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اقت�صاد
تحرك «بيال»
وفد من الهيئات �أطلع خليل على �أهداف
ّ

حكي �سوري

الهيئات و«العمالي» والمجتمع المدني يطلقون اليوم
«نداء  25حزيران»� :أوقفوا االنتحار الجماعي

الفكر بين الهدر ...والفقر!
} د .سمير صارم
في حياتنا اليوم الكثير من هدر الفكر ...والكثير
من فكر الهدر ...وفي حياتنا أيضا ً الكثير من فقر
الفكر ...والكثير كذلك من فكر الفقر!
وال��ف��ك��ر ال��ج��يّ��د يمكن أن ي��ه��دره ف��ك��ر متخلّف!
والكثير من الشخصيات اإلداري���ة في مؤسساتنا
العامة تحمل فكرا ً مهمته األولى هدر ك ّل فكر جيد ما
دام صاحبه لم يقل إنّ فكره هذا جاء بتوجيه من هذه
الشخصية اإلدارية أو تلك!
كما نعاني في الكثير من مؤسساتنا من فقر الفكر
ال��ذي يمكن أن يصدر عن شخصيات مسؤولة في
تلك المؤسسات ،ف��ي حين أن ف��ك��را ً متميّزا ً يمكن
أي موقع إداري
أن يصدر عن شخصيات ليس لها ّ
فيها!
ب��ال��ت��ال��ي ف���ه���در ال��ف��ك��ر ل���ه م��ك��ان��ه ال����واس����ع في
مؤسساتنا!
وف��ك��ر ال��ه��در يحظى ب��م��واق��ع ق���ادرة على اتخاذ
القرار...
وفقر الفكر نراه ونعايشه في جهات ومؤسسات
حكومية متعددة!
أما فكر الفقر فال أحد يستمع إليه ألنه لم يصدر
عن شخصيات لها وزنها االقتصادي أو االجتماعي
أو اإلداري!
ومن هذا المنظور القائم نجد حيث اتجهنا فكرا ً
يهدره الفكر المسيطر ،وفكرا ً ال يظهر بفعل الفقر!
واستنادا ً إلى هذا الذي نجده يمكن تفسير الكثير
م��ن الفشل اإلداري ،أو اإلن��ت��اج��ي أو الخدمي في
العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا العامة! كما يمكن
تفسير ب��ق��اء ك��� ّل ال��ط��م��وح��ات واألح��ل��ام ،حبيسة
التصريحات والخطابات التي لم تستطع حتى اآلن
أي قطاع له صلة بحياة الناس
تحقيق ما نأمله في ّ
وسكنهم وعملهم ومعيشتهم!! وبقينا حتى اآلن
ننشد التغيير والتطوير واإلصالح ،وبقيت الفجوة

كبيرة بين ما نطمح إليه ،وما هو متحقق حتى اآلن،
وبالتأكيد الفجوة ستزداد اتساعا ً وعمقا ً إذا استم ّر
مثل ه��ذا األم���ر على ح��ال��ه م��ن ه��در للفكر المتقدّم
يهدره أصحاب الفكر المسيطر ،ومن سيادة للفكر
الفقير الذي يلغي فكر ك ّل فقير!
إن��ن��ا وم��ن��ذ س��ن��وات ن��ط��رح ش��ع��ارات م��ث��ل فريق
العمل الواحد ،والعمل المؤسساتي ،واحترام حق
االختالف ،ويطلع علينا بعض مسؤولينا اإلداريين
بأقوال ،فك ّل من شاور اآلخرين شاركهم عقولهم،
وأنّ رأي��ك خاطئ يحتمل ال��ص��واب ،ورأي��ي صائب
يحتمل الخطأ وال���رأي وال���رأي اآلخ���ر ...إل��خ ،لكننا
في مختلف االجتماعات نالحظ أنّ الجميع -غالباً-
يمالئ رئيس الجلسة وزيرا ً أم مديرا ً عاماً ،والجميع
يمتدح أفكار رئيس الجلسة ولو كانت من فئة فكر
الهدر ألنه يريد مصالحه ،كذلك وفي مختلف الجهات
والمؤسسات نالحظ أنّ اإلدارات العليا فيها تعادي
ك ّل صاحب رأي مختلف ،وك ّل صاحب فكر متن ّور،
ألنها ت��رى أنّ األخ��ذ ب��رأي��ه أو أف��ك��اره ومقترحاته
انتقاص من مفهوميات هذه اإلدارات!
لذلك ومرة أخرى نستم ّر نراوح ،والمراوحة في
المكان في هذا الزمن ال وصف لها إال بأنها تراجع
ما دام العالم يتقدّم باتجاه تحقيق إنجازات سريعة
لن يكون سهالً اللحاق بها طالما استم ّرت عقليتنا
كذلك ،تهدر الفكر ،ويسيطر عليها فقر الفكر...
فلنفتح األبواب والعقول أمام فكر ك ّل من يستطيع
أن يقدّم فكرا ً جيدا ً مهما ك��ان موقعه الوظيفي أو
االقتصادي أو االجتماعي.
ول��ن��ن��ت��ه م���ن ح��ال��ة ه����در ال��ف��ك��ر ال��ت��ي ي��ق��وم بها
ك��ث��ي��رون ف��ي م��وق��ع المسؤولية اإلداري����ة والقرار
الحكومي حفاظا ً على مواقعهم ومكانتهم في عيون
مرؤوسيهم أو األدنى منهم مرتبة وظيفية.
إننا بحاجة إلى فكر ُيعلي الفكر اآلخر ويقدّره!
وإلى فكر يغني الفكر اآلخر ويثريه...
فهل نفعل؟!

