قطاع العقار..
تفاؤل بعد انكماش ..وسورية في المقدمة
يثري قطاع البناء والعقارات يف لبنان الكثري من الت�سا�ؤالت عما �إذا كان م�ستعداً للخروج من جموده املتوا�صل واال�ستعداد للم�شاركة
يف �إعمار �سورية ،خ�صو�ص ًا و�أن م�ستقب ًال واعداً ينتظره ويتمثل بانتهاء احلرب يف وبدء ور�شة �إعادة الإعمار ،التي �ستخلق حركة يف
لبنان ،وهو ما ميكن م�شاهدته بالعني املجردة من بدء �رشكات عاملية متخ�ص�صة باملقاوالت والبناء التح�ضري للتمركز يف لبنان
ا�ستعداداً ملرحلة الإعمار يف �سورية .بل �إن بع�ض ال�رشكات اللبنانية والأجنبية بد�أت تبحث عن �أرا�ض �صناعية وم�ستودعات ،و�إن
بعــ�ض ال�سفارات كانت ت�ستف�رس فيها عن �أ�سعار ت�أجري �شقق �سكنية �صغرية مب�ساحة تقل عن مئة مرت مربع للموظفني!؟
هي �أ�سئلة م�رشوعة يتط ّلع �إليها لبنان خا�صة و�أن احلقبة ال�سيا�سية اجلديدة فيه تدفع باجتاه التفا�ؤل الذي �سي�ش ّكل حافزاً لعودة
احلركة فـــي هذا القطاع ،وذلك بعد جموده امللحوظ خ�صو�ص ًا يف الأ�شهر الأخرية ،ولوحظ ح�صول عمليات بيع بـ�أ�سعار خمف�ضة
ترتاوح ن�سبتها بني  15و % 25يف بريوت ،ولكن من دون �أن ت�صل �إىل م�ستوى الأزمة.
توا�صل �أ�سعار العقار ال�سكني والأرا�ضي يف لبنان ت�سجيل ن�سب متدنية للعام الثالث على التوايل ،لأ�سباب داخلية وخارجية ،يف الوقت
الذي يحاول فيه القائمون على �صناعة العقار ،البحث عن �أ�سباب �صعوده وتراجعه ،وهو ما جاء يف م�ؤ�رش جمعية م�صارف لبنان
(�شباط  )2017الذي �أ�شار �إىل �أن م�ساحة البناء املرخ�ص بها لدى نقابتي املهند�سني يف بريوت وال�شمال و�صلت يف �شباط �إىل 1047
�ألف مرت مربع مقابل � 844ألف مرت مربع يف ال�شهر الذي �سبقه (كانون الثاين) و� 1286ألف مرت مربع يف �شباط  .2016وبذلك تكون
تراخي�ص م�ساحات البناء قد تراجعت بن�سبة  % 10.4يف ال�شهرين الأولني من العام  2017باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام .2016
ويتخوف عدد من اخلرباء االقت�صاديني يف لبنان من الو�صول �إىل حافة االنهيار� ،إذا و�صلت �أ�سعار ال�شقق والعقارات �إىل م�ستوى
ّ
ويعد املغرتبون وبدرجة �أقل امل�ستثمرون وال�سياح اخلليجيون
منخف�ض ،ب�سبب تراجع �إقبال امل�ستثمرين اللبنانيني والعرب.
ّ
حتديدا “الع�صب الرئي�س” لتفعيل عجلة االقت�صاد يف البالد ،تزامن ًا مع عجز ال�شباب داخل لبنان ،ماليا ل�رشاء ال�شقق والعقار،
وهو ما دفع امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان �إىل خف�ض الفوائد للمفرت�ضني �إىل �أقل من  ،% 3ورفع قيمة املبالغ لأف�ساح املجال �أمام
اللبنانيني لالقرتا�ض ،يف حني �أبدت امل�صارف رغبتها لإعطاء القرو�ض للمغرتبني ت�سهي ًال لهم وملن ي�سعى �إىل �رشاء �أو بناء عقار
يف وطنه لبنان.
ويهدف اخلف�ض �إىل ت�شجيع الطلب على �رشاء امل�ساكن ،من �أجل دعم قطاع البناء وت�رصيف ال�سيولة باللرية املرتاكمة لدى امل�صارف،
ف�ضال عن تخفيف حدة التململ االجتماعي ،وال�سيما �أن جتارة العقارات كانت قد �أظهرت تراجع ًا.
من الطبيعي القول �إن تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،وهبوط �أ�سعار النفط اخلام �أديا� ،إىل الت�أثري �سلبا على �إنفاق اخلليجيني واملغرتبني
داخل لبنان ،على م�ستوى اال�ستهالك �أو اال�ستثمار.
وقد �أظهرت �إح�صاءات م�رصف لبنان �أن حتويالت املغرتبني بلغت  3.61مليار دوالر يف الن�صف الأول من � ،2016أي
بانخفا�ض ن�سبته  1.9يف املئة ،مقارنة مع الفرتة ذاتها من عام .2015
وكان العام املا�ضي � ،2016شهد تنفيذ عمليات بيع للعقار يف بريوت ،ب�أ�سعار تقل ن�سبتها عن  25 – 15يف املئة،
عما كانت عليه يف  .2014وان�سحب التباط ؤ� على حركة مبيعات ال�شقق وعلى ت�صنيفاتها املختلفة يف كل
املناطق ،رغم ا�ستمرار �ضخ ال�سيولة لتمويل عمليات ال�رشاء للطبقة املتو�سطة ،ب�سبب قلق املواطن اللبناين
من الو�ضع ،مف�ضال عدم ترتيب ديون عليه.
نعود �إىل البداية لنقول ،رغم �أن احلرب الدائرة يف �سورية ال تبدو �أنها م�رشفة على نهايتها يف
امل�ستقبل القريب ٬ومع ذلك يجب على لبنان �أن يعزز مكانته كمحور لأعمال �إعادة الإعمار يف
الأرا�ضي ال�سورية عند انتهاء احلرب.
�رضرا مثل حم�ص
ونظرا ملوقعه اال�سرتاتيجي بني املتو�سط واملحافظات ال�سورية الأكرث
ً
ً
ودم�شق ٬قد ي�صبح لبنان �أحد �أهم مداخل اجلهود لإعادة �إعمار �سورية
فوف ًقا للبنك الدويل� ٬إن �إعادة �إعمار �سورية متثل �صناعة تقدر قيمتها ب�أكرث من
 200مليار دوالر ٬ما جعل بع�ض رجال الأعمال و�صانعي القرارات ي�أملون
ب�أن الزيادة املتوقعة يف التجارة متعددة اجلن�سيات من �ش�أنها �أن ت�ساعد
يف �إنعا�ش االقت�صاد اللبناين الذي �شهد ركوداً يف ال�سنوات الأخرية.
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«وقف االستيراد واإلغراق» مطلب ملح للمصانع

نمو قطاع البناء رهن بترسيخ االستقرار

يدرك القيمون على قطاع البناء ارتباط تطورات ال�سوق العقارية
وتطورات قطاع البناء ارتباطا وثيق ًا بالتغريات الإجتماعية
والإقت�صادية يف لبنان ،ومن هذا املنطلق يتعامل جتار الأبنية
ومن�شئوها مع جمرى الأحداث والتطورات يف لبنان ومن حوله
مبيزان اجلوهرجي للحفاظ على قطاع البناء ،والأهم لتفادي خطر
�أي انزالقات و�أزمات �إذا ما �سارت التطورات ال�سيا�سية يف لبنان
واملنطقة يف منحى �سلبي ت�صاعدي.
م��ن املفرت�ض �أال يكون قطاع البناء
�أمام �أي �أزمة حمتملة ،وال �سيما يف ظل
�أجواء التفا�ؤل التي انعك�ست عليه يف عام
 2016وحتديداً منذ مطلع ت�رشين الأول
الذي �شهد ت�صاعداً لرخ�ص البناء التي
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الـ2013

�شهدت انحداراً ملحوظ ًا ما بني
والـ .2015كما بلغت ت�سليمات الإ�سمنت
ذروتها يف �شهر ت�رشين الثاين �إذ بلغت
 544٫142طن.
ومن املتوقع �أن تنه�ض ال�سوق العقارية
138

يف لبنان ومعها قطاع البناء من جديد
وحتقق منواً وازدهاراً يف حال جنح العهد
اجلديد يف تر�سيخ اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني ،وحت�سني الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية ،وتعزيز الثقة الداخلية
واخل��ارج��ي��ة بلبنان ،وع���ودة الرعايا
العرب �إىل لبنان كما يف ال�سابق ،وتنفيذ
�إ���ص�لاح��ات اقت�صاية ومالية جذرية
وهيكلية.

واقع القطاع العقاري

وكان القطاع العقاري عام  2016قد �شهد
حت�سن ًا يف الطلب قيا�س ًا مبا كان عليه يف
العام  ،2015لكنه بقي �أقل من املعدل
الو�سطي للفرتة املمتدة م��ن –2010

امل�سجل
 ،2015ولكنه �أعلى من معدله
ّ
قبل العام � ،2010إذ �إن قيمة املبيعات
العقارية زادت بن�سبة  % 4.9لت�صل �إىل
نحو  8.4مليارات دوالر يف نهاية العام
.2016
ووفق ًا لدرا�سة �أعدها مركز الدرا�سات
االقت�صادية يف جمموعة فرن�سبنك،
ارتفعت رخ�ص ال��ب��ن��اء ،كم�ؤ�رش على
حركة البناء امل�ستقبلية و�أي�ض ًا العر�ض
امل�ستقبلي ،يف عددها بن�سبة  % 14.5عن
عام  2015لي�صل �إىل  17,295رخ�صة يف
نهاية العام .2016
لكن م�ساحات البناء املرخ�صة تراجعت
مبعدل قليل جداً بلغ  % 0.9لت�صل �إىل
نحو  12.2مليون مرت مربع خالل الفرتة
ذاتها ،كما �أن ت�سليمات الإ�سمنت التي تعد
امل�ؤ�رش الأكرث واقعية على ن�شاط قطاع
البناء �إذ يدل على العمليات املنفذة فع ًال،
زادت بن�سبة  % 4.1عن عام  2015لت�صل
�إىل نحو  5.25مليون طن يف نهاية العام
.2016
�أم��ا بالن�سبة للت�سليفات املمنوحة �إىل
قطاع العقارات ،فقد ارتفعت تدريجي ًا
خالل ال�سنوات ال�ست ال�سابقة من نحو
 7.13مليار دوالر عام � 2011إىل نحو
 10.8ملياراً عام  2015ثم �إىل �أكرث من
 12ملياراً يف العام .2016

عمل «البناء» والمصانع

وي��رت��ب��ط عمل ق��ط��اع ال��ب��ن��اء مبا�رشة
بالقطاع ال�صناعي عرب م�صانع الرخام،
الغرانيت وم�صبوبات الإ�سمنت يف لبنان.
وينت�رش القطاع الذي ي�ضم �أكرث من الف
م�صنع ،على ك��ل الأرا���ض��ي اللبنانية
وي�ستثمر فيه ما قيمته ملياري دوالر
خ�صو�صا و�إن م�صانعه حتتوي على
�أحدث الآالت والأجهزة التقنية.
وي�شدد املطلعون على �أن م�صانع القطاع
ّ
تكاد ت�ضاهي بجودتها جودة منتجات
امل�صانع يف ال���دول الأك�ث�ر ت��ط��وراً يف
�أوروب��ا و�إ�سبانيا و�أمريكا وتركيا� ،إال
�أن امل�شكلة تكمن يف غياب �أي حماية
للإنتاج الذي يواجه مناف�سات �رش�سة
يف ظ��ل �إغ����راق الأ����س���واق باملنتجات
امل�ستوردة التي تتمتع ب�أ�سعارٍ تناف�سية
نظراً خل�ضوعها لر�سوم جمركية متدنية
جداً بفعل الإتفاقات الثنائية املعقودة،

التطور ال�سنوي لت�سليمات الإ�سمنت (طن)
3,343,722
3,528,559
3,699,410
3,406,496

�آب 2009
�آب 2010
�آب 2011
�آب 2012

3,650,328
3,693,154
3,155,646
3,413,811

�آب 2013
�آب 2014
�آب 2015
�آب 2016

امل�صدر :م�رصف لبنان ،وحدة الأبحاث الإقت�صادية يف
بنك الإعتماد اللبناين
ت�سليمات الإ�سمنت خالل عام ( 2016طن)
كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران

250724
393,241
434,038
497,306
486,713
418,887

يف حني تعاين امل�صانع اللبنانية ارتفاع
كلفة �إنتاجها ،م��ا 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.

مطالب القطاع

رفع القطاع ال�صوت مراراً وتكراراً وال
�سيما يف الآونة الأخرية مطالب ًا بوقف
الإ�سترياد الع�شوائي ووقف الإغراق لكل
ال�صناعات ملدة ثالث �سنوات وفر�ض
ر�سم نوعي وفق ًا لدرا�سة تو�ضع من قبل
كل نقابة لل�سلع املنتجة لها وبالإتفاق
مع وزارة ال�صناعة ووزارة الإقت�صاد
وح�رص اال�سترياد ب�إجازات م�سبقة مع
عدم امل�س بالإتفاقيات الدولية وح�رص
الإج��ازة امل�سبقة بامل�صانع امل�سجلة
يف وزارة ال�صناعة ويف النقابات
التابعة لها ،وتعديل القوانني ال�رضيبية
والر�سوم التي تطاول ال�صناعة الوطنية
بحيث تعفى م��ن �أك�ثري��ة ال�رضائب
والر�سوم ويعطى ال�صناعي اللبناين
حوافز على الت�صدير وتعديل امل��ادة
 47من قانون �رضيبة الدخل لإعفاء
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متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون �أول

397,767
341٫381
296520
479368
544142
526669

ال�صناعة من ال�رضيبة املذكورة ملدة
�أقلها � 10سنوات» .كما طالب القطاع
«بدعم الطاقة الكهربائية وت�أمينها على
مدار ال�ساعة وتخفي�ض ر�سومها على
ال�صناعيني بالإ�ضافة �إىل دعم الفيول
وت�أمينه لل�صناعيني بالكلفة ،وت�أمني
قرو�ض �صناعية مدعومة وطويلة الأمد
وبفائدة مدعومة من م�رصف لبنان
تعطى لر�أ�س املال الت�شغيلي على غرار
القرو�ض املدعومة التي تعطى للآالت
وامل���ع���دات ،وج��دول��ة ت�سديد ال��دي��ون
املتوجبة على ال�صناعيني للم�صارف
مل��دة ت�تراوح بني  7و � 10سنوات مع
�إعطاء �سنتي �سماح وبفوائد مدعومة،
ودع��م الت�صدير ع�بر ح��واف��ز وردي��ات
مالية ،وحماية الإنتاج الوطني ب�شتى
الو�سائل والوقوف اىل جانب ال�صناعيني
لتمكينهم من ت�صديره ب�أ�سعار تناف�سية
ما ي�ساعد على خلق دورة اقت�صادية
ك��ام��ل��ة وحت��ري��ك ع��ج��ل��ة الإق��ت�����ص��اد
وت�سويق الإنتاج الوطني عرب امللحقني
التجاريني يف ال�سفارات اللبنانية يف
كل عوا�صم العامل ،والعمل على تطوير
التبادل ال�صناعي بني البلدان ،وت�أهيل
و�إن�شاء مدن �صناعية جديدة».
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�سار قطاع �صناعة الآالت يف لبنان وعلى مدى ع�رشات ال�سنوات،
على طريق التطور والنمو ،ما �سمح له بغزو الأ�سواق اخلارجية التي
مكان مرموق له فيها على الرغم من ح ّدة
جنح اىل حد كبري يف حجز ٍ
املناف�سات والتحديات التي يعاين منها القطاع ال�صناعي اللبناين.
وجال �شعار «�صنع يف لبنان» يف خمتلف �أ�صقاع العامل ،وحطّ
رحاله يف معظم قاراته م�سج ًال جناحات كبرية �ساهمت يف تكري�س
الثقة بالقطاع ال�صناعي الذي بقي متم�سك ًا بجودته طوال �سنوات
طويلة ،معترباً �إياها خط ًا �أحمر �ضمن �سيا�سات عمله ،ال يجوز
امل�س به.
�إال �أن هذه الطريق املليئة بالنجاحات
والإزده��ار مل تكن �سالكة بالكامل ،بل
كانت مليئة بالتحديات وال�صعوبات
التي تخطاها ال�صناعيون اللبنانيون
بحنكتهم ون�ضالهم امل�ستمر يف �سبيل
والتو�سع.
حتقيق املزيد من التطور ،النمو،
ّ

قطاع أساسي وهام

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
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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
خم��ت��ل��ف��ة ،تت�ضمن م��راج��ل البخار
م�ضخات ال�سوائل -وحدات تكييفال���ه���واء-ث�ل�اج���ات ع��ل��ى اخ��ت�لاف
�أنواعها � -أجهزة �آلية لر�ش ال�سوائل
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�صناعة الآالت �-صناعة احلفاراتمعا�رص ومهار�س � -آالت ومعداتلرتبية الدواجن �-آالت �صنع العجني
وامل��خ��اب��ز�-آالت اخل��ي��اط��ة�-آالت فرز
وغربلة وغ�سل وجر�ش و�سحق وخلط
الأت��رب��ة�-آالت تقطيع وحل��ام �أكيا�س
النايلون �-صناديق قولبة�-أ�صناف
���ص��ن��اع��ات احل��ن��ف��ي��ات -حم����والت
كهربائية -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 ت��وزي��ع الكهرباء-ملبات
كهربائية �-أ�سالك كابالت معزولة-
ال��ل��وح��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة -منظمات
كهربائية-مثبتات التيار الكهربائي.

