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«احتياجاتك ،تحدياتنا» من LGB

رعــى بنك لبنان والخليج  LGBاملنتدى اللبناني األول للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي
نظمته وزارة االقتصاد والتجارة في ّ
مجمع "بيال" تحت شعار "احتياجاتك ،تحدياتنا".
خــال املنتدى قــال نائب رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والخليج ،مديره العام سامر عيتاني:
"إن دعم املصرف لهذا املنتدى انطلق من أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد
ّ
ّ
اللبناني ،إذ تشكل  95في املئة من مجمل الشركات العاملة في لبنان ،وتوفر فرص العمل للقسم
ً
األكبر من اللبنانيني ،فضال عن أنها تساهم في التنمية املحلية ،وفــي تشجيع اللبنانيني على
البقاء في بلداتهم ومناطقهم ،مذكرًا بأن بنك لبنان والخليج يسعى من خالل منتجاته وبرامجه
والقروض التي يوفرها ،إلى تأمني التسهيالت الالزمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي
يتيح لها االنطالق واالستمرار".

«بنك مصر لبنان» ...في الدورة

افتتح بنك مصر لبنان ش.م.ل فــرعــه العشرين في
مـنـطـقــة الـ ـ ــدورة ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالــي ب ـح ـضــور وزي ــر
الـسـيــاحــة أواديـ ــس كـيــدانـيــان والـسـفـيــر امل ـصــري في
لـبـنــان نــزيــه ال ـن ـجــاري وامل ــدي ــر ال ـعــام الـتـنـفـيــذي لبنك
مصر لبنان فادي الداعوق وحشد من رجال األعمال
والفاعليات.
خــال الحفل شــدد الــداعــوق على "حــرص بنك مصر
لبنان على التواجد في جميع املناطق اللبنانية وذلك
في إطار خطته التوسعية للوصول إلى كافة شرائح
املجتمع" ،فيما أعــرب السفير املصري من جهته أن
"البنك مــن خــال اسمه يعكس العالقة الخاصة بني
الشعبني املصري واللبناني وعلى صعيد الدولتني"،
م ـش ـي ـرًا إل ــى "أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي يـلـعـبــه ب ـنــك مصر
لبنان فــي دعــم وتعزيز الـعــاقــات املصرية اللبنانية
واالستثمارات بني البلدين".

شركات

«تاتش» تدعم مايكل حداد ...حتى القطب الشمالي

ّ
أعلنت شركة تاتش ،الرائدة في خدمات الهاتف النقال في لبنان ،والتي تديرها مجموعة زين،
دعمها للرياضي املحترف ورائد األعمال مايكل حداد وذلك في رحلته املقبلة التي تحمل عنوان:
"رحلة القطب الشمالي ،رحلة من أجل اإلنسانية" .حيث يتوقع أن يقطع حداد املصاب بشلل في
 %75من جسده ،مسافة  100كلم خالل رحلته في القطب الشمالي ،وذلك بدءًا من نيسان .2018
ويشغل مايكل منصب سفير األم ــم املـتـحــدة ّ
لتغير املـنــاخ ،ولـقــد قــرر خــوض هــذه الــرحـلــة إلى
ال ـق ـط ــب ال ـش ـم ــال ــي ل ــرف ــع م ـس ـتــوى
الوعي حــول ذوبــان القطب الشمالي
املستمر بسبب االحتباس الحراري
العاملي .وسيتعاون مايكل مع فريق
امل ـه ـنــدســن ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
األمـيــركـيــة قـســم ال ـطــب ،للعمل على
تـحـقـيــق تـغـيـيــر ثـ ــوري ف ــي الـهـيـكــل
ال ـخ ــارج ــي ال ـحــالــي الـ ــذي يستعمله
والذي يساعده في حركته.
فــي املناسبة قــال الرئيس التنفيذي
لشركة تاتش السيد أمري غوركان أن مايكل "مثال حي على أن العجز الجسدي ليس إال عقبة
نفسية يمكن التغلب عليها من خالل التفكير الصحيح والنظرة اإليجابية".

