل حلرق  طبقتني 

عملية  بداخلها  تقوم  االنبعاثات  حلرق 

التفكك احلراري، اإ�سافة اىل جمموعة من 

الكيميائيه  واملفاعل  واالأجهزة  الفالتر 

وتقنية  ــازات  ــغ ال بتفكيك  تقوم  التي 

االنبعاثات طبقا الخر القوانني املرعيه 

يف دول اوروبا«.

»تكنولوجيا  اأن  اىل  عجمي  واأ�ــســار 

 M.A.E تقدمها  التي  احلــراري  التفكك 

تنتج  التي  العوادم  بالق�ساء على  ز 
ّ
تتمي

طرق  لباقي  خالفًا   وذلك  النفايات  من 

بحيث  تلقائي  ب�سكل  والعمل  املعاجلة، 

الرماد  التلقيم وعملية �سحب  تتم عملية 

بطريقة اأوتوماتيكية، ليتم بعدها حتويل 

ي�ستعمل  ملوث  غري  رماد  اىل  النفايات 

يف خمتلف ال�سناعات االأ�سمنتية«.

ثقة بالمستقبل
وك�سف عجمي اأن »M.A.E. توا�سلت مع 

عدد كبري من البلديات وقد اأبدى بع�سها 

�سعيد  على  �سيما  وال  كــبــرياً  جتــاوبــًا 

التفكك  عرب  النفايات  معاجلة  م�ساريع 

احلراري«.

 M.A.E عمل  »جـــودة  اأن  على  د 
ّ
ــد و�ــس

ت�سمه  ــذي  ال الب�رشي  الــكــادر  وحرفية 

ع يف االأ�سواق اخلارجية 
ّ
�سمح لها بالتو�س

وال �سيما االأفريقية حيث نّفذت م�ساريع 

متعددة«.

على   .M.A.E ب�سري  »ثقته  عن  واأعــرب 

طريق النجاح املتوا�سل، اإذ اإنها بعملها 

واإمكاناتها قادرة على مواكبة حاجات 

تواكب  كثرية  خدمات  وتقدمي  الزبائن 

التطور الذي ت�سهده بلدان خمتلفة«.

تتّميز »تكنولوجيا التفكك 

 M.A.E الحراري التي تقدمها

بالقضاء على العوادم التي 

تنتج من النفايات وذلك 

خالفًا  لباقي طرق المعالجة
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م�صـروع جـود 2340 �ل�صكنـي



م�صـروع جـود 2340 �ل�صكنـي
�صقق �صوبر دولوك�ض مفرزة قابلة للتق�صيط عرب �لبنك

مواصفات البناء: 
مقاوم للزلزل، م�شعد كهربائي، موقف حتت الأر�س

03/973225 - 71/997155
كفر حتى - الطريق العام:
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على  باحلفاظ  لها  �سمح  ما  لزبائنها، 

مركزها يف ال�سوق«.

احلايل  العام  خالل  ال�سوق  »واقع  وقال: 

وب�سكل  لكن  ال�سابقة،  االأعوام  اأف�سل من 

عام البوادر لي�ست اإيجابية ما يحّتم على 

لو�سع  م�ساعفة  جهود  بذل  ال�رشكات 

املراحل  هذه  اجتياز  من  متكّنها  خطط 

ال�سعبة واحلفاظ على جناحاتها«.

تحريك عجلة اإلقتصاد
التحديات  »اأبرز  اأن  اىل  حجازي  واأ�سار 

تتمّثل  غروب«  »النور  عمل  تواجه  التي 

واملنطقة  لبنان  يف  االإ�ستقرار  عدم  يف 

االقت�ساد  على  بتداعياته  األقى  والــذي 

ب�سكل كبري، وجعل االأ�سواق يف حال من 

الركود وال�سلل«.

لي�ست  اللبنانية  »احلكومة  اأن  واعترب 

املتدهور  الو�سع  عن  الوحيدة  امل�سوؤولة 

اىل  مرتبطة  االأزمــة  هذه  الأن  لبنان  يف 

وتراجع  املنطقة  باالأزمات يف  حد كبري 

تــزعــزع  نتيجة  املــغــرتبــني  ــالت  ــوي حت

اأن  وراأى  االإغــرتاب«.  بالد  يف  االأو�ساع 

بالعمل  املتعلقة  ال�رشائب  »تخفي�ض 

اإىل  دفعًا  تعطي  واال�ستثمارات  التجاري 

العمل  عجلة  حتريك  يف  وت�ساهم  االأمام 

اىل حد كبري«.

»النور غروب« .. 15 عامًا من استمرارية كّرستها المصداقية
حجازي: المصداقية أساس النجاح

على  غروب«  »النور  �شّطرت 

جناح،  م�شرية  عامًا   15 مدى 

والثقة  امل�شداقية  �شكلت 

 ،2002 العام  ففي  لها.  عنوانًا 

خطت »النور غروب« خطواتها 

مواد  جتارة  عامل  يف  الأوىل 

بعد  ما  يف  لتتبعها  البناء، 

يف  �شاهمت  كثرية  باإجنازات 

اليوم  ي�شم  الذي  عملها  تو�شع 

ت�شنيع احلجر  للباطون،  جمبل 

ال�شخري، جتارة البالط، وتنفيذ 

امل�شاريع ال�شكنية.

وفقًا ملدير عام »النور غروب« 

�شاهم  حجازي،  ا�شعد  يحيى 

اأف�شل  بناء  على  »احلر�س 

العالقات مع الزبائن وامل�شداقية 

»النور  تواجد  تكري�س  يف 

�شمن  ما  الأ�شواق  يف  غروب« 

تطورها وا�شتمراريتها على مدى 

اأكرث من 15 ع�رش عاماً«.

غــروب«  »الــنــور  »اأن  حجازي  وك�سف  

ال�سكنية  اأعمال ت�سييد امل�ساريع  با�رشت 

م�ساريع  اأجنـــزت  وقــد   ،2006 عــام  يف 

النور  ع 
ّ
جمم طليعتها  يف  ياأتي  متعددة 

الذي ي�سم 300 �سّقة �سكنية«. واإذ اأو�سح 

»النور  بنتها  التي  ال�سقق  »جمموع  اأن 

اأن  اأعلن  �سقة«،  الـ400  يقارب  غــروب 

عدة  على  حاليًا  تعمل  ــروب  غ »الــنــور 

م�ساريع جديدة تطل جميعها على البحر.

