
46املال والعامل

»املال والع���امل«:  هل لكم  باإعطائنا نبذة عن �رشكة 

»دوملن« Dolmen؟

حمم��د عيا���ش: تاأ�ّس�ست �رشك��ة »دومل��ن« لتطوير 

العقارات عام 2008 بيني وب��ن رجل الأعمال القطري 

ال�سي��د اأن���ش اجلميل��ي، ولل�سيد اأن���ش روؤي��ة اأعتربها 

ثالثية الأبعاد:

1 -  فبالإ�سافة لدعمه الدائم يل، والثقة الكاملة التي 

منحن��ي اإياها، فهو يرى يف لبن��ان البلد الأن�سب لتطوير 

ول�ستثم��ار م�ساري��ع عقاري��ة، وخ�سو�س��اً يف اأري��اف 

لبن��ان، حيث با�ستطاعة »دومل��ن« تظهري منتج عقاري 

يقدم للم�ستهلك جتربة عقارية جديدة وفريدة.

2 - هذا، وق��د اأظهرت الدرا�سات اأن��ه،  وبالرغم من 

احلرب ال�رشو�ش التي �سّنتها ا�رشائيل يف متوز )يوليو( 

2006، مل يتوق��ف منو �سوق العق��ار يف لبنان، بل على 

العك���ش م��ن ذل��ك، ازداد الطل��ب خا�س��ة عل��ى اأرياف 

لبنان.

3 - لذل��ك، وبعدم��ا قمنا بزي��ارة ودرا�س��ة مناطق 

لبناني��ة عديدة، وق��ع اختيارنا على منطق��ة فالوغا  يف 

جب��ل لبن��ان، و بعد الط��الع على املخط��ط التوجيهي 

 KAKS »التي تق��وم باإعداده ودرا�سته �رشك��ة »كاك�ش

L.L.C، بتكلي��ف م��ن املجل�ش البل��دي يف فالوغا، املمثل 
برئي���ش بلديته��ا ال�سي��د �سمري غ��امن، لتطوي��ر منطقة 

فالوغ��ا اجلدي��دة م��ن الناحي��ة املعماري��ة والثقافي��ة 

وال�سياحي��ة والتجاري��ة، وجدن��ا اأن املخط��ط يت��الءم 

م��ع ما توؤم��ن به »دومل��ن« بالن�سب��ة ل�سناع��ة ال�سوق 

العقاري.وبالفع��ل، وبع��د اإعدادنا درا�س��ة اقت�سادية، 

مّت ���رشاء ما يقارب 500.000 مرت مرب��ع من الأرا�سي، 

وبا�رشن��ا اإع��داد الدرا�س��ات لتطوي��ر م�ساري��ع �سكنية 

»بف�س��ل دعمه الدائم يل، والثق��ة الكاملة التي منحني اإياه��ا، واإميانه العميق 

بلبن��ان، كان تاأ�سي���ش �رشك��ة »دومل��ن« Dolmen لتطوي��ر العق��ارات«. بهذه 

الكلم��ات ُيع��رِّف مدير عام �رشك��ة »دوملن« املهند�ش حممد عيا���ش، �رشيكه رجل 

الأعم��ال القطري املهند���ش اأن�ش اجلميلي، الذي، وبح�س��ب عيا�ش، يرى يف لبنان 

البل��د الأن�سب للتطوير وال�ستثم��ار يف امل�ساريع العقاري��ة، وخ�سو�ساً يف اأرياف 

لبنان.

ويف مقابل��ة مع »امل��ال والعامل«، اعت��رب املهند�ش املعماري حمم��د عيا�ش، اأن 

اأه��م عن�رش تتميز به �رشكة »دوملن«، هو وجودها �سمن جمموعة )Chain( من 

لها النجاح يف تطوير امل�ساريع العقارية، بحيث حتافظ على  ال���رشكات التي تخوِّ

اجل��ودة العالية م��ن ناحية، والتنّوع يف العمران من ناحي��ة اأخرى، م�سرياً اإىل اأن 

كل التحدي��ات قد مّت تذليلها عن طري��ق اإيجاد حلول واقعية لها، وجزم اأن لبنان 

»مل يخذل اأبداً من اآمن ووثق به«. »املال والعامل« حاورت املهند�ش حممد عيا�ش، 

وفيما يلي تفا�سيل هذا احلوار:

م��ع تن��ّوع يف العم��ران. اأ�س��ف اإىل ذل��ك، اأن با�ستخدام 

ال�رشك��ة  »دومل��ن«  �رشك��ة  تك��ون    Sakani Process
الأوىل يف املنطق��ة، بل يف العامل، ق��د قامت بتطبيق احلل 

ملع�سل��ة  ال��� Mass Production، وكيفي��ة ترجمتها اإىل 

.Customization into Mass Production
اأما بالن�سبة للم�ساري��ع ال�سياحية والتجارية، فقد 