ارتفاع الكلفة أبرز التحديات

تنوعت التحديات التي واجهت قطاع
�صناعة الآالت بني ع��دم الإ�ستقرار

الأم��ن��ي وال�سيا�سي وم��ا يحمله من
تداعيات على القطاع ال�صناعي ككل ،و
ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع الدول
العربية والدول املحيطة حيث تتحمل
امل�صانع اللبنانية �أعباء كثرية ،منها
ما هو منظور وغري منظور ،ما �أ�ضعف
من قدراتها التناف�سية يف الأ�سواق
اخلارجية وحد من قدرتها على التطور
والنمو ك��ون الت�صدير يو�سع الآف��اق
�أمامها وي�سمح لها بالتو�سع وال �سيما
يف ظل �ضيق ال�سوق الداخلية .وتتمثل
ه���ذه الأع���ب���اء ب��ال��ر���س��وم اجلمركية
وال�رضائبية �إ���ض��اف��ة اىل كلفة اليد
العاملة التي تعد الأغلى يف املنطقة.
وعلى م��ر ال�سنوات� ،ضاعف غياب
دعم الدولة للقطاع من معاناته� ،إذ
بقي ال�صناعيون وحيدين يف مواجهة
الأزمات ،وتخطي العقبات ،ما �أثر من
دون �شك يف �إمكانات ال�رشكات للتو�سع
�أكرث وتكري�س ح�ضورها يف الأ�سواق
الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

نجاح منقطع النظير

يف �ضوء هذه التعقيدات� ،س�ؤال يطرح
نف�سه :كيف مت ّكن قطاع �صناعة الآالت
يف لبنان م��ن حتقيق جن��اح منقطع
النظري يف �أ�سواق خمتلفة يف العامل؟
يف ال��واق��ع ،اعتمدت م�صانع قطاع
الآالت على ا�سرتاتيجية ت�صنيع �آالت
تتمتع مب�ستوى عالٍ من التكنولوجيا
وتتميز بالدقة
وال��ق��درة الإنتاجية
ّ
ومبعايري دولية وبجودة عالية .كما
متيزت م�صانع القطاع بح�صولها على
ّ
�شهادات املطابقة من خمتلف هيئات
املقايي�س واملوا�صفات الدولية� ،إ�ضافة
اىل �شهادات املطابقة الأوروبية.
و�أعطت امل�صانع خلدمات ال�صيانة
حيزاً كبرياً من الإهتمام ،وو�ضعت
ه��ذه اخل��دم��ات يف �سلم �أول��وي��ات��ه��ا
معتربة �إياها حق ًا مكت�سب ًا للزبائن،
فكر�ست الثقة ب�إ�سم �صناعة لبنان يف
ّ
خمتلف دول العامل .كما �أخ�ضعت فرق
عملها ل��دورات تدريبية بهدف تطوير
مهاراتهم من خالل الدورات التدريبية
وتنمية ال��ق��درات املهنية الفردية
ومواكبة التطورات التكنولوجية يف
�صناعة الآالت والبقاء على الإطالع

ب�أي م�ستجدات ولو كانت ب�سيطة يف
الأ�سواق ،ويف جمال تكنولوجيا الآالت
احلديثة من جهة �أخرى.

صناعة المولدات

تعترب �صناعة امل���ول���دات م��ن �أك�ثر
القطاعات ازده��اراً يف قطاع �صناعة
الآالت �إذ �إن امل�شاكل امل�ستع�صية
التي عانى منها قطاع الكهرباء يف
لبنان على مر �سنوات طويلة ،جعلت
ال����رواد وال�����س ّ��ب��اق�ين يف
�أب��ن��اءه م��ن
ّ
ت�صنيع جمموعات التوليد الكهربائبة،
ف�إكت�سبوا اخل�برة و�أن�����ش���أوا م�صانع
متيزت ب�إنتاجيات مرتفعة خولتهم
ّ
املناف�سة عاملي ًا.
و�سمحت اخلربة الكبرية التي اكت�سبتها
ال�رشكات العاملة يف القطاع� ،إ�ضافة
اىل املهنية والإحرتافية العالية التي
تظهرهايفعملهاوتعاطيهامعزبائنها،
ل�صناعة املولدات يف لبنان بتحقيق
قفزة نوعية وت�ألق بارز مت ّثلت بربوز
التحول اىل ا�ستهالك املو ّلدات
ظاهرة
ّ
املجمعة حملي ًا يف م�شاريع مهمة
املجمعة
وكبرية بعد �أن كانت املولدات
ّ
يف �أوروب��ا و�أمريكا خارج لبنان هي
الأكرث طلب ًا على مدى ع�رشات ال�سنوات.
وكر�س الإلتزام بتقدمي �أعلى معايري
ّ
اجل���ودة ه��ذا ال��ن��ج��اح ،وال �سيما �أن
ال�رشكات اللبنانية عمدت اىل �إقامة
عالقات عمل وثيقة مع �أ�شهر ال�رشكات
العاملية يف قطاع �صناعة املحركات
كـ  ،Leroy somer ،Perkinsو FG
.Wilson

صناعة آالت األفران

ويعترب قطاع �صناعة �آالت الأفران من
�أه��م القطاعات التي �شهدت ازده��اراً
ك��ب�يراً يف قطاع �صناعة الآالت يف
لبنان �أي�ض ًا ،حيث يعج القطاع ب�أ�سماء
ال�رشكات التي متكنت من طرق �أبواب
الأ���س��واق العاملية بتقدمي منتجات
متطورة وابتكارات القت رواج ًا كبرياً
يف الأ�سواق.
وي��ق��دم القطاع م��روح��ة وا�سعة من
املنتجات تت�ضمن خطوط �إنتاج �آلية
كومباك ون�صف �آلية كومباك� ،إ�ضافة
اىل خطوط �إنتاج مفردة ومزدوجة،
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و�أف�����ران ت��ورت��ي�لا ،ت��ن��ور ،معجنات
وقطاعات وفرادات ولفافات �صامويل.
ومتيزت منتجات القطاع بالتكنولوجيا
ّ
العالية التي م ّكنتها من تقدمي �إنتاج
ال مت�سه الأيدي الب�رشية لت�ؤكد حر�ص
ال�صناعة اللبنانية على مراعاتها
ل�رشوط ال�سالمة وقدرتها على تقدمي
الأف�ضل �إىل م�ستهلكيها يف الأ�سواق
الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
ويرى الكثريون �أن الف�ضل يف انت�شار
�صناعة الأف��ران يف الأ�سواق العاملية
ي��ع��ود �إىل امل��غ�ترب�ين اللبنانيني
امل��وج��ودي��ن يف ك��ل �أ�صقاع العامل،
والذين يعمدون اىل ت�أ�سي�س خمابز
للخبز اللبناين �أينما وجدوا.

ضمان جودة القطاع

�إن انت�شار �صناعة الآالت اللبنانية يف
الأ���س��واق العاملية ي�س ّلط ال�ضوء على
�رضورة �إيالء القطاع االهتمام الالزم،
ومتابعة م�شاكله ع��ن كثب ،بحيث
تتوا�صل اجل��ه��ات املعنية م��ع �أب��رز
ال�رشكات العاملة يف القطاع لتبحث
امل�شاكل والآليات الكفيلة مبعاجلتها
ب�شكل �رسيع� ،إذ �إن البطء يف معاجلة
الق�ضايا يحد من �آفاق تطور ال�صناعيني
وي�ستنزف قدراتهم التي يفرت�ض �أن
مكر�سة خلدمة �إقت�صاد بلدهم.
تكون ّ
كما م��ن ال����ضروري املحافظة على
الإ���س��م ال��ذي بنته ه��ذه ال�صناعة يف
الأ�سواق على مر ع�رشات ال�سنني عرب
�ضبط اجل��ودة يف القطاع ال�صناعي
ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع
يف الأ���س��واق اللبنانية واخلارجية
على ح��د ���س��واء .وي�ستلزم ه��ذا الأم��ر
و�ضع جمموعة من املعايري للجودة
املطلوبة ،ومراقبة �إن��ت��اج امل�صانع
ومطابقته لهذه املعايري ،وبالتايل
تفرز امل�صانع بني مطابق للجودة وغري
مطابق ،بحيث يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة
امل�صانع غ�ير املطابقة و�إم��داده��ا
بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات
وقرو�ض وخمتربات لتح�سني �إنتاجها.
ومن �ش�أن تطبيق هذه اخلطة ،النهو�ض
بالقطاع وت�رشيع �أبواب الأ�سواق �أمام
الإنتاج اللبناين �أكرث و�أكرث ما يف�سح
�أمامه جما ًال وا�سع ًا للتطور.
العدد � 161أيـــــار 2017

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

تحقيق
الدول العربية تستقطب حصة األسد تليها األسواق األفريقية

 589.9مليون دوالر حجم صادرات اآلالت عام 2016
تربعت �صادرات الآالت
واملعدات
والأجهزة
الكهربائية على عر�ش
�صدارة ال�صادرات ال�صناعية
اللبنانية معظم ف�صول
العام  ،2016وبلغت 589.9
مليون دوالر يف العام .2016
و�شكلت الدول العربية
على مر ف�صول العام
الأربعة� ،سوق ًا رئي�سية لهذه
ال�صادرات �إذ ا�ستقطبت
�صادرات بقيمة 360,641
�ألف دوالر .وحلّت الدول
الأفريقية غري العربية يف
املرتبة الثانية �إذ بلغ
حجم وارداتها من الآالت
الكهربائية
والأجهزة
اللبنانية � 145,324ألف دوالر
خالل العام  .2016و�أتت
الدول الأوروبية يف املرتبة
الثالثة بحجم �صادرات بلغ
� 49,401ألف دوالر ،فيما كانت
املرتبة الرابعة من ن�صيب
الدول الآ�سيوية غري العربية
�إذ بلغ حجم ال�صادرات �إليها
� 18,252ألف دوالر .وحلّت
الدول الأمريكية يف املرتبة
اخلام�سة بحجم �صادرات
بلغ  7,726الف دوالر ،و�أتت
الدول الأوقيانية يف املرتبة
الأخرية بحجم �صادرات بلغ
� 1,011ألف دوالر.
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الفصل األول

احتلت ���ص��ادرات الآالت والأج��ه��زة
وامل��ع��دات الكهربائية خ�لال الف�صل
الأول من العام  2016املرتبة الأوىل،
�إذ بلغت قيمتها  167.9مليون د�.أ.
مقارنة بـ  177مليون د�.أ .عام . 2015
وبلغت �صادرات الآالت  53.7مليون
دوالر يف �شهر كانون الثاين ،و59.9
مليون دوالر يف �شهر �شباط ،و54.3
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مليون دوالر يف �شهر �آذار.
واحتلت الدول العربية املرتبة الأوىل
بني تكتالت ال��دول امل�ستوردة لهذا
ال�صادرات خالل هذا الف�صل حيث بلغ
حجم ال�صادرات اليها � 96,841ألف
دوالر ،وح�� ّل��ت ال���دول الأفريقية غري
العربية يف املرتبة الثانية �إذ بلغ حجم
ال�صادرات �إليها � 42,805ألف دوالر،
تلتها الدول الأوروبية التي بلغ حجم

ال�صادرات اليها � 20,638ألف دوالر.
و�أتت الدول الآ�سيوية غري العربية يف
املرتبة الرابعة �إذ ا�ستوردت بقيمة
 4,606مليون �ألف دوالر ،تلتها الدول
الأمريكية بقيمة � 1,113أل��ف دوالر،
وال���دول الأوقيانية بقيمة � 185ألف
دوالر.
�أما على �صعيد الدول امل�ستوردة ،فقد
ح ّلت اململكة العربية ال�سعودية يف
املرتبة الأوىل بحجم ���ص��ادرات بلغ
� 29,016ألف دوالر ،تلتها العراق بقيمة
� 26,141ألف دوالر ،فالإمارات املتحدة
بقيمة � 15,295ألف دوالر.

الفصل الثاني

وتابعت خالل الف�صل الثاين� ،صادرات
الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية
�����ص��دره��ا ل��ل�����ص��ادرات ال�صناعية
ت
ّ
اللبنانية على الرغم من االنخفا�ض
احل��اد ال��ذي �شهدته مقارنة بالعام
� ،2015إذ انخف�ضت قيمتها من 204,4
�أالف دوالر خالل الف�صل الثاين من
ال��ع��ام  2015اىل  166,2يف الفرتة
نف�سها من العام .2016
و�سجلت �صادرات الآالت  54.2مليون
دوالر يف �شهر ني�سان ،و 54مليون
دوالر يف �شهر اي��ار ،و 57.9مليون
دوالر يف �شهر حزيران.
وبقيت ال���دول العربية يف ���ص��دارة
ت��ك��ت�لات ال���دول���ة امل�ستقبلة لهذه
ال�صادرات� ،إذ بلغ حجم ال�صادرات
�إليها � 103,136أل��ف دوالر ،مقارنة
بـ� 40,912أل���ف دوالر اىل ال���دول
الأفريقية غري العربية ،و� 13,161ألف
دوالر اىل ال��دول الأوروب��ي��ة ،و3,704
�أالف دوالر اىل ال��دول الآ�سيوية غري
العربية ،و� 1,873ألف دوالر اىل الدول
الأمريكية ،و� 421ألف دوالر يف الدول
الأوقيانية.
كما بقيت اململكة العربية ال�سعودية
يف طليعة �أ���س��واق ال��دول امل�ستوردة
ل�صادرات الآالت حيث بلغت قيمة
ال�������ص���ادرات �إل��ي��ه��ا � 24,330أل���ف
دوالر ،تلتها العراق التي بلغت قيمة
ال�صادرات �إليها � 23,516ألف دوالر
ف��الإم��ارات العربية املتحدة بقيمة
 14,719الف دوالر.