فورة تالها ركود
ولفت حجازي اىل اأن »قطاع البناء �سهد 

فورة مل ي�سهد لها لبنان مثياًل بني عامي 

2006 و2012، تلته فرتة ركود كبرية بني 
عامي 2013 و2016، حيث تراجع الطلب 

غــروب  ــور  »ن اأن  واأعــلــن  كــبــري«.  ب�سكل 

ت�سييق  عــرب  ال�سعوبات  هــذه  تخطت 

اأرباحها وتقدمي ت�سهيالت مالية  هام�ض 

يقارب مجموع الشقق التي 

بنتها »النور غروب« خالل 

السنوات الماضية الـ400 

شقة، فيما تعمل حاليًا على 

مشروع مهم يطل على 

البحر ويضم خمس بنايات



Ghazieh - Main Road - P.O.Box: 639 Saida
Tel: 07/222277 - Fax: 07/222266 - Mob: 03/219667

yehyahijazi@alnourgroup-lb.com - www.alnourgroup-lb.com
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لتجارة  املو�سوي  �رشكة  ادارة   جمل�ض  لع�سو  وفقًا 

»عملت  املو�سوي  حممد  ال�سيد  البناء  ومــواد  مــوارد 

وفقًا  عقود  ثالثة  من  اأكرث  مر  على  املو�سوي  �رشكة 

�سّتى  حتديات  تخطي  من  مّكنتها  عمل  ل�سيا�سات 

ة 
ّ
واجهتها خالل �سنوات عملها وتنفيذ خطط تو�سعي

متعددة �ساهمت يف نيلها ح�سة كبرية من �سوق مواد 

البناء يف لبنان«.

وا�سار اىل ان »هذة ال�سيا�سات اأي�سًا مّكنت �رشكة املو�سوي من 

االإنفتاح على االأ�سواق اخلارجية ال �سيما االأفريقية«.

نقص السيولة
ولفت املو�سوي اىل ان »القطاع ال�سناعي يف لبنان برمته واجه 

يف  االإ�ستقرار  عدم  طليعتها  يف  ياأتي  كثرية  حتديات  يزال  وال 

على  وا�سح  ب�سكل  تداعياته  تنعك�ض  والتي  واملنطقة،  لبنان 

ال�سيولة  يف  كبرياً  نق�سًا  »نلم�ض  وقال:  االإقت�سادي«.  ال�سعيد 

افريقيا  يف  اللبنانيني  املغرتبني  امــوال  تدفق  �سعف  نتيجة 

�سعر   
ّ

وتغري النفط  ا�سعار  انخفا�ض  ب�سبب  ككل  العربية  والدول 

ت�سفيها  التي  ال�سلبية  التداعيات  اىل  ا�سافة  العمالت،  �رشف 

االأزمة ال�سورية على خمتلف القطاعات االإقت�سادية«.

ككل    2016 »عــام  ان  املو�سوي  اعترب  �ــســوؤال،  على  رد  ويف   

افــ�ــســل مــن الــعــام احلــــايل حــيــث ارتــفــعــت حـــدة تــاأثــريات 

ــاري«.  ــج ــت ــرار يف املــنــطــقــة عــلــى الــقــطــاع ال ــق ــت ــس  عـــدم اال�

و�سدد على ان »ال�رشكة ويف اطار عملها امل�ستمر ملواكبة حاجات 

ال�سوق وتلبية متطلبات الزبائن، تتخذ ب�سكل �سبه دائم خطوات 

عية تتمّثل باإفتتاح فروع جديدة وا�سترياد �سلع متّكنها من 
ّ
تو�س

املناف�سة يف ال�سوق املحلي«.

منافسة قوية
بالقوية«،  اللبنانية  ال�سوق  يف  »املناف�سة  املو�سوي  و�سف  واذ 

من  التجار  يحمي  قانون  جديد   و�سع  اىل  »احلاجة  على  �سدد 

لبنان  واإدمــاج  واالحتكار  والتهريب  �رشعية  الغري  املناف�سات 

والتجارة«.  االقت�سادية  البنية  وحتديث  العاملي  االقت�ساد  يف 

ان�ساء  يلحظ  اأن  يجب  القانون  م�رشوع  على  »العمل  ان  وراأى 

ل ح�سن تطبيقه ال �سيما 
ّ
هيئة ناظمة وخلق مناخ مالئم ي�سه

وراء  اال�ــســا�ــســي  ــدف  ــه ال ان 

التقدم مب�رشوع قانون ع�رشي 

املناف�سة  تاأمني  هو  ومتكامل 

والنفاذ اىل اال�سواق عرب منع كل 

باملناف�سة  املخلة  املمار�سات 

وعــمــلــيــات ا�ــســتــغــالل الــو�ــســع 

املهيمن وبالتايل زيادة رفاهية 

الفعالية  وحتــفــيــز  امل�ستهلك 

االقت�سادية واالعمال اخلالقة«. 

تفاوؤله  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

ب�سكل  ال�سناعي  العمل  مب�ستقبل 

ــوي  ــس عــــام وعــمــل �ــرشكــة املــو�

ان  املو�سوي  اعترب  خا�ض،  ب�سكل 

الو�سع  على  ي�سيطر  »االإنكما�ض 

لبنان  مير  حيث  االقت�سادي  العام 

على  و�سدد  االآن«.  حتى  النتائج  وا�سحة  غري  معّقدة  باأزمات 

من  وال�سفاء  االأزمات  هذه  اإجنالء  على  معقوداً  يبقى  »االأمل  اأن 

تاأثرياتها القا�سية التي تطال كل اللبنانيني على حد �سواء«. 

»الموسوي« .. 32 عامًا من التمّيز
الموسوي: لقانون يحمي من المنافسات الغير شرعية

�شارت �رشكة املو�شوي لتجارة موارد ومواد البناء 

عززته  م�شتمر  1985 على طريق جناح  عام  منذ 

امل�شداقية،  طليعتها  يف  تاأتي  متعددة  عوامل 

من  مّكنها  ما  الأف�شل  وال�شعر  ال�رشيعة  اخلدمة 

احتالل موقع ريادي يف ال�شوق بني ال�رشكات 

العاملة يف جمال عملها. 

تعتمد �رشكة املو�شوي يف خدمة زبائنها بني 

البقاع، بريوت، اجلنوب وال�شمال وتقدم لهم 

امل�شتوردة  البناء  وم�شتلزمات  مواد  اأجود 

اأوكرانيا،  تركيا،  اأبرزها  خمتلفة  دول  من 

ال�شني، رو�شيا، ايطاليا، املانيا وا�شبانيا. 

في اطار عملها المستمر 

لمواكبة حاجات السوق، 

تتخذ »شركة الموسوي« 

بشكل شبه دائم خطوات 

توّسعية تتمّثل بإفتتاح 

فروع جديدة واستيراد 

سلع تمّكنها من المنافسة 

في السوق المحلي
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عكر  نبال    Wise House ملدير  وفقاً 

ال�رشكة  تقدمها  التي  ـــواب  االأب »تــوّفــر 

تقدم  بحيث  االأمــان،  من  عاليًا  م�ستوى 

اأنواع االأبواب احلديدية امل�سفحة  جميع 

تتميز  والتي  والطوارئ  اخلروج  واأبــواب 

بالقوة واملتانة، حيث ي�سعب اقتحامها 

اأي�سًا  وهي  ال�رشقة،  بق�سد  ك�رشها  اأو 

والبكترييا  واحلـــرارة  لل�سوت  مقاومة 

واالأتربة«.

ولفت اىل اأن »هذه االأبواب ُت�سنع بطريقة 

وُتك�سى  الداخل،  من  بالفوالذ  م�سفحة 

اأنــواع  مثل  املــواد،  من  خمتلفة  باأنواع 

اخل�سب اأو االأملنيوم لتكون ذات ت�ساميم 

اإ�سفاء  يف  فاعاًل  دوراً  فتلعب  جذابة، 

اإىل  ا�سافة  املنازل،  على  جمالية  مل�سة 

وظيفتها االأمنية«.