سيارات

سيارة الصين األولى ...في لبنان

افتتحت شركة «راس موتور كومباني» ،إحــدى شركات «رسامني غــروب» ،الوكيل الحصري
خاصة ّ
ّ
ّ
التجارية «شــانـغــان» ،صالة عــرض ّ
البحرية
لسيارات «شانغان» عند الواجهة
للعالمة
ألوتوستراد الزلقا.
ّ
األول في حقل صناعة ّ
تعد «شانغان» التي تأسست عام  ،١٨٦٢إحدى قيادات الصف ّ
السيارات
ّ
ً
فــي الـصــن ،مــع امتالكها أص ــوال تبلغ قيمتها  ٦٨مليار يــوان وعــدد موظفني يفوق ال ـ  ٥٠ألف
ّ
ّ
ّ
التجارية األولى واألكثر مبيعًا في السوق الصينية ،كما أنها تحتل
شخص ،وهي تصنف العالمة
ّ
عامليًا على الئحة مصنعي ّ
الرقم ّ ١٣
السيارات.
ّ
في املناسبة قال مدير عام شركة «راس موتور كومباني» إن «جميع موديالت سيارات «شانغان»
ّ
تتميز بتصميم أوروب ــي أنيق وأداء عــال ،حيث ّ
يتم تطوير أنظمة الحركة في مراكز التصميم
ٍ
ّ
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـخ ــاص ــة
ب ــال ـش ــرك ــة ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ال سـ ّـيـمــا
ّ
أن ـ ـهـ ــا ت ــدع ــم ق ـ ّـوتـ ـه ــا ب ـت ـحــال ـفــات
ّ
استراتيجية مع سوزوكي ،فورد،
م ــازدا وبـيـجــو -س ـتــرويــن .ونحن
س ــوف ن ـقـ ّـدم للمستهلك أس ـعــارًا
تـنــافـسـ ّـيــة وكـفــالــة مل ـ ّـدة  5سـنــوات
أو  ١٥٠,٠٠٠ك ــم ،بــاإلضــافــة إلــى
خــدمــات مــا بـعــد الـبـيــع فــي شركة
«راس موتور كومباني»».

 164مليار دوالر احتياطات الغاز
كشفت دراسة أعدها
مصرف «فرنسبنك» عن
قطاع النفط والغاز في
لبنان تحت عنوان «هل
لبنان دولة منتجة للنفط
والغاز؟» ،أنه ً
بناء على
تقديرات جهات دولية
متخصصة ،فإن قيمة
احتياطيات الغاز في لبنان
هي بحدود  164مليار
دوالر ،وقيمة احتياطيات
النفط هي بحدود  90مليار
دوالر للفترة الممتدة بين
عامي  2020و.2039
وهذا يعني أن القيمة
الوسطية إلنتاج الغاز سنويًا
هي بحدود  8.2مليارات
دوالر ،والقيمة ذاتها بالنسبة
إلى النفط  4.5مليارات دوالر
لفترة  20سنة
حجم االحتياطيات
حسب «إدارة معلومات الطاقة» (،)EIA
َّ
تقدر قيمة احتياطيات الغاز في لبنان
ب ـحــدود  163.91مـلـيــار دوالر للفترة
املمتدة بني عامي  2020و .2039كذلك
إن قيمة احتياطيات النفط ّ
املقدرة هي
بحدود  90مليار دوالر للفترة ذاتها.
ووفق تقديرات « ،»Beicip Franlabفإن
إجمالي احتياطيات النفط تراوح بني
 440و 675مـلـيــون بــرمـيــل ،أو بمعدل
ِّ
 557.5مليون برميل .وإذا ُوزع إنتاج
النفط اليومي بالتساوي على امتداد
عشرين عامًا ،فإن إنتاج النفط سيكون
ً
بـحــدود  76,370بــرمـيــا يــومـيــا .وهــذا
ال ــرق ــم ي ـضــع ل ـب ـنــان ف ــي املــرت ـبــة ال ـ ـ 52

