It all started with a seed that was
planted 18 years ago;

over time it grew and bloomed into a tree,
gathering underneath its branches a team of
young spirited professionals eager to see their
tree thrive further still.

Tre-Lease is a newsletter that we are sharing with you on a biyearly basis.
The purpose of this newsletter is to update you on the latest news of Tree
Ad’s media and staff; A platform of information, gags and anecdotes.
In this issue, Douze joins hands with Promomedia Networks to officially
become the largest supplier of 4m x 3m billboards in the country, Tree Ad
sponsors IAA Print Pulse contest, Screens and Le Reseau expand their
networks, Al Joumhouria excels in its specialized features, MAP takes on
the streets of the country with dozens of new and original designs and
Arab Ad launches its first ever Poster Contest!

Comments/letters?
Please send them to info@treead.com
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DOUZE JOINS HANDS WITH PROMOMEDIA NETWORKS
Ever since it launched its operations in 2015, Douze has been remarkably expanding its network,
continuously adding new and exclusive locations around the country, all the while setting itself
above the turmoil that hit the 4x3 scene over the last couple of years.
Back in October, and after months of negotiations, Douze formally joined hands with Promomedia
Networks, officially making it the largest supplier of 4m x 3m billboards in the country.
And when we say largest we really mean it: A

network of more than 2500 panels, all
strategically positioned in Greater Beirut that brings the ultimate outdoor
advertising solutions to clients and advertisers.
To better give you an idea of the importance of the new 2500 panels network, we have the pleasure
of sharing with you some figures per region, which show Douze Networks geographical distribution
and its outstanding lead per area.
Douze Networks supremacy is not only on a national level, but also in the regions and sub-regions
where its coverage reaches unprecedented records exceeding 50% in areas such as Beirut,
Kesrwan and Metn.

TREE AD SPONSORS THE IAA’S PRINT PULSE CONFERENCE
The IAA (International Advertising Association) – Lebanon Chapter, is a long-standing institution playing a
crucial role in the fields related to Communication and Media in Lebanon.
It carries out numerous activities throughout the year, among which industry forums to foster an exchange of
views on emerging policy issues and trends affecting the industry; it also works on developing a platform for
multi-stakeholders dialogue, promoting and facilitating excellence in the communication field.
With the advent and irrevocable rise of digital Media and Advertising, Print Media seem to be facing its
biggest challenge yet.
Accordingly, the IAA decided to take action to support the latter by organizing a Print Media Conference,
Print Pulse, held on December 5th, in Beirut.
To that effect IAA

invited Ms Eileen Le Muet, Vice President International of
Group Figaro to be a speaker, alongside Mr. Roger Dooley, Marketing
speaker, founder of Dooley Direct, a Neuromarketing and Marketing
Consultancy.

The conference tackled the current crisis facing Print
Media and offered solutions to not only survive the digital
wave but also to reinforce its status.

To that effect IAA invited Ms Eileen Le
Muet, Vice President International of Group
Figaro to be a speaker, alongside Mr.
Roger Dooley, Marketing speaker, founder
of Dooley Direct, a Neuromarketing and
Marketing Consultancy.

VII
EX
EAS 017
L
E
TR mber 2
e
Dec NON
A
LEB

Comments/letters? Please send them to info@treead.com

ARABAD LAUNCHES ITS ANNUAL POSTER
DESIGN CONTEST
These past few months, ArabAd, in collaboration with Impact BBDO,
Wondereight, NDU, BLF and City Centre have been running a poster
competition under the brief #ThisIsMyLebanon.
This initiative provided an opportunity for designers to show off their creative
artistic skills and at the same time make a political and social statement of
kind, creating a context for conversation to flow back and forth through creative
communication design.

The diversity of the work,
the range of styles, visual
statements and ideas
summing up what Lebanon
means to each participant
was overwhelming.
130 students and professionals, from the
advertising and design field submitted
over 190 posters, sharing their personal
take on Lebanon.
A jury panel comprising design
professors, marketers and advertising
creatives selected 14 finalists among
which six winners were awarded cash
prizes and offered agency internships.

14 finalists among which six
winners were awarded cash prizes
and offered agency internships.

The diversity of the work, the range
of styles, visual statements and ideas
summing up what Lebanon means to each
participant was overwhelming.

Comments/letters? Please send them to info@treead.com
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NEW ADDITIONS TO SCREENS AND LE RESEAU
Douze Networks is not the only one increasing its network at Tree Ad; it seems that the entire OOH
department has caught the expansion bug!
In the last two months Screens added two new backlits to their network: With ABC
opening in Verdun, M&A could not but install a 4m x 3m panel next to the mall that promises to be the most
visited in the city (MABV2).
The backlit is ideally angled on a two way street to offer unblocked visibility and excellent reach. Another
backlit is the VBD1 on the ever busy Dbayeh highway.

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions

• Description

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions
• Description

MABV2
Verdun facing ABC Verdun
Verdun
4m x 3m
Backlit

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions
• Description

DB1
Bourj Hammoud Road
Beirut Port
35m x 2.5m
Bridge

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions

• Description

DB2
Bourj Hammoud Road
Beirut Port, Hazmieh
22m x 2.5m
Bridge

VBD1
Dbayeh, next to Rymco Showroom
Beirut
8m x 3m
Backlit

In October, Le Reseau was quick to follow with a new location on Tabarja highway: NT1 is
smartly positioned to offer high unhampered perception and increase the ad’s impact and reach.

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions

• Description

DB3
Dora Highway
Hazmieh
22m x 2.5m
Bridge

• Code

• Location

• Direction

• Dimensions

• Description

DB4
Dora Highway
Beirut Port, Hazmieh
30m x 2.5m
Bridge

Another November addition for Le Reseau is the new Unipole on Baabda
Highway, before Raidy Printing Press Building in Fiyadiyeh, offering
uncovered visibility and unmatched effect.

• Code
• Side

•Location

•Direction

• Dimensions

NT1
B
Tabarja / After Bassil Center
Beirut
14.7m x 4.3m

• Code
• Side

•Location

•Direction

• Dimensions

NT1
A
Tabarja / After Bassil Center
Jbeil
14.7m x 4.3m

Things didn’t stop there for Le Reseau..
In November, after thorough research and careful market study, Le Reseau decided to expand its bridges
network and acquire four new locations.
• Code

• Side

•Location

•Direction

• Dimensions

EF1
A
Fiyadieh before Raidy Printing Press
Beirut
14.7m x4.3m

• Code
• Side

•Location

•Direction

• Dimensions

EF1
B
Fiyadieh before Raidy Printing Press
Jamhour
14.7m x4.3m

Comments/letters? Please send them to info@treead.com
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Special launched its Instagram account in 2014, posting unique, creative and interesting content on daily
basis. Today we have the pleasure of informing you that it has marked yet another milestone in its Social
Media growth, exceeding 17,300 organic followers as of November 2017!

Last October, Madame

Figaro France edition honored some of its international
Editors in Chief around the world, among whom was featured our very own
Hanane Tabet, Editor in Chief of Special Madame Figaro.

From the first day that Special joined hands with Madame Figaro, Hanane has made sure that the magazine
delivers what it promised, offering readers a rich content with the right mix of both magazines’ distinctive
traits.
With similar questions addressed to all Editors in Chief, Hanane revealed her favorite Lebanese designers,
restaurants and boutiques in the country as well as her go-to Lebanese restaurant and boutique in Paris.

Notebook/cityguide

Notebook/cityguide

PLANÈTE

naturel et artisanal pour le corps et
les cheveux de Senteurs d’Orient.
Beyrouth est un véritable meltingpot en matières de styles et de
tendances. Depuis quelques mois,
les pieds des Beyrouthines adorent
les mules fourrées, par exemple ! »

EXPERTS

De Lisbonne à Tokyo, en passant par Beyrouth, les journalistes
de nos éditions internationales nous dévoilent leurs meilleures adresses.
Un tour du monde sans faux pas.

