القطاع العقاري يواصل مساره
االنحداري ..والمطلوب تدابير لتحفيز
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القطاع العقاري..
والصندوق االستثماري!
تلقي «ال�صناعة واالقت�صاد» يف هذا العدد ال�ضوء على واقع القطاع العقاري و�أ�سباب انهياره ،وتداعياته على الواقع االقت�صادي
الذي يعي�شه لبنان يف املرحلة الراهنة.
فقد �سجل القطاع العقاري يف لبنان تدهوراً يف العام  ،2018و�أ�سهم يف هذا الرتدي وقف قرو�ض الإ�سكان يف العام ،2017
بالإ�ضافة �إىل قرار امل�صارف رفع الفائدة على الودائع الذي رفع �أ�سعار الفائدة على القرو�ض �أكرث من  ،10%وهو ما جعل جعل
اللبنانيني يبتعدون عن احل�صول على قرو�ض..
وي�شري تقرير �أ�صدره بنك «االعتماد اللبناين» �إىل حجم االنهيار يف القطاع العقاري وتراجع الطلب حمليا ،و�أحجام املغرتبني
اللبنانيني واخلليجيني الأثرياء ،الذين كانوا يف �أ�سا�س هذه الطفرة ،عن ال�رشاء جراء الأزمات املتالحقة واال�ضطرابات الأمنية
يف املنطقة .وجراء هذا اجلمود ،ال جتد �آالف ال�شقق ال�سكنية التي مت بنا�ؤها خالل ال�سنوات املا�ضية من ي�شرتيها ،وا�ضطر كبار
املطورين العقاريني اىل وقف العمل يف م�شاريع �ضخمة كان بو�رش العمل فيها مع بداية الأزمة .وا�ستناداً �إىل �إح�صاءات «نقابة
املرخ�صة ،والتي تعك�س توقعات م�ستوى العر�ض يف القطاع العقاري� ،إىل
املهند�سني» يف لبنان فقد انخف�ضت م�ساحات البناء
ّ

� 455308أمتار مربعة خالل مار�س  ،2019مقابل  726600مرت يف فرباير .وعلى �صعيد تراكمي ،تراجعت م�ساحات البناء املرخ�صة
� 28.41%سنوي ًا �إىل  1566538مرتاً خالل الف�صل الأول من العام احلايل ،مقارنة مع  2188086مرتاً يف الفرتة ذاتها من العام
 ،2018ح�سبما �أورد «تقرير «االعتماد اللبناين» .وتراجعت �أ�سعار العقارات يف لبنان �إىل حدود  25%تقريبا.
يعد �أي�ض ًا من الدعامات الرئي�سية
ويثري احتمال حدوث تدهور ا�ضايف يف القطاع العقاري ،املخاوف على القطاع امل�رصيف ،الذي ّ

لالقت�صاد اللبناين .وبح�سب م�صدر م�رصيف ،فان ح�صول ت�أخري يف ت�سديد الديون العقارية ل�صالح امل�صارف �ستقوم الأخرية

ب�إعادة جدولة البع�ض منها ،يف وقت يتعني على املطورين العقاريني وامل�شرتين ت�سديد نحو  24مليار دوالر للم�صارف ،ما
ي�شكل �أكرث من ثلث القرو�ض املمنوحة للقطاع اخلا�ص.
ويف م�سعى لتفادي �سيناريو كارثي� ،أطلق م�رصفيون و�رشكات عقارية خالل �شهر ت�رشين االول من العام ،2018
من�صة لال�ستثمار العقاري بقيمة  250مليون دوالر يف مرحلة �أوىل ،هدفها �رشاء عدد من ال�شقق التي تعثرّ بيعها.
ما ميكن حدوثه يف امل�ستقبل هو رهن ما �سيحدث يف الإقت�صاد وو�ضع البلد ككل .وبالرغم من كل ما يجري
كمية من خمزون
يف القطاع العقاري ،بادر املعنيون بالقطاع �إىل ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثماري ل�رشاء ّ
ال�شقق غري املباعة ،بهدف تن�شيط ال�سوق العقارية ،وقد ِ
عدة
و�ض َعوا لهذا ال�صندوق برامج ت�سويقية ّ
تتوجه �إىل االنت�شار اللبناين يف العامل.
وطموحة يف لبنان وخارجه،
ّ

يذكر �أن القطاع العقاري كان قد �شهد طفرة غري م�سبوقة بني العامني  2008و� ،2011أدت
اىل ارتفاع الأ�سعار ب�شكل جنوين ،قبل �أن يتوقف الن�شاط مع اندالع االزمة ال�سورية.
هذا امللف يقدم للمهتمني �صورة عن حجم القلق من انهيار هذا القطاع،
خ�صو�ص ًا و�أنه يك�شف باالرقام تراجع م�ساحات رخ�ص البناء يف كافة
االرا�ضي اللبنانية.
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القطاع العقاري يواصل مساره االنحداري..
والمطلوب تدابير لتحفيز الطلب بشكل مستدام

المبيعات العقارية تتراجع % 13.05
والمساحات المرخصة % 32.82
ال يزال القطاع العقاري غارق ًا يف دوامة القلق ،على الرغم من بع�ض
التح�سن الذي �سجله يف الف�صل الأول من عام  2019بعد �إطالق م�رصف
لبنان الرزمة التحفيزية لالقت�صاد اللبناين� ،إذ ال يزال القطاع العقاري
بحاجة �إىل تدابري �إ�ضافية تنع�ش الطلب فيه بعد �أن ختم عام 2018
على �أ�سو�أ �أداء له بعد �أعوام مرتاكمة من الرتاجع الذي بد�أ عام ،2010
والذي �سبقته «�سنوات عز» و�صلت فيها الأ�سعار �إىل الذروة.
وال يعترب الواقع االقت�صادي ال�صعب ال�سبب الأ�سا�سي يف �رضب القطاع
العقاري ،ال بل كان توقف القرو�ض ال�سكنية �رضبة قوية وقا�سية �أرهقته
�إىل حد كبري و�أدخلته يف دوامة جمود حاد ،وال �سيما �أنها ترافقت مع
ارتفاع الفوائد امل�رصفية التي �أدت �إىل تراجع الت�سليفات للم�شاريع
العقارية ب�شكل دراماتيكي.
القطاع عام 2018

ك�شف التقرير ال�سنوي لنقابة املهند�سني
امل��ط��وري��ن
ت���راج���ع يف ق��اب��ل ّ��ي��ة
ع���ن
ُ
ّ
العقاريني جتاه اال�ستثمار يف م�شاريع
ّ
ال�سكنية
عقارية جديدة ،وخ�صو�ص ًا تلك
ّ
ّ
والتجارية ،يف ظ ّل التباط�ؤ االقت�صادي
ّ
ال�سكنية
احل��ا���ص��ل وت��و ّق��ف ال��ق��رو���ض
ّ
امل��دع��وم��ة م��ن م����صرف ل��ب��ن��ان خ�لال
الن�صف الثاين من العام  2018و�إرتفاع
عدد ال�شقق غري املباعة.
ويف تفا�صيل تقرير بنك الإعتماد اللبناين،
تراجعت م�ساحات رخ�ص البناء للأبنية
اجلديدة والإ�ضافات بن�سبة  % 22.11يف
مربع
العام  2018من  6.85ماليني مرت ّ
يف العام � 2017إىل  5.34ماليني مرت
مربع يف العام  ،2018فيما كانت م�شاريع
ت�رضر ًا
والتجارية الأكرث
ال�سكنية
الأبنية
ّ
ّ
ّ
بحيث تراجعت م�ساحات رخ�ص البناء
املتعلقة بها بن�سبة  % 24.15و % 25.16
مربع و  0.51مليون
�إىل  4.13ماليني مرت ّ
مربع على التوايل .على الرغم من
مرت ّ
احل�صة الأكرب
ذلك� ،ش ّكلت الأبنية
ّ
ال�سكنية ّ
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  174حزيران 2019

(  )% 77.21من رخ�ص البناء تلتها الأبنية
التجارية واملكاتب (.)% 10
ّ
يف الإط���ار عينه ،تراجعت امل�ساحات
إجمالية لرخ�ص البناء من حواىل 9.27
ال
ّ
مرت
ماليني
مربع يف العام � 2017إىل
ّ
 7.14ماليني يف العام  ،2018وهو �أدنى
م�ستوى لها منذ العام  2006على الأ ّقل،
الأمر الذي يعك�س حال الركود االقت�صادي
متر بها البالد.
التي ّ
بالتوازي ،يبينّ التقرير ال�سنوي لنقابة
املهند�سني � ّأن حمافظة جبل لبنان
ح�صة الأ�سد من رخ�ص
ا�ستحوذت على ّ
البناء اجلديدة (  )%47.61خالل العام
 ،2018تلتها ،وب��ف��ارقٍ كبري ،حمافظتا
اجلنوب ( )% 21.87والبقاع ( .)% 12.35
يجدر الذكر � ّأن �أرقام حمافظة ال�شمال ال
تت�ضمن الرخ�ص املعطاة من قبل نقابة
ّ
املهند�سني يف ال�شمال.

