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القطاع العقاري يواصل مساره 
االنحداري.. والمطلوب تدابير لتحفيز 

الطلب بشكل مستدام

الصادرات تتراجع حوالى 50 % 
خالل 10 سنوات
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القطاع العقاري.. 
والصندوق االستثماري!

تلقي »ال�شناعة والقت�شاد« يف هذا العدد ال�شوء على واقع القطاع العقاري واأ�شباب انهياره، وتداعياته على الواقع القت�شادي 

الذي يعي�شه لبنان يف املرحلة الراهنة.

 ،2017 العام  يف  الإ�شكان  قرو�س  وقف  الردي  هذا  يف  واأ�شهم   ،2018 العام  يف  تدهوراً  لبنان  يف  العقاري  القطاع  �شجل  فقد 

بالإ�شافة اإىل قرار امل�شارف رفع الفائدة على الودائع الذي رفع اأ�شعار الفائدة على القرو�س اأكرث من %10، وهو ما جعل جعل 

اللبنانيني يبتعدون عن احل�شول على قرو�س.. 

املغربني  واأحجام  الطلب حمليا،  وتراجع  العقاري  القطاع  النهيار يف  اإىل حجم  اللبناين«  »العتماد  بنك  اأ�شدره  تقرير  وي�شري 

اأ�شا�س هذه الطفرة، عن ال�رشاء جراء الأزمات املتالحقة وال�شطرابات الأمنية  اللبنانيني واخلليجيني الأثرياء، الذين كانوا يف 

يف املنطقة. وجراء هذا اجلمود، ل جتد اآلف ال�شقق ال�شكنية التي مت بناوؤها خالل ال�شنوات املا�شية من ي�شريها، وا�شطر كبار 

املطورين العقاريني اىل وقف العمل يف م�شاريع �شخمة كان بو�رش العمل فيها مع بداية الأزمة. وا�شتناداً اإىل اإح�شاءات »نقابة 

املهند�شني« يف لبنان فقد انخف�شت م�شاحات البناء املرّخ�شة، والتي تعك�س توقعات م�شتوى العر�س يف القطاع العقاري، اإىل 

455308 اأمتار مربعة خالل مار�س 2019، مقابل 726600 مر يف فرباير. وعلى �شعيد تراكمي، تراجعت م�شاحات البناء املرخ�شة 

1566538 مراً خالل الف�شل الأول من العام احلايل، مقارنة مع 2188086 مراً يف الفرة ذاتها من العام  اإىل  �شنويًا   28.41%
2018، ح�شبما اأورد »تقرير »العتماد اللبناين«. وتراجعت اأ�شعار العقارات يف لبنان اإىل حدود %25 تقريبا. 

 اأي�شًا من الدعامات الرئي�شية 
ّ
ويثري احتمال حدوث تدهور ا�شايف يف القطاع العقاري، املخاوف على القطاع امل�رشيف، الذي يعد

الأخرية  �شتقوم  العقارية ل�شالح امل�شارف  الديون  ت�شديد  تاأخري يف  اللبناين. وبح�شب م�شدر م�رشيف، فان ح�شول  لالقت�شاد 

باإعادة جدولة البع�س منها، يف وقت يتعني على املطورين العقاريني وامل�شرين ت�شديد نحو 24 مليار دولر للم�شارف، ما 

ي�شكل اأكرث من ثلث القرو�س املمنوحة للقطاع اخلا�س.

ويف م�شعى لتفادي �شيناريو كارثي، اأطلق م�رشفيون و�رشكات عقارية خالل �شهر ت�رشين الول من العام 2018، 

من�شة لال�شتثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولر يف مرحلة اأوىل، هدفها �رشاء عدد من ال�شقق التي تعرّث بيعها.

ما ميكن حدوثه يف امل�شتقبل هو رهن ما �شيحدث يف الإقت�شاد وو�شع البلد ككل. وبالرغم من كل ما يجري 

ة من خمزون 
ّ
يف القطاع العقاري، بادر املعنيون بالقطاع اإىل تاأ�شي�س �شندوق ا�شتثماري ل�رشاء كمي

ة 
ّ
وا لهذا ال�شندوق برامج ت�شويقية عد

َ
ع ال�شقق غري املباعة، بهدف تن�شيط ال�شوق العقارية، وقد و�شِ

ه اإىل النت�شار اللبناين يف العامل.
ّ

وطموحة يف لبنان وخارجه، تتوج

يذكر اأن القطاع العقاري كان قد �شهد طفرة غري م�شبوقة بني العامني 2008 و2011، اأدت 

اىل ارتفاع الأ�شعار ب�شكل جنوين، قبل اأن يتوقف الن�شاط مع اندلع الزمة ال�شورية.

القطاع،  هذا  انهيار  من  القلق  حجم  عن  �شورة  للمهتمني  يقدم  امللف  هذا 

كافة  يف  البناء  رخ�س  م�شاحات  تراجع  بالرقام  يك�شف  واأنه  خ�شو�شًا 

الرا�شي اللبنانية.
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القطاع عام 2018
املهند�شني  لنقابة  ال�شنوي  التقرير  ك�شف 

ــن  ري
ّ
ــو ــط ــة امل

ّ
ــي ــل ـــع يف قــاب

ُ
ـــراج عـــن ت

م�شاريع  يف  ال�شتثمار  جتاه  ني 
ّ
العقاري

ة 
ّ
ال�شكني تلك  وخ�شو�شًا  جديدة،  ة 

ّ
عقاري

القت�شادي  التباطوؤ  ظّل  يف  ة، 
ّ
والتجاري

ة 
ّ
ال�شكني الــقــرو�ــس  ــف  ــوّق وت احلــا�ــشــل 

ــن مــ�ــرشف لــبــنــان خــالل  املــدعــومــة م

واإرتفاع   2018 العام  من  الثاين  الن�شف 

عدد ال�شقق غري املباعة.

ويف تفا�شيل تقرير بنك الإعتماد اللبناين، 

لالأبنية  البناء  رخ�س  م�شاحات  تراجعت 

% يف   22.11 اجلديدة والإ�شافات بن�شبة 

ع 
ّ
مرب مر  ماليني   6.85 من   2018 العام 

مر  ماليني   5.34 اإىل   2017 العام  يف 

مربع يف العام 2018، فيما كانت م�شاريع 

راً 
ّ
ة الأكرث ت�رش

ّ
ة والتجاري

ّ
ال�شكني الأبنية 

البناء  رخ�س  م�شاحات  تراجعت  بحيث 

املتعلقة بها بن�شبة 24.15 % و 25.16  % 

ع و 0.51 مليون 
ّ
اإىل 4.13 ماليني مر مرب

من  الرغم  على  التوايل.  على  ع 
ّ
مرب مر 

ة الأكرب 
ّ

ة احل�ش
ّ
ذلك، �شّكلت الأبنية ال�شكني

) 77.21 %( من رخ�س البناء تلتها الأبنية 

ة واملكاتب )10 %(.
ّ
التجاري

امل�شاحات  تراجعت  عينه،  الإطـــار  يف 

ة لرخ�س البناء من حواىل 9.27 
ّ
الإجمالي

اإىل   2017 العام  يف  ع 
ّ
مرب مر  ماليني 

اأدنى  2018، وهو  العام  7.14 ماليني يف 
الأّقل،  على   2006 العام  منذ  لها  م�شتوى 

الأمر الذي يعك�س حال الركود القت�شادي 

 بها البالد.
ّ
التي متر

لنقابة  ال�شنوي  التقرير  يبنّي  بالتوازي، 

لبنان  جبل  حمافظة  اأّن  املهند�شني 

رخ�س  من  الأ�شد  ة 
ّ

ح�ش على  ا�شتحوذت 

العام  خالل   )%47.61  ( اجلديدة  البناء 

حمافظتا  كبري،  وبــفــارٍق  تلتها،   ،2018
اجلنوب )21.87 %( والبقاع ) 12.35 %(. 

ال�شمال ل  اأرقام حمافظة  اأّن  الذكر  يجدر 

نقابة  قبل  من  املعطاة  الرخ�س  ن 
ّ
تت�شم

املهند�شني يف ال�شمال.

القطاع عام 2019
ل موؤ�رش بنك بيبلو�س للطلب العقاري 

ّ
�شج

 2019 العام  من  الأول  للف�شل  لبنان  يف 

الف�شل  يف  نقطة   56،1 بلغ  �شهريًا  معدًل 

ارتفاعًا  ي�شّكل  ما   ،2019 العام  من  الأول 

بن�شبة 9،6 % عن الـ51،2 نقطة امل�شجلة يف 

الف�شل الرابع من العام 2018 مقارنة مع 

 تراجع املوؤ�رش بن�شبة 6 % يف العام 2018.

