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پ الأزمة العقارية:
كيف ننه�ض
من الكبوة؟
پ نقابة املقاولني
تدخل ملف التدريب
املهني والتقني

خا�ص:
مر�صد امل�شاريع العامة

جمل�س ادارة نقابة املقاولني

جملة �شهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل
اال�شغال العامة والبناء اللبنانية
رئي�س التحرير :رامي الري�س
املدير امل�س�ؤول :منيــر رافـ ـ ـ ــع
املدير الفني :ابراهيم ال�شريف
العالقات العامة :دنيا جنم
ال�صور :علي �سيف الدين
االعالنات:
تراجع ب�ش�أنها �إدارة املجلة
�سعر العدد:
 5000ل.ل.
العنوان:
كورني�ش النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ
الطابق اخلام�س ــ بريوت
هاتف وفاك�س:
01/611318 /611312
�ص.ب 6818 .ــ بريوت  55449ــ
�سن الفـيل
الربيد االلكرتوين:
almoukawel@hotmail.com
lebanese contractor magazine
@almoukawel

توزيع اال�شرتاكات واملكتبات:
Top Speed
هاتف01/653260/653270 :
اال�شرتاك ال�سنوي:
للأفراد وامل�ؤ�س�سات:
 150.000ل.ل.
للمنت�سبني اىل النقابة:
 80.000ل.ل) .فئة رابعة(
 120.000ل.ل) .فئة ثالثة(
 160.000ل.ل) .فئة ثانية(
 250.000ل.ل) .فئة اوىل(

الرئي�س الفخري:

كلمة

املهند�س ال�شيخ ف�ؤاد جميل اخلازن

االقت�صاد � ً
أوال و�أخري ًا!
لي�ست املرحلة االقت�صادية الراهنة هي
االف�ضل فـي تاريخ لبنان احلديث� .صحيح
�أن اال����س���ت���ق���رار الأم����ن����ي ه���و �إجن������از كبري
ي�سجل للقوى الأمنية اللبنانية فـي ظل
�إ�شتعال النريان الإقليمية ،ولكن االقت�صاد
اللبناين بحاجة للكثري من اجلهد والعمل
لكي يتعافى.
وا�����ض����ح �أن ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������ص���ادي���ة
ب�شكل ع��ام،
اللبنانية ت��ع��اين م��ن ال��رك��ود
ٍ
وامل�شاكل التقليدية التي كانت تعرت�ضها
ك�إرتفاع تكاليف االنتاج ،وغياب �سيا�سات
الت�صدير وفتح الأ�سواق اخلارجية ال تزال
على حالها.
وق���ف ال��ق��رو���ض اال���س��ك��ان��ي��ة � ّأث�����ر ب�شكلً
ك��ب�ير ع��ل��ى احل��رك��ة ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ع��ق��اري��ة
وه��دد م�ستقبل �آالف العائالت اللبنانية
التي كانت تتكل على ه��ذا اخل��ي��ار ل�شراء
م��ن��ازل وال��ت أ������س��ي�����س مل�ستقبلها .وبطبيعة
احلال ت�أثر قطاع املقاوالت والبناء عموم ًا،
ومعلوم مدى �إرتباط هذا القطاع بالدورة
لق��ت�����ص��ادي��ة عموم ًا كامل�صارف والت�أمني
ا إ
وقطاعات مواد البناء الرئي�سية والثانوية
و�سواها.
املطلوب اال�ستعجال بت�أليف احلكومة
اجلديدة ،واالن�صراف �إىل معاجلة امللفات
امل��زم��ن��ة ،ف��ـ��ي طليعتها م�شكلة ال��ك��ه��رب��اء
التي تكبد اخلزينة خ�سائر �سنوية تفوق
امللياري دوالر؛ باال�ضافة �إىل الدين العام
و�سواها من امللفات التي مل تعد حتتمل
الت�أخري.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess
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الرئي�س:

املهند�س مارون احللو

نائب الرئي�س:

ال�سيد جهاد العرب

�أمني ال�سر:

ال�سيد حممود مهدي

�أمني املال:

املهند�س ع�صمت �صعب

االع�ضاء:

املهند�س ح�سني املو�سوي
املهند�س عبدو �سكرية
املهند�س جوزف املعلوف
املهند�س �شارل اده
ال�سيد ح�سيب الري�س
ال�سيد نقوال �سروجي
ال�سيد ايلي خوري
ال�سيد مر�سيل كريوز

الهيئة امل�شرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �سكرية
ال�سيد حممود مهدي

پ الآراء واملوا�ضيع واملقاالت
املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�ضرورة
عن ر�أي النقابة
الطباعة:
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فـي هذا العدد
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مر�صد امل�شاريع العامة
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بنك املعلومات
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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
176 املقاول اللبناين ــ العدد

82

Honorary President:

Fouad Jamil Al-Khazen

President:

Eng. Maroun Helou

Vice- President:

Jihad el-Arab

Secretary:

Mahmoud Mehdi

Treasurer:

Eng. Osmat Saab

Members:

Eng. Hussein Mousawi
Eng. Abdo Sukarieh
Eng. Joseph Maalouf
Eng. Charles Edde
Hassib el-Rayess
Nicolas Srouji
Elie Khouri
Marcel Kairouz

Supervising Committee:

Abdo Sukarieh
Mahmoud Mehdi

