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 التقرير السنوي عن أعمال مجلس ادارة
 نقابة مقاولي األشغال العامة والبناء اللبنانية

 7102للعام 
 

 حضرات الزمالء الكرام،
 

من النظام الداخلي للنقابة، تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة  27عمال بأحكام المادة 
 بناء على دعوة النقيب في اجتماع عادي.

أعمال مجلس اإلدارة عن أعمال سنة رير السنوي المختص بللتداول في التق –أ  
7102. 

 في تنفيذ ميزانية العام السابق،و  التقديرية 7102في موازنة العام  للمناقشة –ب  
براء ذمة اعضاء مجلس  والتصديق على قطع حسابات السنة ادارة الماضية، وا 

 النقابة.
 لتعيين مراقب للحسابات. –ج  

من النظام  27مراعاة لنص المادة اء للمجلس التأديبي انتخاب ستة اعض -د 
 الداخلي للنقابة

 هـ ـ بحث مواضيع مختلفة.
 

 ،الكرام الزمالء تحضرا
 

ف شار  ـنجتمع في مثل هذه الفترة من كل عام لنقّيم معا اعمال مجلس ادارة النقابة عن العام الم   
الترحيب بكم باسمي  ،2017العام المجلس في محصلة اعمال نهايته. ويسعدني، قبل عرض على 

للمشاركة في هذه الجمعية هذا اليوم وشكركم على حضوركم  ء مجلس ادارة النقابةسم اعضابإو 
 العمومية.

 
 السادة،  ايها
 

 إن عرض محّصلة اعمال مجلس ادارة النقابة، يندرج تحت بندين:  
 .الداخلي امهااالعمال المنجزة والمتعلقة بأهداف النقابة المحددة لها في نظ -1
رؤية النقابة ونشاطات مجلس ادارتها على المدى المتوّسـط باالعمال المرتقبة والمتعلقة  -2

 والبعيد. 
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 :على صعيد تحقيق اهداف النقابة 
 

ورفع مستواها والعمل على تقـّدمها المقاولة مهنة  لحمايةقام المجلس، خالل هذا العام، بنشاطات عديدة 
رئيس الجمهورية العماد لقاء حيث عقد عدة لقاءات ومن أبرزها ، ة المقاولالمحافظة على كراموعلى 

ز أساسا ـكـرتــآلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ت على أهمية وضع أّكد فخامتهحيث ، ميشال عون
ـنـتمذّكـرة ت، ناعلى الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع اإلحتكار. خالل الزيارة قّدم ب مطال ضمَّ

إقرار قانون دفتر الشروط واألحكام العامة في مجلس النواب، تطبيق مرسوم  فيها ضرورة ناعرضالنقابة، 
تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس، تعيين رئيس لهيئة التصنيف، إقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة 

الرئيس عون تعليماته ن يعطي بأ ـّنـيـناتم وقدمهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء. 
 العالقة. وتسديد مستحقاتهملإلدارات المعنية لتلبية تطلعات المقاولين 

 
 هنا، سلّـمرئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريريفي السراي الحكومي جمع  اجتماعاهذا اللقاء تَـٍبـَع 

البحث في طريقة تفعيل رى ـجو ان قّدمها لفخامة رئيس الجمهورية. بق للمجلس ــسالتي مذكرة الخاللها 
المنطقة خصوصا في سوريا  القطاع وتحديث البنى التحتية اللبنانية، والمشاركة في ورشة إعادة البناء في

ــّم التطّرق الى ضرورة سداد ـتو الحفاظ على السالمة العامة والعمل للتحكيم ومراقبة النوعية. و  ،والعراق
بالعمل على تسريع إقرار  للمقاولين. وقد وعد دولة الرئيس المستحقات المتأخرة منذ سنوات وتعود بالحق

حالتها الى مجلـس النواب الى مجلس الوزراء  2112موازنة العام  ورْفـع 2112موازنة العام  لدراستها وا 
سيقوم بجولة لتوفير اإلعتمادات إضافة لما تقّدم صّرح دولة الرئيس انه ضمن المهلة الدستورية لذلك. 

