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تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة
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5000 ل.ل.

العنوان:
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Top Speed
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اال�صرتاك ال�صنوي:

لالأفراد واملوؤ�ص�صات:
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املهند�س مارون احللو
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ال�صيد جهاد العرب
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ال�صيد  حممود مهدي
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االع�ساء:
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ال�صيد ح�صيب الري�س

ال�صيد نقوال �صروجي

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد مر�صيل كريوز

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �صكرية

ال�صيد حممود مهدي

پ االآراء وامل�ا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

االقت�صاد اأواًل واأخريًا!

هي  الراهنة  االقت�صادية  املرحلة  لي�صت 

االف�صل فـي تاريخ لبنان احلديث. �صحيح 

اإجنــــــاز كبري  هـــو  االأمــــنــــي  اال�ـــصـــتـــقـــرار  اأن 

ظل  فـي  اللبنانية  االأمنية  للقوى  ي�صجل 

اإ�صتعال النريان االإقليمية، ولكن االقت�صاد 

اللبناين بحاجة للكثري من اجلهد والعمل 

لكي يتعافى.

االقـــتـــ�ـــصـــاديـــة  الـــقـــطـــاعـــات  اأن  وا�ــــصــــح 

عــام،  ب�صكٍل  الــركــود  مــن  تــعــاين  اللبنانية 

تعرت�صها  كانت  التي  التقليدية  وامل�صاكل 

�صيا�صات  وغياب  االنتاج،  تكاليف  كاإرتفاع 

الت�صدير وفتح االأ�صواق اخلارجية ال تزال 

على حالها.

اأّثـــــر ب�صكًل  وقـــف الــقــرو�ــس اال�ــصــكــانــيــة 

كــبــري عــلــى احلــركــة الــعــمــرانــيــة والــعــقــاريــة 

اللبنانية  العائالت  اآالف  م�صتقبل  وهــدد 

ل�صراء  اخلــيــار  هــذا  تتكل على  كانت  التي 

وبطبيعة  مل�صتقبلها.  والــتــاأ�ــصــيــ�ــس  مــنــازل 

احلال تاأثر قطاع املقاوالت والبناء عمومًا، 

ومعلوم مدى اإرتباط هذا القطاع بالدورة 

والتاأمني  كامل�صارف  عمومًا  االإقــتــ�ــصــاديــة 

وقطاعات مواد البناء الرئي�صية والثانوية 

و�صواها.

احلكومة  بتاأليف  اال�صتعجال  املطلوب 

اجلديدة، واالن�صراف اإىل معاجلة امللفات 

الــكــهــربــاء  م�صكلة  طليعتها  فـــــي  املــزمــنــة، 

تفوق  �صنوية  خ�صائر  اخلزينة  تكبد  التي 

العام  الدين  اإىل  امللياري دوالر؛ باال�صافة 

حتتمل  تعد  مل  التي  امللفات  من  و�صواها 

التاأخري.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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فـي هذا العدد
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�صاريع

نقابة املقاولني تدعم التعليم والتدريب املهني والتقني

طريق الكرك ــ اأبلح ــ رياق

مر�صد امل�صاريع العامة

العقارات فـي لبنان بني تراجع اال�صعار والطلب ال�صعيف

بنك املعلومات
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  Mahmoud Mehdi

Bottom Line
The Awaited Cabinet!

The Lebanese economy is 
passing through difficult times 
with numerous challenges ahead. 

The refugee influx into Lebanon, 
the increasing corruption in all the 
state apparatus, the deteriorating 
public services, the environmental 
challenges, in addition to several 
other issues are deeply pressing at 
several fronts. 

The creation of a new cabinet 
without delay seems necessary 
and pressing, at times when the 
Lebanese people are suffering and 
await drastic resolutions for their 
long-term problems. 

Ceasing housing loans has also 
left its negative results on the 
construction industry and several 
other sectors such as banks, 
insurance companies and building 
materials sector. 

On the hope that the creation of 
the new cabinet happens soon, the 
economy will remain in retreat. 

 

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


