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أعمال

أعمال
قضية

قطاع النفط :ال وظائف قبل  2023ومئات المهــندسين بال عمل

قبل أن تبدأ مرحلة
االستكشاف ،وقبل أن نحفر
بئرًا واحدة ،وصل عدد
«الغارقين» في نفط لبنان
حتى اآلن إلى المئات .أعداد
كبيرة من المتخرجين
والطالب الحاليين في
البترول
اختصاص هندسة ً
بات مصيرهم مجهوال.
إذ إن الوظائف المطلوبة
في هذا المجال ،في حال
انطالق العمل ،ستكون
ّ
أقل بكثير من العرض
الضخم الذي يواصل النمو.
هذه ،ببساطة ،نتيجة التهور
والعجلة في قطف
ثمار قطاع لم يولد بعد،
ووعود «خبراء» ظهروا
فجأة للتنظير ورمي أوهام
حول عشرات آالف الوظائف
ّ
سيؤمنها القطاع
التي
في مراحله األولى ،فيما
الوقائع تكشف حكايات
أخرى...

رضا صوايا
لم تكلف الجامعات  -وال وزارة التربية
 نفسها عـنــاء إج ــراء دراس ــات جدية،أو أق ـل ــه االس ـت ـف ـس ــار م ــن هـيـئــة إدارة
قـطــاع ال ـب ـتــرول ،ح ــول الــوظــائــف التي
سيخلقها ق ـطـ ًـاع الـنـفــط امل ــوع ــود في
لـبـنــان .مـحــركــة بــدوافــع تـجــاريــة ،ومن
دون أي اعتبار ملستقبل الطالب الذين
يجر توجيههم ،بدأ منح التراخيص
لم ِ
عـ ـش ــوائـ ـي ــا إلطـ ـ ـ ــاق االخـ ـتـ ـص ــاص ــات
فـ ــي مـ ـج ــال ه ـن ــدس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،ال ـتــي
استقطبت وتستقطب املئات.

فرص العمل

تكشف دراسة صادرة عام ّ 2017
أعدتها
هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول بالتعاون
مــع بــرنــامــج التنمية ال ـنــروجــي أن أي
توظيف جــدي في قطاع النفط والغاز
في لبنان لن يبدأ قبل عام  ،2023فيما
التوظيف في مرحلة االستكشاف التي
يـفـتــرض أن تـنـطـلــق قـبــل نـهــايــة الـعــام
الجاري لن يتعدى عشرات الوظائف.
تـسـتـشــرف ال ــدراس ــة مستقبل الـقـطــاع
على مــدى الـسـنــوات الخمسني املقبلة
ف ــي م ـجــال الـتـنـقـيــب ،م ــن دون مــراحــل
النقل والتكرير والتخزين والـتــوزيــع،
استنادًا إلى سيناريو يفترض وجود
كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز
بأسعار متدنية .بالتالي ،إن أي تبدل
ف ــي ال ـس ـي ـن ــاري ــو سـ ـي ــؤدي ح ـك ـمــا إل ــى
ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي امل ـع ـط ـي ــات امل ـس ـت ـخ ـل ـصــة
(ال ـ ــدراس ـ ــة أع ـ ـ ـ ّـدت ق ـب ــل إط ـ ـ ــاق دورة
ال ـت ــراخ ـي ــص ،وي ـف ـت ــرض ع ـن ــد دراسـ ــة
الــرســم الـبـيــانــي املــرفــق ال ـعــودة عامني

¶ محركات

 LADA Grantaتصل إلى لبنان

اخ ـتــارت شــركــة «ريـمـكــو»،
وكـ ـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــارات «الدا»
ال ــروس ـ ّـي ــة ش ـع ــار «ش ـك ـرًا
روسـيــا» للحملة اإلعالنية
التي انتشرت على اللوحات
اإلع ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
ملـنــاسـبــة إطــاق ـهــا مــوديــل
 LADA Grantaسـيــدان
وهاتشباك ،اللتني تتوافران بسعر  10900دوالر من دون  ،TVAفي صاالت
عرض جل الديب وريمكو ـ ـ الشياح وبعقلني.
زودت ال ـس ـيــارة بـمـحــرك بــأربــع أس ـط ــوان ــات ،وبـسـعــة  1.6ل ـتــر ،ونــاقــل حركة
ّ
ويتميز
أوتوماتيكي  4سرعات ،ما يوفر سرعة بقوة تصل إلى  98حصانًا.
الطرازان بتقنياتهما الشاملة للسالمة ،والتي تشمل :نظام  ،ABSوسائد هوائية،
مكابح ،نظام الثبات اإللكتروني ،توزيع املكابح اإللكتروني ونظام مانع لالنزالق.