كبري  قــال  املــوؤ�ــرش،  لنتائج  قـــراءة  ويف 

البحوث  مديرية  ورئي�س  القت�شاديني 

بنك  جمموعة  يف  القت�شادية  والتحاليل 

على  »الطلب  اإّن  غربيل  ن�شيب  بيبلو�س 

الأول  الف�شل  ارتفع يف  ال�شكنية  الوحدات 

لبنان  م�رشف  اأطلق  اأن  بعد  العام،  من 

القطاع العقاري يواصل مساره االنحداري.. 
والمطلوب تدابير لتحفيز الطلب بشكل مستدام 

المبيعات العقارية تتراجع 13.05 % 
والمساحات المرخصة 32.82 %

ال يزال القطاع العقاري غارقًا يف دوامة القلق، على الرغم من بع�ش 

التح�شن الذي �شجله يف الف�شل االأول من عام 2019 بعد اإطالق م�رضف 

لبنان الرزمة التحفيزية لالقت�شاد اللبناين، اإذ ال يزال القطاع العقاري 

اإ�شافية تنع�ش الطلب فيه بعد اأن ختم عام 2018  بحاجة اإىل تدابري 

على اأ�شواأ اأداء له بعد اأعوام مرتاكمة من الرتاجع الذي بداأ عام 2010، 

والذي �شبقته »�شنوات عز« و�شلت فيها االأ�شعار اإىل الذروة.

وال يعترب الواقع االقت�شادي ال�شعب ال�شبب االأ�شا�شي يف �رضب القطاع 

العقاري، ال بل كان توقف القرو�ش ال�شكنية �رضبة قوية وقا�شية اأرهقته 

اإىل حد كبري واأدخلته يف دوامة جمود حاد، وال �شيما اأنها ترافقت مع 

للم�شاريع  الت�شليفات  تراجع  اإىل  اأدت  التي  امل�رضفية  الفوائد  ارتفاع 

العقارية ب�شكل دراماتيكي.

تحقيق
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اللبناين  لالقت�شاد  التحفيزية  الــرزمــة 

دولر،  مليار   1،1 بقيمة   2019 للعام 

لرية  مليار   790 مبلغ  ت�شمنت  والــتــي 

املدعومة«. ال�شكنية  للقرو�س   لبنانية 

العقارية  »ال�شوق  اأّن  اإىل  غربيل،  واأ�شار 

لتحفيز  اإ�شافية  تــدابــري  اتــخــاذ  تتطّلب 

الطلب على ال�شقق ال�شكنية ب�شكل م�شتدام، 

للموؤ�رش  ال�شهري  املعدل  نتيجة  اإّن  حيث 

تزال  2019 ل  العام  الأول من  الف�شل  يف 

بالنتيجة  مقارنًة   %  57،2 بن�شبة  اأدنــى 

البالغة  الإطالق  على  له  الأعلى  الف�شلية 

الثاين  الف�شل  يف  وامل�شجلة  نقطة   131
من   %  49 بن�شبة  واأقــل   ،2010 العام  من 

يف  امل�شجلة  الأعــلــى  ال�شنوية  النتيجة 

هذا  نقاط.   109،8 والبالغة   2010 العام 

للموؤ�رش  ال�شهري  املعدل  نتيجة  وجــاءت 

% من معدل  اأدنى بـ5،8  يف الف�شل الأول 

منذ  نقطة   59،5 البالغ  ال�شهري  املوؤ�رش 

.»2007 متــوز  يف  املــوؤ�ــرش  احت�شاب   بــدء 

اأ�شئلة  عن  امل�شتطلعني  اإجابات  واأ�شارت 

امل�شح اخلا�س باملوؤ�رش يف الف�شل الأول 

من العام 2019 اإىل اأّن 6،3 % من املواطنني 

ينوون �رشاء اأو بناء وحدة �شكنية يف لبنان 

بن�شبة  مقارنة  املقبلة،  ال�شتة  الأ�شهر  يف 

 2018 العام  الرابع من  الف�شل  % يف   5،8
ون�شبة 3،75 % يف الف�شل الأول من العام 

2018. ويف املقارنة، 6،7 % من املواطنني 
اأفادوا اأّنهم يخططون ل�رشاء اأو بناء وحدة 

واآذار   2007 متوز  بني  لبنان  يف  �شكنية 

2019، مع بلوغ الن�شبة الأعلى وهي 15 % 
.2010  تقريبًا يف الف�شل الثاين من العام 

الأول  الف�شل  يف  املوؤ�رش  نتائج  واأظهرت 

على  الطلب  معدل  اأّن   2019 الــعــام  مــن 
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ِقبل  من  الأعلى  كان  ال�شكنية  الوحدات 

اأ�شار  حيث  لبنان،  جنوب  يف  املقيمني 

10،9 % من املقيمني يف املنطقة املذكورة 
اإىل اأنهم يخططون لبناء اأو �رشاء منزل يف 

 % بـ9،2  مقارنًة  املقبلة،  ال�شتة  الأ�شهر 

2018. وتبعه  العام  الرابع من  الف�شل  يف 

ل املقيمني يف البقاع، 
َ
معدل الطلب من ِقب

حيث اأعلن 8،5 % منهم اأنهم ينوون بناء اأو 

�رشاء �شقة �شكنية يف الأ�شهر ال�شتة املقبلة، 

اأي بانخفا�س عن ن�شبة 9،1 % يف الف�شل 

املواطنني  من   %  5،7 اأبدى  كما  ال�شابق. 

يف �شمال لبنان رغبتهم يف �رشاء اأو بناء 

منزل يف املدى القريب، مقارنة بن�شبة 6،3 

% يف الف�شل ال�شابق. اأما يف جبل لبنان، 
اأنهم  اإىل  املواطنني  من   %  4،9 فاأ�شار 

اأي  �شكنية،  �شّقة  �رشاء  اأو  لبناء  يخططون 

ال�شابق،  الف�شل  يف   %  3،77 عن  بارتفاع 

يف  ال�شكان  مــن   %  3،8 اأعــلــن  حــني  يف 

وحدة  �رشاء  اأو  بناء  ينوون  اأّنهم  بريوت 

اأي  املقبلة،  ال�شتة  الأ�شهر  يف  �شكنية 

الرابع  % يف الف�شل   3 بارتفاع عن ن�شبة 

من العام 2018. بالإ�شافة اإىل ذلك، ارتفع 

الدخل  فئات  كافة  يف  ال�شقق  على  الطلب 

يف الف�شل الأول من العام 2019.

قيمة معامالت المبيع العقارّية 
تراجعًا  لبنان  يف  العقاري  الن�شاط  �شهد 

انكم�س  بحيث   2019 ني�شان  �شهر  خالل 

بن�شبة  ة 
ّ
العقاري املبيع  معامالت  عــدد 

 4،208 من  معاملة،   3،659 اإىل   %  13.05
كذلك  �شبقه.  الـــذي  ال�شهر  يف  معاملة 

ة بن�شبة 
ّ
اإنخف�شت قيمة املعامالت العقاري

 0.44 اإىل   
ٍّ

�شهري اأ�شا�ٍس  على   %  23.31
�شهر  يف  د.اأ.  مليار   0.57 من  د.اأ.،  مليار 

قيمة  ط 
ِّ
متو�ش بذلك  ليراجع   ،2019 اآذار 

ة الواحدة بن�شبة 11.80 % 
ّ
املعاملة العقاري

119،282 د.اأ. يف ال�شياق عينه، وعلى  اإىل 

املعامالت  عدد  اإنخف�س  تراكمي،  �شعيٍد 

اإىل  ًا 
ّ
�شنوي  %  10.91 بن�شبة  ة 

ّ
العقاري

من  الأوىل  الأربعة  الأ�شهر  خالل   15،726
العام 2019، كما وتراجعت قيمة معامالت 

ة بن�شبة 16.20 % اإىل 2.06 
ّ
املبيع العقاري

ط 
ّ
متو�ش تراجع  لذلك،  نتيجًة  د.اأ.  مليار 

بن�شبة  الواحدة  ة 
ّ
العقاري املعاملة  قيمة 

ًا من 139،375 د.اأ. يف نهاية 
ّ
5.94 % �شنوي

يف  د.اأ.   131،094 اإىل   2018 ني�شان  �شهر 

تحقيق

التوزيع الجغرافي لرخص البناء لغاية شهر نيسان 2019

متوسط المساحة )متر مربع(
للرخصة الواحدة

عدد الرخص المساحة )متر مربع(

768 236 181,232 بيروت

648 1,353 876,093 جبل لبنان

493 29 14,298 الشمال*

573 364 208,420 البقاع

594 780 463,238 الجنوب

362 513 185,470 النبطية

589 3,275 1,928,751 المجموع
إّن أرقام محافظة الشمال ال تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال 

المصدر: نقابة المهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

تراجعت مساحات 
رخص البناء لألبنية الجديدة 

واإلضافات بنسبة 22.11 % 

في العام 2018 من 6.85 

ماليين متر مرّبع في العام 

2017 إلى 5.34 ماليين متر 

مربع في العام 2018

1.93 مليون متر مرّبع 
صة  بلغت مساحات البناء المرخَّ

لغاية شهر نيسان 2019

16.20 % سنوّيًا تراجعت 
قيمة معامالت المبيع 

العقارّية لغاية شهر نيسان 

2019
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نهاية �شهر ني�شان من العام احلايل، علمًا 

املبيع  ات 
ّ
عملي من  الأجــانــب  ة 

ّ
ح�ش اأّن 

ة قد اإرتفعت اإىل 2.05 % حّتى �شهر 
ّ
العقاري

ني�شان من العام اجلاري، من 2.00 % يف 

نهاية العام 2018.

