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مصارف

طريق حرير لبنان والصين ...وسوريا بينهما
منذ أن أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة "حزام طريق الحرير االقتصادي"
ع ــام  2013بـهــدف تفعيل وتـطــويــر الـعــاقــات الــدولـيــة والتنمية فــي منطقة أوراس ـيــا
ومجموعة فرنسبنك تنشط لتعزيز موقع لبنان على هذا الطريق كي ال تضيع عليه
الفرص الهائلة التي ستوفرها هذه املبادرة.
ً
فــي هــذا اإلط ــار واسـتـكـمــاال للنشاطات املتواصلة الـتــي دأب ــت على تنظيمها لتفعيل
التعاون اللبناني-الصيني أثمر الدولية مؤتمر "حــزام واحــد وطريق واحــد في لبنان:
مؤتمر طريق الحرير" الذي نظمته املجموعة يوم الخميس  6نيسان املنصرم في مبنى
عدنان القصار لالقتصاد العربي عن توقيع ثالث اتفاقيات تعاون بني الجهات اللبنانية
والعربية والصينية هي :اتفاقية تعاون بني اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير ،واتفاقية تعاون بني اتحاد الغرف
العربية وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير ،واتفاقية تعاون بني مجلس بلدية بيروت
وتحالفات األمم املتحدة لطريق الحرير القارية والبحرية.
وعلى أهمية موقع لبنان على طريق الحرير التي يفترض أن تربط  62بلدًا يبلغ إجمالي
ناتجها املحلي  %55من إجمالي املجموع العاملي ،وتمتلك  %70من مجموع سكان
العالم و %75مــن م ــوارد الطاقة املعروفة فــي العالم ،تأتي األزم ــة السورية لتزيد من
أهمية لبنان في املستقبل حني تنتهي مفاعيل الكارثة السورية وتبدأ مرحلة اإلعمار.
وهــو مــا أش ــار إلـيــه رئـيــس مجلس إدارة فرنسبنك عــدنــان القصار فــي كلمته حيث
دعا املستثمرين الصينيني "لالستفادة من موقع لبنان االستراتيجي نظرًا إلى الدور

املرتقب واملتوقع من الصني في مساهمتها بإعادة إعمار سوريا والعراق" .مشيرًا إلى
أن الشركات الصينية "ستستفيد من الشراكات واملشاريع التي ستعقد مع الشركات
اللبنانية خاصة وأن للبنان الكثير ليقدمه للصينيني من حيث تسهيل املعامالت وحرية
نقل األموال ،إضافة إلى موارده البشرية".
يذكر أن املؤتمر الــذي عقد برعاية وحـضــور رئيس مجلس ال ــوزراء سعد الحريري
حضره أيضًا رئيس غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية لو جيان تشونغ وممثلون عن
هيئات القطاعني العام والخاص الصينية واللبنانية ونائب رئيس مجموعة فرنسبنك
عادل القصار .كما تخلل املؤتمر تكريم عدنان القصار كرئيس فخري لغرفة طريق
الحرير للتجارة الدولي.

توزيع أرباح بنك لبنان والمهجر
وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية ملساهمي بنك لبنان واملهجر ش م ل خالل
اجتماعها بتاريخ  2017/4/7على حسابات املصرف لعام  ،2016كما وافقت على
توزيع عائدات وأنصبة أربــاح بمبلغ إجمالي وقــدره  343,262,708ليرة لبنانية على
الشكل التالي 0,70 :دوالر أميركي للسهم الواحد لحملة األسهم التفضيلية فئة 2011
و 1500ليرة لبنانية للسهم الواحد لحملة األسهم العادية.
أمــا املبالغ التي ستدفع بعد حسم ضريبة الـتــوزيــع بمعدل  %5تبلغ 0,665 :دوالر
أميركي للسهم الواحد لحملة األسهم التفضيلية فئة  2011و 1425ليرة لبنانية للسهم
الواحد لحملة األسهم العادية.
ُ
تدفع العائدات وأنصبة األرباح بواسطة شركة ميدكلير اعتبارًا من تاريخ 2017/4/12
َ
لحملة األسهم التفضيلية واعتبارًا من تاريخ  2017/4/13لحملة األسهم العادية وفق
قيود شركة ميدكلير بتاريخ .)Record Date( 2017/4/12
أما بالنسبة إلى حملة شهادات اإليــداع العمومية  BLOM GDRفإن أنصبة األربــاح
العائدة لها من املتوقع أن يسددها  BANK OF NEW YORK MELLONاعتبارًا
من تاريخ .2017/4/26

