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قطاع خاص

«رسامني يونس»
 60عامًا من تطوير قطاع السيارات في لبنان
تحتفل «شــركــة رســامـنــي يــونــس» ( )RYMCOال ـعــام املقبل
ب ـمــرور  60عــامــا عـلــى تــأسـيـسـهــا .أكـثــر مــن نـصــف ق ــرن في
العمل بقطاع السيارات في لبنان ،ولم تزل محركات الشركة
في ذروة عطائها وإندفاعتها بحسب ما يؤكد رئيس مجلس
إدارة واملــديــر الـعــام لـشــركــة رســامـنــي يــونــس فــايــز رســامـنــي.
فعلى الــرغــم مــن انـخـفــاض املبيعات عــام  2016مـقــارنــة بعام
 2015خاصة بالنسبة للسيارات الصغيرة ،كما يوضح ،إال أن
إطالق الشركة خالل العام الجاري لعالمتي «الدا» و»داتسون»
يشير الى أن إنعاش مبيعات السيارات الصغيرة والتنافسية
يدخل فــي صلب إهتمامات الـشــركــة ،وأن الـســوق اللبنانية ال
تزال جذابة لهذا النوع من السيارات
شــركــة رســامـنــي يــونــس للسيارات ش.م.ل ( ،)RYMCOهي
شــركــة مساهمة ،تأسست عــام  1957فــي لبنان ،وهــي وكيل
السيارات الوحيد املــدرج في بورصة بيروت منذ عــام .1998
تعد الشركة الـيــوم أحــد أبــرز وكــاء بيع الـسـيــارات فــي لبنان،
حـيــث تـسـتـحــوذ عـلــى الـحـصــة األك ـبــر مــن مـبـيـعــات الـسـيــارات
ال ـجــديــدة ،كـمــا تـسـجــل ح ـضــورًا واس ـعــا فــي س ــوق الـسـيــارات
املستعملة .تدير الشركة سلسلة من صاالت العرض واملتاجر
املستقلة ومستودعا موحدا باإلضافة إلــى منشآت متطورة
للخدمة والصيانة.
تمتلك الشركة إتفاقات لتوزيع السيارات مع عدد من املصنعني
في الواليات املتحدة ،اليابان ،أوروبــا ،الصني .وتشمل عمالقة
فــي هــذا املـجــال ،منها« :نيسان مــوتــورز» (نيسان ،انفينيتي،
دات ـ ـ ـسـ ـ ــون)« ،م ــركـ ـب ــات ج ـ ـنـ ــرال م ـ ــوت ـ ــورز» (ج ـ ــي أم سـ ــي)،
افـتــوفــازروسـيــا (الدا) ،شاحنات «ريـنــو» ،شاحنات «يــو دي»
ضـمــن الـقـســم ال ـت ـجــاري ،فـيـمــا ت ـنــدرج عــامـتــا «كــاواســاكــي»
و»بيجو سكوترز» تحت مظلة «بــاور سبورتس» التي تشمل
أيضا عالمات تجارية عاملية متعددة في مجال أكسسوارات
ومـعــدات املركبات الرياضية ،فيما تتوسع لتضم العديد من
ّ
القطاعات املختلفة املرتبطة بصناعة السيارات .تشكل شركة
رســامـنــي يــونــس لـلـسـيــارات ش.م.ل  -الـبـحــريــة وح ــدة أخــرى
ضـمــن عـمـلـيــات ال ـشــركــة الـتـشـغـيـلـيــة املـتـخـصـصــة فــي خــدمــة
املراكب ،تحت عالمة».»RYMCO Marine
ركود بعد فورة
شهد عــام  2015زي ــادة فــي املبيعات بعد فـتــرة ركــود شملت
السيارات الجديدة واملستعملة على السواء .في املقابل سجل
عــام  2016هبوطا بنسبة  %4.1مقارنة ًمع عــام  ٢٠١٥لغاية
تشرين األول.
أمــا إذا اردنــا املقارنة ما بني عامي  2015و 2016وبالتحديد
شهر تشرين األول من العامني ،فقد شهدت السوق في 2016

