
صناعة اآلالت اللبنانية...
آفاق وتحديات وآمال 

برزت اأهمية قطاع �صناعة الآلت يف لبنان يف ال�صنوات الأخرية من خالل م�صاهمتها يف تطوير للن�صاطات الإقت�صادية الأخرى، 

كالزراعة والتجارة، والنقل ومبا تقدمه من منتجات اأ�صا�صية، كالأ�صمدة، والآلت الزراعية، ومواد الطاقة، وو�صائل النقل احلديثة.

ومن الطبيعي القول اإن قطاع �صناعة الآلت يعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث روؤو�س الأموال، والأيدي العاملة، واملواد 

اخلام، واخلربة الفنية الدقيقة. 

وميثل القطاع ال�صناعي اأحد اأبرز القطاعات الإقت�صادية الذي دفع ويدفع ثمن الأزمات القائمة، ف�صهدت احلال ال�صناعية تبدلت 

اأ�صا�صية، بدءاً من اختفاء �صناعات عريقة واأ�صا�صية عن اخلارطة ال�صناعية، مروراً باأزمات خانقة تعاين بع�صها املوؤ�ص�صات، 

ولي�س اآخراً واأخرياً تراجع عام يف م�صتوى ال�صادرات اللبنانية انعك�س ب�صكل مبا�رش على ن�صب النمو الإقت�صادي اللبناين بالن�صبة 

اإىل الناجت القومي.

 وتق�صم ال�صناعات اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صة هي:

1ـ ال�صناعات البدائية، وتعتمدعلى اخلامات املتوفرة حمليًا، وعلى املهارة اليدوية املكت�صبة. 
2ـ ال�صناعات الب�صيطة، وهي عبارة عن �صناعات ل تتحول، اأو تتغري كثرياً عن �صورة املادة اخلام.

-3 ال�صناعات احلديثة، وهي ال�صناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث روؤو�س الأموال، والأيدي العاملة، واملواد 

اخلام، واخلربة الفنية الدقيقة.

وامتازت ال�صناعة اللبنانية بت�صاعف حجم ال�صادرات وانت�صار نوعي لل�صلع اللبنانية يف الأ�صواق الداخلية، اإ�صافة اىل الأ�صواق 

العربية والأجنبية وازدياد م�صطرد لال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي.

ولل�صناعة اللبنانية جناحات باهرة يف جمالت عديدة ومنها: قطاع الكهرباء والكابالت وقطاع املاكينات واملعدات، وقطاع 

مواد البناء والبيوت اجلاهزة واملواد املنجمية. بالإ�صافة اإىل �صناعات متقدمة مثل: نظم واأجهزة اإنذار، جتهيزات طبية ولوازم 

خمتربات وطب اأ�صنان و�صناعة الأطراف وتقومي العظام، جتهيزات معاجلة مياه ال�رشف املبتذلة.

اإن اأي مقاربة جديدة لل�صناعة اللبنانية يجب اأن تنطلق من مبداأ حتقيق التكيف مع متطلبات الإقت�صاد اجلديدة، وحتديد دور 

القطاع يف هذه الألفية الثالثة على �صوء التقدم التكنولوجي واملعلوماتي والإت�صالتي، من دون اخلو�س يف امل�صاكل 

املزمنة لهذا القطاع. فربز هدفان:

- يتمثل الأول مبدى قدرة ال�صناعة على حت�صني اإنتاجيتها وقدرتها التناف�صية ملواجهة املتغريات، مع ما يعني ذلك 

من حتديد للموا�صفات ولل�رشوط لل�صناعات املوؤهلة للتطوير.

- ويتمثل الثاين بتحديد الدور املطلوب من القطاعني العام واخلا�س.

واجلدير ذكره هو اأن ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية انخف�صت العام املا�صي 2014 بن�صبة %6.9 مقارنة 

2012، فبلغ جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية خالل  العام  مع  مقارنة  مع العام 2013 و11.7% 

العام املا�صي 3 مليارات و150 مليون دولر، مقابل 3 مليارات و384 مليون دولر خالل العام 

2013، و3 مليارات و567 مليون دولر خالل العام 2012.
وبالرغم من الظروف ال�صتثنائية ال�صعبة التي يعي�صها لبنان، عملت وزارة ال�صناعة على 

ال�صناعي ودعمه  القطاع  لتحفيز  والقرارات  واملرا�صيم  القوانني  اإ�صدار جمموعة من 

�صتوؤدي  كانت  اللبنانية  ال�صوق  يف  متكافئة  غري  اإغراق  عمليات  من  وحمايته 

ما  اأي  عامل  األف   300 من  اأكرث  ت�صتوعب  اأنها  خا�صة  الإقفال،  اإىل  ببع�صها 

يتجاوز الـ 26 باملئة من العمالة اللبنانية. 

 وت�صعى الوزارة اإىل رفع ح�صة ال�صناعة الوطنية من ال�صتهالك املحلي 

الناجت  من  ال�صناعي  الإنتاج  وحجم  باملئة   75 و   50 بني  ما  اإىل 

الوطني من 11 اإىل 18 باملئة بحلول العام 2025. 
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ملف العدد

الآلت  �صناعة  قطاع  جنــاح  تخطى 

لبنان،  حدود  الكهربائية  والتجهيزات 

وطاول خمتلف دول العامل، حيث تغزو 

ال�رشكات اللبنانية العاملة يف القطاع 

بجودة  مت�صلحة  اخلارجية  الأ�ــصــواق 

�صتها احلداثة التي تتمّتع بها 
ّ
عالية كر

م�صانعها، ومتابعة التطورات العاملية 

كافة يف عامل �صناعتها.

وتعترب �صناعة الآلت �صناعة اأ�صا�صية 

تقوم  حديثًا  جتهيزاً  جمــهــزة  هــامــة 

واللت  القطع  وت�صنيع  بت�صميم 

كما  والكهربائية،  ال�صناعية  الزراعية 

اأي�صًا بعمليات جتديد املحركات  تقوم 

واخلــراطــة.  ال�صب  عمليات  بوا�صطة 

عمومًا  ال�صناعات  هذه  اإنتاج  ويتبع 

ــفــات الــعــاملــيــة لــالأ�ــصــنــاف  املــوا�ــص

املــوا�ــصــفــات  �صيما  ول  املــعــتــمــدة 

القيا�صية الربيطانية BSS واملوا�صفات 

.)DIN( القيا�صية الأملانية

�صلعة   148 املــ�ــصــانــع  هـــذه  وتــنــتــج 

خمتلفة، تت�صمن مراجل البخار 

-وحدات  ال�صوائل  -م�صخات 

على  الهواء-ثالجات  تكييف 

اختالف اأنواعها - اأجهزة اآلية 

لر�س ال�صوائل -�صناعة الآلت 

-معا�رش  احلفارات  -�صناعة 

ومــعــدات  اآلت   - ومــهــار�ــس 

�صنع  -اآلت  الدواجن  لرتبية 

ــني واملــــخــــابــــز-اآلت  ــج ــع ال

وغربلة  فــرز  اخلــيــاطــة-اآلت 

وخلط  و�صحق  وجر�س  وغ�صل 

وحلام  تقطيع  ــة-اآلت  ــرب الأت

-�صناديق  النايلون  اأكيا�س 

�صناعات  قــولــبــة-اأ�ــصــنــاف 

احلــــنــــفــــيــــات -حمـــــــولت 

ــة- بــطــاريــات- ــي ــائ ــرب ــه ك

ت�صخني  واأجــهــزة  الــقــازانــات 

ــوحــات  املــيــاه-مــفــاتــيــح ول

كهربائية  الكهرباء-ملبات  توزيع 

معزولة-اللوحات  كابالت  -اأ�ــصــالك 

كهربائية- -منظمات  الكهربائية 

مثبتات التيار الكهربائي

األسواق الخارجية
ل�صناعة  الرئي�صية  اخلارجية  الأ�صواق 

وقرب�س  العربية  الـــدول  هــي  الآلت 

ناجحة  ت�صدير  عمليات  بداأت  وموؤخراً 

اإىل عدد من الدول الأوروبية ،الوليات 

اخلبز  لأفــران  �صيما  ول  وكندا  املتحدة 

الأوتوماتيكية واآلت ر�س ال�صوائل، كذلك 

بداأت حركة ت�صدير منتظمة اإىل عدد من 

دول اأفريقيا الغربية ول �صيما بالن�صبة 

النايلون  وتلحيم  تقطيع  اآلت  اإىل 

الكهربائية،  ــدات  ــول وامل ــارات  ــف واحل

و�صناعة  الــدواجــن  تربية  ــدات  ــع وم

احلنفيات واآلت تقطيع البالط.

ويبلغ عدد م�صانع القطاع 392 م�صنعًا، 

ح�صب اإح�صاءات اإدارة دليل ال�صادرات 

واملوؤ�ص�صات ال�صناعية حتى اآخر 2015 

اإح�صاءات  ح�صب  م�صنعًا   255 مقابل 

.2013

املحافظات كما  امل�صانع على  وتوزع 

يلي: 

لبنان   ،  44 بــريوت   ،252 لبنان  جبل 

اجلنوبي 41 ، لبنان ال�صمايل 19، البقاع 

24 ، النبطية 5، بعلبك الهرمل 7 .

3 نقاط
يف  ـــارزاً  ب تقدمًا  القطاع  هــذا  حقق   

ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات 

ونوعية الإنتاج والت�صدير.

حجم  بلغ  ال�صتثمار  حجم  حيث  فمن 

 100 حـــواىل  الــقــطــاع  يف  ال�صتثمار 

هذه  تو�صع  يف  �صاعد  ما  دولر  مليون 

م�صانع  خا�صة  الإنتاج  يف  امل�صانع 

حلاجة  تلبية  وذلك  الكهرباء  مولدات 

امل�صانع  هــذه  قامت  حيث  ــواق  ــص الأ�

بالتعاقد مع احلكومة العراقية ال�صابقة 

املتحدة  الأمم  للتفاهم مع  على مذكرة 

لبيع ع�رشات اآلف املولدات اإىل العراق 

ل�صد  املولدات  هذه  ي�صتورد  كان  الذي 

 صناعة اآلالت: نجاح عالمي 
كّرسته الجودة العالية
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. و�صاهم ال�صتداد على  حاجته للطاقة 

طلب بدفع امل�صانع اإىل تطوير اإنتاجها 

نوعًا وكمًا، ما ي�صاعد هذه امل�صانع يف 

التو�صع نحو اأ�صواق الت�صدير، واخرتقت 

اأفريقيا ويف  اأ�صواقًا جديدة خا�صة يف 

مقدمها نيجرييا.

صعوبة التصدير
لبنان،  ال�صناعية يف  القطاعات  وككل 

حتديات  الآلت  �صناعة  قطاع  يواجه 

الت�صدير  �صعوبة  اإىل  فاإ�صافة  كثرية. 

تعمل  احلدودية،  املعابر  اإغالق  نتيجة 

حتكمها  �ــصــوٍق  يف  الــقــطــاع  �ــرشكــات 

نتجت  �رشيفة  وغري  �رش�صة  مناف�صات 

الــرتاجــع  ظــل  يف  الطلب  تقل�س  مــن 

نتيجة  لبنان  �صهده  الذي  الإقت�صادي 

األقاه من  ا�صتمرار الفراغ الرئا�صي وما 

مفا�صل  خمتلف  على  �صلبية  تداعيات 

الدولة، اإ�صافة اإىل الإ�صطرابات 

املنطقة  تــ�ــصــهــدهــا  ــي  ــت ال

لها  كانت  والتي  العربية 

�صلبية  انعكا�صات  اأي�صًا 

على الإقت�صاد. 

ــادر يف  وتــ�ــصــري مــ�ــص

هذه  اأن  اإىل  القطاع، 

تكون  قد  املناف�صات 

واجهها  التي  التحديات  اأ�صعب  من 

اأخطاراً  حتمل  اإذ   ،2015 عام  القطاع 

كبرية على ال�رشكات العاملة فيه حيث 

تهدد يف كثري من الأحيان ا�صتمراريتها 

وا�صتدامة م�صار تطورها وبالتايل ت�صع 

ال�صوق من  العمل املطروحة يف  فر�س 

وتكمن  الكبري.   اخلطر  دائرة  قبلها يف 

هذا  ت�صدير  يف  ــا�ــس  الأ�ــص امل�صكلة 

الأ�صواق  اإىل  ال�صيء  التناف�صي  الواقع 

ــزع الثقة  ــذي زع اخلــارجــيــة، الأمـــر ال

الأ�صواق  تلك  يف  اللبنانية  بال�صناعة 

واأ�صاء اإىل �صورة لبنان.

اأن  على  نف�صها  امل�صادر  د 
ّ
وت�صد

املناف�صة  هــذه  تــواجــه  الــ�ــرشكــات 

اإنتاجها  جــودة  على  باملحافظة 

كون معايري اجلودة العالية ت�صكل 

ل  �صيا�صتها  يف  حمراء  خطوطًا 

يجوز امل�س بها، اإذ اإن البقاء اأوًل 

واأخرياً يف ال�صوق ومن دون �صك 

�صيكون للجودة العالية. 

تـــاأّلـــق  املـــ�ـــصـــادر  ت 
ّ
ورد

لبنان يف �صناعة  �صناعيي 

التطور  مواكبة  اإىل  الآلت 

العامل  �صعيد  على  احلا�صل 

حيث  �صناعتهم،  جمال  يف 

مفاهيم  جمــاراة  اإىل  عمدوا 

عديدة طرحت من تكنولوجيا 

 عليه، 
ً
خ�رشاء وغريها. وبناء

قاموا بت�صنيع منتجات تاأخذ 

املفاهيم  هذه  الإعتبار  بعني 

ــنــجــاح  الـــعـــاملـــيـــة، فـــكـــان ال

والنت�صار العاملي حليفهم.

واعتربت امل�صادر نف�صها، اأن حنكة 

ومهنيتهم  اللبنانيني  ال�صناعيني 

كانت عاماًل اأ�صا�صيًا يف جناحهم اإذ ل 

الفر�س  اقتنا�س  كيفية  فقط  يدركون 

املوجودة اإمنا يعمدون اإىل خلقها.

رسم بياني يظهر نوزع مصانع اآلالت على المحافظات اللبنانية
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بلغ جمموع قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات الكهربائية للعام 

 710،7 مقابل   ) د.اأ   ( امريكي  دولر  مليون   685،7 بلغ   2015
مليون د.اأ خالل العام 2014 ، اي بانخفا�س ون�صبته 3،5  % .

و�صهدت �صادرات الأ�صهر خالل الأعوام 2015 و 2014 ارتفاعات 

وانخفا�صات ب�صكل متتايل.

ففي كانون الثاين 2015 بلغت قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات 

الكهربائية 58.1  مليون د.اأ وذلك بانخفا�س ن�صبته 2،7 % عن 

كانون الثاين 2014 والذي بلغت قيمته 59.7 مليون د.اأ 

 54.1 ال�صادرات  هذه  قيمة  بلغت  فقد   2015 �صباط  خالل  اأما 

مليون د.اأ اي بانخفا�س ون�صبته 2،3  % عن �صباط 2014  والذي 

بلغت قيمة �صادراته 55،4 مليون د.اأ 

خالل  الكهربائية  واملعدات  الأجهزة  �صادرات  قيمة  بلغت  كما 

 %   1،6 بارتفاع ون�صبته  اي  د.اأ  64،8 مليون   ،  2015 اآذار  �صهر 

عن �صادرات اآذار 2014 لهذه ال�صلع والتي بلغت قيمة �صادراتها 

63.8  مليون دولر.
وقد بلغت قيمة �صادرات الآلت واملعدات الكهربائية خالل �صهر 

% عن   9 62.4 مليون د.اأ اي بانخفا�س ون�صبته   ،2015 ني�صان 

ني�صان 2014 والذي بلغت قيمته 68.6 مليون د.اأ .

  62.9 ال�صادرات  هذه  قيمة  بلغت  فقد   2015 اآيار  �صهر  وخالل 

نف�صها  الفرتة  عن   %   7،1 ون�صبته  بانخفا�س  وذلك  د.اأ  مليون 

 67.7 قيمتها  بلغت  والتي   2014 العام  من 

مليون د.اأ 

قيمة  بلغت   ،  2015 �صهر حزيران  اأما خالل 

 79.1 �صادرات املعدات والآلت الكهربائية 

مليون د.اأ اي بارتفاع ون�صبته 25،2  % عن 

�صهر حزيران 2014 والذي بلغت قيمته 63.2 

مليون د.اأ 

�صهر  ال�صادرات خالل  قيمة هذه  بلغت  وقد 

 54.6 مقابل  د.اأ  مليون   47.2  ،  2015 متوز 

  2014 العام  ذاتها من  الفرتة  د.اأ يف  مليون 

اي بانخفا�س ون�صبته 13،6  % .

اما اآب 2015 فقد بلغت قيمة �صادرات الآلت 

 48.5 منه  الكهربائية  واملعدات  والأجهزة 

مليون د.اأ اي بانخفا�س وقدره 13،7  %  عن 

اآب 2014 والذي بلغت قيمته 56.2 مليون د.اأ 

كما بلغت قيمة هذه ال�صادرات يف ايلول 2015. 50.3 مليون د.اأ 

اي بانخفا�س ون�صبته   2014 ايلول  د.اأ يف  62.7 مليون  مقابل 

 %  19،8
هذه  �صادرات  قيمة  بلغت  فقد   2015 الأول  ت�رشين  يف  كذلك 

ال�صلعة 53.3 مليون د.اأ مقابل 56.9 مليون د.اأ يف ت�رشين الأول 

2014 اي بانخفا�س ون�صبته 6،3  % 

اما يف ت�رشين الثاين 2015 فقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات 51.4 

مليون د.اأ وذلك بارتفاع ون�صبته 14،7  % عن الفرتة ذاتها من 

العام 2014 والذي بلغت قيمته 44.8  مليون د.اأ 

الأجهزة  �صادرات  قيمة  بلغت   2015 الأول  كانون  يف  واخرياً 

واملعدات الكهربائية 53.6 مليون د.اأ مقابل 57.0 مليون د.اأ اي 

بانخفا�س ون�صبته 6 % عن كانون الأول 2014 .

ملف العدد

األسواق العربية تستقطب 59.5 ٪ من صادرات اآلالت:
السعودية في المرتبة األولى تليها العراق

رسم بياني يظهر حجم صادرات اآلالت الى تكتالت الدول في عام 2015)القيمة: الف دوالر أميركي(
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حجم الصادرات
و�صكلت �صادرات الآلت والأجهزة الكهربائية ما ن�صبته 24.77 

عام  من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صادرات  قيمة  جممل  من   %
381.4 مليون دولر. وخالل  ال�صادرات  بلغ حجم  2015، حيث 
الف�صل الثالث، �صكلت ال�صادرات ما ن�صبته 23.45 % وبلغ حجم 

ال�صادرات 341 مليون دولر. اما يف الف�صل الرابع، فبلغ حجم 

ال�صادرات 158.2 مليون دولر، و�صكلت ما ن�صبته 23.20  % من 

جممل حجم ال�صادرات.

تكتالت الدول
على �صعيد تكتالت الدول، �صكلت الأ�صواق العربية �صوقًا رئي�صية 

ل�صادرات م�صنوعات الآلت والأجهزة الكهربائية، اذ ا�صتوردت 

ما ن�صبته 59.5 % )468392 الف دولر( من جممل ال�صادرات اىل 

الأ�صواق اخلارجية. وحّلت الأ�صواق الأفريقية 

بلغت  اذ  الثانية،  املرتبة  يف  العربية  غري 

قيمة ال�صادرات اليها 19.2 % )13903 الف 

املرتبة  يف  الأوروبية  الدول  وحّلت  دولر(. 

الف   69808(  %  10.1 ا�صتقبلت  اذ  الثالثة 

وتلتها  ال�صادرات،  حجم  جممل  من  دولر( 

الدول الآ�صيوية غري العربية بن�صبة �صادرات 

ن�صبة  وبلغت  دولر(.  الف   16067(  %  2.3
ال�صادرات اىل الدول الأمريكية والأوقيانية 

1.5 % )10353 الف دولر( و 1 % )1307 الف 
دولر( على التوايل.

السعودية اولى
يف  ال�صعودية  حّلت  الدول،  �صعيد  وعلى 

امل�صتوردة  الدول  جلهة  الأوىل  املرتبة 

ل�صناعة الآلت والأجهزة الكهربائية حيث بلغ حجم ال�صادرات 

110،676 الف دولر. وحّلت العراق يف املرتبة الثانية اذ  اليها 

يف  الإمارات  وحّلت  دولر.  الف   104929 قيمته  ما  ا�صتوردت 

الف   70899 بقيمة  �صادرات  ا�صتوردت  حيث  الثالثة  املرتبة 

�صادرات  بحجم  الرابعة  املرتبة  يف  �صورية  وجاءت  دولر، 

27560 الف دولر.

20142015ال�شهر
59.758.1كانون الثاين

55.454.1�شباط
63.864.8اآذار

68.662.4ني�شان
67.762.9اآيار

63.279.1حزيران
54.647.2متوز

56.248.5اآب
62.750.3ايلول

56.953.3ت�رشين اول
44.851.4ت�رشين الثاين

57.053.6كانون الأول
710.7685.7املجموع

% 23,20% 22,56الن�شبة من املجموع %

رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات اآلالت في عام 2015 )القيمة: الف دوالر أميركي(

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

 صناعة المواد المنجمية .. 
أهمية خاصة إغراق األسواق أبرز التحديات

غري  املنجمية  املــواد  �صناعة  تعترب 

التقليدية  ال�صناعات  اإحــدى  املعدنية 

املرتبة  ر 
ّ
تت�صد اإذ  لبنان،  يف  والهامة 

امل�صافة  القيمة  حــيــث  مــن  الأوىل 

الوطني  لالإقت�صاد  ال�صايف  واملــردود 

اإذ اأن الن�صبة الكربى من موادها الأولية 

ت�صتخرج حمليًا ومن مقالع منت�رشة يف 

خمتلف املناطق اللبنانية.

املنجمية  ال�صناعات  قطاع  ويتميز 

الإنتاج،  يف  كبري  بتطور  املعدنية  غري 

كافة  الإنتاج  مراحل  احلداثة  ترافق  اإذ 

اجلــودة  عالية  منتجات  تقدمي  بغية 

اجلـــودة  مــعــايــري  مبميزاتها  حتــاكــي 

العاملية.

دليل  لإدارة  امليداين  الإح�صاء  وي�صري 

ال�صناعية  واملوؤ�ص�صات  الــ�ــصــادرات 

اللبنانية حتى اآواخر عام 2015 اإىل اأن 

عدد م�صانع القطاع يبلغ 410 م�صانع، 

8 عمال وما فوق  وي�صم كل منها من 

وي�صكل ما ن�صبته 9.97 % من جمموع 

م�صانع لبنان من حيث العدد.

وتوزع م�صانع القطاع على املحافظات 

اللبنانية كما يلي: 

 ،45 ال�صمايل  لبنان   ،236 لبنان  جبل 

لبنان اجلنوبي 40، بريوت 34، النبطية 7، 

البقاع 35، النبطية 7،بعلبك الهرمل 11.

المنتجات
وتنتج م�صانع القطاع اأ�صنافًا متنوعة 

ومتباينة يف ما بينها من حيث ال�صكل 

هذه  فروع  واأهم  النهائي.  وال�صتعمال 

ال�صناعات هي:

�صناعة البور�صالن

�صناعة الزجاج

�صناعة الأ�صمنت واجلف�صني

م�صنوعات من اأ�صمنت 
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�صناعة الرخام 

�صناعات منجمية اأخرى.

الباطون اجلاهز.

وتت�صمن هذه الفروع ما يقارب الـ 75 

�صلعة اأهمها:

جب�س،  غرانيت،  رخــام،  رملي،  حجر 

كل�س، اأ�صمنت، بالط، اترنيت

فخار،  ق�صاطل  قرميد،  وم�صنوعاته، 

بالط بور�صالن و�صرياميك اأجهزة �صحية 

وا�صتحمام،  غ�صيل  اأحــوا�ــس  ثابتة، 

واأدوات  اأواين  وقــوامــهــا،  مراحي�س 

زجاج  زجاج،  األواح  فخار،  من  منزلية 

ماأمون، مرايا، قناين واأوعية وكبايات 

حجر  الزجاجية،  العبوات  من  وغريها 

خفان، باطون جاهز.