املعاملة  قيمة  ط 
ّ
متو�ش اإرتفع  ًا، 

ّ
جغرافي

ة الواحدة يف مدينة بريوت بن�شبة 
ّ
العقاري

فرة  يف  د.اأ.   566،374 اإىل   %  11.13
الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام 2019 من 

2018 كما  العام  نهاية  د.اأ. يف   509،659
ة 

ّ
العقاري املعاملة  قيمة  ط 

ّ
متو�ش ن 

ّ
وحت�ش

 13.81 بن�شبة  املنت  منطقة  يف  الواحدة 

اأخــرى،  ناحية  من  د.اأ.   231،435 اإىل   %
ة 

ّ
العقاري املعاملة  قيمة  ط 

ّ
متو�ش اإنكم�س 

وكــ�ــرشوان  بعبدا  منطقتي  يف  الــواحــدة 

بن�شبة 14.35 % و15.46 % اإىل 115،844 

د.اأ. و127،981 د.اأ. بالتتايل كما يف نهاية 

�شهر ني�شان 2019.

صة  مساحات البناء المرخَّ
نقابة املهند�شني،  اإح�شاءات  اإىل  اإ�شتناداً 

يف  �شة  املرخَّ البناء  م�شاحات  اإنخف�شت 

م�شتوى  توّقعات  تعك�س  والتي  لبنان، 

العر�س يف القطاع العقاري، اإىل 361،459 

 ،2019 ني�شان  �شهر  ــالل  خ ــع 
ّ
مــرب مــر 

اآذار.  ع يف �شهر 
ّ
455،439 مر مرب مقاِبل 

عت 
َ

تراج فقد   ،
ٍّ
تراكمي �شعيٍد  على  كذلك 

 32.82 بن�شبة  �شة  املرخَّ البناء  م�شاحات 

ع خالل 
ّ
ًا اإىل 1،928،751 مر مرب

ّ
% �شنوي

احلايل،  العام  من  الأوىل  الأربعة  ر 
ُ
الأ�شه

يف  ع 
ّ
مرب مر   2،870،981 مع  مقارنًة 

الفرة ذاتها من العام ال�شابق.

لرخ�س  اجلغرايف  للتوزيع  بالن�شبة  ــا 
ّ
اأم

لبنان  جبل  حمافظة  قت 
ّ
تفو فقد  البناء، 

تها 
ّ

على املناطق الأخرى حيث بلغت ح�ش

 876،093 �شة  املرخَّ البناء  م�شاحات  من 

حمافظة  تلتها   ،)%  45.42( ع 
ّ
مرب مر 

 ،)%  24.02 ع 
ّ
مرب مر   463،238( اجلنوب 

ع )10.81 %((، 
ّ
والبقاع )208،420 مر مرب

 ،)%  9.62 ع 
ّ
مرب مر   185،470( والنبطية 

ع )9.40 %((. 
ّ
وبريوت )181،232 مر مرب

ال�شمال ل  اأرقام حمافظة  اأّن  الذكر  يجدر 

نقابة  قبل  من  املعطاة  الرخ�س  ن 
ّ
تت�شم

املهند�شني يف ال�شمال.

ل 
ّ
وقد حظيت حمافظة بريوت باأعلى معد

و�شل  والذي  الواحدة،  للرخ�شة  ا�شتثمار 

ني�شان،  �شهر  حتى  ع 
ّ
مرب مر   768 اإىل 

تبعتها كلٌّ من حمافظة جبل لبنان )648 

ع(، 
ّ
مرب مر   594( واجلنوب  ع(، 

ّ
مرب مر 

ع(، وال�شمال )493 
ّ
والبقاع )573 مر مرب

ع(.
ّ
ة )362 مر مرب

ّ
ع(، والنبطي

ّ
مر مرب

التغّير السنوي لغاية شهر 
نيسان 2019

لغاية شهر 
نيسان 2018

التغّير الشهري نيسان 2019 آذار 2019 حركة المعامالت 
العقارية

-19.01% 15,726 17,651 -50.31% 3,659 4,208 عدد المعامالت 
العقارية

-02.61% 2.06 246 -13.32% 0.44 0.57 قيمة المعامالت 
العقارية )مليار 

د.أ.(

-49.5% 131,094 139,375 -08.11% 119,282 135,238 متوسط قيمة 
المعاملة العقارية 

)د.أ(

المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية، وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

 تطور مساحات رخص البناء )متر مربع( 
خالل الفرة األربعة أشهر المنتهية في

3,394,122 نيسان 2013

3,845,984 نيسان 2014

3,173,948 نيسان 2015

2,598,033 نيسان 2016

3,298,632 نيسان 2017

2,870,981 نيسان 2018

1,928,751 نيسان 2019

المصدر: نقابة المهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني
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تحقيق

تطور صادرات منتجات الحجر واالسمنت خالل الـ10 سنوات االخيرة

معدل سنويمجموع2010201120122013201420152016201720182019

443743433627222124430130
عام 2019 حتى نهاية شهر آذار - القيمة: مليون دوالر

قيمة صادرات منتجات الحجر واإلسمنت خالل 12 شهر )عام 2018(

كانون 
ثاني

تشرين ايلولآبتموزحزيرانايارنيسانآذارشباط
اول

كانون اولتشرين ثاني

123221222232
القيمة: مليون دوالر

خلل كبير في الميزان التجاري لمنتجات الحجر واإلسمنت:
الصادرات تتراجع حوالى 50 % خالل 10 سنوات

ال حتتل م�شنوعات احلجر واالإ�شمنت حيزاً كبرياً على �شعيد التجارة اللبنانية اخلارجية، فكال م�شتوردات 

و�شادرات هذه املنتجات ت�شكالن ن�شبة �شئيلة من جممل الواردات وال�شادرات. وبلغت هذه الن�شب لناحية 

الواردات )2.22 %(، ولناحية ال�شادرات )0.81 %( لعام 2018.
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الصادرات خالل 10 سنوات
بلغ جمموع �شادرات منتجات احلجر والإ�شمنت خالل الـ10 

دولر  مليون   301  )2019 اآذار  نهاية  )حتى  الأخرية  �شنوات 

ال�شادرات  هذه  وبلغت  دولر.  مليون   31 بلغ  �شنوي  مبعدل 

الذروة عام 2010 حيث �شجلت 44 مليون دولر، فيما �شجلت 

اأدنى م�شتوى لها يف عام 2017 وبلغ 21 مليون دولر.

والالفت ان هذه ال�شادرات عانت من تراجع كبري خالل الع�رش 

�شنوات قارب الـ50 %. و�شجل عام 2011 )37 مليون دولر(، 

عام 2012 )43 مليون دولر(، عام 2013 )43 مليون دولر(، 

عام 2014 )36 مليون دولر(، 2015 )27 مليون دولر(، 2016 

)22 مليون دولر(، 2017 )21 مليون دولر(، 2018 )24 مليون 

دولر(، 2019 )حتى �شهر اآذار( 4 مليون دولر.

واردات عام 2018
وبلغت قيمة الواردات من منتجات حجر وا�شمنت عام 2018، 

1،039 مليون دولر، فيما �شجلت قيمة ال�شادرات 24 مليون 
الدول خلت  دولر. وا�شتورد لبنان من جمموعة خمتلفة من 

ب�شكل �شبه كامل من الدول العربية، و�شمت كل من ا�شبانيا، 

الربازيل، هنغاريا، هولندا، فرن�شا، كرواتيا، كولومبيا، تركيا، 

املانيا،  ا�شراليا،  بولونيا،  بريطانيا،  الــدمنــارك،  مغرب، 

اوكرانيا، والرجنتني.

صادرات عام 2018
رئي�شية  �شوقًا  العربية  الدول  �شكلت  ال�شادرات،  �شعيد  على 

قطر  ا�شتحوذت  حيث  اللبنانية،  والإ�شمنت  احلجر  ملنتجات 

ال�شادرات  حجم  بلغ  اذ  ال�شادرات،  من   %  50 على  وحدها 

ثم  دولر(،  مليون   2( املانيا  تلتها  دولر،  مليون   12 اليها 

 1( وليبرييا  والمــارات  وال�شعودية  والعراق  والكويت  م�رش 

مليون دولر(.

وتك�شف هذه الرقام عن معاناة كبرية لل�شناعيني العاملني 

يف هذا املجال، اذ ان امليزان التجاري لهذه امل�شنوعات ي�شري 

اىل عجز كبري قارب الـ1،015 مليون دولر يف عام 2018. 

