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جمل�س نقابة املقاولني عر�س مع خليل و�سالمة هواج�س النقابة: 

خليل وعَد: م�ستحقات حزيران 2018 قريباً 

وم�ستحقات متوز واآب واأيلول 2018 يف ال�سهرين املقبلني

جولة

ج���ال وفد م���ن نقابة مقاويل البن���اء واالأ�ص���غال العامة يف لبنان 

برئا�ص���ة املهند����س م���ارون احلل���و، عل���ى وزي���ر املال علي ح�ص���ن 

خلي���ل وحاك���م م����رسف لبن���ان ريا�س �ص���امه، وعر����س معهما 

هواج����س النقابة، وال �ص���يما تفاقم اأو�ص���اع ال�رسكات وامل�ص���اكل 

الت���ي تواج���ه القط���اع نتيجة الرتاجع االقت�ص���ادي وعدم ت�ص���كيل 

 احلكومة، والتاأخر يف ت�صديد امل�صتحقات املرتتبة لهم على الدولة.

ب���داأ الوفد جولته من وزارة املال، حيث عر�س احللو للوزير خليل 

و�ص���ع املقاولن والقلق الذي ينتابهم يف ظل االنحدار االقت�صادي 

الذي ينعك�س جمودًا يف اأعمال املقاوالت والتطوير العقاري، مركزًا 

على امل�صكلة اال�صا�صية واملتمثلة يف عدم قب�س ال�رسكات م�صتحقاتها 

م���ن الدول���ة يف الوقت املحدد، اإ�ص���افة اىل اخل�ص���ائر الت���ي يتكبدها 

 املقاولون ب�ص���بب الدي���ون الكبرة امل�ص���تحقة عليهم للم�ص���ارف.

ورد خلي���ل مطمِئنا، واأكد اأن »م�ص���تحقات املتعهدين لدى وزارتي 

االأ�صغال والطاقة �صت�صدد خال ال�صهرين املقبلن«.

وق���ال احللو بع���د االجتماع: »اإن القطاع مير مبرحلة �ص���عبة، 

بينما ن�ص���هد اليوم توقفًا �ص���به كلي لا�ص���تثمارات«. واأ�صار اىل اأن 

»ارتفاع معدالت الفوائد �صاهم اىل حد كبر يف هذا الو�صع، اإذ بات 

امل�ص���تثمر يف�ص���ل اإيداع اأمواله لدى امل�صارف بدال من توظيفها يف 

م�صاريع البناء و�ص���واها«، الفتا اىل انه »مل يتم تاأمن �صوى بع�س 

التمويل لتنفيذ م�ص���اريع ت�ص���كل حاجة ما�ص���ة، ال�ص���يما املدار�س 

وامل�صت�صفيات، وهذا االأمر ال ينبىء باخلر للم�صتقبل«.

وفيم���ا اأ�ص���ار احلل���و اىل اأن »االجتم���اع م���ع وزير امل���ال تطرق 

اأي�ص���ا اىل م�ص���تحقات املقاول���ن ل���دى جمل����س االمن���اء واالعمار، 

والتي مل يتم ت�ص���ديدها طوال اال�ص���هر ال�صتة املا�صية ب�صبب عدم 

توافر االأموال«، قال: »اإن ال�ص���بب كما اأو�ص���ح الوزير خليل يعود 

اىل وج���ود اأولويات للدولة اللبناني���ة، وهي دفع الرواتب واالأجور 

وخدمة الدين”. وك�صف ان خليل “وعد الوفد بت�صديد م�صتحقات 

حزي���ران 2018 خ���ال ف���رتة 15 يوما وم�ص���تحقات مت���وز واآب 

واأيل���ول 2018 خ���ال ال�ص���هرين املقبل���ن، االأم���ر ال���ذي طم���اأن 

املقاولن«.

ويف خت���ام االجتم���اع، طال���ب وف���د النقابة خليل »بع���دم تلزمي 

الدولة م�ص���اريع جدي���دة قبل ت�ص���ديد كامل امل�ص���تحقات املتوجبة 

عليه���ا، الأن املقاول���ن يتحمل���ون فات���ورة الفوائ���د الكبرة ب�ص���بب 

التاأخر يف الدفع، وب�صبب �صعي امل�صارف ال�صرتجاع ديونها من 

ال�ص���وق باأ����رسع وقت ممكن بغي���ة توظيفها ب�ص���ندات يف م�رسف 

لبنان مع فوائد مرتفعة بعيدا عن ا�ص���رتاتيجيتها ال�ص���ابقة القائمة 

على الدخول يف م�صاريع متويلية جديدة«.

�شالمة

اأما يف م�رسف لبنان، فقد بحث وفد نقابة املقاولن مع �صامة 

يف الو�ص���عن االقت�ص���ادي وامل�رسيف وتاأثر ارتف���اع الفوائد على 

ديون املقاولن.

وقال احللو بعد االجتماع: »طماأننا �صامه اىل اأنه �صيخ�ص�س 

مبل���غ 500 ملي���ون دوالر لتمويل املنازل ال�ص���كنية ل���ذوي الدخل 

املحدود، االأمر الذي �صيعيد احلركة اىل عجلة ال�صكن والبناء«.

وبالن�ص���بة اىل معدالت الفوائد املرتفعة والتي توؤثر �ص���لبا على 

ديون املقاولن، قال احللو ان حاكم م�رسف لبنان »اأو�صح للوفد 

اأن الفوائ���د ارتفع���ت عامليا ويف لبنان �ص���جلت زي���ادة ملحوظة الأن 

ن�صبة املخاطر اأعلى منها يف �صائر الدول«.

ولفت احللو اىل ان الوفد طلب من �صامه االيعاز اىل امل�صارف 

بت�ص���هيل التعام���ل م���ع املقاول���ن »الأنن���ا فع���ا يف اأزم���ة«. و�ص���دد 

احلل���و على اأن »مفتاح احلل للو�ص���ع االقت�ص���ادي عموما وقطاع 

املق���اوالت خ�صو�ص���ا هو تاأليف حكومة الأن موؤمتر »�ص���يدر« وما 

يت�صمنه من م�ص���اريع �صخمة ومن اإ�ص���احات �صيحرك الدورة 

االقت�صادية برمتها«. 

پ اخلليل خالل اللقاء مع جمل�س النقابة.


