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اأخبار نقابة املقاولني

النقيب احللو متو�صطًا اأع�صاء جمل�س االإدارة .

النقيب احلل�: �سن�ستمر بالت�ا�سل مع امل�س�ؤولني 
انطالقة

�أوىل جل�سات  �لنقيب مارون �حللو  �إ�ستهل 

�لتامة  �لعام �جلديد بالتمني للمقاولني �ل�سحة 

وللبلد �لتقدم رغم �الزمات �لتي مير بها. وفيما 

حيث  جيد  �لبلد  يف  �الأم��ن��ي  �لو�سع  “�ن  ر�أى 

�ملطلوب  بالدور  �الأمنية  و�لقوى  �جلي�ش  يقوم 

يف  ن�سعر  “لكننا  ق��ال  وجه”،  �أك��م��ل  على  منها 

�ملو�سوع �ل�سيا�سي �أن �لو�سع غري م�ستقر كما 

يجب مبا يوؤمن �إطالق �حلركة �القت�سادية”.

ح�سلت  لقد  �لنقابة،  �سعيد  �أ�ساف:”على 

�ن��ت��خ��اب��ات دوري������ة و���ُس��ج��ل��ت ف��ي��ه��ا م��ع��رك��ة 

�أ�سكر  كما  ب��ه،  نتم�سك  مبد�أ  وه��ذ�  دميقر�طية 

�لذين خدمو� �لنقابة يف �لفرتة �ملا�سية، و�أرحب 

باالأع�ساء �جلدد، مع �لتاأكيد �أننا �سنتابع م�سريتنا كما كنا يف �ل�سنتني 

و�مل�سوؤولني  �لر�سمية  �الأجهزة  كل  مع  �سنتو��سل   حيث  �ملا�سيتني 

بدءً� من رئي�ش �جلمهورية �ىل رئي�ش �حلكومة و�لهيئات �القت�سادية 

من خالل �لتن�سيق �مل�ستمر”. 

ما  الإك��م��ال  �سن�سعى  فنحن  عملنا  لربنامج  بالن�سبة  وتابع:”   

مر�سوم  الإقر�ر  �ستكون  �ل�سنة  هذه  ومعركتنا  �لبد�ية،  يف  عليه  �كدنا 

مهنة  تنظيم  مر�سوم  وكذلك  �لنور  يب�رص  �ن  يجب  �ل��ذي  �لت�سنيف 

ملر�قبة ومتابعة طريقة  �كرب  �لنقابة �سالحية  �لذي �سيعطي  �ملقاولة 

�لفنية  �لتفا�سيل  ومر�قبة  �الأ�سغال  ونوعية  �ملقاوالت  عقود  تنفيذ 

مل�ساريع �لبناء.  وكما تعلمون توجد وعود كثرية من رئي�ش �حلكومة 

�الأوروبي  �لدويل و�لبنك  �لبنك  �أن باري�ش 4 �ستوفر متويل من  على 

�أنف�سنا  لتجهيز  �سن�سعى  ذلك،  حتقيق  ناأمل  وفيما  م�سارف،  وعدة 

كمقاولني ملو�كبة �ملرحلة �ملقبلة”. 

الأننا  و�لتعب  باجلهد  مليئة  �سنة  �الإد�رة  ملجل�ش  �أمتنى  �أخ���ريً�، 

�ن  �الأع�ساء  كل  من  و�أط��ل��ب  �مل��ق��اوالت،  مهنة  خلدمة  �أنف�سنا  نذرنا 

يعطون من وقتهم لتحقيق �الأهد�ف �لتي ن�سعى �إليها، �أكيد �لبلد لي�ش 

عمليا  �أ�سهر،  عدة  بعد  نيابية  �إنتخابات  وتنتظرنا  �الأح��و�ل  �أف�سل  يف 

وبالن�سبة �ىل �لو�سع �القت�سادي و�الإمنائي فهو جامد، وعلى �لرغم 

 2017 �لعام  من  �أف�سل   2018 �لعام  يكون  �أن  ناأمل  فاإننا  ذلك  من 

ونحن �سن�ستمر يف م�سريتنا كما بد�أنا و�متنى لكم �لتوفيق كي نحقق 

�إياها  �أهد�فنا معا ونكون على م�ستوى �مل�سوؤولية و�لثقة �لتي منحنا 

�ملقاولون؛ كما �قدر جدً� جناحي بالتزكية كنقيب للمقاولني وهذ� دليل 

للقيام بو�جبي الإجناح قطاع  ثقتهم بي و�نا فخور بذلك ما يدفعني 

�ملقاوالت يف لبنان.