الدول المصدرة لمنتجات الحجر 
واالسمنت الى لبنان )عام 2018(

القيمة الدولة

89 اسبانيا

70 برازيل

59 هنغاريا

58 هولندا

55 فرنسا

54 كرواتيا

42 كولومبيا

40 تركيا

38 مغرب

36 دنمارك

الدول المستوردة لمنتجات الحجر 
واالسمنت من لبنان )عام 2018(

القيمة الدولة

12 قطر

2 المانيا

1 مصر

1 كويت

1 ليبيريا

1 عراق

1 سعودية

1 االمارات
القيمة: مليون دوالر

بلغت قيمة الواردات من منتجات حجر واسمنت 

عام 2018، 1,039 مليون دوالر، فيما سجلت 

قيمة الصادرات 24 مليون دوالر

بلغت صادرات منتجات االسمنت والحجر الذروة 

عام 2010 حيث سجلت 44 مليون دوالر، فيما 

سجلت أدنى مستوى لها في عام 2017 وبلغ 21 

مليون دوالر
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اأ�شهب علي حجازي يف �رشد تفا�شيل اأداء ال�رشكة، ليوؤكد متابعته 

الدقيقة لآليات الإنتاج وتفا�شيل العمل كافة والتي تعك�س روؤيتة 

اإن  اإليه  فبالن�شبة   ،Technical Group لعمل الوطني  البعد  ذات 

مهمة اإدارة ال�رشكة ل تقت�رش على حتقيق الأرباح بل اإنها مهمة 

ت�شعى  اإذ  الزجاج.  لبنان يف جمال �شناعة  اأجماد  لإعادة  �شاقة 

اقة يف �شد الثغرات املوجودة يف 
ّ
Technical Group لتكون ال�شب

لها و�شع القطاع 
ّ
هذا القطاع ال�شناعي، ولت�شّكل اإ�شافة فيه تخو

اأن لبنان يتمتع باإمكانيات  التطور، ول �شيما  برمته على طريق 

 يف املنطقة على هذا ال�شعيد، 
ً

�شّتى ليعاود احتالل موقع ريادي

�شناعة  لت�شدير  مركزاً  لبنان  كان  عامًا،  الـ25  يقارب  ما  فمنذ 

نتيجة  مكانه  اأخرى  دول  لتحّل  املوقع  هذا  خ�رش  وقد  الزجاج، 

تقوي�س  اإىل  هدفت  خارجية  وخطط  ال�شتقرار  عدم  ظروف 

القت�شاد اللبناين.

إمكانيات هائلة
 Technical Group واعترب حجازي اأن »جناح

هائلة  باإمكانيات  لتمتعها  كثمرة  ياأتي 

ال�رشكات  احتالل مركز مرموق بني  تخولها 

العاملة يف جمال عملها«.

 Technical عمل  »�شيا�شات  اأن  اإىل  ولفت 

تتيح  واإجراءات  عمليات  تت�شمن   Group
الزجاج  �شناعة  عامل  يف  جديد  كل  ا�شتقدام 

ون�شج  دقيق  ب�شكل  الإنتاج  عمليات  وت�شمح مبراقبة  والأملنيوم، 

عالقات وطيدة مع الزبائن«.

من  عالية  مب�شتويات   Technical Group م�شنع  »يتمتع  وقال:   

احلداثة للتخطيط والهند�شة، حيث ي�شم امل�شنع جمموعة متنوعة 

من خطوط الإنتاج القادرة على تلبية حاجات الزبائن املتنوعة 

بجودة عالية، ما يعّزز قدرات Technical Group لر�شيخ �شورتها 

يف ال�شوق عرب اإظهار اأعلى معايري امل�شداقية واللتزام«.

اأن »الإح�شاءات والدرا�شات اخلا�شة بعمل ال�رشكة ت�شري  وك�شف 

ول  بدقة،  اأهدافها  ت�شيب   Technical Group شيا�شات� اأن  اإىل 

�شيما على �شعيد تو�شيع �شبكة زبائنها حيث توا�شل ن�شبة عالية 

جداً من الزبائن التعاون معها«.

إنطالقة قوية
 Technical Group انطالقة  عن  الكامل  ر�شاه  حجازي  واأكد 

حيث راعت خطة الإنطالق املعايري العاملية 

موقع  يف  ال�رشكة  لتجعل  الزجاج،  ل�شناعة 

متقدم يف لبنان وال�رشق الأو�شط يف �شناعة 

الأملنيوم والزجاج.

وقال: »لقد جمعنا جميع القطاعات املتعلقة 

�شقف  حتت  والزجاج  الأملنيوم  ب�شناعة 

اأملنيوم  م�شنع  من   ،Technical Group
ى ومقو�س، م�شنع 

ّ
حديث، م�شنع زجاج مقو

 Technical group.. عودة أمجاد لبنان في صناعة الزجاج 
حجازي: نتحّضر إلستثمارات خارجية سّباقة

Technical Group تعمل
بشكل مستمر على ضخ 

استثمارات جديدة عبر تركيب 
خطوط إنتاج تعّزز من قدرتها 

على تلبية حاجات زبائنها

 Technical مل تكن رحلة »ال�شناعة واالقت�شاد« اإىل

�شابقًا »حجازي  القانوين  امل�شمى  Group، حتت 
بل  عادية،  �شحافية  رحلة  والزجاج«،  لالأملنيوم 

تاريخ �رضكة  �شّيقة غ�شنا خاللها يف  كانت مهمة 

�شمدت يف اأق�شى الظروف، وكرّ�شت نف�شها رائدة يف 

جمال عملها على مر ع�رضات ال�شنوات.

الواجهة  ذو  ال�شخم  مبناها  ا�شتقبلنا  الغازية،  يف 

يف  التنظيم  م�شتويات  اأعلى  ولفتتنا  الزجاجية، 

هيكلية ال�رضكة التي اأكدت لنا اأننا نقف على م�شارف 

القطاع  النجاح يف  اأبرز ق�ش�ش  اإحدى  الغو�ش يف 

ال�شناعي، جناح حّققته Technical Group عن 

االأول  املوؤ�ش�ش  بذلها  جبارة  جهود  بف�شل  جدارة 

علي اإبراهيم حجازي منذ البدايات وعززها ح�شني 

حجازي لي�شقلها املدير احلايل علي حجازي.

مقابلة
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زجاج عازل اإىل مكتب درا�شات وا�شت�شارات. باإخت�شار نحن منلك 

الآن �رشكة قادرة على ا�شتالم وتلبية م�شاريع من دون تلزمي اأي 

جعلها  ما  والزجاج،  الأملنيوم  يخ�س  قطاع  اأي  يف  ثاين  طرف 

عنوانًا لاللتزام وامل�شداقية«.

بف�شل  عليه  هي  ما  اإىل  و�شلت   Technical Group« اأن  وراأى 

الأولني  اجليلني  �شيما  ول  الثالثة،  الأجيال  بذلتها  التي  اجلهود 

اللذين ا�شتطاعا حماية ال�رشكة خالل اأق�شى الظروف التي عا�شها 

لعمل  الأ�شا�س  احلجر  و�شع  الأول  »اجليل  اأن  وك�شف  لبنان«. 

ال�رشكة، فيما عمل اجليل الثاين على متابعة كل تطور يف الأ�شواق، 

فاأورثا اجليل الثالث قاعدة �شلبة ليبني عليها وي�شمن املزيد من 

.»Technical Group ال�شتمرارية والنمو والتو�شع لـ

استثمارات جديدة
عام،  ب�شكل  ال�شوق  يف  مناف�شات  »وجود  على  حجازي  د 

ّ
و�شد

عملها  ب�شيا�شات  التم�شك  عرب   Technical Group تواجهها 

الحرافية،  اجلودة،  اأ�شا�شية:   اأركان  ثالثة  على  تقوم  التي 

وامل�شداقية.

د على اأن »Technical Group تعمل ب�شكل م�شتمر على �شخ 
ّ
و�شد

ا�شتثمارات جديدة عرب تركيب خطوط اإنتاج تعّزز من قدرتها على 

تلبية حاجات زبائنها يف الأ�شواق الداخلية كما اخلارجية حيث 

تلتزم م�شاريع مهمة وتعمل يف اأفريقيا ب�شكل كثيف«.

عمل  على  مبا�رشاً  تاأثرياً  ال�شكنية  القرو�س  »لأزمة  اأن  واعترب 

Technical Group اإذ اإن القت�شاد 
ولنتيجة  متكاملة   كحلقة  يعمل 

حالة عدم ال�شتقرار املتكررة يف 

 Technical Group تعمل  لبنان، 

بديلة  �شيا�شات  و�شع  على  دائمًا 

التداعيات  متنحها مناعة وتقيها 

هذا  ويف  الأزمات.  لهذه  ال�شلبية 

رت العمل يف 
ّ
الإطار، كانت قد قر

دولة   12 من  اأكرث  ويف  اأفريقيا 

رت اأن تتواجد على الأر�س هناك، وهذا ما ي�شمن ا�شتمراريتها 
ّ
وقر

خالل الأزمات والظروف ال�شعبة«.

 Technical Group إنطالق  خطة  راعت 
في  لتجعلها  الزجاج،  لصناعة  العالمية  المعايير 
في  األوسط  والشرق  لبنان  في  متقدم  موقع 

صناعة األلمنيوم والزجاج
عاملة  شركة  أول   Technical Group تعتبر 
شهادة  على  حازت  والزجاج  األلمنيوم  مجال  في 
ISO  9001 - 2015 التي تؤكد وجود أعلى معايير 
والتمسك    ، االداري  الجهاز  أداء  في  االحتراف 
بأعلى مستويات الجودة، إضافة إلى االحتراف في 

التخطيط وتنفيذ المشاريع

تملك Technical Group امكانيات 
تخولها استالم وتلبية مشاريع من 
أي  في  ثاني  طرف  أي  تلزيم  دون 
ما  والزجاج،  األلمنيوم  يخص  قطاع 
يجعلها عنوانًا لإللتزام والمصداقية
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داخلية  ــات  ــرق ط و�شبكة  ـــراز  ـــالإف ب

وخدمة  العقارات  كافة  اىل  للو�شول 

دن�س  وتوّقع  ال�شناعية«.  للم�شاريع 

اقبال كثيق على املدينة على رغم حال 

اي�شًا  يطال  الذي  القت�شادي  الراجع 

عقارات  ا�شعار  ان  اذ  العقارات،  قطاع 

ت�شهيالت  وهناك  مدرو�شة،  املدينة 

مميزة يف الدفع. كما ان هناك مميزات 

كقرب  كبري  حد  اىل  امل�شتثمرين  تهم 

�شور،   – �شيدا  اوتو�شراد  من  املدينة 

وامكانية الو�شول اليها من ثاللث مدن 

رئي�شية )�شيدا، �شور، والنبطية( ا�شافة 

اىل تواجد يد عاملة كثيفة يف املنطقة«.

