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50 Shades of
رفيق الحريري

وليد جنبالط

ابنه تيمور جنبالط

م ـق ــارن ــة ب ـس ــائ ــر ال ـس ـيــاس ـيــن،
يـ ـ ـب ـ ــدو واض ـ ـ ـحـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـس ـج ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري أن ال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط ه ــو األج ـ ـ ــرأ لـنــاحـيــة
تسجيل الشركات باسمه وعدم
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى وكـ ـ ــاء جــانـبـيــن
أو شــركــات مسجلة فــي إحــدى
الجزر البعيدة .وهو:

¶ املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة
لشركة «الشويفات للغاز» ،التي تعنى
بتجهيز الغاز السائل وبيعه واالتجار
به وصناعة وتجارة االجهزة واالدوات
الالزمة الستعمال الغاز السائل بيتيًا
وصناعيًا.
مـحــامـيــة الـشــركــة هــا فــرنـجـيــة ،إبنة
النائب السابق سمير فرنجية.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة غاز لبنان ،علمًا أن املساهمني
األربـ ـ ـع ـ ــة األك ـ ـبـ ــر فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـش ــرك ــة
مجهولو الهوية بالكامل ،واحدة منهم
إسمها بندر أوفرسيز انك.
م ـح ــام ـي ــة الـ ـش ــرك ــة ه ـن ــا أيـ ـض ــا هــا
فرنجية ،إبـنــة الـنــائــب الـســابــق سمير
فرنجية.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة البقاع
للغاز.
¶ ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
لـيـفــانــت اويـ ــل ال ـتــي تـتـعــاطــى «ت ـجــارة
واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع
البترول ومشتقاته».
¶ مؤسس ومساهم وعضو مجلس
إدارة فــي شــركــة ليفانت ب ــاس التي
تعنى بــاسـتـيــراد االسـفـلــت وتخزينه
وتصنيعه وتسويقه.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة عني سعادة للغاز.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز
 صيداكو.¶ عضو مجلس إدارة في شركة إيكو
بــاركــس هولدينغ التي ي ــرأس مجلس
إدارتها رياض األسعد.

• رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ال
جي بي هولدينغ املساهمة الرئيسية
وع ـضــو مـجـلــس اإلدارة فــي شركة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات اإلسـ ـمـ ـن ــت .ع ـل ـمــا أن
الوزير السابق نقوال نحاس ،املقرب
من الرئيس نجيب ميقاتي ،مساهم
وعضو مجلس إدارة في «استثمارات
اإلسمنت» أيضًا.
• شريك رئيسي مع املاركيز ميشال
دي ب ـس ـت ــرس فـ ــي ش ــرك ــة «ش ــات ــو
كفريا».
• رئيس مجلس إدارة شركة سبلني.
هــو يملك  %20مــن أسـهــم الشركة
الـتــي تـكــاد تحتكر صناعة وتــوزيــع
اإلسمنت فــي لبنان %20 .مــن هذه
الشركة للرئيس سعد الحريري%8 ،
ملجموعة رجال أعمال ومستثمرين.
و %52لشركة برتغالية.
• مساهم فــي شــركــة «أميكو غــاز»
التي تتعاطى كافة ومختلف أعمال
صـ ـن ــاع ــة وت ـ ـج ـ ــارة الـ ـ ـغ ـ ــاز امل ـس ـيــل
استيرادًا وتصديرًا وتخزينًا وتعبئة
وتوزيعًا.
• عضو مجلس إدارة شركة كوجيه
غاز.
• شريك رئيسي في شركة كسارات
سبلني التي تتعاطى ،وفقًا لسجلها
ال ـت ـج ــاري ،أع ـم ــال امل ـقــالــع الطبيعية
واسـتـثـمــارهــا واس ـت ـخــراج وتصنيع
البحص على اخـتــاف انــواعــه وبيع

هذا االنتاج وتوزيعه في كافة االراضي
اللبنانية.
• رئيس مجلس إدارة شركة كوجيكو
املعنية باستيراد:
االسـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت وت ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــه وت ـص ـن ـي ـع ــه
وتسويقه،
وكــافــة ان ــواع امل ــواد البترولية والــزيــوت
وال ـ ـش ـ ـح ـ ــوم وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة
ومشتقاتها.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة خلدة
للبحر واالن ـم ــاء املتخصصة ب ــإدارة
واستثمار املشاريع السياحية وأعمال
التفريغ والتحميل والتخزين والنقل
والشحن والتجارة واملالحة البحرية.
شــري ـكــه ف ــي ال ـشــركــة ال ـنــائــب م ــروان
حمادة.
• مؤسس وشريك رئيسي في شركة

الــوكــالــة الـبـحــريــة ال ـتــي تـعـنــى بالقيام
بــأع ـمــال ال ــوك ــال ــة ال ـب ـحــريــة وال ـت ـجــارة
واسـتـثـمــار الـسـفــن والـنـقــل والشحن
والتفريغ والتحميل والتستيف.
• رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات
البحرية (سيسكو).
• مؤسس شركة الجبل للهندسة التي
تعنى ،وفق سجلها التجاري ،بأعمال
املـقــاوالت والتعهدات املتعلقة بالطرق
واملباني.
• رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة
لإلنماء.
• املـ ـس ــاه ــم الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد «ال ـش ــرك ــة
اللبنانية للطاقة هــولــدنــغ» فــي شركة
ليفانت اويـ ــل ،الـتــي تتعاطى «تـجــارة
واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع
البترول ومشتقاته».

• م ـس ــاه ــم ف ــي ش ــرك ــة كــومــودي ـتــي
اس ــوش ـي ــات ــس ش.م.ل الـ ـت ــي يـتــركــز
نشاطها وفــق السجل الـتـجــاري على
ادارة م ـحــافــظ ال ـق ـيــم املــال ـيــة وتـقــديــم
مختلف الخدمات املالية.
• رئيس مجلس إدارة شركة الوطى
العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة وادي أبو
يوسف للسياحة والبناء واإلعمار.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة اوديــو
ف ـيــزول لــانـتــاج واالرس ـ ــال االعــامــي
التلفزيوني.
ّ
امليقاتي السابق نقوال
علمًا أن الوزير
نحاس مساهم في هذه الشركة أيضًا.
• مـســاهــم رئـيـســي وع ـضــو مجلس
إدارة فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة Global Oil
.Company Holding

زوجته نورا جنبالط
¶ رئيسة مهرجانات بيت الدين الدولية
التي تنظم مهرجانات سنوية برعاية
وزارة السياحة وعــدة مساهمني ،لكن
املهرجان يوحي بــأن البيك تكبد من
جيبه كل املصاريف.