القطاع عام 2019

�سجل م�ؤ�رش بنك بيبلو�س للطلب العقاري
ّ
يف لبنان للف�صل الأول من العام 2019
144

معد ًال �شهري ًا بلغ  56,1نقطة يف الف�صل
الأول من العام  ،2019ما ي�ش ّكل ارتفاع ًا
بن�سبة  % 9,6عن الـ 51,2نقطة امل�سجلة يف
الف�صل الرابع من العام  2018مقارنة مع
تراجع امل�ؤ�رش بن�سبة  % 6يف العام .2018
ويف ق���راءة لنتائج امل���ؤ��شر ،ق��ال كبري
االقت�صاديني ورئي�س مديرية البحوث
والتحاليل االقت�صادية يف جمموعة بنك
بيبلو�س ن�سيب غربيل � ّإن «الطلب على
الوحدات ال�سكنية ارتفع يف الف�صل الأول
من العام ،بعد �أن �أطلق م�رصف لبنان

ال��رزم��ة التحفيزية لالقت�صاد اللبناين
للعام  2019بقيمة  1,1مليار دوالر،
وال��ت��ي ت�ضمنت مبلغ  790مليار لرية
لبنانية للقرو�ض ال�سكنية املدعومة».
و�أ�شار غربيل� ،إىل � ّأن «ال�سوق العقارية
تتط ّلب ات��خ��اذ ت��داب�ير �إ�ضافية لتحفيز
الطلب على ال�شقق ال�سكنية ب�شكل م�ستدام،
حيث � ّإن نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�رش
يف الف�صل الأول من العام  2019ال تزال
�أدن��ى بن�سبة  % 57,2مقارن ًة بالنتيجة
الف�صلية الأعلى له على الإطالق البالغة

 131نقطة وامل�سجلة يف الف�صل الثاين
من العام  ،2010و�أق��ل بن�سبة  % 49من
النتيجة ال�سنوية الأع��ل��ى امل�سجلة يف
العام  2010والبالغة  109,8نقاط .هذا
وج��اءت نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�رش
يف الف�صل الأول �أدنى بـ % 5,8من معدل
امل�ؤ�رش ال�شهري البالغ  59,5نقطة منذ
ب��دء احت�ساب امل���ؤ��شر يف مت��وز .»2007
و�أ�شارت �إجابات امل�ستطلعني عن �أ�سئلة
امل�سح اخلا�ص بامل�ؤ�رش يف الف�صل الأول
من العام � 2019إىل � ّأن  % 6,3من املواطنني
145

ينوون �رشاء �أو بناء وحدة �سكنية يف لبنان
يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،مقارنة بن�سبة
 % 5,8يف الف�صل الرابع من العام 2018
ون�سبة  % 3,75يف الف�صل الأول من العام
 .2018ويف املقارنة % 6,7 ،من املواطنني
�أفادوا �أ ّنهم يخططون ل�رشاء �أو بناء وحدة
�سكنية يف لبنان بني متوز  2007و�آذار
 ،2019مع بلوغ الن�سبة الأعلى وهي % 15
تقريب ًا يف الف�صل الثاين من العام .2010
و�أظهرت نتائج امل�ؤ�رش يف الف�صل الأول
م��ن ال��ع��ام ّ � 2019أن معدل الطلب على
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التوزيع الجغرافي لرخص البناء لغاية شهر نيسان 2019
المساحة (متر مربع)

عدد الرخص

جبل لبنان

181,232

876,093

236

متوسط المساحة (متر مربع)
للرخصة الواحدة

1,353

648

البقاع

208,420

364

573

513

362

بيروت

14,298

الشمال*
الجنوب

النبطية

463,238

780

1,928,751

3,275

185,470

المجموع

29

768
493

594

589

إن أرقام محافظة الشمال ال تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال
ّ
المصدر :نقابة المهندسين ،وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

الوحدات ال�سكنية كان الأعلى من ِقبل
املقيمني يف جنوب لبنان ،حيث �أ�شار
 % 10,9من املقيمني يف املنطقة املذكورة
�إىل �أنهم يخططون لبناء �أو �رشاء منزل يف
الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،مقارن ًة بـ% 9,2
يف الف�صل الرابع من العام  .2018وتبعه
معدل الطلب من ِق َبل املقيمني يف البقاع،
حيث �أعلن  % 8,5منهم �أنهم ينوون بناء �أو
�رشاء �شقة �سكنية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة،
�أي بانخفا�ض عن ن�سبة  % 9,1يف الف�صل
ال�سابق .كما �أبدى  % 5,7من املواطنني
يف �شمال لبنان رغبتهم يف �رشاء �أو بناء
منزل يف املدى القريب ،مقارنة بن�سبة 6,3
 %يف الف�صل ال�سابق� .أما يف جبل لبنان،
ف�أ�شار  % 4,9من املواطنني �إىل �أنهم
يخططون لبناء �أو �رشاء �ش ّقة �سكنية� ،أي
بارتفاع عن  % 3,77يف الف�صل ال�سابق،
يف ح�ين �أع��ل��ن  % 3,8م��ن ال�سكان يف
بريوت �أ ّنهم ينوون بناء �أو �رشاء وحدة
�سكنية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة� ،أي
بارتفاع عن ن�سبة  % 3يف الف�صل الرابع
من العام  .2018بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفع
الطلب على ال�شقق يف كافة فئات الدخل
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تراجعت مساحات
رخص البناء لألبنية الجديدة
واإلضافات بنسبة % 22.11
في العام  2018من 6.85
ماليين متر مربّع في العام
 2017إلى  5.34ماليين متر
مربع في العام 2018
 1.93مليون متر مربّع
بلغت مساحات البناء المر َّخصة
لغاية شهر نيسان 2019
 % 16.20سنو ّي ًا تراجعت
قيمة معامالت المبيع
العقاريّة لغاية شهر نيسان
2019
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يف الف�صل الأول من العام .2019

قيمة معامالت المبيع العقار ّية

�شهد الن�شاط العقاري يف لبنان تراجع ًا
خالل �شهر ني�سان  2019بحيث انكم�ش
العقارية بن�سبة
ع��دد معامالت املبيع
ّ
� % 13.05إىل  3،659معاملة ،من 4،208
معاملة يف ال�شهر ال���ذي �سبقه .كذلك
العقارية بن�سبة
�إنخف�ضت قيمة املعامالت
ّ
�شهري �إىل 0.44
أ�سا�س
 % 23.31على � ٍ
ٍّ
مليار د�.أ ،.من  0.57مليار د�.أ .يف �شهر
متو�سط قيمة
�آذار  ،2019ليرتاجع بذلك
ِّ
العقارية الواحدة بن�سبة % 11.80
املعاملة
ّ
�إىل  119،282د�.أ .يف ال�سياق عينه ،وعلى
�صعي ٍد تراكمي� ،إنخف�ض عدد املعامالت
العقارية بن�سبة % 10.91
�سنوي ًا �إىل
ّ
ّ
 15،726خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من
العام  ،2019كما وتراجعت قيمة معامالت
العقارية بن�سبة � % 16.20إىل 2.06
املبيع
ّ
متو�سط
تراجع
لذلك،
ة
نتيج
أ.
�
د.
مليار
ً
ّ
العقارية الواحدة بن�سبة
قيمة املعاملة
ّ
�سنوي ًا من  139،375د�.أ .يف نهاية
ّ % 5.94
�شهر ني�سان � 2018إىل  131،094د�.أ .يف

حركة المعامالت
العقارية
عدد المعامالت
العقارية

قيمة المعامالت
العقارية (مليار
د.أ).