ال�رشفند  تالل  »م�رشوع  ان  اىل  وا�شار 

من  واحـــد  ليكون  معد  مــ�ــرشوع  وهــو 

الرقي  حيث  من  ال�شكنية  املناطق  اهم 

ــرشوع هو  ــ� امل ان  ــن  واعــل ــه.  ــي ــرف وال

مب�شاحات  مفرزة  ارا�شي  عن  عبارة 

تراوح بني 1000 اىل 2073 مر مربع، 

بالإ�شافة اىل عقار مب�شاحة 9499 مر 

خمتلفة  مب�شاحات  �شكنية  وفلل  ع، 
ّ
مرب

خا�شة  حديقة  مع  عالية  ومبوا�شفات 

بكل فيال، وحدائق خا�شة بالإفراز«.

ال�رشفند  تــالل  »مــ�ــرشوع  ان  واعــتــرب 

البحر  يــحــاكــي  فــريــد  مبــوقــع  ز 
ّ
يتمي

لع�شاق  مــوقــع  ــو  بــاإطــاللــة ممــيــزة وه

الفخامة«. ولفت اىل ان »املرحلة الأوىل 

الثانية فت�شم  اأما  12 فيال.   منه ت�شم 

 ،225  ،200 خمتلفة  مب�شاحات  فلل   8
ثكنة  اىل  بالإ�شافة  مربع.  مر  و250 

ونظام  خا�شة  حدائق  ا�س، 
ّ
وتر قرميد 

اأمان، ومنظر خاّلب على البحر«. واعلن 

 – يقع على خطي �شيدا  »امل�رشوع  ان 

�شور وطريق عام ال�رشفند – العاقبية، 

ومرفاأ  فيل  فـــوؤاد  ع 
ّ
جمم بــه  ويحيط 

ال�رشفند«.

تطورات ايجابية
من  العقاري  القطاع  يخرج  ان  ومتنى 

منذ  فيها  يغرق  التي  التباطوؤ  حــال 

�شنوات، ل �شيما مع التطورات ال�شيا�شية 

التي ي�شهدها لبنان، ا�شافة  اليجابية 

»بدك تسكن.. تستثمر«
دنش: أفضل العروض وتسهيالت في الدفع

من  بع�شا  تت�شمن  التي  النموذجية 

التطور ال�شناعي بحيث تتوفر اخلدمات 

امل�شركة بني العقارات لتاأمني حاجات 

التنظيم  ان  كما  ال�شناعية،  املوؤ�ش�شات 

الأخذ  مع  العقارات  لتوزيع  املدرو�س 

الدخول  يف  ال�شهولة  الإعتبار  بعني 

بنى  �شبكة  اىل  ا�شافة  اليها،  واخلروج 

حديث  علمي  ب�شكل  مدرو�شة  حتتية 

ملواكبة التطور«.

�شم�س  مــديــنــة  ــف  ــاأل ــت »ت ـــاف:  ـــش وا�

مب�شاحات  عقار   152 من  ال�شناعية 

خمتلفة تتنا�شب مع جميع الحتياجات 

وامل�شاريع ال�شناعية، وتراوح م�شاحة 

مر   13403 اىل   1178 بني  العقارات 

خا�شة  حــدائــق  اىل  ا�ــشــافــة  ــع،  مــرب

للمقاولت  »دنــ�ــس  متلك  �ــشــك،  دون 

التي  القوة  والتجارة« الكثري من نقاط 

يحتاج  م�رشوعني   التزام  من  مّكنتها 

عالية  ـــة  اداري قـــدرات  اىل  اجنازهما 

ومتعدد  �شخم  عــمــل  فــريــق  ل�شبط 

ــًا ملــديــر عـــام »دنــ�ــس  املــهــمــات. وفــق

ح�شن  املهند�س  والتجارة«  للمقاولت 

دن�س »ان جناح ال�رشكة كان دائمًا ثمرة 

معايري  واعلى  عملها  يف  احرافيتها 

امل�شداقية واللتزام اللتان ابدتهما. ان 

اجناز هذين امل�رشوعني �شاعف �شجل 

والتجارة«  للمقاولت  »دن�س  جناحات 

اذ ميلك كال امل�رشوعني مميزات خا�شة.

وقال: »تعترب مدينة ال�شم�س ال�شناعية 

ال�شناعية  املناطق  اهــم  مــن  واحـــدة 

اجلودة العالية والقدرات االنتاجية الكبرية، مكنت �رضكة »دن�ش 

ال�رضكات  بني  متقدم  مركز  احتالل  من  والتجارة«  للمقاوالت 

العاملة يف القطاع العقاري.

فمنذ اب�شارها النور،  متكنت »دن�ش للمقاوالت والتجارة« من 

ت�شدر ا�شماء ال�رضكات العاملة يف جمال املقاوالت، حيث تعمل 

مدينة  هما  لبنان  جنوب  يف  �شخمني  م�رضوعني  اإجناز  على 

ال�شم�ش ال�شناعية وم�رضوع تالل ال�رضفند.

مقابلة
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التي  التطورات القت�شادية اجليدة  اىل 

�شتنتج عن موؤمتر �شيدر.

عقاري  انتعا�س  »اي  ان  على  و�شدد 

القطاعات  يف  انفراجات  مع  �شيرافق 

القطاع  �شيما  ول  الخرى  القت�شادية 

املبا�رش  الرابط  اىل  نظراً  ال�شناعي، 

البناء  يحتاج  حيث  القطاعني  بــني 

الباطون  من  �شناعية  منتجات  اىل 

وال�شفلت والبالط والزجاج والملنيوم 

وغريها«.

عــامــًا  كـــان   2017 عـــام  ان  ــرب  ــت واع

للتجارة  »دن�س  ل�رشكة  بالن�شبة  جيداً 

م�شرية  وا�شلت  حيث  واملــقــاولت«، 

جناحها على رغم الأزمة التي يعي�شها 

الإقت�شاد والأخبار املتداولة بكرثة عن 

من  عدد  واقفال  ال�رشكات  بع�س  تعرّث 

امل�شانع«. 

عالقات تعاون وطيدة
ان  دنــ�ــس  اكـــد  �ـــشـــوؤال،  عــلــى  رد  ويف 

قــادرة  ــاولت  ــق وامل للتجارة  »دنــ�ــس 

على مواجهة التحديات، فهي تعمل يف 

�شنوات  الت�شع  يقارب  ما  منذ  القطاع 

يتمتع  متخ�ش�س  عمل  فــريــق  ت�شم 

ميكنها  وهـــذا  اخلـــربة،  مــن  ب�شنوات 

تواجهها  �شعوبات  اأي  اجتياز  مــن 

فتكري�س  ــزبــون.  ال ويــريــح  العمل  يف 

الأف�شل  لتقدمي  العمل  فــريــق  ــربة  خ

ال�رشكة زخمًا كبرياً يف  اأك�شب  للزبائن 

على  املحافظة  يف  و�شاعدها  ال�شوق 

 .« متبادلة  ثقة  عالقة  وبناء   زبائنها 

ال�شق  عــن  حديثه  اإطـــار  يف  واأ�ــشــار 

للمقاولت  »دن�س   « اأن  اإىل  الإداري 

عالقات  بناء  اأهمية  تدرك  والتجارة« 

�شمان  يف  الزبائن  مع  وطيدة  تعاون 

جرى  ولــهــذا  ومنــوهــا،  ا�شتمراريتها 

تتوافق  لهيكلية  وفــق  العمل  تنظيم 

 ،ISO 9001\2008الـ ومــعــايــري 

للمبيعات،  ــامــًا  ــش ــ� اأق يــ�ــشــم  بــحــيــث 

والإدارة«.  املحا�شبة،  اجلــودة،   �شبط 

باإقتنا�س  لها  ت�شمح  دقيقة  خطط 

الفر�س وت�شجيل املزيد من النجاحات 

ولعب دور اكرب على ال�شعيد الإقت�شادي 

من خالل طرح املزيد من فر�س العمل، 

مع  امل�شاريع  مــن  اكــرب  عــدد  واجنـــاز 

القطاعني العام واخلا�س«.

بمساحات  عقار   152 مــن  الصناعية  شمس  مدينة  تتألف 
الصناعية،  والمشاريع  االحتياجات  جميع  مع  تتناسب  مختلفة 

وتتراوح مساحة العقارات بين 1178 الى 13403 متر مربع، اضافة 

الى  للوصول  داخلية  طرقات  وشبكة  باإلفراز  خاصة  حدائق  الى 

كافة العقارات 

المناطق  اهم  من  واحد  ليكون  معد  الصرفند  تالل  مشروع 
بمساحات  فيال   12 والترفيه. ويضم  الرقي  حيث  من  السكنية 

قرميد  ثكنة  الى  باإلضافة  مربع.  متر  و250   ،225  ،200 مختلفة 

وتّراس، حدائق خاصة ونظام أمان، ومنظر خّلاب على البحر
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ونعمل اليوم على عدة م�شاريع قيد الإن�شاء 

و ال�شباك  فرن  يف   Titanكـ ابــراج  ت�شم 

اىل  ا�شافة  ال�ــرشفــيــة،  يف   Mondrian
م�رشوع ي�شم 180 �شقة يف املن�شورية«.

