
الثقة... مفتاح احلل
 والطريق إلى التعافـي 

يتحــدث الدكتــور ريــاض عبجــي، رئيــس مجلــس إدارة بنــك بيمــو، عــن مجمــل القضايــا 
املاليــة والنقديــة واملصرفيــة التــي  ميــر بهــا لبنــان حالًيــا، شــارًحا األســباب التــي أدت إليهــا، 

وعارضــًا احللــول الكفيلــة بوضــع البــاد علــى طريــق التعافـــي.
يشير الدكتور عبجي إلى أن بنك بيمو وقف إلى جانب زبائنه على مدى العام املاضي، 
الــذي كان عاًمــا صعًبــا بــكل املقاييــس، إنطاقــًا مــن ثقافتــه وريادتــه ودوره الوطنــي العــام، 
مشــيًرا إلــى سلســلة مــن املبــادرات التــي اتخذهــا يف إطــار مســؤوليته املجتمعيــة، متحدًثــا 
أيًضــا عــن الضمانــة العقاريــة التــي يســعى ويعمــل مــن أجــل حتويلهــا قانوًنــا ُيعمــل بــه يف 

لبنــان ومنــه إلــى دول العالــم كافــة. 
الدكتــور ريــاض عبجــي، مصرفـــي يخفــي وراء هدوئــه الظاهــر، عاصفــة مــن األفــكار 
اإلبداعية، مصرفًيا وإجتماعًيا وطروحات، بعضها يعاكس الواقع، ويفتح مجال النقاش 

خلارطــة طريــق تــؤدي إلــى عــودة الثقــة والتعافـــي.

22 مقابلة
رياض عبجي الدكتور 

* ليلــة اخلميــس 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2019، بــدأ ســقوط 
ارتفعــت  الــذي  الثقــة  بنيــان  وانهــار  لبنــان،  املصرفـــي يف  النظــام 
مداميكــه علــى إمتــداد العقــود املاضيــة منــذ أزمــة بنــك انتــرا يف 

الســتينات. 
ما هي برأيكم األسباب التي أدت إلى مثل هذا السقوط؟

اإلنهيــار لــم يبــدأ يف 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2019، عشــية الثــورة؛ امنــا بــدأ 
مــع بدايــة األزمــة يف ســوريا. 

بــن عامــي 2011 و2015، لــم يشــعر املواطــن بعمــق األزمــة وحّدتهــا، ألن ودائــع 
الســورين املهّجريــن مــن الداخــل الســوري إلى لبنان، لعبــت دوًرا يف التخفيف من 

حــدة األزمــة.
منذ بداية العام 2016 نّفذ البنك املركزي عدًدا من الهندسات املالية، واعتمد 
سياســة رفــع الفوائــد جلــذب الودائــع... يف محاولة لتأجيل اإلنفجــار االقتصادي 
واملالــي، إلــى حــن توافــر احللــول السياســية واملســاعدات اخلارجيــة... لكــن 
األوضــاع السياســية زادت تعقيــًدا ولــم تتوافــر املســاعدات بفعــل تأجيــل إنعقــاد 

مؤمتــر ســيدر، مّمــا أدى إلــى األزمــة التــي نعيشــها حالًيــا.
* لكــن إقفــال املصــارف ملــدة تزيــد عــن اســبوعني، أدى إلــى حصــول 
حالــة مــن الهلــع لــدى املودعــني، الذيــن أقبلــوا علــى ســحب ودائعهــم؟

 بالتأكيد، إقفال فروع املصارف لفترة طويلة كان خطأ. 
كان حّرًيــا بالســلطات املســؤولة وضــع قانــون CAPITAL CONTROL موضــع 
التنفيــذ فــوًرا للحــؤول دون تهافــت املودعن ســحب ودائعهم، كما لتنظيم عمليات 

التحويــل إلــى اخلــارج.
* يأخــذ املودعــون علــى املصــارف اللبنانّيــة طريقــة تعاملهــا معهــم، 

وهــم الذيــن منحوهــا ثقتهــم الكاملة؟    
الثقــة هــي الكلمــة الســحرية القــادرة علــى إعــادة ترتيــب األوضــاع االقتصاديــة 
والسياســية واملاليــة والنقديــة، مبــا يــؤدي طبيعًيــا إلــى إعــادة الثقــة بــن املصــارف 