متوسط قيمة
المعاملة العقارية
(د.أ)

آذار 2019

نيسان 2019

التغ ّير الشهري

4,208

3,659

-50.31%

لغاية شهر
نيسان 2018

-13.32%

17,651

لغاية شهر
نيسان 2019

246

2.06

135,238

119,282

-08.11%

139,375

0.57

0.44

15,726

131,094

التغ ّير السنوي

-19.01%

-02.61%
-49.5%

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

نهاية �شهر ني�سان من العام احلايل ،علم ًا
عمليات املبيع
ح�صة الأج��ان��ب من
ّ
� ّأن ّ
العقارية قد �إرتفعت �إىل  % 2.05ح ّتى �شهر
ّ
ني�سان من العام اجلاري ،من  % 2.00يف
نهاية العام .2018
متو�سط قيمة املعاملة
جغرافي ًا� ،إرتفع
ّ
ّ
العقارية الواحدة يف مدينة بريوت بن�سبة
ّ
� % 11.13إىل  566،374د�.أ .يف فرتة
الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام  2019من
 509،659د�.أ .يف نهاية العام  2018كما
العقارية
متو�سط قيمة املعاملة
وحت�سن
ّ
ّ
ّ
الواحدة يف منطقة املنت بن�سبة 13.81
� %إىل  231،435د�.أ .من ناحية �أخ��رى،
العقارية
متو�سط قيمة املعاملة
�إنكم�ش
ّ
ّ
ال��واح��دة يف منطقتي بعبدا وك����سروان
بن�سبة  % 14.35و� % 15.46إىل 115،844
د�.أ .و 127،981د�.أ .بالتتايل كما يف نهاية
�شهر ني�سان .2019

مساحات البناء المر َّخصة

�إ�ستناداً �إىل �إح�صاءات نقابة املهند�سني،
املرخ�صة يف
�إنخف�ضت م�ساحات البناء
َّ
لبنان ،والتي تعك�س تو ّقعات م�ستوى
العر�ض يف القطاع العقاري� ،إىل 361،459
��رب��ع خ�لال �شهر ني�سان ،2019
م�تر م ّ
455
،
439
مقابِل
مربع يف �شهر �آذار.
مرت
ّ
تراجعت
كذلك على �صعي ٍد
تراكمي ،فقد َ
ٍّ
املرخ�صة بن�سبة 32.82
م�ساحات البناء
َّ
%
مربع خالل
ّ
�سنوي ًا �إىل  1،928،751مرت ّ
أ�شهر الأربعة الأوىل من العام احلايل،
ل
ا ُ
مربع يف
مقارن ًة مع  2،870،981مرت ّ

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

نيسان 2013

3,394,122

نيسان 2015

3,173,948

نيسان 2014

نيسان 2016
نيسان 2017
نيسان 2018
نيسان 2019

3,845,984
2,598,033
3,298,632
2,870,981
1,928,751

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

الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.
� ّأم��ا بالن�سبة للتوزيع اجلغرايف لرخ�ص
تفوقت حمافظة جبل لبنان
البناء ،فقد ّ
ح�صتها
على املناطق الأخرى حيث بلغت ّ
املرخ�صة 876،093
من م�ساحات البناء
َّ
مربع ( ،)% 45.42تلتها حمافظة
مرت ّ
مرت
463
،
238
(
اجلنوب
مربع ،)% 24.02
ّ
مربع (،))% 10.81
والبقاع ( 208،420مرت ّ
مربع ،)% 9.62
والنبطية ( 185،470مرت ّ
مربع (.))% 9.40
وبريوت ( 181،232مرت ّ
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يجدر الذكر � ّأن �أرقام حمافظة ال�شمال ال
تت�ضمن الرخ�ص املعطاة من قبل نقابة
ّ
املهند�سني يف ال�شمال.
معدل
وقد حظيت حمافظة بريوت ب�أعلى ّ
ا�ستثمار للرخ�صة الواحدة ،والذي و�صل
مربع حتى �شهر ني�سان،
�إىل  768مرت ّ
تبعتها ك ٌّل من حمافظة جبل لبنان (648
مربع)،
مرت ّ
مربع) ،واجلنوب ( 594مرت ّ
مربع) ،وال�شمال (493
مرت
573
(
والبقاع
ّ
مربع)،
مربع).
ّ
مرت ّ
والنبطية ( 362مرت ّ
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تحقيق

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

ال حتتل م�صنوعات احلجر والإ�سمنت حيزاً كبرياً على �صعيد التجارة اللبنانية اخلارجية ،فكال م�ستوردات
و�صادرات هذه املنتجات ت�شكالن ن�سبة �ضئيلة من جممل الواردات وال�صادرات .وبلغت هذه الن�سب لناحية
الواردات ( ،)% 2.22ولناحية ال�صادرات ( )% 0.81لعام .2018

تطور صادرات منتجات الحجر واالسمنت خالل الـ 10سنوات االخيرة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010مجموع معدل سنوي
44

كانون
ثاني

1

37

43
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22

عام  2019حتى نهاية شهر آذار  -القيمة :مليون دوالر

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

شباط

آذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

آب

ايلول

2

3

2

2

1

2

2

2
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43

36

27

21

24

4

301
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تشرين
اول

2

تشرين ثاني

3

30

كانون اول

2

بلغت صادرات منتجات االسمنت والحجر الذروة
عام  2010حيث سجلت  44مليون دوالر ،فيما
سجلت أدنى مستوى لها في عام  2017وبلغ 21
مليون دوالر
الصادرات خالل  10سنوات

بلغ جمموع �صادرات منتجات احلجر والإ�سمنت خالل الـ10
�سنوات الأخرية (حتى نهاية �آذار  301 )2019مليون دوالر
مبعدل �سنوي بلغ  31مليون دوالر .وبلغت هذه ال�صادرات
الذروة عام  2010حيث �سجلت  44مليون دوالر ،فيما �سجلت
�أدنى م�ستوى لها يف عام  2017وبلغ  21مليون دوالر.

والالفت ان هذه ال�صادرات عانت من تراجع كبري خالل الع�رش
�سنوات قارب الـ .% 50و�سجل عام  37( 2011مليون دوالر)،
عام  43( 2012مليون دوالر) ،عام  43( 2013مليون دوالر)،
عام  36( 2014مليون دوالر) 27( 2015 ،مليون دوالر)2016 ،
( 22مليون دوالر) 21( 2017 ،مليون دوالر) 24( 2018 ،مليون
دوالر)( 2019 ،حتى �شهر �آذار)  4مليون دوالر.

واردات عام 2018

وبلغت قيمة الواردات من منتجات حجر وا�سمنت عام ،2018
 1,039مليون دوالر ،فيما �سجلت قيمة ال�صادرات  24مليون
دوالر .وا�ستورد لبنان من جمموعة خمتلفة من الدول خلت
ب�شكل �شبه كامل من الدول العربية ،و�ضمت كل من ا�سبانيا،
الربازيل ،هنغاريا ،هولندا ،فرن�سا ،كرواتيا ،كولومبيا ،تركيا،
مغرب ،ال��دمن��ارك ،بريطانيا ،بولونيا ،ا�سرتاليا ،املانيا،
اوكرانيا ،واالرجنتني.

صادرات عام 2018

على �صعيد ال�صادرات� ،شكلت الدول العربية �سوق ًا رئي�سية
ملنتجات احلجر والإ�سمنت اللبنانية ،حيث ا�ستحوذت قطر
وحدها على  % 50من ال�صادرات ،اذ بلغ حجم ال�صادرات
اليها  12مليون دوالر ،تلتها املانيا ( 2مليون دوالر) ،ثم
م�رص والكويت والعراق وال�سعودية واالم��ارات وليبرييا (1
مليون دوالر).
وتك�شف هذه االرقام عن معاناة كبرية لل�صناعيني العاملني
يف هذا املجال ،اذ ان امليزان التجاري لهذه امل�صنوعات ي�شري
اىل عجز كبري قارب الـ 1,015مليون دوالر يف عام .2018

بلغت قيمة الواردات من منتجات حجر واسمنت
عام  1,039 ،2018مليون دوالر ،فيما سجلت
قيمة الصادرات  24مليون دوالر
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الدول المصدرة لمنتجات الحجر
واالسمنت الى لبنان (عام )2018
القيمة