اد غروب« هو اآلية 
ّ
ز »�شد

ّ
وراأى ان »ما ميي

اعلى  لها  وت�شمن  تتبعها  التي  الإدارة 

ت�شم  اذ  وامل�شداقية،  الإلــتــزام  معايري 

فريق من املهند�شني يناهز الـ50 مهند�شًا. 

كما تعمل وفقًا ل�شهادة الأيزو 9001 التي 

واإدارة  اجلودة  م�شتوى  مراقبة  لها  تتيح 

العمليات يف ال�رشكة والإرتقاء بها«.

انفراجات اقتصادية .. ولكن
كانت  كــثــرية  ــــال  »اآم ان  ــداد  ــش � ـــد  واك

ترافق  اقت�شادية  انفراجات  على  معّلقة 

على  الإيجابية  ال�شيا�شية  الــتــطــورات 

قرو�س  ازمــة  ان  ال  اللبنانية،  ال�شاحة 

قطاع  يف  العمل  وترية  فرملت  الإ�شكان 

يف  كبري  ب�شكل  الطلب  وخّف�شت  البناء 

الإنخفا�س  رغــم  على  العقارات  �شوق 

الذي �شهدته الأ�شعار يف �شوق العقارات«.

واعترب ان »جمود قطاع البناء �شي�شعف 

كونه  الإقت�شادية،  القطاعات  معظم 

يعمل كقاطرة لالإقت�شاد اذ ي�شّغل عدد من 

القطاعات ال�شناعية وعدد ل ي�شتهان به 

من املوؤ�ش�شات وال�رشكات«.

الأزمــة  وجــراء  غــروب  »�شداد  ان  واعترب 

شّداد غروب.. 45 عامًا مّرت وال تزال المسيرة 
مستمرة  في حقل البناء

وفقًا ملدير »�شداد غروب« املهند�س �شعيد 

من  العديد  غــروب«  »�شداد  »متلك  �شداد 

التي مّكنتها من ك�شب ثقة  ة 
ّ
القو مكامن 

الزبائن يف ال�شواق اللبنانية واخلارجية 

على حد �شواء، اذ ت�شم فريق عمل حمرف، 

وحديثة  متعددة  بناء  معدات  متلك  كما 

تعطيها القدرة على منح ا�شعار تناف�شية 

وخدمات مب�شتويات جودة عالية«.

العديد  نّفذت  »�شداد غروب  ان  اىل  ولفت 

من امل�شاريع املهمة وال�شخمة يف لبنان 

وافريقيا واوروبا والبلدان العربية، وهذا 

المر مينحها �شيئًا من املناعة يف وجه 

الإقت�شادي  للراجع  ال�شلبية  التداعيات 

عدد  ال�شديدة  تاأثرياته  من  يعاين  والذي 

من ال�رشكات العاملة يف لبنان«.

آلية ادارة ناجحة
وك�شف �شّداد ان »�شداد غروب تنّفذ حاليًا 

يف لبنان 14 م�رشوعًا يف بريوت وك�رشوان 

امل�شاريع  هــذه  وت�شمل  و�ــشــور،  واملــنت 

مراكز جتارية �شخمة وابراج عدة ومرافئ 

وفنادق«.   وقال: »اجنزنا خالل ال�شنوات 

�شبيل  على  منها  مهمة  م�شاريع  ال�شابقة 

الربي�شتول،  وفندق   ،730 فــردان  املثال 

مع  بالتعاون  بـــريوت  مــرفــًا  ومــ�ــرشوع 

�رشكة ا�شبانية وبلغت تكلفته 107 مليون 

دولر وقد اجنز بني عامي 1998 و2001. 

عمرها  جنــاح  ق�شة  هــي 

»�شّداد  �شّطرتها  عامًا   45
والعامل  لبنان  يف  غروب« 

بناء  م�شاريع  تنفيذ  عرب 

على  �شاهد  خــري  ا�شحت 

م�شرية �رضكة ملكت مقومات 

النجاح منذ ع�رضات ال�شنني.

اجلـــزائـــر،  ابــوظــبــي،  يف 

ال�شعودية، ا�شبانيا، بلجيكا، 

الغابون وغريها من الدول، 

حــطــت »�ـــشـــداد غـــروب« 

ابرز  من  واأ�شحت  رحالها، 

ال�رضكات التي طافت باإ�شم 

بف�شل  الــعــامل  يف  لبنان 

و�شعها  دقيقة  �شيا�شات 

قامت على  القيمون عليها، 

�شمنت  ــدة  ــدي ع مــعــايــري 

ا�شتمراريتها ومنوها.

مقابلة



ا�شطرت  اللبنانية،  ال�شوق  ت�شهدها  التي 

اخلارجية  ال�ــشــواق  على  اكــرث  للركيز 

يف  �شخم  فــنــدق  مــ�ــرشوع  تنّفذ  حيث 

يف  اخرى  م�شاريع  على  وتعمل  اجلزائر، 

لإ�شتالم  مباحثات  جتري  كما  العراق، 

م�شاريع عدة يف افريقيا«.

خفض معدالت الفوائد
اد اىل ان »جميع ال�رشكات التي 

ّ
ولفت �شد

اهمية  تــدرك  لبنان  يف  م�شاريع  د 
ّ
تتعه

ال�شوق ال�شوري يف مرحلة اعادة الإعمار، 

لها هناك.  وتعمل على خلق موطئ قدم 

غروب«  »�شداد  اتخذت  الإطــار،  هذا  ويف 

اجلهوزية  امت  على  لتكون  اجــــراءات 

للم�شاركة يف عملية اعادة الإعمار خالل 

ال�شنوات القادمة«.

ان  يجب  التي  النقاط  ــم  »اه ان  وراأى 

ال�شقق  بيع  متويل  العتبار  بعني  تاأخذ 

الفوائد  معدلت  وتخفي�س  للبنانيني 

املقاولني  ياأخذها  التي  القرو�س  على 

ان  املعروف  »من  وقــال:  واملتعهدين«. 

يرتبط  ما  عادة  الفوائد  معدلت  ارتفاع 

فتخفي�س  العقاري،  القطاع  يف  بجمود 

رفع  اىل  ــوؤدي  ي القرو�س  على  الفوائد 

معدلت ال�شتثمار يف قطاع البناء الذي 

قطاعات  يف  انتعا�شًا  �شينعك�س  بــدوره 

عدة مرتبطة به«.

Contact Information
Lebanon - Main Branch - New Jdeideh Nizar Semaan Bldg.

Tel: + 961 1 877597 - Fax: + 961 1 882863
E-mail: info@chaddadgroup.com - www.chaddadgroup.com
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مقابلة

دهيني،  عدنان   »EDCO« ملدير  فوفقًا 

�شارت »EDCO« على الدوام على طريق 

عام  يف  عملت  حيث  والتقدم،  التطور 

على  تو�شعية  خطوات  اتخاذ  على   2014
�شعيد تو�شيع م�شاحة ال�رشكة اىل 8500 

مر مربع وا�شتقدام معدات واآلت حديثة 

باأعلى  خدمات  تقدمي  ت�شمن  وجديدة  

م�شتويات اجلودة للزبائن«.

كل  ــت  واكــب »الــ�ــرشكــة  ان  اىل  وا�ــشــار 

ما  وهذا  �شناعتها،  عامل  يف  التطورات 

ب�شكل  زبائنها  �شبكة  تو�شيع  من  مّكنها 

كبري و�شمان ولئهم لها عرب الحراف 

عمل  فــريــق  »ان  ــدد  ــش و� عــمــلــهــا.«  يف 

»EDCO« يوؤمن ب�رشورة اتباع �شيا�شة 

عمل تقوم على عاملني ا�شا�شيني: تقدمي 

اف�شل  ون�شج  اجلــودة  عالية  منتجات 

العالقات مع الزبائن. اذ من �شاأن هذين 

ال�رشكة  ا�شتمرارية  �شمان  العاملني 

وتعزيز ربحيتها«.

تداعيات سلبية للركود
التي  الركود  »حالة  ان  دهيني  وك�شف 

ــة  الزم نتيجة  ــواق  ــش ال� على  ت�شيطر 

القت�شادية واملالية التي ي�شهدها لبنان، 

اثرت ب�شكل كبري على عمل »EDCO« التي 

جناحاتها  على  للمحافظة  اليوم  تعمل 

وفر�س العمل التي تطرحها«.

تواجه  حتــديــات  »جمموعة  اىل  ولــفــت 

مقدمها  يف  ــي  ــاأت وي  »EDCO« عــمــل 

ارتفاع كلفة الإنتاج، المر الذي يعر�س 

ومناف�شة  اغــراق  اىل  الوطنية  ال�شناعة 

�رش�شة من قبل املنتجات الأجنبية و�شط 

الدولة  قبل  من  حمائية  تدابري  غياب 

اللبنانية«.