تطور بارز
و�صهد هذا القطاع تطوراً بارزاً يف 3 �صلع 

اأ�صا�صية وهي: �صناعة ال�صخور واحلجر 

والغرانيت والأ�صمنت، كما ا�صتقطب هذا 

عملية  يف  �صخمة  ا�صتثمارات  القطاع 

توظيف  مت  بحيث  املــذكــورة  التطوير 

قطاع  يف  دولر  مليون   200 من  اأكرث 

الأ�صمنت و150 مليون دولر يف قطاع 

يف  �صاهم  وما  وال�صخور.  احلجر  ن�رش 

العتماد  هو  التوظيفات  حجم  ارتفاع 

التي تعتمدها  القرو�س املدعومة  على 

من  بدعم  اللبنانية  امل�صارف  بع�س 

الأخري  لبنان بحيث يقوم هذا  م�رشف 

املال  راأ�س  اإىل  الفوائد  فروقات  بدفع 

متدنية  الفوائد  هذه  يجعل  ما  املوطن 

املريحة  القرو�س  مدة  اإىل  بالإ�صافة 

يف الت�صديد.

تحديات كثيرة
قطاع  يــواجــه  لــلــمــتــابــعــني،  ووفـــقـــًا 

املعدنية  غــري  املنجمية  ال�صناعات 

تها غياب 
ّ
حتديات كثرية يفاقم من حد

اللبناين  الإقت�صاد  ي�صهده  وما  الدولة 

عــدم  بفعل  درامــاتــيــكــي  تــراجــع  مــن 

الإ�صتقرار ال�صيا�صي يف لبنان واملنطقة، 

وانت�صار  الف�صاد  تع�ّص�س  اإىل  اإ�صافة 

املح�صوبيات ال�صيا�صية.

م�صانع  اأن  على  املطلعون  وي�صدد 

جودة  بجودتها  ت�صاهي  تكاد  القطاع 

الأكــرث  الــدول  يف  امل�صانع  منتجات 

وامريكا  وا�صبانيا  اأوروبــا  يف  تطوراً 

يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  اإل  وتــركــيــا، 

يواجه  الذي  لالإنتاج  حماية  اأي  غياب 

مناف�صات �رش�صة يف ظل اإغراق الأ�صواق 

تتمتع  التي  امل�صتوردة  باملنتجات 

خل�صوعها  نــظــراً  تناف�صية  بــاأ�ــصــعــاٍر 

بفعل  جــداً  متدنية  جمركية  لر�صوم 

حني  يف  املعقودة،  الثنائية  الإتفاقات 

ارتــفــاع  اللبنانية   امل�صانع  تــعــاين 

ال�صناعيني  يدفع  ما  اإنتاجها،  كلفة 

ل�صمان  اأرباحهم  هام�س  ت�صييق  اإىل 

ا�صتمرارية موؤ�ص�صاتهم، ما ي�صّلط ال�صوء 

على اأن احلماية مطلوبة بقوة للمحافظة 

على القطاع.

خطة حمائية
حلماية  خطة  و�ــصــع  ــرشوري  ــ� ال مــن 

نقاطًا  العتبار  بعني  تاأخد  القطاع 

كثرية، اأبرزها التايل:

ال�صلع  عــلــى  ــي  ــوع ن ــم  ــص ر� -فــر�ــس 

امل�صتوردة وهذا ما يحد من امل�صاربات 

امل�صانع  على  كبرياً  �صغطًا  ويخفف 

العاملة يف القطاع 

- اإعفاء امل�صانع من ال�رشائب الكثرية 

معينة  زمنية  ملــدة  عليها  املفرو�صة 

القطاع  يف  امل�صانع  بع�س  هناك  اإذ 

اإيفائها  ت�صطر اإىل الإقفال نتيجة عدم 

لهذه ال�رشائب والر�صوم 

لبنان ول  الإنــتــاج يف  ــالف  اأك -دعــم 

�صاأن  فمن  ــازوت.  وامل الكهرباء  �صيما 

لالإنتاج  التناف�صية  القدرات  تقوية  ذلك 

التي  املناف�صة  يف  ودعــمــه  اللبناين 

امل�صتورد  الإنتاج  وجه  يف  يخو�صها 

اإ�صافة اإىل تعزيز قدراته على الت�صدير 

اإىل الأ�صواق اخلارجية

لل�صناعيني  القرو�س  اإعطاء  -ت�صهيل 

فال�رشوط  الآن،  عليه  هــي  ممــا  ــرث  اأك

�صعبة.  اليوم  حتى  تزال  ل  املو�صوعة 

اتخذ خطوة مهمة  املركزي  وامل�رشف 

اأكرث  اإمنا املطلوب  جداً يف هذا املجال 

جدول  �صعيد  على  �صيما  ول  ذلك  من 

الفوائد البنكية

-تخفي�س الر�صوم اجلمركية على املواد 

امل�صتوردة  والآلت  لل�صناعة  الأولية 

التي تثقل كاهل ال�صناعي اإذ ت�صل يف 

بع�س الأحيان اإىل الـ100 األف يورو

 رسم بياني يظهر توّزع المصانع الصناعات المنجمية 
على المحافظات اللبنانية
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و�صندان  الرئا�صي،  الفراغ  مطرقة  بني  ما 

املنطقة  دول  يف  اجلارية  ال�صطرابات 

غري  املنجمية  ال�صناعات  قطاع  يقف 

ركود  يغذيها  تراجع  حال  اأمام  املعدنية 

قطاع الإعمار ب�صكل كبري.

�صهدت  املحلية،  ال�صوق  �صعيد  وعــلــى 

عام  يف  تــراجــعــًا  الأ�ــصــمــنــت  ت�صليمات 

العام  مع  مقارنة   %  8.59 بلغت   2015
يف  الت�صليمات  جمموع  بلغ  حيث   ،2014
مع  مقارنة  طن   5042867  ،2015 عــام 

5516827 طن يف عام 2014.
اأ�صهر عام  الرتاجع قد طاول معظم  وكان 

2015، ففي �صهر كانون الثاين 2015 بلغت 
ن�صبة تراجع الت�صليمات 38.7 %، اإذ �صجلت 

الت�صليمات حجمًا بلغ 263179 طن مقابل 

429939 طن يف كانون الثاين 2014.
 35.3 الــرتاجــع  ن�صبة  بلغت  �صباط  ويف 

حجم   2015 �صباط  �صهر  �صجل  حيث   ،%
مقارنة  طــن   234762 بــلــغ  ت�صليمات 

بـ363176 طن يف �صباط 2014.

اآذار  الت�صليمات تراجعه يف  ووا�صل حجم 

ن�صبة  بلغت  اإذ  اأقــل  بوترية  اإمنــا   ،2015
الت�صليمات  حجم  وبلغ   ،%  2.6 الرتاجع 

مقارنة  اأطنان   405808  ،2015 اآذار  يف 

بـ416946 طن يف اآذار 2014.

اأما يف �صهر ني�صان، فبلغ حجم الت�صليمات 

يف  طــن   501151 مقابل  طــن   413568
بلغت  تراجع  ن�صبة  لي�صجل   2014 ني�صان 

.% 17.4
ويف ايار 2015، بلغت ن�صبة الرتاجع 12 %، 

مقارنة   483364 الت�صليمات  حجم  بلغ  اإذ 

بـ549861 طن يف ايار 2014.

وتابع حجم الت�صليمات تراجعه يف حزيران 

 471998 وبلغ   ،%  11.6 بن�صبة   2015
مقابل 534376 يف حزيران 2014.

وبلغت ن�صبة الرتاجع يف متوز 2015، 3.1 

 408978 الت�صليمات  حجم  بلغ  اأن  بعد   %
مقارنة بـ422226 يف متو 2014.

و�صهد �صهر اآب 2015،  حجم ت�صليمات بلغ 

473989 طن مقارنة بـ475479 طن يف اآب 
.2014

 ،2015 ايلول  يف  الت�صليمات  حجم  وبلغ 

يف  طن  بـ527236  مقارنة  طن   4634828
ايلول 2014، وبلغت ن�صبة الرتاجع 12.1 %.

وكان �صهر ت�رشين الأول 2015، اأول اأ�صهر 

مع  مقارنة  ارتفاعًا  ت�صجل  التي  ال�صنة 

بلغ  اإذ   ،%  4.7 ن�صبته  وبلغت   ،2014 عام 

 ،2015 الأول  الت�صليمات يف ت�رشين  حجم 

يف  طــن   471881 مقابل  طــن   494433
ت�رشين الأول 2014.

يف  ارتفاعه  الت�صليمات  حجم  ووا�ــصــل 

ت�رشين الثاين 2015 بن�صبة بلغت 26.8 %، 

يف  طن   481636 الت�صليمات  حجم  وبلغ 

يف   379630 مقابل   ،2015 الثاين  ت�رشين 

ت�رشين الثاين 2014.

نغمة  على   2015 عام  الت�صليمات  واأنهت 

اإيجابية، حيث �صجلت ارتفاعًا بلغت ن�صبته 

0.6 %، اإذ بلغ حجم الت�صليمات يف كانون 
الأول 2015، 447724 طن مقابل 444926 

طن يف كانون الأول 2014.

صادرات األسمنت
حجر  من  امل�صنوعات  �صادرات  �صهدت 

تراجعًا   ،2015 ــالل  خ واأ�صمنت  جب�س 

اذ   ،%  25.5 بلغ   2014 العام  مع  مقارنة 

دولر  مليون   26.5 ال�صادرات  حجم  بلغ 

عام 2015 مقارنة مع 35.6 مليون دولر 

يف عام 2014.

ال�صادرات  حجم  بلغ  التفا�صيل،  ويف 

 1.9  ،2015 الــثــاين  كــانــون  �صهر  ــالل  خ

دولر  مليون  بـ2.8  مقارنة  دولر  مليون 

تراجعًا  لي�صجل   ،2014 الثاين  كانون  يف 

بلغ 32.14 %.

�صهر  يف  تراجعها  الــ�ــصــادرات  وتابعت 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث   ،2015 �صباط 

2.4 مليون دولر مقابل 3 مليون دولر يف 
�صباط 2014، وبلغت ن�صبة الرتاجع 20 %.

ال�صادرات  حجم  �صجل   ،2015 اآذار  ويف 

بلغ  حيث   2015 ب�صباط  مقارنة  انتعا�صًا 

اإل  دولر.  ماليني   3.1 ال�صادرات  حجم 

اأن هذا النتعا�س مل يكن كافيًا لي�صل اإىل 

والذي   2014 اآذار  يف  ال�صادرات  م�صتوى 

ليبقى  دولر،  ماليني   3.4 بلغ  قد  كــان 

الرتاجع م�صتمراً بن�صبة 8.8 %.

ملف العدد

ركود »اإلعمار« يضعف القطاع:
الصادرات والتسليمات تتراجعان

رسم بياني يظهر حجم صادرات مصنوعات الحجر، الجبس 
واإلسمنت الى تكتالت الدول في عام 2015
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ال�صادران  التقطت  ني�صان،  �صهر  ويف 

اأنفا�صها و�صجلت تقدمًا لفتًا، حيث بلغت 

3.5 ماليني   ،2015 ني�صان  ال�صادرات يف 

يف  دولر  مليون  بـ2.9  مقارنة  دولر 

ني�صان 2014، وبلغت ن�صبة التقدم 20.6 %.

م�صتوى  على   2015 ــار  اأي �صهر  ــاأِت  ي ومل 

 2015 عام  ال�صادرات  عادت  اإذ  الآمــال، 

 ،2014 عام  مع  مقارنة  تراجعًا  لت�صجل 

اإذ   ،%  27.7 الــرتاجــع  ن�صبة  بلغت  حيث 

حجمًا   2015 اأيــار  يف  ال�صادرات  �صجلت 

بلغ 2.6 مليون دولر مقارنة بـ3.6 ماليني 

دولر يف ايار 2014.

الأ�صمنت  �صادرات  عادت  حزيران،  ويف 

لتوا�صل تراجعها، اإذ �صجلت تراجعًا كبرياً 

�صادرات  مع  مقارنة   %  37.5 بلغ  ن�صبيًا 

حزيران 2014، حيث بلغ حجم ال�صادرات 

يف حزيران 2015، 2 مليون دولر مقارنة 

بـ3.2 ماليني دولر يف حزيران 2014.

ولعل �صهر متوز، كان الأ�صواأ على الإطالق 

ل�صادرات م�صنوعات الأ�صمنت التي �صجلت 

%، بعد اأن �صجلت حجم   51.3 تراجعًا بلغ 

مقارنة  دولر  مليون   1.8 بلغ  �صادرات 

بـ3.7 ماليني دولر يف متوز 2014.

 ،2015 اآب  يف  م�صتمراً  الــرتاجــع  وبقي 

حجم  بلغ  حيث   %  32.14 ن�صبته  وبلغت 

ال�صادرات يف اآب 2015، 1.9 مليون دولر 

ويف اآب 2014، 2.8 مليون دولر.

بالأف�صل  يكن  فلم   ،2015 اأيلول  �صهر  اأما 

حجم  يف  كــبــرياً  تراجعًا  اأي�صًا  �صهد  اإذ 

حجم  بلغ  حيث   ،%  41.3 بلغ  ال�صادرات 

ال�صادرات 1.7 مليون دولر مقارنة بـ2.9 

مليون دولر يف اأيلول 2014.

ووا�صلت �صادرات الأ�صمنت تراجعها الكبري 

يف �صهر ت�رشين الول 2015، اإذ �صجل حجم 

دولر  مليون   1.8 قيمته  بلغت  �صادرات 

مقارنة بـ2.7 مليون دولر يف عام 2014، 

وبلغت ن�صبة الرتاجع 33.3 %.

لحت   ،2015 الــثــاين  ت�رشين  �صهر  ومــع 

ال�صادرات  الأمل مع ت�صجيل  بع�س بوادر 

بلغ  حيث   ،%  9.09 ن�صبته  بلغت  ارتفاعًا 

حجم ال�صادرات 2.4 مليون دولر مقارنة 

الثاين  ت�رشين  يف  دولر  مليون  بـ2.2 

.2014
 ،2015 عام  الأ�صمنت  �صادرات  واختتمت 

برتاجع بلغ يف كانون الأول 2015، 25.5 

%، حيث بلغ حجم ال�صادرات 26.5 مليون 
يف  دولر  مليون   35.6 مقابل  دولر، 

كانون الأول 2014.

األسواق الرئيسية
احلجر،  م�صنوعات  �صادرات  حجم  وبلغ 
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ملف العدد

دولر  مليون   26548 والأ�صمنت  اجلب�س 

العربية  الدول  و�صكلت   ،2015 عام  خالل 

اإذ  ــادرات،  ــص ــ� ال لــهــذه  اأ�صا�صية  �ــصــوقــًا 

 16030(  %  60.3 ن�صبته  ما  ا�صتوردت 

العام،  خالل  ال�صادرات  من  دولر(  الف 

لهذة  امل�صتقبلة  الــدول  تكتالت  ر 
ّ
لتت�صد

ال�صادرات.

يف  العربية  غري  الأفريقية  الدول  وحّلت 

ن�صبته  ما  ا�صتوردت  اإذ  الثانية،  املرتبة 

حجم  من  دولر(  الــف   7803(  %  29.3
يف  الأوروبية  الــدول  تلتها  ال�صادرات، 

بلغت  �صادرات  بن�صبة  الثالثة  املرتبة 

% )1575 الف دولر(، وحّلت الدول   5.9
الأمريكية يف املرتبة الرابعة اإذ ا�صتوردت 

ما ن�صبته 3.2 % )868 الف دولر(، فيما 

بلغ حجم ال�صادرات اإىل الدول الآ�صيوية 

غري العربية 165 األف دولر.

ويف التفا�صيل، بلغ حجم ال�صادرات خالل 

 15416  ،2015 عــام  من  الأول  الن�صف 

قائمة  ال�صعودية  وت�صّدرت  دولر  مليون 

امل�صنوعات  ل�صادرات  امل�صتوردة  الدول 

بلغ حجم  واأ�صمنت حيث  من جب�س، حجر 

قطر  تلتها  دولر،  األف   3210 ال�صادرات 

بـ2018 األف دولر، ثم الكويت بـ 1180 األف 

الرابعة  املرتبة  الكونغو يف  دولر. وحّلت 

بحجم �صادرات بلغ 996 األف دولر.

وخالل الف�صل الثالث من عام 2015، بلغ 

مليون   5314 الأ�صمنت  �ــصــادرات  حجم 

املرتبة  على  ال�صعودية  وحافظت  دولر، 

حجم  بلغ  حيث  امل�صتوردة  للدول  الأوىل 

ال�صادرات اإليها 863 األف دولر، كما بقيت 

�صادرات  بحجم  الثانية  املرتبة  يف  قطر 

يف  غانا  وحّلت  دولر.  األــف   838 اإليها 

املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات 

اإليها 531 األف دولر، اأما الكويت فرتاجعت 

اإىل املرتبة الرابعة ب�صادرات بلغ حجمها 

517 األف دولر.
 ،2015 عـــام  ــن  م الــرابــع  الف�صل  ويف 

الدول  �صدارة  مركز  يف  ال�صعودية  بقيت 

اإليها  ال�صادرات  حجم  وبلغ  امل�صتوردة 

على  قطر  حافظت  كما  دولر،  األــف   901
 671 بلغ  �صادرات  بحجم  الثاين  املركز 

الإمـــارات فحّلت  يف  اأمـــا    ــف دولر،  األ

املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات 

اإليها 595 األف دولر، وحّلت �صاحل العاج 

 409 �صادرات  بحجم  الرابعة  املرتبة  يف 

األف دولر.  

ت�شليمات الإ�شمنت خالل عامي 2014 - 2015

التغيير % 2015 2014 ال�شهر

-38.7 263179 429939 كانون الثاين

-35.3 234762 363176 �شباط

-2.6 405808 416946 اذار

-17.4 413568 501151 ني�شان

-12 483364 549861 ايار

-11.6 471998 534376 حزيران

-3.1 408978 422226 متوز

-0.3 473989 475479 اآب

-12.1 463428 527236 ايلول

4.7 494433 471881 ت�رشين اول

26.8 481636 379630 ت�رشين ثاين

0.6 447724 444926 كانون اول

-8.59 5042867 5516827 املجموع

رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات مصنوعات الحجر، الجبس واإلسمنت في عام 2015

رسم بياني يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي 2014 و 2015

جدول يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي 2014 و 2015
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مقابلة

ا�صار مدير الت�صويق يف غدار للمعدات حممد عفيف غدار يف 

تلعب  »ال�رشكة  ان  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث 

خالل  من  احلداثة  �صكة  على  القطاع  و�صع  يف  رياديًا  دوراً 

التي  املنتجات  على  يطراأ  تكنولوجي  تطور  اأي  م�صاركتها 

ال�صباقني يف  اللبنانيني مما يجعلهم  ت�صوقها مع امل�صنعني 

هذا املجال«. 

 Perkins �رشكة  من  خمولة  للمعدات«  »غــدار  ان  اىل  ولفت 

كوادرها  لتدريب  ال�رشكة  هذه  من  جمازين  مدربني  ولديها 

وكوادر عمالئها وا�صدار �صهادات ر�صمية بالنيابة عن �رشكة 

Perkins. ولفت اىل ان »فريق عمل »غدار للمعدات« يف اق�صام 
ز مبهنية عالية اذ يخ�صع ب�صكل م�صتمر لدورات 

ّ
خمتلفة يتمي

تدريبية من متخ�ص�صني«.

عالية،  بحداثة  ز 
ّ
يتمي للمعدات  غدار  »م�صنع  ان  ك�صف  واذ   

لبنان،  يف  فقط  لي�س  املوجودة  امل�صانع  احدث  من  ويعترب 

بل على م�صتوى املنطقة ككل«، لفت اىل ان »احلداثة العالية 

هذا  ان  اذ  القطاع،  يف  العاملة  امل�صانع  بع�س  على  تنطبق 

المر يعتمد على حجم ال�رشكات وادارتها«. 

 غدار جناح القطاع اىل »امل�صاكل امل�صتع�صية التي عانى 
ّ
ورد

منها قطاع الكهرباء يف لبنان على مر �صنوات طويلة، والتي 

جمموعات  ت�صنيع  يف  اقني 
ّ
وال�صب اد 

ّ
الــرو من  ابنائه  جعلت 

زت 
ّ
التوليد الكهربائبة، فاإكت�صبوا اخلربة وان�صاأوا م�صانع متي

باإنتاجيات مرتفعة خولتهم املناف�صة عامليًا. وذلك بال�صافة 

اىل الإمكانيات التجارية والإدارية لل�صناعيني اللبنانيني«.

األسواق الخارجية
ا�صواق  على  لالإنفتاح  خطط  وجود  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

جديدة، ا�صار اىل ان »اآلية العمل يف غدار للمعدات تعتمد على 

احلفاظ على �صقف مبيعات معنّي، ولذلك هي يف  بحث دائم 

منتجات  لإطالق  متوا�صل  بجهد  وتقوم  جديدة  ا�صواق  عن 

جديدة تتما�صى مع التقدم التكنولوجي للقطاع«. 

ال�صواق  يف  التو�صع  على  تعمل  للمعدات  »غدار  ان  واو�صح 

فيها  التي هي موجودة  ال�صواق  تو�صيع  اما عرب  بطريقتني، 

اأ�صال او عرب ا�صتهداف ا�صواق جديدة من خالل امل�صاركة يف 

معار�س وحمالت ت�صويق خمتلفة«.

اخلارجية،  الأ�صواق  يف  لبنانية  مناف�صة  اي  مواجهة  ونفى 

و�صدد ان لكل �رشكة من ال�رشكات موزعينها يف تلك الأ�صواق.

منتجان جديدان
منتجني  موؤخراً  طرحت  للمعدات«  »غــدار  ان  غــدار  وك�صف 

الطاقة  العامل اىل  ال�صوق، تواكب عربهما توجه  جديدين يف 

 غدار: منتجان جديدان يواكبان 
مفهوم »الطاقة الشمسية«

عامًا   30 مدى  على  للمعدات«  »غدار  �شطرّت 

اأبرز  اإحدى  جعلها  بالنجاحات  مليئًا  �شجاًل 

واخلارج،  لبنان  العاملة يف  اللبنانية  ال�رشكات 

وانفتاحها  عملها  جمال  يف  تاألقها  �شاهم  اذ 

كـ»م�شدر  لبنان  �شهرة  تعزيز  الأ�شواق يف  على 

اأ�شا�شي« ل�شناعة جمموعات التوليد الكهربائية 

يف املنطقة واىل حّد ما يف العامل.

ا�شا�شيًا  دوراً  للمعدات«  »ّغدار  عمل  ولطبيعة 

مع  بتكاملها  وذلك  القطاع  هذا  تطوير  يف 

اللبنانيني. كما جعلها عملها كوكيل  امل�شنعني 

ت�شع  لبنان،  الربيطانية يف   Perkins ل�رشكة 

التقنية  كما  والدارية  ال�شتثمارية  طاقاتها  كل 

مبتناول  كما  اللبنانيني  امل�شنعني  مبتناول 

موزعيها ملجموعات التوليد عرب العامل مما جعل 

من جناح هذه ال�رشكات العاملة يف القطاع عاماًل 

ا�شا�شيًا يف جناحها.

غدار للمعدات.. 30 عامًا من الريادة
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البديلة«. وا�صار اىل ان املنتج الول 

عبارة عن منتج هجني يجمع ما بني 

الديزل  على  تعمل  توليد  جمموعة 

وبطاريات وطاقة �صم�صية. ولفت اىل 

جمتمعة  الثالث  املكونات  »هذه  ان 

يف  يــ�ــصــاهــم  هــجــني  نــظــام  ت�صكل 

يقارب  مبا  الوقود  ا�صتخدام  توفري 

يف  النبعاثات  يوفر  كما   ،% الـ60 

اجلو«. واو�صح ان »هذا املنتج يطبق 

خ�صي�صا ل�رشكات الت�صالت«. 

ي�صتخدم  الثاين  »املنتج  ان  وك�صف 

يف امل�صانع الكبرية، وجرى تطبيقه 

تغذي  �صم�صية  طاقة  هناك  حيث  للمعدات،  غدار  م�صنع  يف 

املعمل اىل حد 200 كيلو واط. وتتكامل هذه املنظومة للطاقة 

الكهربائية، بحيث تنخف�س  التوليد  ال�صم�صية مع جمموعات 

ارتفاع  مع  الكهربائية  التوليد  ملجموعات  الت�صغيلية  القوة 

حدة ال�صم�س«. 

واعترب ان »الطلب على هذين املنتجني اجلديدين مرتبط اىل 

حد كبري بتخفي�س فاتورة الوقود مما يخف�س كلفة الإنتاج 

من  ويجعل  التقليدية،  الطاقة  على  املعتمدة  امل�صانع  يف 

اعتماد النظام الهجني خياراً اأن�صب اذ يخّف�س كلفة الإنتاج«.

نحو  ال�صوق  توجه  بدعم  لبنان  م�رشف  مببادرة  غدار  ه 
ّ
ونو

يتيح  والذي  اخل�رشاء«،  »القرو�س  منح  عرب  البديلة  الطاقة 

لأ�صحاب امل�صاريع الراغبني يف التوجه نحو ا�صتخدام الطاقة 

يدعمه  ما  الفوائد،  من  معفية  قرو�س  من  البديلة الإ�صتفادة 

ب�صكل كبري يف تركيب منظومة �صم�صية و�صداد ثمنها من فاتورة 

توليد الكهرباء وبالتايل دون ترتيب اعباء ا�صافيه عليه«.