جال على م�صانع البقاع الغربي وزحلة

حكيم :نعمل لحماية الإنتاج الوطني
جال وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم يرافقه النائب ايلي ماروني
على مصانع البقاع الغربي وزحلة
والمريجات.
وشملت ال��ج��ول��ة مصنع «أل��ب��ان
واجبان جابر جابر» في المريجات،
مصنع «البوبينز» ف��ي المنصورة
ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي« ،السوموبالست
الرحاب» ،مصنع عصير «جونيت» في
زحلة« ،الماستر شيبس» في الفرزل
و«التنمية» في أبلح.
وش��دّد حكيم على أهمية الزيارة
«التي تأتي في سياق ميداني اقتصادي
لمنطقة البقاع وزحلة لتفقد المصانع
بهدف دعم النشاط االقتصادي الذي
يمثل ما نسبته  45الى  50في المئة
من االقتصاد اللبناني».
وقال« :هذه الزيارة هي الثالثة وفي
ك ّل مرة نرى شيئا ً جديدا ً في مصانع
البقاع التي تعتبر من أه ّم المصانع
في المنطقة ،وهي تعمل بجودة عالية
وطريقة عمل وإدارة مرموقة ونحن
فخورون بصناعتنا وجودتها».
اضاف« :شملت الزيارة مؤسسات
صناعية ومناطق زراعية في البقاع
وزح��ل��ة ،وه��ي م��ن ال��رك��ائ��ز المهمة

الموسع ال��ذي يُعقد في الحادية
تتوجه األنظار إلى اللقاء
ّ
ّ
عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مج ّمع «بيال» في بيروت
بمبادرة من النائب روبير فاضل ،تحت عنوان «نداء  25حزيران»
إلطالق الصرخة «أوقفوا االنتحار الجماعي» ،والخروج من الشلل
السياسي وملء الفراغ الرئاسي.
وباستثناء هيئة التنسيق النقابية ،ستشارك في هذا الحدث
الهيئات االقتصادية كافة إلى جانب االتحاد العمالي العام
والنقابات واالتحادات وأركان المجتمع المدني المنتج في البلد.
وفي بيان صدر أمس ،أعلن المشاركون في التحضيرات للقاء –
الحدث اليوم ،أنّ االجتماع الذي تداعى إليه ك ّل مك ّونات المجتمع
المنتج من نقابات مهن حرة وعمال ،مرورا ً بالهيئات االقتصادية
والمجتمع المدني ،هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان
الحديث عابر لك ّل االنتماءات السياسية والقطاعية وحتى
الداخلية والطائفية ،إلطالق صرخة في وجه الطبقة السياسية،
ك ّل الطبقة السياسية ،وهي« :أوقفوا االنتحار الجماعي» ،ألنّ
الحق في حياة كريمة هو أيضا ً أولوية ،وألنّ حق ك ّل مواطن ان
يعبّر عن صرخته في زمن الفراغ والشلل العام ،لذا صرختنا هي
وحدها القرار :قرار ض ّد االنتحار!»