ع ــامل ـي ــا (م ـ ــن بـ ــن  102دول ـ ـ ــة مـنـتـجــة
للنفط) ،وفي املرتبة الـ  13إقليميًا وفق
قائمة .CIA
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى احـتـيــاطـيــات الـغــاز
الطبيعي ،فإن شركة «ّ »Spectrum
تقدر
احتياطيات الـغــاز األوف ـشــور بــن -12
 25تــريـلـيــون ق ــدم مـكـعــب ،أو نـحــو 20
تريليون قــدم مكعب .وإذا كــان إنتاج
ال ـغــاز سـيـكــون مـتـســاويــا عـلــى امـتــداد
عشرين عامًا ،فإن إنتاج الغاز السنوي
سيكون بـحــدود تريليون قــدم مكعب.
وهــذا الــرقــم يضع لبنان فــي املرتبة الـ
 30عــاملـيــا واملــرتـبــة الـ ـ  8إقليميًا وفــق
قائمة .CIA
وفـ ـ ــي ظـ ــل هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ــإن امل ـع ــدل
ال ــوس ـط ــي إلنـ ـت ــاج الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا هــو
بحدود  8.2مليارات دوالر ،واملعدل ذاته
بالنسبة إلى النفط  4.5مليارات دوالر.

حسنات

ب ـ ّـي ـن ــت ال ـ ــدراس ـ ــة أن ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـفــط
املحتملة سـيـكــون لـهــا إسـهــام
وال ـغــاز ّ
مـهــم وم ــؤث ــر ف ــي االق ـت ـصــاد اللبناني
واألوضــاع املالية واالجتماعية .وهذه
التقديرات الحتياطيات النفط والغاز
ُ
ســتـسـهــم بــالـتــأكـيــد فــي زيـ ــادة الـنــاتــج
املحلي اإلجمالي للبنان ونموه العام
على امتداد العشرين سنة املشار إليها
أع ـ ــاه .ف ـع ـلــى ص ـع ـيــد امل ــال ـي ــة ال ـعــامــة
للبنان ،مــن املـقـ َّـدر أن ت ــزداد اإلي ــرادات
الـ ـع ــام ــة مـ ــن ج ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ـفــط
والغاز %15 :ضريبة على الدخل%60 ،
رسم ّ
ملكية على إنتاج الغاز ،و%12-5
رسم ّ
ملكية على إنتاج النفط.
وب ـهــذه األرق ـ ــام ،ف ــإن امل ـعــدل الــوسـطــي
امل ـ ـقـ ـ ّـدر إليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز هــو
بحدود  5.7مليارات دوالر على أساس
س ـنــوي لـلـسـنــوات الـعـشــريــن املــذكــورة
آنفًا .وهذه اإليرادات ستعزز مستويات
ُ
اإلي ــرادات العامة وتبقي نسبة العجز
امل ــال ــي إل ــى ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
عند مستويات مقبولة بحدود %5-4
سنويًا .وبــالـتــالــي ،سيكون للحكومة
ق ــدرة أك ـبــر عـلــى الـتـحـكــم بـمـعــدل نمو
الدين العام ،وربما خفض نسبته من
الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي إلــى مــا دون