واأ�سار اىل اأن »هذه االأبواب تتمتع ب�سكل 

قابلة  واأقفال غري  بحواٍف م�سفحة  عام 

جميع  من  مطاطي  اإطار  وكذلك  للك�رش، 

والغبار،  االأتــربــة  ت�رشب  ملنع  اجلهات 

يف  اإنـــذار  بجهاز  منها  البع�ض  وُتـــزود 

حاالت حماولة الك�رش.« 

املــقــاومــة  ـــــواب  »االأب اأن  عــلــى  د 
ّ
ــد ــس و�

التي  ت�سنيعها  بطريقة  ز 
ّ
تتمي للحرق، 

ترتاوح  لفرتة  توؤخره  اأو  احرتاقها،  متنع 

بح�سب نوعية الباب بني 30 و120 دقيقة. 

ب�سبب  للحريق  الباب  مقاومة  وتكمن 

وكذلك  الباب،  يف  امل�ستخدمة  احل�سوات 

نوع العوازل امل�ستخدمة فيه والتي تكون 

قابلة لالنتفاخ باحلرارة«. 

مواكبة العصر
التي   Wise House« اأن   عكر  واعترب 

الذكية  املنازل  مفهوم  لتكري�ض  تطمح 

عاتقها  على  تاأخذ  اللبنانية  ال�سوق  يف 

ي�ستجد  ما  بكل  احلديث  الع�رش  مواكبة 

جمــال  يف  ــطــور  وت حــديــثــة  تقنية  مــن 

الرتفيه  واأنظمة  االإلكرتونيات والكهرباء 

على  احلر�ض  كل  وحتر�ض  واحلماية، 

ــزام  ــت االإل خــالل  مــن  زبائنها  اإر�ــســاء 

جلميع  والنوعية  وبــاجلــودة  باملواعيد 

املنتجات واخلدمات التي تقدمها«.

االأف�سل  لتقدمي  جاهدين  »ن�سعى  وقال: 

اإىل زبائننا يف جمال عملنا، حيث تقوم 

تعاون  بناء عالقات  على  عملنا  �سيا�سة 

طويلة االأجل معهم، ومن اأجل ذلك نعمل 

الكادر  قدرات  �سقل  على  م�ستمر  ب�سكل 

كبرياً  اهتمامًا  ونويل  لل�رشكة  الب�رشي 

امل�سوؤول  العمل  وفريق  ال�سيانة  الأعمال 

يف  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  نظراً  عنها 

تعزيز ثقة الزبائن بال�رشكة«.

خطط توسعية
ة 

ّ
عد ة 

ّ
تو�سعي »خططًا  اأن  عكر  وك�سف 

ال�رشكة،  اأعــمــال  ــدول  ج على  مــوجــودة 

من  االأ�ــســواق  �سفاء  رهن  تبقى  اأنها  اإال 

عدم  حملها  التي  ال�سلبية  التداعيات 

لبنان  يف  واالأمني  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

واملنطقة«. 

بعدم  تتمّثل  التحديات  »اأبرز  اأن  واعترب 

مدى  على  حمل  الـــذي  هــذا  اال�ــســتــقــرار 

�سنوات طوال تداعيات �سلبية كثرية على 

تنفيذ  اأمــام  عائقًا  �سّكل  ما  االقت�ساد، 

�ساأنها  مــن  وتو�سعية  تطويرية  خطط 

وتعزيز  االقت�سادي  النمو  عجلة  اإطالق 

الداخلية  االأ�ــســواق  يف  ال�رشكات  وجــود 

واخلارجية على حد �سواء«.

Wise house .. أعلى معايير األمان
عكر: نطمح إلى تكريس مفهوم المنازل الذكية

الطموح  يحكمها  طريق  يف 

املنازل  مفهوم  لتكري�س 

الذكية يف لبنان، ت�شق �رشكة 

جناحها  طريق   Wise House

عرب  اللبنانية  ال�شوق  يف 

ا�شترياد  جمال  يف  العمل 

وتركيب اأبواب الأمان.

 Wise اأب�رشت   ،2008 عام 

لأحد  كوكيلة  النور   House

اأهم واأبرز ال�رشكات العاملية 

ت�شنيع  جمال  يف  العاملة 

وجعلت  الأمان،  اأبواب 

وجماراة  التطور  مواكبة 

عنوانًا  التقنيات  اأحدث 

مل�شريتها على مر 9 اأعوام، حيث حر�شت على ا�شتقدام كل ما هو 

جديد يف عامل البتكار اىل ال�شوق اللبنانية وا�شعة اإياه يف متناول 

زبائنها.

توّفر األبواب التي تقدمها 

Wise house مستوى عاليًا 

من األمان، بحيث تقدم 

جميع أنواع األبواب الحديدية 

المصفحة وأبواب الخروج 

والطوارئ التي تتميز بالقوة 

والمتانة
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ال�سلطانية الذي ي�سم �سالة عر�ض ت�سع 

منتجات امل�سنع واملنتجات امل�ستوردة 

ــادراً  ق فيكون  الــزبــون،  يد  متناول  يف 

على حتديد خياراته من �سمن جمموعة 

تلبية  على  قادرة  املنتجات  من  وا�سعة 

حاجاته مهما اختلفت وتنوعت«.

طريق جديدة
واأ�سار حجازي اىل اأنه »ويف اإطار العمل 

الدائم على تلبية حاجات الزبائن، �سلكت 

منذ فرتة متّثلت  املوؤ�س�سة طريقًا جديدة 

تركيا  من  االأملنيوم  الدرابزين  باإ�سترياد 

ال�سوق نظراً  والتي القت قبواًل كبرياً يف 

للجمالية واملتانة التي تتمتع بهما«.

ولفت اىل اأن »فريق عمل املوؤ�س�سة خ�سع 

لدورات تدريبية يف تركية اأ�سبح بف�سلها 

اأداء مهامه وال �سيما الرتكيب  خبرياً يف 

يف وقت ق�سري جداً«.

خلطة  وفقًا  تعمل  »املوؤ�س�سة  اأن  وك�سف 

يف  التجارة  اىل  عربها  �ستعمد  تو�سعية 

ما  كافة  االأملنيوم  �سناعة  اأك�س�سوارات 

اإذ  زبائنها،  �سبكة  بتو�سيع  لها  �سي�سمح 

�سيف�سح يف املجال اأمامها لبناء عالقات 

القطاع،  يف  العاملة  امل�سانع  مع  عمل 

ا�سترياد  اأن كان عملها يقت�رش على  بعد 

حاجة م�سنعها فقط«.

على  حجازي  د 
ّ
�سد �سوؤال،  على  رد  ويف 

خطوات  عدة  لها  �سيكون  »املوؤ�س�سة  اأن 

اأن  توؤمن  اإذ  الطويل  املدى  على  تو�سعية 

طويلة،  تــزال  ال  اأمامها  النجاح  طريق 

و�سلوكها يتطلب خطوات مدرو�سة ت�سمن 

النمو  اإجنازات ت�سمن املزيد من  حتقيق 

والتطور للموؤ�س�سة«.