«رينو» تتفوق في جوائز الشرق األوسط

حصدت شركة «رينو الشرق األوســط» جوائز عدة في حفل توزيع جوائز
الشرق األوســط للسيارات «ميوكتي»  ،2019وهــو أهــم مهرجانات الجوائز
الـخــاصــة بــالـسـيــارات فــي املـنـطـقــة .ونــالــت س ـيــارة «ري ـنــو داس ـت ــر» الـجــديــدة

إلــى ال ــوراء) .ويلفت عضو هيئة إدارة
قطاع البترول وسام شباط ،إلى أن كل
مرحلة مــن مــراحــل العمل فــي القطاع،
سـ ـ ــواء االس ـت ـك ـش ــاف أو ال ـت ـط ــوي ــر أو
اإلنتاج ،تتطلب اختصاصات وخبرات
مـخـتـلـفــة ،م ــا يـعـنــي غ ـيــاب االس ـتــدامــة
ف ــي ال ـع ـم ــل ،وأن امل ــوظ ــف ف ــي مــرحـلــة
االس ـت ـك ـش ــاف ق ــد ُي ـس ـت ـغ ـنــى ع ـن ــه فــي
مرحلة التطوير ،وهكذا...
يظهر الرسم البياني أننا سنشهد قفزة
كبيرة في التوظيف بدءًا من عام 2025
حتى عام ( 2028وفق املعطيات املحدثة
تـكــون الـتــواريــخ تباعًا  2023و،)2026
حني ستبلغ الحاجة في حدها األقصى
 3آالف فرصة عمل في مجال «وظائف
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـ ــدى املـ ـ ــورديـ ـ ــن املـ ـب ــاش ــري ــن»
( ،)Direct Suppliers Employmentأي
مــا يرتبط بالوظائف الـتــي ستوفرها
ش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـتـعــامــل مع
ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط الـ ـث ــاث الـ ـت ــي ح ــازت
التراخيص.
ب ـ ــدءًا م ــن عـ ــام  ،2029ب ـح ـســب الــرســم
( 2027وفـ ـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــة)،
ستهبط الــوظــائــف هـبــوطــا ح ــادًا إلــى
ألــف وظـيـفــة ،مــا سيفرض االستغناء
ع ــن أك ـثــر م ــن أل ـفــي عــامــل ف ــي الـقـطــاع
مــع انـتـهــاء مــرحـلــة الـتـطــويــر ودخ ــول
مرحلة اإلنـتــاج (فــي الرسم عــام 2030
وفي الواقع عام  ،)2028عندما ترتفع
الحاجة مجددًا للوظائف ،ولكن بشكل
مـحــدود ،فال تتجاوز ال ـ  2000وظيفة
على م ــدار  6أع ــوام .ويبلغ التوظيف
ذروتـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ــن عـ ــامـ ــي  2036و 2038
(ب ـح ـســب ال ــرس ــم) م ــع ال ـب ــدء بـمــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـتـ ـط ــوي ــر .وهـ ـن ــا يـجــب

في مقابل كل مهندس بترول هنالك حاجة لثمانية تقنيين

التركيز على أن معظم الوظائف التي
سيولدها الـقـطــاع مرتبطة بوظائف
العمل لدى املوردين املباشرين وغير
امل ـبــاشــريــن ،فـيـمــا الـتــوظـيــف املـبــاشــر
امل ــرت ـب ــط ح ـص ـرًا ب ــال ـش ــرك ــات ال ـثــاث