الدولة

89

اسبانيا

70

برازيل

هنغاريا

59

فرنسا

55

58

هولندا

54

كرواتيا

كولومبيا

42

مغرب

38

40

تركيا

36

دنمارك

الدول المستوردة لمنتجات الحجر
واالسمنت من لبنان (عام )2018
الدولة

القيمة

المانيا

2

كويت

1

12

قطر

1

مصر

ليبيريا

1

سعودية

1

عراق

االمارات

1
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مقابلة

 ..Technical groupعودة أمجاد لبنان في صناعة الزجاج
حجازيّ :
نتحضر إلستثمارات خارجية س ّباقة
مل تكن رحلة «ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل Technical
 ،Groupحتت امل�سمى القانوين �سابق ًا «حجازي

للأملنيوم والزجاج» ،رحلة �صحافية عادية ،بل
كانت مهمة �ش ّيقة غ�صنا خاللها يف تاريخ �رشكة
�صمدت يف �أق�سى الظروف ،وكرّ�ست نف�سها رائدة يف
جمال عملها على مر ع�رشات ال�سنوات.
يف الغازية ،ا�ستقبلنا مبناها ال�ضخم ذو الواجهة
الزجاجية ،ولفتتنا �أعلى م�ستويات التنظيم يف
هيكلية ال�رشكة التي �أكدت لنا �أننا نقف على م�شارف
الغو�ص يف �إحدى �أبرز ق�ص�ص النجاح يف القطاع
ال�صناعي ،جناح حقّقته  Technical Groupعن
جدارة بف�ضل جهود جبارة بذلها امل�ؤ�س�س الأول
علي �إبراهيم حجازي منذ البدايات وعززها ح�سني
حجازي لي�صقلها املدير احلايل علي حجازي.
�أ�سهب علي حجازي يف �رسد تفا�صيل �أداء ال�رشكة ،لي�ؤكد متابعته
الدقيقة لآليات الإنتاج وتفا�صيل العمل كافة والتي تعك�س ر�ؤيتة
ذات البعد الوطني لعمل  ،Technical Groupفبالن�سبة �إليه �إن
مهمة �إدارة ال�رشكة ال تقت�رص على حتقيق الأرباح بل �إنها مهمة
�شاقة لإعادة �أجماد لبنان يف جمال �صناعة الزجاج� .إذ ت�سعى
ال�سباقة يف �سد الثغرات املوجودة يف
 Technical Groupلتكون ّ
تخولها و�ضع القطاع
فيه
إ�ضافة
�
هذا القطاع ال�صناعي ،ولت�ش ّكل
ّ
برمته على طريق التطور ،وال �سيما �أن لبنان يتمتع ب�إمكانيات
ريادي يف املنطقة على هذا ال�صعيد،
�ش ّتى ليعاود احتالل موقع
ً
فمنذ ما يقارب الـ 25عام ًا ،كان لبنان مركزاً لت�صدير �صناعة
الزجاج ،وقد خ�رس هذا املوقع لتح ّل دول �أخرى مكانه نتيجة
ظروف عدم اال�ستقرار وخطط خارجية هدفت �إىل تقوي�ض
االقت�صاد اللبناين.

إمكانيات هائلة

واعترب حجازي �أن «جناح Technical Group

ي�أتي كثمرة لتمتعها ب�إمكانيات هائلة
تخولها احتالل مركز مرموق بني ال�رشكات
العاملة يف جمال عملها».
ولفت �إىل �أن «�سيا�سات عمل Technical
 Groupتت�ضمن عمليات و�إجراءات تتيح
ا�ستقدام كل جديد يف عامل �صناعة الزجاج
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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والأملنيوم ،وت�سمح مبراقبة عمليات الإنتاج ب�شكل دقيق ون�سج
عالقات وطيدة مع الزبائن».
وقال« :يتمتع م�صنع  Technical Groupمب�ستويات عالية من
احلداثة للتخطيط والهند�سة ،حيث ي�ضم امل�صنع جمموعة متنوعة
من خطوط الإنتاج القادرة على تلبية حاجات الزبائن املتنوعة
بجودة عالية ،ما يع ّزز قدرات  Technical Groupلرت�سيخ �صورتها
يف ال�سوق عرب �إظهار �أعلى معايري امل�صداقية وااللتزام».
وك�شف �أن «الإح�صاءات والدرا�سات اخلا�صة بعمل ال�رشكة ت�شري
�إىل �أن �سيا�سات  Technical Groupت�صيب �أهدافها بدقة ،وال
�سيما على �صعيد تو�سيع �شبكة زبائنها حيث توا�صل ن�سبة عالية
جداً من الزبائن التعاون معها».

إنطالقة قوية

و�أكد حجازي ر�ضاه الكامل عن انطالقة
حيث راعت خطة الإنطالق املعايري العاملية
ل�صناعة الزجاج ،لتجعل ال�رشكة يف موقع
تعمل Technical Group
متقدم يف لبنان وال�رشق الأو�سط يف �صناعة
بشكل مستمر على ضخ
الأملنيوم والزجاج.
استثمارات جديدة عبر تركيب وقال« :لقد جمعنا جميع القطاعات املتعلقة
ب�صناعة الأملنيوم والزجاج حتت �سقف
خطوط إنتاج تع ّزز من قدرتها  ،Technical Groupمن م�صنع �أملنيوم
مقوى ومقو�س ،م�صنع
على تلبية حاجات زبائنها
حديث ،م�صنع زجاج ّ
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Technical Group

زجاج عازل �إىل مكتب درا�سات وا�ست�شارات .ب�إخت�صار نحن منلك
الآن �رشكة قادرة على ا�ستالم وتلبية م�شاريع من دون تلزمي �أي
طرف ثاين يف �أي قطاع يخ�ص الأملنيوم والزجاج ،ما جعلها
عنوان ًا لاللتزام وامل�صداقية».
ور�أى �أن « Technical Groupو�صلت �إىل ما هي عليه بف�ضل
اجلهود التي بذلتها الأجيال الثالثة ،وال �سيما اجليلني الأولني
اللذين ا�ستطاعا حماية ال�رشكة خالل �أق�سى الظروف التي عا�شها
لبنان» .وك�شف �أن «اجليل الأول و�ضع احلجر الأ�سا�س لعمل
ال�رشكة ،فيما عمل اجليل الثاين على متابعة كل تطور يف الأ�سواق،
ف�أورثا اجليل الثالث قاعدة �صلبة ليبني عليها وي�ضمن املزيد من
اال�ستمرارية والنمو والتو�سع لـ .»Technical Group

راعت خطة إنطالق Technical Group
المعايير العالمية لصناعة الزجاج ،لتجعلها في
موقع متقدم في لبنان والشرق األوسط في
صناعة األلمنيوم والزجاج
تعتبر  Technical Groupأول شركة عاملة
في مجال األلمنيوم والزجاج حازت على شهادة
 ISO 9001 - 2015التي تؤكد وجود أعلى معايير
االحتراف في أداء الجهاز االداري  ،والتمسك
بأعلى مستويات الجودة ،إضافة إلى االحتراف في
التخطيط وتنفيذ المشاريع

استثمارات جديدة

و�شدد حجازي على «وجود مناف�سات يف ال�سوق ب�شكل عام،
ّ
تواجهها  Technical Groupعرب التم�سك ب�سيا�سات عملها
التي تقوم على ثالثة �أركان �أ�سا�سية :اجلودة ،االحرتافية،
وامل�صداقية.
و�شدد على �أن « Technical Groupتعمل ب�شكل م�ستمر على �ضخ
ّ
ا�ستثمارات جديدة عرب تركيب خطوط �إنتاج تع ّزز من قدرتها على
تلبية حاجات زبائنها يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية حيث
تلتزم م�شاريع مهمة وتعمل يف �أفريقيا ب�شكل كثيف».
واعترب �أن «لأزمة القرو�ض ال�سكنية ت�أثرياً مبا�رشاً على عمل
� Technical Groupإذ �إن االقت�صاد
يعمل كحلقة متكاملة ولنتيجة تملك  Technical Groupامكانيات
حالة عدم اال�ستقرار املتكررة يف
 Technicalتخولها استالم وتلبية مشاريع من
لبنان ،تعمل Group
دائم ًا على و�ضع �سيا�سات بديلة دون تلزيم أي طرف ثاني في أي
متنحها مناعة وتقيها
التداعيات قطاع يخص األلمنيوم والزجاج ،ما
ال�سلبية لهذه الأزمات .ويف هذا
الإطار ،كانت قد ّقررت العمل يف يجعلها عنوان ًا لإللتزام والمصداقية
�أفريقيا ويف �أكرث من  12دولة
وقررت �أن تتواجد على الأر�ض هناك ،وهذا ما ي�ضمن ا�ستمراريتها
ّ
خالل الأزمات والظروف ال�صعبة».
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مقابلة
«بدك تسكن ..تستثمر»