راأت �رشك��ة »دومل��ن« اأن �رشك��ة »كاك���ش ���ش.م.م« قد 

تناولتها عل��ى اأنها بالأ�سا�ش منتج عقاري وا�ستثماري 

قب��ل اأن تك��ون منتج خدمات��ي، وهذا مهم ج��داً ل�رشكة 

»دومل��ن«، فعندما يت��ّم التعامل مع امل���رشوع العقاري 

ر  اخلدمات��ي كمنتج عق��اري بالأ�سا���ش، ي�ستطيع املطوِّ

اأن يغ��ري غر�ش امل���رشوع عند وق��وع اأي اأزم��ات، دون 

التخل��ي ع��ن اجل��ودة والتقني��ة العالية يف البن��اء، كما 

اأن املفه��وم الت��ي و�سعت��ه �رشك��ة »كاك���ش ���ش.م.م« 

لتطوي��ر امل�ساري��ع ال�سياحي��ة مبني��اً عل��ى معادل��ة: 

يعن��ي:  وه��ذا   ،Brand={(P=S)+(S=N)}=End User
»اأن م��كان امل���رشوع ال�سياح��ي يجب اأن ي��وازي املبنى 

املن�س��اأ عليه، كما ي��وازي املبنى الإ�س��م الذي من خالله 

�سيخاطب به امل�ستهل��ك، وبذلك ي�سبح امل�رشوع عالمة 

جتارية، ي�ستطيع امل�ستهلك من خاللها التمتع بتجربة 

ر من نق��ل العالمة  جدي��دة �سادق��ة، كما يتي��ح للمط��وِّ

التجاري��ة يف امل�ستقب��ل اىل بلد ثاٍن، م��ع التطبيق الدائم 

للمحاولة املذكورة اعاله«.

»املال والعامل«: ما هي اأهم مواطن الثقة لديكم؟

حممد عيا�ش: اأهم عن�رش متّيز لدى �رشكة «دوملن«، 

 ،The Phoenician  Holding �سم��ن   وجوده��ا  ه��و 

 Yarah  ،للدرا�س��ات الهند�سية  Atrium :والت��ي ت�س��ّم

 UMG Modular مل��واد البن��اء والث��اث،   للمق��اولت، 

حممد عيا�ش: لبنان مل يخذل اأبداً من اآمن ووثق به

و�سياحية وجتارية.

»امل���ال والعامل«:  مل���اذا اخرتمت فالوف���ا بالذات، وما 

الذي يجعل م�ساريعكم تناف�سية مع غريها؟

حممد عيا���ش: متثِّل منطقة فالوغا، نظ��راً ملوقعها، 

المت��داد العم��راين الطبيع��ي للعا�سم��ة يف امل�ستقب��ل. 

فه��ي اأولً، تبع��د 32 كم عن و�س��ط العا�سم��ة، وثانياً، 

ووفق اإح�س��اءات ودرا�سات، تبن ل�رشك��ة »دوملن« اأن 

موؤ���رش امل�ستهلك اليوم يف لبن��ان كما يف العامل، ي�سري اإىل 

اأن طل��ب العي���ش يف مكان قريب م��ن الطبيعة ل ي�سوده 

التل��وث ب��داأ ي�سبح �سيئ��اً ف�سيئاً حاج��ة ما�سة، وذلك 

ب�رشط وجود تكنولوجيا عالية توفر للم�ستهلك التنّعم 

بحي��اة ع�رشي��ة، والتوا�سل م��ع حميطه، مم��ا يعطي 

منطقة فالوغا اجلدي��دة الأولوية، نظراً لطبيعة اأر�سها 

ومناخها املميزين.

كما اأن املخط��ط التوجيهي ملنطقة فالوغا اجلديدة، 

املقّدم م��ن �رشكة »كاك�ش �ش.م. م«، يق��وم اأ�سا�ساً على 

كيفي��ة خل��ق منطق��ة جدي��دة تنب���ش باحلي��اة، دون 

�سلبها هيكليته��ا  وهويتها العمراني��ة. وقد راأت �رشكة 

»دومل��ن« اأن املخط��ط التوجيهي يت�سم��ن اأولً م�ساريع 

�سكني��ة مبنية عل��ى قناعة �رشك��ة »كاك�ش ���ش.م. م«، 

باأن ل��كل م�ستهلك هوي��ة خا�سة يريد احلف��اظ عليها، 

ويج��ب متكينه م��ن ترجمته��ا يف منزل��ه اأو فيلته. لذلك 

توف��ر �رشكة »كاك�ش ���ش.م.م« Sakani Process، الذي 

ت�ستطي��ع م��ن خالل��ه اإنت��اج ت�سامي��م لفيل��ل اأو �سقق 

�سكنية غري مت�سابهة، مع الحتفاظ بامل�ساحات نف�سها، 

و تثبيث جدول الكميات، مهما كان عدد الفيلل اأو ال�سقق 

ال�سكنية، دون التخلّي عن الهوية املعمارية اللبنانية.