Nathalie Karam, tél. : (00) 961 76 61 83 65,
www.nathaliekaram.co
Senteurs d’Orient, Centre Gefinor,
Clemenceau, Beyrouth. www.senteursdorient.com

MES ENDROITS PRÉFÉRÉS

LIBAN

HANANE TABET

RÉDACTRICE EN CHEF
DE “SPÉCIAL MADAME FIGARO”

LES PRODUITS À RAPPORTER

CHINE

HUANG JUAN

JAPON

KIYOMI MORITA

RÉDACTEUR EN CHEF
DE “MADAME FIGARO CHINE”

RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE
DE “MADAME FIGARO JAPON”

LES PRODUITS À RAPPORTER

LES PRODUITS À RAPPORTER

« Des créations monochromes de Qiu
Hao, qu’on peut trouver au centre
commercial SKP, et des œuvres
originales de la boutique de l’UCCA. »

« Des cahiers au design traditionnel
de chez Tsubasa. Des condiments
à base de koji, des aliments fermentés
comme l’amazake ou le miso… »

MES ADRESSES SECRÈTES

SKP, 87, Janguo Rd, Chaoyang District, Pékin.
UCCA, 798 Art District, 4 Jiuxianqiao Lu,
Chaoyang District, Pékin. www.ucca.org.cn

MON SPOT SECRET
« Commune by the Great Wall et ses
constructions surprenantes conçues
par des architectes asiatiques. »
Commune by the Great Wall, The Great Wall
exit 53, Shuiguan G6 Jingzang Highway, Pékin.

MON ADRESSE CHINOISE
PRÉFÉRÉE À PARIS
« Le Président, un lieu génial qui
propose une cuisine authentique et
sert aussi pour des défilés de mode. »
Le Président, 120-124, rue du Faubourg-duTemple, 75011 Paris. www.lepresident-belleville.fr

Le boutiquehôtel River
Retreat Garaku
dans la région
japonaise
de Hokuriku.

« La librairie Daikanyama Tsutaya
Books, à Shibuya, pour saisir l’esprit
tokyoïte d’aujourd’hui. Et le River
Retreat Garaku : ce boutique-hôtel
de luxe de Toyama est si calme. »
Daikanyama Tsutaya Books,
17-5 Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo.
River Retreat Garaku, 56-2 Kasuga,
Toyama. www.garaku.co.jp

MON ADRESSE JAPONAISE
PRÉFÉRÉE À PARIS
« Aida, un restaurant de teppanyaki
et de kaiseki près du Bon Marché. J’y
ai rencontré Mick Jagger un jour ! »
Aida, 1, rue Pierre-Leroux, 75007 Paris.

PHOTOS SAYDE JABRA, S.P. GUCCI, MICHAEL KYPRIANOU, ONIRO BY THE SEA, S.P. RETROVI ET D.R.

Un modèle
du designer
chinois Qiu
Hao, et l’un des
bâtiments de
Commune by
the Great Wall.

« Une robe de chez Nathalie Karam,
la créatrice qui transforme, à travers
ses pièces, le corps de la femme en
celui d’une déesse, ainsi qu’un flacon
de Rosée d’Oasis, le savon liquide
PHOTOS S.P., S.P. COMMUNE BY THE GREAT WALL, S.P. QIU HAO, YASUKO FUJISAWA, S.P. RIVER RETREAT GARAKU ET PRESSE

Specialliban engages its followers and gains new ones everyday by
posting valuable content, high quality pictures and great captions and gets
hundreds of daily likes and views.

« La boutique Pink Henna, dans
le quartier de Mar Mikhael, à
Beyrouth, notamment pour leurs
sublimes bijoux vintage, et le
restaurant Chez Fouad, en bord
de mer, à Anfeh, pour ses délicieux
mezze, ses poissons frais et son
ambiance tellement chaleureuse
et typique du nord du Liban. »
Pink Henna, Khanikian Building,
104 Pharaon Street, Mar Mikhael, Beyrouth.
Chez Fouad, plage d’Anfeh, Tripoli, Liban.

Chez Fouad,
à Anfeh,
au nord
du Liban,
et une mule
fourrée Gucci.

MES MEILLEURES ADRESSES
LIBANAISES À PARIS
« Man’ouché, pour ses délicieuses
galettes traditionnelles, et la Maison
Rabih Kayrouz, pour ses créations
d’une incroyable modernité. »
Man’ouché, 62, rue Rambuteau, 75003 Paris.
Maison Rabih Kayrouz, 38, boulevard Raspail,
75007 Paris.

Et au rez-de-chaussée, on y trouve
le très chic restaurant Pinakothiki.
À Chypre, on apprécie tout
particulièrement les couchers de
soleil, et le meilleur endroit de l’île
pour les admirer, c’est le café-barrestaurant Oniro by the Sea, dans
le village de Peyia, près de Paphos. »
Oniro by
the Sea,
à Peyia, et
une pochette
artisanale
Retrovi.

CHYPRE

BARBARA GEORGIADOU
RÉDACTRICE EN CHEF
DE “MADAME FIGARO CHYPRE”

LES PRODUITS À RAPPORTER
« Une pochette Retrovi, fabriquée
dans les plus beaux tissus
traditionnels chypriotes, mais aussi
une bouteille de commandaría, le vin
doux de l’île, ainsi qu’une bouteille
d’Anama Concept, un nectar né
de la collaboration entre la créatrice

92madameFIGARO

Hanane revealed her favorite Lebanese designers,
restaurants and boutiques in the country as well
as her go-to Lebanese restaurant and boutique in
Paris.

de bijoux Kristina Apostolou et
l’œnologue Lefteris Mohianakis. »
Retrovi, www.retrovi.com
Anama Concept, www.theanamaconcept.com

MES SPOTS SECRETS
« J’adore la galerie A.G. Leventis
qui, au cœur de Nicosie, abrite une
magnifique collection de peintures.

Galerie A. G. Leventis, 5, A. G. Leventis Str.
(ex Leonidou), 1097 Nicosia. ww.leventisgallery.org
Oniro by the Sea, Ermou Coral Bay/Sea Caves,
Peyia, 8560 Paphos.

MES MEILLEURES ADRESSES
CHYPRIOTES À PARIS
« Dans le Marais, la boutique
du créateur chypriote basé à Paris
Erotokritos Antoniadis vaut
toujours le détour avec sa mode
colorée. Le traiteur Mavrommatis
est, quant à lui, un incontournable
de la cuisine chypriote et grecque. »
Erotokritos , 109, boulevard Beaumarchais,
75003 Paris. www.erotokritos.com
Mavrommatis, plusieurs boutiques et
restaurants à Paris, ainsi qu’à Marseille et SaintLaurent-du-Var. www.mavrommatis.com

madameFIGARO93
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AL JOUMHOURIA’S SPECIAL FEATURES

CSR AT TREE AD
If in its beginnings, Corporate Social Responsibility was considered trendy by some firms
following it, today it is no longer just fashionable, but a crucial business requirement to be socially
responsible. Given the political, economic, social and environmental crises that humans as a race
are confronting, corporations have a role to play.
As firm believers in CSR, we at Tree Ad have taken it upon ourselves to work

towards the betterment of our society, making it a healthier place for the
Lebanese to live in. Consequently, we have been supporting several associations whose
scope of help is diversified and touches many aspects of our society.

In 2015, Al Joumhouria ventured on a brand new approach to special features in its pages: shifting
from the regular catalogue style listing of clients’ services that are usually used in newspaper
supplements, this feature concentrates on one product and is dedicated each day to one client
only.

Since then, the features have accumulated, covering a panoply of sectors in
different business fields: from banks to financial institutions, real estate to
automotive, insurance to F&B.
With the features limited in numbers and dedicated to one customer per issue, they became a
reference to the readers, relating to them facts, developments and the latest advancements directly
from the country’s major players.
العدد  | 1847الثلثاء  6حزيران 2017
www.aljoumhouria.com | @aljoumhouria

		Jouzour Loubnan: A Non-Governmental Organization whose mission is to

participate in the restoration of Lebanese woodland and promote sustainable forestation mainly in
arid region; they also aim to empower the local community to protect, manage and benefit from the
forestation projects, and finally, promote environmental awareness of Lebanon’s natural resources
amongst younger generations, locals and officials.

