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 لبنان

 اأمام منعطفات
اإقت�صادية جديدة!

پ م�صروع 

    نهر الكلب- �صبيه:

    اإقرتاب الفرج؟

پ موازنة 2020:

    مقرتحات اإ�صالحية

    فـي االنتظار!
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جمل�س ادارة نقابة املقاولني

الرئي�س الفخري:

املهند�س ال�شيخ ف�ؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�س مارون احلل�

 نائب الرئي�س:

ال�شيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�شيد  حمم�د مهدي

اأمني املال:

املهند�س ع�شمت �شعب

االع�ساء:

املهند�س ح�شني امل��ش�ي

املهند�س عبدو �شكرية

املهند�س ج�زف املعل�ف

املهند�س �شارل اده

ال�شيد ح�شيب الري�س

ال�شيد نق�ال �شروجي

ال�شيد ايلي خ�ري

ال�شيد مر�شيل كريوز

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �شكرية

ال�شيد حمم�د مهدي

پ االآراء واملوا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

لبنان فـي عني العا�صفة!

ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��م�����ش��ت���ي��ات، ل��ب��ن��ان في 

واأمنيًا.  واإقت�شاديًا  �شيا�شيًا  العا�شفة  عين 

اإع��ان حالة الط�ارئ االقت�شادية قد تك�ن 

خط�ة اأولى ول� اأن لبع�س الخبراء اآراءغير 

ناق�شة  تبقى  لكنها  الخط�ة  لهذه  محّبذة 

الف�رية  والخط�ات  باالأفعال  تقترن  ما لم 

ال�اقع  في  ن�عي  تغيير  تحقيق  تتيح  التي 

االإقت�شادي القائم.

واإذا ك���ان ل��ب��ن��ان ف��ي ع��ي��ن ال��ع��ا���ش��ف��ة، ف��اإن 

اأي�����ش��ًا،  لبنان  على  ال��دول��ي  المجتمع  عين 

وه���� ي���راق���ب ك���ل ال��خ��ط���ات ال��ت��ي تتخذها 

المجال  في  �شيما  ال  المخت�شة  ال�شلطات 

االإقت�شادي والمالي. كما اأن المتابعة جارية 

ل��روؤي��ة م���دى اإل���ت���زام ل��ب��ن��ان ب��اإ���ش��دار م���ازن��ة 

2020 في م�اعيدها الد�شت�رية.

ول����ك����ن ع���ل���ى اأه���م���ي���ة االإل������ت������زام ب��ال��م��ه��ل 

القان�نية وما تعنيه من انتظام مفتر�س في 

االأه��م  يبقى  الد�شت�رية،  الم�ؤ�ش�شات  عمل 

االإ���ش��اح��ي��ة  للبن�د  ال��م���ازن��ة  ت�شمين  ه��� 

المرتجاة التي طال اإنتظارها، اإذ لن يتحقق 

اأي تقدم اأو تح�ل ن�عي في غيابها!

بجميع  ف�����ش��ت��غ��رق  ال�����ش��ف��ي��ن��ة،  غ��رق��ت  اذا 

ب���د من  ل���ذل���ك، ال  ا���ش��ت��ث��ن��اء؛  رك���اب���ه���ا دون 

تجاوز مرحلة الترف في النقا�شات النظرية 

العملية  التنفيذ  خ��ط���ات  نح�  واالإن��ت��ق��ال 

وفي كل االإتجاهات دفعة واحدة.

ل��ع��ل��ه��ا م����ن ال����ح����االت ال�����ن�����ادرة اأن ي���ب���ادر 

فيما  ما،  دول��ٍة  لم�شاعدة  الدولي  المجتمع 

يحجم اأهلها عن م�شاعدة اأنف�شهم!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel

جملة �شهرية ت�شدر عن نقابة مقاويل 

اال�شغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�سوؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�شريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�سور: علي �شيف الدين

االعانات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�شعر العدد:

5000 ل. ل.

العن�ان:

كورني�س النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ 

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

 ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�شرتاك ال�شن�ي:

لاأفراد وامل�ؤ�ش�شات:

150.000 ل.ل.

للمنت�شبني 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)
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ف�ي هذا العدد
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�شني 

 اأخبار املقاوالت

 م�شروع: طريق نهر الكلب ���� طربجا 

مقابلة: املرعبي: و�شع املقاولني لي�س �شهًا!

عمالة: هل �شتتبدل اليد العاملة ف�ي قطاع املقاوالت؟

اقت�شاد: اقت�شاد لبنان: الفر�شة االأخرية قبل االإنهيار!

قراءة: ج�لة مالية واإقت�شادية مع الدكت�ر �شعيد الفاكهاين

كتيب: م�ازنة امل�اِطنة وامل�اطن

اأخبار اقت�شادية

NOW YOU SEE ME...

NOW YOU SEE ME TOO!

TRANSPARENT CONCRETE TECHNOLOGY IS NOW AVAILABLE

BEIRUT - LEBANON

aracormc.com info@aracormc.com

SAIFI HARBOR TOWER 1ST FLOOR-

aracormc/

+961 1 444 725
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  Mahmoud Mehdi

Bottom Line
In the Eye 

of the Storm

Lebanon  is  in  the eye of the 
storm, at all levels: political, 
economic and security. 
Announcing «economic 
emergency» might be a 
necessary but insufficient 
step unless accompanied by 
immediate concrete measures 
that could alleviate the current 
situation towards better 
perspectives.
The international community 
is also keeping an eye on 
Lebanon. It hopes that 
the authorities will fulfill 
their promises to issue the 
2020 public budget in due 
constitutional dates. Yet, 
despite the importance of 
conforming to those dates, it is 
more important to include the 
awaited budget the necessary 
reforms that would introduce 
drastic change to the economic 
and monetary situation.
The time has come to move on 
from theoretical discussions 
into actual measures. The 
situation has been diagnosed 
numerous times, and the need 
for change is indispensible.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