وك�صف ان »املنتجات ثمرة م�رشوع م�صرتك بني غدار للمعدات 

»غدار  ان  واكد  الأمريكية«.   Alternative Energy و�رشكة 

للمعدات وكما عهدها زبائنها على مدى ثالثون عامًا، حتر�س 

على تلبية زبائنها والوقوف عند حاجاتهم وهي بالتايل قد 

خ�ص�صت فريق دعم تقني حمرتف لهذين امل�رشوعني«.
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اإخوان«  »جبيلي  �رشكة  ان  اىل  واأ�صارت 

هي احد اهم ال�رشكات العاملة يف القطاع 

»على  وقالت:  النجاح.  هذا  �صت 
ّ
كر التي 

اإخوان«  »جبيلي  قدمت  الت�صنيع،  �صعيد 

جودة  م�صتويات  عامًا   40 مــدى   على 

اقامة عالقات  اىل  اذ عمدت  عالية جداً، 

وهي   ،Perkins �رشكة  مع  وثيقة  عمل 

قطاع  يف  العاملية  ال�رشكات  ا�صهر  احد 

�صناعة املحركات والتي تقدم منتجات 

 Leroy somer عالية اجلودة وكذلك مع 

ل�صناعة املولدات«.

مل   Perkins مــع  »الــتــعــاون  وا�ــصــافــت: 

ي�صمل فقط تاأمني حمركات وقطع غيار، 

بل تعدى ذلك لي�صمل »الدعم التقني« يف 

»جبيلي  مهند�صو  يتبادل  العمل،.حيث 

الزيارات   Perkins ومهند�صو  اخــوان« 

واحدث  البتكارات  اخر  على  لالطالع 

امل�صتخدمة  والت�صغيل  ال�صيانة  و�صائل 

رفع  اىل  ادى  ما  وامريكا،  اوروبـــا  يف 

»جبيلي  يف  ال�صيانة  فــريــق  ــاءة  ــف ك

اإخوان«، و�صاهم يف تقدمي خدمات عالية 

اجلودة و�رشيعة لزبائنها«.

ــل  اأوائ مــن  اإخـــوان«  »جبيلي  وتابعت: 

ال�رشكات يف العامل التي دخلت يف نظام 

�رشكة كاتر بيلر لالنتاج

 ،)Caterpillar Production System(

قبل  من  عمل  فريق  زار  مبوجبها  والتي 

�رشكة كاتر بيلر العاملية م�صنع »جبيلي 

جبيلي إخوان .. 40 عامًا من التفاني في خدمة الزبائن
الجبيلي: الثقة بـ»الصناعة« موجودة

التفاين يف خدمة الزبائن على مدى اأكرث من  40 عامًا، جعل »جبيلي اإخوان« اإحدى ال�رشكات الرائدة يف 

قطاع �شناعة املولدات لي�س على �شعيد لبنان فح�شب، اإمنا على �شعيد منطقة ال�رشق الأو�شط،اأفريقيا واآ�شيا.

»جبيلي  حجزت  لها،  ا�شا�شًا  والإلتزام  والنزاهة  ال�شدق  �شكل  مميزة  وخدمات  عمل حمرتف  فريق  فمع   

اإخوان« مركزاً مرموقًا لها يف الأ�شواق املحلية واخلارجية، ولعبت دوراً فّعاًل يف تعزيز الثقة يف ال�شناعة 

اللبنانية التي منت ب�شكل مّطرد خالل ال�شنوات الأخرية. فوفقًا ملديرة العالقات العامة يف �رشكة »جبيلي 

ظاهرة  بربوز  متّثل  بارزاً  وتاألقًا  نوعية  قفزة  لبنان  املولدات يف  �شناعة  �شجلت  اجلبيلي،  داليا  اإخوان« 

التحّول اىل ا�شتهالك املوّلدات املجمعة حمليًا يف م�شاريع مهمة وكبرية بعد ان كانت املولدات املجّمعة 

يف اوروبا وامريكا خارج لبنان هي الأكرث طلبًا على مدى ع�رشات ال�شنوات. ورّدت اجلبيلي هذا النجاح اىل 

اخلربة الكبرية التي اكت�شبتها ال�رشكات العاملة يف القطاع، ا�شافة اىل املهنية والإحرتافية العالية التي 

تظهرها يف عملها وتعاطيها مع زبائنها.
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تتواجد جبيلي إخوان في 

8 بلدان، هي اضافة الى 

لبنان، الكويت،االمارات ، 

أفغانستان، قطر، نيجيريا، 

أوغندا، وغانا

املوّلدات  جتميع  طريقة  م 
ّ
وقي ــوان«  اإخ

رفع  ت�صمن  والتي  مالحظاته  وو�صع 

م�صتوى النتاج وتخفي�س الكلفة.

اإلحتراف في تقديم الخدمات
وا�صارت اجلبيلي اىل انه »منذ انطالقتها، 

ال�صيانة  خدمات  اإخوان«  »جبيلي  اأولت 

وما بعد البيع اأهمية خا�صة، وبناء عليه 

متلك يف لبنان وحده اأكرث من 30 �صيارة 

ل�صمان  الطلب،  حتت  جمهزة  �صيانة  

عمل  اأماكن  يف  اأف�صل  و  ا�ــرشع  خدمة 

واإقامة زبائنها«.

و�صددت على ان »تقدمي الدعم الإحرتايف، 

رئي�صيًا  جزءاً  الأمر،  يتطلب  وحني  اأينما 

تقدمي  يف  اإخــــوان   جبيلي  ــزام  ــت اإل مــن 

املنتجات،  دعم  من  ي�صاهى  ل  م�صتوى 

فروع   5 اإخـــوان  جبيلي  افتتحت  لذلك 

350 موظف  بني   لبنان، يعمل فيها  يف 

اداري  فني ومهند�س«.

توّسع متواصل
�صعيد  »على  انــه  اىل  اجلبيلي  ولفتت 

تــتــواجــد جبيلي  اخلــارجــيــة،  الأ�ــصــواق 

اإخوان يف 8 بلدان، هي ا�صافة اىل لبنان، 

قطر،  اأفغان�صتان،   ، الــكــويــت،المــارات 

يبلغ عدد  اأوغندا، وغانا. حيث  نيجرييا، 

موظفيها 1400  بني اداري فني ومهند�س 

من  كبري  عــدد  مع  تتعامل  ،كما  اي�صا 

الذين يحر�صون يف عملهم على  الوكالء 

البقاء على خطى �رشكة »جبيلي اإخوان« 

جلهة احلر�س على تقدمي اعلى م�صتويات 

الدعم التقني للزبائن«.

اىل  اجلبيلي  لفتت  �ــصــوؤال،  على  رد  ويف 

القطاع  يف  دقيقة  اح�صاءات  وجود  عدم 

ت�صري اىل ح�صة كل �رشكة من ال�صوق، ال 

يف  مرموقًا   مركزاً  اإخوان«  لـ»جبيلي  ان 

الأ�صواق، ل �صيما انها نالت  درع تقديري 

من Perkins  حلجم مبيعاتها املرتفع يف 

ال�صوق الذي فاق 10،000 حمرك يف ال�صنة.

اإخوان«  »جبيلي  �صيا�صة  اأن  على  و�صددت 

ع يف ال�صوق، تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي 
ّ
يف التو�ص

و�رشيع  ــال 
ّ
فع ب�صكل  الزبائن  تلبية  على 

هو  الزبائن  ر�صا  عــدم  ان  منها  اميــانــًا 

املعيار الأ�صا�صي يف تو�صيع �صبكة الزبائن 

او ت�صييقها. واأو�صحت ان »جبيلي اإخوان 

تعمل بكل جدية على تلقي اي �صكوى ت�صل 

من الزبائن وو�صعها مبا�رشة على طاولة 

البحث« للمتابعة و احلل.

واذ اأكدت على ان »جبيلي اخوان« �صارت 

لبنان  يف  املتوا�صل  التو�صع  طريق  على 

واخلارج على مدى اأكرث من اأربعة عقود، 

امــام  تقف  اإخـــوان  »جبيلي  ان  ك�صفت 

خطوة تو�صعية جديدة �صيتم الك�صف عنها 

يف الوقت املنا�صب«.

تعزيز العالقات
التحديات  »ابرز  ان  اىل  اجلبيلي  ولفتت 

�صعوبة  هي  ال�رشكة  عمل  تواجه  التي 

بعد  �صيما  ل  كلفته  وارتفاع  الت�صدير 

اقفال احلدود الربية. ومتنت اجلبيلي على 

املعنيني بذل املزيد من اجلهود لتعزيز 

فكلما  الأخـــرى،  الـــدول  مــع  العالقات 

كانت العالقات مع الدول اف�صل واأقوى 

الأ�ــصــواق  اىل  والــدخــول  التعامل  كــان 

اأ�صهل. وك�صفت يف هذا الإطار، اأن وزارة 

من  موؤلف  وفد  لت�صكيل  دعت  ال�صناعة 

وممثلني  العمل،  وزارة  قبل  من  ممثلني 

وممثلني  ال�صناعيني  جمعية  قبل  من 

يف  ال�صناعيات  ال�صيدات  ــدراء   امل من 

امل�صانع اللبنانية للم�صاركة  يف موؤمتر 

العمل الدويل يف جنيف وهو حدث يهتم 

ال�صعيد  على  العمالة  ظروف  بتح�صني 

ال�صناعي  القطاع  اأن  واأعلنت  العاملي. 

اللبناين �صيكون ممثاًل ب�صخ�صها.

يف  الكهرباء  قطاع  ا�صالح  ان  واعتربت 

لبنان وتاأمني التغذية بالتيار الكهربائي 

�رشراً  اي  يحمل  ل  �صاعة   24 مدى  على 

تخفي�س  ي�صاهم يف  بل  ل  القطاع،  على 

الطلب  يخّف�س  ل  انه  كما  الإنتاج،  كلفة 

وجود  ان  اذ  كبري،  ب�صكل  املولدات  على 

ومقار  ال�رشكات  يف  اإحتياط«  »مــوّلــد 

العمل قانون يجب اإتباعه و�رشط ا�صا�صي 

من �رشوط احل�صول على �صهادات اجلودة.

ويف رد على �صوؤال حول م�صتقبل القطاع 

ان  اجلبيلي  اأكــدت  لبنان،  يف  ال�صناعي 

واذ  موجودة.  ال�صناعي  بالقطاع  الثقة 

اعتربت ان الظروف قا�صية، راأت ان الإ�صم 

الذي بناه القطاع ال�صناعي اللبناين يف 

الأ�صواق ل بد ان ي�صتمر«.
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مقابلة

»ت�صكل  كاعني،  اأدهم  ال�صيد  غروب  لكاعني  العام   للمدير  وفقًا 

ت�صتورد  اإيطاليا حيث  امتداداً مل�صنع بريكري يف  كاعني غروب 

هي  فارقة  بعالمة  وتتميز  الإعمار  قطاع  يف  خا�صة  معدات 

اأنه  واأعلن  اجلــودة.  عالية  اأوروبية  مبوا�صفات  برميم  بريكري 

»نتيجة للخطة التطورية التى تلتزم بها كاعني غروب من �صنة 

اإىل اأخرى دخلت قطاع البلديات وتقوم بت�صنيع مكبات النفايات 

تناف�صية  ميزات  منتجاتها  اأك�صب  ما  عالية جدا  بتقنية وجودة 

كل  و�صعت  غروب  »كاعني  اأن  اإىل  واأ�صار  املحلية«.  ال�صوق  يف 

البلديات حيث توجد  ال�صاحنات يف متناول  خربتها يف جمال 

جمموعة وا�صعة من الآليات الثقيلة مثل )�صاحنة كب�س النفايات، 

�صاحنة تنظيف الطرقات، �صاحنة �صغط ماء وغريها الكثري(. كما 

يقوم فريق متخ�ص�س يف كاعني غروب بتقدمي خدمات ما بعد 

نة 
ّ
بي على  ليكونوا  للزبائن  تدريبية  دورات  يخ�ص�س  اإذ  البيع، 

بكيفية اإ�صتخدام الآلت ومعاجلة اأي طارئ يقع«.

إحترام اإلتفاقيات
د ال�صيد كاعني على اأن ال�صناعة تعترب من اأهم الأعمدة يف 

ّ
واإذ �صد

ازدهار وتنمية الدول حيث ت�صاهم يف ت�صغيل احلركة الدينامكية 

واأ�صار  العام،  الإقت�صادي  امل�صتوى  على  واملحافظة  البالد  يف 

كثرية  »�صعوبات  قائال:  التحديات،  من  عدداً  تواجه  اأنها  اإىل 

تعرت�س م�صرية ال�صناعيني يف لبنان، وياأتي يف طليعتها عدم 

ما  اللبنانية،  احلكومة  مع  املوقعة  لالإتفاقيات  الدول  احرتام 

رة تكاليف باهظة جداً وي�صعف من قدرات 
ّ
د ال�رشكات امل�صد

ّ
يكب

منتجاتها التناف�صية يف الأ�صواق«.

اإىل  الإ�صاءة  اأبراج  واأ�صاف: »تعمل كاعني غروب على ت�صدير 

الأ�صواق العربية، وبحكم اتفاقية تي�صري وتنمية التبادل التجارى 

اإىل الأ�صواق بدون  العربية ميكن دخول هذه الأبراج  الدول  بني 

�رشائب، وهذا ما ل يح�صل يف كثري من الأحيان«. لعدم مراعاة 

التفاقية.

ودعا املعنيني »اإىل متابعة هذه الأمور اإذ اإنها حتمل �رشراً كبرياً 

على ت�رشيف الإنتاج ومن �صاأنها خف�س معدلت الت�صدير«.

ارتفاع كلفة اإلنتاج
د ال�صيد ادهم على اأن ال�صناعة اللبنانية تعاين ب�صكل وا�صح 

ّ
و�صد

من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول املجاورة، ما ي�صّلط 

ظل  يف  �صيما  ول  وتنميته  القطاع  دعم  �ــرشورة  على  ال�صوء 

املناف�صات ال�رش�صة التي يواجهها يف الأ�صواق«. 

الكثريون  يعمل  اإذ  ال�صوق،  يف  فو�صى  حال  وجود  عن  وك�صف 

ال�رشائب،  من  ب 
ّ
التهر لهم  يتيح  ما  القانون  �صقف  ــارج  خ

ال�رشكات  ي�صع م�صري  ما  منخف�صة،  باأ�صعار  منتجاتهم  وطرح 

واملوؤ�ص�صات القانونية على املحك اإذ تقف يف وجه م�صاربات قد 

ت�صعف مبيعاتها ول �صيما يف ظل الواقع الإقت�صادي املرتاجع 

يف لبنان«.

القطاع  دعــم  عــن  املتعاقبة  احلكومات  تغا�صي  وا�صتغرب 

د 
ّ
ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يتمتع بها. و�صد

على  فاعلية  القطاعات  اأكرث  من  هو  ال�صناعي  القطاع  اأن  على 

ال�صعيد الإقت�صادي، ومن �صاأن منوه رفع فر�س العمل املتاحة 

كاعين غروب .. ربع قرن من التمّيز
كاعين: لحماية اإلنتاج المحلي

الإميان بلبنان الوطن، و�شع كاعني غروب على 

 ،1991 عام  ن�شاأتها  فمع  امل�شتمر.  التطور  �شكة 

وجتميع  �شناعة  يف  تاألقت  �رشكة  ق�شة  بداأت 

املعدات اخلا�شة يف قطاع الإعمار والتعهدات يف 

قطاع البلديات، ف�شّطرت �شجاًل مليئًا بالنجاحات 

املتتالية والتطور امل�شتمر.
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يف الأ�صواق واحلد من البطالة وخف�س معدلت الهجرة والتخفيف 

من حدة الفقر«.

خطة إنقاذية
خطة  لو�صع  ال�رشيع  التحرك  �رشورة  على  كاعني  ال�صيد  واأّكــد 

تنقذ القطاع ول �صيما يف هذا الظرف ال�صعب حيث ي�صهد لبنان 

منذ عامني حاًل من عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي، تتزامن وحاًل من 

عدم الإ�صتقرار يف املنطقة طاولت بتداعياتها ال�صلبية الإقت�صاد 

اللبناين والقطاع ال�صناعي اإىل حد كبري.

املعاملة  مبداأ  تطبيق  الإعتبار  بعني  اخلطة  اأخذ  �رشورة  وراأى 

باملثل على ال�صناعات املناف�صة، خف�س اأ�صعار الطاقة، وو�صع 

حماية  كذلك  و  املحلي  الإنتاج  حماية  �صاأنها  من  اإجـــراءات 

و�صع  لي�صمل  ال�صناعة  وزارة  دور  ياأتي  هنا  من  امل�صتهلك، 

الت�صهيالت  وتقدمي  القطاع  هــذا  يف  ال�صناعني  دعــم  �صيا�صة 

الالزمة لتحفيز القطاع اخلا�س على تطوير موؤ�ص�صاته و خطوط 

النتاج وتقلي�س الكلفة املرتبطة به، مبا ي�صاهم يف دفع تناف�صية 

ال�صناعات الوطنية، بالإ�صافة اىل هذا يحتاج القطاع ال�صناعي 

اىل املزيد يف احل�صول على التمويل امل�رشيف بتكاليف منا�صبة 

املوؤ�ص�صات  الت�صهيالت متطلبات  تغطي هذه  ان  اقت�صاديا على 

عى اختالف احجامها.

والأجهزة  الآلت  »�صناعة  اأن  على  د 
ّ
�صد �صوؤال،  على  رد  ويف 

ال�رشكات  تعمل  اإذ  لبنان،  يف  ملمو�صًا  تطوراً  ت�صهد  الكهربائية 

الكهربائية  املولدات  جتميع  على  غروب  كاعني  �صمنها  ومن 

الأ�صواق  ــواب  اب ع 
ّ
�ــرش ما  ــودة،  اجل عالية  عاملية  مبوا�صفات 

اخلارجية اأمامها«.

و�صدد على اأن »توفر التيار الكهرباء على مدى 24 �صاعة ل ي�صعف 

الطلب يف القطاع اإىل حد كبري، اإذ اإن املوّلد يبقى حاجة اأ�صا�صية 

د 
ّ
لكل ال�رشكات واملوؤ�ص�صات وامل�صانع، اإذ يحمي القطاع من تكب

اأي خ�صائر يف حال وقوع عطل  طارئ يف التيار الكهربائي«.

واأ�صار اإىل اأن »توجه ال�رشكات اللبنانية نحو الأ�صواق اخلارجية 

انخف�س  حال  يف  الرتاجع  خطر  من  يقيها  وا�صع،  نطاق  على 

ال�صواق  غزت  قد  اللبنانية  ال�رشكات  اإن  اإذ  الداخلي،  الطلب 

قطاع  �صادرات  احتالل  خالل  من  جليًا  ذلك  ويظهر  اخلارجية 

الآلت والأجهزة الكهربائية املرتبة الأوىل يف حجم ال�صادرات 

اإىل الأ�صواق اخلارجية«.
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والإقت�صاد«،  »ال�صناعة  مع  حديثه  يف 

عن  التحدث  يف  كرنيب  الأ�صتاذ  غا�س 

جمال  دخل   اأنه  يروي  حيث  البدايات، 

وهو  باجتهاده،  حقق  اأن  بعد  العقارات، 

اجلامعية،  الدرا�صة  مقاعد  على  طالب 

جناحًا يف هذا املجال. واعترب اأن درا�صته 

طريق  �صلوكه  يف  �صاهمت  للقانون 

كل  من  بينة  على  جعلته  غذ  ــرتاف  الإح

التفا�صيل القانونية والإدارية، ما جعله 

مو�صع ثقة الزبائن العقاريني.

د على اأنه منذ انطالقته يف العمل مل 
ّ
و�صد

بل  مادي،  هدف  اأي  عينيه  ن�صب  ي�صع 

حتقيقها  ا�صتطاع  معنوية  اأهدافه  كانت 

ثقة  وك�صب  مب�صداقية  العمل  خالل  من 

الزبائن التي تعد اليوم الراأ�صمال الأغلى 

بحوزته.

التي  الثقة  اأن  كرنيب  الأ�ــصــتــاذ  واأكـــد 

�صمحت  العمل،  �صنوات  خالل  اكت�صبها 

حــدود  تخطت  زبــائــن  �صبكة  بخلق  لــه 

لبنان لت�صمل زبائن �صوريني وخليجيني 

الأر�ــس  بقاع  يف  مهاجرين  ولبنانيني 

مع  وطــيــدة  »عالقتي  وقـــال:  وغــريهــم. 

اإىل  منهم  الكثري  مع  رت 
ّ
وتطو الزبائن 

العالقات  هذه  جعلتني  حيث  كبري  حد 

الأمور  من  كثري  لهم يف  مرجعًا  الوثيقة 

الإ�صت�صارية ول �صيما يف الأمور املتعلقة 

العقارية  واملوا�صيع  الر�صمية  بالدوائر 

والقانونية ... اأ�صتطيع اأن اأقول اإن زبائني 

وبع�س  العربية   ــدول  ال بني  يتوزعون 

املغرتبني  وبع�س  الأوروبـــيـــة  ـــدول  ال

Karnib’s Group .. قصة نجاح
عامر كرنيب: ثقة زبائننا رأسمالنا األغلى

)Karnib’s Group (Real Estate & Business Development، بوطنه،  ثقة عامر  كرنيب، مدير 

جعلته يف�شل لبنان على غريه من الدول رغم ما اكت�شبه من خربة يف جمال عمله فيها. در�س املحاماة والعلوم 

ال�شيا�شية، اإل اأنه احرتف العمل يف املجال العقاري. ما بني الوليات املتحدة الأمريكية وبريوت تنقل و�شقل خرباته 

ومناها يومًا بعد يوم، حتى اأ�شبح �شاحب اأحد اأبرز ال�رشكات العقارية العاملة يف »�شوليدير« و�شط مدينة بريوت.

يطول احلديث مع الأ�شتاذ عامر كرنيب، ففيه �شولت وجولت مع من يرف�س و�شط الكثري من النجاحات اأن يعترب 

نف�شه ناجحًا، بل ي�رش على اأنه يف بداية طريق طويلة لنجاح حتتاج اإىل جهد وكد، يف حني تبقى املحافظة على 

ا�شم ال�شخ�س ومكانته و�شط املجتمع هي الأ�شعب.

 يتمتع الأ�شتاذ كرنيب، من دون �شك، مبوا�شفات كثرية جعلته من رّواد الو�شطاء العقاريني العاملني يف �شوليدير، 

فهو الإن�شان املرن، القادر على التحّمل وال�شعي نحو الأف�شل ومالحقة اأهدافه.
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اأمريكا  اإىل  اأفريقيا  قارة  من  اللبنانيني 

ويتواجدون  متنوعة،  اأخرى  بلدان  ويف 

وال�صعودية  الإمــــارت  يف  كبري  ب�صكل 

اإىل  اإ�صافة  عمان،  و�صلطنة  والكويت 

مغرتبني لبنايني و�صوريني متمولني«.

الأ�ــصــتــاذ  ــدث  حت ــوؤال،  ــص � على  رد  ويف 

كرنيب عن جتربته يف ال�صوق الأمريكية 

 ،Michigan Real Estate حيث عمل يف 

اأ�صحاب  بني  عقاري  كوكيل  عمل  كما 

العقارات وامل�صارف. واأ�صار اإىل اأن عمله 

يف ال�صوق الأمريكية اأعطاه خربة كبرية، 

وو�صعه على طريق الإحرتاف.

الأمريكية  العقارية  ال�صوق  اأن  اإىل  ولفت 

للمهنية،  اأكرب  واحرتام  باحرتاف  تتميز 

خالل  من  بالتنظيم  العمل  يت�صم  حيث 

الع�صوائي  الدخول  متنع  التي  القوانني 

لو�صطاء اآخرين على اأي عملية يتم العمل 

عليها، بعك�س ما يح�صل يف لبنان.

اللبنانية  العقارية  ال�صوق  اأن  اإىل  ولفت 

جيدة لكنها تعاين من بع�س الفو�صى، اإذ 

طريق  عن  القطاع  يف  يعملون  الذين  اأن 

ويلحقون  ي�صيئون  وهــم  كــرث،  ال�صدفة 

وفقًا  مهنتهم  ميار�صون  بالذين  ال�رشر 

د 
ّ
و�صد راقية.  واحرتافية  مهنية  لأ�صاليب 

على اأن هذه الفو�صى يف القطاع مزعجة، 

طوال  بني  الذي  الإ�صم  على  احلفاظ  لأن 

�صنوات اأمر �صعب يف ظلها.