ّ
سيحل لبنان في المرتبة  30عالميًا في إنتاج الغاز

ُ َ
 ،%100خصوصًا إذا ط ِّبقت إصالحات
مالية تستهدف ضبط اإلن ـفــاق العام
وتحسني اإليرادات العامة .وإذا أخذنا
بــاالعـتـبــار مـيــزان املـعــامــات الـجــاريــة،
ّ
فمن شأن إنتاج النفط والغاز أن يقلل
مستوردات لبنان من هاتني السلعتني،
ّ
مــا يــؤثــر إيـجــابــا فــي تحسني وضعية
هذا امليزان ،حيث يمكن هذا امليزان أن
ّ
يسجل فائضًا ماليًا قد يصل إلى نحو
 %1.5-1مــن الـنــاتــج املحلي اإلجمالي
على امتداد عشرين عامًا.
ك ــذل ــك إن اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
وإنـتــاجـهـمــا سـيـتـطـلـبــان اسـتـثـمــارات
كبيرة من قبل الشركات العاملية .وهذا
ي ـع ـنــي ت ــدف ـق ــات أك ـب ــر لــاس ـت ـث ـمــارات
األج ـن ـب ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،مــا
ي ـح ـ ّـس ــن وض ـع ـي ــة مـ ـي ــزان ال ــرس ــام ـي ــل.
ّ
التحسن املرتقب في وضعية كل
وبهذا
من امليزان الجاري وميزان الرساميل،
ّ
يسجل مـيــزان املــدفــوعــات فوائض
قــد
مالية كبيرة على امتداد عشرين سنة.
ك ــذل ــك إن اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط وإن ـتــاجــه
ف ــي ل ـب ـنــان س ـي ـســاعــده ع ـلــى تخفيف
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـتـ ـل ــوث ع ـب ــر الـ ـتـ ـح ـ ّـول مــن
إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـخــدام الـفـيــول
أوي ــل إلــى إنتاجها بــاسـتـخــدام الـغــاز،

¶ مؤتمر

أطباء و «العودة إلى لبنان»

عقدت جمعية سانت بنداليمون بني  27و 29تموز املنتدى ّ
الطبي
الــدولــي األول بـعـنــوان «ال ـعــودة إلــى لـبـنــان» فــي فـنــدق ريجنسي
ب ــاالس ،أدم ــا وال ــذي طــرح مناهج جــديــدة فــي الـطـ ّـب الـحــديــث من
ّ
املتخصصة تناولت مواضيع
خــال مجموعة مــن املـحــاضــرات
طبية وجــراحـيــة مثل طـ ّـب األط ـفــال ،الصحة العامة والصناعات
ّ
املتعلقة بالصحة.
في املناسبة أشــار رئيس جمعية بنداليمون ،د .إيلي اسطفان،
إلــى أن «ه ــذا املــؤتـمــر يـهــدف ّإلــى الـتــواصــل وإع ــادة الـتــواصــل مع
الالمعني أينما حلوا فنستفيد من خبراتهم العلمية
اللبنانيني ّ
الكبيرة ونتعلم منهم».

¶ معرض

«فالشباك» ...ملتقى المصممين
اللبنانيين في برمانا

شهدت منطقة ّ
برمانا هــذا الصيف افتتاح «فالشباك ،»2017
ّ
للمرة الثالثة على التوالي ،في فندق برنتانيا باالس ،من  27وحتى
 30تموز ،حيث عرض حوالى  50مصممًا من مختلف امليادين
أحدث ابتكاراتهم.
إلــى جــانــب املــوضــة ،سنح «فــاشـبــاك» آلالف املـشــاركــن فرصة
ّ
التجول بــن األكـشــاك وت ـ ّ
ّ
ـذوق املــأكــوالت املحضرة مــن ِقبل عدد
كبير من املطاعم ،فيما استمع ّ
محبو املوسيقى إلى األنغام التي
عزفتها فرق مشهورة.

واملـعــرض من تنظيم  ،In Actions Eventsالشركة الــرائــدة في
تنظيم امل ـع ــارض فــي لـبـنــان وال ـتــي ت ـهــدف بـحـســب مؤسستها
سينتيا وردة بــوخــاطــر «إل ــى الـتـســويــق للمصممني اللبنانيني
ومـســاعــدتـهــم عـلــى ع ــرض أع ـمــال ـهــم ،مـ ّ
ـوس ـعــن ان ـت ـشــارهــم في
األسواق املحلية والعاملية».

¶ منازل ذكية

أجهزة منزلية ذكية من إل جي

أعلنت شركة «إل جي إلكترونيكس» أخيرًا عن سلسلة من األجهزة
املنزلية الذكية التي تتوافق مع املساعد املنزلي الصوتي الذكي من
غوغل على أجـهــزة  ،Google Homeوالـتــي تضم مجموعة من
األجهزة الذكية الفاخرة ،بما فيها خط منتجات LG Signature