تخرج حتى اآلن  400مهندس
بترول ،فيما الحاجة لن تزيد على 40
م ـ ـحـ ــدود ج ـ ـدًا و«ل ـ ـ ــن يـ ـتـ ـج ــاوز %15
مــن مجمل الــوظــائــف الـتــي سيولدها
القطاع» بحسب شباط.
الــافــت أن أق ـصــى حــد لـلـتــوظـيــف لن
يتعدى  9آالف وظيفة عام ( 2036عام

ج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل
س ـي ــارة بتصويت
ال ـج ـم ـهــور ب ــن كل
الفئات ،فيما فازت
«ري ـ ـن ـ ــو مـ ـيـ ـج ــان»
الـ ـج ــدي ــدة ب ـجــائــزة
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ل ـج ـن ــة
الـتـحـكـيــم ف ــي فئة
أف ـ ـضـ ــل س ـ ـيـ ــارات
ه ــاتـ ـشـ ـب ــاك ً
أداء.
ُ
وت ّوجت سيارة رينو  Zoe Z.E. 40بجائزة لجنة التحكيم في فئة السيارات
الكهربائية .مروان هيدموس ،العضو املنتدب لشركة رينو الشرق األوسط،
ّ
أكــد «أنـنــا ملتزمون بتقديم ابـتـكــارات فــريــدة إلث ــراء تجربة القيادة وتعزيز
ّ
أسـلــوب حـيــاة عمالئنا .ويجسد حصولنا على هــذه الـجــوائــز هــذا االلـتــزام،
ً
ً
فضال عن كونه دليال جديدًا على شغفنا الذي نتشاركه مع عمالئنا للتميز
في عالم السيارات».

ّ
المحركات من «توتال»
ف
ينظ
وقود
ّ

أطلقت «توتال لبنان» في شبكة محطاتها وقود TOTAL EXCELLIUM
ّ
ينظف مـحـ ّـرك الـسـ ّـيــارة بفضل م ــواد مضافة ُص ّممت ّ
خصيصًا من
ال ــذي
محرك ّ
الباحثني في توتال .يساعد هذا الوقود في إزالة األوساخ من ّ
السيارة
ّ
ّ
ّ
ويمنع من تراكم ّ
الترسبات حتى  ،93%وينظف حتى  24%من التراكمات

 2034وف ــق امل ـع ـط ـيــات ال ـحــال ـيــة) ،ما
يـبـ ّـن مــدى االعتباطية والعشوائية
التي تعامل بها «خبراء» وصل األمر
بـبـعـضـهــم إلـ ــى ال ـت ـن ـبــؤ بـ ــأن ال ـق ـطــاع
سـ ـي ــؤم ــن  25ألـ ـ ــف ف ــرص ــة عـ ـم ــل فــي
مــراحــل عمله األول ــى .ووفـقــا لشباط،
فـ ــإنـ ــه «اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ــاري ــو
امل ـطــروح ،سيكون هنالك حــاجــة إلى
نحو  4إلــى  5آالف وظيفة كمتوسط
إج ـم ــال ــي س ـن ــوي ــا ،وذل ـ ــك اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
ع ــام  .2034أم ــا األع ـ ــوام ال ـتــي تسبق
ّ
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ،فــال ـعــدد س ـي ـكــون أق ــل
ولـ ـ ـ ــن ي ـت ـخ ـط ــى األل ـ ـ ـفـ ـ ــن ك ـم ـت ــوس ــط
سـ ـ ـن ـ ــوي» .و«إذا رغ ـب ـن ــا فـ ــي تــأمــن
فــرص عمل مستدامة ،يجب التركيز
ع ـلــى ص ـنــاعــات أخـ ــرى كــالـصـنــاعــات

في ّ
املحركات .وبهدف
الترويج للمنتج الجديد
وت ـ ـسـ ــوي ـ ـقـ ــه ،طـ ـ ـ ـ ّـورت
الشركة حملة إعالنية
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وك ــال ــة
ّ
الباريسية
اإلع ــان ــات
ُ ،BETCت ّ
صور وقود
TOTAL EXCELّ ً
بجيش
 LIUMممثال
ٍ
مــن األبـطــال الخارقني
وخلفيات ّ
ّ
عرقية مختلفةّ ،
مهمتهم القضاء على األوساخ
وعصور
أكوان
من
ٍ
ٍ
َّ ٍ
ّ
بحشد من الوحوش القذرة والقبيحة.
لة
ممث
ك،
املحر
في
ٍ