 جل إعادة إعمار البنى التحتية بهدف إستنهاض القطاع.الزمة من ألا
 

 نشاطات النقابة: 
 

 على صعيد الوزارات واللجان النيابية .0
 

 * بالنسبة الى لجنة المال والموازنة
 

كتابا تضّمـن  ـلَّـمه، وسَ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعاناجتمع المجلس مع 
الموازنة المرتقبة  ادراجها فيالعمل على تحقاتهم المالية. وقد وعد النائب كنعان بمطالب المقاولين ومس

 . 2112للعام 
 

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لدرس اعتمادات وزارة بعد فترة وجيزة، 
قرارها، في حضور وزير االشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وع والمعنّيـين دد من النواب، االشغال وا 
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للديون المتوجبة على الدولة  م طالعتناإستمعت اللجنة الى  .إدارة النقابة مجلس وفد منوقد حضرناها مع 
تأليف لجنة برئاسة النائب كنعان وتقرر على أثر اللقاء مليار ليرة،  513منذ سنوات والتي تبلغ قيمتها 

 2112جدولة المبالغ المستحقة للمقاولين بدءا من موازنة العام وعضوية وزارة المال ونقابة المقاولين ل
 .2112وانتهاء بموازنة 

 
 المهجرين وزارة* بالنسبة الى 

 
خالله مطالب  نارضــ، عَ رئيس صندوق المهجرين، العميد نقوال الهبر استهل المجلس سنته بلقاء

 العالقة مع الصندوق. المقاولين
ماما هذه المطالب التي ورثها عن سلفه ووعد بمعالجتها في فترة إن رئيس الصندوق يعي تفوجدنا 

وقد تّمـت معالجة الكثير منها  زمنية قصيرة ووفقا للقوانين النافذة ودفاعا عن مطالب المقاولين المحقة.
 والبعض اآلخر قيد المتابعة.

 
 والنقل العامة األشغال * بالنسبة الى وزارة

 
 وأطلعناه، فنيانوس يوسف والنقل العامة األشغال وزيربزيارة  نقابة،ة المجلس إدار  وفد منلقد قمنا مع 

 المساعدة فنيانوس من الوزير ناوطلب والحكومة الجمهورية رئيسي مها الوفد إلىدّ ـق التي المطالب على
 .المقاوالت مهنة مزاولة مرسوم إلقرار
والتي  المتراكمة األسعار وفروقات توالمتأخرا المستحقات خزينة بدل إعطاء سنداتعليه نا اقترحكما 
أّكـد معـاليه معالجة هذه المطالب في أقرب  قدو ة. لبناني ليرة مليار 200 حواليفي حينه  قيمتها بلغت

 احة.ـفرصة م ـت
 
األشغال العامة والبناء اللبنانية وزير االشغال العامة كّرمت نقابة مقاولي في أواخر شهر تشرين األول و 

على شـرفه، بمناسـبة دعمه لمشـاريع نيانوس خالل حفل غداء أقامته في مطعم "لومايون"، والنقل يوسف ف
 .النقابة ومطالب المقاولين

 
 الفساد * بالنسبة الى وزارة الدولة لشؤون مكافحة

 
 لمطالب النقابة عرض جرى حيث ،تويني الفساد نقوال وزير الدولة لشؤون مكافحةزار المجلــس 

 الجمهورية رئيس فخامة الى ـتعَ ف  ر   التي لتلك مماثلةالى الوزير  مذكرة ّدم الوفدوق .نلمقاوليا وأوضاع
التي تسـاعد على مقترحات مجموعة من المطالب وال، كما تضّمنت األشغال ووزير الحكومة ورئيس

 .مكافحة الفسادالمنافسـة والشـفافّيــة والمســاواة و  مبادئتكريس مبدأ المناقصات وتطبيق 
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 الطاقة والمياهبالنسبة الى وزارة  *

 