�صادرات الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية
خالل عام ( 2016مليون دوالر)
كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران

53.7
59.9
54.3
54.2
54.0
57.9

املجموع

الفصل الثالث

�أما يف الف�صل الثالث من العام ،2016
فقد بلغت �صادرات الآالت والأجهزة
وامل��ع��دات الكهربائية  128,7مليون
دوالر مقارنة بـ 146مليون دوالر يف
عام .2015
وبلغت ال�صادرات  35.8مليون دوالر
يف �شهر متوز 45.6 ،مليون دوالر يف
�شهر �آب ،و 46.9مليون دوالر يف �شهر
ايلول.
وا�ستقطبت الدول العربية ن�سبة كبرية
م��ن ه���ذه ال�����ص��ادرات �إذ ب��ل��غ حجم
ال�صادرات �إليها � 82,412ألف دوالر،
وح ّلت الدول الأفريقية غري العربية يف
املرتبة الثانية بحجم �صادرات بلغت
قيمته � 28,543ألف دوالر ،فيما بلغ اىل
ال��دول الأوروب��ي��ة � 7,267آالف دوالر.
و�أتت الدول الآ�سيوية غري العربية يف
املرتبة الرابعة �إذ بلغ حجم ال�صادرات
�إليها � 5,361ألف دوالر ،تلتها الدول
الأمريكية بحجم �صادرات بلغ 3,806
�آالف دوالر ،فالدول الأوقيانية بحجم
�صادرات بلغ � 245ألف دوالر.
و�صعدت خالل هذا الف�صل العراق اىل
�صدارة �أ�سواق ال��دول امل�ستقبلة لهذه
ال�صادرات �إذ بلغ حجم م�ستورداتها
� 26,962أل���ف دوالر ،فيما هبطت
ال�سعودية اىل املرتبة الثانية �إذ بلغ
حجم �صادراتها � 15,436ألف دوالر،
وح�� ّل��ت دول���ة الإم�����ارات يف املرتبة
الثالثة بحجم ���ص��ادرات بلغ 8,660
�آالف دوالر.
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متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول

35.8
45.6
47.3
46.9
35.0
45.2

590.0

الفصل الرابع

و�سجلت ���ص��ادرات الآالت والأج��ه��زة
الكهربائية يف الف�صل الرابع من العام
� 2016أدنى م�ستوياتها� ،إذ بلغت 127.1
مليون دوالر مقارنة بـ 158.3مليون
دوالر يف الفرتة نف�سها من العام .2015
وبلغت ال�����ص��ادرات يف �شهر ت�رشين
الأول  46.9مليون دوالر ،ويف �شهر
ت�رشين الثاين  35مليون دوالر ،ويف
�شهر كانون الأول  45.2مليون دوالر.
وك��ال��ع��ادة وا���ص��ل��ت ال���دول العربية
ت�صدرها لتكتالت ال��دول امل�ستوردة
ّ
ل�صادرات الآالت والأجهزة الكهربائية
�إذ بلغ حجم ال�صادرات �إليها 78,246
�ألف دوالر ،وح ّلت الدول الأفريقية غري
العربية يف املرتبة الثانية �إذ بلغ حجم
ال�صادرات �إليها � 33,464ألف دوالر.
و�أت���ت ال���دول الأوروب��ي��ة يف املرتبة
الثالثة بحجم ���ص��ادرات بلغ 8,335
�آالف دوالر ،تلتها ال��دول الآ�سيوية
غ�ير العربية بحجم ���ص��ادرات بلغ
� 4,581آالف دوالر ،فالدول الأمريكية
بقيمة � 934ألف دوالر ،و�أخ�يراً الدول
الأوقيانية بقيمة � 160ألف دوالر.
وح ّلت ال�سعودية يف املرتبة الأوىل
جلهة �أ���س��واق ال��دول امل�ستوردة لهذه
ال�صادرات وبلغ حجم ال�صادرات �إليها
� 15,188ألف دوالر ،و�أت��ت العراق يف
املرتبة الثانية بحجم �صادرات بلغ
� 12,751ألف دوالر ،فالكويت و�سورية
بحجم �صادرات بلغ � 8,989آالف دوالر
و� 8,589آالف دوالر على التوايل.
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تحقيق
صادرات قطاع البناء تتراجع % 16عام 2016

قطر تتص ّدر األسواق تليها السعودية
�سجلت �صادرات م�صنوعات من حجر جب�س وا�سمنت تراجع ًا يف
عام  2016بلغ  ،% 16.1اذ بلغت يف عام  22.4 ،2016مليون مقارنة
بـ 26.7مليون يف عام .2015
و�شكلت الدول العربية �سوق ًا رئي�سية لهذة ال�صادرات حيث بلغت
ال�صادرات اليها  11,935الف دوالر .واحتلت الدول الأفريقية غري
العربية املرتبة الثانية بني تكتالت الدول امل�ستوردة لهذة ال�صادرات
التي بلغت قيمتها  6,265الف دوالر ،وحلّت الدول الأوروبية يف
املرتبة الثالثة بحجم �صادرات بلغ  2,424الف دوالر .وا�ستوردت
الدول الأمريكية منتوجات من حجر جب�س وا�سمنت بقيمة 1,557
الف دوالر ،والدول الآ�سيوية غري العربية  196الف دوالر ،والدول
الأوقيانية  93الف دوالر.

وت�صدرت قطر �أ�سواق الدول امل�ستوردة
ّ
بعد �أن بلغ حجم ال�����ص��ادرات اليها
 4,526الف دوالر ،تلتها ال�سعودية التي
بلغ حجم ال�صادرات اليها  2,579الف
دوالر

الفصل األول

�سجلت �صادرات م�صنوعات من حجر
جب�س ا�سمنت انخفا�ض ًا يف الف�صل
الأول من العام  2016مقارنة بالفرتة
نف�سها من العام  ،2015اذ بلغت 6.2
ماليني دوالر يف العام  2016مقابل
 7.5ماليني دوالر يف العام .2015
وبلغ حجم ال�صادرات  1.6مليون دوالر
خالل �شهر كانون الثاين 2.3 ،مليون
دوالر خالل �شهر �شباط و  2.3مليون
دوالر خالل �شهر �آذار .
و�شكلت ال��دول العربية �سوق ًا رئي�سية
لهذه ال�صادرات �إذ بلغ حجم ال�صادرات
اليها  3314ال��ف دوالر ،فيما ح ّلت
الدول الأفريقية غري العربية يف املرتبة
الثانية بني تكتالت الدول امل�ستقبلة
لهذه ال�صادرات �إذ بلغ حجم ال�صادرات
اليها  2,097الف دوالر� ،أما اىل الدول
الأوروبية فبلغ  402الف دوالر ،والدول
الأم�يرك��ي��ة  376ال��ف دوالر ،وال��دول
الآ�سيوية غري العربية  18الف دوالر،
والدول الأوقيانية � 8آاللف دوالر.
وت�صدرت قطر الدول امل�ستوردة لهذه
ّ
ال�����ص��ادرات� ،إذ ا�ستوردت ما قيمته
� 1,042ألف دوالر ،تلتها اململكة العربية
ال�سعودية التي بلغت ال�صادرات اليها
 2100الف دوالر ،ثم الإم���ارات التي
ا�ستقبلت �صادرات بقيمة  508االف
دوالر.

الفصل الثاني

وانخف�ضت �صادرات م�صنوعات من
حجر ،جب�س وا�سمنت يف الف�صل الثاين
من عام  2016مقارنة مع العام ،2015
حيث بلغت  5.9م�لاي�ين دوالر يف
الف�صل الثاين من العام  ، 2016مقابل
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 8ماليني دوالر عام .2015
وبلغ حجم ال�صادرات  2,2مليون دوالر
يف �شهر �آذار 1.6 ،مليون دوالر يف �شهر
ني�سان ،و 1.6مليون دوالر يف �شهر
ايار.
وحافظت الدول العربية على �صدارتها
ب�ين ال���دول امل�����س��ت��وردة ،وب��ل��غ حجم
ال�صادرات اليها  2,538ال��ف دوالر.
وح ّلت ال��دول الأفريقية غري العربية
يف املرتبة الثانية لتكتالت ال��دول
خالل الف�صل الثاين بحجم �صادرات
بلغ � 1,807أل��ف دوالر  ،وبلغ حجم
ال�صادرات اىل ال��دول الأوروبية 968
ال��ف دوالر يف ح�ين بلغ  415الف
دوالر يف ال��دول الأمريكية .كما بلغ
حجم ال�صادرات اىل ال��دول الآ�سيوية
غري العربية  92الف دوالر واىل الدول
الأوقيانية  43الف دوالر.
ونالت اململكة العربية ال�سعودية ح�صة
الأ�سد من �صادرات الف�صل الثاين من
العام  2016حيث ا�ستوردت ما قيمته
� 1,002ألف دوالر ،تليها فرن�سا التي
ا�ستقبلت ���ص��ادرات بقيمة  726الف
دوالر ،وقطر التي ا�ستوردت بقيمة 491
الف.

الفصل الثالث

ووا�صلت ���ص��ادرات م�صنوعات من
حجر ،جب�س وا�سمنت يف الف�صل الثالث
من عام  2016مقارنة مع العام ،2015
�إذ بلغت  4.5ماليني دوالر عام 2016
مقابل  5.4ماليني عام .2015
وبلغت ال�صادرات  1.3مليون دوالر
خالل �شهر متوز ،و  1.8مليون دوالر
خ�لال �شهر �آب ،و 1.4مليون دوالر
خالل �شهر ايلول.
وح�� ّل��ت ال���دول العربية يف املرتبة
الأوىل جلهة تكتالت الدول امل�ستوردة
لهذه ال�صادرات� ،إذ بلغت ال�صادرات
اليها  2,319الف دوالر ،وح ّلت الدول
االفريقية غ�ير العربية يف املرتبة
ال��ث��ان��ي��ة اذ ا���س��ت��وردت بقيمة 955
ال��ف دوالر ،تلتها ال��دول��ة الأوروب��ي��ة
ب�����ص��ادرات ب��ل��غ حجمها  793ال��ف
دوالر ،ثم الأمريكية بـ 395الف دوالر،
فالآ�سيوية غ�ير العربية بـ 50الف
دوالر ،و�أخرياً الدول الأوقيانية بحجم

�صادرات من حجر جب�س ا�سمنت
خالل عام ( 2016مليون دوالر)
كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران

1.6
2.3
2.3
2.2
1.6
2.1

املجموع

متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول

1.3
1.8
1.4
2.3
1.8
1.7

22.5

تو ّزع �صادرات من حجر جب�س �إ�سمنت على تكتالت
الدول خالل العام ( 2016الف دوالر)
الدول العربية
الدول الأفريقية غري العربية
الدول الأوروبية
الدول الأمريكية
الدول الآ�سيوية غري العربية
الدول الأوقيانية

11,935
6,265
2,424
1,557
196
93

�صادرات بلغ  21الف دوالر.
وا�ستحوذت قطر بني الدول امل�ستوردة
على �أعلى حجم �صادرات بلغ  916الف
دوالر ،تلتها فرن�سا التي ا�ستوردت
بقيمة  519ال���ف دوالر ،وم���ن ثم
الواليات املتحدة بحجم �صادرات بلغ
 381الف دوالر.

 ،2015حيث بلغت قيمة ال�صادرات يف
كال الف�صلني  5.8ماليني دوالر.
وبلغت ال�صادرات  2.3مليون دوالر
خالل �شهر ت�رشين الأول 1.8 ،مليون
دوالر خالل �شهر ت�رشين الثاين ،و1.7
مليون دوالر خالل �شهر كانون الأول.
وح�صلت الدول العربية على �أكرث من
 % 50من هذه ال�صادرات� ،إذ بلغ حجم
ال�صادرات اليها  3,764ال��ف دوالر.
وبلغت ال�صادرات اىل الدول الأفريقية
غري العربية  1,406الف دوالر ،واىل
ال���دول الأم�يرك��ي��ة  371ال��ف دوالر.
و�سجلت ال�صادرات اىل الدول الأوروبية
 261الف دوالر ،واىل الدول الآ�سيوية
غري العربية  36الف دوالر ،واىل الدول
الأوقيانية  21الف دوالر.
وحازت قطر على �أعلى قيمة �صادرات
بلغت  2080الف دوالر ،تلتها الكويت
التي �سجلت ال�صادرات �إليها  437الف
دوالر ،تلتها ال�سعودية بقيمة  430الف
دوالر.

الفصل الرابع

وحافظت ���ص��ادرات من حجر جب�س
ا�سمنت على امل�ستوى نف�سه يف الف�صل
ال��راب��ع من ع��ام  2016مقارنة بعام

شكلت الدول العربية
سوق ًا رئيسية لصادرات
قطاع البناء حيث بلغت
قيمتها  11,935الف دوالر
في العام 2016
145
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أرضك بـ “مديار”
إستثمارك اختار

مديــار

مدينــة ذات مفهــوم جديــد

هندســي فريــد .إن هــذا المشــروع معــد ليضــم

ســوف تبصــر النــور علــى أوتوســتراد الدامــور

المســتثمرين و المطوريــن المدعــوون ليكونــوا

مقابــل البحــر و علــى بعــد  12دقيقــة مــن

جــزءًا مــن مدينــة مســتقبلية فريــدة مــن نوعهــا.

العاصمــة بيــروت لــكل مــن يبحــث عــن أســلوب

هــذه المدينــة صممــت لتوفــر لســكانها كافــة

حيــاة إســتثنائي .تبلــغ المســاحة اإلجماليــة

إحتياجاتهــم إذ أنــه تــم تجهيزهــا لتســتقبل مراكــز

للمشــروع المطــل علــى البحــر والعاصمــة 2.1

عامــة و تجاريــة و نــواد و مطاعــم و مراكــز طبيــة

مليــون متــر مربــع مقســمة إلــى قطــع مفــرزة

و تعليميــة و دور ســينما و حدائــق عامــة و ملعــب

و جاهــزة للبيــع واإلســتثمار .تــم تقســيم

غولــف و أماكــن مخصصــة لألطفــال و كافــة

المشــروع إلــى أربعــة أجــزاء ،الجــزء األكبــر منهــا

المرافــق الموجــودة فــي المــدن الكبــرى .تدعوكــم

مخصــص للفلــل وهــذا الجــزء تــم توزيعــه إلــى

مدينــة مديــار لتكونــوا جــزءا منهــا فاســتثمروا فــي

مناطــق عــدة مختلفــة كل منهــا يتمتــع بــذوق

مديــار و اختــاروا أرضكــم!

مقابلة
مجموعة أنصار اإلنتاجية  ..الريادة في تأمين مستلزمات مشاريع البناء والطرقات

دهنوي :التم ّيز هدفنا

تعت�ب�ر جمموع���ة ان�ص���ار يف طليعة
جمموعات الأعمال الت���ي تلعب دوراً
هام ًا يف قطاع املقاوالت ،حيث ت�ض���م
ع���دد من ال��ش�ركات الرائدة يف جمال
�أعمال ت�أم�ي�ن م�س���تلزمات انتاج ما
يلزم من مواد اولية مل�ش���اريع البناء
والطرق���ات والبنى التحتي���ة وتنفيذ
الطرق���ات بالإ�ض���افة اىل اال��ش�راف
ً
كام�ل�ا عل���ى نوعية االنت���اج واملواد
االولية للباطون والزفت املجبول عرب
املختربات املوجودة داخل ال�رشكات.
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»،
غا�ص مدير وا�ست�شاري نوعية الإنتاج
يف جمموعة �أن�ص���ار املهند�س ر�ض���ا دهنوي يف
احلديث عن قط���اع املقاوالت والبناء ،م�س���لط ًا
ال�ضوء على امل�شاكل التي يعاين منها املتعهدون
و�س���بل معاجلتها .و�ش���دد عل���ى ان «جمموعة
ان�ص���ار ويف ظل الثقة املمنوحة وامل�ستمرة من
االطراف اخلارجية ت�سعى دائم ًا اىل التميز وتقدمي
اف�ض���ل النتائج بهدف املحافظة على هذه الثقة
التي تلعب الدور الأ�س���ا�س يف �ضمان ا�ستمرارية
«ان�صار غروب» ومنوها».
مجموعة شركات

وا�شار دهنوي اىل ان «املجموعة تت�ألف من عدة ن�شاطات رئي�سية
م��ن ك�سارات وجم��اب��ل ب��اط��ون وجم��اب��ل زف��ت و�أع��م��ال تعهدات
بالإ�ضافة اىل خمتربات حيث تعمل حتت رايتها �رشكة الك�سارات
الوطنية� ،رشكة املجابل العاملية ،و�رشكة نور للتجارة والتعهدات».
ولفت اىل ان «�رشكة الك�سارات تت�ألف من ك�سارة با�سكور�س ،ك�سارة
مواد وجتارة جارو�شة ،بالإ�ضافة اىل مغ�سل بودرة بقدرة �إنتاجية
�إجمالية حوايل  3000مرت مكعب».
واو�ضح ان «�رشكة املجابل تت�ألف من جمبلي باطون بقدرة �إنتاج
 100مرت مكعب يف ال�ساعة ويتم الت�شغيل ب�أحدث تقنيات الكمبيوتر.
كما يعمل جمبل الزفت بقدرة �إنتاج  240طن زفت يف ال�ساعة،
ويعترب الأول والأحدث يف منطقة اجلنوب ويعمل بوا�سطة التحكم
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الإلكرتوين وبجودة عالية».
تتميز ب�أعمال التعهدات و�شق الطرقات بجميع
واعلن ان «�شبكة نور ّ
وتتميز بالدقة يف التنفيذ وال�رسعة نظراً حلداثة املعدات».
�أنواعها،
ّ
و�شدد على �أن «املخترب يحتوي على جميع املعدات الالزمة جلميع
ّ
الفحو�صات املتعلقة بالرتبة ومواد الباطون والزفت ،بالإ�ضافة اىل
�أعمال الفح�ص بعد الإنتاج وفق ًا لأنواع الفحو�صات املطلوبة».