الجولة األولى من «كأس إندورو»

أطلقت شركة أ .ن .بو خاطر موسم الــدراجــات النارية في لبنان تحت شعار
 ANB X KTM #ReadytoRace experienceبتنظيمها الجولة األولــى من
«كأس إندورو» برعاية بلدية املتني ومشيخا .تنافس في هذه الجولة  34مشاركًا
ّ
قسموا إلى  4فئات :املخضرمون ،املتقدمون ،املبتدئون والصغار.

¶ جامعات

ّ
من ACQUIN
لـUSJ
سي
المؤس
االعتماد
ّ
ّ

نالت جامعة الـقــديــس يوسف فــي بـيــروت االعـتـمــاد املــؤسـســي الــدولـ ّـي «غير

الـبـتــروكـيـمــاويــة واألس ـمــدة الــزراعـيــة
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن تـخـلــق ع ـشــرات
آالف فرص العمل».

بطالة إلى ارتفاع
تشير األرق ــام حتى اآلن إلــى أن عدد
املـ ـتـ ـخ ــرج ــن وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى نـ ـح ــو 400
مـهـنــدس ،فـيـمــا الـحــاجــة الفعلية لن
ت ــزي ــد ع ـلــى  40م ـه ـنــدســا .واملـشـكـلــة
بحسب شـبــاط هــي «س ــوء الفهم في
القطاع من جهة ،وتسرع الجامعات
فـ ــي فـ ـت ــح االخـ ـتـ ـص ــاص ــات فـ ــي ه ــذا
امل ـ ـجـ ــال مـ ــن دون دراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوق».
مؤكدًا أن « %80من الوظائف ستكون
لـلـتـقـنـيــن ،وف ــي مـقــابــل ك ــل مهندس
بترول هنالك حاجة لثمانية تقنيني».

ويـلـفــت إل ــى «اس ـت ـن ـســاخ الـجــامـعــات
ل ــذات االخ ـت ـصــاص ،فيما ك ــان يجب
ت ـنــويــع االخ ـت ـص ــاص ــات وتــوزي ـع ـهــا
بنحو مدروس بني الجامعات لتقدم
كــل منها اختصاصًا ّ
معينًا يتوافق
مــع الـحــاجــة الفعلية لـلـســوق» .وبما
أن ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـخ ـب ــرات التقنية
املطلوبة وتــدريــب املهتمني عليها ال
يزال شبه معدوم ،فإن ذلك قد يؤدي
إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن أص ـح ــاب ال ـخ ـبــرات
م ــن املـغـتــربــن الـلـبـنــانـيــن الـعــامـلــن
ف ــي مـ ـج ــال ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ف ــي دول
أجنبية ،ما سيفاقم أزمة البطالة لدى
الراغبني بالعمل في هذا القطاع من
اللبنانيني املقيمني.
حتى اآلن ،مهندسو الـبـتــرول الذين
تخرجوا يقبعون بال عمل وبــا أمل
أو ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي وظـ ــائـ ــف ال عــاقــة
ل ـه ــا بــاخ ـت ـصــاص ـهــم .م ـج ـمــوعــة مــن
هـ ـ ـ ــؤالء أسـ ـ ـس ـ ــوا فـ ــرعـ ــا ل ـ ـ ـ «ج ـم ـع ـيــة
مهندسي البترول» ( )SPEالتي تقدم
خــدمــات إلــى أعضائها مــن املديرين
واملهندسني والباحثني وغيرهم من
الفنيني املختصني في قطاع صناعة
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
الـعــالــم ،وتضم نحو  158ألــف عضو
نصفهم تقريبًا مــن ال ـطــاب .يكشف
مــؤس ـســو ف ــرع الـجـمـعـيــة ف ــي لـبـنــان
أن عــددهــم حاليًا يـقــارب ال ـ  ،50وهم
ي ـقــومــون بـنـشــاطــات ف ــي الـجــامـعــات
وحـ ـ ـم ـ ــات ت ــوعـ ـي ــة لـ ـ ــإضـ ـ ــاءة ع ـلــى
القطاع ،وينصحون الراغبني بالعمل
فــي القطاع ب ــ«أال يحصروا أنفسهم
باختصاص هندسة البترول ،بل أن
يدرسوا اختصاصات هندسة أشمل
كهندسة امليكانيك يمكن أن تفتح لهم
مجال العمل في القطاع أو في غيره
في حال غياب الفرص الوظيفية».
األخ ـ ـطـ ــر أن ـ ــه ي ـش ـت ــرط ل ـل ـت ـخ ــرج فــي
مجال الهندسة بكافة اختصاصاتها
أن يخضع الطالب لتدريب ولو لشهر
على األقل ،وبحكم أنه ال يوجد قطاع
نفط وغ ــاز فــي لبنان يــؤمــن للطالب
فـ ــرص ال ـ ـتـ ــدرب ،فـ ــإن ال ـع ــدي ــد مـنـهــم
يـســافــرون على نفقتهم إلــى الـخــارج
لـ ـلـ ـت ــدرب ،م ــا ي ـض ـع ـهــم ت ـح ــت رح ـمــة
الكثير من السماسرة الذين يطلبون
مبالغ تصل إلى  5آالف دوالر لتأمني
فرصة تدرب في الخارج.