ورشة عمل من  BLCلدعم الـ SME
نظم  BLC Bankورشة عمل هي األولى من
نوعها تحت عنوان" :املؤسسات الصغيرة
وامل ـت ــوس ـط ــة  :٢٠١٧ن ـمــو وط ـن ــي وتــوســع
عاملي" ،شارك فيها عدد من االختصاصيني
ومـمـثـلــون ألكـثــر مــن  200مــؤسـســة وذلــك
بـهــدف تشجيع هــذه املــؤسـســات ولتجديد
التزام املصرف بالوقوف إلى جانبها.
وقد تطرق نائب رئيس مجلس االدارة املدير
ال ـعــام للمصرف نــديــم الـقـصــار إل ــى عالقة
 BLC Bankمع الـ  SMEفي لبنان .مشيرًا إلى أن "انعقاد املؤتمر يتزامن مع مرور
عشر سنوات على إطالق البنك استراتيجيته لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،
الفتًا إلى أن املصرف كان أول من بادر إلى مثل هذه االستراتيجية" .كما أوضح القصار
أنه وعلى الرغم من أن "هذه املؤسسات تمثل  ٩٥في املئة من السوق ،ال تزال املصارف
تــولــي األهمية للمؤسسات الكبرى الـتــي ال تمثل أكـثــر مــن ال ـ  ٥فــي املـئــة الباقية ،ألن
حجم التسليفات لهذه املؤسسات أكبر .وهذا األمر يجعل املصارف تعتقد أن الجهد
مجد أكثر ،ألن امل ــردود على التسليفات الكبيرة
املـبــذول لتمويل املؤسسات الكبرى ٍ
أفضل .مؤكدًا "أننا آلينا على أنفسنا أن نولي هذه املؤسسات الدعم الكامل حتى نكون
مصرفها املفضل ألنها تمثل مؤسسات املستقبل الكبرى".

«أمازون» وصلت
ماذا عن مستقبل الشركات الصغيرة؟
رضا صوايا
أن تـسـتـحــوذ شــركــة «أم ـ ــازون» الـتــي تعد
أك ـب ــر سـ ــوق إل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم على
شركة «سوق .كوم» اإلماراتية ،أكبر موقع
لتجارة التجزئة عبر اإلنترنت في الشرق
األوس ــط خبر فــي حــد ذات ــه ،يكفي ملعرفة
م ــدى ت ـطــور ق ـطــاع ال ـت ـســوق اإلل ـك ـتــرونــي
ف ــي املـنـطـقــة واإلم ـك ــان ـي ــات ال ـهــائ ـلــة الـتــي
يختزنها لكن ،بعيدًا عن البديهيات تطرح
الصفقة أسئلة جدية قد يكون ال يزال من
املـبـكــر ال ـحــديــث عـنـهــا ،إال أن ـهــا أســاسـيــة
مل ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـش ــراف مـسـتـقـبــل ال ـت ـج ــارة
اإللـكـتــرونـيــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط عمومًا
وامل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة خ ـصــوصــا ،وت ـحــدي ـدًا
فــي مــا يتعلق بـقــدرة بقية الـشــركــات على
الصمود في وجه العمالق القادم وكيفية
تعاطي املنافسني األصغر حجمًا مع هذا
التحدي الجديد
ت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن ح ـج ــم س ــوق
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة فــي الـعــالــم العربي
يـقــدر بـحــوالــى  15مليار دوالر ،وهــو رقم
مرشح للصعود ليتخطى حدود  20مليار
دوالر عام  2020مع نسبة نمو سنوي تقدر
بنحو  .%30فكيف سيؤثر مجيء أمازون
على املستهلكني و"ثقافتهم" اإللكترونية،
وعلى باقي منصات التجارة اإللكترونية؟