يف  عــقــاريــون  و�صطاء  »كوننا  وقـــال: 

هذه  تــاأثــريات  نتجّنب  قــد  �صوليدير، 

يف  الزبون  اإن  اإذ  ما،  حد  اإىل  الفو�صى 

العمل  يف�صل  بــريوت(  )و�صط  �صوليدير 

ة«.
ّ
املهني على الدخول يف متاهات عد

اإذ  ز، 
ّ
ممي �صوليدير  يف  »عملنا  واأ�صاف: 

كل  ي�صم  �صغري،  لبنان  عن  عبارة  اإنها 

الطوائف واجلن�صيات العربية والأوروبية 

الوحيدون  نحن  اأننا  كما  والأمريكية. 

يف  عــقــاريــني  كــو�ــصــطــاء  نعمل  ــن  ــذي ال

�صوليدير 2 حيث توجد عقارات راقية جداً 

ومرتفعة الثمن اإىل حد كبري«.

العالية  املهنية  معايري  »نراعي  وتابع: 

كبري.  ب�صكل  م�صداقيتنا  على  ونحر�س 

اأحافظ  اأن  هي  مهمتي  يل،  فالبن�صبة 

على ما حققته من جناح، فاإذا مل اأ�صتطع 

اأرف�س  واأنا  حظ،  جمرد  جناحي  �صيكون 

ذلك رف�صًا مطلقًا«.

لبنان،  اإىل  عودته  عن  حديثه  اإطار  ويف 

اأنا  ب�صاطة،  »بكل  كرنيب:  الأ�صتاذ  قال 

اأنا ل  اأحب لبنان، ب�صلبياته واإيجابياته. 

اأنكر اأنه مع وقوع النفجارات يف بريوت 

مبعاودة  فّكرت  ال�صابقة  ال�صنوات  يف 

وحبه  الوطن  اإىل  احلنني  لكن  الهجرة، 

فور  عار�صوين  الــذيــن  كــل  رغــم  اأبــقــاين 

جميئي من اأمريكا«.

الرتاجع  اأن  من  الرغم  على  اأنــه  و�ــرشح 

قيمة  يخف�س  عــام  ب�صكل  الإقت�صادي 

العقارات، لكن القيمة العقارية التي تعمل 

عليها Karnib’s Group ل تزال نف�صها.

واإذ �صّدد على اأن للو�صع الإقت�صادي الدور 

الأ�صا�س يف حتديد منحى اأ�صعار العقارات، 

اأن الأمور تختلف نوعًا ما يف منطقة  راأى 

نوع  هناك  حيث  بــريوت(  )و�صط  �صوليدير 

يف  كثرية  معطيات  تدخل  اإذ  التوزان  من 

املعادلة تت�صمن �صعر الأر�س )مرت الهواء( 

وم�صاريف  والت�صطيب  البناء  وتكلفة 

�صاحب  مــن  يتطلب  مــا  املبنى،  �صيانة 

الإعتبار  ياأخذ بعني  �صعراً  اأن ي�صع  العقار 

هذه املعطيات كي ل يقع يف خ�صائر. واأ�صار 

اإىل اأن الو�صيط يوؤدي دوراً �صغرياً ن�صبيًا يف 

عملية حتديد الأ�صعار يقارب الـ10 % فقط 

فيما يتمتع �صاحب العقار بالدور الأ�صا�صي 

اإذ تقارب فعالية دوره الـ50 %.

وتوقع اأن تاأخذ الأ�صعار منحى ت�صاعديًا 

بعد �صهر رم�صان )بداية ف�صل ال�صيف(، 

بحيث ترتفع بن�صبة 10 %، اإذ اإن كثريين 

�صيزورون لبنان بعد ال�صهر الف�صيل ومع 

�صي�صهد  �صك  دون  ومــن  ال�صياح  جمــيء 

العرو�س  بقاء  ظل  يف  انتعا�صًا  الطلب 

وراقية،  اآمنة  منطقة  ف�صوليدير  حمددة، 

والعقارات اأ�صبحت فيها قليلة جداً.

واأكد ان لبنان مرغوب من قبل الأجانب 

اإىل حد كبري، فاليوم 70 % من امل�صاريع 

اجلديدة قد مت بيعها، والـ30 % املتبقية 

قد تباع يف فرتة ق�صرية تقارب ال�صهرين 

للجمهورية.  رئي�س  انتخاب  جرى  ما  اإذا 

وقال: »اأثبتت التجارب اأنه ومع اأي نقطة 

ال�صعيد  على  اإيجابية  ــادرة  ب اأو  �صوء 

ال�صيا�صي يتحرك الطلب، فالو�صع الأمني 

د«.
ّ
حاليًا جي

الأمني  الو�صع  ا�صتقرار  »عدم  واأ�صاف: 

يحمل تداعيات �صلبية كثرية على حركة 

�صلبيًا  اأن لالإعالم دوراً  الطلب، ول �صيما 

يف هذه امل�صاألة اإذ ي�صّخم الأمور اإىل حد 

كبري«.

وو�صف و�صع ال�صوق اليوم بالطبيعي جداً 

النفجارات  هو  يوؤثر  فما  �صوليدير،  يف 

ونفى  اأّثــــرت«.  النفايات  اأزمـــة  وحتى 

الأ�صتاذ كرنيب الأخبار التي تتناول بيع 

باأ�صعار  ال�صعوديني لعقاراتهم يف لبنان 

تتم  بيع  عمليات  »ل  اأن  ــد  واأك بخ�صة، 

رغبة  ب�صبب  تكون  واإن متت  ال�صكل  بهذا 

�صاحب العقار با�صتثمار اأمواله يف مكان 

اآخر اأو لأمور تتعلق باأمور �صخ�صية«.

وقال: »و�صط بريوت هو الأجمل والأف�صل 

يف لبنان ومنطقة ال�رشق الأو�صط، ولذلك 

العقار يف  ل�رشاء  الأف�صل  الوقت  هذا هو 

يف  حمــدود  العر�س  لأن  املنطقة  هــذه 

 Karnib’s« د على اأن
ّ
الوقت الراهن«. و�صد

Group يف خدمتك من ا�صت�صارة جمانية 
اأو لطلب �رشاء اأو بيع �صقة اأو عقار«. ومتنى 

اأن »ينعم لبنان ومدينة بريوت وخا�صة 

و�صط املدينة بالإزدهار والنجاح كونها 

عنوان هذا البلد اجلميل«.

 Karnib’s Group تعمل
كشركة عقارية ضمن 

منطقة سوليدير

Karnib’s Group
Real Estate  
& Business Development
E-mail: amer_karnib@hotmail.com
Call Now: 961 70 867071  
    961 71 867071



Building No. 32 , Sholy Center  - Street No. 8, Sector 1  
Jdeidet 1202 1042, Jdeidet El Metn  P.O.Box 90-1959  - Lebanon
Phone: +961-1-873314  - Fax:+961-1-873315   
email: gulfmed@inco.com.lb
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وفقًا ملدير �رشكة القب�س عبداهلل علي عبداهلل، اأب�رشت »القب�س« 

الطباعية  الكتب وتقدمي اخلدمات  لبيع  1989 كمكتبة  النور عام 

الب�صيطة. ويف عام 1992 وعند ا�صتباب الأمن يف البلد وبدء دخول 

القب�س  و�صعت  لبنان،  يف  احلياة  جمالت  اإىل  احلديثة  تقنيات 

هدفًا مبنيًا على روؤية تتما�صى مع تقدم التقني والفني. وبداأت 

طريقها لتحقيق هذه الروؤية عرب و�صع ا�صرتاتيجية حتديث فني 

ومهني.

اأحــدث  و�صع  يف  اقة 
ّ
ال�صب كانت  »القب�س  اأن  عبداهلل  وك�صف 

اأ�صار  واإذ  الع�رشي.  التطور  زبائنها ملواكبة  املعدات يف خدمة 

اإىل اأن »القب�س لديها املاكينة الطابعة ب�صكل مبا�رش على املواد 

وماكينة احلفر بالليزر على خمتلف املواد والعديد من املعدات 

املميزة«، لفت اإىل اأن »هذه املعدات تتطلب فريق عمل متخ�ص�س 

على  للتدرب  اخلارج  اإىل  موظفيها  تر�صل  جعلها  ما  لت�صغيلها 

كيفية الت�صغيل. وبذلك تكون قادرة على تقدمي اخلدمات املميزة 

على اأف�صل وجه اإىل زبائنها«.

تلم  التي  وال�صعاب  الظروف  كل  »رغم  اأنه  على  عبداهلل  د 
ّ
و�صد

للمحافظة  القب�س  الإقت�صادي عملت  الرتاجع  كل  ورغم  بالبلد 

على م�صتوى تطلعات زبائنها للتطور يف جمال اأعمال الطباعة 

على اأنواعها«.

عليه  �صارت  الذي  نف�صه  النهج  على  زالت  ل  »القب�س  اأن  واأكــد 

عنى بتنفيذ 
ُ
ي ا�صتحداث خط عمل جديد  البداية، حيث جرى  منذ 

والديكور  والإعالنية  الهند�صية  بامل�صاريع  خا�صة  جم�صمات 

كانت  التي  الأ�صغال  بقية  مع  للتكامل  املختلفة  والطباعة 

تنفذها«.

ت�صمح  التي  التجهيزات  ب�رشاء  بداأنا   2004 عــام  »يف  ــال:  وق

من  الديكور  اأعمال  بتنفيذ  املتعلقة  اخلدمات  كل  تقدمي  لنا 

والبالط  واخل�صب  البلك�صي  على  مبا�رشة  وطباعة  ونق�س  حفر 

وال�صرياميك والكرتون املتعرج وغريها من املواد. نتيجة لذلك 

ا�صطرت القب�س اإىل التو�صع يف امل�صاحة التي ا�صتحدثتها لتت�صع 

للمعدات اجلديدة، ومنها ماكينة الراوتر الأمريكية ال�صنع، الليزر 

الأمريكية ال�صنع، الطباعة املبا�رشة الأوروبية ال�صنع وغريها 

الكثري من املاكينات ال�صخمة التي ا�صتقدمت ملواكبة التطور«.

اأن »القب�س« تقدم جمموعة وا�صعة من اخلدمات  وك�صف عبداهلل 

لتلبية احتياجات الزبائن كافة«، وعددها كالتايل:

وبلك�صي  نحا�س  من  عليها  والطباعة  تقديرية  دروع  �صناعة 

وزجاج وغريها.

و  والأملنيوم  والبلك�صي  والفلني  اخل�صب  على  واحلفر  الق�س 

PVC والفوم بورد  وغريها الكثري من املواد لأعمال الديكور 
والدعاية والإعالن.

احلجم  ح�صب  وطول  عر�س  ون�صف  مرت  بقيا�س  ملونة  طباعة 

املطلوب مع اإمكانية الق�س ح�صب ال�صكل املطلوب للطبعة )طبع 

وق�س يف الوقت نف�صه ملون فينيل(.

حفر وق�س بطريقة الليزر جلميع ال�صلع املطلوبة بلك�صي – خ�صب 

– فوم – معادن اإلخ...
اإمكانية ق�س فنيل ملون للدعاية والإعالن والواجهات وخالفه 

»القبس«.. نجاح قوامه الحداثة
عبداهلل: خدماتنا متنوعة

والتقنيات  زبائنها  اإىل  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة 

من  للكثري  مق�شداً  جعلتها  ت�شتخدمها  التي  العالية 

الزبائن املميزين الذين يبحثون عن املهنية والنوعية. 

عملت على مدى 25 عامًا من اأجل تقدمي خدمات الطباعة 

اإنها  وتو�شعت.  منت،  تطورت،  كافة.  باأنواعها  الرقمية 

�رشكة القب�س التي كانت من اأوائل الذين اأدخلوا اإىل جمال 

الطباعة عامل احلا�شب الإلكرتوين ول زالت ال�شّباقة يف 

ا�شتقدام املعدات العالية التقنية.
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بطول وعر�س مميز قيا�صات كبرية تنا�صب طلب الزبون.

فلك�س  اأو  م 
َّ
للواجهات فنيل خمر بقيا�صات كبرية  طباعة ملونة 

والفينيل  الفلك�س  اأنواع  الطباعة على جميع  اإمكانية  م مع 
ّ
خمر

ال�صم�س  عوامل  ل 
ّ
تتحم التي  وغريها  والآرمـــات  لالإعالنات 

وال�صوء وعوامل الطق�س اخلارجية.

الطباعة على اأنواع خمتلفة من القما�س القادر على حتمل عوامل 

لالأعالم  خا�صة  �صتاندات  على  وتركيبها  اخلارجية  الطق�س 

امل�صتعملة لالأندية والفنادق وامل�صابح وغريها اإلخ...

واخل�صب  البلك�صي  ال�صلبة  املواد  جميع  على  املبا�رشة  الطباعة 

بعد  لنا  تتيح  التي  الكثري  وغريها  امل�صلع  والكرتون  واملعادن 

الطبع عليها �صناعة جم�صمات من طاولت و�صتاندات وم�صارح 

وغريها الكثري، اإلخ...

القادر على حتمل عوامل  الفنيل  اأنواع خا�صة من  طباعة على 

على  للرتكيب  املياه  و�صغط  الغ�صيل  وعوامل  اخلارجي  الطق�س 

وال�صيارات  الكبرية  والكميونات  واملعامل  ال�رشكات  �صيارات 

ال�صغرية والآليات كافة.

Mugs  وال Pillow و Puzzle والـ T-shirt الطباعة على

والأدوات الدعائية على اأنواعها واأحجامها كافة.

التغليف اخلا�س املعروف بال�صلوفان من حجم البطاقة ولغاية 

عر�س 1.5 وطول 100 م ما يجعلنا ن�صتطيع حماية اأي طبعة من 

اأي عامل من العوامل.

املنا�صبات  لكل  طباعتها  مع  ال�صتاندات  اأنــواع  جميع  تاأمني 

واملعار�س واملدار�س واجلامعات.

�صناعة الأختام ولوازمها كافة.

وكارت  وفاليرز  بو�صرت  من  اأنواعها  على  التجارية  الطباعة   

فيزيت واإلخ...

 طباعة اأبحاث ومو�صوعات.

)Graphic Design( ق�صم خا�س لالإبتكار والفن

تغليف اأبحاث وكتب فنية ح�صب املوا�صفات املطلوبة للجامعات 

مع اإمكانية الب�صم احلراري.
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ان�صائية  خدمات  بتقدمي  الإ�ــرشاء  زت 
ّ
متي

عالية  مبــ�ــصــتــويــات  عــمــالئــهــا  جلــمــيــع 

اجلــودة  ملعايري  وطــبــقــًا  احلــرفــيــة  مــن 

الإ�ــرشاء  �رشكة  مدير  اأ�صار  اذ  العاملية، 

»ال�صناعة  �صعيتللي يف حديث مع  ح�صن 

والإقت�صاد« اىل ان »ال�رشكة حتر�س على 

تقدمي اعلى م�صتويات اجلودة، عرب فريق 

عمل حمرتف اىل حد كبري، يراقب مراحل 

اىل  املنتجات  ويخ�صع  كثب  عن  العمل 

توجهها  قبل  املختربات  يف  فحو�صات 

اىل امل�رشوع«.

مركز مرموق
فريق  »جدية  ان  على  �صعيتللي  و�صدد 

الإ�رشاء موؤ�ص�صة  العمل املتاأتية من كون 

من  حمرتف  مهني  اداء  ت�صمن  عائلية، 

قبله، ول يعد جناحها اليوم وثقة زبائنها 

الذي  الكبري  املجهود  لذلك  ثمرة  ال  بها 

نبذله ب�صكل متوا�صل يف عملنا«.

وا�صاف: »بعد حرب متوز، نّفذت الإ�رشاء 

اإعــادة  عمليات  ــار  اإط يف  عــدة  م�صاريع 

الإعمار يف منطقة اجلنوب، ومتكنت من 

حجز مركٍز مرموٍق لل�رشكة بني ال�رشكات 

الت�صنيفات  وفق  اذ  القطاع،  يف  العاملة 

ال�رشكات  ــدارة  ــص � يف  ــــرشاء  الإ� تــاأتــي 

العاملة مع الهيئات الدولية«.

خطوات نحو النجاح
وك�صف �صعيتللي ان »ال�صعي نحو الأف�صل 

يف  ال�رشكة  اإ�صم  تكري�س  على  والعمل 

لعملها  معايري  ت�صع  جعلها  الــ�ــصــوق، 

�صمنت جناحها وا�صتمراريتها على مدى 

15 عامًا، اذ حر�صت ال�رشكة على الإلتزام 
وتقدمي  العمل  ودقـــة  الإجنـــاز  ب�رشعة 

موا�صفات قيا�صية، ما �صمح لها بالتو�صع 

اخلر�صانة  جمبل  فــاأنــ�ــصــاأت  والــتــطــور، 

اخرى  بعد خطوة  فيما  لتتخذ  الإ�صفلتية، 

جمبل  باإن�صاء  والــتــطــور  التو�صع  نحو 

اخلر�صانة الإ�صمنتية«.

تطور خالل  الإ�رشاء  عمل  ان  اىل  وك�صف 

�صنوات العمل، لي�صمل:

اإلسراء للتجارة والمقاوالت .. طريقك نحو األفضل
شعيتللي: »مصداقيتنا« أساس نجاحنا

»�رشكة  عا�شتها  التي  تلك  النجاح  على  واإ�رشار  �شمود  ق�شة  هي 

عام  النور  اأب�رشت  التي  فال�رشكة  واملقاولت«،  للتجارة  الإ�رشاء 

2001 منطلقة بخطوات واثقة نحو ت�شجيل جناحات متعددة يف 
قطاع املقاولت، تعر�شت خل�شائر فاقت الن�شف مليون دولر خالل 

حرب متوز.

تلك اخل�شائر، مل تثِن »الإ�رشاء عن متابعة عملها، فباإ�رشار �شديد 

منفذة  عّدة  هيئات  مع  عملها  ووا�شلت  الركام  حتت  من  نه�شت 

وتاألقها يف  على جناحها  بارزة  �شهادات  �شكلت  متعددة  م�شاريع 

جمال عملها.
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)طبقات  الطرق  تاأهيل  م�صاريع  تنفيذ 

التاأ�صي�س والإ�صفلت( والتخطيط، واجل�صور 

والإنفاق من خالل كادر فني متخ�ص�س، 

واملعدات  الآليات  من  العديد  اىل  ا�صافة 

الثقيلة التي توؤهلها لتنفيذ امل�صاريع

الطرق  من  امل�صاريع  من  العديد  تنفيذ 

الرئي�صية وم�صاريع الإفراز والتخطيط

بالإ�صافة  الطرق وتاأهيلها  �صق  م�صاريع 

اىل جدران الدعم واجل�صور

التحتية من  البنية  اعمال  تنفيذ م�صاريع 

�صبكات وخزانات مياه ال�رشب واملجاري 

ال�صحية ومياه الأمطار والأنفاق ا�صافة 

الأعمال  وخمتلف  البناء  م�صاريع  اىل 

باملباين  اخلا�صة  واملدنية  الإن�صائية 

خالل  من  واملدار�س  والتجارية  ال�صكنية 

ق�صم فني خمت�س

احلــديــديــة  املــنــ�ــصــاآت  مــ�ــصــاريــع  تنفيذ 

ــاكــل احلــديــديــة  ــي ــه كــاجلــمــلــونــات وال

وامل�صقفات واملالعب الريا�صية

�س 
ّ
كر الإ�ــــرشاء  »جنــاح  ان  على  و�ــصــدد 

املجال  واأف�صح  ال�صوق،  يف  م�صداقيتها 

يف  امل�صاريع  من  عدد  تنفيذ  يف  اأمامها 

�صواء،  حد  على  واخلا�س  العام  القطاع 

حيث وقعت عقود عمل مع وزارة الأ�صغال 

اللجنة  �صنفتها  التي  والنقل  العامة 

الدرجة  يف  فيها  للمقاولني  املخت�صة 

الــوزارات  من  غريها  اىل  اإ�صافة  الأوىل، 

وال�رشكات«.

تراجع إقتصادي
واذ ا�صار �صعيتللي اىل ان »قطاع الإعمار 

بالرتاجع  كبري  حد  اىل  تاأثر  واملقاولت 

حيث  لبنان،  ي�صهده  الــذي  الإقت�صادي 

حجم  تــراجــع  اىل  ــاءات  ــص ــ� الإح ت�صري 

 ،»2015 عام  خالل  الإ�صمنت  ت�صليمات 

�صدد على ان »هذا الأمر لن يثني الإ�رشاء 

عن متابعة دورها الريادي يف ال�صوق«.

هذا  يف  ال�صمود  اىل  »ال�رشكات  ودعــا 

لإ�صتمراريتها  ان  اذ  ال�صعب،  الــظــرف 

اأهمية كبرية على ال�صعيدين الإقت�صادي 

الظروف  »نعم،  وقــال:  والإجــتــمــاعــي«، 

�صعبة لكن النهو�س بلبنان يبقى واجب 

على كل موؤ�ص�صة و�رشكة عاملة يف ال�صوق، 

والإ�رشاء لن تكون ال احد هذه ال�رشكات. 

واجهتها  كثرية  حتديات  تخطت  فكما 

على مر �صنوات العمل، �صت�صتمر على هذا 

خدماتها  جــودة  على  حمافظة  الطريق 

واعلى معايري الإلتزام مع زبائنها«.

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  �صعيتللي  واعــرب 

فرتة  خالل  متكنت  التي  الإ�ــرشاء،  �رشكة 

قيا�صية من بناء ا�صمًا قويًا يف ال�صوق، قد 

الأحداث  تفر�صها  حتديات  ظل  يف  يهتز 

ل  تاأكيد  بكل  لكن  ولبنان  املنطقة  يف 

ــرشاء  »الإ� قائاًل:  وختم  ينك�رش.  او  يلني 

املزيد  وت�صجيل  الأف�صل  نحو  م�صتمرة 

روؤية  وفق  نعمل  فنحن  النجاحات،  من 

حمددة ونتطلع اىل اهداف طموحه ن�صري 

باإجتاهها بخطى واثقة«.

تحرص شركة اإلسراء على 

تقديم اعلى مستويات 

الجودة، عبر فريق عمل 

محترف الى حد كبير، يراقب 

مراحل العمل عن كثب 

ويخضع المنتجات الى 

فحوصات في المختبرات
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 kam Power عمل  �صاهم  �صك،  دون  من 

زبائنها  مــع  متينة  عــالقــات  بناء  يف 

طريق  تعبيد  يف  والتعاون  الثقة  قوامها 

 kam د مدير �رشكة
ّ
النجاح اأمامها، اإذ �صد

مع  حديث  يف  املــكــاري  كامل   Power
»ال�صناعة والإقت�صاد« على اأن »القيمني 

على ال�رشكة موؤمنون باأن جناح زبائنها 

ال�رشكة،  جناح  بناء  يف  اأ�صا�صية  ركيزة 

وبالتايل ل يوفرون اأي جهد اإل ويبذلونه 

ال�صوائب  من  خاٍل  منتج  تقدمي  اأجل  من 

يحوز على ثقة امل�صتهلك ور�صاه«.

ب�صكل  تواكب   kam Power« اأن  وك�صف 

جمــال  يف  حــا�ــصــل  تــطــور  كــل  م�صتمر 

التي  املعار�س  ــارة  زي عرب  �صناعتها 

يوؤدي  ما  العامل،  دول  خمتلف  يف  تقام 

حــاجــات  مــواكــبــة  يف  اأ�ــصــا�ــصــيــًا  دوراً 

كما  املحلية  ال�صوق  يف  ومنوها  ال�صوق 

اخلارجية«.

المنافسة
املناف�صة  حــول  ــوؤال  ــص � على  رد  ويف 

اأن  مكاري  راأى  ال�صوق،  يف  املــوجــودة 

�صحي،  اأمر  ال�صوق  يف  املناف�صة  »وجود 

وقد ت�صكل دافعًا لل�رشكات لتقدمي الأف�صل 

املرافقة  واخلدمات  املنتجات  لناحية 

لها«. ولفت اإىل اأن »Kam Power تواجه 

على  املحافظة  عــرب  املناف�صات  هــذه 

م�صتويات اجلودة التي تقدمها«.

نويل  ال�رشكة،  عمل  انطالق  »منذ  وقال: 

كبرية،  اأهمية  اجلـــودة  معايري  �صبط 

وهذا ما �صمح لنا بالتوجه نحو الأ�صواق 

اخلارجية ول �صيما العربية والأفريقية«.

م�صتقبل القطاع

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  املكاري  ــرب  واأع

وتو�صع  منــا  الـــذي  ال�صناعي  القطاع 

احلكومة  ودعــا  �صعبة.  جد  ظــروف  يف 

مواجهة  يف  ال�صناعيني  مــــوؤازرة  اإىل 

الأزمــات  تفر�صه  الــذي  ال�صعب  الواقع 

اأن  وراأى  واملنطقة.  لبنان  يعي�صها  التي 

مفر  ل  امر  ال�صناعي  بالقطاع  الإهتمام 

منه، فلبنان اليوم ي�صتقبل كمًا هائاًل من 

املنتجات امل�صتوردة والتي تعد يف كثري 

اللبنانية  الأحيان مناف�صة لل�صناعة  من 

فوات  قبل  معاجلته  من  بد  ل  اأمر  وهذا 

الأوان.