ّ
امل ـشــروط» مــن الــوكــالــة األوروب ـ ّـي ــة أكــويــن  ، ACQUINوال ــذي يغطي امل ـجــاالت اآلتـيــة:
االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ،الـحــوكـمــة ،التعليم ،دعــم ال ـطــاب ،الـبـحــث ،االنـفـتــاح ال ــدول ـ ّـي ،االنـخــراط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولية،
واملادية وضمان الجودة ،ويركز على احترام املعايير
البشرية
املجتمعي ،املوارد
ّ
ّ
ّ
ً
األوروبية ،املتعلقة بكل من هذه املجاالت.
وخصوصا
ويحظى هذا االعتماد بأهمية كبرى لدى ّ
مؤسسات التعليم العالي ،ويوفر للجامعة
ّ
ّ
ومتخرجيها وأساتذتها وشركائها ،ويعزز من
العديد من املزايا للجامعة ولطالبها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والدولي ،كما يسهل فرص العمل أمام املتخرجني ،والتنقل
واإلقليمي
الوطني
موقعها
ّ
ّ
الدولية.
بني الجامعات والشراكات معها ومع املنظمات

برنامج «ريادة األعمال» من بلدية الغبيري

أطـلـقــت بـلــديــة الـغـبـيــري مــن جــامـعــة العلوم
واآلداب اللبنانية ،برنامجها «ريادة األعمال»
ال ــذي يـهــدف إلــى دعــم املـشــاريــع االبتكارية
للشباب الجامعي ضمن نطاق عمل البلدية،
فـ ــي حـ ـض ــور أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــة
ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل ،ومدير
البرنامج رامي الطويل ،وجمع من األساتذة
الجامعيني وال ـطــاب .تـحــدث الخليل عــن «أهـمـيــة الـبــرنــامــج الـتــي تكمن فــي كــونــه يقدم
في حــدوده الدنيا للطالب الجامعي خبرات العمل ليستفيد منها في مجال التوظيف
الحقًا» ،فيما أكد الطويل «أن هدف البرنامج احتضان األفكار اإلبداعية وتقديم الخدمات
االستشارية والتدريب ودعمها باملوارد لكي تترجم إلى منتجات عملية» .من جهته ،وعد
نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد فضل الله ،الطالب بـ «استكمال كل خطوات البرنامج،
بالتعاون مع البلدية في سبيل إنجاحه».
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شركات