اقتصاد

13

المعهد العالي لألعمال ( : )ESAبرامج تل ّبي
سوق العمل الدولي
يتولّى المعهد العالي لألعمال تدريب الرؤساء
مدرسة بوكوني لألعمال.
األكاديمية :شهادة من اإليزا وشهادة من المعهد بالمطالبة بأفضل فرص عمل في السوق.
التنفيذيين والمدراء في لبنان والشرق األوسط،
وهو
المرموق الشريك.
• الماجستير في التسويق واالتصاالتً :
وفقاً لحاجات السوق .ويعتبر التدريب الذي
عبارة عن دورات تدريسية تدوم لثمانية عشر شهرا
الماجستير في اإلدارة
• جداول تدريسية قابلة للتعديل تسمح بدمج
لألعمال في باريس
• إن برنامج الماجستير في اإلدارة المستوحى بالتعاون مع
يقدمه المعهد بمثابة رافعة التغيير على مستوى الحياة المهنية بالتدريبية.
المدرسة ًالعليا ّ ً
ً
ٌ
الفرد والمؤسسة .كما أنشأ برنامج  ESAللتعليم
ومعمقا ألسس التسويق
• شبكة دولية ذو تأثير يمكن دخولها عن من المدارس العليا
مخصص لطالب حاملي اإلجازة أوروبا ويقدم فهما شامال
التنفيذي هيكلية مخصصة لتدريب الشركات
طريق االنضمام إلى رابطة خريجي «اإليزا» التي هي ويسمح لهم باالختيار ما بين مسارين إما في لبنان ومفاهيمه.
ّ
على مواجهة تحديات سوق العمل ومنحها الدعم شريكة أساسية ومتصلة برابطة خريجي المدرسة أو فرنسا .ويتيح لهم هذا البرنامج التحضر للتغيير
• الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية
على المدى الطويل.
العليا لألعمال في باريس أوروبا.
وهو عبارة عن دورات تدريسية تدوم إلثني
المتواصل في المسؤوليات الرفيعة المستوى التي الصحيةً :
• منصة مميزة للقاءات العمل ،إذ تنظم اإليزا سيقابلوها في إقتصادٍ معولم.
عشر شهرا تهدف إلى تقديم تدريب في مجال
مؤتمرات واجتماعات نقاشية تضم محاورين
إدارة الرعاية الصحية لجميع العاملين في الرعاية
الماجستير في إدارة األعمال
تأسس المعهد العالي لألعمال ( )ESAعام  1996دوليين.
الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.
• ُيعد برنامج الماجستير في إدارة األعمال
• برامج ايزا للتعليم التنفيذي :مركز للتدريب
باتفاق بين حكومتي فرنسا ولبنان تحت إدارة غرفة
• الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال :إن
التجارة والصناعة في باريس «إيل دو فرانس» وهو واالستشارات من أجل ّ
تطور الشركات.
برنامج أعمال دوليا عاما مخصصا للمحترفين الجدد الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال عبارة عن
معهد أعمال مخصص لتدريب الرؤساء التنفيذيين
• تعمل «ايزا» عن كثب مع رجال األعمال ذوي أقله ثالث سنوات خبرة في سوق العمل .دورات تدريسية عالية المستوى بدوام جزئي
والمدراء في لبنان والشرق األوسط .وقد أصبح والشركات في لبنان والشرق األوسط.
ويقدم هذا البرنامج رؤية صلبة عن عالم التجارة مخصصة للموظفين اإلداريين ذوي أقله خمس
ّإن التدريب الذي تقدمه «إيزا» هو بمثابة رافعة وأسس سليمة حول إدارة األعمال.
المعهد العالي لألعمال الذي يهدف إلى جعل
سنوات خبرة في القسم اإلداري .وتعطى هذه
ً
نخبة لبنان والمنطقة قادة الغد ،أحد ّرواد االمتياز التغيير على مستوى الفرد والمؤسسة .إذ أنشأ
الدروس كلها باللغة اإلنكليزية وفقا لجداول زمنية
ّ
ومنصة تفاعالت واجتماعات برنامج ايزا للتعليم التنفيذي هيكلية مخصصة
األكاديمي في لبنان
معينة وتشمل أربعة مؤتمرات دولية في تركيا
معهد أعمال ُم ّ
خصص لتدريب
لتدريب الشركات على مواجهة تحديات سوق
تجمع ما بين أوروبا والشرق األوسط ولبنان.
والواليات المتحدة والصين والهند وتتيح للطالب
الرؤساء التنفيذيين والمدراء
العمل اليوم ومنحها الدعم على المدى الطويل.
فرصة تطبيق مهاراتهم اإلدارية على المستوى
نقاط قوة ESA
العملي ما يسمح لهم بمواجهة مشاكل سوق عمل
في لبنان والمنطقة
برامج الشهادات
اليوم.
عدة ابرزها:
للمعهد العالي
لالعمال ّ ميزات ً
عدة ًخصيصا لتدريب الرؤساء
• برامج ومقررات ُم
األعمال
إدارة
في
إجازة
ً
• ُي ّ
ّ
المتخصص
الماجستير
الدكتوراه في إدارة األعمال
التنفيذيين والمدراء وفقا لحاجات سوق العمل
برنامجا
عد ًبرنامج اإلجازة في إدارة األعمال
ً
ً
• تقدم برامج الماجستير المتخصص الثالثة
الدولي.
فريدا معدا لحاملي شهادة البكالوريا ومرتكزا
• إن الدكتوراه في إدارة األعمال عبارة عن دورات
ً
متخرجين من على ثالثة دعائم :اإلمتياز األكاديمي – االنفتاح مقررات تدريسية بدوام جزئي تناسب وقت تدريسية تضم أبحاثا رفيعة المستوى يشرف
• كلية تضم حصريا أساتذة ً
ّ
ّ
أفضل مدارس األعمال في أوروبا خصوصا من مدرسة على الصعيد الدولي – تطوير امكانية الحصول المحترفين العاملين
مخصصة
الضيق ومعرفة عميقة في عليها أساتذة وباحثون دوليون وهي
ّ
الدراسات العليا في األعمال في باريس( )HEC Parisعلى فرص العمل .ويؤهل هذا البرنامج خريجيه مجاالت معينة:
للموظفين اإلداريين الذين يريدون المساهمة في
والمدرسة العليا لألعمال في باريس أوروبا ( ESCPالحصول على شهادة الـ .ESSECكما يقدم هذا
• الماجستير التنفيذي في اإلدراة المالية :تطوير نظريات إدارة األعمال وتطبيقاتها .ويرتبط
البرنامج العالي اإلحترافية للطالب فرصة تطوير وهو عبارة عن دورات تدريسية ًتعطى باللغة هذا البرنامج بمركز إيزا لألبحاث والتنمية بالتعاون
.)Europe
ّ
عالميتان تكلالن المسارات مهاراتهم التقنية وشخصيتهم بما يسمح لهم األنكليزية وتدوم لستة عشر شهرا بالتعاون مع مع جامعة السوربون في باريس.
• شهادتان

		Beirut Marathon: Since 2003, the Beirut Marathon Association’s mission is

to passionately organize running events that inspire unity, positively change lifestyles, promote
wellness, and provide an experience of challenge, achievement, joy, and glory; for the benefit of
Lebanon, both now and for generations to come.
A business can grow with or without social
responsibility, but doing good for others
allows a business to reap rewards in many
ways.
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اعتبر رئيس مجلس إدارة ومدير عام
بنك لبنان والمهجر سعد أزهري،
في لقاء مع «الجمهورية» ،ان القطاع
المصرفي يتحمّ ل المزيد من عمليات
الدمج ،بما يتّفق مع توجهات مصرف
لبنان لزيادة الكفاءة في عمل

«أرباح بنك لبنان
والمهجر ارتفعت
بنسبة أعلى من
معدّل أرباح البنوك
ُ
المدرجة»