ودعا احلكومة اإىل »دعم ال�صناعيني يف 

ا�صا�صية  ركيزة  ال�صناعة  اإن  اإذ  لبنان«، 

ال�صناعة  فقوة  اللبناين،  الإقت�صاد  يف 

فوائد  له  وحتمل  لالإقت�صاد  قوة  تعطي 

وزيادة  الأ�صواق  على  انفتاح  من  كثرية 

يف مدخرات الدولة. 

خطة سريعة
تبني  »الدولة  على  انه  املكاري  وراأى 

خطة �رشيعة تن�صط فيها وزارة ال�صناعة 

تزور  عمل  جلنة  تاأليف  عرب  ميدانيًا، 

وتوليهم  امل�صانع وتقف عند هواج�صهم 

وحتــاول  مل�صاكلهم  الـــالزم  الإهــتــمــام 

خطوات  لأي  ـــالزم  ال التمويل  تــاأمــني 

العمل  تو�صيع  �صاأنها  من  تتخذها  قد 

هناك  »اليوم،  وقــال:  امل�صانع.  وتنمية 

قرو�س مي�رشة لكنها ل تلبي الطموحات 

عليها  احل�صول  �ــرشوط  كــون  املطلوبة 

قد تكون �صعبة. كما على احلكومة دعم 

املنتجات  قــدرات  لرفع  الإنــتــاج  تكلفة 

ي�صمن  مــا  وهــو  التناف�صية  اللبنانية 

�صمودها خالل املعارك التناف�صية«.

و�صدّد امل

نحو الأف�صل طموح ل ميوت، وبالرغم من 

كل امل�صاعب �صنبقى م�صتمرين و�صنعمل 

على تخطي كل التحديات ».

kam Power .. تطور مستمر
مكاري: لدعم الصناعة

م�شتندًة اإىل خربة كبرية اكت�شبتها عرب عملها يف جمال الإ�شكمانات، 

طريق   kam Power �شلكت  ال�شناعي  بالقطاع  عميقة  معرفة  واإىل 

التو�شع عام 2005 لتدخل �شناعة املولدات من بابها العري�س مقدمة 

اإنتاجًا ذا جودة عالية ومتانة كبرية.

 kam Power القيمون على

مؤمنون بأن نجاح زبائنها 

ركيزة أساسية في بناء 

نجاح الشركة، وبالتالي ال 

يوفرون أي جهد إال ويبذلونه 

من أجل تقديم منتج خاٍل 

من الشوائب يحوز على ثقة 

المستهلك ورضاه
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 Master Group Holding ملدير  وفقًا 

التقدم  متابعة  �صكلت  ــراعــي،  ال فــادي 

وال�صعي  م�صتمر  ب�صكل  التكنولوجي 

املتوا�صل لإبتكار خدمات بهدف التعامل 

مع اأكرب �رشيحة ممكنة من الزبائن �صببًا 

 Master Group ا�صتمرارية  يف  اأ�صا�صيًا 

Holding وتو�صعها.
وقال: »نعمل ب�صكل م�صتمر على تتبع كل 

جديد يف عامل التكنولوجيا التي تدخل يف 

�صلب عملنا، كما نعمد اىل ا�صترياد املواد 

�صناعتنا  يف  ن�صتخدمها  التي  الأولــيــة 

نتقدم  جعلنا  وهــذا  ال�صوق.  يف  لبيعها 

ع 
ّ
تنو حيث  المـــام  اىل  كبرية  خــطــوات 

وتقدمي  وال�صناعة  التجارة  بني  عملنا 

اخلدمات«.

وجمــالتــه  ع 
ّ
مــتــنــو »عملنا  وا�ـــصـــاف: 

الطباعة  اعــمــال  بــني  ــوّزع  ــت ت مــتــعــددة 

الآرمــات  �صناعة  انواعها،  على  الرقمية 

ويف  انواعه.  على   Plexiوالـ  Standsوالـ

اطار اخلدمات، نعمل على تاأجري �صا�صات 

خا�صة باملنا�صبات، كما نعمل يف تلبي�س 

.»Alco bondالـ

وكالء  نحن  التجاري  ال�صق  »يف  وتابع: 

لعدد من ال�رشكات، حيث نقوم ببيع مكنات 

كما   ،LED و�صا�صات  الرقمية  الطباعة 

نبيع كل املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعة 

مكنات الطباعة الرقمية والآرمات. و�صدد 

ال�رشكة  قــدرات  رفع  التنوع  هذا  ان  على 

تكلفة  خّف�س  اذ  كبري  حٍد  اىل  التناف�صية 

الإنتاج، وجعلها قادرة يف احيان كثرية 

وتقدمي  ارباحها  هام�س  ت�صييق  على 

ا�صعار اف�صل للزبائن«.

ال تراجع
يف  التعدد  »هــذا  ان  اىل  الــراعــي  ولفت 

 Master Group Holding   اخلدمات حمى

ال�صعبة  الأزمــــة  ظــل  يف  ــع  ــرتاج ال مــن 

ففي  اللبناين.  الإقت�صاد  ي�صهدها  التي 

اأزماته،  ا�صواأ  احد  القت�صاد  ي�صهد  حني 

Master Group Holding منوها  توا�صل 

ال�صوق  يف  التو�صع  عملية  بعد  وتو�صعها 

الداخلية.

 Master Group Holding اأن  اىل  وا�صار 

العاملية  ال�رشكات  ثقة  مو�صع  اأ�صحت 

تعمل  حيث  اللبنانية،  ال�صوق  يف  العاملة 

كما   ،LG و   SAMSUNG �رشكتي  مع 

عاملية  ل�رشكات  مناق�صات  عدة  ربحت 

.Hawawi تاأتي يف طليعتها

تقدمها  التي  اخلدمات  »جودة  ان  وك�صف 

والإحرتافية   Master Group Holding
لها  �صمحت  عملها  يف  تظهرها  الــتــي 

بالتوجه اىل الأ�صواق اخلارجية حيث تعمل 

يف العراق مع القطاعني العام واخلا�س«.

 Holding  Master Group ان  واعــلــن 

يف  جديدة  منتجات  طرح  ب�صدد  لي�صت 

الأخريتني  ال�صنتني  يف  انها  اذ  الأ�صواق، 

اخلدمات،  من  خمتلفة  جمموعة  طرحت 

تطمح على الرتكيز عليها واحرتاف العمل 

بها قبل الدخول يف جمالت جديدة«.

رضا تام
احلفاظ  كيفية  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

اأداء  يف  العالية  املهنية  امل�صتويات  على 

انطالقًا  انــه  الــراعــي  ــد  اأك العمل،  فريق 

الب�رشي  الكادر  دور  باهمية  اإمياننا  من 

دقيق  ب�صكل  نعمل  ال�رشكة،  جنــاح  يف 

توّفر  من  ونتاأكد  الكادر  هذا  انتقاء  على 

املعايري املطلوبة قبل توظيف اي خربات 

جديدة«.

نحو  م�صتمراً  �صيبقى  العمل  ان  واأكـــد 

املتعددة  التحديات  رغــم  على  الأف�صل 

التي تواجهها يف ظل الرتاجع الذي ي�صهده 

هذه  اأبــرز  ان  واعترب  اللبناين.  الإقت�صاد 

التي  ال�صيولة  �صح  يف  يتمثل  التحديات 

الأخرية  الآونــة  يف  ال�رشكات  منه  تعاين 

الأ�صواق.  يف  �صلبيًا  موؤ�رشاً  يعترب  والذي 

ر�صاه  عن  معربًا  حديثه،  الراعي  وختم 

 Master �صلكته  الذي  امل�صار  على  التام 

Group Holding منذ تاأ�صي�صها، على رغم 
والتي  واجهتها  التي  الكثرية  ال�صعوبات 

كان لها تاأثريات �صلبية كثرية عليها.

Holding  Master Group .. إحتراف في األداء
الراعي: تعدد خدماتنا يقينا التراجع

 Master �شارت  امل�شتمر،  التطور  طريق  على 

�رشكاتها  وجمموعة   Group Holding
ووكالتها على مدى  عامًا، فبعد ان اب�رشت 

النور عام ، �شهدت حمطات كثرية من التو�شع 

يف تقدمي اخلدمات والإنفتاح على الأ�شواق.

 Master تقدمها  التي  اخلدمات  تعدد  �شاهم 

Group Holding يف تو�شيع �رشيحة زبائنها 
مرموقًا  مركزاً  لنف�شها  لتحجز  كبري،  حد  اىل 

العاملة يف جمال  ال�رشكات  بني  ال�شوق  يف 

الطباعة الرقمية و�شناعة الآرمات.

مقابلة
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والتطور  ال�صوق  �صك، قادت مواكبة  دون 

التاألق  اإىل  ال�رشكة  ال�صرياميك  عامل  يف 

ال�صوق.  يف  لها  مــرمــوٍق  مكان  وحجز 

وتعمل »�صالمة �صرياميكا« با�صتمرار على 

تقدمي اأجود اأنواع ال�صرياميك اإىل زبائنها، 

من خالل ح�صولها على وكالت من بلدان 

وال�صني  واإيطاليا  كاإ�صبانيا  خمتلفة 

�صالمة  مدير  ولفت  وال�صعودية.  وم�رش 

اإن  اإىل  �صالمة   - حمود  حممد  �صريميكا 

حيازتها  خالل  من  �صرياميكا  »�صالمة 

والــزيــارات  الــوكــالت  مــن  العديد  على 

عملها  فريق  بها  يقوم  التي  املتوا�صلة 

اإىل املعار�س تواكب عن كثب كل تطور 

يح�صل يف عامل �صناعة ال�صرياميك، كما 

جداً  وا�صعة  مروحة  الزبون  اأمــام  ت�صع 

من ال�صرياميك قادرة على تلبية حاجاته 

مهما اختلفت وتنوعت«.

خربة  �صرياميكا  ل�صالمة  اأن  على  و�صّدد 

جمال  يف  قرن  الربع  تقارب  تكاد  طويلة 

التاأكد من  على  قادرة  يجعلها  ما  عملها، 

تطرحها  التي  املنتجات  جودة  م�صتويات 

اأن »�صالمة �صرياميكا  واأو�صح  ال�صوق.  يف 

ــمــاء عــريــقــة يف عــامل  ــص ــع اأ� تــتــعــامــل م

 versache، Roberto اأمثال  ال�صرياميك 

.»Cavali، Nexos

خطوات توسعية
وك�صف �صالمة اأن »�صالمة �صرياميكا تقف 

تعمل  اإذ  متعددة،  تو�صعية  خطوات  اأمــام 

على افتتاح مركز جتاري يف �صيدا ي�صم 

اأدوات  ال�صرياميك،  منتجات  اإىل  اإ�صافة 

�صحية، مطابخ، ومفرو�صات«.

ل�صالمة �صرياميكا  اأن »فرعًا جديداً  واأعلن 

 2016 ــام  ع نهاية  قبل  الــنــور  �صيب�رش 

مبوقعه  ز 
ّ
و�صيتمي الفيل،  �صن  منطقة  يف 

التجار  من  لقربه  نظراً  ز 
ّ
املمي اجلغرايف 

الذين قد يبنون عالقات عمل قوية معه«.

تنفتح  �صرياميكا  »�صالمة  اأن  اإىل  ولفت 

عمل  فــريــق  عــرب  املحلية  ال�صوق  على 

ويطلع  ال�صوق  يف  التجار  مع  يتوا�صل 

ــل يف  ــدخ عــلــى املــ�ــصــاريــع اجلــديــدة وي

يف  اأف�صح  »هــذا  اأن  واعترب  مناق�صات«. 

املجال اأمام �صالمة �صرياميكا لتكون لها 

ح�صة جيدة من ال�صوق، كما للتعامل مع 

يف  فاعل  دور  ذات  وموؤ�ص�صات  �رشكات 

ال�صوق اللبنانية«.

الأ�ــصــواق  �صعيد  عــلــى  »اأنــــه  واأو�ـــصـــح 

عرب  �صرياميكا  �صالمة  تعمل  اخلارجية، 

مكاتب متواجدة يف بلدان متعددة اأوروبية 

وعربية، كما تتعامل مع عدة جتار ورجال 

اعمال يف عدة بلدان يف افريقيا مع وجود 

�صالة عر�س يف جزيرة مالبو مع �رشيك 

لها هناك«.

عدم االستقرار
ولفت �صالمة اإىل وجود جمموعة كبرية من 

�صرياميكا،  �صالمة  عمل  تواجه  التحديات 

الأمني  ال�صتقرار  وياتي يف مقدمها عدم 

وال�صيا�صي يف لبنان، الذي يحمل تداعيات 

اإىل  كبرية على الإقت�صاد اللبناين«. ولفت 

الدعم  غياب  هو  �صوءاً  الأمور  يزيد  ما  اأن 

القطاعات  هموم  عن  الــدولــة  وتغا�صي 

الإقت�صادية  وحماولة معاجلتها«.

الكثري  عليه  ع 
ّ
ي�صي لبنان  اأن  وراأى 

النهو�س  �صاأنها  من  التي  الفر�س  من 

�صيما  ول  كبري،  حــد  اإىل  باقت�صاده 

مــن خــالل املــزيــد مــن الإنــفــتــاح على 

ي�صاهم  الذي  الأمــر  العاملية،  الأ�صواق 

يف خلق حال اإقت�صادية متينة وقوية. 

الــذكــاء  عنهم  يــعــرف  فاللبنانيون 

وهــم  ـــادرة،  املـــب وروح  والــ�ــصــجــاعــة 

بانفتاحهم اأكرث على الأ�صواق العاملية 

اإىل  حتمل  اأكـــرث  جنــاحــات  ي�صجلون 

اقت�صاد لبنان اإيجابيات كثرية.

سالمة سيراميكا .. 23 عامًا من التطور والتوسع 
سالمة: فرعان جديدان قريبًا

مقابلة

التطور  طريق  على  عامًا،   23 مدى  على  �شرياميكا  �شالمة  �شارت 

والتو�شع، فال�رشكة التي اب�رشت النور يف عام 1993 كاأحد املحال 

ال�شغرية يف بريوت، منت وتطورت وتو�شعت لتخدم زبائنها عرب 4 

فروع يف لبنان ومكاتب متعددة يف الأ�شواق اخلارجية.
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جهود كبرية تبذل، حلجز مكان مرموق يف ال�صوق 

العاملة يف  ال�رشكات  لـGSS International  بني 
  GSS International جمال �صناعتها، اذ �صدد مدير ق�صم التطوير يف

علي غدار اىل ان ال�رشكة ت�صري وفقًا خلطة تهدف اىل تو�صيع �صبكة 

زبائنها يف لبنان واخلارج. واعلن ان ال�رشكة توّزع انتاجها اليوم 

يف الأ�صواق اللبنانية والأفريقية، وتعمل على الإنفتاح على ا�صواق 

جديدة يف العراق و�رشق افريقيا«.

تنمية السوق
وقال غدار: »مع انطالق عمل ال�رشكة و�صعنا خطة عمل تت�صمن 

عدة اهداف، يبقى اهمها تنمية ال�صوق الذي �صي�صمح لل�رشكة بتقدمي 

خدماتها لعدد اكرب من الزبائن، وبالتايل يبقيها على �صكة النمو 

و التطور.

كيان   GSS International اعطت  اجلديدة  »الإنطالقة  وا�صاف: 

 Ghadco الأم  ال�رشكة  عن  عملها  ا�صتقاللية  واأمنت  بها،  خا�س 

Steel، وكعام اول ا�صتطيع ان اقول ان التغيري الذي حملته النقلة 
النوعية التي ا�صتحدثناها فاقت التوقعات«.

ميزات تنافسية
مباين  �صناعة  من  اعمالها  طــورت  قد  ال�رشكة  ان  غــدار  و�ــرشح 

وم�صتودعات حديدية اىل ا�صتالم م�صاريع ت�رشف عليها من الفها 

امل�رشوع  او  املبنى  وتركيب  ت�صنيع  اىل  تعمد  حيث  يائها،  اىل 

باطون  اعمال  من  بالبناء  املتعلقة  الأعمال  بكافة  والإهتمام 

وكهرباء، وهذا ما يعطي عملها ميزات تناف�صية«.

هو   GSS International عليه  حتر�س  ما  »جل  ان  على  و�صدد 

جودة  م�صتويات  على  واحلفاظ  بتعهداتها،  والإلتزام  امل�صداقية 

عالية و �رشعة يف الت�صليم«.

مع  العالقات  اف�صل  بناء  تويل   GSS International ان  وك�صف 

حاجاتهم  ادراك  على  كبري  ب�صكل  فتعمل  كربى،  اهمية  زبائنها 

وتلبية ما يطلبونه بطريقة عمل حمرتفة ومهنية«.

فوضى القطاع
واعترب غدار ان هناك عدة حتديات تواجه 

ياأتي  و  ال�صناعية  ال�رشكات  كافة  عمل 

للقطاع  احلكومة  دعم  غياب  طليعتها  يف 

غري  الغياب  هذا  ا�صتغرب  واذ  ال�صناعي. 

املربر، دعا جميع ال�صناعيني اىل ال�صمود 

ي�صهدها  التي  ال�صعبة  الظروف  هذه  يف 

الكثرية  وال�صطرابات  اللبناين  القت�صاد 

يف املنطقة والتي تطال بتداعياتها ال�صلبية 

القطاعات الإقت�صادية كافة«.

وراأى انه من املهم يف هذا الظرف، احلفاظ 

ال�رشكات  حققتها  التي  النجاحات  على 

اهبة  على  والبقاء  ال�صابقة  ال�صنوات  يف 

ال�صتعداد ملواكبة تطور حاجات ال�صوق مع اإنتهاء تلك الظروف. 

ولفت اىل ان اأكرث ما يثري القلق يف هذه الفرتة هو حالة الفو�صى 

العمل  اىل  لي�س �رشكات  و  اأفراد  يعمد  القطاع، حيث  التي ت�صيب 

 مقومات وطرح 
ّ

والدخول اىل ال�صوق ب�صكل غري قانوين و بدون اي

تكون  قد  امل�صاربات  من  نوع  يخلق  ما  جــداً.  منخف�صة  اأ�صعار 

النوعية  حيث  من  ككل  القطاع  و  الزبون  على   �صيئة  نتائجها 

وامل�صتوى، اذ اأّن منتجات هوؤلء الأفراد ل تتمتع باجلودة املطلوبة 

وبالتايل ت�صيء اىل �صمعة ال�صناعة اللبنانية وتزعزع الثقة بها.

 GSS �رشكة  اإّن  حيث  بامل�صتقبل،  تفاوؤله  عــن  ــدار  غ واأعـــرب 

International تتعهد باأن يكون �صعارها اإىل زبائنها:
.Safety، Safety، Safety. Quality. Cost. Timing

 GSS International .. تسلك طريق التوسع
غدار: اإليجابيات كثيرة

مت�شلحة بخربة ثالثون عامًا يف عامل �شناعة 

انطلقت  احلديدية،  واملباين  امل�شتودعات 

�رشكة GSS International  يف ال�شواق 

اللبنانية واخلارجية مقّدمة �شلة متكاملة من 

اخلدمات لزبائنها ت�شمن ر�شاهم وتبقي على 

ثقتهم وولءهم لل�رشكة التي عرفوها منذ اكرث 

من ربع قرن.

 GSS جل ما تحرص عليه

International هو 

المصداقية واإللتزام 

بتعهداتها، والحفاظ على 

مستويات جودة عالية 

وسرعة في التسليم
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ّ

كرمي العزيز  عبد   Secutech مدير  واكد 

يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد« اىل 

زت 
ّ
ان امل�صاريع التي نّفذتها ال�رشكة متي

التقنيات  وجـــودة  التنفيذ  يف  بالدقة 

اىل   Secutech تعمد  اذ  امل�صتخدمة، 

عرب  واملعدات  التقنيات  احدث  ا�صتقدام 

يف  تاأتي  عاملية  �رشكات  مع  تعاملها 

.Sumsung طليعتها �رشكة

اطــار  ويف   Secutech« ان  على  و�ــصــدد 

�صعيها نحو الأف�صل، تعمل ب�صكل دائم على 

�صحة  من  للتاأكد  املنّفذة  امل�صاريع  تقييم 

ان  واكــد  العمل«.  فريق  واداء  العمل  اآلية 

»Secutech حتر�س على نيل اعلى م�صتوى 

مــن ر�ــصــا الــزبــائــن وبــنــاء عــالقــات ثقة 

حيث  ذلك  يف  جنحت  وقد  معهم،  وتعاون 

تلعب يف كثري من الأحيان دوراً ا�صت�صاريًا 

خدمتهم  يف  امكاناتها  كل  وت�صع  معهم 

ال�صاعة،  مــدار  على 

فت�صارع اىل تكري�س 

بالأمان  �صعورهم 

تعاملها  من خالل 

معهم«.

منافسة قوية
يف  قوية  مناف�صة  وجود  اىل   

ّ
كرمي ولفت 

�صغري  بلد  لبنان  ان  �صيما  ل  ال�ــصــواق 

يف  ز 
ّ
التمي ان  اىل  وا�صار  ق، 

ّ
�صي و�صوقه 

الذي  هو  امل�صاريع  تنفيذ  ويف  اخلدمة 

التناف�صية   Secutech قــدرات  من  يرفع 

على  ا�صتمراريتها  وي�صمن  الأ�صواق  يف 

»الأ�صواق  ان  اىل  وا�صار  الطويل«.  املدى 

يف لبنان يف حال تراجع �صبه دائمة، ال 

عملها  يف  متيزها  ونتيجة   Secutech ان 

الذي بنى لنا �صيتًا ح�صنًا وا�صمًا قويًا يف 

ال�صوق �صجلت ارقام جيدة يف عام 2015«.

نحو  تو�صعت   Secutech« ان  واعــلــن 

الأفريقية  �صيما  ل  اخلارجية  الأ�ــصــواق 

كما  هــنــاك،  م�صاريع  عــدة  تنفذ  حيث 

الراغبني  املغرتبني  بع�س  مع  تتعامل 

يف تنفيذ م�صاريع يف لبنان«.

وك�صف ان »ل خطط للتو�صع نحو ال�صواق 

غري  ال�صيا�صية  لالأو�صاع  نظراً  العربية 

معرفتنا  عــدم  اىل  ا�صافة  امل�صتقرة، 

من  يحد  قد  ما  دقيق  ب�صكل  لالأ�صواق 

قدرتنا على العمل والتقدم والتطور«.

واو�صح ان »Secutech تعمل على متابعة 

زيارة  عرب  عملها،  جمال  يف  تطور  كل 

املعار�س اخلارجية ل �صيما يف املانيا 

وتركيا وابوظبي وتايوان وال�صني«.

تحديات
كثرية  حتديات  وجــود  على   

ّ
كــرمي واكــد 

غياب  وابرزها   ،Secutech عمل  تواجه 

والإ�صتقرار  ــان  الأم

المـــر  الـــبـــلـــد،  يف 

العمل  ي�صعف  الذي 

وراأى  كبري.  حد  اىل 

الأكـــرب  الــتــحــدي  ان 

Secutech لـــ  الــيــوم 

هذا  يف  ال�صمود  هــو 

ـــظـــرف الأ�ـــصـــعـــب،  ال

ن الو�صع 
ّ
باإنتظار حت�ص

وعودة عجلة العمل اىل 

الدوران. 

ان  ـــرمي  ك كــ�ــصــف  واإذ 

وكالة  متلك   Secutech
ـــن �ــرشكــة  ــة م ــرشي ــ� ح

ال�صيد جوين كركبي،  التي ميتلكها   TMI
 TMI لـ  جديدة  منتجات  طرح  عن  اأعلن 

 data cabinets تت�صمن  الــ�ــصــوق،  يف 

 Fire rated و Cable traysTMI و TMI
 .Shelving system TMIو  doorsTMI
وراأى ان هذا التو�صع يف طرح املنتجات 

او�صع  �رشيحة  باإ�صتقطاب  لها  �صي�صمح 

وتو�صيع  معها،  املتعاملني  الزبائن  من 

عملها يف ال�صوق.

Secutech .. التمّيز في الخدمة
كرّيم: نتطّور رغم التحديات

ح�شور  تعزيز  يف  �شاهم  الزبائن  حاجات  تلبية  على  احلر�س 

Secutech يف الأ�شواق، اذ ا�شبحت احد اهم ال�رشكات العاملة مع 
القطاعني العام واخلا�س يف املجال اللكرتوين والكهربائي.

معتمدة على فريق عمل يتمتع بقدٍر عاٍل من املهنية 

يف  متعددة  م�شاريع   Secutech نفذت  والإحرتاف، 

لبنان �شمت م�شت�شفيات ومدار�س و�رشكات وموؤ�ش�شات 

يف خمتلف املناطق اللبنانية.