المشاكل التي نا عرضفي مكتبه في الوزارة  وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليلارة ــقام المجلس بزي
الوزير المساهمة في توحيد  علىـنا ـّنـييعاني منها المقاولون في مناقصات وزارة الطاقة والمياه، حيث تم

من قيمة العقد، ووضع الئحة اسعار  %11بح صافيًا بعد التنزيل بنسبة سعر اإلدارة بشكل يكون فيه الر 
موحدة وتكليف استشاري لمراقبة المشاريع الكبرى، والقيام بتحديد المستندات والوثائق المطلوبة في 

 المناقصات بشكل موحد وأن تقتصر على الالزم منها واالكتفاء بمدة صالحية سنة وليس أقل.
ة بتأكيد الوزير أبي خليل على دعمه التام لمطالب النقابة ومتابعة العمل الجاد والدؤوب مت الزيار ـت  ــاخت  

 لتحقيق هذه المطالب.
 

 الصناعة* بالنسبة الى وزارة 
 

بالوزير الدكتور حسين الحاج حســن في مكتبه في  لالجتماعمع وفد من مجلس اإلدارة  ناتوّجـه
لما ، ازة اسـتيراد الترابيع والسقاطات الصخرية بمختلف أنواعهاإج موضوعمعاليه  ناقشــنا معالوزارة، و 

ي قطــاع المقاوالت الخاص والعام، وذلك حفاظـًا على لمتعهّـدين المسـتوردين فلذلك من انعكاسات على ا
وتعزيز  حرية المقاول في موضوع اإلسـتيراد وحمايته، وذلك عن طريق تنسيق النقابة مع وزارة الصناعة

 لحّد من تدّخـل المقاولين الطارئين على مهنة المقاولة.ل الثقة
 
على صعيد التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء في موضوع هيئة تصنيف المتعّهـدين ومكاتب  .7

 الدروس
 

اإلدارة تناول فيه  مجلسقد لقاء مع مقر نقابة المقاولين حيث ع مستشار رئيس الحكومة فادي فواززار 
 capitalوأهمها المشروع الذي ي عرف بـ والمشاريع التي يتّم التحضير لها، بلد األوضاع التي يمر بها ال

investment program    مليار  11وهو كناية عن خطة نهوض إقتصادي للدولة اللبنانية قيمتها
مليار دوالر ملحوظة  2،211دوالر تمتد على السنوات العشر المقبلة تقريبًا، وفي هذا المشروع هناك 

 مشروع للبنية التحتية. 15ــــ  11بين  لتنفيذ
ق بمشاريع تطوير وتحديث شبكات الطرق، كشف مستشار رئيس الحكومة أن رئيسي ـفي ما يتعلَّ و 

مشروع "لينور" الذي ضافة الى إ، A2مهتمان بإطالق مشروع الطريق الدائري والـ الجمهورية والحكومة 
 مشروع "اليسار". يحتاج الى تأسيس الشركة العقارية الخاصة به و 

، ألن المقاولين وقطاعنا وكذلك المشاريع حيز التنفيذ دخلتعلى إصرار النقابة أن  ناشدد خالل اللقاء
 . احلالقطاع الخاص يمرون بأصعب المر 
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 على صعيد إشكالّيـات المرامل والكسارات .2

 
قطاع  أوضاع اش حولدار النقو  الجاهز الباطون معامل إستضافت النقابة في مقرها وفدًا من أصحاب

وعلى أثر اللقاء  .المشاريع في حينه على تنفيذ وتأثيره والمرامل الكسارات اقفال قرار في ضوء المقاوالت
 يوازن بما والكسارات للمرامل المخطط التوجيهي تطبيق وجوب على الحرصعرضنا فيه بيانًا نا أصدر 
 للمواد المستدام البيئية والتأمين الشروط إحتراموبين  للعمل، األولية والمواد الرمل والبحص تأمين بين

كما ناشد المجتمعون رئيس الجمهورية التدخل إليجاد حلول مستدامة لهذه المعضلة. إذ ال  الطبيعية،
 يمكن ان تصدر قرارات بالمنع واإلقفال قبل تأمين الحلول والبدائل.