دور المختبر

ولفت دهنوي اىل ان «جمال املقاوالت ي�ضم اعما ًال الأ�سا�سية ت�ضم
الرتبة ،الباطون جاهز ( ،)concreteوالزفت املجبول».
واذ اعترب ان «�أعمال املختربات �أحدى �أهم و�أول االعمال يف ان�شاء
م�شاريع البناء و�شق الطرقات ،لأنها من اال�سباب املهمة وامل�ؤثرة
يف �سالمة و�صالبة امل�رشوع� ،إقرتح «القيام باملتابعة الدورية عرب
�أعمال املخترب قبل واثناء وبعد تنفيد الطرقات ،يف جمبل الباطون،
ويف جمبل الزفت» .و�شدد على ان « وجود خمترب للأعمال داخل
املجبل يحمل ايجابيات كثرية جلهة احل�صول على النوعيات
املطلوبة يف انتاج الباطون والزفت املجبول».
و�شدد على �رضورة فح�ص واختبار نوعية االر�ض قبل البدء ب�أعمال
بناء لنتائج االختبارات ،اعداد الدرا�سات
البناء او الطرقات بحيث يتمً ،
للبناء والطرقات ت�شمل فحو�صات للبناء حتدد( :فوندا�سيون � -سماكة
االعمدة  -فوا�صل االعمدة � -سماكة ق�ضبان احلديد وعددها  -عدد
طبقات البناء) وغريها ،ا�ضافة اىل فحو�صات للطرقات حتدد} :
�سماكة ونوعية الطبقات (ا�سا�س – ب�سكور�س – زفت){.
واعترب ان العمل يف املقلع هو احلركة الأ�سا�سية الأوىل لأعمال
الإنتاج وحتتاج اىل درا�سة وعناية �شديدة هند�سي ًا حول كيفية
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ا�ستخراج امل��واد من املقلع (لناحية :تخريب الطبيعة واحل�صول
على املواد املطلوبة للإعمار) .كما حتتاج �أعمال احلفر واالنتاج
اىل الك�شف االولية بوا�سطة مهند�سني �أخ�صائيني للرتبة ،العداد
درا�سة حول الرتبة – طريقة ا�ستخراج االنتاج .و�شدد على �أن «�أهمية
الدرا�سة تكمن بتجليل وت�شجري الطبقات امل�ستخرجة».
ولفت اىل ان موا�صفات با�سكور�س (خليط من امل��واد احلجرية
بقيا�سات خمتلفة) مهمة اىل حد كبري يف تنفيذ �أعمال الطرقات الن
الزفت يو�ضع على البا�سكور�س – ويف حال كان البا�سكور�س غري
مطابق للموا�صفات فان تنفيذ الطريق حمكوم باخلراب .وا�شار اىل
انه «قبل البدئ بجميع �أعمال البا�سكور�س يجب تنظيف الأر�ض من
كافة الرتاب وال�شوائب».

الباطون الجاهز

واعلن دهنوي ان الباطون اجلاهزهو عبارة عن خليط من مواد
حجرية ( بح�ص – �رسك – بودرة – رمل ) بالإ�ضافة اىل املياه
والرتابة ومواد م�ضافة ( )admixturesوفق ًا للخلطة (concrete Mix
 )designب�شكل يدوي او بوا�سطة جمبل الباطون .واذ لفت اىل ان
« نوعية خلطة الباطون حتدد وفق ًا للحاجة املطلوبة» ،ك�شف ان
«جتهيز خلطة الباطون يتم عرب  Mix Designداخل جمبل الباطون
ويتم نقلها بوا�سطة اجلباالت اىل الور�ش و�ضخها بوا�سطة امل�ضخة».
ويف رد على �س�ؤال حول كيفية طلب الباطون ،قال« :عادة يكون
الطلب على الباطون وفق ًا لطريقة عدد �أكيا�س الرتابة يف املرت
املكعب الواحد :مثال� 5 :أكيا�س – � 6أكيا�س � 7 -أكيا�س – � 8أكيا�س
 ،...وفق ًا لالحتياجات املطلوبة ومكان ال�صب� .أما الطريقة الهند�سية
والعلمية تعتمد على قوة �ضغط الباطون حني الك�رس بوا�سطة املخترب
وعلى �أ�سا�س كلغ�/سم 2او ( )Mpa-Mega Pascalوتعطي وفر �أكرث
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من الطلب وفق ًا لكمية الطلب عرب االكيا�س».
واو�ضح ان قوة �ضغط الباطون تت�أثر بعدة عوامل فمن املمكن �أن
تكون كمية الرتابة املوجودة يف الباطون �صحيحة ولكن باقي
املحتويات ( ن�سبة املياه – نوعية املواد احلجرية  -نوع املواد
امل�ضافة – نوع اخللطة ) غري متجان�سة للمعدالت املطلوبة لل�صب
االمر الذي ي�ؤدي اىل �ضعف يف الباطون ،وهذا ال ميكن ان ندركه اال
بوا�سطة فح�ص قوة الباطون يف املخترب.

ايجابيات الباطون الجاهز

و�أ�شار دهنوي �إىل وجود نوع باطون غري الباطون اجلاهز وهو
الباطون ال��ي��دوي ال��ذي يعتمد �صنعه على طريقة قدمية تتمثل
باخللط واجلبل يدوي ًا بحيث يتم تركيب مواد باطون داخل الور�ش
بوا�سطة الأي��دي العاملة وجبالة يدوية وخلط الكميات يدوياً.
وعدد �إيجابيات الباطون اجلاهز ن�سب ًة للباطون املخلوط يدوياً،
كالتايل:
 1حتديد كمية كامل اخللطة عرب كنرتول امليك�س ديزاين يفاملجبل وفق ًا حلاجة البناء املطلوب.
 2التحكم بنوعية موا�صفات الباطون وجتان�س اخللطة خاللالتنفيذ لكامل الور�شة ب�إ�رشاف املخترب.
 3اال�ستغناء عن مكان جانب الور�شة لو�ضع خمزون املواد خللطالباطون.
� 4سهولة نقل الباطون يف الأماكن املطلوبة يف الور�شة بوا�سطةامل�ضخة ،والنظافة مكان امل�رشوع.
 5ال�رسعة يف اجن��از العمل عند ا�ستخدام الباطون اجلاهز. 6اخذ عينات خالل اعمال ال�صب ومتثل كامل كمية الباطون نظراًلتجان�س الكمية.
 7الوفر املادي خللطة الباطون اجلاهز نظراً لعدم احل�صول علىالهدر يف كميات املواد عند ال�رشاء.
واذ ا�شار اىل وجوب ا�ستخدام رجراج ( )Vibratorحني �صب الباطون
ب�شكل منظم وم�ستمر طيلة فرتة ال�صب ،ر�أى انه «بعد �صب الباطون
يجب احلفاظ على املياه املوجودة داخل الباطون ملدة حمددة طبق ًا
للموا�صفات عرب:
 1ر�ش املياه ب�شكل م�ستمر ملدة  15يوم من تاريخ ال�صب (لزيادة�صالبة الباطون).
 2يف�ضل تغطيب الباطون كي يبقى رطب ملدة حمددة من تاريخال�صب وفق ًا للحاجة.
 3ترتاوح احلرارة املطلوبة بني  °32cكحد اق�صى و  5°cكحد ادنى(ملدة ثالثة �أيام)
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ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

مقابلة
اختبارات الباطون

وك�����ش��ف ع���ن وج�����ود ع����دة اخ���ت���ب���ارات ال���ب���اط���ون ،وه���ي:
 1اختبار نظري ي�شمل: لون الباطون ،م�شكلة يف ن�سبة املياه ،عدم جتان�س يف املوادالأولية (بح�ص – �رسك  -رمل).
 2اختبار بوا�سطة اخذ عينة:ممكن �أخذ العينة من املجبل – اجلبالة – داخل الور�شة اثناء ال�صب
�أ  -فح�ص �سالمب ،ب -اخ��ذ عينة حني ال�صب وفح�صها يف
خمتربات ،ج -اخذ عينة بعد جتمد الباطون.
واق�ترح ل��زوم وج��ود ماكينة ال�سالمب ( )Slumpوقوالب عينات
باطون لفح�ص النوعية مع مهند�س امل�رشوع ،واو�ضح ان اختبار
�سالمب SLUMP TESTهو عبارة عن اخذ عينة من الباطون
وتعبئتها يف ماكينة ب�شكل ا�سطواين و�إزالة املاكينة من الباطون
وقيا�س رقم هبوط الباطون.

الزفت

و��شرح دهنوي ان الزفت ( )Asphalt concreteهو عبارة عن
خلطة من م��واد حجرية (بح�ص – ��سرك – ب���ودرة) باال�ضافة
اىل الكوال�س (بيتومني) وفق ًا ملقادير امليك�س ديزاين وخلطه
بوا�سطة جمبل الزفت حتت درج��ة ح��رارة حم��ددة بحدود c160°
وا�شار اىل انه يوجد خلطتني للزفت املجبول:
 1طبقة �أ�سا�س  course mixture Binderوهي خلطة خ�شنة فوقطبقة با�سكور�س.
 2خلطة  wearing courseهي خلطة ناعمة فوق طبقة �أ�سا�سالزفت.
وا�شار اىل انه «قبل تنفيذ طبقات الزفت يجب ر�ش الكوال�س �إما على
طبقة با�سكور�س � Primecoatأو على طبقة .Takcoat
و���ش��دد ع��ل��ى ان���ه ح��ال��ي�� ًا ي��ت��م ا���س��ت��ع��م��ال االم��ول�����س��ي��ون ال��ذي
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى HCL+ Emulsifier+H2O+Betumine
ب����دل ال���ك���وال����س ال�����س��ائ��ل وه����و ي�����ش��م��ل امل���م���ي���زات ال��ت��ال��ي��ة:
� 1سالمة العمال على الطرقات ونظافة ال�صهريج والعمل� 2سهولة بالعمل من قبل املتعهد. 3ال يحتاج اىل حتمية على الطريق او يف املجبل ،وير�ش بارد. 4ل��ه فعالية اف�����ض��ل م��ن ال��ك��وال���س م��ن ن��اح��ي��ة االلت�صاق 5ت�سكري �سطح البا�سكور�س ب�سبب وج��ود مياه داخ��ل اخللطة� 6-رسعة يف عملية التزفيت
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وخل�ص «م��ا يلزم خللطة الزفت  Asphalt concreteبالتايل:
 1مواد حجرية (بح�ص – �رسك – بح�ص نظيف) من انتاج الك�سارةوفق ًا لن�سب معينة.
 2البيتومني  BITUMINEك��وال���س �سائل :يوجد �أن���واع منالبيتومني يف ال�سوق وفق ًا للموا�صفات املختلفة بح�سب نوع
امل�رشوع وحالة الطق�س يتم حتديد نوع الكوال�س ال�سائل.
و�شدد على عدة مالحظات خالل �أعمال التزفيت ،وهي:
�أ -لزوم موافقة املخترب للبدء بالتزفيت.
ب -يجب تنظيف الطريق قبل ر�ش الكوال�س من كل الزوائد.
ج -ر�ش الكوال�س قبل التزفيت وحالي ًا يوجد (امول�سيون).
د -عدم مرور ال�سيارات بعد ر�ش الكوال�س.
ه -عدم مرور ال�سيارات بعد تزفيت على الزفت حتى يربد الزفت.

اختبارات الزفت

وعدد دهنوي اختبارات الزفت كالتايل:
اختبارات نظرية ت�شمل:
لون الزفت املجبول ،م�شكلة يف كمية البيتومني ،عدم جتان�س يف
املواد الأولية (خ�شن كثري او ناعم)
اختبارات بوا�سطة اخذ عينة:
اخذ العينة ممكن ان يكون من املجبل – او من الكميون -او من
الطريق بعد الفل�ش .واق�ترح يف هذا الإط��ار اخذ العينة بوا�سطة
املهند�س امل�رشف او فني خمت�ص وار�سالها اىل املخترب ل�سالمة
نوعية الزفت.
 3اخذ العينة بعد التزفيت :بوا�سطة ماكينة كور وهي اخذ ا�سطوانةالزفت بقطر حمدد وار�سالها اىل املخترب.
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جمموعة
�أن�صار
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مقابلة
«دنش للمقاوالت والتجارة» ..مسيرة نجاح بقيادة شابة

دنش :فرع جديد في الجنوب قريب ًا

�سنوات ت�ضم فريق عمل متخ�ص�ص يتمتع ب�سنوات من اخلربة،
وهذا ميكنها من اجتياز �أي �صعوبات تواجهها يف العمل ويريح
الزبون .فتكري�س خربة فريق العمل لتقدمي �أف�ضل املنتجات
واخل��دم��ات للزبائن �أك�سب ال�رشكة زخم ًا كبرياً يف ال�سوق
و�ساعدها يف املحافظة على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة».
و�أ�شار يف �إطار حديثه عن ال�شق الإداري �إىل �أن «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» تدرك �أهمية بناء عالقات تعاون وطيدة مع الزبائن
يف �ضمان ا�ستمراريتها ومنوها ،ولهذا جرى تنظيم العمل وفق
لهيكلية تتوافق ومعايري الـ ،ISO 9001\2008بحيث ي�ضم
�أق�سام ًا للمبيعات� ،ضبط اجلودة ،املحا�سبة ،والإدارة».
وك�شف �أن «ما يعطي ال�رشكة زخم ًا قوي ًا يف ال�سوق هو االندفاع
الذي ت�ستمده من جيل ال�شباب الذي يتوىل �إدارتها� ،إ�ضافة �إىل
فريق العمل الذي ي�ضم �أفراد ال تتجاوز �أعمارهم الـ  35عام ًا».

جودة عالية

ولفت اىل �أن «العامل الأب��رز الذي
تعمل «دنش للتجارة
م ّكن ال�رشكة من ك�سب ثقة زبائنها
وال
مقاوالت» على مراقبة
هو جمعها بني جودة املنتج وح�سن
جودة إنتاجها عبر مختبرات الإدارة ،ف�إ�ضافة اىل �أنها ت�ستخدم
�أجود �أنواع املواد الأولية يف �صناعة
تضم كفاءات عدة
الباطون تخ�ضع الإنتاج لفحو�صات
خمربية متعددة يف خمترب ال�رشكة �أو
اجلودة العالية والقدرات االنتاجية الكبرية،
خمتربات �أخرى تتعاقد ال�رشكة معها».
وق��ال« :ن�ؤمن ب���أن احلفاظ على اجل��ودة هو ال�سبيل الوحيد
مكنت �رشكة «دن�ش للمقاوالت والتجارة» من
ال�ستمراريتنا و�سط املناف�سة ،لذلك نقدم معايري عالية من
احتالل مركز متقدم بني ال�رشكات العاملة يف
اجل��ودة .ويتم مراقبة هذه اجلودة عرب خمتربات ال�رشكة التي
القطاع .فمنذ �إب�صارها النور عام � ،2008سلكت
ت�ضم كفاءات عدة وي�رشف عليها مهند�سون واخت�صا�صيون».
وتابع« :كما نويل �إدارة فريق العمل وتنظيمه �أهمية كبرية،
ال�رشكة طريق التو�سع والنمو ،ما مكّنها من
انطالق ًا من قناعتنا �أن القدرة على االلتزام وتو�صيل الكميات
اكت�ساب �إمكانات كبرية جعلتها �إحدى اهم �أبرز
املطلوبة يف الوقت املحدد يك�سبنا مزيداً من القدرات التناف�سية».

ال�رشكات التي تزود قطاع املقاوالت بالباطون.