دنش :أفضل العروض وتسهيالت في الدفع

اجلودة العالية والقدرات االنتاجية الكبرية ،مكنت �رشكة «دن�ش
للمقاوالت والتجارة» من احتالل مركز متقدم بني ال�رشكات
العاملة يف القطاع العقاري.
فمنذ اب�صارها النور ،متكنت «دن�ش للمقاوالت والتجارة» من
ت�صدر ا�سماء ال�رشكات العاملة يف جمال املقاوالت ،حيث تعمل
على �إجناز م�رشوعني �ضخمني يف جنوب لبنان هما مدينة
ال�شم�س ال�صناعية وم�رشوع تالل ال�رصفند.
دون ���ش��ك ،متلك «دن�����ش للمقاوالت
والتجارة» الكثري من نقاط القوة التي
م ّكنتها من التزام م�رشوعني يحتاج
اجنازهما اىل ق���درات اداري���ة عالية
ل�ضبط ف��ري��ق ع��م��ل �ضخم ومتعدد
امل��ه��م��ات .وف��ق�� ًا مل��دي��ر ع���ام «دن�����ش
للمقاوالت والتجارة» املهند�س ح�سن
دن�ش «ان جناح ال�رشكة كان دائم ًا ثمرة
احرتافيتها يف عملها واعلى معايري
امل�صداقية وااللتزام اللتان ابدتهما .ان
اجناز هذين امل�رشوعني �ضاعف �سجل
جناحات «دن�ش للمقاوالت والتجارة»
اذ ميلك كال امل�رشوعني مميزات خا�صة.
وقال« :تعترب مدينة ال�شم�س ال�صناعية
واح���دة م��ن اه��م املناطق ال�صناعية
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النموذجية التي تت�ضمن بع�ضا من
التطور ال�صناعي بحيث تتوفر اخلدمات
امل�شرتكة بني العقارات لت�أمني حاجات
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،كما ان التنظيم
املدرو�س لتوزيع العقارات مع الأخذ
بعني الإعتبار ال�سهولة يف الدخول
واخلروج اليها ،ا�ضافة اىل �شبكة بنى
حتتية مدرو�سة ب�شكل علمي حديث
ملواكبة التطور».
وا����ض���اف« :ت��ت���أل��ف م��دي��ن��ة �شم�س
ال�صناعية من  152عقار مب�ساحات
خمتلفة تتنا�سب مع جميع االحتياجات
وامل�شاريع ال�صناعية ،وترتاوح م�ساحة
العقارات بني  1178اىل  13403مرت
م��رب��ع ،ا���ض��اف��ة اىل ح��دائ��ق خا�صة
152

ب���الإف���راز و�شبكة ط��رق��ات داخلية
للو�صول اىل كافة العقارات وخدمة
للم�شاريع ال�صناعية» .وتو ّقع دن�ش
اقبال كثيق على املدينة على رغم حال
الرتاجع االقت�صادي الذي يطال اي�ض ًا
قطاع العقارات ،اذ ان ا�سعار عقارات
املدينة مدرو�سة ،وهناك ت�سهيالت
مميزة يف الدفع .كما ان هناك مميزات
تهم امل�ستثمرين اىل حد كبري كقرب
املدينة من اوتو�سرتاد �صيدا – �صور،
وامكانية الو�صول اليها من ثاللث مدن
رئي�سية (�صيدا� ،صور ،والنبطية) ا�ضافة
اىل تواجد يد عاملة كثيفة يف املنطقة».
وا�شار اىل ان «م�رشوع تالل ال�رصفند
وه��و م����شروع معد ليكون واح���د من
اهم املناطق ال�سكنية من حيث الرقي
وال�ترف��ي��ه .واع��ل��ن ان امل����شروع هو
عبارة عن ارا�ضي مفرزة مب�ساحات
ترتاوح بني  1000اىل  2073مرت مربع،
بالإ�ضافة اىل عقار مب�ساحة  9499مرت
مربع ،وفلل �سكنية مب�ساحات خمتلفة
ّ
ومبوا�صفات عالية مع حديقة خا�صة
بكل فيال ،وحدائق خا�صة بالإفراز».
واع��ت�بر ان «م����شروع ت�لال ال�رصفند
يتميز مب��وق��ع ف��ري��د ي��ح��اك��ي البحر
ّ
ب���إط�لال��ة مم��ي��زة وه��و م��وق��ع لع�شاق
الفخامة» .ولفت اىل ان «املرحلة الأوىل
منه ت�ضم  12فيال� .أما الثانية فت�ضم
 8فلل مب�ساحات خمتلفة ،225 ،200
و 250مرت مربع .بالإ�ضافة اىل ثكنة
وترا�س ،حدائق خا�صة ونظام
قرميد ّ
�أمان ،ومنظر خلاّ ب على البحر» .واعلن
ان «امل�رشوع يقع على خطي �صيدا –
�صور وطريق عام ال�رصفند – العاقبية،
ويحيط ب��ه
جممع ف����ؤاد فيل ومرف�أ
ّ
ال�رصفند».

تطورات ايجابية

ومتنى ان يخرج القطاع العقاري من
ح��ال التباط�ؤ التي يغرق فيها منذ
�سنوات ،ال �سيما مع التطورات ال�سيا�سية
االيجابية التي ي�شهدها لبنان ،ا�ضافة

اىل التطورات االقت�صادية اجليدة التي
�ستنتج عن م�ؤمتر �سيدر.
و�شدد على ان «اي انتعا�ش عقاري
�سيرتافق مع انفراجات يف القطاعات
االقت�صادية االخرى وال �سيما القطاع
ال�صناعي ،نظراً اىل الرابط املبا�رش
ب�ين القطاعني حيث يحتاج البناء
اىل منتجات �صناعية من الباطون
واال�سفلت والبالط والزجاج واالملنيوم
وغريها».
واع��ت�بر ان ع���ام  2017ك���ان ع��ام�� ًا
جيداً بالن�سبة ل�رشكة «دن�ش للتجارة
وامل��ق��اوالت» ،حيث وا�صلت م�سرية
جناحها على رغم الأزمة التي يعي�شها
الإقت�صاد والأخبار املتداولة بكرثة عن
تعثرّ بع�ض ال�رشكات واقفال عدد من
امل�صانع».

عالقات تعاون وطيدة

ويف رد ع��ل��ى ����س����ؤال ،اك���د دن�����ش ان
«دن�����ش للتجارة وامل��ق��اوالت ق��ادرة
على مواجهة التحديات ،فهي تعمل يف
القطاع منذ ما يقارب الت�سع �سنوات
ت�ضم ف��ري��ق عمل متخ�ص�ص يتمتع
ب�سنوات م��ن اخل�ب�رة ،وه���ذا ميكنها
م��ن اجتياز �أي �صعوبات تواجهها
يف العمل وي��ري��ح ال��زب��ون .فتكري�س
خ�برة ف��ري��ق العمل لتقدمي الأف�ضل
للزبائن �أك�سب ال�رشكة زخم ًا كبرياً يف
ال�سوق و�ساعدها يف املحافظة على
زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة «.
و�أ���ش��ار يف �إط���ار حديثه ع��ن ال�شق
الإداري �إىل �أن « «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» تدرك �أهمية بناء عالقات
تعاون وطيدة مع الزبائن يف �ضمان
ا�ستمراريتها ومن��وه��ا ،ول��ه��ذا جرى
تنظيم العمل وف��ق لهيكلية تتوافق
وم��ع��اي�ير الـ،ISO 9001\2008

تتألف مدينة شمس الصناعية م��ن  152عقار بمساحات
مختلفة تتناسب مع جميع االحتياجات والمشاريع الصناعية،
وتتراوح مساحة العقارات بين  1178الى  13403متر مربع ،اضافة
الى حدائق خاصة باإلفراز وشبكة طرقات داخلية للوصول الى
كافة العقارات
مشروع تالل الصرفند معد ليكون واحد من اهم المناطق
السكنية من حيث الرقي والترفيه .ويضم  12فيال بمساحات
مختلفة  ،225 ،200و 250متر مربع .باإلضافة الى ثكنة قرميد
وترّاس ،حدائق خاصة ونظام أمان ،ومنظر خ ّلاب على البحر
ب��ح��ي��ث ي�����ض��م �أق�����س��ام�� ًا للمبيعات،
�ضبط اجل��ودة ،املحا�سبة ،والإدارة».
خطط دقيقة ت�سمح لها ب�إقتنا�ص
الفر�ص وت�سجيل املزيد من النجاحات
153