 
 على صعيد التعاون مع نقـابتي المهندســين .4

 
رئيس نقابة ، خاصة مع نقابتي المهندسين في لبنانتواصل والتنسيق وثيقــًا مع كان ال 

 فيها.  بيروت ورئيس فرع المتعهدين -المهندسين 
 

تطبيق بنود كريه للتنسيق ومتابعة ـلجنة من المهندسين جوزيف معلوف وعبدو سوألّـفـنـا  
المساهمة المالية السنوية التي تستحق لنقابة زيادة و البروتوكول الموقع مع اتحاد المهندسين اللبنانيين 

 المقاولين.
 

تحاد المصارف  على صعيد التعاون مع غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان .5 وا 
 والهيئات اإلقتصادية اللبنانية العربية

 
ات مع تضـّمـنت عقد اجتماع غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنانتلقّـت النقابة دعوات من 

ان، ـتــا، باكسـطاليـران، ايــدة، ايـم المتحـاألم ا،ـاألردن، أرميني: خارجّيـةال من دول ــال أعمــن ورجـمقاولي
ة ـنميـة للتـة األميركيــالـرص، مصر، الوكـا، قبــوريــورة، ســافـنغــيـا، ســرغ، روسـبــانسـوهـل، جــالبرازي

 ...... يف .ـان، اليونيسـة، اليونـدوليـال
 
تحاد المقاولين العربمن و  ......، فع ـمِّـمت بمجملها على جميع األعضـاء  إتحاد المصارف العربية، وا 

المسـّددين والمنتسـبين اليها. وقد شـاركت النقابة معظم هذه اللقاءات، لكنها تتمنى مشـاركة أكبر من قبل 
للتعاون مع العاملين في قطاع المقاوالت أكان في ، لتعزيز األهداف المنشـودة عـمــيـماألعضـاء لدى كل ت

 الداخل او في الخارج.
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، بموجب مرسوم صادر عن ـنـاينـيـتم تعفقد ، الهيئات اإلقتصاديةعلى صعيد التعاون المشترك مع أمـا 
 مجلس الوزراء، كعضو ممثّـل للنقابة في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي. 

 
وفي زياراتها للمسؤولين، وكنا  الهيئات اإلقتصاديةت الدورية التي عقدتها شاركت النقابة في اإلجتماعاو 

لالنطالق في  نبدي في هذه اإلجتماعات وجهة نظرنا بما يعزز الوحدة الوطنية ويؤّمـن المصلحة العامة
 معالجة المشكالت االقتصادية واالجتماعية القائمة.

 
وفود اإلقتصادية األجنبية التي زارت هذه السنة غرفة النقابة في استقبال الفقد شاركت فضال عن ذلك، 

التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، خاصة الوفود التي كانت تضم مقاولين من بلدان 
 عربية وغربية. نذكر على سبيل المثال:

 
 النزوح ظل في يةوالسور  اللبنانيةواقع اليد العاملة الذي عرض " منظمة العمل الدولية" و"اليونيسف" -

ولكن بشرط ان يشمل اللبنانيين ايضا وال  التدريب المهني والتقني في لبنان،دعم التعليم و و  السوري،
ــبنـا بهذه يقتصر على العامل السوري الذي اهتمت الهيئات الدولية بوضعه نتيجة للنزوح السوري.  وقد رحَّ

 .المبادرة
 
السيد سليم مشعالني والعضو المهندس عبدو سكريه  وفد مؤلّـف من أمين السرب ـناشارككما  -

 –جمعية رجال األعمال اللبنانية والمهندس نزيه البريدي، في الوفد االقتصادي اللبناني الذي نّظـمته 
بهدف تنمية العالقات االقتصادية الثـنائية على أكثر من منتصف شهر نيسان،  روسيالزيارة  الروسية

الى إقامة شراكات عمل بين الشركات اللبنانية ونظيرتها الروسية خاللها  ـْيـناعَ دلنا مداخلة مستوى. كانت 
 في قطاع المقاوالت.