حدث إيجابي
ت ـل ـت ـقــي آراء الـ ـخـ ـب ــراء ع ـل ــى ت ــرج ـي ــح كـفــة
اإليجابيات على السلبيات في استحواذ
"امـ ـ ـ ــازون" ع ـلــى "س ـ ــوق .ك ـ ــوم" .ي ــرى نــائــب
الــرئ ـيــس ل ــدى ب ــوز أل ــن هــامـلـتــون الـشــرق
األوسط داني كرم أن "أهمية دخول أمازون
إل ــى املنطقة اسـتــراتـيـجـيــة وبـعـيــدة املــدى
ك ــون س ــوق ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ــن األس ــرع
ن ـم ـوًا ف ــي ال ـعــالــم ،وه ــو س ــوق واع ــد لــديــه
قــواعــد صلبة لــاسـتـمــرار والـتـطــور ،وهو
ما بدأ يظهر جليًا لدى الشركات العاملية
الضخمة".
مــن جهة أخ ــرى ،مـجــرد اســم شــركــة رائــدة
ع ــامل ـي ــا ك ـ ـ ـ ــ"أمـ ـ ـ ــازون" ك ـف ـي ــل فـ ــي حـ ــد ذاتـ ــه
بـتـبــديــد الـكـثـيــر مــن م ـخــاوف املستهلكني
من التسوق اإللكتروني .فوفقًا للخبير في
مجال التجارة اإللكترونية كريم صيقلي
"س ـت ـســاهــم أم ـ ـ ــازون ف ــي إضـ ـف ــاء صــدقـيــة

أكبر على السوق اإللكتروني في املنطقة،
وت ـع ــزز م ــن ال ـخ ـبــرات ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،ما
سينعكس إيـجــابــا على الـقـطــاع كـكــل ،من
مستهلكني وشركات ناشئة ويترجم نموًا
الفتًا في املستقبل".

دمج واستحواذ
م ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن ي ـط ــرح دخ ـ ــول مـنــافــس
بـحـجــم وخ ـبــرة "أمـ ـ ــازون" وسـمـعـتـهــا إلــى
أي س ــوق تـحــديــا جــديــا لبقية املنافسني،
فـكـيــف إذا ك ــان ال ـس ــوق ال يـ ــزال ف ــي طــور
النمو وينقصه الكثير ليصل إلــى مراتب
األسواق األوروبية واآلسيوية واألميركية
فــي مجال التجارة اإللكترونية ،مــا يعزز
املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن ه ـي ـم ـن ــة شـ ـب ــه م ـط ـل ـق ــة قــد
يستفيد منها عمالق التجزئة القادم من
وراء األطلسي؟
ال ينفي الـخـبــراء أن املنافسة لــن تكون
سـهـلــة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة .لكن
ال ـص ــورة لـيـســت ب ـهــذه الـسـلـبـيــة .تكفي

ستؤدي المنافسة إلى
حصول عمليات دمج بين
الشركات في المنطقة

فـ ـق ــط إج ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع ال ـ ـظـ ــروف
الجديدة والتكيف معها.
يشير الرئيس التنفيذي ملوقع "نيل وفرات.
كوم" ،أكبر موقع كتب عربي على اإلنترنت،
صـ ــاح شـ ـب ــارو إلـ ــى أن "أم ـ ـ ـ ــازون" ليست
"بعبعًا قــادرًا على ابتالع باقي املنافسني
وإقصائهم بالسهولة التي نتوقع" ،الفتًا
الى أن الشركة "دخلت السوقني الصينية
والهندية ،ومــع هــذا لــم تنجح فــي إقصاء
شــركــة  Alibabaالـصـيـنـيــة ع ــن ال ـص ــدارة.
لذلك ،أمازون وإن كانت منافسًا مهمًا ،إال
أنها ليست بخطر فتاك متى علمت باقي
الشركات كيف تشتغل".
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ــوض ــح كـ ــرم أن عـلــى
الشركات الصغيرة كي تتمكن من منافسة
"أم ــازون" أن "تـقــدم شيئًا مختلفًا كليًا أو
تقديم خدمات مميزة جدًا ليس فقط على
صعيد األونــايــن ،لكن من خــال التجربة
ككل .فالتجربة ال تبدأ مــن لحظة الشراء
ودخ ــول املــوقــع ،بــل مــن لحظة يـبــدأ فيها
املستهلك بالتفكير".
إضافة إلــى ما تقدم ،يقول نائب الرئيس
لدى بوز ألن هاملتون الشرق األوســط إن
"دخول أمازون إلى السوق سيساعد باقي
الـشــركــات على تطوير نفسها وأعمالها،
إذ إن نجاحها يمكن أن يشجع شــركــات
ضخمة أخرى على االستحواذ عليها" .وال
يستبعد أن ت ــؤدي املنافسة إلــى حصول
"عمليات دمــج بني الشركات في املنطقة"،
مع تشديده على أن يكون الدمج "مدروسًا
ومتناغمًا وذا رؤية واضحة".