التي  احلمائية  الــقــرارات  على  اثنى  واذ 

متنى  موؤخراً،  الــورزاء  جمل�س  يف  �شدرت 

حمائية  �شيا�شات  تبّني  احلكومة  على 

مماثلة ملختلف القطاعات ال�شناعية حتى 

يتمكن القطاع من حتقيق ن�شب منو متكنه 

ودعم  العنل  فر�س  من  املزيد  طــرح  من 

ان  و�شدد على  اللبناين ككل«.  القت�شاد\ 

ي�شبب  قد  الق�شية  الدولة عن هذه  »غياب 

�شيخ�رش  القطاع  ان  اذ  فــادحــة،  خ�شائر 

قدراته التناف�شية تدريجيًا يف ال�شواق«.

تفاؤل وسط األزمة
 EDCO و�شدد دهيني على ان القيمني على

يتم�شكون دائمًا بالأمل بامل�شتقبل، وهذا 

املزيد من  لتحقيق  لهم  دافع  ابرز  ي�شكل 

جــودة  مــعــدلت  على  واحلــفــاظ  التطور 

مركز  يف   »EDCO« بقاء  ت�شمن  عالية 

جيد يف ال�شواق.

ال�شناعي  »اكت�شب  للدهيني،  ووفــقــًا 

وجه  يف  مناعة  ال�شنوات  عرب  اللبناين 

الأزمات، اذ واجهها على الدوام ب�شجاعة 

الزمــة  رغــم  وعلى  اليوم  وهــو  وحنكة، 

�شيتمكن  �شك  القا�شية، دون  القت�شادية 

التوجهات  ظل  يف  �شيما  ل  تخطيها  من 

اجلديدة على م�شتوى البلد ككل والهادفة 

حتــول  حمائية  �شيا�شات  ــاع  ــب ات اىل 

خدماتي  اقت�شاد  من  اللبناين  القت�شاد 

ريعي اىل اقت�شاد انتاج باإمتياز.

»EDCO«.. مسيرة نجاح وتوسع
دهيني: ارتفاع كلفة االنتاج ابرز التحديات

التفلت  يفر�شها  التي  التحديات  من  موجة  و�شط 

يف ال�شوق اللبناين وعدم البدء بتطبيق اي حماية 

للقطاع ال�شناعي حتى هذه اللحظة، توا�شل �رضكة 

املوزاييك  �شناعة  عامل  يف  م�شريتها   »EDCO«

والرخام واحلجر.

االدارة احلكيمة واحلر�ش  هي م�شرية جناح، كانت 

على متابعة ادق تفا�شيل العمل عمادها اال�شا�شية. 

فـ«EDCO« التي اب�رضت النور عام 2004 متكنت من 

نيل ح�شة جيدة من ال�شوق نتيجة االحرتاف التي 

طريق  على  ال�شري  من  مكنها  ما  عملها،  تبديه يف 

االنتاجية  قدراتها  عزز  الذي  االمر  والنمو  التو�شع 

وامكانياتها لتقدمي االف�شل لزبائنها.

سارت »EDCO« على الدوام 

على طريق التطور والتقدم، 

حيث عملت في عام 2014 

على اتخاذ خطوات توسعية 

على صعيد توسيع مساحة 

الشركة الى 8500 متر مربع 

واستقدام معدات وآالت 

حديثة وجديدة 



Location: N: 33.295833 - E: 35.287750 :املــوقع 

Authorized Signature : Adnan Dhayne
C.R.: 5000169 Saida

�ملفو�س بالتوقيع: عدنان �لدهيني

رقم �ل�ضجل �لتجاري:  5٠٠٠١٦٩ �ضيد�

�شركة اأدكو للتجارة �ش.م.م.

EDCO For Trading Co.

�ضنــاعـــة وجتارة �لرخام و�لبالط ومو�د �لبناء

Trading & Industry Marble & Construction Material

E-mail: edcocompany@hotmail.com

Union Of Industrialists Of Jabal Amel
Chamber of Commerce and Industry of Saida

جتمع �ضناعيي جبل عامل

غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة يف �ضيد�

ADDRESS العنوان

ACTIVITY الن�شاط

MEMBERS ع�شو

�ضور - �لعبا�ضية - خليوي: 5١٦٠58 )3( ٩٦١ 

 تلفاك�س: 38٠2٦٩ )٠٧( - 38١3٧2 )٧( ٩٦١

خليوي: ٧٦2٦33 )3( ٩٦١

Tyr - Abbasseih - Cell: 961(3)516058 
Tel/Fax: 961 (7) 381372 - (07) 380269
cell: 961 (3) 762633

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

�لعالمة �لتجارية

TRADE MARKS �ملو��ضفات

SPECIFICATION

�ل�ضنف

ITEMS
�لبند �جلمركي

H.S Code

Marble  /  رخام 25.15.12.20
Granite  /  غرانيت 25.16.11.00

Local Rocks  /  حجر وطني 25.24.10.00
اشغال فنية ديكور في الرخام والغرانيت واالونيكس

حسب الطلب
To Order
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ــح انـــه »يف حـــال ُتــرجــمــت هــذه  ــش واو�

الــواقــع،  ــس  ار� على  بفعالية  ــرارات  ــق ال

�شتكون تاأثرياتها جد مهمة على القطاع، 

و�شتحدث نقلة نوعية فيه، فالقطاع على 

الدوام عانى من غرق ال�شواق  بالإنتاج 

قوي  مناف�س  ي�شكل  الـــذي  املــ�ــشــتــورد 

لالإنتاج املحلي نتيجة انخفا�س ا�شعاره، 

يف حني يعاين النتاج الوطني من ارتفاع 

كلفة الإنتاج«.

تأثيرات ازمة اإلسكان
ال�شكان  ازمة  تاأثريات  ان  احلاج  وك�شف 

وكل  العقاري  القطاع  على  قا�شية  كانت 

ال�رشكات التي يرتبط عملها به«. واعلن ان 

»ن�شاط املوؤ�ش�شة تراجع بن�شبة %60 جراء 

اجراءات  اتخاذ  اىل  ا�شطرها  ما  الزمــة، 

�رشورية للحفاظ على ا�شتمراريتها«.

ال�شكان  ازمـــة  »حـــدة  ان  على  ــدد  و�ــش

القت�شادي  الــركــود  نتيجة  ت�شاعفت 

فرة  منذ  اللبناين  ال�شوق  على  امل�شيطر 

املنطقة  يف  ال�شطرابات  ان  اذ  طويلة، 

حملت تداعيات �شلبية للبنان، ا�شافة اىل 

تاأثريات  من  بعد  يتعاف  القت�شاد مل  ان 

عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي يف لبنان«.

يف  تو�شعية  خــطــط  »ل  ان  ك�شف  واذ 

ان  املوؤ�ش�شة  جتد  اذ  القريب،  امل�شتقبل 

لل�شوق  كـــاٍف  مــركــزيــن،  تــواجــدهــا عــرب 

على  �شدد  احلـــايل«،  الوقت  يف  اللبناين 

تطور  اي  ملواكبة  جاهزة  »املوؤ�ش�شة  ان 

ايجابي قد ت�شهده ال�شواق«.

خططًا  ت�شع  »املــوؤ�ــشــ�ــشــة  ان  ــح  واو�ــش

يف  لكن  ال�شورية،  ال�شوق  على  لالإنفتاح 

هذه  حتى  تلحظ  ل  اذ  املنا�شب  الوقت 

مبا  م�شتقرة  ا�شبحت  ال�شوق  ان  ال�شاعة 

فيه الكفاية لإ�شتقبال ا�شتثمارات جديدة، 

يف وقت ل حتبذ املوؤ�ش�شة اتخاذ خطوات 

قد ت�شعها يف دائرة اخلطر«.

ال للسياسة
توا�شل  »املوؤ�ش�شة  ان  على  احلاج  و�شدد 

ــام  ــرخ ــدمي مــنــتــجــات ال ــق عــمــلــهــا يف ت

ــيــت والــ�ــشــخــر لــزبــائــنــهــا عرب  ــغــران وال

ال�شويفات،  منطقة  يف  الأول  م�شنعيها، 

والثاين بني منطقتي كفر�شيما وال�شويفات 

خلف حمطة الري�شاين«.

ودعا اىل »ايالء ال�شاأن الإقت�شادي املزيد 

الــرغــم من  انــه وعلى  اذ  الإهــتــمــام،  مــن 

التحذيرات املتتالية من و�شول القت�شاد 

امل�شوؤولون  يــزال  ل  الإنهيار،  �شكة  اىل 

اأّخــرت  جوهرية  غري  بخالفات  يتلهون 

موا�شيع  بحث  وتــوؤخــر  املــوازنــة  اقـــرار 

يحمل  الــذي  التهريب  وابــرزهــا  ا�شا�شية 

خ�شائر للدولة واملنتجني يف اآٍن واحد«. 

»مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة«
الحاج: تأثيرات أزمة اإلسكان قاسية

مقابلة

ال�رضكات  تعمل  متاأّزم،  واقع  من  اللبناين  االقت�شاد  يعاين  يف حني 

يف  امامها،  املوجودة  الكثرية  التحديات  لتخطي  بجد  اللبنانية 

حماولة ل�شمان ا�شتمراريتها وتخطي االأزمة ب�شالم.