زيارة وزير المال

وفي السياق ذاته زار وفد من الهيئات االقتصادية برئاسة
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ،وزي��ر المال علي
الموسع الذي
حسن خليل أمس ،بهدف إطالعه على أجواء اللقاء
ّ
سيشهده مج ّمع «بيال» اليوم.
ونقلت «المركزية» عن مصادر المجتمعين ،أنّ الوفد عرض في
خالل االجتماع وضع المؤسسات في لبنان راهنا ً «والتي تعاني
من أزمات مالية ج ّمة ،خصوصا ً أنها تدفع في األشهر األخيرة
مستحقات مالية كثيرة إنْ كانت الضرائب والرسوم أو االلتزامات
المالية ،حتى لو لم تحقق أيّ أرباح».
وأضافت المصادر :في المقابل ،في ذمة وزارة المال التزامات
خص الـ،TVA
اتجاه الدولة والقطاع الخاص على السواء في ما ّ
وطلب الوفد اإلسراع في استرداد هذه الضريبة للمؤسسات التي
لم تقبضها حتى اليوم.

صراف

وشرح رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف أهداف
«نداء  25حزيران» الذي سيطلق اليوم ،وقال :إنّ التح ّرك هو
لقاء عام إلطالق الصرخة من الوضع «االنتحاري» الموجود في
السياسة واالقتصاد ،وهناك شلل نعيشه جميعا ً على المستويات
كافة ،وإذا سلّمنا في قبول ه��ذا الوضع كأمر واق��ع أصبحنا
متواطئين فيه .لذلك أعلنا أنه ال يمكن االستمرار على هذا النحو،
ودعونا المجتمع المنتج إلى صرخة مشتركة والقول إننا ال نريد
االنتحار.
وأكد صراف أننا «لسنا ض ّد أحد من أيّ انتماء سياسي كان،
بل نرفع الصوت لنقول إنّ اليأس هو الذي يوصل إلى االنتحار،
وهناك بعض الناس يريدون دفعنا إلى اليأس ،خصوصا ً أنّ
«يصب الزيت على النار» بالقول إنّ األوضاع
بعض وسائل اإلعالم
ّ
األمنية هادئة وغير ذلك ،وفي المقابل ينشر وثائق «ويكيليكس»
و«رومية ليكس» ،فهل نعتاش من ذلك؟!»
وإذ لفت إلى أنّ «الوضع السياحي اليوم على درجة كبيرة من

خاطر« :التن�سيق النقابية»
لن ت�شارك ونطالب الهيئات
بم�ساعدتنا لإقرار ال�سل�سلة
وكبح الف�ساد والهدر لتمويلها

�صراف :ليرحمنا ال�سيا�سيون
ويرحموا البلد الذي ال يعتا�ش
من وثائق «ويكيليك�س»
�أو «رومية ليك�س»
الجمود» ،رأى صراف أن «االتفاق السياسي هو الذي يح ّرك القطاع
السياحي» ،مطالبا ً السياسيين «في شهر رمضان ،بالتوصل إلى
هذا االتفاق» ،قائالً« :ليرحمونا ويرحموا هذا البلد» .وتابع« :إنّ
موجه ضد أحد ،ولن تأخذ الهيئات أيّ شيء لنفسها،
التح ّرك غير ّ
بل على العكس سيشارك االتحاد العمالي العام الذي يمثل ك ّل
النقابات العمالية ،وستحضر أيضا ً نقابات المهن الحرة ،ولن
ننافس أحدا ً ال القوى السياسية وال األطراف غير المشاركة كهيئة
التنسيق النقابية.

الدستورية ،وهي من أول المطالبين بذلك ،لكن هناك شيئا ً يجب
أن يت ّم قبل شيء آخر» ،موضحا ً أ ّنه «بعد ثالث سنوات من سوء
التعاطي مع هيئة التنسيق النقابية ،لن تصطلح األمور اليوم
بهذه الطريقة ،بل يفترض م ّد جسور بطريقة مختلفة ،هناك أمور
ّ
تتوضح إذا صدقت النيات باالعتراف بحقوقنا».
يجب أن
ونفى خاطر وجود خروقات في الهيئة لجهة قرار مقاطعة
تح ّرك «بيال» ،وأك��د أنّ «هيئة التنسيق مجتمعة ق�� ّررت عدم
المشاركة ،والجميع سيلتزم به».