قطاع خاص
مرسيدس تنضم
ّإلى أسطول MEA

وق ـعــت شــركــة ت .غــرغــور وأوالده ،الــوكـيــل الـحـصــري والــوحـيــد
ل ـس ـي ــارات مــرس ـيــدس-ب ـنــز ف ــي ل ـب ـنــان ،وش ــرك ــة ط ـي ــران الـشــرق
األوسط اتفاقًا إلضافة مركبات مرسيدس-بنز سيتان الجديدة
إل ــى أسـطــولـهــا .وتـمـكـنــت مــرسـيــدس-بـنــز مــن تلبية احـتـيــاجــات
ط ـي ــران ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ــن امل ــرك ـب ــات ال ـف ــاخ ــرة إل ــى املــرك ـبــات
التجارية الخفيفة ،بــاإلضــافــة إلــى الشاحنات املتوسطة الحجم
ّ
واملتينة .وكجزء من تعاونهما على املدى الطويل ،ستوفر شركة
ت .غرغور وأوالده لطيران الشرق األوســط ضمانًا طويل األمد،
باإلضافة إلى سيارات مرسيدس-بنز املثالية .كما سيقوم فريق
خدمات ما بعد البيع بالكشف على الشاحنات وصيانتها بانتظام
ّ
ّ
يتمتع دائمًا بأداء ّ
مثالي.
تقني
لضمان ّأن األسطول
وتتميز سيارة سيتان بتنوع استخدامها ،وقدرتها على التكيف،

إضافة إلى مزايا القيادة الديناميكية ،وخفة الحركة ،واالستعمال
العملي مــا يشكل مزيجًا يجمع بــن البنية الـقـ ّ
ـويــة ،والتصميم
املثالي.

دراجات هوائية
في جبيل برعاية IBL

وبتمويل
أطلقت شــركــة Bike for All - Tamer Holding
ٍ
من أنتركونتيننتال بنك لبنان ش.م.ل .يــوم الخميس  6نيسان
املـنـصــرم ،مـشــروع الــدراجــات العامة فــي جبيل الــذي يهدف إلى
صحية ومـفـيــدة للبيئة على ّ
ّ
حد
تــزويــد املــواطـنــن بطريقة نقل
سواء.
يأخذ هــذا املـشــروع بعني االعتبار سالمة املــواطــن ،حيث سيتم
إنشاء ممر مغلق مخصص لركوب الدراجات الهوائية .فقد عملت
الشركة على دراســة املـمــرات الخاصة التي ستسير عليها هذه
الدراجات ،التي ستكون بعرض  80سنتيمترًا ،ما سيخفف من
آن معًا.
زحمة السير ويساهم في الحفاظ ّعلى البيئة في ٍ
محطات لتغطية الطرقات الحيويةّ
وقد وضعت بلدية جبيل ست
في املدينة بتمويل ودعم من مصرف.IBL BANK

البلمند ...لمواجهة الظروف
الدقيقة
ّ

شدد البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكية وسائر
املـشــرق لـلــروم األرث ــوذك ــس ،خــال تــرؤســه مجلس أمـنــاء جامعة