اقتصاد
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فرنسبنك :بطاقات مبتكرة لكافة شرائح المجتمع
َ
َ
أثبت فرنسبنك انه سبّاق وقدّم أفكارا مبتكرة
مدفوعاتهم عن كل شيء يقومون بشرائه .وبمقارنة
فرنسبنك ثالث فئات من
 اليوم ،نقدم فيتبنتها المصارف اللبنانية األخرى ،وشهدت لها
برنامج الـ cash-backمع برامج الوالء األخرى ،نجد
البطاقات:
ّ
المؤسسات المصرفية الدولية ...هكذا تختصر
تتضمن باقة واسعة
 Accessibility Cardsالتي
أن برنامج تجميع الـ milesتنحصر فقط باستعمال
مديرة قسم البطاقات في فرنسبنك السيدة
النقاط للسفر ،وكذلك برامج تجميع النقاط التي
من بطاقات الحسم المباشروبطاقات الدفع المسبق
لمى الديك ،وضع المصرف في سوق البطاقات.
تحدد للزبون خيارات معينة ومحدودة باستطاعته
وبطاقات األنترنت .تمنح هذه الفئة حامليها قدرة
شراءها.
إستخدام حساباتهم المصرفية .24/7
 Revolving Cardأوالبطاقات ّ
من جانب آخر ،وفي ما يتعلق بحجوزات السفر،
الدوارة التي تمنح
• الى أي حد يتميز فرنسبنك عن سواه من تعاقد فرنسبنك مع شركتي طيران الشرق األوسط
حامليها قدرة شرائية أكبر مع تسهيالت بالدفع.
المصارف بميزة الـ cash-backوالى أي مدى  MEAوالخطوط الجوية القطرية ،لتأمين حسومات
 Elite Cardsوهي بطاقات للنخبة تمنح مزايا
فريدة وأوجه متعددة للرفاهية بدون أي حدود
تساهم هذه الميزة بالذات في تشجيع االنفاق من استثنائية لعمالئه لدى شرائهم تذاكر السفر عبر
بطاقات فرنسبنك ،وهذه الحسومات ّ
خالل البطاقات؟
تؤمن على
على قيمة الصرف ،كان آخرها بطاقة Fransabank
ّ
 في سوق مصرفية بالغة التنافسية ،يتميز مدار السنة .كما يقدم فرنسبنك عروضا موسمية World Elite MasterCardالتي تقدم مجموعة غير
فرنسبنك عن سواه من المصارف بابتكاره لبرامج وحمالت للصرف خارج البالد.
عادية من الخدمات الترفيهية كحسومات على
َ
فرنسبنك
وعلى مدى السنوات الماضية ،قام
تهدف إلى إرضاء الزبون ومكافأته ،وقد أصبحت
فنادق ومنتجعات فاخرة ونخبوية ،تنقالت مخفضة
هذه البرامج عنصرا أساسيا في استراتيجية أعمال حصريا بحمالت ترويجية بمناسبة نهائيات دوري
األسعار ،الدخول مجانا إلى صاالت المطار ،امتيازات
المصرف ،وعلى نحو متزايد .إن فرنسبنك هو أول أبطال أوروبا  UEFA Champion’s Leagueلسنوات
في التسوق ،حماية البطاقة من االحتيال والغش،
عدا عن ميزة الـ  cashbackبنسبة .%1.5
مصرف في لبنان قام باستبدال فكرة برنامج تجميع  2014و 2015و 2016و ،2017التي القت إقباال لدى
النقاط ببرنامج الـ  cash backحيث يحصل الزبون
ولجيل الشباب حصتهم من اهتمامنا إذ
«على نسبة مئوية ثابتة من ّ
نقدم لهم أنواعا مختلفة من المنتجات من أجل
أي مبلغ ينفقه على
الديك :نقدم أنواع ًا مختلفة
تعريفهم على التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك
بطاقته في نقاط البيع في لبنان والخارج .غني عن
مديرة قسم البطاقات في فرنسبنك لمى الديك
من المنتجات لتعريف الشباب
بطاقة اإلنترنت وبطاقة فرنسبنك  PayPassالتي
القول إن هذا البرنامج يلقى رواجا شديدا حيث
ّ
ّ
على التكنولوجيات الجديدة
ويستردها
يخول الزبون أن يراكم نقوده كما يشاء
 في سوق البطاقات أثبتنا أننا كنا السباقين تستخدم تقنية « ،»Tap & Goوتخولهم الدفع علىمتى يشاء ،دون سقف زمني محدد ،وهذا بالتحديد
وقدمنا أفكارا مبتكرة تبنتها المصارف اللبنانية نقاط البيع .POS
ما ّ
يميز فرنسبنك عن سواه من المصارف األخرى زبائن المصرف ،وشجعتهم على استخدام بطاقات األخرى وشهدت لنا عليها المؤسسات المصرفية • وقع فرنسبنك مؤخرا اتفاقية تعاون مع سفارة
ماستر كارد .وقد منح َ
في برامج الـ .»cash back
فرنسبنك بحمالته هذه وعلى الدولية.
دولة اإلمارت العربية المتحدة في لبنان وتحت
ولقد خولت خطة مصرفنا المدروسة في هذا مظلة دار اإلفتاء وصندوق الزكاة ،ما هي البطاقات
• ما هي التقديمات االكثر جذبا في هذا النوع من مدى سنوات متتالية فرصا ذهبية لـ  44من حاملي
بطاقات ماستركارد لحضور مباريات دوري أبطال الحقل حصول فرنسبنك على عدة جوائز من أهمها التي أصدرتموها بموجب هذه االتفاقية؟
المنتجات :الـ ،cash-backالسفر ،الهدايا؟
بطاقة  .Paypass-Contactless Cardكما ونال
 إن برامج الوالء عامة تلقى رواجا لدى زبائننا ،أوروبا. حرصا منه على المساهمة في خدمة المجتمعأما بالنسبة للمنتسبين إلى شركة  ،touchفرنسبنك جائزة  MasterCard Champion Partnerوخدمة اإلنسان وضمن المسؤولية االجتماعية
ولكن ال شك أن ميزة ال  cash-backهي االكثر
فيقدم لهم فرنسبنك إمكانية استرجاع ساعات  Bankفي «منتدى ماستركارد لالبتكار  .»2016للشركات ،يضع فرنسبنك منتجاته وخدماته في
جذبا.
إن ما يميز الـ  cash-backعن سواه من برامج تخابر أو  SMSأو  megabitesلدى كل عملية شراء إضافة إلى أننا كنا البنك األول الذي أطلق البطاقة إطار خدمة اإلنسان والمجتمع ،ولقد سعينا أن نكون
األولى من نوعها  Platinum Unionpayالمقبولة شركاء أساسيين في هذه االتفاقية ،والذي أصدر
الوالء وما يجعل زبائننا ُيقبلون على استعمال عبر بطاقة .Fransabank touch Card
ّ
فرنسبنك بموجبها بطاقات مسبقة الدفع لتوزع
البطاقة االئتمانية هو أنها تخولهم االدخار • كيف يسجل فرنسبنك ريادته في سوق عالميا وعلى كافة األراضي في الصين الشعبية.
واالستفادة من ميزة القيمة النقدية المستردة على البطاقات االئتمانية  ،وما الذي خول مصرفكم أن • ما هي ابرز بطاقات فرنسبنك وأية بطاقات عبر مشروع «كفالة اليتيم» على أيتام الجمعيات
والمؤسسات الخيرية الشرعية في لبنان.
مشترياتهم اليومية ،وذلك باسترجاع نسبة من يحوز على جوائز عديدة في هذا اإلطار؟
مستقبلية يعمل المصرف على إطالقها؟

اقتصاد
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ّ
الشديدة
اللبناني تتسم
بالمنافسة ً
ً
حيث يتواجد  50بنكا تجاريا و13
ً
ً
بنكا إستثماريا .وعلى هذا األساس،
فإن في إمكان القطاع ّ
تحمل المزيد
من عمليات الدمج ،وهذا في الواقع
ّ
يتفق مع توجهات مصرف لبنان
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« ...»Porsche 718 Caymanالجمع
ُ
المتقن بين القوة والفخامة
هذه العمليات إرتفعت الموجودات
األجنبية لمصرف لبنان إلى حوالي 41
ّ
ميزان المدفوعات
وسجل
مليار دوالر
ً
في العام  2016فائضا قدره 1.24
ً
مليار دوالر .إضافة ،أن األرباح التي
ّ
ُ
حققتها المصارف إقت ِطع معظمها
كمؤونات لإلستعمال في تطبيق
النظام المحاسبي  FRS9ولزيادة
نسبة كفاية رأس المال إلى %15
في العام ّ .2018وبهذا تكون
الهندسات المالية حققت أهدافها
والمهمة رغم كلفتها
الضرورية ً
العالية نسبيا.