تمّيزت المشاريع التي 

نّفذتها Secutech بالدقة 

في التنفيذ وجودة 

التقنيات المستخدمة، اذ 

تعمد الى استقدام احدث 

التقنيات والمعدات عبر 

تعاملها مع شركات عالمية



Mussafah ICAD - 1, Abu Dhabi - UAE
Tel: +971 2 5505025
Fax: +971 2 5502024
P.O.Box: 41558

TMI SECUTECH
Bir Hassan-Golf Bldg. Beirut Lebanon
Telfax: +961 1 84 13 15 - Mobile: +961 3 92 04 06
P.O.Box: 113-5776
www.secutech.me - info@secutech.me

Fire Rated Doors



العدد 154 حزيران 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L174

اىل  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع  من  تعاين  التي  الوطنية  ال�صناعة 

حد كبري«.

ان  �صيما  ال�صوت ل  اإطالق �رشخة واعالء  بد من  وا�صاف: »ل 

هذه املنتجات تدخل مبوجب اتفاقيات موقعة بني لبنان وبلدان 

اخرى، ومل يعد خافيًا على احد ان هذه الإتفاقيات ا�رشت القطاع 

ال�صناعي ب�صكل فاق الإيجابيات التي منحتها له«. 

مواجهة المزاحمة
لت�صمن  معينة  عمل  اآليات  ت�صع   M.A.P.A»ان جابر  واعلن 

ا�صتمراريتها يف ظل هذا الواقع، فاإ�صافة 

عرب  اجلــودة  عالية  منتجات  تقدمي  اىل 

من  الأولية  املواد  انواع  اجود  ا�صتخدام 

ماركة Bayer الأملانية، تعمد اىل ت�صييق 

ل  الأ�صعار،  خف�س  عرب  ارباحها  هام�س 

�صيما يف ظل الو�صع الإقت�صادي املرتاجع 

يف لبنان«.

خطط  وجـــود  ــول  ح ــوؤال  �ــص على  رد  ويف 

خطط  اي  ان  على  �صدد  لل�رشكة،  تو�صعية 

بواقع  مرتبطة  �صتكون  �صتنفذ  تو�صعية 

غياب  ومــغ  فاليوم  البلد،  يف  الإ�صتقرار 

وال�صتقرار  لبنان  يف  ال�صيا�صي  الإ�صتقرار 

ى اىل حد كبري قبل �صخ اي ا�صتثمارات 
ّ
الأمني يف املنطقة نرتو

جديدة.

ال دعم
وا�صتغرب جابر عدم ايالء احلكومات املتعاقبة القطاع ال�صناعي 

الإهتمام الالزم. واذ ا�صار اىل ان ال�صناعيني متكنوا من حتقيق 

جناحات كثرية يف لبنان والعامل رغم الكم هائل من التحديات 

التي واجهتهم على مر ع�رشات ال�صنوات، �صدد على �رشورة و�صع 

الذي  الكبري  الرتاجع  فمع  بالقطاع.  للنهو�س  الالزمة  اخلطط 

ي�صهده القت�صاد اللبناين، وما متر به املنطقة والعامل  اجمع من 

ا�صطرابات قد يكون القطاع ال�صناعي يف دائرة اخلطر الكبري«.

ودعا احلكومة اىل »و�صع خطة تاأخذ على عاتقها دعم القطاع 

جمركية  ر�صوم  وفر�س  الإنتاج  تكلفة  خف�س  عرب  وحمايته، 

على املنتجات امل�صتوردة من اجل احلد من مزاحمة املنتجات 

اخلطة  ــذه  »ه على  ان  وراأى  املحلي«.  لالإنتاج  امل�صتوردة 

اجل  من  لل�رشكات  مي�رشة  قرو�س  تاأمني  الإعتبار  بعني  الأخذ 

اللبنانية  »لل�صناعة  ان  واكد  وتو�صعها«،  منوها  يف  امل�صاهمة 

وجوداً قويًا يف الأ�صواق اخلارجية اذ متكنت من بناء ا�صمًا قويًا 

فيها حاز على ثقة امل�صتهلكني، ما ي�صري اىل �رشورة عدم ترك 

القطاع وحيداً يف مواجهة ال�صعوبات«.

مقابلة

M.A.P.A .. الجودة في صناعة »األكما«
جابر: »المنافسة« ابرز التحديات

وحده الميان بال�شناعة والت�شمك باجلوده 

امام  �شامدة   M.A.P.A يبقيان  العالية، 

التحديات الكثرية التي تواجه عملها. ففي 

ويغرق  املناف�شات  حتكمه  �شيق  �شوق 

�شّقت  الأجنبي،  الإنتاج  من  هائل  بكم 

M.A.P.A طريق جناحها على مدى �شبع 
�شنوات.

العالية  اجلودة  م�شتويات  كرّ�شت  �شك،  دون 

لها  و�شمحت  الأ�شواق،  يف   M.A.P.A وجود 

تقارب  اللبنانية  ال�شوق  من  وافية  ح�شة   بنيل 

الـ60 %، على رغم القدرات التناف�شية العالية 

التي يفر�شها ال�شعر املنخف�س لالإنتاج الأجنبي.

يف حديث مع ال�صناعة والإقت�صاد، ا�صار  مدير M.A.P.A ممثل 

جمعية جتار حمافظة النبطية جتاه احلكومة جابر جابر اىل »اأن 

الأجنبي  الإنتاج  مزاحمة  حتدي  تخطي  من  متكنت   M.A.P.A
ل�صناعتها، اذ ان حر�س ال�رشكة الدائم على �صبط معايري اجلودة 

ثقتهم  اك�صبها  الزبائن  مع  العالقات  اف�صل  وبناء  انتاجها  يف 

وولئهم وعّزز عملها اىل حد كبري يف ال�صوق اللبنانية«.

وقف  اىل  ت 
ّ
اأد التي  �صورية  يف  الدائرة  الأحــداث  ان  ك�صف  واذ 

الت�صدير اىل لبنان، اأف�صحت املجال امام M.A.P.A للتواجد اكرث 

يف ال�صوق. قال: » انطالقًا من جتربتنا، نرى وجوب ت�صليط ال�صوء 

على مع�صلة اغراق الأ�صواق بالإنتاج امل�صتورد الذي ل يخ�صع 

مزاحمة  على  ــادراً  ق يكون  وبالتايل  عالية،  جمركية  لر�صوم 

بهدف ضمان اعلى 

معايير الجودة، 

 M.A.P.A تستخدم

اجود المواد األولية 

 Bayer من ماركة

األلمانية



M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 613140 3 - 102606 3 - 278728 3 961
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وا�صار مدير املوؤ�ص�صة املهند�س حممد قا�صم كحيل يف حديث مع 

»ال�صناعة والإقت�صاد« اىل ان »املوؤ�ص�صة نفذت عدداً من امل�صاريع 

ز 
ّ
متي املوؤ�ص�صة  عمل  ان  اىل  ولفت  اجلنوب«،  منطقة  يف  املهمة 

بالإلتزام وامل�صداقية، ما عّزز ثقة املتعاملني معها اىل حد كبري«.

تراجع القطاع
ي�صهده  الذي  الإقت�صادي  الرتاجع  ظل  »يف  انه  كحيل  واعترب 

لبنان و�صيطرة حالة اجلمود على ال�صوق العقارية، �صهدت حركة 

ان  اىل  وا�صار  تراجعًا«.  املوؤ�ص�صة  قبل  من  املنّفذة  امل�صاريع 

منذ  العقاري  الن�صاط  يف  جموداً  فوّلدت  اجتمعت  كثرية  عوامل 

نحو 5 �صنوات وحتى اليوم، فالأزمات ال�صيا�صية املحلية والفراغ 

يف املوؤ�ص�صات الد�صتورية، ادى اىل تراجع م�صتوى الثقة بالدولة 

وموؤ�ص�صاتها، وبالتايل كبح جماح الإ�صتثمار العقاري الذي يبنى 

وما  الأوىل  بالدرجة  وال�صيا�صي  الأمني  الإ�صتقرار  عاملي  على 

ينتج عنها من ثقة يف م�صتقبل البلد.

بجموده  كبري  حد  اىل  �صاهمت  اخرى  ا�صباب  هناك  ن  واو�صح 

التدريجي  الإن�صحاب  وابرزها  العقارية،  ال�صوق  ن�صاط  وتراجع 

اأمام  الطلب  �صنوات، ما خّف�س م�صتوى  للم�صتثمر اخلليجي منذ 

بفعل  املغرتبني  اللبنانيني  مداخيل  تاأثر  اىل  اإ�صافة  العر�س، 

جزءاً  يوظفون  كانوا  اإذ  العاملية،  النفط  لأ�صعار  احلاد  الهبوط 

كبرياً منها يف الإ�صتثمار العقاري. 

انفتاح خارجي
العقاري  القطاع  �صهدها  التي  اجلمود  حالة  ان  كحيل  وك�صف 

التو�صع والتوجه نحو  ال�صنوات الخرية دفعت املوؤ�ص�صة اىل  يف 

الأ�صواق اخلارجية ل �صيما اىل الدول العربية والأفريقية.

واعلن ان املوؤ�ص�صة حققت جناحًا كبرياً يف تلك ال�صواق على رغم 

ان طبيعة العمران والهند�صة تختلف عن الطريقة التي يتم العمل 

به يف لبنان.

وغانا  الــعــراق  �صوق  يف  حاليًا  تعمل  املوؤ�ص�صة  ان  واو�ــصــح 

وابيدجان ، وقريبًا �صتنطلق نحو ا�صواق اخرى تاأتي يف طليعتها 

�صوق الكونغو.

جهوزية تامة
وك�صف كحيل ان توجه ال�رشكة نحو ال�صوق اخلارجية مل يجعلها 

تن�صحب من ال�صوق اللبنانية،  ل بل املوؤ�ص�صة ل تزال موجودة يف 

ال�صوق، وهي  ي�صهدها  التي  الركود  انتهاء حالة  باإنتظار  لبنان 

جاهزة لتنفيذ م�صاريع كبرية كما عهدها زبائنها منذ تاأ�صي�صها.

حاجات  تلبية  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  املوؤ�ص�صة  ان  اىل  ولفت 

ال�صوق  رهن  ت�صتلمها  التي  امل�صاريع  طبيعة  يبقي  ما  ال�صوق، 

واجتاه حركة الطلب على العقارات وطبيعتها.

اأكد  املوؤ�ص�صة،  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

كحيل ان امل�صتثمرين اللبنانيني اعتادوا على مواجهة ال�صعاب 

امل�صتقبل  يف  العمل  وبالتايل  حجمها،  كان  مهما  وتخطيها 

�صيبقى من�صبًا على ال�صمود يف هذه املرحلة احلرجة اىل حني 

ل الأو�صاع واإنتعا�س القطاع. ولفت اىل ان » م�صرية موؤ�ص�صة 
ّ
تبد

انها انفتحت على  حممد قا�صم كحيل �صتبقى م�صتمرة  ل �صيما 

اجلمود  حالة  عن  �س 
ّ
يعو ما  كبري  ب�صكل  اخلارجية  الأ�صواق 

املوجودة يف لبنان«.

»المهندس محمد  قاسم كحيل« .. نجاح في لبنان والخارج
كحيل: نحو مزيد من التوسع الخارجي

موؤ�ش�ش�شة  عملت  مرّت،  �شنوات  �شبع  مدى  على 

الإعمار والهند�شة  قطاع  كحيل يف  قا�شم  حممد 

املعمارية، لت�شّطر �شجاًل مليئًا بنجاحات كثرية 

حققتها يف لبنان واخلارج. ففي عام 2009، ويف 

�شاماًل،  عمرانيًا  ازدهاراً  ي�شهد  لبنان  كان  وقٍت 

اب�رشت املوؤ�ش�شة النور لتتمكن خالل وقت ق�شري 

عرب  اللبنانية  ال�شوق  يف  جناحها  تكري�س  من 

تنفيذ عدد من امل�شاريع.



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

Tel: 961 7 765709   
Mob: 961 71 877077 - 961 3 096943
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دون �صك، الطريق الذي �صلكه �صالح لي�س �صهاًل، بل على العك�س 

فهو  جتربته،  خو�س  عن  �صالح  تثِن  مل  كثرية  حتديات  ت�صوبه 

ككل �صناعي لبناين مقدام، �صجاع، جريء.

طريق النجاح
وفقًا ل�صالح، �صعوبات كثرية تواجه عمل �رشكة MAS ياأتي يف 

طليعتها غياب دعم الدولة ل �صيما جلهة تاأمني ال�صيولة املطلوبة 

القرو�س  ان  ــار،  الإط هذا  يف  وك�صف  وتقويته.  العمل  لتنمية 

�رشوط  هناك  بل  بالكامل،  ة 
ّ

مي�رش لي�صت  لل�صناعيني  املتاحة 

كثرية قبل نيلها قد ل تكون متوفرة يف كثري من الأحيان.

وقال: »ك�صاب تخرج من اجلامعة ودخل �صوق العمل من خالل 

عمله اخلا�س ل بد ان تواجهنا م�صاكل ال�صيولة، فطوحاتي كبرية 

حيث اأخطط لإن�صاء م�صنع حديث ذو قدرة انتاجية عالية، يفتح 

ف�صناعتنا  م�رشاعيها.  على  اخلارجية  ال�صواق  ابواب  امامنا 

ما  ا�صواق خارجية،  ونتواجد حاليًا يف عدة  ذات جودة عالية، 

يعني اننا خطونا خطوات متعددة يف طريق النجاح الذي اأوؤمن 

ان MAS �صتحققه عاجاًل ام اآجاًل«.

كلفة اإلنتاج
لبنان مع�صلة يجب  النتاج يف  ارتفاع كلفة  ان  واعترب �صالح 

دول  مع  مقارنة  مرتفعة  العاملة  اليد  كلفة  ان  اذ  معاجلتها، 

املنطقة، كما ان �صناعة حفارات الآبار حتتاج اىل كميات كبرية 

كلفة  يرفع  ما  اخلــارج  من  لإ�صترياده  ن�صطر  الذي  احلديد  من 

انتاجنا اكرث ويوؤثر �صلبًا على قدراتنا التناف�صية يف ال�صواق.

واكد ان ارتفاع كلفة الإنتاج ل ميكن ان تقف عائقًا اأمام جناح 

MAS  اذ ان اجلودة التي تقدمها تبقى الأ�صا�س يف بناء عالقات 
ويثقة مع الزبائن.

ر حاليًا انتاجها اىل بع�س البلدان العربية 
ّ
واعلن ان MAS ت�صد

والأفريقية. وك�صف انه من املمكن ان يكون لـMAS خطة للتو�صع 

يف الأ�صواق اخلارجية اذا ما �صنحت الفر�صة بذلك.

دعم الدولة
للقطاع  الدولة  دعم  عدم  �صالح  ا�صتغرب  �صوؤال،  على  رد  ويف 

ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يت�صم بها وقدرته 

على خلق فر�س عمل وما يحمله ذلك من تداعيات ايجابية على 

ال�صعيدين الإقت�صادي والإجتماعي.

ما  بعك�س  �صناعي،  بلد  ي�صبح  ان  على  قادر  لبنان  ان  واعترب 

�صياحيًا فح�صب، امنا  اإ�صاعته. فلبنان لي�س بلداً  البع�س  يحاول 

بلد ميلك راأ�صمال ب�رشي كبري ومميز جداً، ما يحّتم على اجلميع 

يعمل يف جمالت عدة  الكادر  ان هذا  اذ  لتوظيفه،  بذل اجلهود 

خارج لبنان ويظهر عن مهنية كبرية يف اداءه.

ودعا احلكومة اىل خطة تنه�س بالقطاع ال�صناعي عرب حتديد 

بنود تلبي حاجاته وتوؤمن الدعم املطلوب لل�صناعيني.

واعرب �صالح عن تفاوؤله مب�صتقبل MAS، فعلى الرغم من غياب 

لكنهم  �صنني،  منذ  ال�صناعيون معاجلتها  الدعم مع�صلة يحاول 

والعامل،  املنطقة  على �صعيد  متكنوا من حتقيق جنحات كبرية 

التي  ال�رشكات  احدى   MAS تكون  ان  قائمًا على  الأمل  ويبقى 

ال�صعوبات وتنطلق رافعة �صعار »�صنع يف لبنان«  تتخطى كل 

يف مناطق خمتلفة يف العامل«.

MAS .. خطوات واثقة على طريق النجاح
صالح: التحديات كثيرة

خالل اعداده لأطروحة تخرجه من اجلامعة، ابتكر 

اآلت  �شالح  حممد  املهند�س   MAS �رشكة  مدير 

وحفارات حلفر اآبار املياه.

اطروحة  جمرد  يبَق  مل  هذا  �شالح  عمل  ان  ال 

اإطار  يف  منّظم  عمل  اىل  حتّول  بل  جامعية، 

�رشكة MAS التي ما لبثت ان اثبتت تواجدها يف 

تخرجه  فبعد  اخلارجية.  كما  اللبنانية  الأ�شواق 

ويف عام 2013، اأ�ش�س �شالح ال�رشكة وانطلق يف 

عامل الأعمال.
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�صهدته  الذي  التطور  اإن  احلايك  حممد  املوؤ�ص�صة  ملدير  وفقًا 

املوؤ�ص�صة �صاهم يف تو�صعها اإىل حد كبري وهو ما جعلها تتعامل 

الزبائن حر�صت على  وا�صعة من  مع �رشيحة 

نيل ثقتهم وك�صب ولئهم.

هو  احلايك  موؤ�ص�صة  ز 
ّ
ميي ما  اأن  على  د 

ّ
و�صد

ومن  الــديــكــور  مهند�صي  مــن  لــعــدد  �صمها 

والــزخــرفــة  الــدقــيــق  احلــفــر  يف  خمت�صني 

الرومانية واحلديثة«.

االهتمام بالجمالية
وقال احلايك: »اجلمالية اأ�صبحت حتتل ق�صمًا 

نرى  ولذلك  الأ�صخا�س،  اهتمام  من  مهمًا 

اأ�صاف  الزخرفة واحلفر على احلجر  اأن عمل 

من  للكثري  مق�صداً  وجعلنا  خدماتنا  اإىل  تناف�صية  ميزات 

ز يف عامل العمران«.
ّ
الزبائن الباحثني عن التمي

على  ز خدماتها، حر�صها 
ّ
اىل متي اإ�صافة  ال�رشكة،  ورد جناح 

على  بالتزاماتها  والإيفاء  زبائنها  مع  العالقات  اأف�صل  بناء 

اأكمل وجه، وهو ما جعلها مق�صداً لكربيات ال�رشكات يف لبنان 

د اأعمال العمران والبناء.
ّ
التي تتعه

تراجع إقتصادي
ي�صهدها  التي  الرتاجع  حــال  من  قلقه  عن  احلايك  ــرب  واأع

الإقت�صاد اللبناين التي من دون �صك �صتنعك�س ركوداً وجموداً 

يف الأ�صواق و�صتطاول تداعياته ال�رشكات العاملة يف ال�صوق. 

وا�صتغرب عدم دعم احلكومة للقطاع ال�صناعي على الرغم من 

الأهمية الإقت�صادية التي يت�صم بها وما يقدمه من فر�س عمل 

من �صانها احلد من البطالة وتخفي�س م�صتويات الهجرة. ودعا 

وتعّزز ح�صوره  بالقطاع،  تنه�س  اعتماد خطة  اإىل  احلكومة 

يف الأ�صواق الداخلية واخلارجية على ال�صواء.

ل  الذين  املغرتبني  وجود  اإىل  العمراين  والنمو  احلركة   
َّ
ورد

يجعل  ما  اللبناين  الإقت�صاد  يف  ــوال  الأم ي�صخون  يزالون 

القطاع يف حال من الإزدهار امل�صتمر.  وقال: »بات الإغرتاب 

للبنان،  ثروة  ي�صكل  كافة  العامل  اأنحاء  يف  املنت�رش  اللبناين 

فبعد الأزمات املتالحقة التي اأملت بلبنان، ا�صبح الإقت�صاد 

الإغرتابية  الإ�صتثمارات  على  كبري  ب�صكل  يرتكز  اللبناين 

اإىل  بالإ�صافة  كافة،  القطاعات  كافة  يف  امل�صاريع  واإقامة 

حتويالت املغرتبني لأهلهم«.

النفط  اأ�صعار  ت�صهده  ــذي  ال النخفا�س  يحمل  »األ  وامــل 

تراجع  اأي  ــدول  ال من  العديد  ت�صهدها  التي  وال�صطربات 

لتحويالت اللبنانيني اإىل اأهلهم، اإذ اإن هذا الرتاجع اإن ح�صل، 

ظل  يف  �صيما  ول  جــداً  وكبرية  �صلبية  تاأثريات  له  �صتكون 

الرتاجع الدراماتيكي الذي يعي�صه الإقت�صاد اللبناين«.

تخطي التحديات
ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل القطاع 

ال�صناعي وعمل موؤ�ص�صة احلايك، قال: »مل يعد 

خافيًا على اأحد الكم الهائل من التحديات التي 

تواجهها  والتي  ال�صناعي  القطاع  بها  ط 
ّ
يتخب

ال�رشكات بحزم كبري. نعم الواقع �صعب، لكني 

�صنتابع  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  اأننا وكل  اأوؤمن 

معدلت  حتقيق  و�صنوا�صل  تو�صعنا  م�صرية 

منو جيدة. فال�صناعيون اللبنانيون معروفون 

وحدّة  للمغامرة  وع�صقهم  لل�صعاب  بتخطيهم 

تلو  النجاح  ي�صجلون  جتعلهم  التي  ذكائهم 

الآخر متخطني كل ال�صعاب«.

مؤسسة الحايك .. مسيرة متواصلة من التطور والتوسع
الحايك: خدماتنا تمّيزنا

�شلكتها  م�شرية  عنوان  هو  وتطور«  »تو�شع 

فمن  متعددة،  اأعوام  مر  على  احلايك  موؤ�ش�شة 

ت�شنيع املجايل انتقلت اإىل تلبي�س احلجر وتنفيذ 

الديكورات اخلارجية والداخلية.

ما يمّيز مؤسسة 

الحايك هو ضّمها لعدد 

من مهندسي الديكور 

ومن مختصين في 

الحفر الدقيق والزخرفة 

الرومانية والحديثة
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مقابلة

النور   Karam Stones اب�رشت   ،2002  عام 

العالية  اجلــودة  قوامها  جناح  م�صرية  لتبداأ 

والتو�صع امل�صتمر. فبعد ان عملت يف ال�صوق 

اللبنانية يف �صناعة خمتلف انواع الأحجار 

لتو�صيع  الوطنية، عمدت، وفقًا خلطة تهدف 

رقعة الزبائن املتعاملني معها، اىل ا�صترياد 

من  والرخام  الأحجار  من  وا�صعة  جمموعة 

ايطاليا وم�رش.

Karam Stones كارلو كرم يف  وا�صار مدير 

“كرم  “ال�صناعة والإقت�صاد« ان  حديث مع 

14 عامًا على مواكبة  �صتونز عملت على مر 

حاجات الزبائن وتلبيتها، ما اك�صبها ثقتهم 

وولئهم ل �صيما انها تويل لعالقاتها معهم 

على  حر�صها  اىل  فاإ�صافة  كبرياً.  اهتمامًا 

من  جتعل  اجلـــودة،  عالية  منتجات  تقدمي 

امل�صداقية  والإلتزام بالتعهدات ا�صا�صًا لهذه العالقات«.

انعك�س  اللبناين  الإقت�صاد  ي�صهده  الذي  “الرتاجع  ان  اىل  ولفت 

كبري  ب�صعف  الطلب  ز 
ّ
يتمي اذ  كبري،  ب�صكل  القطاع  عمل  على 

نتيجة الركود امل�صيطر على ال�صوق«.

 Karam Stones “اأمام  اأن  على  و�ــصــدد 

على  �صيما  ل  التو�صعية  اخلطط  من  العديد 

تنفيذ  ان  ال  جديدة،  منتجات  طرح  �صعيد 

هذه اخلطط يبقى رهن عودة الإ�صتقرار اىل 

 Karam  « وقــال:  ال�صوق«.  وانتعا�س  البلد 

اي  ملواكبة  تامة  جهوزية  على   Stones
ر يطراأ يف ال�صوق، حيث تت�صمن خططها 

ّ
تطو

انواع  وا�صافة  وحتديثها،  املعدات  تطوير 

تالقي  ان  املتوقع  من  الأحجار  من  جديدة 

ا�صتح�صانًا كبرياً من الزبائن«.

التحديات  من  جمموعة  وجــود  اىل  ولفت 

ابرزها  يبقى  ال�صناعي،  القطاع  تواجه 

مزاحمة الإنتاج الأجنبي لل�صناعة الوطنية، 

الدعم  يكون  ان  املفرت�س  من  حني  ففي 

متوفر لالإنتاج اللبناين ليتمكن من املناف�صة يف ال�صوق، ن�صطدم 

جمركية  لر�صوم  امل�صتورد  الإنــتــاج  يخ�صع  اذ  �صعب  بواقع 

منخف�صة متكنه من املناف�صة يف الأ�صواق اىل حد كبري«.