وتتوافر يف جمبل الباطون اخلا�ص بال�رشكة والذي ميتد على
م�ساحة � 25ألف مرت مربع� ،إمكانات ق ّلما جندها يف جمابل
�أخرى� ،إذ ي�ضم ما يقارب الـ� 35آلة تت�ضمن جباالت وم�ضخات
و�شاحنات� ،إ�ضافة اىل فريق عمل يعمل بال هوادة يف املختربات
والأق�سام الإدارية».
و�أ�شار مدير عام «دن�ش للنقاوالت والتجارة» ح�سن دن�ش يف
حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل �أن «عمل ال�رشكة ي�سري
وفق ًا خلطة تنظم فريق العمل وت�ضمن تلبية حاجات الزبائن
بتقدمي �أعلى معايري اجلودة والتم�سك ب�أهمية االلتزام».
و�شدد على �أن «ال�رشكة العاملة يف القطاع منذ ما يقارب الت�سع
ّ
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مزيد من التوسع

وك�شف �أن «ه��ذه الأم���ور جمتمعة م ّكنت «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» من بناء �شبكة زبائن وا�سعة جداً ت�ضم كبار املقاولني
يف املنطقة ،كما مكنتها من ا�ستالم ،عرب مناق�صات ،م�شاريع
على قدرٍ عالٍ من الأهمية كمرف�أ �صور ،طرق الناقورة ،م�شاريع
ال�رصف ال�صحي».
و�أعلن �أن «دن�ش للتجارة واملقاوالت تعمل وفق ًا خلطة تو�سعية
فرع �آخر يف اجلنوب هذا العام �أو
�ست�شهد مبوجبها افتتاح ٍ
العام املقبل ،بهدف الو�صول اىل عدد �أكرب من الزبائن وال
�سيما املوجودين يف مناطق تعترب بعيدة ن�سبي ًا عن املجبل
احلايل».
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مقابلة
«اإلسراء للتجارة والمقاوالت» ..خدمات إنشائية بمعايير عالمية

شعيتلي :ثقة العمالء محور أول في سياستنا
وفق ًا ملدير �رشكة الإ�رساء التنفيذي بالل
عبدت طريق
�شعيتلي «عوامل كثرية ّ
جناح ال�رشكة و�ضمنت ا�ستمراريتها،
و�أبرزها ثقة ور�ضا العمالء التي ت�شكل
املحور الأول يف �سيا�سة ال�رشكة حيث
يتم العمل للحفاظ عليها وتقويتها
وحت�سينها وذل���ك م��ن خ�لال ال��وف��اء
بااللتزامات والتعهدات لدى اجلميع
ب�صورة تفوق توقعاتهم.
و�أ���ش��ار اىل �أن «ال����شرك��ة ،ويف �سوق
م��ق��اوالت م��زده��رة وتناف�سية ،تلتزم
بتقدمي خدماتها الإن�شائية �إىل جميع
عمالئها مب�ستوى عالٍ وطبق ًا ملعايري
اجلودة العاملية ،كما تعمل على توفري
كوادر �إداري��ة وفنية متميزة من خالل
ا�ستقطاب �أعلى الكفاءات يف ال�سوق
املحلية وم��ن خ�لال ت��دري��ب وت�أهيل
الكفاءات الإداري��ة والفنية يف ال�رشكة
وت�شجيعهم ل�ل�إرت��ق��اء وال��ت��درج يف
ال�سلم الوظيفي للو�صول �إىل املنا�صب
القيادية».
ولفت اىل �أن «ال�رشكة تعمل ب�إ�ستمرار
على �صقل الإن�سان اللبناين من خالل
دجمه يف عملية البناء والتطور وو�ضعه
يف موقع امل�س�ؤولية يف �إدارة امل�شاريع
والإ�رشاف على تنفيذها».

سوق متنوع

�سارت «�رشكة الإ�رساء للتجارة واملقاوالت» على مر  16عام ًا ،وفق
ر�ؤية حمددة تتطلّع اىل �أفق عري�ض تظهر فيه �أهداف كبرية وطموحات
عالية ال حتدها قيود� ،إذ �سعى م�ؤ�س�سو ال�رشكة اىل جعلها الأرفع
مكانة والأف�ضل �أدا ًء يف قطاع عملها و�إنتاجها متّخذين جمموعة من
اخلطوات التو�سعية والتطويرية لتحقيق ر�ؤياهم.
مت ّيزت ال�رشكة منذ �إب�صارها النور عام  ،2001بخطواتها اجلبارة
والثابتة فحازت على ت�صنيفات وزارة الأ�شغال العامة والنقل
اللبنانية (مبان وطرق – فئة �أ – الدرجة الأوىل) ،ف�أخذت تنفذ
امل�شاريع متم�سكة مبجموعة من الأهداف ي�أتي يف طليعتها �إثبات
الذات وتثبيت قواعد اال�ستمرار مبنهجية واعدة ومتفائلة.
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و�شدد �شعيتلي على �أن «�سوق املقاوالت
ّ
متنوعة وتتطلب وجود قطاع مقاوالت
متكامل وقوي وقادر على ال�صمود �أمام
التحديات والعقبات املت�صلة بامل�شاريع
القائمة كما ونوع ًا .كما ت�ستدعي توافر
ال�سيولة وقنوات التمويل� ،إ�ضافة اىل
�إمكانات �رشكات املقاوالت والتطوير».
و�إذ �أو���ض��ح «�أن ال��ق��درة على ق��راءة
م�سارات ال�سوق تبد�أ من القدرة على
تتبع الإجن����ازات وال��ن��ج��اح وم��واق��ع
الف�شل التي �سجلها قطاع املقاوالت
يف الآون���ة الأخ�ي�رة وت���أث�يرات واق��ع
املنطقة» ،وج��د �أن «القطاع يواجه
عدة حتديات تتعلق بواقع املناف�سة

التي ت�شتد كلما تراجعت وترية الن�شاط
وانح�رست امل�شاريع ،وتزداد ت�أثرياتها
ال�سلبية يف �أداء كل القطاعات .يف حني
يعمل تراجع �سيولة القطاع وانح�سار
ق��ن��وات التمويل تزامن ًا م��ع ارتفاع
الأخطار وتزايد معدالت التعرث والف�شل
نتيجة عوامل تت�صل ب�رشكات التطوير
تارة وتتعلق بالناجت املحلي وخطط
التنمية تارة �أخرى».
و���ش��دد على �أن «منظومة املقاوالت
ّ
تفتقر �إىل عن�رصي العمالة املدربة
وال��ت��م��وي��ل امل�����ص�ريف ،ك��م��ا يحتاج
القطاع اىل ث��ورة ت�رشيعية لتفادي
تعرث امل�ؤ�س�سات وال�رشكات العاملة
فيه وب��ال��ت��ايل نهو�ضها وتطويرها
ودعم ا�ستمراريتها ،واىل تنظيم �آليات
م�شرتكة مع م�صلحة ال�رضائب لبحث
�آليات تطبيق «ال�رضيبة امل�ضافة» على
قطاع املقاوالت».

تحول الى اإلقليمية

وك�شف �شعيتلي �أن «الإ���س�راء ت�سري

وفق ًا خلطط وا�ضحة ت�أخذ على عاتقها
التحول التدريجي م��ن املحلية اىل
الإقليمية بحيث ال تبقى ال�رشكة مقيدة
بالعمل يف بقعة جغرافية واح��دة بل
تنطلق اىل خ��ارج ح��دود لبنان وذلك
من �أجل التفاعل مع التطورات الدولية
للإ�ستفادة منها �أو ًال واالن��خ��راط يف
�سياق التقدم العلمي والتكنولوجي
الذي ال يقف عند حد».
واعترب �أن «وجود املناف�سة يف ال�سوق
امر �صحي ودليل على جناح القطاع،
�إذ �إنها ت�ؤكد �سعي ال�رشكات امل�ستمر

تسير اإلسراء للتجارة
والمقاوالت وفق ًا لخطط
واضحة تأخذ على عاتقها
التحول التدريجي من
المحلية الى اإلقليمية

اىل ك�سب العمالء وت��ق��دمي الأف�ضل
بغية ا�ستالم امل�شاريع وتنفيذها ،ما
ي�س ّلط ال�ضوء بقوة على �أهمية البيئة
التناف�سية يف قطاع املقاوالت التي
ت��زي��د م��ن ج��ه��ود ال����شرك��ات ل�ضمان
البقاء يف الأ�سواق مع املحافظة على
املوا�صفات واجل��ودة ما ي�ضمن لها
اال�ستمرارية وال�سمعة اجليدة».
ويف رد على �س�ؤال� ،أك��د �شعيتلي �أنه
«على الرغم من امل�صاعب التي يعاين
منها قطاع امل��ق��اوالت ،يبقى مت�سك
�رشكة الإ��س�راء بالتفا�ؤل دائ��م�� ًا وال
�سيما �أن �أمامها فر�ص ًا كبرية للنمو يف
امل�ستقبل حيث �إن نطاق �أعمالها يقع
�ضمن امل�رشوعات التي توليها احلكومة
�أولوية كربى� ،إذ تعمل ب�صورة �أ�سا�سية
يف تنفيذ امل�رشوعات احلكومية يف
جم��ال �إن�شاء الطرق و�شبكات املياه
وال�رصف ال�صحي و�شبكات الإت�صال
و�إن�����ش��اء امل��ب��اين و�صيانتها وبناء
اجل�سور ،وخ��زان��ات امل��ي��اه ،و�أع��م��ال
احلفريات الرتابية وال�صخرية».
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�صور  -مفرق العبا�سية  -جانب جمل�س اجلنوب

تلفون961 3 261554 961 3 648444 961 7 411888 961 3 377712 961 7 351445:

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

مقابلة

 ..M.A.Eنجاح قوامه الخبرة واإلبتكار
ُيع ّد املهند�س حممد عجمي من �أبرز املهند�سني يف لبنان العاملني يف جمال اال�ست�شارات الهند�سية ،حيث
عمل لأكرث من ع�رشون عام ًا يف ايطاليا واملانيا كم�ست�شار للعديد من ال�رشكات وكمدير لق�سم الت�صميم
والتطوير الهند�سي ،كما ميتلك  6براءات اخرتاع ح�صل عليها اثناء ت�صميمه خلطوط ماكينات الكتب
االوتوماتيكية لدى �رشكة  Heidelbergالأملانية ولدى �رشكة  Comacchioااليطالية املتخ�ص�صة ب�صناعة
احلفارات.
ًّ
� ّأ�س�س عجمي يف لبنان �رشكة  M.A.Eوالتي تر�أ�س جمل�س ادارتها عام  2008وهي �رشكة تعمل يف جمال
اال�ست�شارات والدرا�سات الهند�سية ،ويت�ض ّمن عملها الت�صميم والت�صنيع والتنفيذ ملختلف اال�ست�شارات
والدرا�سات التي تقوم بها.
عملت ال����شرك��ة يف خمتلف قطاعات
الهند�سة امليكانيكية ،وم��ن �أب��رز هذه
القطاعات:
درا�سات وا�ست�شارات ع��ن الطاقه
البديله وخطط لتوفري الطاقه.
ت�صميم وت�صنيع �آالت حفر الآب��ار
االرتوازية والتدعيم وفح�ص الرتبة.
ت�صميم وت�صنيع معامل فرز النفايات
املنزلية ال�صلبة.
ت�صنيع ُم�ستلزمات البلديات يف جمال
جمع النفايات املنزلية ال�صلبة.

مشاريع توفير الطاقة:

ك�شف املهند�س حممد عجمي يف حديث
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» عن تنفيذ
أهمها
م�شاريع ع��دي��دة يف �أفريقيا و� ّ
�شدد على
م�شاريع توفري الطاقة ،كما ّ

«� ّأن ال�رشكة تويل يف �صناعاتها اهتمام ًا
كبرياً ملفهوم املحافظة على البيئة حيث
تختار لزبائنها �أف�ضل �أن��واع الفالتر
املتطورة وذل��ك للحد من االنبعاثات
امل�رضة للبيئة».
ّ

حفارات آبار المياه والتدعيم
وفحص التربة :

تعمل  M.A.Eمنذ ن�ش�أتها يف جمال
�صناعة احلفارات املتطورة على �أنواعها
وكانت الأوىل يف لبنان وال�رشق الأو�سط
يف ت�صنيع حفارات  ،Rotaryكما �أنه ّا
متتلك احلق احل�رصي يف لبنان ل�صيانة
حفارات  Casagrandeالعاملية ال�شهرية
وذلك ب�سبب اخلربة العالية التي يتمتع
خولتها ك�سب هذا
بها مهند�سيها والتي ّ
احلق احل�رصي من قبل .Casagrande

آليات توزيع وفرز النفايات:

كما تعمل  M.A.Eيف جم��ال ت�صنيع
و�صيانة �آليات توزيع وفرز النفايات،
قدمت يف هذا الإطار العديد من الدرا�سات
ّ
ال��ن��اج��ح��ة للعديد م��ن م��ع��ام��ل ال��ف��رز
والبلديات يف لبنان .كما قامت بت�صنيع
العديد من �آالت الفرز واحلاويات اخلا�صة
بجمع النفايات بالإ�ضافة اىل �آالت جمع
النفايات املتن ّقلة وهي ما ُتعرف بالـ
.Compactor

معالجة النفايات
بتقنية التفكك الحراري

�أن ما تقدمه  M.A.Eيف ه��ذا املجال
هو �أح��دث جيل و�آخ��ر ما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا يف جمال التفكك احلراري
للنفايات املنزلية ال�صلبة �إذ تعد هذه
التكنولوجيا الأكرث جناح ًا وا�ستخدام ًا
املتطورة.
يف معظم الدول
ّ
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مشروع غير مع ّقد

و�إذ اعترب عجمي �أن «�رشيحة وا�سعة من
اللبنانيني متلك فكرة خاطئة عن مفهوم
التفكك احلراري» ،ر�أى �أنه «احلل الأمثل
ملعاجلة النفايات املنزلية ال�صلبة يف
لبنان وال��ذي يجنبنا املطامر امل�رضة
بالبيئه وال �سيما يف ظل غياب ثقافة
الفرز».
و�شدد على �أن «تطبيق م�رشوع التفكك
ّ
احل����راري يف امل�صانع غ�ير مع ّقد �إذ
يحتاج اىل ع��دد قليل ج��دا من العمال
ويتط ّلب وجود غرفه �أ�سا�سية تت�ألف من
طبقتني الأوىل حلرق النفايات والثانيه
حلرق االنبعاثات تقوم بداخلها عملية
التفكك احلراري� ،إ�ضافة اىل جمموعة من
الفالتر والأجهزة واملفاعل الكيميائيه
التي تقوم بتفكيك ال��غ��ازات وتقنية
االنبعاثات طبقا الخر القوانني املرعيه
يف دول اوروبا».
و�أ���ش��ار عجمي اىل �أن «تكنولوجيا
التفكك احل��راري التي تقدمها M.A.E
تتميز بالق�ضاء على العوادم التي تنتج
ّ
من النفايات وذلك خالف ًا لباقي طرق
املعاجلة ،والعمل ب�شكل تلقائي بحيث
تتم عملية التلقيم وعملية �سحب الرماد
بطريقة �أوتوماتيكية ،ليتم بعدها حتويل
النفايات اىل رماد غري ملوث ي�ستعمل
يف خمتلف ال�صناعات الأ�سمنتية».

ثقة بالمستقبل

وك�شف عجمي �أن « .M.A.Eتوا�صلت مع
عدد كبري من البلديات وقد �أبدى بع�ضها
جت��اوب�� ًا ك��ب�يراً وال �سيما على �صعيد
م�شاريع معاجلة النفايات عرب التفكك
احلراري».
و���ش��دد على �أن «ج���ودة عمل M.A.E
ّ
وحرفية ال��ك��ادر الب�رشي ال��ذي ت�ضمه
بالتو�سع يف الأ�سواق اخلارجية
�سمح لها
ّ
وال �سيما الأفريقية حيث ن ّفذت م�شاريع
متعددة».
و�أع��رب عن «ثقته ب�سري  .M.A.Eعلى
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تتمّيز «تكنولوجيا التفكك
الحراري التي تقدمها M.A.E
بالقضاء على العوادم التي
تنتج من النفايات وذلك
خالف ًا لباقي طرق المعالجة
طريق النجاح املتوا�صل� ،إذ �إنها بعملها
و�إمكاناتها قادرة على مواكبة حاجات
الزبائن وتقدمي خدمات كثرية تواكب
التطور الذي ت�شهده بلدان خمتلفة».
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Al-Buss, Industrial Zone, P.O.Box 37
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�شقق �سوبر دولوك�س مفرزة قابلة للتق�سيط عرب البنك

مواصفات البناء:

مقاوم للزالزل ،م�صعد كهربائي ،موقف حتت الأر�ض
كفر حتى  -الطريق العام:

03/973225 - 71/997155

مقابلة
«النور غروب»  15 ..عام ًا من استمرارية ك ّرستها المصداقية

حجازي :المصداقية أساس النجاح
وك�شف حجازي «�أن «ال��ن��ور غ��روب»
با�رشت �أعمال ت�شييد امل�شاريع ال�سكنية
يف ع��ام  ،2006وق��د �أجن���زت م�شاريع
جممع النور
متعددة ي�أتي يف طليعتها ّ
الذي ي�ضم � 300ش ّقة �سكنية» .و�إذ �أو�ضح
�أن «جمموع ال�شقق التي بنتها «النور
غ��روب يقارب الـ� 400شقة»� ،أعلن �أن
«ال��ن��ور غ��روب تعمل حالي ًا على عدة
م�شاريع جديدة تطل جميعها على البحر.