مؤشرات العام 2017

رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري

• ما هي توقعاتكم للقطاع
المصرفي للعام  ،2017وفق
المعطيات المتوفرة حتى اآلن؟
 أعتقد أن القطاع المصرفيسيثابر على أدائه المقبول ّبل
ّ
الجيد في عام ُ 2017ويتوقع
ّ
بمعدل ُيقارب الـ .%7
أن ينمو
وقد يصل إلى  %10أو أكثر إذا
ُ
ترجمت اإلنفراجات السياسية
التي نشهدها إلى زيادة في
الثقة ً واإليجابيات اإلقتصادية،
خصوصا إذا ّ
تم إنتقاء الشركات،
وبدأ التنقيب عن النفط والغاز في
المستقبل القريب.

تحرص بورشه دائماً على تزويد سياراتها بمزيد
من القوة والحيوية على صعيد األداء ،لكن مع
المحافظة على السهولة والراحة التي تتطلبها
القيادة اليومية.

ً
كشفت بورشه أخيرا عن جديدتها لعام ،2017
ّ
تتميز بتصميم
وهي « 718كايمان» التي
ّ
جديد وملفت .فقد تمكنت بورشه من خالل
هذا الطراز من الجمع بين القوة ّوالفخامة
العالي وخفة الوزن.
والقدرة على تحقيق األداء
ً
وتمثل « 718كايمان» أيضا ،إستراتيجية
بورشه الجديدة المتمثلة في تقليل حجم
ّ
المحركات مع تزويدها بميزة الدفع التوربيني
ّ
معدل
إلستخالص المزيد من القوة وتقليل
ِّ
الملوثة للبيئة
إستهالك الوقود واإلنبعاثات
الناتجة عن المحرك.

تصميم قوي

ً
ً
ً
جليا ّ
أن بورشه بذلت مجهودا واضحا
يبدو
لجعل « 718كايمان» تبدو غاية في القوة وذلك
عبر إدخال العديد من التعديالت عليها مع
المحافظة الكاملة على هوية بورشه المعتادة
والتي تضمن بساطة وإنسيابية على الغطاء
األمامي ،مع الكتفين المرتفعين للتعبير عن
القوة .فاألبعاد الخارجية المتناسقة في «718
كايمان» وفتحات دخول الهواء األمامية والجانبية
البارزة والخطوط الحادة ،تعطي فكرة عن قوة
هذه السيارة وقدراتها .وتكتمل التعديالت على
« 718كايمن» الجديدة بمصابيح رئيسة تعمل
بتقنية «الكزينون الثنائي» دمجت فيها إضاءة
« »LEDالنهارية .أما من الجوانب ،فتبرز في
ّ
حادة
وأجنحة
سفليتين
« 718كايمن» حافتين
ً
ً
وفتحات هواء تعطي السيارة مظهرا رياضيا
ّ ً
التصميم
مميزا .كذلك طالت التعديالت في
ٍّ
الجهة الخلفية من السيارة ،نتيجة إعتماد خط
طولي يحمل شعار بورشه بين المصباحين
الخلفيين اللذين يتألقان بتكنولوجيا ثالثية
األبعاد وإضاءة مكابح رباعية النقاط.

مقصورة رياضية

ّ
مصرفكم
تقومون نتائج
كيف
ّ
• ً
قياسا بالنتائج العامة التي حققها
القطاع المصرفي؟
ّ
 ليس لدينا البيانات لكل،2016
القطاع المصرفي لنهاية عام
ّ
بل لدينا فقط البيانات المتوفرة
للبنوك ُ
المدرجة على بورصة بيروت
(بنك لبنان والمهجر ،بنك عودة،
بنك بيبلوس ،بك بيروت ،بنك بيمو،
والبنك اللبناني للتجارة) .وقد بلغت
أرباح هذه البنوك  1.36مليار دوالر
بزيادة  %12عن عام  ،2015وبذلك
تكون أرباح بنك لبنان والمهجر قد
ّ
المعدل
ارتفعت بنسبة أعلى من
للبنوك ُ
المدرجة .وبلغت موجودات
البنوك ُ
المدرجة  119.5مليار دوالر،
ّ
مثلت بذلك موجودات بنك لبنان
والمهجر  %24.7من اإلجمالي .أما
بالنسبة لحقوق المساهمين ،فقد
بلغ اإلجمالي للبنوك ُ
المدرجة 11.6
مليار دوالر ،جاءت حصة بنك لبنان
والمهجر منه .%25.3
ً
• هل تلمحون في األفق إتجاها نحو
المزيد من عمليات الدمج في المرحلة
المقبلة لمواجهة اإلستحقاقات ومن
ضمنها بازل  3؟
 -أعتقد أن السوق المصرفي