»حجازي لصناعة وتجارة األلمنيوم« .. عنوان الجودة
حجازي: جودتنا تضاهي المعايير األوروبية

عام 2007، وقف طموح �شاب 

جامعي خلف انطالق موؤ�ش�شة 

الأملنيوم«  لتجارة  »حجازي 

وجتارة  �شناعة  عامل  يف 

حجازي  علي  فمع  الأملنيوم، 

ال�شناعي  القطاع  دخل  الذي 

درا�شته  متابعة  خالل 

الإنطالقة يف  كانت  اجلامعية 

م�شنع �شغري عمل على خدمة 

عدد من الزبائن.

�شاهمت  ال�شنوات،  مر  وعلى 

اأعلى  واإبداء  العالية  اجلودة 

تكري�س  يف  اللتزام  معايري 

لتجارة  »حجازي  وجود 

اإذ  الأ�شواق،  يف  الأملنيوم« 

على  حر�شها  بف�شل  متّكنت 

الإنتاج  اأنواع  اأجود  تقدمي 

مع  قوية  عالقات  وبناء 

امل�شداقية،  عمادها  زبائنها 

من اأن ت�شبح اإحدى املوؤ�ش�شات 

الرائدة يف جمال عملها«.

حجاري،  علي  املوؤ�س�سة  ل�ساحب  ووفقًا 

اأعـــوام    10 مــر  على  املوؤ�س�سة  »عملت 

ملواكبة حاجات ال�سوق فقدمت منتجات 

متنوعة اإىل زبائنها من اأبواب و�سبابيك، 

ت�ساهي  عالية  جودة  مبعايري  ومطابخ 

املعايري االأوروبية«.

تراقب  »املوؤ�س�سة  اأن  اىل  حجازي  واأ�سار 

عمليات الت�سنيع يف م�سنعها عن كثب، 

منها  حر�سًا  التفا�سيل  اأدق  تتابع  حيث 

على �سمان تقدمي منتج خاٍل من ال�سوائب 

ذي جودة عالية قادر على تاأمني م�ستوى 

بك�سب  ي�سمح  الزبائن  ر�سا  من  معني 

ثقتهم ووالئهم التي تعترب عاماًل اأ�سا�سيًا 

يف �سمان ا�ستمرارية ال�رشكة«.

وك�سف اأن »النجاح الذي حققته املوؤ�س�سة 

يف  لها  ــاٍن  ث ــرٍع  ف باإفتتاح  لها  �سمح 

النجاح الذي حققته مؤسسة 

حجازي لصناعة وتجارة 

األلمنيوم سمح لها بإفتتاح 

فرٍع ثاٍن لها في السلطانية

خضع فريق عمل مؤسسة 

حجازي لصناعة وتجارة 

األلمنيوم لدورات تدريبية 

في تركيا أصبح بفضلها خبيرًا 

في أداء مهامه



حجـــــازي 

�أملنيوم ديز�ين

فرع اأول: اجلنوب - قربيخا فرع ثاين: اجلنوب - ال�شلطانية
هاتف: 426660 3 961 

E-mail: jalmoude2011@gmail.com
مبيع درابزينات تركية / جملة ومفرق
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العمل  »فريق  اأن  على  �سالمة  د 
ّ
و�سد

ا�سرتاتيجية  على  �سيحافظ  الفروع  يف 

»�سالمة  بــهــا  كت 
ّ
مت�س الــتــي  الــعــمــل 

�سرياميكا« على مدى ع�رشات ال�سنوات، 

عرب  بال�رشكة  الزبون  ثقة  تعّزز  والتي 

والذي  املتخ�س�ض  العمل  فريق  عمل 

مبا�رش،  ب�سكل  خدمتهم  اىل  يعمد 

اإ�سافة اىل تواجد القيمني على ال�رشكة 

ب�سكل دائم ملتابعة كل تفا�سيل العمل 

وال �سيما تلك املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت 

مبا�رشة للزبائن«.

شبكة الزبائن
زبائن  »�سبكة  اأن  اىل  �سالمة   ولفت 

جتـــاراً،  ت�سم  �ــســريامــيــكــا«  »�ــســالمــة 

بناء،  وتعهدات  م�ساريع  وا�سحاب 

اأو  بناء  يعملون على  اأفراد  اىل  اإ�سافة 

ترميم منازلهم.

�ــســريامــيــكــا«  ــة  ــالم ــس �« اأن  ـــن  واأعـــل

ال�سرياميك  منتجات  لزبائنها  تقدم 

اإ�سبانيا، م�رش  ال�سني،  من  امل�ستوردة 

خالل  »من  اأنــه  واأو�سح  واإيطاليا«.« 

الوكاالت  من  العديد  على  حيازتها 

بها  يقوم  التي  املتوا�سلة  والزيارات 

تواكب  املــعــار�ــض  اإىل  عملها  فريق 

عامل  يف  يح�سل  تطور  كل  كثب  عن 

اأمام  ت�سع  كما  ال�سرياميك،  �سناعة 

الزبون مروحة وا�سعة جداً من منتجات 

ال�سرياميك«.

 وك�سف اأن »هذا ال�سعي ملواكبة حاجات 

من  �سرياميكا«  »�سالمة  مّكن  االأ�سواق 

خمتلفة  جــهــات  مــن  ــدة  ع جــوائــز  نيل 

واأهمها جائزة املوزعني االأوائل لتوزيع 

الب�سائع االإيطالية يف ال�رشق االأو�سط«.

ال  �سرياميكا  »�سالمة  اأن  �سالمة  واأكــد 

تعترب وجودها  بل  املناف�سات،  تخ�سى 

عاماًل �سحيًا يف االأ�سواق اإذ ت�ساهم يف 

ح�سول امل�ستهلك على طلباته باأف�سل 

على  الــ�ــرشكــات  كما حتــث  االأ�ــســعــار، 

التواجد يف االأ�سواق بزخٍم اأقوى«.

انحسار التصدير
�سرياميكا  »�سالمة  اأن  �سالمة  واأعلن 

اأفريقيا  اىل  الت�سدير  طريق  �سلكت 

الن�ساط  هذا  اأن  اإال  فرتة،  منذ  واخلليج 

تاأزم  مع  كبري  حد  اىل  انح�ساراً  �سهد 

الو�سع ال�سيا�سي يف لبنان واملنطقة«.

واإذ لفت »اىل وجود فرع ل�سالمة �سرياميكا 

د على اأن »ال 
ّ
يف ماالبو يف اأفريقيا«، �سد

فروع  افتتاح  اإىل  تهدف  خلطط  وجــود 

من  ت�سهده  ملا  نظراً  العربية  الــدول  يف 

ا�سطرابات �سيا�سية واقت�سادية«.

»�سالمة  �ــســري  »ي�ستمر  اأن  ومتــنــى 

التي  التو�سع  طريق  يف  �سرياميكا« 

املزيد  خلق  يف  املجال  اأمامها  تفتح 

ــض الــعــمــل واحلـــفـــاظ على  ــر� مـــن ف

ا�ستمراريتها، على امل اأن ي�سبح الواقع 

ال�سيا�سي اأف�سل ويعود لبنان اإىل �سابق 

عهده من االزدهار، وال �سيما اأن فر�سًا 

كثرية قد تكون مطروحة اأمام ال�رشكات 

وال  اخلارجية  االأ�ــســواق  يف  اللبنانية 

�سيما فر�سة امل�ساهمة يف اإعادة اإعمار 

�سورية«.