ولعب دور اكرب على ال�صعيد الإقت�صادي
من خالل طرح املزيد من فر�ص العمل،
واجن���از ع��دد اك�بر م��ن امل�شاريع مع
القطاعني العام واخلا�ص».
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مقابلة

ش ّداد غروب 45 ..عام ًا ّ
مرت وال تزال المسيرة
مستمرة في حقل البناء
ه��ي ق�صة جن��اح عمرها
 45عام ًا �س ّطرتها «�ش ّداد
غروب» يف لبنان والعامل
عرب تنفيذ م�شاريع بناء
ا�ضحت خ�ير �شاهد على
م�سرية �رشكة ملكت مقومات
النجاح منذ ع�رشات ال�سنني.
يف اب��وظ��ب��ي ،اجل���زائ���ر،
ال�سعودية ،ا�سبانيا ،بلجيكا،
الغابون وغريها من الدول،
ح��ط��ت «����ش���داد غ���روب»
رحالها ،و�أ�ضحت من ابرز
ال�رشكات التي طافت ب�إ�سم
لبنان يف ال��ع��امل بف�ضل
�سيا�سات دقيقة و�ضعها
القيمون عليها ،قامت على
م��ع��اي�ير ع��دي��دة �ضمنت
ا�ستمراريتها ومنوها.

وفق ًا ملدير «�شداد غروب» املهند�س �سعيد
�شداد «متلك «�شداد غ��روب» العديد من
القوة التي م ّكنتها من ك�سب ثقة
مكامن ّ
الزبائن يف اال�سواق اللبنانية واخلارجية
على حد �سواء ،اذ ت�ضم فريق عمل حمرتف،
كما متلك معدات بناء متعددة وحديثة
تعطيها القدرة على منح ا�سعار تناف�سية
وخدمات مب�ستويات جودة عالية».
ولفت اىل ان «�شداد غروب ن ّفذت العديد
من امل�شاريع املهمة وال�ضخمة يف لبنان
وافريقيا واوروبا والبلدان العربية ،وهذا
االمر مينحها �شيئ ًا من املناعة يف وجه
التداعيات ال�سلبية للرتاجع الإقت�صادي
والذي يعاين من ت�أثرياته ال�شديدة عدد
من ال�رشكات العاملة يف لبنان».

آلية ادارة ناجحة

�شداد ان «�شداد غروب تن ّفذ حالي ًا
وك�شف ّ
يف لبنان  14م�رشوع ًا يف بريوت وك�رسوان
وامل�تن و���ص��ور ،وت�شمل ه��ذه امل�شاريع
مراكز جتارية �ضخمة وابراج عدة ومرافئ
وفنادق» .وقال« :اجنزنا خالل ال�سنوات
ال�سابقة م�شاريع مهمة منها على �سبيل
املثال ف��ردان  ،730وفندق الربي�ستول،
وم����شروع م��رف�� ًا ب�ي�روت بالتعاون مع
�رشكة ا�سبانية وبلغت تكلفته  107مليون
دوالر وقد اجنز بني عامي  1998و.2001
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ونعمل اليوم على عدة م�شاريع قيد الإن�شاء
ت�ضم اب��راج كـ Titanيف فرن ال�شباك و
 Mondrianيف اال��شرف��ي��ة ،ا�ضافة اىل
م�رشوع ي�ضم � 180شقة يف املن�صورية».
«�شداد غروب» هو �آلية
مييز ّ
ور�أى ان «ما ّ
الإدارة التي تتبعها وت�ضمن لها اعلى
معايري الإل��ت��زام وامل�صداقية ،اذ ت�ضم
فريق من املهند�سني يناهز الـ 50مهند�س ًا.
كما تعمل وفق ًا ل�شهادة الأيزو  9001التي
تتيح لها مراقبة م�ستوى اجلودة و�إدارة
العمليات يف ال�رشكة والإرتقاء بها».

انفراجات اقتصادية  ..ولكن

واك���د ���ش��داد ان «�آم����ال ك��ث�يرة كانت
مع ّلقة على انفراجات اقت�صادية ترافق
ال��ت��ط��ورات ال�سيا�سية الإيجابية على
ال�ساحة اللبنانية ،اال ان ازم��ة قرو�ض
الإ�سكان فرملت وترية العمل يف قطاع
البناء وخ ّف�ضت الطلب ب�شكل كبري يف
�سوق العقارات على رغ��م الإنخفا�ض
الذي �شهدته الأ�سعار يف �سوق العقارات».
واعترب ان «جمود قطاع البناء �سي�ضعف
معظم القطاعات الإقت�صادية ،كونه
يعمل كقاطرة للإقت�صاد اذ ي�ش ّغل عدد من
القطاعات ال�صناعية وعدد ال ي�ستهان به
من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات».
واعترب ان «�شداد غ��روب وج��راء الأزم��ة

التي ت�شهدها ال�سوق اللبنانية ،ا�ضطرت
للرتكيز اك�ثر على اال���س��واق اخلارجية
حيث تن ّفذ م����شروع ف��ن��دق �ضخم يف
اجلزائر ،وتعمل على م�شاريع اخرى يف
العراق ،كما جتري مباحثات لإ�ستالم
م�شاريع عدة يف افريقيا».

خفض معدالت الفوائد

�شداد اىل ان «جميع ال�رشكات التي
ولفت ّ

تتعهد م�شاريع يف لبنان ت��درك اهمية
ّ
ال�سوق ال�سوري يف مرحلة اعادة الإعمار،
وتعمل على خلق موطئ قدم لها هناك.
ويف هذا الإط��ار ،اتخذت «�شداد غروب»
اج����راءات لتكون على امت اجلهوزية
للم�شاركة يف عملية اعادة الإعمار خالل
ال�سنوات القادمة».
ور�أى ان «اه��م النقاط التي يجب ان
ت�أخذ بعني االعتبار متويل بيع ال�شقق

للبنانيني وتخفي�ض معدالت الفوائد
على القرو�ض التي ي�أخذها املقاولني
واملتعهدين» .وق��ال« :من املعروف ان
ارتفاع معدالت الفوائد عادة ما يرتبط
بجمود يف القطاع العقاري ،فتخفي�ض
الفوائد على القرو�ض ي���ؤدي اىل رفع
معدالت اال�ستثمار يف قطاع البناء الذي
ب��دوره �سينعك�س انتعا�ش ًا يف قطاعات
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

مقابلة
« ..»EDCOمسيرة نجاح وتوسع

دهيني :ارتفاع كلفة االنتاج ابرز التحديات
و�سط موجة من التحديات التي يفر�ضها التفلت
يف ال�سوق اللبناين وعدم البدء بتطبيق اي حماية
للقطاع ال�صناعي حتى هذه اللحظة ،توا�صل �رشكة
« »EDCOم�سريتها يف عامل �صناعة املوزاييك
والرخام واحلجر.
هي م�سرية جناح ،كانت االدارة احلكيمة واحلر�ص
على متابعة ادق تفا�صيل العمل عمادها اال�سا�سية.
فـ» »EDCOالتي اب�رصت النور عام  2004متكنت من
نيل ح�صة جيدة من ال�سوق نتيجة االحرتاف التي
تبديه يف عملها ،ما مكنها من ال�سري على طريق
التو�سع والنمو االمر الذي عزز قدراتها االنتاجية
وامكانياتها لتقدمي االف�ضل لزبائنها.
فوفق ًا ملدير « »EDCOعدنان دهيني،
�سارت « »EDCOعلى الدوام على طريق
التطور والتقدم ،حيث عملت يف عام
 2014على اتخاذ خطوات تو�سعية على
�صعيد تو�سيع م�ساحة ال�رشكة اىل 8500
مرت مربع وا�ستقدام معدات و�آالت حديثة
وجديدة ت�ضمن تقدمي خدمات ب�أعلى
م�ستويات اجلودة للزبائن».
وا���ش��ار اىل ان «ال����شرك��ة واك��ب��ت كل
التطورات يف عامل �صناعتها ،وهذا ما
م ّكنها من تو�سيع �شبكة زبائنها ب�شكل
كبري و�ضمان والئهم لها عرب االحرتاف
يف ع��م��ل��ه��ا ».و���ش��دد «ان ف��ري��ق عمل
« »EDCOي�ؤمن ب�رضورة اتباع �سيا�سة
عمل تقوم على عاملني ا�سا�سيني :تقدمي
منتجات عالية اجل��ودة ون�سج اف�ضل
العالقات مع الزبائن .اذ من �ش�أن هذين
العاملني �ضمان ا�ستمرارية ال�رشكة
وتعزيز ربحيتها».