فورة تالها ركود

�سطّرت «النور غروب» على
مدى  15عام ًا م�سرية جناح،
�شكلت امل�صداقية والثقة
عنوان ًا لها .ففي العام ،2002
خطت «النور غروب» خطواتها
الأوىل يف عامل جتارة مواد
البناء ،لتتبعها يف ما بعد
ب�إجنازات كثرية �ساهمت يف
تو�سع عملها الذي ي�ضم اليوم
جمبل للباطون ،ت�صنيع احلجر
ال�صخري ،جتارة البالط ،وتنفيذ
امل�شاريع ال�سكنية.
وفق ًا ملدير عام «النور غروب»
يحيى ا�سعد حجازي� ،ساهم
«احلر�ص على بناء �أف�ضل
العالقات مع الزبائن وامل�صداقية
يف تكري�س تواجد «النور
غروب» يف الأ�سواق ما �ضمن
تطورها وا�ستمراريتها على مدى
�أكرث من  15ع�رش عاماً».
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ولفت حجازي اىل �أن «قطاع البناء �شهد
فورة مل ي�شهد لها لبنان مثي ًال بني عامي
 2006و ،2012تلته فرتة ركود كبرية بني
عامي  2013و ،2016حيث تراجع الطلب
ب�شكل ك��ب�ير» .و�أع��ل��ن �أن «ن��ور غ��روب
تخطت ه��ذه ال�صعوبات ع�بر ت�ضييق
هام�ش �أرباحها وتقدمي ت�سهيالت مالية

يقار
ب مجموع الشقق التي
بنت
ها «النور غروب» خالل
ال
سنوات الماضية الـ400
شق
ة ،فيما تعمل حالي ًا على
م
شروع مهم يطل على
الب
حر ويضم خمس بنايات
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لزبائنها ،ما �سمح لها باحلفاظ على
مركزها يف ال�سوق».
وقال« :واقع ال�سوق خالل العام احلايل
�أف�ضل من الأعوام ال�سابقة ،لكن وب�شكل
عام البوادر لي�ست �إيجابية ما يح ّتم على
ال�رشكات بذل جهود م�ضاعفة لو�ضع
خطط متك ّنها من اجتياز هذه املراحل
ال�صعبة واحلفاظ على جناحاتها».

تحريك عجلة اإلقتصاد

و�أ�شار حجازي اىل �أن «�أبرز التحديات
التي تواجه عمل «النور غروب» تتم ّثل
يف عدم الإ�ستقرار يف لبنان واملنطقة
وال��ذي �ألقى بتداعياته على االقت�صاد
ب�شكل كبري ،وجعل الأ�سواق يف حال من
الركود وال�شلل».
واعترب �أن «احلكومة اللبنانية لي�ست
امل�س�ؤولة الوحيدة عن الو�ضع املتدهور
يف لبنان لأن هذه الأزم��ة مرتبطة اىل
حد كبري بالأزمات يف املنطقة وتراجع
حت��وي�لات امل��غ�ترب�ين نتيجة ت��زع��زع
الأو�ضاع يف بالد الإغ�تراب» .ور�أى �أن
«تخفي�ض ال�رضائب املتعلقة بالعمل
التجاري واال�ستثمارات تعطي دفع ًا �إىل
الأمام وت�ساهم يف حتريك عجلة العمل
اىل حد كبري».
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مقابلة
«الموسوي»  32 ..عام ًا من التم ّيز

الموسوي :لقانون يحمي من المنافسات الغير شرعية
نقص السيولة

ولفت املو�سوي اىل ان «القطاع ال�صناعي يف لبنان برمته واجه
وال يزال حتديات كثرية ي�أتي يف طليعتها عدم الإ�ستقرار يف
لبنان واملنطقة ،والتي تنعك�س تداعياته ب�شكل وا�ضح على
ال�صعيد الإقت�صادي» .وقال« :نلم�س نق�ص ًا كبرياً يف ال�سيولة
نتيجة �ضعف تدفق ام��وال املغرتبني اللبنانيني يف افريقيا
والدول العربية ككل ب�سبب انخفا�ض ا�سعار النفط وتغيرّ �سعر
�رصف العمالت ،ا�ضافة اىل التداعيات ال�سلبية التي ت�ضفيها
الأزمة ال�سورية على خمتلف القطاعات الإقت�صادية».
ويف رد على ���س���ؤال ،اعترب املو�سوي ان «ع��ام  2016ككل
اف�����ض��ل م��ن ال��ع��ام احل����ايل ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت ح���دة ت���أث�يرات
ع���دم اال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري».
و�شدد على ان «ال�رشكة ويف اطار عملها امل�ستمر ملواكبة حاجات
ال�سوق وتلبية متطلبات الزبائن ،تتخذ ب�شكل �شبه دائم خطوات
تو�سعية تتم ّثل ب�إفتتاح فروع جديدة وا�سترياد �سلع مت ّكنها من
ّ
املناف�سة يف ال�سوق املحلي».

منافسة قوية

واذ و�صف املو�سوي «املناف�سة يف ال�سوق اللبنانية بالقوية»،
�سارت �رشكة املو�سوي لتجارة موارد ومواد البناء
�شدد على «احلاجة اىل و�ضع قانون جديد يحمي التجار من
منذ عام  1985على طريق جناح م�ستمر عززته
املناف�سات الغري �رشعية والتهريب واالحتكار و�إدم��اج لبنان
عوامل متعددة ت�أتي يف طليعتها امل�صداقية،
يف االقت�صاد العاملي وحتديث البنية االقت�صادية والتجارة».
ور�أى ان «العمل على م�رشوع القانون يجب �أن يلحظ ان�شاء
اخلدمة ال�رسيعة وال�سعر الأف�ضل ما مكّنها من
ي�سهل ح�سن تطبيقه ال �سيما
مالئم
مناخ
وخلق
ناظمة
هيئة
ّ
احتالل موقع ريادي يف ال�سوق بني ال�رشكات
ان ال��ه��دف اال���س��ا���س��ي وراء
العاملة يف جمال عملها.
التقدم مب�رشوع قانون ع�رصي
في اطار عملها الم
ست
مر
ومتكامل هو ت�أمني املناف�سة
تعتمد �رشكة املو�سوي يف خدمة زبائنها بني ل
والنفاذ اىل اال�سواق عرب منع كل
مواكبة حاجات السوق،
البقاع ،بريوت ،اجلنوب وال�شمال وتقدم لهم
تت
خ
املمار�سات املخلة باملناف�سة
ذ
«
شر
ك
ة
ال
موسوي»
�أجود مواد وم�ستلزمات البناء امل�ستوردة
وع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��غ�لال ال��و���ض��ع
ب
ش
ك
ل
شب
من دول خمتلفة �أبرزها تركيا� ،أوكرانيا،
املهيمن وبالتايل زيادة رفاهية
ه دائم خطوات
امل�ستهلك وحت��ف��ي��ز الفعالية
ت
ال�صني ،رو�سيا ،ايطاليا ،املانيا وا�سبانيا.
و ّسعية تتم ّثل بإفتتاح
االقت�صادية واالعمال اخلالقة».
ويف رد على �س�ؤال حول تفا�ؤله
وفق ًا لع�ضو جمل�س ادارة �رشكة املو�سوي لتجارة فروع جديدة واستيراد
مب�ستقبل العمل ال�صناعي ب�شكل
م��وارد وم��واد البناء ال�سيد حممد املو�سوي «عملت سلع تم ّ
ك
ن
ها
م
ن
ال
م
نا
ف
س
ة
ع����ام وع��م��ل ��شرك��ة امل��و���س��وي
�رشكة املو�سوي على مر �أكرث من ثالثة عقود وفق ًا
ف
ي
ال
ب�شكل خا�ص ،اعترب املو�سوي ان
ل�سيا�سات عمل م ّكنتها من تخطي حتديات �ش ّتى
س
وق المحل
ي
«الإنكما�ش ي�سيطر على الو�ضع
تو�سعية
واجهتها خالل �سنوات عملها وتنفيذ خطط
ّ
العام االقت�صادي حيث مير لبنان
متعددة �ساهمت يف نيلها ح�صة كبرية من �سوق مواد
ب�أزمات مع ّقدة غري وا�ضحة النتائج حتى الآن» .و�شدد على
البناء يف لبنان».
�أن «الأمل يبقى معقوداً على �إجنالء هذه الأزمات وال�شفاء من
وا�شار اىل ان «هذة ال�سيا�سات �أي�ض ًا م ّكنت �رشكة املو�سوي من
ت�أثرياتها القا�سية التي تطال كل اللبنانيني على حد �سواء».
الإنفتاح على الأ�سواق اخلارجية ال �سيما الأفريقية».
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مقابلة
 .. Wise houseأعلى معايير األمان

عكر :نطمح إلى تكريس مفهوم المنازل الذكية
يف طريق يحكمها الطموح
لتكري�س مفهوم املنازل
الذكية يف لبنان ،ت�شق �رشكة
 Wise Houseطريق جناحها
يف ال�سوق اللبنانية عرب
العمل يف جمال ا�سترياد
وتركيب �أبواب الأمان.
عام � ،2008أب�رصت Wise
 Houseالنور كوكيلة لأحد
�أهم و�أبرز ال�رشكات العاملية
العاملة يف جمال ت�صنيع
�أبواب الأمان ،وجعلت
مواكبة التطور وجماراة
�أحدث التقنيات عنوان ًا
مل�سريتها على مر � 9أعوام ،حيث حر�صت على ا�ستقدام كل ما هو
جديد يف عامل االبتكار اىل ال�سوق اللبنانية وا�ضعة �إياه يف متناول
زبائنها.
وفقاً ملدير  Wise Houseنبال عكر
«ت��و ّف��ر الأب���واب التي تقدمها ال�رشكة
م�ستوى عالي ًا من الأم��ان ،بحيث تقدم
جميع �أنواع الأبواب احلديدية امل�صفحة
و�أب��واب اخلروج والطوارئ والتي تتميز
بالقوة واملتانة ،حيث ي�صعب اقتحامها
�أو ك�رسها بق�صد ال�رسقة ،وهي �أي�ض ًا
مقاومة لل�صوت واحل���رارة والبكترييا
والأتربة».
ولفت اىل �أن «هذه الأبواب ُت�صنع بطريقة
م�صفحة بالفوالذ من الداخل ،و ُتك�سى
ب�أنواع خمتلفة من امل��واد ،مثل �أن��واع
اخل�شب �أو الأملنيوم لتكون ذات ت�صاميم
جذابة ،فتلعب دوراً فاع ًال يف �إ�ضفاء
مل�سة جمالية على املنازل ،ا�ضافة �إىل
وظيفتها الأمنية».
و�أ�شار اىل �أن «هذه الأبواب تتمتع ب�شكل
ٍ
بحواف م�صفحة و�أقفال غري قابلة
عام
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للك�رس ،وكذلك �إطار مطاطي من جميع
اجلهات ملنع ت�رسب الأت��رب��ة والغبار،
و ُت���زود البع�ض منها بجهاز �إن���ذار يف
حاالت حماولة الك�رس».
و���ش��دد ع��ل��ى �أن «الأب�����واب امل��ق��اوم��ة
ّ
تتميز بطريقة ت�صنيعها التي
للحرق،
ّ
متنع احرتاقها� ،أو ت�ؤخره لفرتة ترتاوح

تو ّفر األبواب التي تقدمها
 Wise houseمستوى عالي ًا
من األمان ،بحيث تقدم
جميع أنواع األبواب الحديدية
المصفحة وأبواب الخروج
والطوارئ التي تتميز بالقوة
والمتانة
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بح�سب نوعية الباب بني  30و 120دقيقة.
وتكمن مقاومة الباب للحريق ب�سبب
احل�شوات امل�ستخدمة يف الباب ،وكذلك
نوع العوازل امل�ستخدمة فيه والتي تكون
قابلة لالنتفاخ باحلرارة».

مواكبة العصر

واعترب عكر �أن « Wise Houseالتي
تطمح لتكري�س مفهوم املنازل الذكية
يف ال�سوق اللبنانية ت�أخذ على عاتقها
مواكبة الع�رص احلديث بكل ما ي�ستجد
م��ن تقنية ح��دي��ث��ة وت��ط��ور يف جم��ال
الإلكرتونيات والكهرباء و�أنظمة الرتفيه
واحلماية ،وحتر�ص كل احلر�ص على
�إر���ض��اء زبائنها م��ن خ�لال الإل��ت��زام
باملواعيد وب��اجل��ودة والنوعية جلميع
املنتجات واخلدمات التي تقدمها».
وقال« :ن�سعى جاهدين لتقدمي الأف�ضل
�إىل زبائننا يف جمال عملنا ،حيث تقوم
�سيا�سة عملنا على بناء عالقات تعاون
طويلة الأجل معهم ،ومن �أجل ذلك نعمل
ب�شكل م�ستمر على �صقل قدرات الكادر
الب�رشي لل�رشكة ونويل اهتمام ًا كبرياً
لأعمال ال�صيانة وفريق العمل امل�س�ؤول
عنها نظراً للدور الكبري الذي تلعبه يف
تعزيز ثقة الزبائن بال�رشكة».

خطط توسعية

عدة
وك�شف عكر �أن «خطط ًا
تو�سعية ّ
ّ
م��وج��ودة على ج��دول �أع��م��ال ال�رشكة،
�إال �أنها تبقى رهن �شفاء الأ���س��واق من
التداعيات ال�سلبية التي حملها عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف لبنان
واملنطقة».
واعترب �أن «�أبرز التحديات تتم ّثل بعدم
اال���س��ت��ق��رار ه��ذا ال���ذي حمل على مدى
�سنوات طوال تداعيات �سلبية كثرية على
االقت�صاد ،ما �ش ّكل عائق ًا �أم��ام تنفيذ
خطط تطويرية وتو�سعية م��ن �ش�أنها
�إطالق عجلة النمو االقت�صادي وتعزيز
وج��ود ال�رشكات يف الأ���س��واق الداخلية
واخلارجية على حد �سواء».

مقابلة
«حجازي لصناعة وتجارة األلمنيوم»  ..عنوان الجودة

حجازي :جودتنا تضاهي المعايير األوروبية

عام  ،2007وقف طموح �شاب
جامعي خلف انطالق م�ؤ�س�سة
«حجازي لتجارة الأملنيوم»
يف عامل �صناعة وجتارة
الأملنيوم ،فمع علي حجازي
الذي دخل القطاع ال�صناعي
خالل متابعة درا�سته
اجلامعية كانت الإنطالقة يف
م�صنع �صغري عمل على خدمة
عدد من الزبائن.
وعلى مر ال�سنوات� ،ساهمت
اجلودة العالية و�إبداء �أعلى
معايري االلتزام يف تكري�س
وجود «حجازي لتجارة
الأملنيوم» يف الأ�سواق� ،إذ
متكّنت بف�ضل حر�صها على
تقدمي �أجود �أنواع الإنتاج
وبناء عالقات قوية مع
زبائنها عمادها امل�صداقية،
من �أن ت�صبح �إحدى امل�ؤ�س�سات
الرائدة يف جمال عملها».
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ووفق ًا ل�صاحب امل�ؤ�س�سة علي حجاري،
«عملت امل�ؤ�س�سة على م��ر � 10أع���وام
ملواكبة حاجات ال�سوق فقدمت منتجات
متنوعة �إىل زبائنها من �أبواب و�شبابيك،
ومطابخ مبعايري جودة عالية ت�ضاهي
املعايري الأوروبية».
و�أ�شار حجازي اىل �أن «امل�ؤ�س�سة تراقب
عمليات الت�صنيع يف م�صنعها عن كثب،
حيث تتابع �أدق التفا�صيل حر�ص ًا منها
على �ضمان تقدمي منتج خالٍ من ال�شوائب
ذي جودة عالية قادر على ت�أمني م�ستوى
معني من ر�ضا الزبائن ي�سمح بك�سب
ثقتهم ووالئهم التي تعترب عام ًال �أ�سا�سي ًا
يف �ضمان ا�ستمرارية ال�رشكة».
وك�شف �أن «النجاح الذي حققته امل�ؤ�س�سة
ف��رع ث��انٍ لها يف
�سمح لها ب�إفتتاح
ٍ

النجاح الذي حققته مؤسسة
حجازي لصناعة وتجارة
األلمنيوم سمح لها بإفتتاح
ثان لها في السلطانية
ٍ
فرع ٍ

ال�سلطانية الذي ي�ضم �صالة عر�ض ت�ضع
منتجات امل�صنع واملنتجات امل�ستوردة
يف متناول يد ال��زب��ون ،فيكون ق��ادراً
على حتديد خياراته من �ضمن جمموعة
وا�سعة من املنتجات قادرة على تلبية
حاجاته مهما اختلفت وتنوعت».

