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اأخبار نقابة املقاولني

احللو: ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص 

حتفز اإطالق ور�ص البناء

مقابلة

اأجرت جملة »م�صاريع اخلليج« مقابلة �صاملة 

مع رئي�س نقابة مقاويل االأ�صغال العامة 

والبناء اللبنانية املهند�س مارون احللو حتدث 

فيها عن قطاع املقاوالت وم�صتحقات املقاولني 

لدى االدارات العامة، واآلية املناق�صات التي 

جتريها الدولة، وواقع القطاع العقاري �صبه 

امل�صلول وغريها من املوا�صيع املوؤثرة على 

القطاع. »املقاول اللبناين« تعيد ن�صر اأهم 

مقتطفات املقابلة مع النقيب احللو التي 

اإ�صتهلها باحلديث عن واقع قطاع املقاوالت 

اليوم فـي ظل االأو�صاع االإقت�صادية التي 

يعي�صها لبنان وتاأثريها عليه، ومما قاله: 

العقدين الأخريين اىل قطاع م�ؤثر   حت�ل قطاع املقاولت يف 

الناجت  من  املئة  يف   25 و   20 بني  ما  ي�شكل  اللبناين  الإقت�شاد  يف 

امل��ح��ل��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان  ق��ط��اع امل��ق��اولت مي��ر يف مرحلة 

من  الرغم  وعلى  اللبنانية،  احل��رب  اثناء  حتى  يعرفها  مل  �شعبة 

املايل  ال��شع  ب�شبب  الي�م  املهنة  هذه  ت�اجهها  التي  ال�شع�بات 

باإنبالج  اأم��ل  لدينا  يبقى  الإقت�شادية،  احلركة  وتراجع  للدولة 

فجر جديد ليحقق الإنفراج املطل�ب يف كافة القطاعات النتاجية 

واخلدماتية. مع العلم اإن مهنة املقاولة معّقدة ولي�شت �شهلة لأنها 

بني  لبنان  ي�شهدها  التي  العامة  والأج����اء  العمل  بظروف  تتاأثر 

احلني والآخر.

الدولية  الهيئات  من  وامل�شاعدات  الهبات  على  نعّ�ل  كذلك 

لدعم لبنان يف تنفيذ بناه التحتية. ونعتقد ان اقرار قان�ن ال�رشاكة 

كل  يف  البناء  ور�ش  اطالق  �شيحّفز  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني 

ل�شتنها�ش  املفتاح  ه�  املادية  المكانات  ت�فري  لأن  القطاعات، 

القطاع  حتما  و�شيتبعها  لبنان  يف  وال���ش��غ��ال  امل��ق��اولت  و�شع 

اخلا�ش والتط�ير العقاري.

ــرارات  وق الدولة  جتريها  التي  املناق�صات  اآلية  هل  پ 

تر�صية الأ�صغال تاأتي وفق القوانني املرعية؟ اأم اأن املو�صوع 

يخ�صع للمحا�ص�صة والزبائنية؟

بدي�ان  مرتبطة  لها  اإدارة  ثمة  باملناق�شات،  يتعلق  ما  يف   ��

املحا�شبة وجمل�ش �ش�رى الدولة، اإل ان هذه الإدارة باتت الي�م 

ي�شيف  اإذ  نف�شه،  �شيد  وزي��ر  ك��ل  اأ�شبح  بعدما  معطلة،  �شبه 

تطرحها  التي  املناق�شة  يف  ال�رشوط  دفاتر  على  خا�شة  �رشوطًا 

بع�شهم  اإ�شتمرار  مينع  م��ا  امل��ق��اول��ني،   اإع��را���ش  رغ��م  وزارت���ه 

بال�شراك يف املناق�شات.

اإحياء  ب��اإع��ادة  النيابية  وال��ع��دل  الإدارة  جلنة  تق�م  وال��ي���م 

لتطبيق  ال���ح��ي��دة  املرجعية  واعتبارها  املناق�شات  اإدارة   دور 

ن��ظ��ام امل��ن��اق�����ش��ات اأم�����ام ج��م��ي��ع امل��ق��اول��ني امل���ؤه��ل��ني م���ن دون 

مبهامها  لتق�م  الكافية  ال�شالحيات  اإعطائها  خالل  من  اإ�شتثناء، 

با�شتقاللية تامة اداريًا وماليًا، لإعداد دفاتر ال�رشوط واإر�شالها 

واذا  بها،  تتقيد  ان  عليها  التي  وال�����زارات  العامة  الدارات  اىل 

املناق�شات.  ادارة  اىل  اإر�شالها  ُتعيد   كانت لديها مالحظات معللة 
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لدفاتر  ح��دًا  �شي�شع  ذل��ك  ف��اإن  اجلديدة  التعديالت  اأق��رت  ومتى 

من  لق�شم  ال����زارات  بع�ش  وت�شنيف  الإ�شتن�شابية  ال�����رشوط 

املقاولني »املحظ�ظني« مبا ي�شمح لكل الفئات امل�ؤهلة بامل�شاركة، 

القطاع  يف  والتلزميات  املناق�شات  اآل��ي��ة  اىل  الثقة  تع�د   وب��ذل��ك 

العام.

