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ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:
Top Speed
هاتف01/653260/653270 :
اال�شرتاك ال�شن�ي:
لاأفراد 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

قبل �سقوط الهيكل!
احلالة ال�شعبة التي تعي�شها �شركات
امل� � �ق � ��اوالت ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة غ� ��ري م �� �ش �ب���ق��ة،
فاالإختناق امل��ايل يكاد يق�شي على هذه
ال�شركات ويفل�شها وي�شرب اأ�ش�شها وي�شرد
ع��ائ��ات ال�ع��ام�ل��ني ف�يها م��ن مهند�شني
واإداريني وفنيني وعمال...
ال ميكن للدولة اأن تلزم امل�شاريع قبل
ت�ف�ري التم�يل الازم والكاف�ي الإجنازها،
وال مي�ك��ن ت���ش���ر اأن ال��دول��ة ت�ت�ك��ل على
املقاولني لتم�يل م�شاريعها دون اإباغهم
بذلك!
با�شتطاعة الدولة واالجهزة الر�شمية
الرك�ن اإىل جت��ارب ال��دول االخ��رى حيث
يتم ا�شراك املقاولني ف�ي الهند�شات املالية
وال �� �ش �ي��ا� �ش��ات ال�ت�ن�ف� �ي��ذي��ة وال�ق�ط��اع�ي��ة؛
ولكن ذلك يح�شل وفق امكانات حمددة
ومعروفة �شلف ًا ترتكز اإىل هند�شات مالية
مدرو�شة بدقة وعناية.
اأم � ��ا ال� �ي ���م ،ف �م��ا ي�ح���ش��ل م ��ن ت �اأخ��ري
متمادي ف�ي ت�شديد ك�ش�فات وم�شتحقات
امل� �ق ��اول ��ني اإمن � ��ا ي ��ره ��ق ه� ��ذه ال �� �ش��رك��ات
بالف�ائد امل�شرف�ية ويح�ل دون اإمكانية
ت �ط���ره��ا وت �ق��دم �ه��ا؛ ال ب��ل اإن �ه��ا ب��ال�ك��اد
حتافظ على وج�دها.
اإن ال���� �ش��ع االق �ت �� �ش��ادي وامل � ��ايل بلغ
مراحل متقدمة من احل�شا�شية والتعقيد
فاملطل�ب اإي�ج��اد احل�ل���ل ولي�س تقاذف
امل�ش�ؤوليات كيفما اتفق!
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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
احلدث :هل �شي�شبح حلم الكهرباء  24/ 24حقيقة؟
حتديث :اإن�شاء هيئة ت�شنيف م�حدة ت�ؤمن امل�شاواة
م�اكبة :التعليم املهني واآفاقه اجلديدة ف�ي قطاع البناء
م�شروع :طريق اهمج � � اللقل�ق � � العاق�رة
مقابلة :اخلازن :الامركزية احلل االأف�شل الأزمة الكهرباء
بنك املعل�مات
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LEBANESE

CONTRACTOR
Bottom Line

Before It’s Too Late!
The unprecedented crisis
that Lebanese Contracting
Companies are confronting
requires
immediate
resolutions.
The financial blockade
imposed on those companies
jeopardizes the whole sector
and the beneficiaries from this
sector!
In
other
countries,
contractors are encouraged
to participate in financing
projects; either through BOT
or other alternatives, but this
would be studied beforehand
and would not inflict negatively
on the financial capacities of
the companies.
It is not in the best interest
of the government to refrain
from paying the accumulated
debts to contractors which
exceed 300$ million. This
debt has a negative impact on
banks, insurance companies
importers,
suppliers,
in
addition to all the workers
in this field: engineers,
contractors, technicians, etc…
An urgent solution needs to
be done, before it is too late!
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