طريق جديدة

و�أ�شار حجازي اىل �أنه «ويف �إطار العمل
الدائم على تلبية حاجات الزبائن� ،سلكت
امل�ؤ�س�سة طريق ًا جديدة منذ فرتة مت ّثلت
ب�إ�سترياد الدرابزين الأملنيوم من تركيا
والتي القت قبو ًال كبرياً يف ال�سوق نظراً
للجمالية واملتانة التي تتمتع بهما».
ولفت اىل �أن «فريق عمل امل�ؤ�س�سة خ�ضع
لدورات تدريبية يف تركية �أ�صبح بف�ضلها
خبرياً يف �أداء مهامه وال �سيما الرتكيب
يف وقت ق�صري جداً».
وك�شف �أن «امل�ؤ�س�سة تعمل وفق ًا خلطة
تو�سعية �ستعمد عربها اىل التجارة يف
�أك�س�سوارات �صناعة الأملنيوم كافة ما
�سي�سمح لها بتو�سيع �شبكة زبائنها� ،إذ
�سيف�سح يف املجال �أمامها لبناء عالقات
عمل مع امل�صانع العاملة يف القطاع،
بعد �أن كان عملها يقت�رص على ا�سترياد
حاجة م�صنعها فقط».
�شدد حجازي على
ويف رد على �س�ؤالّ ،
�أن «امل�ؤ�س�سة �سيكون لها عدة خطوات
تو�سعية على املدى الطويل �إذ ت�ؤمن �أن
طريق النجاح �أمامها ال ت��زال طويلة،
و�سلوكها يتطلب خطوات مدرو�سة ت�ضمن
حتقيق �إجنازات ت�ضمن املزيد من النمو
والتطور للم�ؤ�س�سة».

خضع فريق عمل مؤسسة
حجازي لصناعة وتجارة
األلمنيوم لدورات تدريبية
في تركيا أصبح بفضلها خبير ًا
في أداء مهامه
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حجـــــازي
�أملنيوم ديزاين

فرع �أول :اجلنوب  -قربيخا فرع ثاين :اجلنوب  -ال�سلطانية
هاتف961 3 426660 :
E-mail: jalmoude2011@gmail.com

مبيع درابزينات تركية  /جملة ومفرق

مقابلة
التوسع
«سالمة سيراميكا» تسلك طريق ّ

سالمة :ال نخشى المنافسات
التو�سع
�سلكت «�سالمة �سرياميكا» طريق
ّ
والنمو ،على مر  24عام ًا ،وكرّ�ستها هذا العام
فرع خام�س لها يف �سن الفيل بهدف
ب�إفتتاح ٍ
مواكبة حاجات كل الزبائن وتلبيتها على
تنوعها يف خمتلف الأرا�ضي اللبنانية.
ووفق ًا ملدير عام �سالمة �سرياميكا حممد حممود
�سالمة« ،ت�سري �سالمة �سرياميكا وفق ًا خلطة
�ست�شهد مبوجبها افتتاح �صاالت جديدة لها
يف كل من �ضبية� ،صيدا ،و�صور يف امل�ستقبل
القريب لتكون على متا�س مع زبائنها الذين
جتهد دائم ًا لتقدمي الأح�سن �إليهم وبناء �أف�ضل
العالقات معهم».
و�شدد �سالمة على �أن «فريق العمل
ّ
يف الفروع �سيحافظ على ا�سرتاتيجية
مت�سكت ب��ه��ا «�سالمة
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ّ
�سرياميكا» على مدى ع�رشات ال�سنوات،
والتي تع ّزز ثقة الزبون بال�رشكة عرب
عمل فريق العمل املتخ�ص�ص والذي
يعمد اىل خدمتهم ب�شكل مبا�رش،
�إ�ضافة اىل تواجد القيمني على ال�رشكة
ب�شكل دائم ملتابعة كل تفا�صيل العمل
وال �سيما تلك املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت
مبا�رشة للزبائن».

شبكة الزبائن

ولفت �سالمة اىل �أن «�شبكة زبائن
«���س�لام��ة ���س�يرام��ي��ك��ا» ت�ضم جت���اراً،
وا�صحاب م�شاريع وتعهدات بناء،
�إ�ضافة اىل �أفراد يعملون على بناء �أو
ترميم منازلهم.
و�أع���ل���ن �أن «���س�لام��ة ���س�يرام��ي��ك��ا»
تقدم لزبائنها منتجات ال�سرياميك
امل�ستوردة من ال�صني� ،إ�سبانيا ،م�رص
و�إيطاليا» ».و�أو�ضح �أن��ه «من خالل
حيازتها على العديد من الوكاالت
والزيارات املتوا�صلة التي يقوم بها
فريق عملها �إىل امل��ع��ار���ض تواكب
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عن كثب كل تطور يح�صل يف عامل
�صناعة ال�سرياميك ،كما ت�ضع �أمام
الزبون مروحة وا�سعة جداً من منتجات
ال�سرياميك».
وك�شف �أن «هذا ال�سعي ملواكبة حاجات
الأ�سواق م ّكن «�سالمة �سرياميكا» من
نيل ج��وائ��ز ع��دة م��ن ج��ه��ات خمتلفة
و�أهمها جائزة املوزعني الأوائل لتوزيع
الب�ضائع الإيطالية يف ال�رشق الأو�سط».
و�أك��د �سالمة �أن «�سالمة �سرياميكا ال
تخ�شى املناف�سات ،بل تعترب وجودها
ال �صحي ًا يف الأ�سواق �إذ ت�ساهم يف
عام ً
ح�صول امل�ستهلك على طلباته ب�أف�ضل

ّ
تمكنت «سالمة
سيراميكا» من كسب ثقة
زبائنها عبر استراتيجية
عمل اتبعتها على مدى 24
عام ًا ،قوامها فريق عمل
محترف قادر على نسج
أفضل العالقات معه
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الأ���س��ع��ار ،كما حت��ث ال����شرك��ات على
بزخم �أقوى».
التواجد يف الأ�سواق
ٍ

انحسار التصدير

و�أعلن �سالمة �أن «�سالمة �سرياميكا
�سلكت طريق الت�صدير اىل �أفريقيا
واخلليج منذ فرتة� ،إال �أن هذا الن�شاط
�شهد انح�ساراً اىل حد كبري مع ت�أزم
الو�ضع ال�سيا�سي يف لبنان واملنطقة».
و�إذ لفت «اىل وجود فرع ل�سالمة �سرياميكا
�شدد على �أن «ال
يف ماالبو يف �أفريقيا»ّ ،
وج��ود خلطط تهدف �إىل افتتاح فروع
يف ال��دول العربية نظراً ملا ت�شهده من
ا�ضطرابات �سيا�سية واقت�صادية».
ومت��ن��ى �أن «ي�ستمر ���س�ير «�سالمة
�سرياميكا» يف طريق التو�سع التي
تفتح �أمامها املجال يف خلق املزيد
م���ن ف��ر���ص ال��ع��م��ل واحل���ف���اظ على
ا�ستمراريتها ،على امل �أن ي�صبح الواقع
ال�سيا�سي �أف�ضل ويعود لبنان �إىل �سابق
عهده من االزدهار ،وال �سيما �أن فر�ص ًا
كثرية قد تكون مطروحة �أمام ال�رشكات
اللبنانية يف الأ���س��واق اخلارجية وال
�سيما فر�صة امل�ساهمة يف �إعادة �إعمار
�سورية».

مقابلة
أنتلي سوفت اللبنانية  ..حيث تضع الشركات العالمية ثقتها

هاشم :األسواق الراكدة أبرز التحديات
وف��ق�� ًا ملدير ع��ام �رشكة «�أن��ت��ل��ي �سوفت
اللبنانية» ال�سيد ها�شم ها�شم «تتمحور
�أن�شطة ال�رشكة يف جمال املعلوماتية على
تطوير التطبيقات اخلا�صة ب�إدارة الأعمال
(حما�سبة ،مبيعات ،م�شرتيات ،خمازن،
م���وارد ب�رشية وم��ا �إىل ذل����ك ،)...وكذلك
تقدمي جتهيزات الكومبيوتر وال�شبكات وما
يرافقها من خدمات ا�ست�شارية ودعم فني».
و�أ�شار اىل �أنه «يف قطاع خدمات وحلول
املرافق العامة تعتمد «�أنتلي �سوفت» على
متثيل �رشكات عاملية رائدة يف جماالت
قيا�س وفح�ص واختبار الأجهزة والكابالت
واملعدات الكهربائية يف حمطات و�شبكات
الطاقة» .ولفت اىل �أن «هذه ال�رشكات تتميز
بخرباتها الوا�سعة وبكونها من وا�ضعي
املعايري العاملية يف جماالت تخ�ص�صها».

شركات عالمية رائدة

�أنتلي

�رشكة
ت�أ�س�ست
�سوفت اللبنانية Intellisoft
 Lebanonعام  2003بهدف
تقدمي حلول لتكنولوجيا
املوجهة
املعلومات املتكاملة
ّ
�إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة .وقد طورت
�أعمالها يف ما بعد بحيث
�أ�صبحت ت�شمل منذ العام 2009
تقدمي حلول ل�صيانة املعدات
وال�شبكات و املحطات التابعة
للمرافق العامة واخلا�صة يف
قطاعات الكهرباء واملياه
واالت�صاالت.
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وعدد ها�شم �أبرز ال�رشكات التي متثلها «�أنتلي
ّ
�سوفت» يف لبنان ،وهي «�رشكة Megger
التي ت�أ�س�ست يف �أواخر  1800وتتخ�ص�ص
بت�صميم وت�صنيع �أجهزة حممولة لإختبار
وفح�ص املعدات الكهربائية يف حمطات
و�شبكات ال��ط��اق��ة» .و�أع��ل��ن «�أن �رشكة
وتو�سعت عرب �ضم
 Meggerقد ت��ط ّ��ورت
ّ
�رشكات عاملية متخ�ص�صة �أخ��رى �إليها
بحيث �أ�صبحت اليوم �رشكة عاملية وا�سعة
متعددة الإخت�صا�صات تغطي مبنتجاتها
ك���ل احل���ق���ول يف ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء من
�أجهزة الفح�ص الب�سيطة التي ي�ستخدمها
الكهربائي� ،إىل الأج��ه��زة املتطورة جدا
التي ت�ستخدم يف �صيانة حمطات و�شبكات
الطاقة الكهربائية» .و�أو�ضح ان «لدى �رشكة
 Meggerالآن مكاتب حملية يف العديد من
املواقع مع فرق الدعم الفني واملوزعني
يف جميع �أنحاء العامل ،فيما تقع م�صانع
ال�رشكة يف �أمل��ان��ي��ا وال�سويد واململكة
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية».
و�أ���ش��ار اىل «وج��ود �رشكات ان�ضمت �إىل
جمموعة  ،Meggerك�رشكة SebaKMT
الأمل��ان��ي��ة التي ت�أ�س�ست منذ  60عام ًا
والرائدة يف جمال ك�شف الأعطال وفح�ص
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واختبار كابالت �شبكات الطاقة ،و�رشكة
 Programma AGال�سويدية التي ت�أ�س�ست
عام  1976وتنتج �أجهزة اختبار متطورة
ملحوالت الطاقة والقواطع واملرحالت
والبطاريات .و�أعلن �أن «�أنتلي �سوفت»
متثل �رشكة �أخرى وهي ال�رشكة الأمريكية
 Vivax-Metrotechالتي ت�أ�س�ست منذ
 40عام ًا وتتخ�ص�ص بت�صميم وت�صنيع
�أجهزة حممولة لك�شف الكابالت واملعادن
املطمورة بالإ�ضافة �إىل الكامريات CCTV
التي ت�سمح عرب الولوج �إىل داخل الأنابيب
بت�صوير داخلها وفح�ص حالتها».

رؤية وإيمان

ول��ف��ت ها�شم اىل �أن «م�����ش��ارك��ة �رشكة
 Meggerالعاملية يف معر�ض Project/
 Energy Lebanon 2017تهدف �إىل �إطالع
الزائر على منتجاتها والتعرف �إىل العمالء
لفهم احتياجاتهم والطريقة الأف�ضل
خلدمتهم».
و�أك��د �أن «منتجات Vivax-Metrotech
�ستكون حا�رضة يف املعر�ض �أي�ض ًا».
و�أك��د �أن «ال��ع��ام  2016ك��ان عاما جيدا
بالن�سبة �إىل �أعمال  Meggerحيث �شهد
طلبا متزايدا على منتجاتها مبا يف ذلك
املنتجات املتطورة جداً».
واعترب �أن «�أهم العوامل التي م ّكنت «�أنتلي
�سوفت» من النجاح هو العمل عن كثب
مع العمالء وتلبية احتياجاتهم بال�شكل
الأف�����ض��ل ع�بر تقدمي الأج��ه��زة املالئمة
وت���أم�ين خ��دم��ات م��ا بعد البيع مب��ا يف
ذل��ك التدريب على الإ�ستخدام ال�صحيح
للأجهزة».
ور�أى �أن «�أبرز التحديات التي تواجه عمل
«�أنتلي �سوفت» هو ال�صمود يف �أ�سواق
راك��دة وحميط متفجر وال��ق��درة على نقل
التكنولوجبا املتطورة اىل عمالئنا بكفاءة
ومتيز .وه��ذا يتطلب ر�ؤي��ة جيدة و�إميانا
را�سخ ًا بامل�ستقبل واال�ستمرار يف تطوير
كفاءة مواردنا الب�رشية كي ن�ستطيع دائما
وحتت كل الظروف تقدمي خدماتنا للعمالء
باجلودة العالية ذاتها».

مقابلة

«كونستراكيم» تطرح SPR600V
لمنع الشقوق المبكرة في الباطون
تطرح �رشكة كون�سرتاكيم املتخ�ص�صة
باملواد الكيميائية امل�ضافة للباطون
منتجها  SPR600Vال��ذي مت حت�ضريه
خ�صي�صا لتجنب ح�صول ال�شقوق املبكرة
يف الباطون بعد ال�صب والإ�ستغناء عن
املعاجلة ،كما يق ّلل من �أثر تغيري املواد
الأولية �أو بع�ض الأخطاء الب�رشية �سواء
يف املجبل �أو يف مكان ال�صب.
ووفق ًا ملدير عام مدير كون�سرتاكيم م.
علي عوا�ضة« ،يعمل منتج SPR600V
على حتويل الباطون اىل كتلة متما�سكة
ومتجان�سة متنع املاء الزائد من الت�صاعد
�إىل �سطح الباطون و�إحداث ال�شقوق ،كما
مينع عملية التبحي�ص ،و�صعود املواد
الناعمة �إىل ال�سطح وت�شكيل طبقة
�ضعيفة عر�ضة للتاكل .ويحمي م�ضخات
الباطون من التبحي�ص �إذ يجعل البح�ص
يف ال��ب��اط��ون مغلف ًا ب��امل��واد الناعمة
ويجعل اخلليط لزجا �سهل ال�ضخ».