لدى  للمقاولني  العائدة  املالية  امل�صتحقات  حجم  ما  پ 

الإدارات العامة؟

تداعيات  ثقل  من  معروف  ه�  كما  امل��ق��اولت  قطاع  يعاين   ��

الأو�شاع العامة وخ�ش��شًا الإقت�شادية وتفاقم حدتها. واأزمة 

املقاولني املالية لي�شت وليدة �شاعتها بل ان ظه�رها اىل العلن جاء 

اأما  اإمتدت اىل الع�شب املايل ل�رشكات القطاع وم�ؤ�ش�شاته.  بعدما 

امل�شتحقات املت�جبة للمقاولني فتت�زع كالتايل: 

اأ�شغال منفذة تقارب 14  الأ�شغال عن  �������� م�شتحقات وزارة 

اىل  بالإ�شافة   ،2015 منذ  ح���الت  عن  عبارة  وهي  لرية  مليار 

بقيمة  ح�شاباتها  تقفل  ومل  اأجن��زت  �شابقة  اإلتزامات  عن  دفعات 

70 مليار لرية، وم�شاحلات مت�قفة يف املالية منذ 2002 بقيمة 

9 مليارات لرية وم�شتحقات مت�قفة منذ اأكرث من ع�رش �شن�ات 

عن م�شاريع منفذة ل�شالح P.I.U بقيمة 15،786مليار لرية.

�������� واقع م�شاريع وزارة ال�شغال مع وحدة ت�شغيل امل�شاريع، 

.Program Implementation Unit (P.I.U (

طرق  م�شاريع   2005 ال��ع��ام  يف  ل��زم��ت  اأن  ل��ل���زارة  �شبق 

اللبنانية.  الدولة  الدويل و40% من  البنك  مم�لة بن�شبة 60% من 

وفقًا  الدارة  وا�شتلمتها  عنها،  املن�ه  امل�شاريع  املتعهدون  اأنهى 

املرتب على  التم�يل  ال اجلزء من  يقب�ش�ا  لكنهم مل  لال�ش�ل. 

البنك الدويل، ومل يقب�ش�ا اجلزء املرتب على الدولة والتي يبلغ 

قيمتها ما يقارب 13 اىل 15 مليار لرية منذ اكرث من 10 �شن�ات 

.P.I.U بالرغم من انتهاء عمل مكتب

امل�شكلة واقعة بني وزارتي ال�شغال واملالية ، وخا�شة بعدم 

وزارة  اىل  كتابًا  النقابة  رفعت  وقد   ،2005 منذ  امل�ازنة  �شدور 

يزال  ل  ال��ذي  امل��ش�ع  ه��ذا  معاجلة  مب�جبه  طلبت  ال�شغال، 

عالقا” حتى تاريخه . 

من  والإع��م��ار  الإمن���اء  جمل�ش  على  مت�جبة  م�شتحقات   ��������

تاريخ 2017/1/1، تبلغ 120 مليار لرية لبنانية وهي ت�شمل 

مرا�شيم وخطة النه��ش.

پ هل اإعتماد مبداأ تعديل الأ�صعار ما زال �صاريًا، وما هي 

معوقات ذلك اإذا وجدت؟

الأ�شعار ل�رشورته،  امل�شاريع ملتزمة مب�ؤ�رش  �� ما زالت كل 

يعري  ولكن  املعنية.  والإدارات  ال���زارات  قبل  من  معتمد  وه� 

هذا امل��ش�ع بع�ش ال�ش�ائب. فاحيانا يتاأخر تعميم امل�ؤ�رش من 

قبل وزارة الأ�شغال على البلديات والدارات العامة، فيرتب على 

ذلك تاأخري يف اجراء الك�ش�فات، ويتاأخر معها ت�شديد م�شتحقات 

املقاولني.