وهذا ميكِّن »دوملن« من  تقدمي جودة عالية يف البناء 

املدير العام ل�رشكة »دوملن« Dolmen املهند�ش املعماري حممد عيا�ش ل� »املال والعامل«:

اأ�صبح للتطوير العقاري والفن املعماري ق�صة اأخرى وعهدًا جديدًا
هدفنا تظهري منتج عقاري يقدِّم للم�ستهلك جتربة عقارية جديدة وفريدة

لبنانيات
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 ICETULIP  ،لالأعمال الطبوغرافية Tierra ،للخدمات

للت�سوي��ق والإعالن��ات، ت�سرتك جميعها ب��كل قدراتها، 

وت�س��ع يف ت�رّشفنا �سنوات عدي��دة من اخلربة، لإجناح 

امل�ساري��ع التي تقوم �رشك��ة »دومل��ن« بتطويرها. هذا، 

وبالإ�ساف��ة اإىل التعاون امل�س��رتك والتوا�سل الدائم مع 

�رشكة »كاك�ش �ش.م.م«. 

كل تل��ك العنا���رش جمتمعة، متّكنني م��ن القول اإنه 

مع �رشك��ة »دوملن«، اأ�سب��ح للتطوير العق��اري، والفن 

املعماري، ق�سة اأخرى وعهد جديد.

»امل���ال والع���امل«: م���ا ه���ي اأه���م م�س���اريعكم للعام 

املقبل؟

حممد عيا�ش: لدينا العديد من امل�ساريع، منها: 

- يف منطق��ة فالوغا اجلدي��دة، حيث اختارت �رشكة 

»دومل��ن« Kiva Zone، لتقدمي م���رشوع متكامل يت�سمن 

Kiva Residential، ومنتجع��اً �سحي��اً   فيل��الً �سكني��ة 

Kiva Spa و Kiva Farms. ول��ن اأخو���ش يف التفا�سيل 
الآن، ولكن ما ميكنني الإف�ساح عنه، اأن جميع امل�ساريع 

ُترتج��م �سميم �سورة الطبيع��ة يف فالوغا، حيث املنتج 

العق��اري �س��ادق ومن�سج��م م��ع 

حميطه.

الغ��رب،  �س��وق  منطق��ة  يف   -

وبالتع��اون مع �رشك��ة »كاك�ش« 

انتهين��ا  وق��د   ،KAKS L.L.C
الأخ��رية  اللم�س��ات  و�س��ع  م��ن 

 VY لفن��دق  الفني��ة  للدرا�س��ات 

Hotel، حي��ث الطبيع��ة حتاك��ي 
حوا�ش الإن�سان من خالل جتربة 

معمارية فريدة.

اأي�س��اً  -  ول�رشك��ة »دومل��ن« 

�سق��ق �سكني��ة يف و�س��ط بريوت. 

كم��ا تقوم الي��وم بدرا�سة م�رشوع 

لربج يت�سمن 26 طابقاً يقع قرب 

الو�سط التجاري يف بريوت. 

�س���ّكل  والع���امل«:  »امل���ال 

االرتف���اع يف اأ�س���عار م���واد البناء 

القط���اع  اأم���ام  االأك���ر  التح���دي 

العم���راين، فكي���ف متّكنت���م م���ن 

تذليل مثل هذه التحديات؟

حمم��د عيا�ش: بالرغ��م من اأن 

�رشكة »دوملن« مل تبداأ بعد عملية 

البناء، حيث اأن امل�ساريع ما زالت 

يف ط��ور اإع��داد الدرا�س��ات الفنية 

والتقني��ة، فلق��د قمنا، كم��ا ذكرت 

�سابقاً، باإع��داد درا�سة اقت�سادية 

�ساملة تغطي معظ��م التحديات، 

لأي  واقعي��ة  حل��ولً  وتعر���ش 

اأو قد تتعر�ش  خماطر اعرت�ست، 

لها املنطق��ة، وي�س��كِّل الرتفاع يف 

اأ�سعار مواد البناء جزءاً منها.