شهدت سوق السيارات هبوطًا بنسبة  %29في 2016

هبوطًا بنسبة  ،%29هذا الهبوط استمر ما بني شهر تشرين
األول وأيلول من العام  2016بنسبة .%14
هل زادت مبيعات شركة رسامني يونس عام  ،2016أم شهدت
تراجعًا؟
يجيب رسامني« :شهدت السيارات الصغيرة لدينا انخفاضا
واض ـح ــا ف ــي امل ـب ـي ـعــات ،ف ــي ح ــن ش ـه ــدت م ـب ـي ـعــات س ـي ــارات
«انفينيتي» إرتفاعًا بنسبة  %34و «جي أم سي» .%102
الدا وداتسون...مجددًا
تـمـيــز ع ــام  2016بــات ـخــاذ شــركــة رســام ـنــي يــونــس خـطــوتــن
كبيرتني تمثلتا بإعادة إطالق العالمة التجارية الروسية الدا،
والـيــابــانـيــة دات ـس ــون ،كـيــف تـصـفــون هــاتــن الـخـطــوتــن ،كيف
تقيمونهما ،ملــاذا أقدمتم عليها فــي هــذا التوقيت بــالــذات ،هل
تحقق ما كنتم تطمحون إليه من ورائهما؟
باإلضافة إلى ما تقدمه كل عالمة من مميزات ،يقول رسامني،
كــان قــرارنــا فــي اط ــاق هــاتــن العالمتني استراتيجيا ،نهدف
مــن خــالــه الــى تقديم سـيــارات فــي فئة لــم تكن مــوجــودة لدى
 RYMCOسابقا وهي السيارات الصغيرة وبأسعار تنافسية.

صيانة السيارة .على الرغم من كونها خدمة اختيارية ،توفر إنفينيتي
سيارة بديلة لجميع عمالئها على حد سواء.

أحدث مشاريع Rise Properties
للعقارات

مميزات خدمات إنفينيتي
ما بعد البيع في لبنان

يعمل مركز خدمات إنفينيتي ما بعد البيع وفقًا للمعايير العاملية الخاصة
بشركة إنفينيتي ،وقد جرى تصميمه على مساحة حديثة ومتطورة،
مترافقة مع ملحة هندسية تعكس تصاميم العالمة التجارية األنيقة .يضم
مركز  RYMCOلخدمات إنفينيتي قاعة انتظار متطورة ،إضافة الى
خدمة ركن السيارات وخدمات أخرى.
توفر  RYMCOالخدمة الشاملة لعمالء إنفينيتي والتي ال تقتصر على
الصيانة املنتظمة فحسب ،حيث يمكن للعمالء االستفادة من خدمة الـ
 24ساعة مساعدة مجانية على الطريق ،مع حتمية توفير سيارة بديلة
ترافقهم طــوال مــدة الصيانة .إضــافــة إلــى ذلــك ،فــإن واح ــدة مــن خدمات
إنفينيتي الـحـصــريــة وامل ـت ـطــورة الـتــي تـقــدمـهــا  RYMCOهــي «خــدمــة
ال ـ  »VIPوهــي خدمة يجري بموجبها ـ ـ وفقًا لحجز مسبق ـ ـ توصيل
السيارة البديلة إلى موقع العميل أينما كان وطوال الفترة التي تستغرقها

عرضت شركة  Rise Propertiesللعقارات مشروعني جديدين من بني
مشاريعها العديدة واملتنوعة Beach front Resort KŸE :وبــرج 50
 Riseفــي مركز تـسـ ّـوق  ABCأشرفية مــن  8حتى  15تشرين الثاني
ّ
 2016حيث سلط ممثلو الشركة الضوء على ميزات املشروعني.
يقع منتجع  KŸEفــي واجـهــة طبرجا الـبـحــريــة ،وهــو بحسب الشركة
املشروع البحري األكبر في لبنان ،وتبلغ مساحته اإلجمالية 200,000
متر مربع %80 ،منها مساحات مشتركة خضراء وتشمل وسائل راحة
وتسلية ،منها 10 :مالعب ريــاضـيــة ،متنزه مائي ل ــأوالد ،نـ ٍـاد صحي
مساحته  3000متر مربع  ،شاطئ رملي ّ
يمتد على  400متر ،ومارينا
ضخم لليخوت .هذا املشروع هو شراكة بني شركتي Rise Properties
و .Saab Marinaأما املشروع الثاني ،فيقع في سوق نيو جديدة ،وهو
البرج التجاري األعلى واألذكــى في لبنان ،على ما تقول الشركة ويضم
 300مكتب تطل على مناظر بانورامية في بيروت واملنت والبحر املتوسط.
يعمل هذا البرج بشكل كامل على التكنولوجيا الذكية ،كما يتميز بكونه
ّ
مشروعًا صديقًا للبيئة وموفرًا للطاقة.

