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 املناق�صات فـي لبنان:

مرحلة جديدة؟

پ م�صروع �صد القي�صماين: 

    اإجناز هند�صي ومائي

پ لقاء خا�ص 

    مع نقيب املهند�صني جاد تابت



3 املقاول اللبناين ــ العدد 171

جملة �صهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل 

اال�صغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: منيــر رافــــــــع

       املدير الفني: ابراهيم ال�صريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �صيف الدين

االعالنات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�صعر العدد:

5000 ل.ل.

العنوان:

ك�رني�س النهر ــ بناية برج فـيكت�رياــ 

الطابق اخلام�س ــ بريوت

هاتف وفاك�س:

01/611318 /611312

�س.ب. 6818 ــ بريوت 55449 ــ 

�سن الفـيل

الربيد االلكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع اال�صرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�صرتاك ال�صنوي:

لالأفراد واملوؤ�ص�صات:

150.000 ل.ل.

للمنت�صبني اىل النقابة:

80.000 ل.ل. (فئة رابعة)

120.000 ل.ل. (فئة ثالثة)

160.000 ل.ل. (فئة ثانية)

250.000 ل.ل. (فئة اوىل)

جمل�س ادارة نقابة املقاولني

الرئي�س الفخري:

املهند�س ال�صيخ فوؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�س مارون احللو

 نائب الرئي�س:

ال�صيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�صيد �صليم م�صعالين

اأمني املال:

املهند�س ع�صمت �صعب

االع�ساء:

املهند�س ح�صني املو�صوي

املهند�س عبدو �صكرية

املهند�س جوزف املعلوف

املهند�س �صارل اده

ال�صيد ح�صيب الري�س

ال�صيد جواد عنرت

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد حممود مهدي

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �صكرية

ال�صيد �صليم م�صعالين

املهند�س اإبراهيم طيارة

پ االآراء وامل�ا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

الر�ؤية الإقت�صادية املنتظرة

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اأن اجلــــهــــود املـــبـــذولـــة 

لبنان  فـي  االأمني  اال�صتقرار  للحفاظ على 

ملحوظًا  اإ�صتقرارًا  اأثمرت  كبرية  هي جهود 

رغم النريان االإقليمية امل�صتعلة، لكن ميكن 

امل�صتوى  عــلــى  املــبــذولــة  اأن اجلــهــود  الــقــول 

لي�صت  واملعي�صي  واالإجتماعي  االإقت�صادي 

على قدر التوقعات.

املـــ�ـــصـــاعـــب الــــتــــي تـــعـــايـــنـــهـــا الـــقـــطـــاعـــات 

االإقت�صادية ومن بينها قطاع املقاوالت هي 

النهو�س  اأن  م�صاعب كبرية ومتنوعة، ذلك 

الذي كان منتظرًا مل تت�صح معامله بعد على 

الر�صمية  املعاجلة  ي�صود  الذي  التعرث  �صوء 

لــلــمــلــفــات الـــتـــي تـــراكـــمـــت مــ�ــصــاكــلــهــا خــالل 

حــلــواًل  تتطلب  وبــاتــت  املن�صرمة  الــ�ــصــنــوات 

جذرية.

من املهم جدًا اأن تواكب احلركة احلكومية 

حــركــة تــ�ــصــريــعــيــة بــعــد اإقــــــرار قـــانـــون جــديــد 

االإتــ�ــصــاالت  وتكثيف  النيابية  لالإنتخابات 

الإجنـــاز قــانــون املــوازنــة الــعــامــة بعد �صنواٍت 

عــــديــــدة مــــن االإنــــقــــطــــاع نــتــيــجــة اخلــــالف 

ال�صيا�صي املحتدم.

لــعــلــه مـــن الـــ�ـــصـــروري اإعــــــادة الــبــحــث فـي 

الــ�ــصــيــا�ــصــات االإقـــتـــ�ـــصـــاديـــة واالإجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واالإعمارية ال �صيما اأن النقا�س االإقت�صادي 

مل يعد حا�صرًا فـي البلد والروؤية االإقت�صادية 

املفرت�صة غالبًا ما ال يعلن عنها رمبا لعدم 

وجودها!

اأن احلــ�ــصــانــة االإقــتــ�ــصــاديــة ال تقل  املــهــم 

واالأمــنــيــة،  ال�صيا�صية  احل�صانة  عــن  اأهمية 

وهي ت�صتحق كل اإهتمام.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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فـي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�صاريع

مقابلة: مدير عام اإدارة املناق�صات الدكتور جان العلّية  

النقيب جاد تابت فـي حديث مع »املقاول اللبناين« :AÉ≤d

م�صروع : �صّد وبحرية القي�صماين
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Bottom Line
The Awaited 

Economic Vision

Despite the fact that regional 
turmoil jeopardizes the future 
of the whole area, Lebanon 
has miraculously preserved its 
stability.

However, the Lebanese 
economy suffers from several 
accumulating problems that 
require immediate solutions.

The various Lebanese 
economic sectors, including 
the contracting sector, have 
been affected by the continued 
stagnation that the country has 
suffered from during the last 
few years.

Unfortunately, economic 
discussion has been absent, 
because the economic vision 
itself is absent. The delay of 
adopting the public budget for 
years has also contributed to 
this absence. There is utmost 
necessity that the public budget 
is adopted.

Although security and 
political immunity are of great 
importance; however, economic 
immunity is equally important.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