تداعيات سلبية للركود

وك�شف دهيني ان «حالة الركود التي
ت�سيطر على اال���س��واق نتيجة االزم��ة
االقت�صادية واملالية التي ي�شهدها لبنان،
اثرت ب�شكل كبري على عمل « »EDCOالتي
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سارت « »EDCOعلى الدوام
على طريق التطور والتقدم،
حيث عملت في عام 2014
على اتخاذ خطوات توسعية
على صعيد توسيع مساحة
الشركة الى  8500متر مربع
واستقدام معدات وآالت
حديثة وجديدة
تعمل اليوم للمحافظة على جناحاتها
وفر�ض العمل التي تطرحها».
ول��ف��ت اىل «جمموعة حت��دي��ات تواجه
ع��م��ل « »EDCOوي���أت��ي يف مقدمها
ارتفاع كلفة الإنتاج ،االمر الذي يعر�ض
ال�صناعة الوطنية اىل اغ��راق ومناف�سة
�رش�سة من قبل املنتجات الأجنبية و�سط
غياب تدابري حمائية من قبل الدولة
اللبنانية».
واذ اثنى على ال��ق��رارات احلمائية التي
�صدرت يف جمل�س ال��ورزاء م�ؤخراً ،متنى
على احلكومة تب ّني �سيا�سات حمائية
160

مماثلة ملختلف القطاعات ال�صناعية حتى
يتمكن القطاع من حتقيق ن�سب منو متكنه
من ط��رح املزيد من فر�ص العنل ودعم
االقت�صاد\ اللبناين ككل» .و�شدد على ان
«غياب الدولة عن هذه الق�ضية قد ي�سبب
خ�سائر ف��ادح��ة ،اذ ان القطاع �سيخ�رس
قدراته التناف�سية تدريجي ًا يف اال�سواق».

تفاؤل وسط األزمة

و�شدد دهيني على ان القيمني على EDCO

يتم�سكون دائم ًا بالأمل بامل�ستقبل ،وهذا
ي�شكل ابرز دافع لهم لتحقيق املزيد من
التطور واحل��ف��اظ على م��ع��دالت ج��ودة
عالية ت�ضمن بقاء « »EDCOيف مركز
جيد يف اال�سواق.
ووف��ق�� ًا للدهيني« ،اكت�سب ال�صناعي
اللبناين عرب ال�سنوات مناعة يف وجه
الأزمات ،اذ واجهها على الدوام ب�شجاعة
وحنكة ،وه��و اليوم وعلى رغ��م االزم��ة
االقت�صادية القا�سية ،دون �شك �سيتمكن
من تخطيها ال �سيما يف ظل التوجهات
اجلديدة على م�ستوى البلد ككل والهادفة
اىل ات��ب��اع �سيا�سات حمائية حت��ول
االقت�صاد اللبناين من اقت�صاد خدماتي
ريعي اىل اقت�صاد انتاج ب�إمتياز.

.م.م.�شركة �أدكو للتجارة �ش
EDCO For Trading Co.
 �صيدا٥٠٠٠١٦٩ :رقم ال�سجل التجاري
 عدنان الدهيني:املفو�ض بالتوقيع

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

الن�شاط

ACTIVITY

�صنــاع ــة وجتارة الرخام والبالط ومواد البناء

Trading & Industry Marble & Construction Material
ADDRESS

العنوان

Location: N: 33.295833 - E: 35.287750 :املــوقع

٩٦١ )٣( ٥١٦٠٥٨ : خليوي-  العبا�سية- �صور
Tyr - Abbasseih - Cell: 961(3)516058
٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :تلفاك�س
Tel/Fax: 961 (7) 381372 - (07) 380269
٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ :خليوي
cell: 961 (3) 762633
E-mail: edcocompany@hotmail.com

ع�ضو

MEMBERS

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

جتمع �صناعيي جبل عامل
غرفة التجارة وال�صناعة يف �صيدا

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

العالمة التجارية
TRADE MARKS

املوا�صفات

SPECIFICATION

حسب الطلب
To Order

ال�صنف

البند اجلمركي

Marble / رخام

25.15.12.20

Granite / غرانيت

25.16.11.00

Local Rocks / حجر وطني

25.24.10.00

ITEMS

اشغال فنية ديكور في الرخام والغرانيت واالونيكس

H.S Code

مقابلة
«مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة»

الحاج :تأثيرات أزمة اإلسكان قاسية
يف حني يعاين االقت�صاد اللبناين من واقع مت�أزّم ،تعمل ال�رشكات
اللبنانية بجد لتخطي التحديات الكثرية املوجودة امامها ،يف
حماولة ل�ضمان ا�ستمراريتها وتخطي الأزمة ب�سالم.
فعلي ًا ،احلكومة ا�ست�شعرت االزمة وبادرت اىل اتخاذ قرارات من �ش�أنها
حماية القطاعات االنتاجية يف لبنان ،وال �سيما ال�صناعة عرب فر�ض
ر�سوم جمركية على املنتجات امل�ستوردة وحماية جمموعة من ال�سلع،
اال ان العربة تبقى يف التطبيق ،اذ قلّل �صاحب «م�ؤ�س�سة رامز احلاج
لل�صناعة والتجارة» رامز احلاج من اهمية القرارات التي اتخذتها
احلكومة ،معترباً ان هذه القرارات قد ت�صطدم بعراقيل ،فقد �شهدنا يف
الفرتة االخرية قرارات حماية لبع�ض ال�صناعات مت الرتاجع عنها،
وهذا امر يبعث القلق يف نفو�س ال�صناعيني .ف�أداء الدولة لناحية
دعم القطاع ال�صناعي مل يكن م�شجع ًا طيلة ال�سنوات املا�ضية ،كما
ان الإنتقال اىل مرحلة احلماية بعد عقود من الإهمال من الطبيعي
ان يالقي ا�صوات معار�ضة ،وهذا بر�أيي ي�ضع حتديات امام احلكومة.
واو���ض��ح ان���ه «يف ح���ال ُت��رج��م��ت ه��ذه
ال��ق��رارات بفعالية على ار���ض ال��واق��ع،
�ستكون ت�أثرياتها جد مهمة على القطاع،
و�ستحدث نقلة نوعية فيه ،فالقطاع على
الدوام عانى من غرق اال�سواق بالإنتاج
امل�����س��ت��ورد ال���ذي ي�شكل مناف�س قوي
للإنتاج املحلي نتيجة انخفا�ض ا�سعاره،
يف حني يعاين االنتاج الوطني من ارتفاع
كلفة الإنتاج».

تأثيرات ازمة اإلسكان

وك�شف احلاج ان ت�أثريات ازمة اال�سكان
كانت قا�سية على القطاع العقاري وكل
ال�رشكات التي يرتبط عملها به» .واعلن ان
«ن�شاط امل�ؤ�س�سة تراجع بن�سبة  60%جراء
االزم��ة ،ما ا�ضطرها اىل اتخاذ اجراءات
�رضورية للحفاظ على ا�ستمراريتها».
و���ش��دد على ان «ح���دة ازم���ة اال�سكان
ت�ضاعفت نتيجة ال��رك��ود االقت�صادي
امل�سيطر على ال�سوق اللبناين منذ فرتة
طويلة ،اذ ان اال�ضطرابات يف املنطقة
حملت تداعيات �سلبية للبنان ،ا�ضافة اىل
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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
ان االقت�صاد مل يتعاف بعد من ت�أثريات
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان».
واذ ك�شف ان «ال خ��ط��ط تو�سعية يف
امل�ستقبل القريب ،اذ جتد امل�ؤ�س�سة ان
ت��واج��ده��ا ع�بر م��رك��زي��ن ،ك ٍ
���اف لل�سوق
اللبناين يف الوقت احل���ايل»� ،شدد على
ان «امل�ؤ�س�سة جاهزة ملواكبة اي تطور
ايجابي قد ت�شهده اال�سواق».
واو���ض��ح ان «امل���ؤ���س�����س��ة ت�ضع خطط ًا
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للإنفتاح على ال�سوق ال�سورية ،لكن يف
الوقت املنا�سب اذ ال تلحظ حتى هذه
ال�ساعة ان ال�سوق ا�صبحت م�ستقرة مبا
فيه الكفاية لإ�ستقبال ا�ستثمارات جديدة،
يف وقت ال حتبذ امل�ؤ�س�سة اتخاذ خطوات
قد ت�ضعها يف دائرة اخلطر».