پ ما هي ن�صبة تراجع الأ�صغال وحجم خ�صائر القطاع؟

�� على الرغم من �شعف �ش�ق املقاولت اللبناين الي�م ال اأّن 

قدرات ال�رشكات فيه كبرية جّدًا. ومع ال�شف فان  ن�شبة تراجع 

الأ�شغال ب�شبب الظروف الراهنة تراوح بني 20 ��� 25 يف املئة يف 

القطاعني العام واخلا�ش، وذلك يع�د اىل عدم رغبة امل�شتثمر على 

ال�شيا�شي.  ال�شعيد  على  امل�شتقرة  غري  الظروف  هذه  يف  العمل 

فالقطاع اخلا�ش ح�شا�ش جدا ويتفاعل مع ال�شتقرار ويحتجب 

يف ظروف �شيا�شية غري وا�شحة لذلك ن�شهد تراجعا يف التط�ير 

العام  القطاع  �شعيد  وعلى  عام.  ب�شكل  ال�شتثمار  ويف  العقاري 

الدولة وعدم وج�د م�شاعدات دولية ي�شعان  فاإن عجز م�ازنة 

في�شعب  اخل�شائر  حجم  اأم���ا  م��ل��ح���ظ.  ت��راج��ع  يف  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 

حتديدها يف ال�قت احلا�رش. 

�صي�صهد  هل  م�صلول،  �صبه  لبنان  يف  العقاري  القطاع  پ 

حلحلة هذا العام؟

من  حالة  ع��دة   اأع���ام  منذ  لبنان  يف  العقاري  القطاع  ي�شهد   ��

خ�ش��شًا  والطلب،  العر�ش  بني  الت�ازن  فقدان  ظل  يف  اجلم�د 

يف الفرة الأخرية حيث ي�جد عدد كبري من ال�شقق ال�شكنية غري 

وت�شكيل  للجمه�رية  رئي�ش  انتخاب  من  الرغم  وعلى  املُباعة. 

حك�مة جديدة، اإل اأن ال�ش�ق مل ي�اكب هذه اليجابيات لأ�شباب 

التي  اجل����ار  دول  يف  ال�شعبة  الأو����ش���اع  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ع���دة، 

امل�شتثمرين. ولهذا،  اأزمات وحروب ما ي�ؤثر يف ح�شابات   ت�شهد 

ل اأت�قع  اأن يتحرك القطاع قبل اأن ي�شبح الطلب اأكرث من العر�ش.

اأن الأزمات القت�شادية يف دول اخلليج ب�شبب احلروب  كما 

ويف اأفريقيا ب�شبب تدين �شعر العمالت ي�شع املغربني اللبنانيني 

ل��ب��ن��ان   يف و���ش��ع ���ش��ع��ب ب��ح��ي��ث ي������رددون يف ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

كال�شابق.

وباجلالية  الداخلي،  بال��شع  مرتبطة  العقارية  الزم��ة  ان 

اللبنانية املنت�رشة يف العامل وبامل�شتثمرين العرب. نظرًا لكل هذه 

حتى  النتظار  علينا  ل��ذا  ج��م���د،  حالة  يف  ال��ب��الد  مت��ر  الأ���ش��ب��اب، 

تطراأ م�شتجدات اأف�شل كي يع�د ال�ش�ق العقاري ملا كان عليه يف 

ال�شابق.

پ ما هي م�صاريعكم احلالية وامل�صتقبلية؟

مدينة  يف  ع��دة  اأب����راج  م�شاريع  »اأب��ن��ي��ة«  ���رشك��ة  ن��ف��ذت  لقد   ����

طابقًا  الأرب��ع��ني  تتخّطى  �شكنية  مبان  من  تتاألف  وه��ي  ب��ريوت 

 وغريها من امل�شاريع اخل�رشاء. كما نفذت م�رشوع مركز تدريب 

�شكنية  جممعات  بتنفيذ  وتق�م  الأو�شط،  ال�رشق  طريان  ل�رشكة 

يف اجلبل.

�رشكتنا  تق�م  التي  احلالية  امل�شاريع  اأب���رز  اىل  وبالن�شبة   

   Waterfront م�رشوع  اىل  اأ�شري  اخلا�ش  القطاع  يف  بتنفيذها 

Business Park  وه� عدة اأبنية ملكاتب �شمن م�رشوع ماجد 
الفطيم يف منطقة �شبيه ، كما هناك م�رشوع ملجمع �شكني يف بلدة 

درع�ن يحمل اإ�شم بي�ت درع�ن. 

العام  القطاع  العمل يف  اىل  الع�دة  اأبنية ب�شدد  ان �رشكة  كما 

يف املرحلة املقبلة، حيث تت�قع اأن تبداأ الدولة بطرح مناق�شات يف 

جميع القطاعات واملناطق وذلك �شيك�ن باك�رة ا�شتنها�ش قطاع 

املقاولت والتط�ير العقاري.