كرم: خططنا التوسعية رهن اإلستقرار
Karam Stonesمسيرة نجاح .. 





مقابلة

على  لت�صري   ،1999 عام  النور  لالأملنيوم  فواز  �رشكة  اأب�رشت   

تقدمها  التي  املنتجات  �صهدت  حيث  والتو�صع،  التطور  طريق 

خليل  ال�رشكة  ملدير  فوفقًا  عامًا.   17 مدى  على  م�صتمراً  تطوراً 

فواز عملت ال�رشكة ب�صكل م�صتمر على مواكبة التطور وكل جديد 

مع  انطلق  ال�رشكة  عمل  اأن  وك�صف  �صناعتها.  جمال  يف  يطراأ 

�صناعة الأبواب وال�صبابيك واملطابخ، ومن ثم تطور ب�صكل كبري 

امل�صتعارة  الأ�صقف  وتركيب  �صناعة  ي�صم  اليوم  اأ�صبح  حتى 

اأن  واعترب  ال�صيكوريت.  وواجهات  الزجاجية  ال�صتائر  و�صناعة 

ال�رشكة متّكنت من نيل ثقة زبائنها عرب التزامها امل�صداقية مع 

زبائنها، اإذ عملت طيلة �صنوات عملها على تقدمي اأعلى م�صتويات 

اجلودة يف  منتجاتها، وعمدت اإىل الإيفاء بالتزاماتها.

تخطي الصعوبات
ولفت خليل اإىل وجود عدة حتديات تواجه عمل ال�رشكة، وك�صف 

القطاع  باأهمية  عليها  القيمني  اإميان  من  وانطالقًا  ال�رشكة  اأن 

ال�صناعي اللبناين، عمدت اإىل تخطي هذه ال�صعوبات ومواجهتها.

ودعا الدولة اإىل دعم القطاع ال�صناعي نظراً ملا يت�صم به من اأهمية 

د على �رشورة �صبط الأ�صواق 
ّ
خا�صة بالن�صبة اإىل الإقت�صاد. و�صد

الناجتة  للم�صاربات  منعًا 

عـــن بــعــ�ــس الــفــو�ــصــى يف 

القطاع، حيث تعمل م�صانع 

فتتهرب  �رشعي  غري  ب�صكل 

ــ�ــرشائــب  ــوم وال ــص ــر� مـــن ال

وتعمل على تخفي�س الأ�صعار 

ب�صكل كبري، ما يلحق �رشراً 

بال�رشكات التي تعمل ب�صكل 

الأ�صعار.  لناحية  التناف�صية  قدراتها  منتجاتها  ويفقد  قانوين 

كما اأّكد على �رشورة حماية �صناعة الأملنيوم من الإكتواء بنار 

املناف�صة الأجنبية التي قد ت�صع، لي�س �صناعة الأملنيوم فح�صب 

اإمنا القطاع ال�صناعي باأكمله يف دائرة اخلطر الكبري. 

الإقت�صاد  ي�صهدها  التي  الرتاجع  حال  من  قلقه  عن  ــرب  واأع

الطلب  الأ�صواق ي�صعف  و�صلاًل يف  والتي ترتجم ركوداً  اللبناين 

ويحد من منو وتو�صع ال�رشكات. وراأى اأن ال�صناعيني اللبنانيني 

متكنوا من ت�صجيل جناحات كثرية رغم ال�صعوبات الكثرية التي 

الأوقــات  هذه  تخطي  من  �صيتمكنون  �صك  دون  ومن  واجهتهم 

ال�صعبة التي حتمل لهم اإرباكات كثرية. 

فواز لأللمنيوم .. 17 عامًا من النجاح
فواز: نواكب التطور

Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

مصضنع فواز للأملنيوم الصضناعي

لبنان اجلنوبي - �سور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى املوؤ�س�سة - هاتف: 326319 7 - 654473 3 961

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



النعيم  �رشكة  اأمــام  عت 
ّ
�رش العالية«  »اجلــودة 

لل�صخور والبناء اأبواب الأ�صواق اخلارجية، حيث 

هذة  اإىل  منتجاتها  ت�صدير  على  ال�رشكة  تعمل 

وال�صينية  الإيطالية  الأ�صواق  �صيما  ول  الأ�صواق 

والأمريكية.

وفقًا ملدير ال�رشكة حممد كوثراين تعمل ال�رشكة 

تاأ�صي�صها على حجز مكان مرموق بني  بجد منذ 

ال�رشكات العاملة يف قطاع مواد البناء، وقد جنحت 

وولئهم  زبائنها  ثقة  ك�صب  خالل  من  ذلك  يف 

منتجاتها  يف  تقدمها  التي  العالية  اجلودة  عرب 

وحر�صها الدائم على الإيفاء بالتزاماتها.

إغراق األسواق
التي تواجه  التحديات  وك�صف كوثراين عن جمموعة كبرية من 

عمل املوؤ�ص�صة، ول �صيما اإغراق الأ�صواق باملنتجات امل�صتوردة 

»الإتفاقات  وقــال:  املحلي.  الإنتاج  كبري  ب�صكل  تناف�س  التي 

الثنائية املوقعة بني الدول العربية حتمل تداعيات �صلبية كثرية 

على القطاع ال�صناعي، ففي جمال مواد البناء يتعر�س الإنتاج 

الأجنبي  الإنتاج  من  �رش�صة  ملناف�صات  املحلي 

ول �صيما العربي نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج يف 

لبنان وعدم توفر اأي اآلية دعم اأو حماية للقطاع 

من احلكومات اللبنانية«.

خطر،  يف  تكون  قد  اليوم  »امل�صانع  واأ�صاف: 

لالإنتاج  ج 
ّ
ترو التي  العر�س  انت�صار �صالت  مع 

حترك  �رشورة  على  ال�صوء  ي�صلط  ما  امل�صتورد 

رفع  اأولوياته  يف  ي�صع  الدولة  قبل  من  �رشيع 

امل�صتورد.  ــاج  ــت الإن على  اجلمركية  الــر�ــصــوم 

متكنه  عالية  بجودة  يتمتع  املحلي  فالإنتاج 

الإنتاج  �صعر  اأن  اإل  كبري،  ب�صكل  املناف�صة  من 

اللبنانية  املنتجات  قــدرات  على  يق�صي  املنخف�س  امل�صتورد 

التناف�صية ويعر�صها للك�صاد ويحد من فر�س منو ال�رشكات«.

ويف رد على �صوؤال حول خطط تو�صعية لل�رشكة، ك�صف كوثراين 

للقطاع.  توّفر احلماية  دة يف ظل عدم 
ّ
اأن هذه اخلطط جمم عن 

القيمني عليها  �صعي  ال�رشكة كون  تفاوؤله مب�صتقبل  واأعرب عن 

التطور  م�صرية  فاإن  وبالتايل  يتوقف  اأن  ميكن  ل  الأف�صل  نحو 

والتو�صع �صتبقى م�صتمرة ل حمالة.

النعيم للصخور والبناء .. عنوان الجودة
كوثراني: لحماية القطاع

النعيم لل�سخور والبناء

الداوودية - طريق املروانية - تلفون: 747250 3 - 260380 7 961



�رشكة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية  

 العنــوان : طرابل�س-  دير عمار  - لبنان ال�شمالي -  هاتف : ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( 

٩٦١ - فاك�س : ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ - خلوي : ٦٦٦٧٣٣- ٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
مراجل بخارية وكافة الإن�شاءات املعدين



Sabsaby For  Industry & Trading Co.

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

طرابل�س - دير عمار - لبنان ال�شمايل

 هاتف: 461416 - 461415 )6) 961  

فاك�س: 461417 )6) 961

خليوي: 666733 - 709745 - 367673 )3) 961

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416   

Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733
E-mail:contact@sabsabi-industry.com 

abed@sabsabi-industry.com
abed_sabsaby@hotmail.com     

Website: www.sabsabi-industry.com
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مو�شوع المفرو�شات

اأب�رشت �صناعة املفرو�صات النور يف لبنان 

تنجز  خفيفة  ك�صناعة  طويلة  عقود  منذ 

حمال  يف  وتــبــاع  ــات،  واخلــان البيوت  يف 

املبادرة  اأخـــذوا  قد   
ً
جتــار كــان  خم�ص�صة 

الأوىل يف فتحها.

من  ــوم  ــي ال املــفــرو�ــصــات  �صناعة  تعترب 

ال�صناعات العريقة التي عرفت يف ال�صنوات 

ن�صيبها  وحــازت  مرموقة  نه�صة  الأخــرية 

من ازدهار �صناعة البناء والعمران. ويتميز 

يربز  الإبـــداع  من  عــاٍل  مب�صتوى  اإنتاجها 

املفرو�صات  �صناعة  يف  خا�صة  ب�صورة 

الر�صوم  حفر  عمليات  يف  وخا�صة  اخل�صبية 

القدمية  املفرو�صات  على  الدقيقة  الفنية 

الطراز.

3 فئات
على  املفرو�صات  �صناعة  اإنتاج  ويتوزع 

فئات  ثالث  اإىل  م 
ّ
ويق�ص خمتلفة،  �صلعة   29

رئي�صية.

وت�صم  اخل�صبية  املفرو�صات  الأوىل:  الفئة 

الأثـــاث املــنــزيل مــن غرف  اأنـــواع  خمتلف 

ــوم وغـــرف طــعــام و�ــصــالــونــات ومقاعد  ن

اأنــواع  خمتلف  ت�صم  كما  وغريها.  ــك  واأرائ

واأرائــك  مقاعد  من  املكتبية  املفرو�صات 

الإداريــــة  لــالأعــمــال  خم�ص�صة  وطــــاولت 

امل�صارف  لأعــمــال  خم�ص�صة  ـــاولت  وط

والطاولت ذات ال�صتعمالت اخلامية كتلك 

والكمبيوتر،  التلك�س  لأجهزة  املخ�ص�صة 

اإ�صافة اإىل الأثاث املخ�ص�س للمطابخ.

وت�صم  املعدنية  املفرو�صات  الثانية:  الفئة 

املفرو�صات  واملدار�س،  املكاتب  مفرو�صات 

املخ�ص�صة لإ�صتخدامات طبية، املفرو�صات 

املخ�ص�صة للمطابخ، املفرو�صات املخ�ص�صة 

املخ�ص�صة  كالكرا�صي  معينة  لإ�صتعمالت 

ل�صالونات احلالقة.

لــالأ�ــرشة  ح�صايا  حــوامــل  الثالثة:  الفئة 

المعاناة كبيرة وتعديل القوانين حاجة ملّحة
»المزاحمة« عّلة قطاع المفروشات
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)مراتب( وت�صم فر�صات من رفا�س واإ�صفنج.

دور بارز في اإلقتصاد
يوؤدي قطاع �صناعة املفرو�صات دوراً بارزاً 

يف الإقت�صاد الوطني، نظراً ملا متيز به من 

اللبنانيون من  به  ُعرف  جودة وذوق، وملا 

قدرة على البتكار والإبداع.

املرتبة  يف  املفرو�صات  �صناعة  وتــاأتــي 

الثانية يف ال�صلم الهرمي لل�صناعة اللبنانية 

من حيث عدد املوؤ�ص�صات، اإذ تبلغ ن�صبة عدد 

اجمايل  اإىل   %  17.03 املفرو�صات  م�صانع 

عدد املوؤ�ص�صات ال�صناعية يف لبنان.

دليل  لإدارة  ــداين  املــي الإحــ�ــصــاء  وي�صري 

املوؤ�ص�صات وال�صادرات ال�صناعية اللبنانية 

املفرو�صات  قطاع  م�صانع  عــدد  اأن  اإىل 

 544 بلغ   ،2015 عام  نهاية  يف  لبنان،  يف 

اإح�صاء  عن  م�صنعًا   80 بزيادة  م�صنعًا، 

بني  الثالثة  املرتبة  القطاع  ويحتل   ،2013
حيث  من  الأخـــرى  ال�صناعية  القطاعات 

العدد.

يف  لبنان  يف  املفرو�صات  م�صانع  وترتكز 

لبنان  جبل  حمافظة  يف  الأوىل  الــدرجــة 

م�صانع  وتتوزع  بــريوت.  العا�صمة  وحول 

اللبنانية كما  القطاع على املحافظات  هذا 

يلي:  جبل لبنان 305، لبنان ال�صمايل 102، 

 ،37 البقاع   ،36 41، بريوت  اجلنوبي  لبنان 

النبطية 15، عكار 5، بعلبك الهرمل 3.

المنافسة األجنبية أبرز التحديات
احلرب  خــالل  املفرو�صات  �صناعة  بقيت 

بحال  الت�صعينيات  اأوائــل  وحتى  الأهلية 

جيدة نتيجة احلماية التي كانت توفرها لها 

وا�صعا حيث كانت  ازدهارا  ف�صهدت  الدولة، 

مل  اإذ  العائالت  اآلف  ريعها  من  تعتا�س 

يكن يقت�رش ت�رشيف الإنتاج على الأ�صواق 

اللبنانية، بل كان ي�صدر ق�صم كبري منه اإىل 

يف  اأ�صدرت  التي  القوانني  اأن  اإل  اخلــارج. 

منت�صف الت�صعينيات �صمحت للتجار باإغراق 

ففا�صت  الأجنبية،  باملفرو�صات  الأ�صواق 

الأجنبية  باملفرو�صات  اللبنانية  الأ�صواق 

كاأندوني�صيا وماليزيا  العامل،  بلدان  من كل 

وال�صني وغريها، وتعّطلت امل�صانع املحلية.

املفرو�صات  �صناعة  قطاع  يعي�س  حاليًا، 

واقعا �صعبًا بعد اأن حمت القوانني ال�صادرة 

عام 1995 التجار واأ�صحاب روؤو�س الأموال 

الإنتاج  يزاحم  اإذ  ال�صناعيني،  ح�صاب  على 

الأجنبي الإنتاج املحلي ب�صكل كبري جداً يف 

ظل غالء  اأ�صعار املواد الأولية واليد العاملة 

يف لبنان.

سبل المعالجة
للقطاعات  بد  ل  التحديات،  هذه  ظل  يف 

التي تعتمد على الت�صاميم واحلرف الفنية 

املفرو�صات،  كقطاع  امل�صافة  القيمة  ذات 

جمـاعية  كوادر  واإن�صاء  عملها  تفعـيل  من 

كما  وازدهارها.  ا�صتمراريتها  ي�صمن  مبا 

وت�رشيعات  قوانني  اىل  القطاع  يحتاج 

مواجهة  ــن  م لتتمكن  حمايته  ــن  ــوؤم ت

ال�صناعة  تواجه  التي  ال�صعبة  التحديات 

اللبنانية.

وت�صري م�صادر مطلعة اإىل اأن اأهم ما يحتاج 

اإليه قطاع املفرو�صات، درا�صة تعالج م�صاكله 

وحتّدثه على اأن تاأخذ بعني الإعتبار:

جتهيز  عــرب  النــتــاج  كلفة  خف�س  اأول- 

امل�صانع باملكننة احلديثة، ما ي�صلط ال�صوء 

خمف�صة  بفوائد  املــدعــوم  التمويل  على 

وجتدر  الأمد.  طويلة  واآجال  �صماح  وفرتات 

لتاأمني  عديدة  حوافز  وجــود  اإىل  الإ�ــصــارة 

هذا النوع من القرو�س عرب برامج متويلية 

من  وغـــريه  لبنان  مــ�ــرشف  مــن  مدعومة 

املوؤ�ص�صات املانحة.

ـــزام اجلــــودة  ـــت ــى ال ــعــمــل عــل ــا- ال ــي ــان ث

دورات  تنظيم  خــالل  مــن  واملــوا�ــصــفــات، 

املوؤ�ص�صات  اأ�ــصــحــاب  ت�صمل  تــدريــبــيــة 

العمل  مع  �صواء،  حد  على  فيها  والعاملني 

الكافية  احلــوافــز  الــعــمــال  اإعــطــاء  عــلــى 

بعد  وخ�صو�صا  املوؤ�ص�صة،  يف  لال�صتمرار 

تاأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءاتهم العملية 

والفنية.

اإيجاد  عرب  الت�صويق  يف  ال�صتقرار  ثالثا- 

بالتوا�صل  تاأمينها  ميكن  جديدة  اأ�ــصــواق 

نقلة  اإحـــداث  �ــرشورة  مع  املغرتبني،  مع 

ا�صم  اإطــالق  خالل  من  الت�صويق  يف  نوعية 

من  وال�صتفادة  املوؤ�ص�صة،  على  ــاري  جت

عالمة  يبقى  لأنه  لبنان«  يف  »�صنع  �صعار 

كتالوغ  وو�صع  اجليد،  والإنــتــاج  للجودة 

مميزاتها  مع  املوؤ�ص�صة  مبنتجات  خا�س 

واإمكان  الت�صليم  مهل  واحــرتام  واأ�صعارها 

الإلكرتوين وامل�صاركة يف  التوا�صل بالربيد 

املعار�س.

17.03 % عدد مصانع 
المفروشات إلى إجمالي 

عدد المؤسسات الصناعية 

في لبنان

544 هو عدد مصانع 
قطاع المفروشات في 

لبنان في نهاية عام 2015

 رسم بياني يظهر توزع مصانع قطاع المفروشات 
على المحافظات اللبنانية
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�شادرات المفرو�شات

كما معظم ال�صناعات اللبنانية، متكنت 

الأ�صواق  غزو  من  املفرو�صات  �صناعة 

اأبــوابــهــا  �ــرشعــت  اأن  بعد  اخلــارجــيــة 

التي  واجلمالية  اجلودة  نتيجة  اأمامها 

تتمتع بها.

اللبنانية،  اجلمارك  لإح�صاءات  ووفقًا 

اأ�صا�صية  �صوقًا  العربية  الأ�صواق  متثل 

ت�صتقبل �صادرات املفرو�صات اللبنانية، 

ال�صوق  الأ�صواق  وياأتي يف طليعة هذه 

والقطرية،  والإمــاراتــيــة،  ال�صعودية، 

كما  وال�صورية.  والكويتية،  والعراقية، 

من  ح�صة  الأفريقية  الأ�ــصــواق  نالت 

ول  اللبنانية  املفرو�صات  �ــصــادرات 

احتلت  حيث   ،2014 ــام  ع يف  �صيما 

اإحدى  والكونغو  العاج  �صاحل  اأ�صواق 

ل�صادرات  امل�صتقبلة  ــواق  ــص الأ� ــم  اأه

لبنان من املفرو�صات.

عام 2012
 ،2012 عام  املفرو�صات  �صادرات  بلغت 

ال�صعودية  واحتلت  دولر،  الف   74959
اإذ  امل�صتوردة،  الدول  الأوىل بني  املرتبة 

دولر  الف   18،319 قيمته  ما  ا�صتوردت 

قيمة  جممل  مــن   %  24 ن�صبته  مــا  اأي 

�صادرات املفرو�صات خالل العام. وحلت 

الأردن يف املركز الثاين اإذ ا�صتوردت ما 

قيمته 8،686 الف دولر، اأي ما ن�صبته 12 

الثالث حيث  %. وجاءت قطر يف املركز 
اأي  دولر  الف   6،007 بقيمة  ا�صتوردت 

والعراق  الإمارات  تلتها   ،%  8 ن�صبته  ما 

الف   4،675 بقيمة  ا�صتوردتا  اللتان 

لت�صاهم كل  التوايل  4،129 على  و  دولر 

جممل  قيمة  من   %  6 ن�صبته  مبا  منهما 

والكويت  �صورية  وحلت  هذا  ال�صادرات. 

يف املرتبة ال�صاد�صة، اإذ ا�صتوردتا بقيمة 

2،694 الف دولر و 2،642 الف دولر اأي 
ما ن�صبته 4 % من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2013
�صادرات  قيمة  بلغت   ،2013 عــام  ويف 

اأي  دولر،  الــف   88864 املــفــرو�ــصــات 

 .2012 بالعام  مقارنة   %  1.8 باإرتفاع 

يف  الأول  املــركــز  ال�صعودية  واحــتــلــت 

لبنان  يف  للمفرو�صات  امل�صتوردة  الدول 

 18585 اإليها  ال�صادرات  قيمة  وبلغت 

السوق العربية سوق رئيسية لصادرات المفروشات:
السعودية في المرتبة األولى تليها قطر ثم اإلمارات
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الف دولر، اأي ما ن�صبته 23 % من جممل 

قيمة �صادرات العام. وحلت الإمارات يف 

م�صتورداتها  قيمة  بلغت  اإذ  الثاين  املركز 

 9 ن�صبته  مــا  لت�صكل  دولر  الــف   7166
فاأتت  قطر  اأما  ال�صادرات.  قيمة  من   %
ما  ا�ــصــتــوردت  حيث  الثالث  املــركــز  يف 

من   %  8 لت�صكل  دولر  الف   6548 قيمته 

اأما  املفرو�صات.  �صادرات  قيمة  جممل 

الرابع حيث  املركز  فقد حلت يف  الأردن 

الف   5507 اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت 

دولر اأي ما ن�صبته 7 % من جممل قيمة 

املركز  يف  �صورية  ــت  واأت امل�صتوردات. 

اخلام�س مب�صتوردات من مفرو�صات لبنان 

بلغت قيمتها 4381 الف دولر و�صكلت ما 

ن�صبته 5 % من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2014
عام  املفرو�صات  �صادرات  قيمة  بلغت 

باإرتفاع  اأي  دولر  الف   88864  ،2014
وحافظت   .%  0.09 ن�صبته  طفيف 

ال�صدارة  يف  مركزها  على  ال�صعودية 

 21364 م�صتورداتها  قيمة  بلغت  حيث 

% من   24 الف دولر و�صكلت ما ن�صبته 

جممل قيمة ال�صادرات. وتقدمت قطر اإىل 

املركز الثاين  مب�صتوردات بلغت قيمتها 

8604 الف دولر اأي ما ن�صبته 10 % من 
جممل قيمة ال�صادرات. وحلت الإمارات 

ما  ا�ــصــتــوردت  اإذ  الثالثة  املرتبة  يف 

قيمته 6382 الف دولر، اأي ما ن�صبته 7 

% من جممل قيمة �صادرات املفرو�صات 
 2014 عام  مميزاً  وكــان   .2014 للعام 

العاج  �صاحل  اإىل  الــ�ــصــادرات  حجم 

و�صجلت  دولر  الف   6325 بلغت  التي 

  .)%  7( الإمـــارات  مع  مت�صاوية  ن�صبة 

الكونغو للمركز  احتالل  كما كان بارزاً 

الرابع حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 

4353 الف دولر، اأي ما ن�صبته 5 % من 
جممل �صادرات املفرو�صات. اأما �صورية 

اخلام�س  املركز  احتلتا  فقد  والــعــراق 

الف   3470 املــ�ــصــتــوردات  بلغت  حيث 

التوايل  على  دولر  الف   3196 و  دولر 

و�صكلت كل منهما 4 % من جممل قيمة 

ال�صادرات.

عام 2015
ــادرات  ــص � �ــصــهــدت   ،2015 عـــام  ويف 

املفرو�صات تراجعًا بلغ 10.8 % اإذ بلغت 

قيمة ال�صادرات 79186 الف دولر مقابل  

88864 الف دولر يف عام 2014. واحتلت 

ال�صعودية املركز الأول حيث بلغت قيمة 

و�صكلت  دولر  الف   22423 م�صتورداتها 

ال�صادرات.  جممل  من   %  28 ن�صبته  ما 

حيث  الثاين  املركز  يف  ــارات  الم واتــت 

بلغت قيمة م�صتورداتها 5102 الف دولر 

قيمة  جممل  من   %  6 ن�صبته  ما  و�صكلت 

املركز  يف  اأي�صًا  قطر  وحلت  ال�صادرات. 

بقيمة  م�صتوردات  �صجلت  اأن  بعد  الثاين 

املركز  على  وتناوب  دولر.  الف   4810
حيث  والكونغو  العراق  من  كل  الثالث 

و  دولر  الف   4184 م�صتورداتهم  بلغت 

3597 الف دولر على التوايل. اأما املركز 
الرابع ف�صم ثالث دول هي: �صاحل العاج، 

 3168 ا�صتوردت  وقد  والكويت  نيجرييا، 

الف دولر، 3449 الف دولر، و 3273 الف 

 دولر على التوايل لت�صكل كل منها ن�صبة

4 % من جممل قيمة �صادرات املفرو�صات.

المجموع 2015 2014 2013 2012 البلد

80691 22423 21364 18585 18319 السعودية

23325 5102 6382 7166 4675 االمارات

25696 4810 8604 6548 6007 قطر

15112 4184 3196 3603 4129 العراق

20450 3316 2941 5507 8686 االردن

165274 39835 42487 41409 41816 المجموع

رسم بياني يظهر قيمة صادرات المفروشات خالل األعوام األربعة األخيرة

جدول  يظهر قيمة صادرات المفروشات إلى أبرز الدول العربية خالل األعوام األربعة األخيرة
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جمال  تك�صتيل«  »عزالدين  مدير  واأ�صار 

»ال�صناعة  ــع  م حــديــث  يف  ــديــن  عــزال

الزبائن  »اإر�ــصــاء  اأنَّ  اإىل  والإقت�صاد« 

بال�صعر  الأف�صل  اجلودة  تقدمي  واإقــرتان 

الأن�صب كانا من اأولوياتنا منذ الإنطالقة 

حتى يومنا هذا«. 