ال للسياسة

و�شدد احلاج على ان «امل�ؤ�س�سة توا�صل
ع��م��ل��ه��ا يف ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات ال��رخ��ام
وال��غ��ران��ي��ت وال�����ص��خ��ر ل��زب��ائ��ن��ه��ا عرب
م�صنعيها ،الأول يف منطقة ال�شويفات،
والثاين بني منطقتي كفر�شيما وال�شويفات
خلف حمطة الري�شاين».
ودعا اىل «ايالء ال�ش�أن الإقت�صادي املزيد
م��ن الإه��ت��م��ام ،اذ ان��ه وعلى ال��رغ��م من
التحذيرات املتتالية من و�صول االقت�صاد
اىل �سكة الإنهيار ،ال ي��زال امل�س�ؤولون
يتلهون بخالفات غري جوهرية � ّأخ��رت
اق���رار امل��وازن��ة وت���ؤخ��ر بحث موا�ضيع
ا�سا�سية واب��رزه��ا التهريب ال��ذي يحمل
خ�سائر للدولة واملنتجني يف �آنٍ واحد».

م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
 بعبدا68079 :رقم ال�سجل التجاري

C.R.: 68079 Baabda

 رامز احلاج:املفو�ض بالتوقيع

Authorized Signature : Ramiz El-Hajj
ACTIVITY

Marble & Granite & Rock / رخام وغرانيت وصخر
ADDRESS

Location: N: 33.828283 - E: 35.526453 :املــوقع

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

الن�شاط
العنوان

 مبلكه-  ال�شارع العام-  دير قوبل-  عاليه- جبل لبنان
961 3 224409 - 608604 :هاتف

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

All Kind Of Marble & Granite / جميع مشتقات الرخام والغرانيت

25.16.90.00
25.24.10.00

ITEMS

Asbestos / حجر صخري

H.S Code

مقابلة
«السفير ستيل» تسلط االهتمام على طريق التوسع

محمد ابراهيم أبو جخ :مشروع جديد في تعنايل قريب ًا

عملت «ال�سفري �ستيل» يف
الأ�سواق اللبنانية ،على مدى ع�رشة
اعوام ،مطلقة م�سرية متوا�صلة
من النجاح والنمو ،م ّكنتها من
بناء �شبكة زبائن متينة �ضمنت
ا�ستمراريتها وحجزت مكان ًا
مرموق ًا لها بني ال�رشكات العاملة
يف جمال عملها.
تعك�س ق�صة جناح «ال�سفري
�ستيل» عزم م�ؤ�س�سها و�صاحبها
حممد �أبو جخ الذي بد�أ يف �سن
مبكرة يف العمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية ومبجهود
فردي وبامكانيات متوا�ضعة من
قبل �صاحب امل�ؤ�س�سة ثم ا�ستعان
ب�إخوته لإمتام الأعمال املتفق
عليها مع الزبائن ،ومن ثم جنح
يف تطوير عمل ال�رشكة التي
�أ�ضحت تقدم مروحة وا�سعة من
اخلدمات ال�صناعية والتجارية
و�أكرثها تطوراً.
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حيث بد�أت ال�رشكة عملها يف مقرها
الرئي�سي يف غزة البقاع الغربي مبجموعة
من الن�شاطات على ر�أ�سها مبيع كافة
انواع القرميد مع الرتكيب من خالل
جمموعة من الور�ش الفنية وب�إ�رشاف
مهند�سني خمت�صني  .كما متتلك
ال�رشكة جمموعة من الور�ش املخت�صة
بال�صناعات احلديدية و «الفورفوجيه
« .بالإ�ضافة لت�صنيع وتركيب البيوت
اجلاهزة بكل املقا�سات واال�شكال  .كما
طورت ال�رشكة عملها لتقوم بت�صميم
وتنفيذ الهناغري ال�ضخمة للمن�ش�آت
ال�صناعية والزراعية .كما نفذت ال�رشكة
جمموعة من املالعب الريا�ضية وج�سور
امل�شاة وغرف التربيد للخ�ضار والفواكه.
ثم ا�ضافت ال�رشكة اىل ر�صيد ماتقدمه من
خدمات قيامها بتنفيذ اللوحات االعالنية
الطرقية ال�ضخمة ولوحاتها منت�رشة على
ق�سم كبري من االرا�ضي اللبنانية .
وفقاً لـمحمد �أبو جخ «جنحت ال�رشكة يف
متابعة التطورات كافة يف جمال عملها،
وجعلت من تقدمي الأحدث والأف�ضل �إىل
زبائنها هدف ًا لها ما �ساهم يف و�ضعها
على �سكة النمو والتطور املتوا�صلني».

دور داعم لإلقتصاد

ويك�شف �أبو جخ �أنه «على الرغم من
ال�صعوبات التي تواجه عمل «�سفري �ستيل»
يف ظل التحديات القا�سية التي يواجهها
واقع االقت�صاد اللبناين� ،إال �أنه توجد يف
جعبة «ال�سفري �ستيل» خطط تو�سعية لطرح

نجحت «السفير ستيل» في
متابعة التطورات كافة في
مجال عملها ،وجعلت من
تقديم األحدث واألفضل إلى
زبائنها هدف ًا لها ما ساهم
في وضعها على سكة النمو
والتطور المتواصلين
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منتجات جديدة من املتوقع �أن تالقي
رواج ًا يف ال�سوق� ،إ�ضافة �إىل فتح م�رشوع
جديد يف املنطقة ال�صناعية يف تعنايل».
و�شدد على �أن ««�سفري �ستيل» تعتمد
ّ
يف عملها على فريق من املتخ�ص�صني
واملحرتفني ،و�ستعزز من تواجدها
يف قطاع الإعمار عرب التزام م�شاريع
وت�شييدها وت�سليمها جاهزة لل�سكن وذلك
مبتابعة فريق مهند�سني �سيتبع �سيا�سة
حمرتفة تقوم على االلتزام والتقنيات
العالية».
وك�شف �أن دور «�سفري �ستيل» مهم �إىل
حد كبري يف االقت�صاد الوطني ،من
خالل الت�شكيلة الوا�سعة التي تقدمها من
خدمات لل�سوق ومن خالل توفري فر�ص
عمل ملجموعة كبرية من ابناء الوطن .
عني على ال�سوق ال�سورية
وك�شف �أن «ال�سفري �ستيل» ت�ضع اخلطط
الالزمة للدخول �إىل ال�سوق ال�سورية
للم�ساهمة يف مرحلة �إعادة الإعمار،
حيث تطمح �إىل �أن تكون لها ح�صة من
ال�سوق .و�أكد �أن «ال�سفري �ستيل» تطلع على
حال ال�سوق ال�سورية عن كثب عرب القيام
بزيارات ميدانية وزيارات �إىل املعار�ض
لو�ضع اخلطط الالزمة التي ت�ضمن دخو ًال
فاع ًال لل�رشكة �إىل ال�سوق ال�سورية.
وك�شف �أن «النجاح الذي حت ّققه �سفري
�ستيل نوعي يف ظل التحديات التي تواجه
عملها .وقال« :يفر�ض الواقع االقت�صادي
املت�أزم �صعوبات كثرية تعيق عمل
ال�رشكات اللبنانية كالنق�ص يف ال�سيولة،
غياب الت�سهيالت من امل�صارف ،حال
الركود التي ت�شهدها الأ�سواق .وهذه
كلها �أمور ت�ؤثر بطبيعة احلال يف عمل
ال�رشكات اللبنانية التي ن�أمل �أن تتخطى
هذه املرحلة القا�سية».
و�أعرب عن �أمل كبري بامل�ستقبل� ،إذ �إن
املجاالت املتعددة التي تعمل فيها
�سفري �ستيل متنحها مناعة يف مواجهة
الأزمات .كما �أن «ال�سفري ال�ستيل» التي
�سلكت على الدوام طريق النجاح بفاعلية
�ستتابع م�سرية عملها.