31

دخل بنك عوده في الفترة األخيرة بقوة في
بحيث يعود للعميل أن يستعمل هذه المبالغ
وسحب أو إيداع شيكات ضمن برنامج والء يضمن
ويحدد ّ
ّ
ّ
مجال إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مدة تسديدها بشكل مدروس ومتالئم مع
استمراريتهم ويتيح بناء عالقة وطيدة مع المصرف.
كما ّ
هذه السياسة حتّمها واقع ان حوالى  90في
أوضاعه وبما يتناسب مع قدراته على التسديد.
يخولهم الحصول على التسهيالت بشروط
المؤسسات في لبنان هي
المئة من إجمالي
ّ
ّ
ميسرة.
• لماذا يحظى هذا النوع من القروض بدعم من
• ما هي التسهيالت التي ّ
مؤسسات صغيرة ومتوسطة ،وتساهم في
ومؤسسات ّ
ّ
ّ
دولية؟
داخلية
جهات
يقدمها مصرفكم
حوالى  82في المئة من الوظائف وفرص العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
المتوسطة
الداخلية
 تحظى هذه األعمال باهتمام الجهاتبالمؤسسات
الخاصة
لجهة القروض
المُ تاحة حسبما يشرح مدير العمليّات المصرفيّة
ّ
ّ
الدولية مثل
والمؤسسات
مثل مصرف لبنان
والصغيرة؟
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في بنك
 ّّ
المؤسسة الدولية للتمويل  ،IFCلما تلعبه من دور
يقدم بنك عوده مجموعة من التسهيالت
عوده ،حسن صباح.
ّ
ّ
ّ
ّ
للبالد،
المصرفية
الخاصة باألعمال الصغيرة ،هذه
حيوي ومهم في تحريك العجلة االقتصادية ّ
َ
باإلضافة إلى ّتأثيرها على إجمالي الناتج المحلي
التسهيالت تندرج ضمن فئتين :التسهيالت
ّ
ّ
في البلدان كافة .فهي تشمل مختلف القطاعات
التشغيلية ومصاريف
الخاصة بتمويل النفقات
• دخل مصرفكم ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة من تجارة وصناعة وخدمات ،وتساهم في تنمية
اليومية والتسهيالت
األعمال
الخاصة بالموجودات
بقوة في مجال القروض
ّ
ّ
المتوسطة والصغيرة؟ ما األسباب االقتصاد وفي خلق فرص عمل جديدة باستمرار.
الثابتة وتطوير األعمال.
بالمؤسسات
ّ
ّ
التي دفعتكم في هذا االتجاه؟
منتجاتنا السلفة
ومن
النقدية على نقاط البيع أو
ّ
ّ
ّ
الـ ،POSوهي حل سهل وسريع إلدارة نفقات العمل
للمؤسسات الصغيرة
المخصصة
 للقروضصباح :منتجاتنا مدروسة
والمتوسطة أثر كبير في تنشيط االقتصادّ ،
ّ
ألن
على المدى القصير من خالل الحصول على سلفة
لتتناسب وقدرة العميل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المؤسسات تشكل حوالي  %90من إجمالي
الشهرية
تتحدد بحسب مدخول نقطة البيع
نقدية
هذه
ّ
على تسديد المستحقّات
المؤسسات في لبنان وتساهم في حوالي  %82من
 POSلدى العميل .كما ّأن تسديد هذه السلفة
ّ ُ
ّ
ُ
الوظائف وفرص العمل المتاحة ،ومن شأن دعمنا
يتم من خالل دفعات شهرية تقتطع على شكل
مبالغ صغيرة ّ
ّ
لهذه
يومية من مدخول نقطة البيع. POS
المؤسسات أن يساعد في تطوير أعمالها • ما هو تقييمكم لتجربة زيادة حجم القروض إلى حسن صباح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البرنامج التسليفي الثاني المخصص للنفقات
ً
ً
وضمان استمراريتها ،ما يؤدي إلى استحداث فرص هذه المؤسسات ،حتى اآلن؟ ّ
ّ
عمل وإلى ازدهار هذه الفئة من األعمال بمختلف
دعما لغاية  %7للسنة األولى ّأدى أيضا إلى زيادة اإلقبال
التشغيلية هو بطاقة Powerوهي عبارة عن قرض
األعمال الصغيرة تتطلب على الدوام
ّ
 ًّ
ّ
ّ
قطاعاتها.
المالية ،ومنذ اطالق خط على هذه الخدمات.
المؤسسات
واهتماما من
بالستيكية تتيح للمقترض
على شكل بطاقة
ّ
ّ
المؤسسات والطلب متزايد
الخاص بهذه
• هل تختلف نسبة المخاطر في هذا النوع من العمل
التسهيالت واستعمال المال عند
ُيضاف إلى ذلك ّأن عامل االنتشار الجغرافي في الحصول على
ّ
الم ّ
القروض عن القروض ُ
ّ
خصصة للشركات الكبيرة؟ على هذا النوع من التسهيالت ،وال ّ
سيما القروض مختلف المناطق
اللبنانية ساهم في زيادة اإلقبال الحاجة ،وعند استعمال كل مبلغ من هذا القرض،
ّ
ّ
الخاصة بتسديد نفقات األعمال
التشغيلية كشراء على هذه الخدمات ،باإلضافة إلى شبكة فروعنا يختار المقترض فترة ً تسديد المبلغ المستخدم.
 نعم ،تتفاوت نسبة المخاطر .لهذا السبب،ّ
ّ
تمكن العميل البضائع والمواد ّ
األو ّلية ،أو دفع اإليجارات أو رواتب المنتشرة في جميع أنحاء لبنان ،قمنا بإنشاء مراكز هذا المنتج متوافر أيضا لتمويل الموجودات الثابتة
بتطويرها
فإن المنتجات التي قمنا ّ
ّ
والمتوسطة بسقف إقراضي أعلى ّ
خاصة أعمال ّ
الموظفين ،لما لهذه التسهيالت من ميزات ّ
ّ
ّ
بالمؤس ّسات الصغيرة
خاصة
من استعمالها بطريقة منظمة ّومدروسة تتناسب
ولمدة سداد أطول ،على شكل
ّ
ّ
المناطق كافة.
مع قدرته على تسديد المستحقات المترتبة عليه ،تتعلق بطريقة التسديد المريحة وسهولة الحصول الحجم في
بطاقة إسمها .Empower
ًّ
ّ
باإلضافة إلى هذه المنتجات الجديدةّ ،
ّ
حاليا ًلالستمرار في تقديم خدمات
ونسعى
وضعية أعماله .فبعض عليها.
وتمكن المصرف من متابعة
نقدم
ّ
ُ
ّ
ّ
الخاص الذي قمنا بإطالقه في
كما ّأن العرض
نحو يمكنه من
تتميز بالمرونة ،عالوة على تقديم خدمات أخرى ال القرض العقاري لألعمال لشراء أو توسيع أو إنشاء
القروض لدينا تمنح للعميل على ٍ
الحاجة ،وله أن نهاية العام الماضي والذي ّ
استعمال مبالغ من هذا القرض ّعند
تم من خالله تخصيص تقتصر على برامج التسليف ،منها برنامج الخدمات مكان العمل ،وقرض األعمال لشراء الموجودات
ّ
يختار ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للمؤسسات الصغيرة
لبنانية
الزمنية لتسديد كل من هذه المبالغ مبلغ  1000مليار ليرة
المدة
المصرفية لألعمال وهو برنامج يساعد العمالء على الثابتة أو تجديد مكان العمل ،أو حتى لشراء
ّ
والمتوسطة الحجم وبمعدل فائدة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عملياتهم
تم تخفيضه إدارة مختلف
بعد استعمالها ،بما يضمن تقليل نسبة المخاطر
التجارية أو حقوق االمتياز.
المصرفية من تحويالت العالمات

محركات

أزهري  :هندسات مصرف لبنان كانت
ضرورية جداً
المصارف واإلستفادة من وفورات
بهدف زيادة الكفاءة في عمل
الحجم والنطاق.
المصارف واإلستفادة من وفورات
الحجم والنطاق .وفي المناسبة،
ّ
أود ّأن أقول ًأن بنك لبنان والمهجر
ّ
قها قد وقع إتفاقا إلستحواذ فروع بنك
*هل أن نسب األرباح التي حق ً
المصرف في  ،2016مقبولة ،قياسا  HSBCفي تشرين الثاني 2016
ّ
باألوضاع وبمستوى األرباح في العام ومن المتوقع إتمام العملية في
2015؟
حزيران .2017
 بلغت أرباح بنك لبنان والمهجرفي نهاية عام  2016ما يعادل الـ هندسات مصرف لبنان
 463.3مليون دوالر بزيادة  • %14.61كيف ّ
تقيمون نتائج الهندسات
ُ
ً .2015وتعتبر هذه األرباح المالية التي قام بها مصرف
عن عام ً
مقبولة جدا قياسا باألوضاع السائدة لبنان؟
وجاءت مدفوعة بزيادة األرباح من
 في الحقيقة ،إن نتائجعملياتنا في
لبنان وفي الخارج .الهندسات المالية التي قام
ّ
ً
ّ
وحقق البنك أيضا أعلى
معدالت بها مصرف لبنان كانت ناجحة،
المدرجة ،حيث والهندسات المالية في ّ
الربحية بين البنوك ُ
حد ذاتها
ً
بلغ المردود على متوسط رأس المال كانت ضرورية جدا .ال يخفى عليكم
(األسهم العادية)  %17.43والمردود أن عجوزات ميزان المدفوعات فاقت
على متوسط الموجودات .%1.58
الـ  9مليار دوالر بين أعوام 2011
ُ
– ّ ، 2015
مما إضطر مصرف لبنان
االموال
توظيف
على أثرها القيام بالعمليات المالية
• زاد حجم الودائع بنسب جيدة .لتعزيز موجوداته األجنبية .وعلى أثر
كيف يتم توظيف هذه األموال؟
 وصلت ودائع البنك في نهايةعام  2016إلى  24.81مليار دوالر،
أما موجودات البنك فقد وصلت
ّ
إلى  29.52مليار دوالر .وتوزعت
معظم توظيفات البنك كنسبة من
الموجودات على الشكل التالي :نقد
وودائع لدى البنك المركزي ،%43.8
قروض للقطاع الخاص ،%24.9
سندات وأوراق مالية  ،%21.6وودائع
ما بين البنوك .%7.1
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بنك عوده ُيموِّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

		CCCL: Established in 2002, the Children’s Cancer Center of Lebanon is a notfor-profit association for the treatment of children with cancer. CCCL is affiliated to St. Jude’s
Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee and works in close coordination with the
American University of Beirut Medical Center.
		