ظاهرة الفسوخ

وا�شار عوا�ضة اىل ان «ظاهرة الف�سوخ
التي تظهر على الباطون بعد ال�صب
م��ب��ا��شرة ،تعترب م���ادة م��ث�يرة للقلق
والريبة من �سالمة الباطون خ�صو�ص ًا
يف الأ�سقف� ،إذ تبد�أ مع ظهور �شقوق
�شعرية دقيقة منت�رشة بطريقة ع�شوائية
على الأ���س��ط��ح ق��د تتعاظم يف بع�ض
احلاالت لت�صبح مزعجة ومقلقة وت�ؤدي
اىل نتائج �سلبية ت�ؤدي اىل الن�ش وعدم
حماية ح��دي��د الت�سليح م��ن التعر�ض
للعوامل الطبيعية».
و�شدد على ان «ظاهرة الف�سوخ هذه غري
قابلة لل�سيطرة وت�صيب املتعهد باحلرية
على الرغم من ا�ستخدام �أج��ود �أن��واع
امل��واد الأولية ل�صناعة الباطون .كما
تعترب طرق معاجلتها مكلفة ،وتقع يف
الكثري من الأحيان على عاتق املتعهد».
وا�شار اىل «وجود عوامل تزيد من تفاقم
النتائج ال�سلبية لل�شقوق يف منطقتنا
اب��رزه��ا اتباع نظام الأ�سقف امل�ضلع
(ه��وردي)� ،إذ ت�تراوح �سماكة الباطون
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ف��وق �أحجار ال��ه��وردي بني � 6سم و12
�سم� ،إ�ضافة اىل وج��ود ال�شقوق التي
تكون عميقة بع�ض الأحيان ما يجعل
من ال�سماكة الفعلية من � 3سم اىل �10سم،
الأم��ر ال��ذي يجعل ال�سقف �أك�ثر عر�ضة
لت�رسب املياه».

أسباب التشقق

واعترب عوا�ضة ان لظاهرة ت�شقق الباطون
�أ�سباب عديدة ،ميكن تلخي�صها كما يلي:
عند �صب الباطون يف اجلو احلار �أو
خالل هبوب الرياح ،يحدث تبخر للمياه
ال�سطحية ب�صورة �أ��سرع من الو�ضع
العادي ما ي�ؤدي اىل تقل�ص �رسيع يحدث
قبل عملية الت�صلد ،حيث تت�صاعد املياه
ال��زائ��دة اىل ال�سطح خاللها وتت�شكل
ال�شقوق.
وحت�صل ه��ذه العملية ع��ادة بعد مدة
ترتاوح من �ساعة اىل ثالث �ساعات من
ال�صب ،وتكون ال�شقوق ب�أ�شكال طويلة
وخمتلفة الإجتاهات.
ال�رسعة يف عملية ت�سوية �سطح
الباطون بعد ال�صب وعدم االنتظار حتى
ي�أخذ الباطون �شكله الطبيعي يف املكان
ويحدث لها بعد ذلك هبوط ب�سبب كمية
ال��ه��واء وامل���اء املت�صاعدة على �سطح
الباطون.
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قرب ح��دي��د الت�سليح م��ن ال�سطح
العلوي اخلارجي ووجود طبقة باطون
غري �سميكة فوقه ي�ساهمان يف ت�شكيل
ت�شققات على طول �سيخ احلديد.
ت�ؤدي ن�سبة الإ�سمنت يف اخللطة دوراً
يف ت�شكيل الت�شققات وقد تكون �سبب ًا لها،
فخلط املاء بالإ�سمنت ينتج عنه �سعرات
ح��راري��ة بن�سبة ال تقل عن � 100سعرة
حرارية لكل  1ج��رام ،ولهذا نالحظ �أن
الباطون الذي تكون فيه ن�سبة اال�سمنت
عالية يكون �أكرث عر�ضة للت�شقق.
عدم جت��ان�����س م��ك��ون��ات ال��ب��اط��ون
وتدرجها ب�سبب عدم ثبات املواد الأولية،
�أو الأخطاء الب�رشية �أو ا�ستخدام املواد
الكيميائية غري املنا�سبة.
من ال�رضوري �ضبط ن�سبة املاء ب�شدة
يف خلطة الباطون ،لأنها عامل رئي�سي
يف كل م�شاكل الباطون .فعندما تزيد
ن�سبة امل���اء يف ال��ب��اط��ون ع��ن املعدل
املطلوب ت�أخذ حجم ًا �أكرب من ال�رضوري
يف كمية الباطون ،وبعد تبخرها ترتك
مكانها ،ما ي�سبب فراغات كبريه ت�سبب
الت�شققات.

طرق الوقاية

وطرح عوا�ضة طرق ًا متعددة من الوقاية
ل��ع��دم ح���دوث الت�شققات امل��ب��ك��رة يف
الباطون ،نوجزها كالتايل:
�إعطاء فر�صة للباطون لي�أخذ مكانه
يف ال��و���ض��ع الإن�����ش��ائ��ي ولي�س باملدة
الطويلة قبل الدلك.
ر�ش امل��اء ب�صورة �رسيعة يف �أي��ام
احلر �أو اجلو اجلاف .فدرجة احلرارة التي
تزيد عن  25درجة تعترب حارة بالن�سبة
للباطون وذلك لتعوي�ض املاء املتبخر
قبل عملية الت�صلد.
� إقامة حواجز ل�صد الرياح التي ت�ؤدي
اىل تبخر املياه.
تغطية الأ�سقف باخلي�ش املبلل ثم
ير�ش املاء لتكون رطبة لفرتة �أطول.
ر�ش بع�ض امل���واد الكيماوية بعد
ت�سوية ال�سطح لتقليل ن�سبة التبخر.

فردان  -عني التينة  -بناية جاد  -ط� .أر�ضي  -هاتف961 1 860073 - 860124/5 :

مقابلة
مؤسسة «علي هسي للصناعة والتجارة  13 ..عام من النجاح

هسي :لحماية الصناعة
عام  ، 2004انطلقت م�ؤ�س�سة «علي ه�سي لل�صناعة والتجارة» يف
تتنوع
عامل �صناعة احلجر ،مقدم ًة �إىل زبائنها منتجات متعددة ّ
بني احلجر ال�صخري ،الوطني ،الأوروب��ي ،الغرانيت والبالط،
بهدف مواكبة متطلبات ال�سوق.
على مدى  13عام ًا� ،سلكت امل�ؤ�س�سة طريق ًا مليئة بالتحديات،
مت�سكها مب�صداقيتها
ّ
كر�سها ّ
�سطرت و�سطها جناحات متعددة ّ
و�أعلى معايري االلتزام يف تعاملها مع زبائنها الذين منحوها
الثقة التي كانت عام ًال �أ�سا�سي ًا يف تعزيز تواجد قوي لها يف
ال�سوق بني نظرياتها من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات».
وي�صف مدير �رشكة علي ه�سي لل�صناعة والتجارة علي ه�سي
«م�سرية ال�رشكة باملو ّفقة �إذ اتبعت �سيا�سات عمل م ّكنتها من
�ضمان �إ�ستمراريتها على الرغم من ال�صعوبات التي تواجه
القطاع ال�صناعي يف لبنان».
ولفت اىل �أن «القطاع ال�صناعي يعاين من ارتفاع كلفة �إنتاجه
يف ظل ارتفاع كلفة اليد العاملة وامل��واد الأولية ما ي�ضعف
قدراته التناف�سية اىل حد كبري وال �سيما يف ظل املناف�سات التي
ت�شهدها الأ�سواق».
«التنوع الذي متار�سه امل�ؤ�س�سة يف عملها حماها
و�أ�شار اىل �أن
ّ

م��ن التداعيات ال�سلبية
الكثرية ال��ت��ي عاي�شتها
امل�ؤ�س�سات وال����شرك��ات
خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة
التي �سيطر فيها الفراغ
على احلياة ال�سيا�سية يف لبنان».

مصانع غير شرعية

واعترب ه�سي �أن «التحدي الأ�صعب يبقى يف انت�شار امل�صانع غري
تتهرب
ال�رشعية التي تبا�رش �أعمالها ب�أ�ساليب غري قانونية حيث ّ
من ال�رضائب وتقوم مب�ضاربات ت�ضع امل�ؤ�س�سات ال�رشعية
وفر�ص العمل التي تطرحها يف دائرة اخلطر».
وا�ستغرب «تغا�ضي الدولة عن دعم القطاع ال�صناعي على الرغم
يتميز بها على ال�صعيد االقت�صادي ودوره يف
من الأهمية التي ّ
توفري فر�ص العمل واحلد من ارتفاع معدالت البطالة وم�ستويات
هجرة ال�شباب اىل حد كبري».
و�أعرب عن تفا�ؤله بامل�ستقبل �إذ يبقى الأمل بغد �أف�ضل معقوداً
دائم ًا على �أمل �أن تتب ّنى احلكومات �سيا�سات حتمي القطاع.

م�ؤ�س�سة علي ه�سي
ل�صناعة �أحجار البناء

لبنان اجلنوبي
�صور  -قليله  -مبلكه

هاتف961 3 501601 :
961 7 395555

فواز لأللمنيوم  ..مصداقية وإلتزام

فواز :لدعم القطاع

م ّكنت مواكبة حاجات الزبائن �رشكة
«فواز للأملنيوم» من ال�سري على طريق
النجاح على م��ر  18ع��ام�� ًا ،اذ عملت
منذ العام  1999على تطوير منتجاتها
وبناء عالقات متينة مع زبائنها �شك ّلت
امل�صداقية والإلتزام �أ�سا�س ًا لها.
وفق ًا ملدير ال�رشكة خليل فواز «انطلق
ع��م��ل ال����شرك��ة م��ع ���ص��ن��اع��ة الأب����واب
وال�شبابيك واملطابخ ،وم��ن ثم تطور
ب�شكل كبري حتى �أ�صبح ال��ي��وم ي�ضم
�صناعة وتركيب الأ�سقف امل�ستعارة
و�صناعة ال�ستائر الزجاجية وواجهات
ال�سيكوريت».

ورد خليل جناح ال�رشكة وا�ستمراريتها
ّ
اىل «اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي قدمتها
لزبائنها ،ال �سيما انها اقرنتها بخدمات
�صيانة حمرتفة عرب فريق ي�ضم العديد
م��ن ال��ك��ف��اءات التي مت ّكنه م��ن �إجن��از
املهام املطلوبة منها ب�أق�صى �رسعة».
وا�شار اىل ان «خطط ال�رشكة امل�ستقبلية
تو�سعية
ت�أخذ بعني الإعتبار خطوات
ّ
مهمة من �ش�أنها تو�سيع �آف��اق عملها
ودائ��رة زبائنها ،اال انها تبقيها رهن
التطورات ال�سيا�سية والأمنية احلا�صلة
يف البلد واملنطقة ،اذ اثبتت ال�سنوات ان
لهذه التطورات انعكا�سات كبرية على
الأ�سواق والإقت�صاد ب�شكل عام».

دعم القطاع

ويف �إطار حديثه عن التحديات التي
ت��واج��ه ع��م��ل ال����شرك��ة ،ت��ط��رق ف��واز
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Fawaz Factory
for Industrial Aluminium
ديكور ومنجور أملنيوم ،أبواب ونوافذ وعتاب األبواب
من املنيوم ،مطابخ معدنية

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

اىل «ظاهرة امل�صانع غري ال�رشعية
التي تتكاثر ي��وم�� ًا بعد ي��وم وتقوم
مب�ضاربات وعمليات ك�رس ا�سعار
ن��ظ��راً لتكاليف انتاجها املنخف�ضة
مقارنة مع امل�صانع العاملة �ضمن
م�ؤ�س�سات �رشعية تلتزم بالقوانني
وتدفع ال�رضائب وتقوم ب�إلتزاماتها
جتاه عمالها من ت�سجيلهم يف ال�ضمان
ومنحهم التقدميات االزمة».
وك�شف عن «وجود مزاحمة من الإنتاج
الأجنبي ال��ذي ميلك ق���درات تناف�سية
عالية جلهة انخفا�ض �سعره ما يدفع
البع�ض اىل الإب��ت��ع��اد ع��ن ا�ستهالك
ال�صناعة الوطنية على رغم م�ستويات
اجلودة العالية التي تتمتع بها».
ودعا الدولة �إىل «دعم القطاع ال�صناعي
ن��ظ��راً مل��ا يت�سم ب��ه م��ن �أهمية خا�صة
بالن�سبة �إىل الإقت�صاد».

مقابلة
غاليري إفرست  ..الجودة في صناعة المفروشات

أيوب :لتنظيم األسواق
افتتاح �صالة عر�ض جديدة خم�ص�صة
للربادي وورق اجل��دران والبيا�ضات
وال��ب��ام��ب��و» .ول��ف��ت اىل �أن «غ��ال�يري
التو�سعية بحذر
�إفر�ست يتخذ اخلطوات
ّ
�إذ يبقيها ره��ن �شفاء الأ���س��واق من
الإنعكا�سات ال�سلبية للفراغ الرئا�سي
والال�إ�ستقرار ال�سيا�سي والتي مت ّثلت
ب�شلل وركود كبريين يف الأ�سواق».

توجيه اإلستثمار

منذ انطالقته� ،شكلت اجلودة العالية واملتابعة الدقيقة لتفا�صيل
العمل رفيقتان دائمتان لـ«غالريي �إفر�ست» ،ما �ساهم يف حجز
مكان مرموق له يف الأ�سواق بني ال�رشكات العاملة يف قطاع �صناعة
ٍ
املفرو�شات.
طريق النجاح هذه ،ع ّبدها �إميان الق ّيمني على «غالريي �إفر�ست»
ب�أن الإنتاج اجل ّيد ور�ضا الزبائن عامالن �أ�سا�سيان يف تكري�س �صيت
ح�سن ي�ضمن اال�ستمرارية على املدى الطويل� ،إذ �ش ّدد مدير «غالريي
�إفر�ست» عبد الكرمي �أيوب يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
على �أن «�إر�ضاء الزبائن وتقدمي �إنتاج مم ّيز بجودته وجماليته
كانا ركنني �أ�سا�سيني �ضمن �سيا�سات العمل� ،ساهما يف تكري�س ثقة
الزبائن وك�سب والئهم».
و�أ�شار �أيوب اىل �أن «فريق عمل غالريي
�إفر�ست ي�ضع تقدمي م�ستويات عالية من
اجلودة يف �سلم �أولوياته ولذلك يويل
مراحل الإنتاج كافة اهتمام ًا ومراقبة
خا�صة بهدف �ضبط هذه املعايري ،كما
يتيح للزبائن متابعة ه��ذه املراحل
و�إب��داء �آرائهم يف ما يخ�ص طلباتهم
بغية تلبيتها ب�شكلٍ �أف�ضل».

توسع جديد
ّ

ولفت �أي��وب اىل �أن «غالريي �إفر�ست
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موجود يف ال�سوق اللبنانية عرب �صاالت
عر�ض خمتلفة ت�ضم ت�شكيلة كبرية من
�أروع املفرو�شات من �صالونات �ستيل
وم��ودرن وغ��رف نوم وغ��رف �سفرة».
و�سع
وك�شف �أن «غ��ال�يري �إف��ر���س��ت ّ
ن�شاط عمله يف الآونة الأخرية لي�شمل
املفرو�شات املكتبية� ،إ�ضافة اىل �أنه
يتولىّ فر�ش املنازل كم�رشوع ينفذه
من �ألفه اىل يائه ،حيث يهتم بديكورات
املنازل واختيار الأثاث املالئم لها».
للتو�سع عرب
خطة
و�أعلن «عن وجود ّ
ّ
182

ور�أى �أيوب �أن «الرتاجع االقت�صادي
وال��ف��و���ض��ى امل��وج��ودة يف الأ���س��واق
املتمثلة ب�إفتتاح م�صانع وم�ؤ�س�سات
التدخل
حتتم على الدولة
ب�شكل ع�شوائيّ ،
ّ
ب�شكل فوري لتوجيه امل�ستثمرين اىل
طرق الإ�ستثمار ال�صحيحة».
و�أعرب عن ثقته مبوا�صلة �سري غالريي
افر�ست على طريق النجاح على الرغم
من �صعوبة الأ�سواق� ،إذ «يحر�ص ب�شكل
دائم على تخطي املناف�سات املوجودة
التم�سك بتقدمي �أعلى
يف الأ�سواق عرب
ّ
معايري اجل��ودة التي وم��ن دون �شك
�ستع ّزز وج���وده يف ال�سوق وت�ضمن
جناحه وا�ستمراريته على مر ال�سنوات
املقبلة».