»سالمة سيراميكا« تسلك طريق التوّسع
سالمة: ال نخشى المنافسات

مقابلة

التو�ّشع  طريق  �شرياميكا«  »�شالمة  �شلكت   

والنمو، على مر 24 عامًا،  وكرّ�شتها هذا العام 

الفيل بهدف  فرٍع خام�س لها يف �شن  باإفتتاح 

على  وتلبيتها  الزبائن  كل  حاجات  مواكبة 

تنوعها يف خمتلف الأرا�شي اللبنانية.

ووفقًا ملدير عام �شالمة �شرياميكا حممد حممود 

خلطة  وفقًا  �شرياميكا  �شالمة  »ت�شري  �شالمة، 

لها  جديدة  �شالت  افتتاح  مبوجبها  �شت�شهد 

امل�شتقبل  و�شور يف  �شيدا،  كل من �شبية،  يف 

الذين  زبائنها  مع  متا�س  على  لتكون  القريب 

اأف�شل  اإليهم وبناء  جتهد دائمًا لتقدمي الأح�شن 

العالقات معهم«.

تمّكنت »سالمة 

سيراميكا« من كسب ثقة 

زبائنها عبر استراتيجية 

عمل اتبعتها على مدى 24 

عامًا، قوامها فريق عمل 

محترف قادر على نسج 

أفضل العالقات معه
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مقابلة

�سوفت  »اأنــتــلــي  �رشكة  عــام  ملدير  وفــقــًا 

»تتمحور  ها�سم  ها�سم  ال�سيد  اللبنانية« 

اأن�سطة ال�رشكة يف جمال املعلوماتية على 

تطوير التطبيقات اخلا�سة باإدارة االأعمال 

خمازن،  م�سرتيات،  مبيعات،  )حما�سبة، 

وكذلك  ذلــــك...(،  اإىل  ومــا  ب�رشية  مـــوارد 

تقدمي جتهيزات الكومبيوتر وال�سبكات وما 

يرافقها من خدمات ا�ست�سارية ودعم فني«.

وحلول  قطاع خدمات  اأنه »يف  اىل  واأ�سار 

املرافق العامة تعتمد »اأنتلي �سوفت« على 

جماالت  يف  رائدة  عاملية  �رشكات  متثيل 

قيا�ض وفح�ض واختبار االأجهزة والكابالت 

واملعدات الكهربائية يف حمطات و�سبكات 

الطاقة«. ولفت اىل اأن »هذه ال�رشكات تتميز 

وا�سعي  من  وبكونها  الوا�سعة  بخرباتها 

املعايري العاملية يف جماالت تخ�س�سها«.

شركات عالمية رائدة
وعّدد ها�سم  اأبرز ال�رشكات التي متثلها »اأنتلي 

 Megger وهي »�رشكة  لبنان،  يف  �سوفت« 

وتتخ�س�ض   1800 اأواخر  يف  تاأ�س�ست  التي 

الإختبار  اأجهزة حممولة  بت�سميم وت�سنيع 

حمطات  يف  الكهربائية  املعدات  وفح�ض 

�رشكة  »اأن  ــن  واأعــل الــطــاقــة«.  و�سبكات 

�سم  عرب  عت 
ّ
وتو�س رت 

ّ
تــطــو قد   Megger

اإليها  اأخــرى  متخ�س�سة  عاملية  �رشكات 

بحيث اأ�سبحت اليوم �رشكة عاملية وا�سعة 

مبنتجاتها  تغطي  االإخت�سا�سات  متعددة 

ــاء من  ــكــهــرب ال ــاع  ــط كـــل احلـــقـــول يف ق

ي�ستخدمها  التي  الب�سيطة  الفح�ض  اأجهزة 

جدا  املتطورة  االأجــهــزة  اإىل  الكهربائي، 

التي ت�ستخدم يف �سيانة حمطات و�سبكات 

الطاقة الكهربائية«. واأو�سح ان »لدى �رشكة 

Megger االآن مكاتب حملية يف العديد من 
واملوزعني  الفني  الدعم  فرق  مع  املواقع 

م�سانع  تقع  فيما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

واململكة  وال�سويد  اأملــانــيــا  يف  ال�رشكة 

املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية«.

اإىل  ان�سمت  �رشكات  ــود  »وج اىل  واأ�ــســار 

 SebaKMT ك�رشكة   ،Megger جمموعة 

عامًا   60 منذ  تاأ�س�ست  التي  االأملــانــيــة 

والرائدة يف جمال ك�سف االأعطال وفح�ض 

و�رشكة  الطاقة،  �سبكات  كابالت  واختبار 

تاأ�س�ست  التي  ال�سويدية   Programma AG
متطورة  اختبار  اأجهزة  وتنتج   1976 عام 

واملرحالت  والقواطع  الطاقة  ملحوالت 

�سوفت«  »اأنتلي  اأن  واأعلن  والبطاريات. 

متثل �رشكة اأخرى وهي ال�رشكة االأمريكية  

منذ  تاأ�س�ست  التي   Vivax-Metrotech
وت�سنيع  بت�سميم  وتتخ�س�ض  عامًا   40
اأجهزة حممولة لك�سف الكابالت واملعادن 

  CCTV املطمورة باالإ�سافة اإىل الكامريات

التي ت�سمح عرب الولوج اإىل داخل االأنابيب 

بت�سوير داخلها وفح�ض حالتها«.

رؤية وإيمان
�رشكة  »مــ�ــســاركــة  اأن  اىل  ها�سم  ولــفــت 

Project/ معر�ض  يف  العاملية    Megger
Energy Lebanon 2017 تهدف اإىل اإطالع 
الزائر على منتجاتها والتعرف اإىل العمالء 

االأف�سل  والطريقة  احتياجاتهم  لفهم 

خلدمتهم«.

 Vivax-Metrotech »منتجات  اأن  واأكــد 

�ستكون حا�رشة يف املعر�ض اأي�سًا«.

جيدا  عاما  كــان   2016 »الــعــام  اأن  واأكــد 

�سهد  حيث   Megger اأعمال  اإىل  بالن�سبة 

ذلك  يف  مبا  منتجاتها  على  متزايدا  طلبا 

املنتجات املتطورة جداً«. 

واعترب اأن »اأهم العوامل التي مّكنت »اأنتلي 

كثب  عن  العمل  هو  النجاح  من  �سوفت«  

بال�سكل  احتياجاتهم  وتلبية  العمالء  مع 

املالئمة  االأجــهــزة  تقدمي  عــرب  االأفــ�ــســل  

يف  مبــا  البيع  بعد  مــا  خــدمــات  وتــاأمــني 

ال�سحيح  االإ�ستخدام  على  التدريب  ذلــك 

لالأجهزة«.

