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65�آب / �أيلول  2014  القت�صـــــــاد والأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة

MSCA �ليوم على ت�سفيح �ل�سيار�ت من خالل 
في  و�آخ��ر  م�سر  لبنان،  بين  تتوزع  م�ساغل   3
جوبا في جنوب �ل�سود�ن. �ل�سيا�سة �لتو�سعية ال 
تقت�سر فقط على �لتعامل مع �سخ�سيات بارزة 
�لتعاون  �ل��ى  �متدت  �نما  حكومية  وموؤ�س�سات 
وتنز�نيا  م�سر  في  �لحال  هي  كما  �لجيو�ش  مع 

لت�سفيح بع�ش �الآليات.

Hijack Byejack
�ل��ى  �ل��رئ��ا���س��ي  �لت�سفيح  �سعر  ي�سل  م��ا  ف��ي 
م��ن��ت��ج��ًا   MSCA ق���دم���ت  دوالر،  �ل����ف   200
��سم  يحمل  �لعادية  �لمدنية  لل�سيار�ت   جديدً� 
hijack byejack بمتو�سط �سعر 20 �لف دوالر 
�لت�سفيح  خدمة  "قدمنا  ي��ارد:  وت�سرح  فقط. 
�لخفيف لل�سيار�ت في لبنان منذ ت�سرين �لثاني 
2011 وذلك  لتلبية طلب متز�يد لحماية �الفر�د 
فخمة  �سيارت  �سرقة  محاولة  �و  �الختطاف  من 
�ح�ساء�ت  على  وب��ن��اًء  �ل�سالح.  تهديد  تحت 
�ل�سيار�ت  �سرقة  ح��و�دث  حول  �لد�خلية  وز�رة 
�لم�ستهدفة   و�ل��ط��ر�ز�ت  �لم�ستعملة  و�ال�سلحة 
لناحية  �ل�سرقة طورنا منتجًا  خفيفًا  في عملية 
�لوزن يحمي من �لر�سا�ش و�سد �عمال �ل�سغب 
لل�سائق  وي�سمح  م�سفحة  �ل�سيارة  �ن  يظهر  وال 

بالهروب من �ل�سارقين". 
يمتاز ت�سفيح Hijack Byejack بالوزن �لخفيف  
معززتان  لل�سيارة  �لخلفية  و�لجهة  ف��االب��و�ب 
باألياف Aramid  فيما يجري ��ستبد�ل �لزجاج 
�لعادي بنوع �آخر من �لزجاج ذ�ت �سماكة 12،7 
ون�ساط  �ل�سيارة  �سرعة  على  يحافظ  م��ا  ملم 
و�غالقها  �ل��ن��و�ف��ذ  بفتح  ي�سمح  كما  محركها 
�لم�سفحة  �ل�سيار�ت  عك�ش  )على  كامل  ب�سكل 
�لتي تفتح نو�فذها ب�سكل جزئي(. وتقول يارد: 
"�إن �لطلبية �الولى كانت �سيارتي �ودي A4  ور�نج 
روفر قبل �ن تتدفق �لطلبات فعملنا على �سيار�ت  
فخمة من طر�ز بور�سه كايان، بور�سه بنامير�، 
�سيار�ت �سغيرة من  �لى  و�سواًل   6 ��ش  �آر  �ودي 

نوع كيا وهيوند�ي."

رو�ج��ًا  القى  �لجزئي  �لت�سفيح  من  �لنوع  هذ�   
و��سعًا في لبنان وتعدى عدد �لطلبات 80 �سيارة، 

في  �لعاملة  �لدولية  �لمنظمات  بع�ش  �ن  حتى 
�سغيرة  �سيار�ت  على  �لمنتج  هذ�  طلبت  لبنان 
على  للح�سول  �لطلبات  وتدفقت  هذ�  تملكها. 
�ت�ساالت  �سركات  قبل  من   Hijack Biejack
و�سركات  م�سارف  ومدير�ت   �عمال  و�سيد�ت 
�سيرفة حتى �ن هذه �لخدمة جذبت �سحافيين 
لحماية  ي�سعون  �ل��ذي��ن  �ل�سيا�سيين  وم��وؤخ��رً� 
بع�ش  �هتم  كما  وزوجاتهم.  �والده��م  �سيار�ت 
رجال �العمال بهذ� �لمنتج لحماية تنقل �والدهم 
 Hijack "نجاح  �ل��م��در���س��ة.   �ل��ى  �ل��م��ن��زل  م��ن 
   MSCA و�سل �لى م�سر حيث ح�سلت   Byejack
�سركات خالل  م��در�ء  قبل  12 طلبية  من  على 
فترة 8 �أ�سهر" ح�سب ما تو�سح يارد م�سيرة �لى" 
�ن هذ� �لت�سفيح غير �لظاهر للعين �لمجردة، 
يحمي من ر�سا�ش �لم�سد�سات و�سظايا �النفجار 

��سافة �لى �لك�سر و�لخلع  و�عمال �ل�سغب ، وال 
�لكبيرة  لل�سيار�ت  كيلوغر�مًا   150 وزنه  يتعدى 
لل�سيارت  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ًا  و120  �ل��دف��ع   رب��اع��ي��ة 
 16 بين  ما  تركيبه  �سعر  يتر�وح  لذ�  �ل�سغيرة. 