فعليًا، احلكومة ا�شت�شعرت االزمة وبادرت اىل اتخاذ قرارات من �شاأنها 

حماية  القطاعات االنتاجية يف لبنان، وال �شيما ال�شناعة عرب فر�ش 

ر�شوم جمركية على املنتجات امل�شتوردة وحماية جمموعة من ال�شلع، 

اال ان العربة تبقى يف التطبيق، اذ قلّل �شاحب »موؤ�ش�شة رامز احلاج 

اتخذتها  التي  القرارات  اهمية  من  احلاج  رامز  والتجارة«  لل�شناعة 

احلكومة، معترباً ان هذه القرارات قد ت�شطدم بعراقيل، فقد �شهدنا يف 

عنها،  الرتاجع  مت  ال�شناعات  لبع�ش  حماية  قرارات  االخرية  الفرتة 

لناحية  الدولة  فاأداء  ال�شناعيني.  نفو�ش  القلق يف  يبعث  امر  وهذا 

دعم القطاع ال�شناعي مل يكن م�شجعًا طيلة ال�شنوات املا�شية، كما 

ان االإنتقال اىل مرحلة احلماية بعد عقود من االإهمال من الطبيعي 

ان يالقي ا�شوات معار�شة، وهذا براأيي ي�شع حتديات امام احلكومة.

تواصل »مؤسسة رامز الحاج 

للصناعة والتجارة« عملها 

في تقديم منتجات الرخام 

والغرانيت والصخر لزبائنها عبر 

مصنعيها، األول في منطقة 

الشويفات، والثاني بين 

منطقتي كفرشيما والشويفات 

خلف محطة الريشاني



Authorized Signature : Ramiz El-Hajj

C.R.: 68079 Baabda

�ملفو�س بالتوقيع: ر�مز �حلاج

رقم �ل�ضجل �لتجاري:  ٦8٠٧٩ بعبد�

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
موؤ�ش�شة رامز احلاج لل�شناعة والتجارة

ACTIVITY الن�شاط

�ل�ضنف

ITEMS
�لبند �جلمركي

H.S Code

All Kind Of  Marble & Granite  /  جميع مشتقات الرخام والغرانيت 25.16.90.00
Asbestos  /  حجر صخري 25.24.10.00

Location: N: 33.828283 - E: 35.526453 :املــوقع 

Chambre of Commerce & Industry In Beirut غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة يف بريوت

MEMBERS ع�شو

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - �ل�ضارع �لعام - مبلكه

هاتف: ٦٠8٦٠4 - 2244٠٩ 3 ٩٦١

Mount Lebanon - Aley - Deir Koubel - Main Street - Co. Bldg.
Tel: 961 3 224409 - 608604

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

Marble & Granite & Rock  /  رخام وغرانيت وصخر

ADDRESS العنوان
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مقرها  يف  عملها  ال�رشكة  بداأت  حيث 

الرئي�شي يف غزة البقاع الغربي مبجموعة 

كافة  مبيع  راأ�شها  على  الن�شاطات  من 

خالل  من  الركيب  مع  القرميد  انواع 

وباإ�رشاف  الفنية  الور�س  من  جمموعة 

متتلك  كما   . خمت�شني  مهند�شني 

املخت�شة  الور�س  من  جمموعة  ال�رشكة 

»الفورفوجيه  و  احلديدية  بال�شناعات 

البيوت  وتركيب  لت�شنيع  بالإ�شافة   .«

كما   . وال�شكال  املقا�شات  بكل  اجلاهزة 

بت�شميم  لتقوم  عملها  ال�رشكة  طورت 

للمن�شاآت  ال�شخمة  الهناغري  وتنفيذ 

ال�رشكة  نفذت  كما  والزراعية.  ال�شناعية 

وج�شور  الريا�شية  املالعب  من  جمموعة 

والفواكه.  للخ�شار  التربيد  امل�شاة وغرف 

ثم ا�شافت ال�رشكة اىل ر�شيد ماتقدمه من 

خدمات قيامها بتنفيذ اللوحات العالنية 

الطرقية ال�شخمة ولوحاتها منت�رشة على 

ق�شم كبري من الرا�شي اللبنانية .

وفقاً لـمحمد اأبو جخ »جنحت ال�رشكة يف 

متابعة التطورات كافة يف جمال عملها، 

اإىل  والأف�شل  الأحدث  تقدمي  من  وجعلت 

و�شعها  يف  �شاهم  ما  لها  هدفًا  زبائنها 

على �شكة النمو والتطور املتوا�شلني«.

دور داعم لإلقتصاد
من  الرغم  »على  اأنه  جخ  اأبو  ويك�شف 

ال�شعوبات التي تواجه عمل »�شفري �شتيل« 

التي يواجهها  القا�شية  التحديات  يف ظل 

اأنه توجد يف  اإل  واقع القت�شاد اللبناين، 

جعبة »ال�شفري �شتيل« خطط تو�شعية لطرح 

تالقي  اأن  املتوقع  من  جديدة  منتجات 

رواجًا يف ال�شوق، اإ�شافة اإىل فتح م�رشوع 

جديد يف املنطقة ال�شناعية يف تعنايل«.

تعتمد  �شتيل«  »»�شفري  اأن  على  د 
ّ
و�شد

املتخ�ش�شني  من  فريق  على  عملها  يف 

تواجدها  من  و�شتعزز  واملحرفني، 

م�شاريع  التزام  عرب  الإعمار  قطاع  يف 

وت�شييدها وت�شليمها جاهزة لل�شكن وذلك 

�شيا�شة  �شيتبع  مهند�شني  فريق  مبتابعة 

والتقنيات  اللتزام  على  تقوم  حمرفة 

العالية«.

اإىل  مهم  �شتيل«  »�شفري  دور  اأن  وك�شف 

من  الوطني،  القت�شاد  يف  كبري  حد 

التي تقدمها من  الوا�شعة  الت�شكيلة  خالل 

فر�س  توفري  خالل  ومن  لل�شوق  خدمات 

عمل ملجموعة كبرية من ابناء الوطن .

عني على ال�شوق ال�شورية

اخلطط  ت�شع  �شتيل«  »ال�شفري  اأن  وك�شف 

ال�شورية  ال�شوق  اإىل  للدخول  الالزمة 

الإعمار،  اإعادة  مرحلة  يف  للم�شاهمة 

من  ح�شة  لها  تكون  اأن  اإىل  تطمح  حيث 

ال�شوق. واأكد اأن »ال�شفري �شتيل« تطلع على 

حال ال�شوق ال�شورية عن كثب عرب القيام 

املعار�س  اإىل  وزيارات  بزيارات ميدانية 

لو�شع اخلطط الالزمة التي ت�شمن دخوًل 

فاعاًل لل�رشكة اإىل ال�شوق ال�شورية.

�شفري  حتّققه  الذي  »النجاح  اأن  وك�شف 

�شتيل نوعي يف ظل التحديات التي تواجه 

عملها. وقال: »يفر�س الواقع القت�شادي 

عمل  تعيق  كثرية  �شعوبات  املتاأزم 

ال�رشكات اللبنانية كالنق�س يف ال�شيولة، 

حال  امل�شارف،  من  الت�شهيالت  غياب 

وهذه  الأ�شواق.  ت�شهدها  التي  الركود 

عمل  يف  احلال  بطبيعة  توؤثر  اأمور  كلها 

ال�رشكات اللبنانية التي ناأمل اأن تتخطى 

هذه املرحلة القا�شية«.

اإن  اإذ  بامل�شتقبل،  كبري  اأمل  عن  واأعرب 

فيها  تعمل  التي  املتعددة  املجالت 

مواجهة  يف  مناعة  متنحها  �شتيل  �شفري 

التي  ال�شتيل«  »ال�شفري  اأن  كما  الأزمات. 

�شلكت على الدوام طريق النجاح بفاعلية 

�شتتابع م�شرية عملها.

»السفير ستيل« تسلط االهتمام على طريق التوسع
محمد ابراهيم أبو جخ: مشروع جديد في تعنايل قريبًا

يف  �شتيل«  »ال�شفري  عملت 

االأ�شواق اللبنانية، على مدى ع�رضة 

متوا�شلة  م�شرية  مطلقة  اعوام، 

من  مّكنتها  والنمو،  النجاح  من 

�شمنت  متينة  زبائن  �شبكة  بناء 

مكانًا  وحجزت  ا�شتمراريتها 

مرموقًا لها بني ال�رضكات العاملة 

يف جمال عملها.

»ال�شفري  جناح  ق�شة  تعك�ش 

و�شاحبها  موؤ�ش�شها  عزم  �شتيل« 

�شن  يف  بداأ  الذي  جخ  اأبو  حممد 

جمال  يف   العمل  يف  مبكرة 

ومبجهود  احلديدية  ال�شناعات 

من  متوا�شعة  وبامكانيات  فردي 

قبل �شاحب املوؤ�ش�شة ثم ا�شتعان 

املتفق  االأعمال  الإمتام  باإخوته 

ثم جنح  ومن  الزبائن،  مع  عليها 

التي  ال�رضكة  عمل  تطوير  يف 

من  وا�شعة  مروحة  تقدم  اأ�شحت 

والتجارية  ال�شناعية  اخلدمات 

واأكرثها تطوراً.

نجحت »السفير ستيل« في 

متابعة  التطورات كافة في 

مجال عملها، وجعلت من 

تقديم األحدث واألفضل إلى 

زبائنها هدفًا لها ما ساهم 

في وضعها على سكة النمو 

والتطور المتواصلين

مقابلة