وراأى اأن »اأبرز التحديات التي تواجه عمل 

اأ�سواق  يف  ال�سمود  هو  �سوفت«  »اأنتلي 

نقل  على  والــقــدرة  متفجر  وحميط  راكــدة 

التكنولوجبا املتطورة اىل عمالئنا بكفاءة 

واإميانا  جيدة  روؤيــة  يتطلب  وهــذا  ومتيز. 

تطوير  يف  واال�ستمرار  بامل�ستقبل  را�سخًا 

كفاءة  مواردنا الب�رشية كي ن�ستطيع دائما 

وحتت كل الظروف تقدمي خدماتنا للعمالء 

باجلودة العالية ذاتها«.

أنتلي سوفت اللبنانية .. حيث تضع الشركات العالمية ثقتها
هاشم: األسواق الراكدة أبرز التحديات

اأنتلي  �رشكة  تاأ�ش�شت 

 Intellisoft اللبنانية  �شوفت 

بهدف    2003 عام   Lebanon

لتكنولوجيا  حلول  تقدمي 

املعلومات املتكاملة املوّجهة 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإىل 

طورت  وقد  واملتو�شطة. 

بحيث  بعد  ما  يف  اأعمالها 

اأ�شبحت ت�شمل منذ العام 2009  

تقدمي حلول ل�شيانة املعدات 

وال�شبكات و املحطات التابعة 

واخلا�شة يف  العامة  للمرافق 

واملياه  الكهرباء  قطاعات 

والت�شالت. 
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ال�سطح  ــن  م الت�سليح  حــديــد  قرب 
باطون  طبقة  ووجود  اخلارجي  العلوي 

ت�سكيل  يف  ي�ساهمان  فوقه  �سميكة  غري 

ت�سققات على طول �سيخ احلديد.

توؤدي ن�سبة االإ�سمنت يف اخللطة دوراً 
يف ت�سكيل الت�سققات وقد تكون �سببًا لها، 

فخلط املاء باالإ�سمنت ينتج عنه �سعرات 

�سعرة   100 عن  تقل  ال  بن�سبة  حــراريــة 

اأن  نالحظ  ولهذا  جــرام،   1 لكل  حرارية 

اال�سمنت  ن�سبة  فيه  تكون  الذي  الباطون 

عالية يكون اأكرث عر�سة للت�سقق.

الــبــاطــون  مــكــونــات  جتــانــ�ــض  عدم 
وتدرجها ب�سبب عدم ثبات املواد االأولية، 

املواد  ا�ستخدام  اأو  الب�رشية  االأخطاء  اأو 

الكيميائية غري املنا�سبة.

من ال�رشوري �سبط ن�سبة املاء ب�سدة 
رئي�سي  عامل  الأنها  الباطون،  خلطة  يف 

تزيد  فعندما  الباطون.  م�ساكل  كل  يف 

املعدل  عــن  الــبــاطــون  يف  املـــاء  ن�سبة 

املطلوب تاأخذ حجمًا اأكرب من ال�رشوري 

ترتك  تبخرها  وبعد  الباطون،  كمية  يف 

ت�سبب  كبريه  فراغات  ي�سبب  ما  مكانها، 

الت�سققات. 

طرق الوقاية
وطرح عوا�سة طرقًا متعددة من الوقاية 

يف  املــبــكــرة  الت�سققات  حـــدوث  لــعــدم 

الباطون، نوجزها كالتايل:

مكانه  لياأخذ  للباطون  فر�سة  اإعطاء 
باملدة  ولي�ض  االإنــ�ــســائــي  الــو�ــســع  يف 

الطويلة قبل الدلك.

اأيــام  يف  �رشيعة  ب�سورة  املــاء  ر�ض 
احلر اأو اجلو اجلاف. فدرجة احلرارة التي 

25 درجة تعترب حارة بالن�سبة  تزيد عن 

املتبخر  املاء  لتعوي�ض  وذلك  للباطون 

قبل عملية الت�سلد.

 اإقامة حواجز ل�سد الرياح التي توؤدي 
اىل تبخر املياه.

ثم  املبلل  باخلي�ض  االأ�سقف  تغطية 
ير�ض املاء لتكون رطبة لفرتة اأطول. 

بعد  الكيماوية  املـــواد  بع�ض  ر�ض 
ت�سوية ال�سطح لتقليل ن�سبة التبخر.

 SPR600V كونستراكيم« تطرح« 
لمنع الشقوق المبكرة في الباطون 

و12  �سم   6 بني  الــهــوردي  اأحجار  فــوق 

التي  ال�سقوق  ــود  وج اىل  اإ�سافة  �سم، 

يجعل  ما  االأحيان  بع�ض  عميقة  تكون 

من ال�سماكة الفعلية من 3 �سم اىل 10�سم، 

عر�سة  اأكــرث  ال�سقف  يجعل  الــذي  االأمــر 

لت�رشب املياه«.

أسباب التشقق
واعترب عوا�سة ان لظاهرة ت�سقق الباطون 

اأ�سباب عديدة، ميكن تلخي�سها كما يلي:

اأو  احلار  اجلو  يف  الباطون  �سب  عند 
خالل هبوب الرياح، يحدث تبخر للمياه 

الو�سع  من  اأ�ــرشع  ب�سورة  ال�سطحية  

العادي ما يوؤدي اىل تقل�ض �رشيع يحدث 

قبل عملية الت�سلد، حيث تت�ساعد املياه 

وتت�سكل  خاللها  ال�سطح  اىل  ــدة  ــزائ ال

ال�سقوق.

مدة  بعد  ــادة  ع العملية  هــذه  وحت�سل 

�ساعات من  �ساعة اىل ثالث  ترتاوح من 

طويلة  باأ�سكال  ال�سقوق  وتكون  ال�سب، 

وخمتلفة االإجتاهات.

�سطح  ت�سوية  عملية  يف  ال�رشعة 
الباطون بعد ال�سب وعدم االنتظار حتى 

ياأخذ الباطون �سكله الطبيعي يف املكان 

ويحدث لها بعد ذلك هبوط ب�سبب كمية 

�سطح  على  املت�ساعدة  واملـــاء  الــهــواء 

الباطون.

املتخ�س�سة  كون�سرتاكيم  �رشكة  تطرح 

للباطون  امل�سافة  الكيميائية  باملواد 

حت�سريه  مت  الــذي   SPR600V منتجها 

خ�سي�سا لتجنب ح�سول ال�سقوق املبكرة 

عن  واالإ�ستغناء  ال�سب  بعد  الباطون  يف 

اأثر تغيري املواد  املعاجلة، كما يقّلل من 

�سواء  الب�رشية  االأخطاء  بع�ض  اأو  االأولية 

يف املجبل اأو يف مكان ال�سب.

م.  كون�سرتاكيم  مدير  عام  ملدير  ووفقًا 

  SPR600V منتج  »يعمل  عوا�سة،  علي 

على حتويل الباطون اىل كتلة متما�سكة 

ومتجان�سة متنع املاء الزائد من الت�ساعد 

اإىل �سطح الباطون واإحداث ال�سقوق، كما 

املواد  و�سعود  التبحي�ض،  عملية  مينع 

طبقة  وت�سكيل  ال�سطح  اإىل  الناعمة 

�سعيفة عر�سة للتاكل. ويحمي م�سخات 

الباطون من التبحي�ض اإذ يجعل البح�ض 

الناعمة  بــاملــواد  مغلفًا  الــبــاطــون  يف 

ويجعل اخلليط لزجا �سهل ال�سخ«.