The Brave heart Fund: The Brave Heart Fund is a charitable fundraising
initiative, established in 2003, at the Children’s Heart Center at the American University of Beirut
Medical Center. The BHF helps cover the medical and/or surgical expenses for underprivileged
children suffering from Congenital Heart Disease (CHD). It also aims to increase awareness about
CHD.
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ّ
تتميز المقصورة الداخلية في طرازات
« 718كايمن» موديل  2017بعدد كبير من
التعديالت التي شملت عجلة القيادة الجديدة
ّ
المتعددة اإلستخدامات المستلهمة
الرياضية
من بورشه  918سبايدر ،ولوحة قيادة جديدة
بفتحات تكييف دائرية ،باإلضافة
الى نظام المالحة الذي يعمل
عبر األقمار الصناعية ونظام
ّ
التحكم الصوتي المتكامل

القوة الدافعة

الديناميكية على
ال تعتمد مزايا القيادة
ً
وضعية المحرك فحسب ،بل أيضا على
ّ
األربع
ركائزه .في هذا السياق ،يتخذ محرك ّ ً
وضعية
أسطوانات ًفي طرازات « 718كايمن»
ّ
َ
المحورين
توفر توزيعا شبه مثالي للوزن بين
األمامي والخلفي بنسبة  45و 55بالمئة على
التوالي .وتعتمد النسخة األساسية من سيارة
ّ
بورشه « 718كايمن» موديل  ،2017على محرك
رباعي األسطوانات سعة لترين ،يعتمد على
تقنية توربو ،ويولد قوة  300حصان و 380
نيوتن متر من عزم الدوران .أما ًنسخة بورشه
« 718كايمن إس» فتعتمد أيضا على محرك
رباعي األسطوانات مع توربو ،لكن بسعة 2.5
ً
لتر ويولد قوة  350حصانا و  420نيوتن متر
من عزم الدوران .وتتسارع « 718كايمن» من
صفر إلى سرعة  100كيلومتر في الساعة خالل
كرونو» وتصل الى
 4.7ثوان مع باقة «سبورت
ً
سرعة قصوى تبلغ  275كيلومترا في الساعة،
وينخفض وقت التسارع هذا الى  4.2ثوان في
« 718كايمان إس» مع باقة «سبورت كرونو»

مزيد من الدقة واإلستقرار
والتحكّم عند القيادة
على السرعات العالية
ً
بينما تزيد السرعة القصوى الى  285كيلومترا
ّ
التحسن في األداء عملت
في الساعة .وبعد هذا
بورشه على تقوية نظام المكابح من خالل
أقراص بقياس  330ملم في األمام و  299ملم
في الخلف ،وأضافت مكابس مستعملة في
كاريرا .ويأتي ذلك مع تعديالت على هيكل
السيارة ،ما يعطي المزيد من الدقة واإلستقرار
ّ
والتحكم عند القيادة على السرعات العالية وفي

911

المنعطفات .وتعمل محركات كايمن مع ناقل
حركة يدوي من ست سرعات ،أو ناقل حركة
أوتوماتيكي طراز « »PDKمن سبع سرعات.
وفي هذا السياق من الممكن رفع مستوى
أداء « 718كايمن» الرياضي عن طريق طلب
مجموعة «سبورت كرونو» اإلختيارية.
ّ
ّ
ويمتد األداء الرياضي المعزز

من بورشه .على صعيد
إعتمد
التصميم،
مهندسو بورشه في
المقصورة هندسة
أنيقة وإنسيابية
في كافة األجزاء،
إضافة الى الجلد
على
الفاخر
المقاعد وعلى
كسوات األبواب.
الى
باإلضافة
كل ذلك يحتوي
الكونسول الوسطي
على شاشة تعمل
باللمس يمكن من خاللها
ّ
التحكم بالعديد من الوظائف

التجهيزات في
وبنظام المالحة .وتشمل
ً
طرازات « 718كايمن» أيضا نظام بورشه
ّ
إلدارة اإلتصاالت الذي يتيح التحكم بالهاتف،
ّ
المميز بقوة 150
ونظام بورشه الصوتي
أما بالنسبة إلى التجهيزات األخرى ،فتشمل
ّ
ّ
تتضمن توصيالت خاصة بالهواتف
ات
تقني ٍ
الذكية ،ومنافذ «يو إس بي» والمالحة الذكية.

في طرازات

«718

كايمن» ليشمل برنامج

ّ
ّ
للتحكم بالثبات الذي إعداد جديد للهيكل
واط .التحكم بنظام بورشه
يتيح للسائقين الطموحين اإلقتراب أكثر من
حدود أداء السيارة القصوى ،ما ّ
يخول السائق
اإلستمتاع بأداء السيارة الديناميكي بشدة أكثر.

ّ
عدل مهندسو بورشه العديد من خصائص
التعليق الخلفي بهدف تعزيز الدقة والثبات
ُ
الجانبي .كذلك اعتمدت مخمدات بمكابس أكبر

ً
قطر أكبر ،ما انعكس إيجابا
وأسطوانات ذات
ً
على دقة التوجيه نظرا لزيادة صالبة المخمدات.
ّ
الخلفيتان
تتضافر العجلتان
وفي السياق عينه
ً
َّ
المطورة حديثا لتوليد قوى إنعطاف
مع اإلطارات
جانبية أكبر وتعزيز ثبات السيارة بشكل الفت
في المنعطفات .على صعيد مشابه ،حصلت
ّ
الحد
المخمدات على إعداد جديد يهدف الى
من انحناء السيارة حول محوريها الجانبي
واألفقي قدر اإلمكان ،واستخدمت بورشه
ّ
ّ
مصد إرتدادية إضافية تعزز الراحة
نوابض ً
ّ
وتحد أيضا ّ من إرتفاع مقدمة السيارة أثناء
التسارع وتقلص زاوية االنحناء الجانبي أثناء
إجتياز المنعطفات بسرعة.