»امل���ال والع���امل«: هن���اك م���ن 

يخ�سى تعّر�ض �س���وق العقارات 

يف لبن���ان لالنهي���ار، عل���ى غ���رار 
SAKANI PROCESS: جودة عالية يف البناء مع تنّوع يف العمران

م���ا حدث مثالً يف �س���وق العق���ارات االأمريكي���ة، فكيف 

تقيّم���ون احلرك���ة العقارية يف لبنان ب�س���كل خا�ض، يف 

ظل االأزمة املالية العاملية؟

حممد عيا�ش: �سّكلت القيود الرقابية ال�سارمة، التي 

و�سعها م�رشف لبنان، �سمام احلماية والأمان للقطاع 

امل�رشيف، يف ظ��ل انهيار الأ�سواق املالي��ة والدولية. هذا، 

وبالإ�ساف��ة اإىل اأن القطاع امل�رشيف يف لبن��ان يعي متاماً 

طريق��ة توظيف القرو�ش العقاري��ة، وكيفية توجيهها، 

لذل��ك جن��د اأن امل�سارف مل تتوقف ع��ن تقدمي القرو�ش 

ال�سكنية، على عك�ش ما يح�سل يف العامل الآن. 

وبالت��ايل، ي�ستطيع كل مواطن لبناين اأن ي�ستفيد من 

القر���ش ال�سكن��ي اأو ال�ستثم��ار العقاري، حي��ث يهمنا 

جداً يف »دومل��ن« اأن نتوجه بالتخاط��ب اإىل امل�ستهلك اأو 

امل�ستثمر اللبناين كما الأجنبي.

»امل���ال والعامل«: ما هي اأبرز التحّديات التي تواجه 

القطاع العمراين يف لبنان؟

حممد عيا���ش: يتاأثر القطاع العم��راين يف لبنان، كما 

يف اأي دولة يف املنطق��ة اأو يف العامل، عندما ل يكون هناك 

ا�ستقرار اأمن��ي اأو ا�ستق��رار اقت�سادي.ولكن على الرغم 

من امل�ساع��ب واملاآ�سي الت��ي واجهناه��ا، مل يخذل هذا 

البلد اأبداً من اآمن ووثق به.

 »املال والعامل«: ما هي االأن�سطة التي �ساركتم بها، 

اأو تن���وون امل�س���اركة به���ا، والتي لها عالقة بت�س���جيع 

اللبنان���ن واالأجان���ب عل���ى تق�ّس���ي  رج���ال االأعم���ال 

ومالحقة الفر�ض اال�ستثمارية، وخا�سة يف لبنان؟

حمم��د عيا���ش: لقد كان��ت ل�رشكة »دومل��ن« اأن�سطة 

متعددة، لعل اأبرزها كان يف �سيف 2008، عندما قامت 

�رشكة »دومل��ن« باإطالق باك��ورة م�ساريعه��ا العقارية 

يف فن��دق فيني�سيا، برعاية مع��ايل وزير ال�سياحة ال�سيد 

اإيل��ي م��اروين، وهو عب��ارة عن فيل��ل �سكني��ة يف منطقة 

فالوغ��ا اجلدي��دة Dolina Zone، بالتع��اون مع �رشكة 

 .KAKS L.L.C
وم��ن اأه��م اأن�سط��ة �رشكة »دومل��ن« للع��ام 2009، 

امل�ساركة يف:

- القم��ة العربي��ة للبناء، ال��ذي �سُيق��ام يف اأبوظبي 

يف �سب��اط )فرباي��ر( 2009، حي��ث �سيتم عر���ش كافة 

ل�رشك��ة  العقاري��ة  امل�ساري��ع 

جدي��دة،  مبنهجي��ة  »دومل��ن« 

ترتجم منط حي��اة غري تقليدية 

 Arabian World Construction
.Summit

- Cityscape اأبوظبي يف اآذار 

)مار�ش( 2009. 

اأبوظب��ي  منت��دى   -

اآذار  يف  الثال��ث  القت�س��ادي 

 The 3rd Abu 2009)مار���ش(

 .Dhabi Economic Forum
- املنتدى القت�سادي العربي 

 The 17th Arab Economic
Forum، ال��ذي �سُيقام يف بريوت 

يف ني�سان)اأبريل( 2009.

القت�س��ادي  املنت��دى   -

 The 3rd Qatar القطري الثالث

ال��ذي   ،Economic Forum
�سُيق��ام يف قط��ر يف 2و3 حزيران 

)يونيو( 2009.

- Cityscape دب��ي يف كانون 

الأول )دي�سمرب( 2009. 

م���ن  ه���ل  والع���امل«:  »امل���ال 

كلمة اأخ���رية ت���ودون توجيهها 

مبنا�سبة حلول العام اجلديد؟

كم�ستثم��ر  عيا���ش:  حمم��د 

ومدي��ر ع��ام ل�رشك��ة »دومل��ن«، 

اأمتن��ى للبنان م�ستقب��ل عنوانه 

الزدهار والإنتاج، كما اأمتنى من 

خالل م�ساريع »دوملن«، تقلي�ش 

اأزمة اليد العاملة، وخلق فر�ش 

تك��ون  وبذل��ك  جدي��دة،   عم��ل 

املثالية ل�سناعة �سوق  ال�سورة 

العقار قد اكتملت.

حاورته: رميا العجوز


