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پ م�شاريع
الطرق اجلديدة!
پ ما م�شري املجل�س
االأعلى للخ�شخ�شة؟
پ ملاذا تغيب ال�شيانة
عن امل�شاريع؟

اأي واقع
لقطاع املقاوالت
فـي ظل االأزمة؟

جمل�س ادارة نقابة املقاولني

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
االعلنات:
تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة
�شعر العدد:
 5000ل .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  55449ــ
�سن الفـيل
البيد االلكرتوين:
almoukawel@hotmail.com
lebanese contractor magazine
@almoukawel

ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:
Top Speed
هاتف01/653260/653270 :
اال�شرتاك ال�شن�ي:
للأفراد وامل�ؤ�ش�شات:
 150.000ل.ل.
للمنت�شبني 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

ال مفر من اال�صالح!
ال �ت �ق��اري��ر ال� ��� �ش ��ادرة ع ��ن ه �ي �ئ��ات دول �ي��ة
تتطلب قراءة دقيقة وعميقة ،فالتحذيرات
امل �ت �ت��ال �ي��ة م ��ن اإ�� � �ش � ��دار �� �ش� �ن ��دات اخل��زي �ن��ة
بالف�ائد املقرتحة ،والت�شكيك برقم العجز
ف�ي امل�ازنة هما م�ؤ�شران ف�ي غاية ال�شلبية.
االك�ي��د ان لبنان ال ي�شتطيع اأن «يخدع»
املجتمع الدويل ال �شيما ف�ي م�شاألة االأرقام
وامل��ؤ��ش��رات املالية واالقت�شادية .ف �اإذا كانت
االرق � ��ام مب�ث��اب��ة وج �ه��ة ن�ظ��ر ع�ل��ى امل���ش�ت���ى
املحلي اللبناين ،اإال اأنها لي�شت كذلك على
ال�شعيد الدويل.
االأخطر من قدرة تلك امل�ؤ�ش�شات الدولية
ع�ل��ى ال�ت��دق�ي��ق ب ��االأرق ��ام وك���ش��ف ال�شحيح
منها ،ه� اأن ما ح�شل يع ّر�س �شمعة لبنان
للإهتزاز ،وقد يدفع بع�س اجلهات املانحة
عبت عنها ف�ي
الإعادة النظر بقراراتها التي ّ
م�ؤمتر «�شيدر» لدعم لبنان.
�شحيح اأن لبنان �شهد اأح��داث� ًا ماأ�شاوية
خ ��لل ال �ف��رتة امل�ن���ش��رم��ة ن�ت�ي�ج��ة خ��لف��ات
�شيا�شية ،ولكن هذا ال يلغي اأهمية اإ�شتعادة
النقا�س االقت�شادي وامل��ايل ف�ي البلد وفق
اأ��ش����س وق���اع��د ج��دي��دة ال �شيما اأن �ن��ا على
م�شارف االن�ط��لق ف�ي درا��ش��ة م���ازن��ة 2020
ما ي�شكل منا�شبة جدية ملقاربة االإج��راءات
االإ� �ش��لح �ي��ة امل �ط �ل���ب��ة اأك� ��ر م ��ن اأي وق��ت
م�شى �ش�ا ًء الإنقاذ االقت�شاد من ال�شق�ط
واالإن � �ه � �ي� ��ار ،اأم الإر� � �ش� ��ال ر� �ش ��ال ��ة اإي �ج��اب �ي��ة
للمجتمع ال� ��دويل ت ��ؤك��د ق ��درة اللبنانيني
على اإطلق اأو�شع حركة اإ�شلحية منتظرة
من زمن بعيد.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess
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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:
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ف�ي هذا العدد
اأخبار نقابة املقاولني
اأخبار نقابة املهند�شني
اأخبار املقاوالت
م�شروع :طريق كفررمان � � مرجعي�ن
ق�شية :هل القطاع العقاري على حافة االإنهيار؟!
ّ
حتقق االإجراءات اال�شلحية!!
اجراءات :م�ازنة  ...2019هل
خا�س :م�شاريع الطرق التي وافق عليها جمل�س ال�زراء!
«املجل�س االأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكة» :اأي م�شري ينتظره ؟
اأخبار اقت�شادية
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LEBANESE

CONTRACTOR
Bottom Line

Reform Comes First!
Reports
published
by
international donors about the
Lebanese financial and fiscal
situation are alarming!
Not
only
did
these
institutions warn from the
issuing of Eurobonds with the
proposed interests, but they
also invalidated the numbers
officially announced by the
Lebanese government.
This is an alarming negative
development at least on two
grounds:
First, it affects the confidence
in the issuing of the Eurobonds
and raises question marks
about its ramifications at the
economic level.
Second, it poses a serious
question about the actual figure
of the public deficit after the
International Monetary Fund
announced numbers different
from these officially announced
by the Lebanese government!
Preserving confidence in
Lebanon from the international
community is not an easy task
and it cannot be taken for
granted. This is why quick
reform is a must.

Rami Rayess

Twitter: @RamiRayess
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