خاطر

الشاعر

كذلك أكد عضو الهيئة نائب رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة
وليد الشاعر لـ«المركزية» ،عدم مشاركة هيئة التنسيق النقابية
تنسق
في «نداء  25حزيران» ،شارحا ً أنّ «الهيئات االقتصادية لم ّ
الموسع ،وعدم
مع الهيئة ،بل تلقينا الدعوة الى حضور اللقاء
ّ
االتفاق على البنود التي يجب تسليط الضوء عليها ،كما أنّ هيئة
التنسيق ال تذهب الى المؤتمر كمدع ّوة بل كمشاركة أساسية فيه
مع وجوب االتفاق على العناوين والنقاط المطروحة».
واستغرب «كيف أنّ الهيئات تتحدّث عن حقوق الطبقة العاملة
التي تمثلها هيئة التنسيق ،ومواقفها معروفة تجاه هذه المطالب
وأه ّمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب».
وعن الموقف الرسمي من السلسلة أكد الشاعر أنه «لم يطرأ أيّ
جديد ،ما زلنا في الدوامة نفسها في ظ ّل غياب التشريع النيابي
والجمود في مجلس ال��وزراء ،وما زلنا نتلقى الوعود من دون
الوصول إلى أيّ نتيجة».

بدوره أعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية عبدو خاطر مقاطعة
الهيئة بك ّل قطاعاتها ،للتظاهرة االقتصادية المق ّررة اليوم في
«بيال» ،وعزا لـ«المركزية» أسباب هذه المقاطعة إلى أنّ «دعوة
المنظمين لهيئة التنسيق إلى المشاركة في هذا الحدث ،جاءت
متأخرة وتحديدا ً أول أم��س الثالثاء ،ه��ذا في الشكل ،أم��ا في
المضمون فالهيئات االقتصادية الممثلة بعدد كبير من القطاعات،
بقيت ط��وال ث�لاث سنوات معارضة لمشروع سلسلة الرتب
والرواتب لموظفي القطاع العام ،وحاربت كثيرا ً لعدم إقرارها»،
وقال« :لو تساعدنا الهيئات على كبح الفساد والهدر اللذين يدفع
ثمنهما الشعب المسكين ،لكانت ساهمت في إقرار السلسلة التي
هي حق للموظفين».
وأوضح أنّ هذا الموقف «ال يعني معارضة التح ّرك الهادف
إلى ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة،
وال سيما مجلس ال��ن��واب ومجلس ال����وزراء والمؤسسات

تعاون بين اتحاد الغرف و«اللبنانية»
لت�سهيل التفتي�ش عن الوظائف
حكيم متحدثا ً خالل زيارته مصنع تنمية
للبنان ،ال سيما انّ هناك ثالث ركائز
ل���خ���روج ل��ب��ن��ان م���ن محنته وه��ي
الصناعة والزراعة والخدمات .وليس
بالخدمات وحدها يتمكن لبنان من
تحسين أوضاعه االقتصادية».
ودع��ا إل��ى «إق���رار م��وض��وع النقل
البحري فالمبلغ المالي لعملية النقل
البحري ليس بالمهم ويمكن تأمينه من
مجلس الوزراء وهيئة اإلغاثة فالتاجر
والصناعي والمزارع يدفعون الثمن».

ارتفاع �سعر البنزين  200ليرة
ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه  98و 95أوكتان  200ليرة ،في حين تراجع
سعر صفيحة الديزل أويل  ،200والمازوت األحمر والكاز  ،100وقارورة الغاز
.700
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان حدّد بموجبها
الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية ،كاآلتي:
 بنزين  98أوكتان  27600ليرة. بنزين  95أوكتان  26900ليرة. ديزل أويل للمركبات  17100ليرة. مازوت أحمر  16900ليرة. كاز  17600ليرة. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  11100ليرة. قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  13300ليرة.ويُتوقع أن ترتفع هذه األسعار األسبوع المقبل بالنسبة ذاتها ،خصوصا ً أنّ
سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي انخفض إلى  62و 63دوالراً.