�لف دوالر و 25 �لفًا." 

ثقة وخدمة ما بعد البيع
�سخ�سية  حماية  ت�سليم  �ل�سهل  من  يكون  ال  قد 
بارزة �لى �سابة في �سناعة ذكورية  يطغى فيها 
وع�سكريين  �أمنيين  خبر�ء  مع  �ليومي  �لتعاطي 
يارد  كري�صتال  نجحت  تقنيين.  �ل��ى  ��سافة 
�لمحليين  �ل��زب��ائ��ن  م��ع  �لثقة  ع��ام��ل  خلق  ف��ي 
�لم�ستهلكين  من  جديدة  �سريحة  و��ستقطاب 
�ل�سيارة  "مالك  �ن  موؤكدة  �لم�سفحة  لل�سيار�ت 
و�جبنا  م��ن  ونحن  حياته  ي�سلّمنا  �لم�سفحة 
وهذه  �لثقة  وخلق  �المانة  هذه  على  �لمحافظة 
م�سوؤولية كبيرة.�نطالقًا من ذلك، نجري تقييمًا 
�لزبون  لها  يتعر�ش  �ن  يمكن  �لتي  للمخاطر 
لتحديد م�ستوى �لت�سفيح و�ل�سيارة �لمنا�سبة ". 
بمعنى �آخر �لو�سع �ل�سا�سي و�المني �لمتقلب في 
لبنان يدفع ب� MSCA   �لى �ختيار ت�سفيح �على 
من �لمعايير �لعالمية ليتنا�سب مع معاناة �لحياة 
�لفرد  حياة  على  حفاظًا  �لمحلية  �ل�سيا�سية 
و�سمعة �ل�سركة. في هذ� �ل�سياق، ت�سير يارد �نها 
توؤمن للزبون حق  �ر�سال خبر�ء خا�سين للك�سف 
على �لت�سفيح و�جر�ء �ختبار حي على �ل�سيارة 
علمًا �ن عملية �النتاج لدى MSCA   حائزة على 
�سمانة �لجودة من قبل مكتب Veritas  �لدولي.

�إ�سافة �لى جودة �لحماية، ت�سكل خدمة ما بعد 
مع  ثقة  عالقة  خلق  ف��ي  ��سا�سياً  عامالً  �لبيع 
تت�سمن  �لبيع  عقود  �ن  يارد  وت�سرح  �لزبائن.  
خدمة ما بعد �لبيع ولدينا خبر�ء يق�سون وقتهم 
على  و�لك�سف  �ل�سيانة  لمالحقة  �لطائر�ت  في 
�لبيع من  بعد  ما  وتبد�أ خدمة  زبائننا.  �سيار�ت 
�ل�سيارة  م�ساكل  ومعالجة  زي��ت  تغيير  معالجة 
�لم�سفحة  �الأب���و�ب  تغيير  �ل��ى  و�سواًل  �لعادية 
وتبديل �طار�ت م�سفحة ��سافة �لى �مور تقنية 
للميكانيكي  يمكن  ال  �نه"  ي��ارد  وتوؤكد  �خ��رى.. 
نظرً�  �لم�سفحة  �ل�سيارة  مع  �لتعامل  �لعادي 
قطع  من  بالعديد  �لمحيط  �لت�سفيح  لتعقيد�ت 

�ل�سيار�ت".

�لم�سنعين  م�����س��د�ق��ي��ة  ت��ب��ق��ى  و�ل��خ��ال���س��ة، 
�لجي�ش  مع  �لعالقة  بح�سن  مرتبطة  �لمحليين 
دوري��ة  ب��زي��ارة  عنا�سره  ت��ق��وم  �ل���ذي  �للبناني 
�لت�سفيح  قيد  �ل�سيار�ت  على  للك�سف  للم�ساغل 
�لت�سدير.  على  �لمو�فقة  تعطى  ثم  ومن  محليًا 
بين  �ل�سنو�ت  م��ر  على  �ل��ع��الق��ة  ت��ط��ورت  وق��د 
�لجي�ش �للبناني و MSCA �لتي تعمل على ت�سفيح 

بع�ش �الآليات ل�سالح �لجي�ش �للبناني 

20 سيارة مصفحة رئاسية لدولة جنوب السودان
الشركـــة تبتكـــر منتــــج التصفيـــح الخفيـــف

لحمايـــة السيـــارات مـــن ا�ختطـــاف والســرقـــة
الزبائــن فــي لبنــان: سيـــاسيـــون وسيـــدات أعمـــال

ومديـــرات مصــارف وشـــركــــات صـــيرفــــة
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