حملة توعية لحماية
إرث لبنان الثقافي

أطلق الوزير في حكومة تصريف األعمال ريمون عريجي ،في  21تشرين
الثاني الجاري ،من املتحف الوطني ،الحملة الوطنية للمحافظة على اإلرث

ه ــذه ال ـس ـيــارات آم ـنــة وقــويــة وبــأس ـعــار تـنــافـسـيــة .والـعــامــات
التجارية معروفة جيدا وموثوق بها من قبل اللبنانيني.
كيف تصفون تطور أعمال شركة رسامني يونس خالل عام
 2016؟ وما هي خطواتكم املستقبلة؟
بإمكاننا القول ان عام  2016كان عاما مميزا ،يقول رسامني.
شهدنا فيه إطالق سيارات الدا وداتسون ،باإلضافة إلى افتتاح
صالة عــرض جــديــدة لـ ــ RYMCOفــي بعقلني .افتتحنا أيضا
مــركــز خــدمــة جــديــد فــي الشويفات الــذي يعد واح ــدا مــن أكبر
املــرافــق في لبنان ،باإلضافة إلــى عــدد من الخطط املستقبلية
التي سنعلن عنها قريبا .إن التطورات واالستثمارات مستمرة
في RYMCOوجميعها موجهة لزيادة رضى العمالء .نسعى
دائما إلى توجيه استثماراتنا في اتجاه استراتيجي يساهم
في تحسني ما نقدمه على الصعد كافة.
تجاوز التوقعات
كيف تقيمون رضــى عمالئكم عــن أداء الـشــركــة خــال العام
الحالي ،وملاذا برأيكم تحقق هذا األمر؟
يـ ـش ــرح رس ــامـ ـن ــي« :ن ـح ــن
شـ ــركـ ــة خـ ـ ــدمـ ـ ــات ،ن ـس ـعــى
إعادة إطالق
مــن خ ــال مــا ن ـقــوم بــه الــى
العالمة التجارية الروسية الدا
الـحـفــاظ على زبائننا لذلك
واليابانية داتسون
نــولــي ق ـســم إدارة الـعـمــاء
إهتماما كبيرا .فهذا القسم
م ـخ ـصــص لــإه ـت ـمــام بـكــل
زبــون من لحظة دخوله إلى صــاالت عــرض RYMCOوصوال
إلى خدمات ما بعد البيع .لقد طورنا في السنوات املاضية قسم
الـجــودة ومــركــز اإلتـصــال لــدى  RYMCOملــا لهذين القسمني
من أهمية في متابعة جميع اإلتصاالت والطلبات الــواردة إلى
الشركة.
هذا اإلصرار على تقديم الخدمة األفضل منح الشركة شهادة
 ISOعــام  ،2011وقــد جعل ريمكو الشركة الوحيدة الحائزة
عليها في لبنان على جميع اقسامها .هدفنا من الحصول على
شهادة األيــزو توفير خدمات من شأنها أن تتجاوز توقعات
العمالء .هذه الشهادة رسخها موردينا ألننا حريصون على
أن نـحــافــظ عـلــى مـسـتــوى عــاملـنــا الح ـتــراف فــي مـجــال مــا بعد
البيع أيضا.
ما الذي تطالبون به كقطاع خاص في لبنان لدعم أعمالكم؟
هناك العديد مــن األم ــور أهمها تخفيض الضرائب والجمرك
على السيارات ،رفع الضرائب عن السيارات الصديقة للبيئة،
وآخ ــره ــا ،وق ــد ي ـب ــدو ذل ــك ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،اس ـت ـح ــداث مـحـطــات
كهربائية في املدينة للسيارات العاملة على الكهرباء.

الثقافي وجرد القطع األثرية املنقولة املوجودة في حيازة األفراد أو القطاع
الخاص واملؤسسات الدينية وغيرها.
تهدف الحملة الى تشريع املجموعات األثرية الخاصة في إطار القوانني
ّ
واملـعــاهــدات الدولية التي وقــع عليها لبنان ،وال سيما قــانــون املمتلكات
الثقافية الرقم  37الصادر عام  2008ومعاهدة اليونسكو لعام ،1970
وذلك بهدف إشراك املواطنني باملحافظة على اإلرث الوطني من جهة ،ومن
جهة أخرى الحد من االتجار غير املشروع باملمتلكات الثقافية املنقولة.
فــي املـنــاسـبــة ،أش ــار عــريـجــي ال ــى أن أهـمـيــة الـحـمـلــة تـكـمــن “ف ــي شــرح
ً
كيفية تطبيق هذا املرسوم تسهيال لألفراد الذين بحوزتهم مجموعات
أثرية خاصة بتشريع أوضاعهم من خــال تثبيت حيازتهم لها ،وذلك
بالتصريح عنها رسميًا عبر املنصة الرقمية املخصصة لذلك على موقع
وزارة الثقافة ،علمًا بأن عملية التصريح يجب أن تتم خالل  3سنوات من
تاريخ صدور هذا املرسوم”.