شركة سلكت إنشورنس ش.م.ل.

الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2014

الموجودات

إج ــمالي األصــول الثابت ــة الـمـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إجمالي الـ ــذم ـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ــدي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

سنة  2014ل .ل.
2.088.994
480.601.822
122.455.183
605.145.999

الرسـ ـ ـ ـ ــام ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إجمالي المؤونات لمواجــهة اخ ـط ـ ـ ــار
حسابات الم ــساهمين ال ــدائ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إج��������م��������ال��������ي ال����������ذم����������م ال�������دائ�������ن�������ة

سنة  2014ل .ل.
114.325.260
2.000.000
15.134.430
473.686.309
605.145.999

مـجــمـــوع الموجودات
المطلوبات

مــجـمـــــوع المطلوبات

مجل�س االدارة:
رئــيــس مـــجــلـــــــس االدارة  :ســــامــي نـــصـــيـــــري
أعضاء  :كوليت صايغ ،اندره بندلي ،ميشال سكر،
ميشال خضرا ،عصام كرم ،جورج سيستو،
وليد شهاب ،داني صاب ،إيلي نخلة
مفــوض المـــــراقبة األساسي  :روجــــيـــــه صـــــايــــــــغ
مفــوض المـــــراقبة االضـافي  :أنــــطــــــــوان الـــــدايــــــة

وت���اب���ع« :ه���ن���اك ب��ع��ض ملفات
المصانع سنقوم بدرسها وسنعمل
من أج��ل حماية اإلنتاج الوطني من
خ�لال التصدير واالس��ت��ي��راد ،وعلى
جميع ال��وزارات التعاون في ما بينها
من أجل حماية اإلنتاج الوطني ،فهذه
المصانع ّ
تدل على الصمود االقتصادي
الذي يقف في وجه ايّ محاولة إلحباط
المنطقة».
وردا ً على سؤال حول جلسة قريبة
لمجلس الوزراء قال« :ال جلسة لمجلس
الوزراء هذا األسبوع وايّ جلسة بدون
التوصل إل��ى التقدّم ستكون جلسة
هائجة».
من جهته ،رأى رئيس مجلس ادارة
«التنمية» موسى فريجي أنّ زي��ارة
«ت��ص��ب ف��ي تشجيع
ال��وزي��ر حكيم
ّ
الصناعات اللبنانية بما يجعل منها
صناعة واعدة يمكننا مضاعفة اإلنتاج
وهناك اكثر من  140مليون فروج تأتي
من الخارج ،نأمل دعم وحماية هذه
الزراعة كي تعود المزارع التي أقفلت
الى عملها».
واك��د عضو جمعية الصناعيين
ميشال ضاهر على «دور حكيم الذي
يعمل جاهدا ً من اجل زيادة المصانع
ف��ي ه���ذه ال��ظ��روف ال��ص��ع��ب��ة ،ولنا
امل كبير ب��دوره في إحياء الصناعة
اللبنانية إلعالء شأنها ودورها».