«أصداء» للعالقات العامة تغلق مكاتبها في بيروت
علمت «األخـبــار» أن شركة «أصــداء بي
سي دبليو» ،الرائدة في مجال العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،جـ ـ ّـمـ ــدت ال ـع ـمــل
بمكاتبها في بيروت وصرفت موظفيها
بعد تسوية أوضاعهم .والخطوة مؤشر
خ ـط ـي ــر إل ـ ــى ان ـ ـعـ ــدام ج ــاذبـ ـي ــة ال ـس ــوق
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن «أص ـ ـ ـ ــداء»
ليست العبًا بسيطًا في قطاع العالقات
العامة في املنطقة .وإضافة إلى األزمة
االقتصادية وانعكاساتها على القطاع
ال ـخ ــاص ،ي ـعــزو خ ـبــراء فــي ه ــذا املـجــال
ق ــرار تجميد املـكـتــب إل ــى «مـشــاكــل في
منظومة العمل اإلداري داخــل الشركة،
وتـحــديـدًا بــن الـفــرع الرئيسي فــي دبي

ومكتب بيروت الذي شهد تغييرات في
تفض ،على ما ّ يبدو،
األعوام املاضية لم
ِ ّ
إلــى أي خــرق ج ــدي» .ويــؤكــد مطلعون
أن اإلدارة األم في دبي فقدت اهتمامها
بمكتب ب ـيــروت ول ــم تـســع إل ــى ً تـعــزيــزه
نظرًا ملــردوده الضعيف مقارنة بكلفته
التشغيلية« .األخبار» حاولت االتصال
بمكتب بيروت على الرقم املوضوع على
موقع الشركة اإللكتروني ،فكان جواب
ّ
املسجل اآللــي بــأن «الــرقــم املطلوب
غير موضوع في الخدمة».

ي ـش ــار إل ــى أن «أص ـ ـ ــداء» حـ ــازت ال ـعــام
امل ــاض ــي ،خ ــال ح ـفــل ت ــوزي ــع «ج ــوائ ــز
األعمال الدولية  »2018املعروفة أيضًا
بــاســم ج ــوائ ــز «س ـت ـي ـفــي» 28 ،جــائــزة،
بما فيها جائزة «شركة العام للعالقات
الـعــامــة فــي الـشــرق األوس ــط وإفريقيا»
وجـ ــائـ ــزة «غـ ــرانـ ــد س ـت ـي ـفــي» ال ـخــاصــة
بوصفها «شركة العالقات العامة األكثر
تكريمًا» على مستوى العالم.
(األخبار)

مصارف وتكنولوجيا مالية
ّ
«ستعزز مكانة areeba
ماهر ميقاتي أن الشراكة مع Altpay
في السوق اللبنانية كالشركة الــرائــدة في وسائل قبول الدفع،
وفي تحقيق طموحاتنا للتوسع على املستوى اإلقليمي».
وسيتوافر هــذا املنتج في السوق اللبنانية اعتبارًا من الفصل
الثالث من العام الجاري.

أزمة اإلعالم والتالعب باألخبار

بنك بيبلوس األسرع ّ
نموًا
في بطاقات الدفع

حصل بنك بيبلوس ،للمرة الثالثة ،على جائزة «فيزا» ملحفظة
بطاقات الدفع األسرع نموًا لعام  2018تقديرًا ألدائه ّ
املتميز في
سوق البطاقات املصرفية في لبنان.
وأك ـ ــد ج ـ ــورج فـ ـ ــارس ،م ــدي ــر م ـن ـت ـجــات ال ـب ـط ــاق ــات املـصــرفـيــة
والـحـســابــات والـتــأمــن املـصــرفــي فــي مجموعة بنك بيبلوس،
أن املصرف «يعمل باستمرار على االستفادة من االتجاهات
ّ
واملتقدمة ،وتلبية
العاملية لتزويد زبائنه بوسائل الدفع املبتكرة
احتياجاتهم وتوقعاتهم املـتـطــورة بــاسـتـمــرار .ول ـهــذا ،عملنا
بنشاط على تحسني محفظتنا من البطاقات وتوسيع نطاقها
في السنوات املاضية».
نبيل ط ـبــارة ،املــديــر الـعــام لشركة «ف ـيــزا» فــي منطقة املشرق
ً
العربي ،اعتبر الجائزة «دليال على شراكتنا الناجحة مع بنك
بـيـبـلــوس وال ـهــادفــة إل ــى نـشــر ثـقــافــة اس ـت ـخــدام وســائــل الــدفــع
الرقمية وتشجيع املستهلكني على اسـتـخــدام بطاقات الدفع
الخاصة بهم محليًا ودوليًا».