وب�صبب  تك�صتيل  »عزالدين  اأن  اإىل  ولفت 

الأولية  للمواد  واإ�صترياده  عمله  طبيعة 

الزبون  خدمة  على  الـــدوام  على  ــادر  ق

تنوعت  مهما  احــتــيــاجــاتــه  واإر�ـــصـــاء 

تك�صتيل  عزالدين  عمل  ففريق  واإختلفت. 

قادر على تقدمي ت�صاميم كثرية للزبائن 

وتنفيذ اأي ت�صميم يريده الزبون«.

التي  الدقيقة  »املتابعة  على  واأثــنــى 

تك�صتيل  »عزالدين  عمل  فريق  يوليها 

مبراحل  متر  التي  املفرو�صات  ل�صناعة 

كثرية حتتاج كل واحدة منها اإىل متابعة 

مبعايري  اإنتاج  تقدمي  ت�صمن  ومراقبة 

جودة عالية«.

خدمات الصيانة
و�صدد عز الدين على اأن »خدمات ال�صيانة 

التي يقدمها عزالدين تك�صتيل كانت �صببًا 

اأ�صا�صيًا اأي�صًا يف تكري�س ا�صتمراريته، اإذ 

على  احلفاظ  ال�صيانة  خدمات  �صاأن  من 

احلفاظ  وبالتايل  وجماله  املنتج  تاألق 

مع  الأمـــد  وطويلة  وطــيــدة  عالقة  على 

الزبائن«.

هــذه  ال�صيانة  ــات  ــدم »خ اأن  ــرب  واعــت

الإكــتــواء  مــن  تك�صتيل  عزالدين  حمت 

اإنتاجنا  »جــودة  وقــال:  املناف�صة،  بنار 

اأك�صبتنا  التي نقدمها  ال�صيانة  وخدمات 

ميزات تناف�صية �صاعدتنا يف احلفاظ على 

زبائننا واإ�صتقطاب زبائن جدد يف ال�صوق 

املفرو�صات  مب�صانع  امل�صبعة  اللبنانية 

واملحال امل�صتوردة لها«.

غياب الدعم
»ال�صناعة  قـــدرة  اأن  راأى  حــني  ويف 

الأ�ــصــواق  يف  املناف�صة  على  اللبنانية 

الدعم  غياب  نتيجة  منخف�صة  اخلارجية 

للقطاع«، اأ�صار عز الدين اإىل اأن »النجاح 

تك�صتيل  ــن  ــدي ال لــعــز  �صمح  ــي  ــداخــل ال

عرب  اخلارجية  الأ�ــصــواق  نحو  بالتو�صع 

يف   )Franchise( اإمتياز  �صهادات  منح 

واعترب  والأردن«.  الإمــارات،  ال�صعودية، 

اأن جناح �صناعة املفرو�صات يف الأ�صواق 

الرفيع  اللبناين  للذوق  يعود  اخلارجية 

الذي يقدم اإنتاجًا يتمتع بجمالية خا�صة 

ويجعله مرغوبًا اإىل حد كبري«.

ولفت عز الدين اإىل اأن »الرتاجع الإقت�صادي 

طاول بتاأثرياته ال�صلبية قطاع املفرو�صات 

الآونــة  يف  الركود  من  نوعًا  عانى  الــذي 

القطاع  دعم  اإىل  »الدولة  ودعا  الأخرية«، 

ال�صناعي وو�صع �صيا�صات خا�صة متكنه 

على  لأهميته  نظراً  والنمو  الإ�صتمرار  من 

ال�صعيد الإقت�صادي ول �صيما ما يطرحه 

الدين  عز  اليوم  يجهد  عمل  فر�س  من 

باأكمله  ال�صناعي  والــقــطــاع  تك�صتيل 

للحفاظ عليها«.

نحققه  ــذي  ال ـــاح  الأرب »هام�س  وقـــال: 

من  واإنطالقًا  لكننا  جــداً،  �صيقًا  اأ�صبح 

واإنطالقًا  وب�صناعتنا،  بوطننا  اإمياننا 

من م�صوؤوليتنا جتاه موظفينا الذي ق�صوا 

عزالدين  يف  عمرهم  من  طويلة  �صنوات 

ومن  م�صتمرين،  لنبقى  نكافح  تك�صتيل 

اإىل  الإلــتــفــات  الــدولــة  الــ�ــرشوري على 

القطاع ال�صناعي لتخّطي هذه املرحلة«.

عزالدين تكستيل .. 78 عامًا من الجودة والثقة
عزالدين: مؤمنون بوطننا

الدقيقة  العالية واملتابعة  �شكلت اجلودة 

الدين  لعز  دائمًا  رفيقًا  العمل  لتفا�شيل 

تك�شتيل على مدى 78 عامًا. فمع الإنطالقة 

1937 من �شوق �رش�شق، بداأت م�شرية  عام 

النجاح التي كرّ�شتها ثقة الزبائن وولوؤهم. 

كيف ل، والقيمون على عز الدين تك�شتيل 

اإل وبذلوه من اأجل اإر�شاء  مل يثنوا جهداً 

وتنوعت،  اأذواقهم  اختلفت  مهما  زبائنهم 

عامل  اجليد  »الإنتاج  باأن  منهم  اإميانًا 

ي�شمن  ح�شن  �شيت  تكري�س  يف  اأ�شا�شي 

الإ�شتمرارية على املدى الطويل«.

ساهم نجاح »عز الدين 

تكستيل« في لبنان في 

توسعه نحو األسواق 

الخارجية عبر منح شهادات 

إمتياز )Franchise( في 

السعودية، اإلمارات، واألردن
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على  –ديزاين  بي  »تعمل  وقال:  امل�صتهلكني،  من  جداً  وا�صعة 

يحاكي  الــذي  الكال�صيكي  الأثــاث  اأنــواع  واأجــود  اأفخم  تقدمي 

الأثاث  م 
ّ
وتقد اخلالدة،  املنتجات  من  جمموعة  عرب  املا�صي 

الع�رشي الذي تزدان به املنازل احلديثة، وجمموعة وا�صعة من 

اأنظمة الإنارة واإك�ص�صوارات املنازل.  اأما اإنرتكازا فتمثل عنوانًا 

التجهيزات، فعلى مدى عقدين  اأنواع  متكاماَل لالأثاث وجميع 

دي 
ّ
ومزو �صّناع  اأهم  من  واحدة  اإنرتكازا  اأ�صحت  الزمن  من 

منتجات  توّفر  اإذ  املنطقة،  الطلب يف  �س حتت 
ّ

املخ�ص الأثاث 

وخدمات كاملة ت�صمل �صناعة وتركيب املفرو�صات والرثيات 

امل�صاريع  لكافة  الأبــــواب  و�صناعة 

والت�صطيبات.  التجهيزات  من  وغريها 

رين، 
ّ
متطو م�صنعني  انــرتكــازا  وتدير 

مرت  األــف   20 م�صاحة  على  ميتد  م�صنع 

اآخر  وم�صنع  لبنان،   - جــدرا  يف  ع 
ّ
مرب

الريا�س  ع يف 
ّ
األف مرت مرب  40 مب�صاحة 

لتلبية حاجة ال�صوق املحلية والإقليمية«.

م »دايز Daze« اأحدث 
ّ
واأ�صاف: » بدوره، تقد

ــرازاً  وط الع�رشية  املفرو�صات  �صيحات 

»الب�صاطة  مفهوم  د 
ّ
يج�ص الأثاث  من  جديداً 

جمموعات   6 تقدمي  خــالل  من  الع�رشية« 

مده�صة. 

و�صدد البطل على اأن الّقيمني على املجموعة يزورون املعار�س 

با�صتمرار ليتابعوا كل تطور يف �صناعتهم ويّطلعوا على اأحدث 

»م�صانع  اأن  اإىل  ولفت  لزبائنها.  ويقدموها  املو�صة  �صيحات 

والآلت  ات 
ّ
املــعــد بــاأحــدث  ز 

ّ
تتمي  Batal Design Holding

اآخر  على  م�صتمر  ب�صكل  ال�رشكة  وتطلع  املتطورة،  التكنولوجية 

ات التكنولوجيا لتتبّنى اأحدث الإبتكارات وتوّفر لزبائنها 
ّ
م�صتجد

املنتجات ذات املعايري العاملية واجلودة العالية«.

وك�صف اأن فريق عمل Batal Design Holding ي�صم اإ�صافة اإىل 

من  متكنهم  تدريبية  لدورات  دائمًا  يخ�صعون  حرفيني  خرباء، 

تقدمي م�صتويات عالية من الأداء يف عملهم.

توسع وسط التحديات
التطور يف املنتجات املقدمة رافقه تو�صع  اأن  البطل على  واأكد 

حيث  ال�صعودية  ال�صوق  يف  �صيما  ول  اخلارجية  الأ�ــصــواق  يف 

متلك Batal Design Holding م�صنعا و�صالت عر�س. وك�صف 

الأ�صواق اخلارجية ول �صيما اخلليجية يف  ع يف 
ّ
عن خطط تو�ص

ال�صنتني املقبلتني.

ولفت اإىل وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل املجموعة 

ول �صيما ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة.

التي   Batal Design Holding تفاوؤله مب�صتقبل عمل   عن 
ّ

وعرب

ع منذ اأكرث من 60 عامًا. 
ّ
ت�صري على طريق التو�ص

Batal Design Holding ..         عامًا من النجاح والتأّلق
بطل: مستمّرون في التوّسع الخارجي

 Batal Design اإ�شتمرارية  التمّيز  طريق  �شلوك  �شمن 

Holding على مدى اأكرثمن ن�شف قرن حفل بالنجاح 

والتاألق. 

يف خم�شينات القرن املا�شي كانت الإنطالقة، عندما 

خطت عائلة بطل خطواتها الأوىل يف عامل �شناعة 

التو�ّشع  من  طويلة  رواية  معها  لتبداأ  املفرو�شات، 

 Batal Design Holding والتطور متّثلها اليوم جمموعة

�شناعة  يف  رائدة  اأ�شماء  رايتها  حتت  ت�شم  التي 

اأوفي�س   - بي  دايز،  -ديزاين،  بي  املفرو�شات وهي 

(B Design، Daze، B Office & Intercasa( .واإنرتكازا

60

اأ�صار رئي�س جمل�س اإدارة Batal Design Holding ال�صيد ح�صني 

 Batal Design َّالبطل يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإىل اأن

الذي  ع 
ّ
التنو عرب  امل�صتهلكني  �رشائح  كل  اإىل  و�صلت   Holding

رت 
ّ
تطو مهما  امل�صتهلكني  حاجات  لتالئم  اإنتاجها  يف  تقدمه 

عت واختلفت ظروفها.
ّ
وتنو

جودة وفخامة
�رشيحة  حاجات  تلبي   Batal Design Holding اأن  واأو�صح 

 Batal Design Holding وصلت

إلى كل شرائح المستهلكين 

عبر التنّوع الذي تقدمه 

في إنتاجها لتالئم حاجات 

المستهلكين مهما تطّورت 

وتنّوعت واختلفت ظروفها
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ال�صاعر  لل�صجاد  عي�صى  غازي  مدير  حديث  عك�س  �صك،  دون  من 

عملها،  يف  املوؤ�ص�صة  متار�صها  التي  الإ�صتقامة  عي�صى  غــازي 

فاإنطالقًا من اإميان القيمني عليها »اإن ال�صدق يف اأقوالنا اأقوى 

يف  املوؤ�ص�صة  مار�صته  الذي  »ال�صدق  اأن  على  عي�صى  د 
ّ
�صد لنا«، 

تعاطيها مع الزبائن وّطد عالقتها بهم فاأ�صبحوا زبائن دائمني 

لها واأ�صبحت املوؤ�ص�صة عنوانًا دائمًا لأجود اأنواع ال�صجاد«.

مقصد أول
د عي�صى »على اأن �صعار موؤ�ص�صة غازي عي�صى لل�صجاد والذي 

ّ
و�صد

ت�صكل البت�صامة اأ�صا�صًا فيه جعل املوؤ�ص�صة تكون املق�صد الأول 

خري  الأحيان  من  كثري  يف  فالإبت�صامة  ال�صجاد،  �رشاء  لطالبي 

من التحية. واعتماد البت�صامة اأ�صا�صًا يف �صعارنا كان �رشوريًا 

لإ�صعار زبائننا باأهميتهم لدينا وبحر�صنا الكبري على عالقتنا 

معهم«.

واأكد اأن »املوؤ�ص�صة ومنذ ن�صاأتها حاولت اأن ت�صتقطب اأكرب �رشيحة 

ال�صجاد  من  وا�صعة جداً  الزبائن عرب طرح جمموعة  من  ممكنة 

امل�صتورد من اإيران، تركيا، ال�صني، وبلدان اأخرى«. ولفت اإىل اأن 

»الزبون مهما اختلف وتنوع طلبه ل بد اأن يجد مبتغاه عندنا. 

فاإ�صافة اإىل اأننا نحر�س على تنويع الب�صائع املوجودة لنتمكن 

من خدمة جميع الزبائن مهما اختلفت قدراتهم ال�رشائية، نعمل 

األــوان  من  املفرو�صات  عامل  على  يطراأ  تغري  كل  مواكبة  على 

ور�صومات وديكورات«.

ال توّسع
د على اأن 

ّ
ولفت عي�صى اإىل وجود مناف�صة قوية يف ال�صوق، و�صد

»موؤ�ص�صة غازي عي�صى لل�صجاد« حتر�س على اجلمع بني ال�صعر 

الزبائن  لك�صب  املعاملة  وح�صن  واجلمالية  واجلــودة  املنا�صب 

واحلفاظ على ثقتهم«. واأ�صار اإىل اأن »اتباع املعايري هذه �صمح 

لها بتخطي حتدي املناف�صة املوجود يف ال�صوق وت�صجيل اأرقام 

مبيعات عالية ت�صمن ا�صتمراريتها«.

حاليًا  »اأنــه  على  د 
ّ
و�ــصــد

الإقت�صادي  الظرف  ويف 

املوجود ل تنوي املوؤ�ص�صة 

تو�صعية،  خطط  اأي  در�ــس 

وبانتظار حت�صن الو�صع قد 

يك�صف  خطط  هناك  تكون 

عنها يف حينها«.

إنتاج متنّوع
ــ�ــصــة  »املــوؤ�ــص اأن  ـــن  ـــل واأع

من  اأكـــرث  لزبائنها  تــقــدم 

مبختلف  ال�صجاد  من  نــوع 

الأوروبي والعجمي  ال�صجاد  والقيا�صات حيث تعر�س  الألوان 

للمالعب  بالغازون  تعمل  كما  واملنازل.  للمكاتب  واملوكيت 

يف  وي�صتخدم  كبري  حد  اإىل  الباركيه  ي�صبه  الــذي  والفينيل 

ما  املنازل.  يف  اأقل  وب�صكل  وامل�صت�صفيات  التجارية  املحال 

الأ�صياء  معظم  لي�صمل  عملها  طورت  عي�صى  موؤ�ص�صة  اأن  يعني 

التي حتتاجها الأر�صيات«. 

»غازي عيسى للسجاد« .. نجاح متواصل قوامه الصدق
عيسى: زبائننا أولى أولوياتنا

من  جعلت  زبائنها،  اإر�شاء  الأول  همها  لأن 

عملت  �شعارها.  يف  اأ�شا�شيًا  عن�رشاً  الإبت�شامة 

الآخر،  تلو  و�شجلت جناحًا  قرن  ربع  مدى  على 

اإنها موؤ�ش�شة »غازي عي�شى لل�شجاد« التي تعمل 

لتعك�س  عي�شى«،  غازي  »ابت�شامة  �شعار  حتت 

اأهمية زبائنها بالن�شبة اإليها، فا�شتقبال الزبون 

لها.  اأمور تعني  للموؤ�ش�شة  وزيارته  ثقته  ونيل 

اأ�شا�شًا  ال�شدق  من  التي جعلت  وهي  ل،  كيف 

لها يف تعاملها مع زبائنها فما كان لها اإل اأن 

حازت على ثقتهم التي ترجموها با�شتمرارية 

املوجودة  الكثرية  املناف�شات  رغم  املوؤ�ش�شة 

يف ال�شوق«.

مؤسسة غازي عيسى 

للسجاد تحرص على الجمع 

بين السعر المناسب 

والجودة والجمالية وحسن 

المعاملة لكسب الزبائن 

والحفاظ على ثقتهم
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قال: »غالريي �صاهر موجود اليوم يف 

ال�صوق اللبنانية عرب خم�صة فروع تقدم 

واأجملها  واأجودها  املفرو�صات  اأرقــى 

 Daher Home :للزبائن. وت�صم الفروع

عر�س  �صالة  عن  عبارة  وهو   Center
�صتيل تتميز بديكوراتها احلديثة و�صمها 

املفرو�صات  اأروع  من  رائعة  لت�صكيلة 

يف   Daher Collection و  املنزلية، 

عر�س  �صالة  عن  عبارة  وهو  احلو�س 

كبرية خم�ص�صة للربادي وورق اجلدران 

 Daher Lifeو والبامبو،  والبيا�صات 

عام  وطــريــق  �صور  دوحــة  يف   Style
و وفخمة،  ع�رشية  �صالة  وهو  احلو�س 

وهو  كفردونني  يف   Gallery Daher
على  حتتوي  عر�س  �صالة  عن  عبارة 

و املفرو�صات،  من  متنوعة  جمموعة 

Daher Mall وهو �صالة عر�س ع�رشية 
احلديثة  بديكوراتها  تتميز  وفخمة 

اأروع  من  رائعة  ت�صكيلة  فيها  ويوجد 

املفرو�صات املنزلية«.

متابعة دقيقة
التي  اجلـــودة  اأن  على  �صاهر  د 

ّ
و�ــصــد

املتابعة  اإىل  تعود  الإنتاج  بها  يتمتع 

متر  حيث  العمل،  مراحل  لكل  الدقيقة 

عديدة  ت�صنيع  مبراحل  املفرو�صات 

حتتاج اإىل متابعة لتقدمي اإنتاج يتمتع 

بجمالية عالية ومتانة كبرية.

ولفت اإىل اأن »جودة املنتجات �صمحت 

الأ�صواق  اإىل  بالتوجه  ظاهر  لغالريي 

اخلارجية ول �صيما الأ�صواق الأفريقية 

مثل اأنغول و�صاحل العاج ونيجرييا«.

الغياب المؤسف
التحديات  ـــرز  اأب اأن  �صاهر  وراأى 

دعم  عــن  ــة  ــدول ال »غــيــاب  يف  تكمن 

هذا  ا�صتغرب  واإذ  ال�صناعي«.  القطاع 

القطاع  ي�صتحق  »األ  �ــصــاأل:  الــواقــع، 

عمل  فر�س  يــوؤمــن  ــذي  ال ال�صناعي 

لعدد كبري من اللبنانيني الإهتمام من 

اأمر  الدولة  غياب  اإن   « وقال:  الدولة؟ 

القطاعات  قدرات  ي�صعف  اإذ  موؤ�صف 

التي  الأخــرى  الدول  ففي  التناف�صية، 

كرتكيا  املفرو�صات  ب�صناعة  ت�صتهر 

وماليزيا تقدم احلكومات دعمًا كبرياً 

لل�صناعيني ميكنهم من مناف�صتنا يف 

عقر دارنا«.

لدعم  ال�رشيع  التدخل  اإىل  الدولة  ودعا 

الرتاجع  ظــل  يف  �صيما  ول  القطاع، 

والذي  لبنان  يعي�صه  الذي  الإقت�صادي 

يوؤدي بطبيعة احلال اإىل تراجع الطلب 

ب�صكل كبري جداً«.

خلطط  وجــود  ل  اأن  �صاهر  ك�صف  واإذ 

عــدم  حـــال  ظــل  يف  حــالــيــًا  تو�صعية 

والتي  لبنان  ي�صهدها  التي  الإ�صتقرار 

تطاول باإنعكا�صاتها ال�صلبية الإقت�صاد 

يف  الأ�صواق  ي�صع  والــذي  كبري  ب�صكل 

اأن  اعترب  ــود،  ــرك وال ال�صلل  مــن  حــال 

اإليه  التو�صل  مت  ما  على  »املحافظة 

يبقى حتديًا كبرياً«. 

غاليري ضاهر.. العراقة في صناعة المفروشات
ضاهر: أين الدولة؟

سمحت جودة منتجات غاليري 

ضاهر له بالتوجه إلى االسواق 

الخارجية وال سيما األسواق 

األفريقية مثل أنغوال وساحل 

العاج ونيجيريا

عنوانًا  عامًا،   23 مدى  على  �شاهر،  غالريي  اأ�شحى 

وولئهم عرب  الزبائن  ثقة  باإكت�شاب  اإذ جنح  للعراقة، 

بت�شاميم  تت�شم  التي  املفرو�شات  اأنواع  اأجود  تقدمي 

جذابة تلبي اأذواق الزبائن مهما اختلفت وتنوعت.

غالريي  خاللها  تاألق  وتطور«  جناح  »م�شرية  اإنها 

�شاهر، و�شهد خطوات تو�شعية على الأرا�شي اللبنانية 

ويف الأ�شواق اخلارجية على حد �شواء. يحمل احلديث 

مع مدير »غالريي �شاهر« م�شطفى �شاهر الكثري من 

�شبيل  تبذل يف  كثرية  اإىل جهود  ي�شري  الذي  الطموح 

حتقيق النجاح. فوفقًا ل�شاهر متّيز غالريي ظاهر منذ 

ما  اإنتاجه  وجودة  الزبائن  مع  مب�شداقيته  انطالقته 

جعله يحقق جناحًا كبرياً �شمح له بالتو�شع لي�شبح 

عدد فروعه اليوم 5 فروع.



Authorized Signature : Mostapha Daher

C.R.: 14089 Saida

املفو�ض بالتوقيع: م�سطفى �ساهر

رقم ال�سجل التجاري:  14089 / عام - �سيدا

Est. Mostapha Daher For Trading
موؤ�ض�ضة مصضطفى �ضاهر التجارية

ACTIVITY الن�صاط

ال�سنف

ITEMS
البند اجلمركي

H.S Code

Interior Decor  /  ديكور داخلي 44.18.90.00
أثاث من خشب مستعمل في غرف النوم والطعام والصالونات وغيرها، مفروشات خشبية، خزائن

Wooden Furniture Used In Bedrooms, Dinning Rooms, Saloons & Other 94.03.50.00

Location: N: 33° 17‘ 37.5” - E: 35° 17’ 32.1” :املــوقع 

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

Chambre of Commerce & Industry In Saida & South غرفة التجارة وال�سناعة يف �سيدا واجلنوب

MEMBERS ع�صو

لبنان اجلنوبي - �سور - طورا - بناية كالريي �ساهر

تلفاك�ض: 380880 7 - 381089 7 961

املعمل: 380816 7 961

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

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب

ADDRESS العنوان
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 L’art de la«

  »protection solaire
مــن  ـــة  ـــاي ـــم احل ـــــن  »ف اأو 

هذا  حتــت  ال�صم�س«،  اأ�صعة 

 Cottage تعمل  ال�صعار 

�صناعة  يف  املتخ�ص�صة 

الــواقــيــة  ــم  ــي واخل ال�صتائر 

بهدف  ال�صم�س  اأ�ــصــعــة  مــن 

توفري  عرب  املن�صاآت  حماية 

بالنوافذ،  اخلا�صة  ال�صتائر 

ــم،  ــاع ــط ــطــيــحــات، امل ــص ــ� ال

ومواقف ال�صيارات.

ــاهــمــت اجلـــــودة الــتــي  ــص و�

 Cottage يتمتع بها اإنتاج

الـ20 عامًا، يف حجز مكان مرموق  التي تفوق  املوؤ�ص�صة  القيمني على  وخربة 

عت لها اأبواب الأ�صواق 
ّ
لها بني ال�رشكات العاملة يف القطاع ال�صناعي، كما �رش

اخلارجية ول �صيما دول اخلليج العربي واأفريقيا، حيث نفذت Cottage عدداً 

من امل�صاريع املهمة يف تلك الدول«.

Cottage .. خبرة 20 عامًا في الوقاية من أشعة الشمس
سمير خياط: مستمرون رغم التحديات
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Mkalles, Industrial Zone, Str. 41, Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 682565 - 961 1 200110 - Cell: 961 3 721515

E-mail: cottagek@inco.com.lb - Website: www.cottage-leb.com

L,art de la protection solaire

AWNINGS - PARASOLS - PERGOLAS

ALUMINIUM - POLYCARBONATE 

PARKING SHELTERS
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