
2017التقرير السنوي للعام 

ارة نقابة مقاويلادجملس 

الأشغال العامة والبناء 

اللبنانية 



اإلفتـتــاحية

النشيد الوطني اللبناني

 الترحيب وجدول أعمـال كلمة
جلســة الجمعية العمومية



 ةالنقابنشاطات المجلس لتحقيق أهداف



ةلقاء رئيس الجمهوري

الشروطدفتر 
واألحكام العامة

ف تصنيمرسوم 
المتعهدين

ة هيئتفعيل 
التصنيف

تنظيممرسوم 
مهنة المقاولة

تسديد 
مستحقات 
المقاولين



مذكرة 
رئيس 

الجمهورية

تفعيل 

قطاع 

المقاوالت

تحديث 
البنى 
التحتية

المشاركة

في اعمار 

سوريا 

والعراق
السالمة 

العامة



 لجنة المال والموازنةلقـاء رئيس

ن جدولة مستحقات المتعهدي
2017بدءا من موازنة عام 

2018حتى 





 المهجرينوزارة

المهندسالعميد: رئيس الصندوق

نقوال الهبر

الصندوقمعالعالقةالمقاولينمطالب



 العامة والنقل األشغالوزارة

مذكرة 
الرئيس

مستحقات 
المتعهدين 
وفروقات 
األسعار

حقوق 
وواجبات 
الوزارة 

والمتعهدين

تكرار طلب 
دعم 

مرسوم 
تنظيم مهنة 

المقاولة



اد وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفس

مذكرة 
الرئيس

حقوق 
وواجبات 
الوزارة 

والمتعهدين

معالجة 
اشكاليات 

ادارة 
المناقصات 
والتشديد 

تطبيق على 
مبادئ 

المنافسة 
والشفافية 
والمساواة



وزارة الطاقة والمياه

معالجة مشاكل 

المتعهدين لدى 

الوزارة

توحيد وتسهيل 

طلب 

المستندات 

المطلوبة 

للمناقصات

تكليف 

استشاري 

لمراقبة 

المشاريع 

الكبرى

توحيد سعر 

اإلدارة



وزارة الصناعة

ترك الحرية للمقاول 

المنتسب الى النقابة 

على اجازة بالحصول 

الترابيعاستيراد 

والسقاطات الصخرية

ين التنسيق ما ب

الوزارة 

والنقابة



 رئاسة الحكومة وهيئة التصنيف

مشاريع الحكومة التي

يتم التحضير لها 

Capital 

Investement

Program

مشاريع 
تطوير 

وتحديث 
شبكات 

(  A Z)الطرق 
(LENOR)

قابة لقاء مع المستشار فادي فواز في الن
حول





ان اتحاد نقابتي المهندسين في لبن

متابعة تطبيق 
ك البروتوكول المشتر 

النقابتينبين 



 اللبنانيةاإلقتصاديةالهيئات

ون تنسيق وتعا

مشترك



 ت غرفة التجارة والصناعة في بيرو
وجبل لبنان 

ع تنسيق التعاون م
مقاولين من دول 

–روسيا )خارجية 
–ارمينيا–قبرص 
–ايران –مصر 
–اليونان –سوريا 

منظمة –األردن 
–األمم المتحدة 

منظمة العمل 
الدولية 

…UNICEF.)



معارض لبنانية ومجالس

مشاركة في 
بروجكتمعرض 
2017ليبانون



مشاركة في 

الملتقى 

–اإلقتصادي

اللبناني 

القبرصي

معارض لبنانية ومجالس



مشاركة في 

معرض 

في البنّـائـين

عاليه

معارض لبنانية ومجالس



مشاركة النقابة 
كعضو في ندوات 

المجلس 
اإلقتصادي

واإلجتماعي

معارض لبنانية ومجالس



مشاركة في
مجلس 
ن الشراكة بي

القطاعين 
العام 
والخاص

معارض لبنانية ومجالس



 اتحاد المصارف العربية واتحاد
العربالمقاولين 

مشاركة في مؤتمرات
تخص القطاع





بنك المعلومات

تأمين المعلومات 
األشغال العامةلوزراة

حول مؤشرات 
INSEE

لوائح تيويم
المتعهدين

تزويد مجلة 
المقاول 

بالمعلومات 
والمؤشرات 
اإلقتصادية

التمهيد لطبع 
دليل المقاول

خدمات الموقع 
اإللكتروني



مجلة المقاول

اإلعالمي الوجه 
للنقابة

دعم المقاولين 
لها

المواظبة على 
صدورها مرة كل

شهرين



 اإلستشفائيصندوق التعاضد

ي سهولة التعامل ف
استقبال المرضى
المنتسبين الى 

.الصندوق

ت تطور في تغطية الحاال
ادةاإلستفالمرضية وفي 

من مركزي السمع 
والبصر في الحازمية 

.والنبطية

عاما 17مضى 
.على تأسيسه