 
بروجكت ليبانون بمناسـبة إقامة المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء وحماية البيئة " -

وطني والفعاليات التي "، وتقديرا للجهود الدائمة في مساندة كل النشاطات الداعمة لالقتصاد ال7102
ممثل الرئيس سعد الحريري، وزير االقتصاد والتجارة السيد من ـمنا سلَّ تتنظمها الشركة الدولية للمعارض، 

 .أخرىمواصلة العمل لبناء لبنان والمنطقة وتحقيق انجازات يحـفِّــزنا على تكريميًا درعــًأ رائد خوري درعًا 
 
الذي إحتضنته غرفة بيروت وجبل لبنان بالتزامن  لبناني ـــ القبرصيالملتقى اإلقتصادي الشاركنا في  -

مع زيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسياديس الرسمية الى لبنان وقد أكد الرئيس القبرصي أن 
الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين تلقى كل الدعم من الحكومة القبرصية، وهي تسعى لتوطيدها 

 على "أهمية تفعيل العالقات االقتصادية من خالل زيادة االستثمارات والتبادل التجاري".وتفعيلها، وشدد 
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وأشـرنا في مداخلة لنا الى اهتمام اللبنانيين باالستثمار في قبرص في ظل سعي الحكومة القبرصية الى 
عمال اللبنانيين تشجيع االستثمارات عبر توفير التسهيالت والحوافز الالزمة، ولفت الى اهتمام رجال اال

باالستثمار في قطاعي التطوير العقاري والبناء، ودعا النقيب الحلو الشركات القبرصية لمشاركة شركات 
 .المقاوالت اللبنانية في إعادة اعمار سوريا والعراق

 
، الذي رعاه وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس كانت ائين في عاليهـمعرض البنّ في افتتاح  -
ن على الشباب، وهي م قتنعة بضرورة التواصل بين ـن وت راهٍ ـعن أن النقابة ت ؤم  فيها كلمة عّبـرنا ا لن

األجيال، السّيما في مجال الهندسة والتطوير العقاري، ونحن واثـقـون من أنَّ األيام اآلتية ستكون أفضل. 
ن شهد الق طاع جمودًا أو نموًا بطيئًا فإّنه ال بد فاألرض او العقار قيمة ثابتة في لبنان، ال بل ضمانة. وا 

من أن يستعيد قيمته ويضاعفها. فنحن نملك المقومات والخبرة والكفاءة. كما نملك التقنّيات والعلم 
والمعرفة من أجل النهوض بقطاع المقاوالت والتطوير العقاري الذي ينسحب ازدهارًا على االقتصاد 

 عامة.
 
أمين عام المجلـس األعلى ، فقد زار النقابة ين العام والخاصالشراكة بين القطاعفي موضوع  -

، حيث عرض على المجلس مضمون ودقائق تطبيق أحكام قانون تنظيم الشراكة للخصخصة زياد حايك
بين القطاعين العام والخاص، فعرض على المجلــس بنـيــة الـهـيكـل المؤّسـسـاتي للمشـاريع المشـتركة، 

شـترك، ال سـّيـما دور لجنة المشروع وممثّـلي المكاتب اإلسـتشـارية في المجلـس، وأشـخاص المشروع الم
دارة المرحلة التأسـيسـّيـة كما ومكتب إدارة المرحلة التشـغيلّيـة، وذلـك  واللجنة التوجيهّيـة المكلّـفة بمراقبة وا 

قرار وتشغيل المشروع المشترك.  حكومة الى ضرورة االسراع في دعا النقيب حلو الوفقًا لمراحل اقتراح وا 
للبدء في عملية اعادة  (PPP) وضع المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 تطوير البني التحتية في لبنان التي من شأنها استنهاض االقتصاد وتحقيق النمو. 
 