Accordingly, the features showcased
exclusive interviews with top
authorities from varied arenas
such as Joumana Chlela (Byblos
Bank), Naaman Azhari (Blom Bank),
Freddy Baz (Banque Audi), Marwan
Kheireddine (Al Mawared Bank).
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جامعة  LIUمن لبنان إلى العالم...
ألن شعارها «التعليم ّ
حق للجميع» أخذت الجامعة فكيف إذا كانت المؤسسة تربوية وتسعى لولوج
أوهايو وجامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة
اللبنانية الدولية LIUعلى عاتقها «أ ّل يُحرم طالب عالم سطرت فيه جامعات لبنانية أخرى ً نجاحات
األميركية ،جامعة كوناس للطب في ليتوانيا،
من العلم بسبب المال ،وهي للغاية تقدم العِلم
وإبداعات كبيرة جعلت من لبنان مقصدا للكثير
جامعة مونتانا ،الجامعة األورو-متوسطية ،جامعة
لـ  1500يتيم من الروضة حتى الجامعة بكفالة
عن تعليم متميز في المنطقة؟
ورمز و RWTHفي ألمانيا ،جامعة القاهرة وغيرها.
من الباحثين ً
ٍّ
كاملة صحياً وتعليمياً» .وقد بلغت ميزانية
وتحد ليس بالسهل .لكن أن
طبعا،
مخاطرة
علم مهما كان الثمن
ً
ً
ّ
المساعدة التي تقدمها الجامعة لطالبها في
تصبح  LIUوفقا لمؤسسها «الجامعة األولى في
يؤكد مراد «أننا أخذنا عهدا على أنفسنا أال
لبنان وفي الخارج ما يزيد على  40مليون دولر
لبنان من حيث المستوى ومن حيث عدد الطالب»
ُيحرم طالب من العلم بسبب المال .فلدينا 1500
سنوياً.
في عقد ونصف ،ال شك أنه ليس بالخبر العادي...
الروضة وحتى
يتيم يتعلمون في
مؤسساتنا من ً
ً
ُ
ال بل هو قصة تحكى.
الجامعة بكفالة كاملة صحيا وتعليميا».
الدولية أهمية كبرى
ّ
وتولي الجامعة اللبنانية ً
تتلخص مزايا الجامعة اللبنانية الدولية  LIUمن البقاع إلى كل لبنان
لهذا الموضوع وتسعى دائما لتقديم أفضل
ّ
المساعدات لطالبها وتأمين أحسن الظروف
الدولية  5كليات وتغطي
بثالث نقاط :تعليم عالي الجودة ،أسعار مقبولة ،للجامعة اللبنانية
ً
لهم لكي ال يؤثر ّ
هم القسط في عطائهم
وانتشار في معظم مناطق لبنان لتكون قريبة من أكثر من  60اختصاصا تحاكي سوق العمل
الجميع.
واحتياجاته .وهي :العلوم والفنون ،إدارة األعمال،
وإنتاجيتهم .وفي هذا السياق ،بلغت ميزانية
ّ
تحت شعار «التعليم حق للجميع» عملت التربية ،الهندسة والصيدلة.
المساعدة التي تقدمها الجامعة لطالبها في
الجامعة منذ تأسيسها عام  2001على أن تقرن
لبنان ً وفي الخارج ما يزيد على  40مليون دوالر
تتحول
أن
منع
خالل
من
فقط
ليس
بالفعل،
القول
سنويا .وتوفر LIUبرنامج المعونة المالية لجميع
ً
مراد :أخذنا عهدا على أنفسنا
الظروف المادية الى عائق امام الطالب إلكمال
طالبها المحتملين في جميع االختصاصات.
بألاّ يُحرم طالب من العلم
كانوا
علمهم ،بل من خالل ذهابها إليهم أينما
وتعتمد هذه المساعدات على ّ حالتين  :أوال
ً
على مساحة الجغرافيا اللبنانية لتشكل نموذجا
الوضع األكاديمي للطالب في كل من الدراسة
بسبب المال
ُيحتذى به عن «اإلنماء المتوازن» على ما يقول
الثانوية وامتحان الجامعة ،وثانيا الوضع
ّ
ّ
مؤسسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد.
التجدد هو سمة  LIUيكشف مراد
الطلب.
وبما أن
ً
االجتماعي لمقدم ً
ّ
تؤمن  LIUمنحا خاصة لطالب المرحلة
وقد القت هذه االستراتيجية ثمارها سريعا «أننا حصلنا على ترخيص إلنشاء جامعة BIUأي عبد الرحيم مراد
ّ
فتوسعت الجامعة في لبنان وفي الخارج،
وسيتوج الجامعة الدولية في بيروت التي تعاونت منذ
الثانوية حيث تنظم مسابقات سنوية لطالب
ّ
البكالوريا ّ
ّ
التوسع الخارجي
التوسع بالتوأمة مع ًجامعة  BIUالتي ُمنحت ترخيصها مع الجامعة اللبنانية الدولية ،التي
تقدم من خاللها العديد من المنح
هذا
ستكون عبارة عن توأمة مع جامعة  ،LIUوبالتالي
الترخيص ًإلنشائها مؤخرا.
للفائزين .وإضافة إلى ما سبق،
ٍّ
للجامعة اللبنانية الدولية ثالثة فروع في اليمن ،الدراسية الكاملة ً
وإنطالقا من تطلعها لتكون جامعة دولية سيتم ّ
إضافة إلى فرع تقدم الجامعة منحا للطالب المتميزين ولألوائل
تغير اسم الفروع خارج البقاع من  LIUإلى في كل من صنعاء وعدن وتعز،
ً
تعاونت  LIUمع مشروع الجامعة الدولية في  ،BIUفيما ستحتفظ  LIUفي البقاع باسمها في في موريتانيا وفرع في السنغال .وقريبا في مصر في جميع الكليات في مختلف الفروع.
بيروت والتي حصلت على الترخيص ومباشرة الخيارة ورياق .وطمأن الى أن التوأمة ستكون والسودان وبعض الدول العربية االخرى.
ًوآخر مبادرات الجامعة تمثلت بتوقيعها
ّ
تطبق الجامعة المنهاج األميركي .ومن ضمن أخيرا اتفاق تعاون مع المجلس الوطني للبحوث
والطاقم التعليمي والمباني
التدريس هذا العام ،بحيث تحولت الفروع التي سلسة حيث أن اإلدارة ً
أسست بموجب هذا التعاون في بيروت ،صيدا ،ستبقى هي عينها» ،الفتا الى ان من شأن هذه مساعيها المتواصلة للتطوير ومواكبة كل جديد العلمية « »CNRSلتفعيل العمل األكاديمي
النبطية ،طرابلس ،حلبا ،وجبل لبنان ،الى  .BIUالخطوة أن تسهل انتشار الجامعة ورسالتها في في مجال التربية والتعليم عقدت اتفاقات والبحثي بين الطرفين ولدعم الطالب ،من خالل
صور،
ً
16عاما مضت منذ أن فتحت جامعة  LIUلبنان والمنطقة العربية ودول إنتشار اإلغتراب تعاون عدة مع عدد من الجامعات األجنبية بهدف إعطاء منحة جامعية للطالب الخمسة األوائل في
أبوابها ...فترة زمنية قصيرة في عمر ّ
أي مؤسسة ،اللبناني.
تبادل الخبرات .ومن هذه الجامعات جامعة الفروع األربعة من شهادة الثانوية العامة.
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Comments/letters? Please send them to info@treead.com

A strategic alternative to traditional media, MAP is a versatile and flexible
medium that can adapt to any client’s need; a fleet of trucks covering all of Lebanon,

allowing clients to target their audience with high efficiency and creativity. Rotating panels, full
branding, 3D or audio installation, the possibilities are endless. MAP is also an interactive medium
that can be used for sampling, tasting and product demonstration.

This season’s campaigns were original and creative, drawing people’s
attention everywhere they went.

Nescafe: Your friends can’t always be

perfect.. your coffee can, and it is! With
Nescafe’s new 3 in 1 rich blend, you are
guaranteed the perfect cup each time. In May,
Nescafe rented 3 full branded trucks to remind
people all over the country of the unmistakable
taste that awaits them with the new 3 in 1 mix.

Persil Power Gel: Introducing the new

generation of washing, Persil power gel liquid
detergent is a complete replacement for
any powder detergent. 2 full branded trucks
roamed the streets of the country from March
till August introducing the new product and
reminding people that one of the oldest brands
of detergents in the world is also the most
developed.

The Spot Choueifat: After Nabatieh

Mountain Dew: Every day presents us

with a new challenge, and Mountain Dew is
here to get you up and ready for it! To relaunch
and promote the new neon bottle, they used
3 full branded trucks with a 3D mock up that
roamed the streets of the country from August
till September.

and Saida, Lebanon’s newest mall opened in
Choueifat in May, offering the local residents
an array of trendy clothing stores and beauty
products, hip restaurants with a mix of all types
of cuisine and modern entertainment centers,
with state-of-the-art cinemas. From May to
June, 2 full branded trucks promoted the news
in Beirut and the neighboring areas.

Rona: June marked the launching of
Hungary’s famous Kashkaval cheese in
Lebanon. And what better way to introduce the
Lebanese public to the everlasting taste of the
new cheese than by giving them free samples
to savor. The residents of Greater Beirut were
thus offered scrumptious bites on the truck’s
many pit stops.
Tomorrowland: 2 full branded trucks

promoted one of summer’s unique shows in
July; more than just a live stream, Unite aims
to build bridges between Belgium and the rest
of the world via a live connection from the
Tomorrowland main stage, with live local and
international DJs all set in a magical atmosphere
that allows audiences to escape reality.

Joué Club: Back in July, Joué Club had

great news to share with the young and old;
to celebrate its 8th anniversary in Verdun, the
city’s biggest toy shop was offering incredible
promotions for 8 consecutive days. 2 full
branded trucks roamed the streets of Beirut
informing the resident of the crazy offers
awaiting them.
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MAP is a versatile and flexible medium
that can adapt to any client’s need

Efes: From August to September, Efes was

A NEW TRE-LEASE AND A NEW HAPPY HOUR AT TREE AD!

Power FM: Power FM opted for a mobile

This time, the organizing committee opted for a
game themed gathering. From Baby Foot to Bingo,
charades and food tasting, the heat was on! With
valuable prizes awaiting the winners, contestants
were on fire competing among the cheering and
laughing of the crowd!
The pictures can explain a little..

treating passersby to a taste of the beer with
a full-bodied flavor, a well-balanced taste
and easy drinking character. The full branded
Efes truck offered free samples from Beirut
to Batroun of the “number one Mediterranean
beer in the world”.

radio studio setting when they rented the
MAP truck almost a month during November.
Elie Merhej broadcasted live from the truck
that circulated in from Quarantina to Tabarja,
helping people get through the traffic and
gave them the chance to win big when they
post a picture of the truck on any Social Media
platform!

IFLIX: The Asian-based video-on-demand

service officially launched its services in
September in Lebanon; founded in 2014, IFLIX
gives viewers access to thousands of the
world’s best TV shows and movies in addition
to a wide selection of Arabic movies & series.
Unlimited entertainment guaranteed!

QS: The QS World MBA Tour had a stop in

Beirut back in September. An unmissable event
giving the Lebanese students and public the
chance to choose their perfect MBA program,
network with alumni, speak with admissions
advisers from top international business
schools, attend interactive sessions, and much
more.

On a sweeter note, Le Reseau’s Eva Mouawad, welcomed her son in March.

Congrats Eva and welcome to the world Ghadi!

Have you noticed that the logo of Tree Ad
has been uplifted?
We changed the green color into grey, and
modernised the font.
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