و ّقع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
محمد شقير أمس اتفاق تعاون مع رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين لتنظيم دورات تدريبية للكادرات
البشرية في بنية الغرف والقطاع الخاص اللبناني ،بحضور
الوزير السابق علي الشامي ،النائب السابق مصباح االحدب،
رئيس الهيئات االقتصادية ال��وزي��ر السابق عدنان القصار،
رئيس غرفة زحلة والبقاع إدمون جريصاتي ،رئيس غرفة صيدا
والجنوب محمد صالح ،نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان
محمد لمع ونبيل فهد ،عميد كلية العلوم االقتصادية وإدارة االعمال
غسان شلوق ،رئيس المجلس االقتصادي اللبناني سمير رحال،
عضوي مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان صالح عسيران
وفكتور نجاريان ،رئيس جمعية «المعارض والمؤتمرات» ايلي
رزق ،مدير عام الغرفة ربيع صبرا ،وحشد من المهتمين.
وأشار شقير في كلمة له إلى «أن هدف االتفاق توفير الدورات
إلعطاء الشهادات من مختلف االختصاصات للكادرات البشرية
بحسب طلب السوق» ،معتبرا ً «انها وسيلة علمية وفعّ الة للذهاب
مباشرة لالختصاصات المطلوبة ،والتي تزيد من تنافسية
مؤسساتنا واقتصادنا ،وفي الوقت نفسه تسهّل على شبابنا
الوافد الى سوق العمل عملية التفتيش عن الوظائف التي تندر في
هذه االيام».
واعتبر القصار ،بدوره « أنّ هذا االتفاق يمثل بارقة أمل مضيئة
لنا جميعا ً للمضي قدما ً مهما كانت الصعاب والتحديات ومهما
رأينا من تخبّط حولنا» ،مضيفا ً «هذا هو الطريق السليم إلى
المستقبل الذي نريد ،مستقبل يحاكي لغة العصر ويستجيب
لتطلعات األجيال واالحتياجات الفعلية لألسواق لتعزيز تنافسية
اقتصادنا».
من جهته ،قال السيد حسين« :إننا نتطلع إلى مرحلة جديدة
من التعاون بين الجامعة اللبنانية والهيئات االقتصادية،
فالهيئات لديها خبرات إقتصادية كبيرة ومتراكمة ،ونحن لدينا
قدراتنا العملية واألكاديمية ،فمشروعنا المستقبلي الذي نطمح
لتنفيذه هو وضع دراسة عملية مع ّمقة حول حاجات سوق العمل

شركة كولكت ش.م.ل.

الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2014

الموجودات

المـ ــوجـ ـ ـ ــودات الثــابتـ ـ ــة الصـ ــافـ ـ ـ ــية
الزب ـ ـ ــائ ـ ــن والمديـ ـ ــنون المخ ـ ــتل ــفون
ال����������ص����������ن����������دوق وال���������م���������ص���������ارف

مـجــمـــوع الموجودات
المطلوبات

رأس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ــوع
االح���������ت���������ي���������اط���������ي ال�������ق�������ان�������ون�������ي
ارب������������������اح  /خ������س������ائ������ر م������������دورة
ارب��������������������اح ال�����������������������دورة ال�����م�����ال�����ي�����ة
م�����ؤون�����ات ت���ع���وي���ض ن���ه���اي���ة ال��خ��دم��ة
دائ��������������������ن��������������������ون م�������خ�������ت�������ل�������ف�������ون
ض�������������رائ�������������ب ب�����������رس�����������م ال���������دف���������ع

مــجـمـــــوع المطلوبات
خارج الميزانية

مجل�س االدارة:

سنة  2014ل .ل.
137.067.096
174.319.465
848.170.038
1.159.556.599
سنة  2014ل .ل.
500.000.000
36.644.529
329.800.756
2.722.941
117.852.545
75.523.018
97.012.810
1.159.556.599
()988.894.420

رئــيــس مـــجــلـــــــس االدارة  :ســــامــي نـــصـــيـــــري
أعضاء  :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار ش .م .ل،.
هاي تيك سيستمس ش .م .ل ،.أليانز سنا ش .م .ل.
مفــوض المـــــراقبة األساسي  :فيدوسيار الشرق األوسط
مفــوض المـــــراقبة االضـافي  :ســــــامـــــي مـــــــزهــــــــر

مصافحة بين السيد حسين وشقير وبدا القصار وجريصاتي ولمع
اللبناني وأسواق العمل في المنطقة».
وع ّبر الشامي واألحدب وشلوق عن أهمية هذا االتفاق الذي
يشكل شراكة فعلية بين قطاعين اساسيين في البلد».
ثم وقع شقير والسيد حسين االتفاق ،وقدّم له شقير درع اتحاد
الغرف.
وتضمن االتفاق :إقامة دورات تدريبية سريعة لمدة اسبوع
تقريبا ً لمعالجة مسائل محدودة طارئة يتفق عليها بتفاهم بين
الطرفين وينال بموجبها المشارك افادة مشاركة ،إقامة دورات
متوسطة األجل تمت ّد من شهرين الى ثالثة أشهر للتدريب على
مسائل تقنية أكثر تعقيدا ً في االقتصاد واالدارة والمعلوماتية