 Areebaو :Altpayشراكة لتقديم
أجهزة دفع إلكتروني ذكية

عـ ـق ــدت ش ــرك ـت ــا  areebaل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ــال ـي ــة وAltpay
املتخصصة فــي الـتـجــارة الــرقـمـيــة شــراكــة تـهــدف إل ــى تقديم
أجهزة دفع إلكتروني ذكية في لبنان باستخدام بوابة Altpay
املعتمدة على نـظــام ( )Cloud DCGوالـحــائــزة على شهادة
ً
 ،PCI-DSSفضال عن أجهزة تعتمد نظام «أندرويد» توفرها
 .Pax Technologyإضافة إلــى احتوائها على تطبيق قبول
الدفع التقليدي ،تتمتع هذه األجهزة بالقدرة على مسح وعرض
رموز االستجابة السريعة ( ،)QR Codesوتتضمن تطبيقات
أخــرى مثل  ،Top-up mobileوالقسائم اإللكترونية ،وبرامج
ال ــوالء ،وإص ــدار الـبـطــاقــات اإللـكـتــرونـيــة ،واأله ــم تقديم متجر
تطبيقات خاص .كما يستفيد التجار من ولوج كامل إلى بوابة
ّ
تمكنهم من ّ
تتبع مبيعاتهم ومراجعة لوحات تحليلية للبيانات،
ويمكنهم الوصول إليها عبر الويب ومن خالل تطبيق جوال.
هذه الشراكة ستسمح لـ  areebaبعصرنة أعمال قبول الدفع،
ً
ّ
وتوفر حلوال متنوعة لتجارها .وأكــد املدير التنفيذي للشركة

أقامت السفارة الفرنسية واملركز الفرنسي ،في قصر الصنوبر
في بيروت ،بالتعاون مع البنك اللبناني الفرنسي ندوة ملساعد
َ
املدير العام السابق في محطتي  TF1و ،Ouest Franceأنطوان
دو تــارلــي ،بـمـشــاركــة مــديــر مــرصــد الــوظـيـفــة الـعــامــة والحكم
الرشيد فــي الجامعة اليسوعية ،باسكال مــونــان ،حــول أزمــة
اإلعالم وتجاوزات اإلعالم الرقمي والتالعب باألخبار.
ّ
عرض دو تارلي للتطورات في السنوات الـ  20املاضية التي غيرت
ّ
شكل ّ
ّ
تحد ًيا ً
كبيرا ليس لإلعالم
جذريًا ،ما
سير نقل املعلومات
فحسب ،بــل للديموقراطية أيـضــا .ولفت الــى أن نشر األخبار
الكاذبة وازديــاد عمليات التالعب بها أخذا ً
حجما غير متوقع،

إذ تسعى املنصات اإللكترونية وفروعها فــي نقل املعلومات
إلى توسيع شبكتها حول العالمّ .
وشدد على ّأن األهم اليوم هو
ّ
البحث في طرق التحكم بهذه املنصات لتفادي أي تجاوز غير
مقبول ،وهذا ما تعمل عليه البلدان األوروبية ومختبرات البحوث
في عدد من الجامعات األميركية ،والتي قد ُتصدر ً
قريبا قوانني
جديدة في هذا الشأن.

مفكرة إقتصادية

منتدى إجراءات االمتثال لمكافحة
تبييض األموال

منتدى «إجراءات ّاالمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب» الذي تنظمه نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان،
يعقد التاسعة والنصف من صباح اليوم في املعهد العالي لألعمال
.ESA

المؤتمر المصرفي العربي

«اإلصــاحــات االقتصادية والحوكمة» هو عنوان املؤتمر املصرفي
العربي لعام  2019الذي تفتتح أعماله الخامسة بعد ظهر الثالثاء 23
نيسان الجاري ،في فندق فينيسيا في بيروت.