ظاهرة الفسوخ
الف�سوخ  »ظاهرة  ان  اىل  عوا�سة  وا�سار 

ال�سب  بعد  الباطون  على  تظهر  التي 

للقلق  مــثــرية  مـــادة  تعترب  مــبــا�ــرشة، 

خ�سو�سًا  الباطون  �سالمة  من  والريبة 

�سقوق  ظهور  مع  تبداأ  اإذ  االأ�سقف،  يف 

�سعرية دقيقة منت�رشة بطريقة ع�سوائية 

بع�ض  يف  تتعاظم  قــد  االأ�ــســطــح  على 

احلاالت لت�سبح مزعجة ومقلقة وتوؤدي 

الن�ض وعدم  اىل  توؤدي  �سلبية  نتائج  اىل 

التعر�ض  مــن  الت�سليح  حــديــد  حماية 

للعوامل الطبيعية«.

و�سدد على ان »ظاهرة الف�سوخ هذه غري 

قابلة لل�سيطرة وت�سيب املتعهد باحلرية 

ــواع  اأن اأجــود  ا�ستخدام  من  الرغم  على 

كما  الباطون.  ل�سناعة  االأولية  املــواد 

يف  وتقع  مكلفة،  معاجلتها  طرق  تعترب 

الكثري من االأحيان على عاتق املتعهد«.

وا�سار اىل »وجود عوامل تزيد من تفاقم 

منطقتنا  يف  لل�سقوق  ال�سلبية  النتائج 

امل�سلع  االأ�سقف  نظام  اتباع  ابــرزهــا 

الباطون  �سماكة  تــرتاوح  اإذ  )هــوردي(، 

مقابلة



فردان - عني التينة - بناية جاد - ط. اأر�سي - هاتف: 860124/5 - 860073 1 961



مقابلة

 عام 2004 ، انطلقت موؤ�س�سة »علي ه�سي لل�سناعة والتجارة« يف 

ع 
ّ
عامل �سناعة احلجر، مقدمًة اإىل زبائنها منتجات متعددة تتنو

والبالط،  الغرانيت  ــي،  االأوروب الوطني،  ال�سخري،  احلجر  بني 

بهدف مواكبة متطلبات ال�سوق.

بالتحديات،  مليئة  املوؤ�س�سة طريقًا  �سلكت  عامًا،   13 مدى  على 

مب�سداقيتها  كها 
ّ
مت�س �سها 

ّ
كر متعددة  جناحات  و�سطها  �سّطرت 

الذين منحوها  زبائنها  تعاملها مع  االلتزام يف  واأعلى معايري 

اأ�سا�سيًا يف تعزيز تواجد قوي لها يف  التي كانت عاماًل  الثقة  

ال�سوق بني نظرياتها من ال�رشكات واملوؤ�س�سات«.

ه�سي  علي  والتجارة  لل�سناعة  ه�سي  علي  �رشكة  مدير  وي�سف 

من  مّكنتها  عمل  �سيا�سات  اتبعت  اإذ  باملوّفقة  ال�رشكة  »م�سرية 

تواجه  التي  ال�سعوبات  من  الرغم  على  اإ�ستمراريتها  �سمان 

القطاع ال�سناعي يف لبنان«.

ولفت اىل اأن »القطاع ال�سناعي يعاين من ارتفاع كلفة اإنتاجه 

ي�سعف  ما  االأولية  واملــواد  العاملة  اليد  كلفة  ارتفاع  ظل  يف 

قدراته التناف�سية اىل حد كبري وال �سيما يف ظل املناف�سات التي 

ت�سهدها االأ�سواق«.

ع الذي متار�سه املوؤ�س�سة يف عملها حماها 
ّ
واأ�سار اىل اأن »التنو

ال�سلبية  التداعيات  مــن 

عاي�ستها  الــتــي  الكثرية 

والــ�ــرشكــات  املوؤ�س�سات 

ــرية  االأخ ال�سنوات  خــالل 

الفراغ  فيها  �سيطر  التي 

على احلياة ال�سيا�سية يف لبنان«.

مصانع غير شرعية
واعترب ه�سي اأن »التحدي االأ�سعب يبقى يف انت�سار امل�سانع غري 

ب 
ّ
ال�رشعية التي تبا�رش اأعمالها باأ�ساليب غري قانونية حيث تتهر

ال�رشعية  املوؤ�س�سات  ت�سع  مب�ساربات  وتقوم  ال�رشائب  من 

وفر�ض العمل التي تطرحها يف دائرة اخلطر«.

وا�ستغرب »تغا�سي الدولة عن دعم القطاع ال�سناعي على الرغم 

ز بها على ال�سعيد االقت�سادي ودوره يف 
ّ
من االأهمية التي يتمي

توفري فر�ض العمل واحلد من ارتفاع معدالت البطالة وم�ستويات 

هجرة ال�سباب اىل حد كبري«.

واأعرب عن تفاوؤله بامل�ستقبل اإذ يبقى االأمل بغد اأف�سل معقوداً 

دائمًا على اأمل اأن تتبّنى احلكومات �سيا�سات حتمي القطاع.

مؤسسة »علي هسي للصناعة والتجارة .. 13 عام من النجاح

هسي: لحماية الصناعة

م�شنع فواز للأملنيوم ال�شناعي

لبنان اجلنوبي  

�شور - قليله - مبلكه

هاتف: 501601 3 961

961 7 395555 

موؤ�ص�صة علي ه�صي

ل�صناعة �أحجار �لبناء



Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

م�شنع فواز للأملنيوم ال�شناعي

لبنان �جلنوبي - �ضور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى �ملوؤ�ض�ضة - هاتف: 32٦3١٩ 7 - ٦54473 3 ٩٦١

ديكور ومنجور أملنيوم، أبواب ونوافذ وعتاب األبواب 
من املنيوم، مطابخ معدنية

�رشكة  الزبائن  حاجات  مواكبة  مّكنت 

طريق  على  ال�سري  من  لالأملنيوم«  »فواز 

عملت  اذ  عــامــًا،   18 مــر  على  النجاح 

منتجاتها  تطوير  على   1999 العام  منذ 

وبناء عالقات متينة مع زبائنها �سكّلت 

امل�سداقية واالإلتزام اأ�سا�سًا لها.

»انطلق  فواز  خليل  ال�رشكة  ملدير  وفقًا 

ــــواب  ــع �ــســنــاعــة االأب عــمــل الــ�ــرشكــة م

تطور  ثم  ومــن  واملطابخ،  وال�سبابيك 

ي�سم  الــيــوم  اأ�سبح  حتى  كبري  ب�سكل 

امل�ستعارة  االأ�سقف  وتركيب  �سناعة 

وواجهات  الزجاجية  ال�ستائر  و�سناعة 

ال�سيكوريت«.