بنك بيروت والبالد العربية
يفتتح فرعه اﻟ 39في الحازمية
أعلن بنك بيروت والبالد العربية افتتاح فرعه الجديد في منطقة الحازمية ،وذلك
التوسعية لتعزيز انتشاره في السوق المصرفية
«ضمن استراتيجية المصرف
ّ
المحلية ،والهادفة إلى تقديم خدمة أفضل لعمالئه واستقطاب عمالء جدد في جميع
المناطق والمواقع االستراتيجية في لبنان» كما جاء في بيان صادر عن المصرف.
وتعليقا ً على هذا الحدث ،قال رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للمصرف غسان
عساف :إنّ افتتاح فرع الحازمية الجديد يعكس التزام المصرف باالهتمام بالعمالء
والمجتمع واالقتصاد وبتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية
بسرعة وكفاءة ،للمساهمة بشكل إيجابي في حياة العمالء والمشاركة الفعّ الة في
تنمية المجتمع وتطوير النمو االقتصادي في لبنان ،وذلك سعيا ً منه إلى تحقيق
تطلعاته المستقبلية إلى أن يصبح أكثر من مجرد مصرف ٬بل الشريك المالي
ّ
المفضل.
ولفت بيان المصرف إلى أنّ «الحازمية منطقة حيوية متنامية وتع ّد نقطة وصل
أساسية بين المناطق اللبنانية ٬ويتمتع الفرع الجديد بموقعه المتميّزعلى طريق
الشام وبتصميمه المتط ّور ،و ُز ّود بكافة التجهيزات الحديثة انعكاسا ً لخطة التطوير
التي ينفذها المصرف والتي تهدف إلى االستمرار في االرتقاء بالفروع لمنح تجربة
مصرفية أكثر تميّزاً».
وأضاف :سيعمل فرع الحازمية على خدمة عمالء المصرف من األفراد والشركات
المقيمين في الحازمية والمناطق الحيوية المحيطة بها على السواء من خالل تقديم
خدمات شاملة وتقنيات متط ّورة تمكنهم من إنجاز معامالتهم المصرفية بسهولة
في ج ّو من الراحة والخصوصية.
وبافتتاح فرع الحازمية يصبح عدد الفروع المحلية للمصرف  39فرعا ً و61
جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء المناطق اللبنانية ،إلى جانب فروعه في
ك ّل من قبرص والعراق ومكتب تمثيل في اإلمارات العربية المتحدة.

وسواها يحدّد عنوانها بتفاهم بين الطرفين وينال بعدها المشارك
افادة تدريب خاصة.
وتض ّمن أيضاً ،دورات لمدة طويلة تمت ّد لسنة حول مسائل
علمية متقدمة ينال بعدها المشارك دبلوما ً خاصاً ،تنفذ كلية
العلوم االقتصادية وإدارة االعمال هذا االتفاق في مرحلته األولى
باسم الجامعة اللبنانية على أن يكون مفتوحا الحقا ً على كليات
اخرى وهي الحقوق ،الصحة ،العلوم وغيرها حسب االحتياجات،
يتولى االتحاد دفع كلفة هذه الدورات على أن تكون هذه الكلفة
محدودة ومقتصرة على االج��ور االكاديمية واالداري��ة الضيقة
وتنظم الدورات في مقر كلية العلوم االقتصادية وإدارة االعمال.

شركة بالم بيتش ش.م.ل.

الميزانية العمومية تاريخ  31كانون األول 2014

الأ�صول

سنة  2014ل .ل.

االصول الثابتة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزون
الـ ــذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ــدي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ــتس ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

18.085.235.289
73.740.501
819.461.499
56.117.889
23.707.027

مـجــمـــوع اال�صول
الخ�صوم

19.058.352.205
سنة  2014ل .ل.

الرسـ ـ ـ ـ ــام ـ ـي ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مؤونـ ــة لمواج ـ ــهة اخ ـط ـ ــار واعب ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ــذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ــدائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف

()2.603.211.264
18.430.295.755
420.199.835
2.811.067.879

مــجـمـــــوع الخ�صوم

19.058.352.205

رئــيــس مـــجــلـــــــس االدارة :
مفــوض المــــراقـبة االساسي :
مفــوض المـــــراقبة االضـافي :

خــلـيــــل عـــــرب
نـبـيــل ابــي زيــد
ســهيل مــــــارون