تعيني  عن  �أ�سفرت  �لتي  �لعمل  جل�سة  �حللو  �لنقيب  ت��ر�أ���ش  ثم 

�لنقابة  بعمل  خمت�سة  جل��ان  يف  �ملنت�سبني  وم��ن  �ملجل�ش  من  �أع�ساء 

وهي: 

�ملهند�ش  �ملمثل  �لع�سو  �لعامة  �ل�سالمة  تاأمني  ���رصوط  جلنة   ��

�سارل �ده.

��  جلنة �ملوؤ�رص �ملهند�ش �سارل �ده.

و�ملهند�ش  ك��ريوز  مر�سال  �ل�سيد  مائية   م�ساريع  �سفقات   �����

جوزف �ملعلوف.  

�سكريه  عبدو  �ملهند�ش  �ملياه  عن  و�لتحري  �الآب��ار  حفر  جلنة   ������

و�ل�سيد نقوال �ل�رصوجي.

و�ل�سيد  �ل�رصوجي  نقوال  �ل�سيد  كهربائية  م�ساريع  �سفقات   ������

مر�سال كريوز.

����� ت�سنيف �سفقات �ملباين �ملهند�ش جوزف �ملعلوف و�ل�سيد �يلي 

خوري.

�� طرق و��سغال عامة �ملهند�ش ح�سني �ملو�سوي و�ل�سيد ح�سيب 

�لري�ش.

جوزف  �سكريه،  عبدو  �ملهند�سني   �ملتعهدين  ت�سنيف  جلنة   �����

�ملعلوف وح�سني �ملو�سوي.

جلان قدمية وموجودة:  

�للجنة �لد�ئمة مع نقابة �ملهند�سني: �لنقيب �ملهند�ش مارون �حللو، 

�ملهند�ش عبدو �سكريه و�ملهند�ش ح�سني �ملو�سوي.

�سكريه  عبدو  �ملهند�ش  �ملهند�سني:  نقابة  مع  �لربوتوكول  جلنة 

و�ملهند�ش �سارل �ده.

جلان م�ستحدثة:

جلنة �لتن�سيق مع وز�رة �الأ�سغال: �ل�سيد مر�سال كريوز.

ح�سني  �ملهند�ش  و�الإع��م��ار:  �الإمن���اء  جمل�ش  م��ع  �لتن�سيق  جلنة 

�ملو�سوي.

نقوال  �ل�سيد  و�ل��ب��ل��دي��ات:  �لد�خلية  وز�رة  م��ع  �لتن�سيق  جلنة 

�ل�رصوجي.

جلنة �لتن�سيق مع وز�رة �لطاقة و�ملياه: �ملهند�ش ع�سمت �سعب.

�ملهند�ش عبدو  �لرقابة:  �ملالية و�جهزة  �لتن�سيق مع وز�رة  جلنة 

�سكريه و�ل�سيد �يلي خوري.

و�ل�سيد  �سكريه  ع��ب��دو  �ملهند�ش  �للبناين:  �مل��ق��اول  جملة  جلنة 

حممود مهدي.
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اللجنة املالية يف نقابة املقاولني زارت بيفاين ودياب

زارت اللجنة املالية يف نقابة املقاولني امل�ؤلفة من رئي�س 

اللجنة ايلي خ�ري وع�ض�ي جمل�س الإدارة املهند�س عبدو 

�ضكريــة ومار�ضيل كــروز مدير عــام وزارة املالية الدكت�ر 

الآن بيفــاين، حيــث جــرى عر�س للم�ضــاكل امل�ضــركة بني 

النقابــة ووزارة املالية جلهة تاأمني اإعتمادات لتغطية كلفة 

زيــادة ن�ضــبة ال�رضيبة مــن 10% اىل 11%، وافــاد الدكت�ر 

بيفــاين جلنة النقابة بــاأن ال�زارة �ضت�ضــدر تعميمًا لتاأمني 

الإعتمــادات حتى تغطي كافــة الف�اتر املتبقيــة والتي مل 

ت�ضدر بعد يف كافة الدارات العامة، و�ضيت�ضمن التعميم ما 

يلي:

ـــــــ اإعفــاء الف�اتــر مــن �رضيبــة الـــ 4 بالألــف علــى 

الزيادة التي طراأت والبالغــة 1 %، كما متنت جلنة النقابة 

تعديل طريقــة عمل ق�ضم املعل�ماتيــة لناحية عدم جتميد 

الك�ض�فات ب�ضبب نق�س يف املعل�مات اأو يف ال�ثائق املتعلقة 

ب��ضعية املتعهد وخ�ض��ضًا الت�ضاريح ال�ضابقة ل�رضيبة 

الدخــل اأو البــاب الثــاين اأو ال�رضيبــة على القيمــة امل�ضافة 

والقيمة التاأجرية وغرها...