وا�ستمراريتها  ال�رشكة  جناح  خليل   
ّ
ورد

قدمتها  الــتــي  الــعــالــيــة  »اجلــــودة  اىل 

لزبائنها، ال �سيما انها اقرنتها بخدمات 

العديد  ي�سم  فريق  عرب  حمرتفة  �سيانة 

اإجنــاز  مــن  متّكنه  التي  الــكــفــاءات  مــن 

املهام املطلوبة منها باأق�سى �رشعة«.

وا�سار اىل ان »خطط ال�رشكة امل�ستقبلية 

ة 
ّ
تو�سعي خطوات  االإعتبار  بعني  تاأخذ 

عملها  ــاق  اآف تو�سيع  �ساأنها  من  مهمة 

رهن  تبقيها  انها  اال  زبائنها،  ــرة  ودائ

احلا�سلة  واالأمنية  ال�سيا�سية  التطورات 

يف البلد واملنطقة، اذ اثبتت ال�سنوات ان 

على  كبرية  انعكا�سات  التطورات  لهذه 

االأ�سواق واالإقت�ساد ب�سكل عام«.

دعم القطاع
التي  التحديات  عن  حديثه  اإطار  ويف 

ــواز  ــه عــمــل الــ�ــرشكــة، تــطــرق ف ــواج ت

ال�رشعية  غري  امل�سانع  »ظاهرة  اىل 

وتقوم  يــوم  بعد  يــومــًا  تتكاثر  التي 

ا�سعار  ك�رش  وعمليات  مب�ساربات 

املنخف�سة  انتاجها  لتكاليف  نــظــراً 

�سمن  العاملة  امل�سانع  مع  مقارنة 

بالقوانني  تلتزم  �رشعية  موؤ�س�سات 

باإلتزاماتها  وتقوم  ال�رشائب  وتدفع 

جتاه عمالها من ت�سجيلهم يف ال�سمان 

ومنحهم التقدميات االزمة«.

االإنتاج  من  مزاحمة  »وجود  عن  وك�سف 

تناف�سية  قـــدرات  ميلك  ــذي  ال االأجنبي 

يدفع  ما  �سعره  انخفا�ض  جلهة  عالية 

ا�ستهالك  عــن  ــعــاد  ــت االإب اىل  البع�ض 

م�ستويات  رغم  على  الوطنية  ال�سناعة 

اجلودة العالية التي تتمتع بها«.

ودعا الدولة اإىل »دعم القطاع ال�سناعي 

خا�سة  اأهمية  مــن  بــه  يت�سم  ملــا  نــظــراً 

بالن�سبة اإىل االإقت�ساد«. 

فواز لأللمنيوم .. مصداقية وإلتزام

فواز: لدعم القطاع



�لعدد 161 �أيـــــار 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L182

مقابلة

واأ�سار اأيوب اىل اأن »فريق عمل غالريي 

اإفر�ست ي�سع تقدمي م�ستويات عالية من 

يويل  ولذلك  اأولوياته  �سلم  يف  اجلودة 

مراحل االإنتاج كافة اهتمامًا ومراقبة 

خا�سة بهدف �سبط هذه املعايري، كما 

املراحل  هــذه  متابعة  للزبائن  يتيح 

طلباتهم  يخ�ض  ما  يف  اآرائهم  واإبــداء 

بغية تلبيتها ب�سكٍل اأف�سل«.

توّسع جديد
اإفر�ست  »غالريي  اأن  اىل  اأيــوب  ولفت 

موجود يف ال�سوق اللبنانية عرب �ساالت 

عر�ض خمتلفة ت�سم ت�سكيلة كبرية من 

اأروع املفرو�سات من �سالونات �ستيل 

�سفرة«.  وغــرف  نوم  وغــرف  ــودرن  وم

ع 
ّ
و�س اإفــر�ــســت  »غــالــريي  اأن  وك�سف 

لي�سمل  االأخرية  االآونة  ن�ساط عمله يف 

اأنه  اىل  اإ�سافة  املكتبية،  املفرو�سات 

ينفذه  كم�رشوع  املنازل  فر�ض  يتوىّل 

من األفه اىل يائه، حيث يهتم بديكورات 

املنازل واختيار االأثاث املالئم لها«.

عرب  ع 
ّ
للتو�س خّطة  وجود  »عن  واأعلن 

افتتاح �سالة عر�ض جديدة خم�س�سة 

والبيا�سات  ــدران  اجل وورق  للربادي 

»غــالــريي  اأن  اىل  ولــفــت  والــبــامــبــو«. 

عية بحذر 
ّ
اإفر�ست يتخذ اخلطوات التو�س

من  ــواق  ــس االأ� �سفاء  رهــن  يبقيها  اإذ 

الرئا�سي  للفراغ  ال�سلبية  االإنعكا�سات 

متّثلت  والتي  ال�سيا�سي  والالاإ�ستقرار 

ب�سلل وركود كبريين يف االأ�سواق«.

توجيه اإلستثمار
االقت�سادي  »الرتاجع  اأن  اأيوب  وراأى 

ــواق  ــس والــفــو�ــســى املــوجــودة يف االأ�

وموؤ�س�سات  م�سانع  باإفتتاح  املتمثلة 

ب�سكل ع�سوائي، حتّتم على الدولة التدّخل 

اىل  امل�ستثمرين  لتوجيه  فوري  ب�سكل 

طرق االإ�ستثمار ال�سحيحة«.

واأعرب عن ثقته مبوا�سلة �سري غالريي 

الرغم  النجاح على  افر�ست على طريق 

من �سعوبة االأ�سواق، اإذ »يحر�ض ب�سكل 

دائم على تخطي املناف�سات املوجودة 

اأعلى  بتقدمي  ك 
ّ
التم�س عرب  االأ�سواق  يف 

�سك  دون  ومــن  التي  اجلــودة  معايري 

وت�سمن  ال�سوق  يف  وجـــوده  �ستعّزز 

ال�سنوات  مر  على  وا�ستمراريته  جناحه 

املقبلة«.

غاليري إفرست .. الجودة في صناعة المفروشات
أيوب: لتنظيم األسواق

لتفا�شيل  الدقيقة  واملتابعة  العالية  اجلودة  �شكلت  انطالقته،  منذ 

حجز  يف  �شاهم  ما  اإفر�شت«،  لـ»غالريي  دائمتان  رفيقتان  العمل 

مكاٍن مرموق له يف الأ�شواق بني ال�رشكات العاملة يف قطاع �شناعة 

املفرو�شات.

اإفر�شت«  القّيمني على »غالريي  اإميان  النجاح هذه، عّبدها  طريق 

باأن الإنتاج اجلّيد ور�شا الزبائن عامالن اأ�شا�شيان يف تكري�س �شيت 

ح�شن ي�شمن ال�شتمرارية على املدى الطويل، اإذ �شّدد مدير »غالريي 

والإقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  حديث  اأيوب يف  الكرمي  عبد  اإفر�شت« 

وجماليته  بجودته  ممّيز  اإنتاج  وتقدمي  الزبائن  »اإر�شاء  اأن  على 

كانا ركنني اأ�شا�شيني �شمن �شيا�شات العمل، �شاهما يف تكري�س ثقة 

الزبائن وك�شب ولئهم«.