 على الصعيد اإلقليــمـي .2
 

فقد مثّــل النقابة  .ابات المقاولين في الدول العربيةونقاتحادات استمر التواصل والتعاون مع  
 دورنائب الرئيــس وشـارك في مؤتمر إتحاد المقاولين العرب ومشروعات البنك اإلســالمي للتنمية حول 

 مصر.الجديدة في  اإلدارية والعاصمة العربي الوطن والمستثمر فى العربى المقاول
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 حضرات السادة،
 

هما مجلة المقاول اللبناني وصندوق  ،إضافة الى بنك للمعلومات حقتان بهاسستان مللنقابة مؤ ل 
 التعاضد اإلستشفائي.

 
 :بنك المعلومات

 
 .ثابر بنك المعلومات هذه السنة على العمل بجد ونشاط كالسنوات التي سبقت

 
 1992ي العام موقع النقابة اإللكتروني الذي أنشأ فجّدد وطّور  بنك المعلوماتان  ىال اشيريهمني أن 

او غيره من جهة أخرى لإلطالع إلى أبرز األخبار المقاول بين النقابة من جهة و  وبات همزة وصل
وتأمين المعلومات لوزارة األشغال  وتسهيل نشر دليل المقاول والنشاطات والمشاكل التى تـ عنى بالقطاع

مؤشـرات اإلقتصادية وتيويم وتزويد مجلـة المقاول بأهم ال ، INSEEالعامة والنقل حول مؤشـرات
 المعلومات المتعلقة بلوائح المؤّهــلين لدى مجلس اإلنماء واإلعمار، ووزارة األشغال، ووزارة الطاقة والمياه

 
 :مجلة المقاول اللبنانيأمــا 

 
تواظب على الصدور من دون إنقطاع، وهي تواكب أنشطة النقابة وتحركاتها المتواصلة في مختلف فهي 

هتماماتهماإلتجاه   .ات لمتابعة قضايا المقاولين ومشاكلهم وا 
 

إن النقابة تتقدم في هذه المناسبة بالشكر الجزيل من كل المقاولين الذين دعموا المجلة وساهموا في 
. وقد عَمــْدنا في النقابة الى تطوير الوجه اإلعالمي المرئي والمسمـوع تغطية بعض ديونها المستحقة

عديدة من خالل تعيين مستشاَرْيـن إعالميَّـــْيـن لتغطية نشـاطـات المجلــس في غير  للنقابة في مناسبات
 مناســبة.

 
 :االستشفائيصندوق التعاضد 

 
بتغطية كاملة وهو مسـتمر . اإلستشفائي على تأسيس صندوق التعاضد مّرت ( عاما12سبعة عشر )

 لحاالت سرطانية كثيرة، وحاالت مرضّية مزمنة. 
 
صندوق التعاضد، جعل المنتسبين اليه يستفيدون من مركزي  اتحاد اب صندوق النقابة الىان انتسو 

 السمع والبصر اللذين افتتحهما اإلتحاد في الحازمية والنبطية بمساعدة التعاضدية الفرنسية.
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 ان جميع المستشفيات في لبنان تستقبل المرضى المنتسبين الى صندوق النقابة اإلستشفائي.

 
 : الخاتمة

 
لي، بعد تالوة هذا التقرير، من تكرار شكري لحضوركم للمشاركة في هذه  بــدّ في نهاية هذا اللقاء ال 

الجمعية العمومية، والثناء عليكم لصمودكم وتضحياتكم في اإلستمرار بتنفيذ تعهداتكم بتفان، في حين 
 كانت مستحقاتكم ال تدفع لكم في مواعيدها.

 
وجه تحية تقدير واكبار الى اعضاء مجلس ادارة النقابة لعملهم كفريق منسجم، وال يسعني ايضا، اال ان ا

 وتكريسهم الكثير من وقتهم وجهودهم في خدمة قطاع المقاوالت.
 

وأخيرا، اسمح لنفسي بأن انوه باسمي واسم مجلس اإلدارة بمدير عام النقابة وبسائر الموظفين 
 اتهم بالمستوى المطلوب.والمستشارين فيها لمثابرتهم على تأدية واجب

 
 النقيب.