وقد وعــد بيفاين بدرا�ضــة امل��ض�ع مع ق�ضــم ال�اردات 

 واملعل�ماتيــة خ�ض��ضــًا وان الك�ض�فــات تتاأخــر اأحيانــًا 

 اأكــر من �ضهــر يف بع�س دوائــر وزارة املاليــة، للتحقق من 

�ضحة املعل�مــات واإجــراء عملية الت�ضفيــة، وقد اإقرحت 

�ضــدد  متعهــد  كل  باإعتبــار  يق�ضــي  عمليــًا  حــًا   اللجنــة 

ب�ضكل منتظم يف العــام 2017 بريء الذمة واإجراء التدقيق 

ال�ضنــ�ي ب�ضكل دوري ولي�س عند الت�ضفية لكل ك�ضف على 

حــدى، وبعدما جــرى عر�س لل��ضــع الإقت�ضــادي واملايل 

للمتعهديــن، �ضكــر ال�فــد الدكتــ�ر بيفاين اإ�ضتعــداده حلل 

كافة م�ضــاكل القطاعــات القت�ضادية وخ�ض��ضــًا م�ضاكل 

املقاولني، واتفق�ا على اإبقاء باب احل�ار مفت�حًا للم�ضاركة 

يف اقراح احلل�ل لكل امل�ضتحقات والت�رضيعات املالية. 

يرافقهــا  املاليــة  اللجنــة  زارت  نف�ضــه،  ال�ضيــاق  ويف    

مديــر عام النقابــة الدكت�ر ندمي الأ�ضمر مديــرة ال�رضفيات 

ال�ضيــدة رانيــا دياب  حيــث عر�ضت معهــا م�ضكلــة اإعادة 

 الك�ض�فــات مــن ال�رضفيــات اىل الإدارات الر�ضميــة ب�ضبــب 

اأو ورود بع�ــس  بالك�ض�فــات  املرفقــة  ال�ثائــق  نق�ــس يف 

الأخطاء، ما يــ�ؤدي اىل التاأخر يف �رضفها ول�ضيما تلك التي 

تنتظــر التدوير. فتّم الت��ضل اىل اآلية تق�ضي بح�رض معرفة 

اإ�ضبــاب اإعادتهــا مــع ممثــل نقابــة املقاولني حتــى ير�ضل 

املعل�مــات اىل جميــع املقاولــني لإ�ضتكمــال ال�ثائق خال 

ثاثــة اأيــام من تاريــخ اإ�ضتامهــم املاحظات الــ�اردة من 

مديرية ال�رضف.

ويف ختــام الزيــارة �ضكــرت اللجنة ال�ضيــدة دياب على 

جتاوبهــا مع طلــب ال�فد الــذي �ضي�ؤمن للمقــاول الإ�رضاع 

بقب�ــس الك�ض�فات وفق الآليــة املتبعة يف وزارة املالية على 

ان تعقد اجتماعات لحقــة ملتابعة كافة الق�ضايا امل�ضركة 

ملا فيه م�ضلحة املالية العامة وقطاع املقاولت.

الدكتور االن بيفاين.

لقاء

ت�سحيح

ورد يف عــدد »املقــاول اللبنــاين« رقــم 173 ــــ كان�ن 

»اجلل�ضــة  خــر  �ضمــن   17 ال�ضفحــة  يف  الأول2017، 

اأن ال�ضيــد جــاد عنــر  الإنتخابيــة« يف ال�ضطــر الأخــر 

 ) ال�رضكة العامــة للبناء واإمناء امل�ضاريــع �س.م.م( نال

 يف الإنتخابــات التكميليــة 32 �ض�تــا، علمــا اأن الرقــم 

ال�ضحيــح قــد �ضقــط �ضهــ�اً وهــ� 69 �ض�تــًا، فاإقت�ضى 

الت�ض�يب.