واملــودع. ومــن دون ذلــك ســتبقى األمــور معلقــة حتــى إشــعار آخــر. 
تصــّر املصــارف اللبنانيــة علــى حماية كافــة الودائع املصرفية، وهذا حّق كّرســه 
الدســتور لــكل مــودع. أمــا حتريــر هــذه الودائــع فمرتبــط بأســاس املشــكلة، وهــو 
يف بــدء عمليــة اإلصــاح وإعــادة هيكلــة جذريــة للقطــاع العــام وتطبيــق القوانــن 
وتفعيــل عمــل الســلطة القضائيــة... خللــق بيئــة مناســبة تشــجع القطــاع اخلــاص 

علــى إتخــاذ املبــادرات واإلســتثمار مجــدًدا.
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ــا  ــول أنه ــامة يق ــاض س ــم ري ــني؟ احلاك ــع املواطن ــي ودائ ــن ه * أي
لــدى املصــارف واملصرفيــني يقولــون العكــس؟ 

إذا نظــرت إلــى ميزانيــات املصــارف العاملــة يف لبنــان وإلــى ميزانيــة املصــرف 
املركــزي جتــد أن مجمــوع أمــوال املصــارف إلــى حــد 100 مليــار دوالر موجــودة يف 

املصــرف املركــزي. هــذا واضــح وال لبــس فيــه. 
* ملاذا اعطيتم املصرف املركزي ودائع املواطنني؟ 

يخــّول قانــون النقــد والتســليف مصــرف لبنــان كل الصاحيــات يف اإلشــراف 
والرقابــة علــى املصــارف التجاريــة، وهــو قــادر علــى إتخــاذ القــرارات وإصــدار 
تعاميم، والميكن للمصارف التجارية إاّل القبول بالتوجيهات واإلجراءات وتنفيذ 

مضامينها.
* كيف تقّيمون الهندسات املالية التي قام بها مصرف لبنان؟ 

أدت الهندســات املاليــة التــي قــام بهــا مصــرف لبنــان إلــى رفــع الفوائــد وســحب 
الســيولة مــن األســواق، مّمــا عّطــل اإلســتثمار يف مختلــف القطاعــات. 

اســتفادت املصــارف مــن الهندســات املاليــة وحققــت أرباًحــا، لكــن االقتصــاد 
تضــّرر بشــدة.

سياســة رفــع الفوائــد، ال ســيما يف زمــن الركــود، خطــأ. وكان يجــب إتخــاذ 
قــرارات مــن شــأنها اإلنعــكاس إيجاًبــا علــى القطاعــات االقتصاديــة كافــة.

* دعــا مصــرف لبنــان يف التعميــم الرقــم 567 املصــارف التجاريــة 
لزيــادة اموالهــا اخلاصــة ورفع رســاميلها بنســبة ۲۰% وتكويــن املؤونات 
مقابــل محافظهــا مــن التوظيفــات الســيادية... ووضــع خطــة شــاملة 
ــت  ــددة، حت ــخ مح ــن تواري ــا، ضم ــان به ــرف لبن ــد مص ــك وتزوي بذل
طائلــة إتخــاذ اجــراءات تصــل إلــى ســحب التراخيــص ونقــل امللكيــة 

إلــى مصــرف لبنــان...
يف اعتقــادي أن معظــم املصــارف اللبنانيــة ســتتمكن من زيادة رســاميلها بنســبة 
20%، وستعمل على تكوين مؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية... 
لكــن املشــكلة تكمــن يف مــكان آخــر، يف مصيــر الـــ100 مليــار دوالر املوجــودة يف 

املصــرف املركــزي، وكيفيــة اعادتهــا إلــى القطاع املصرفـــي. 
ــف النواحــي  ــا يف مختل ــاالً وإيجابًي ــًرا وفع ــة دوًرا مؤث ــت املصــارف اللبناني لعب
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االقتصاديــة واإلجتماعيــة لهــذا البلــد، كمــا اســتطاعت عبر انتشــارها اخلارجي 
حتقيــق أهــداف وطنيــة واقتصاديــة عــدة، وهــي قــادرة للعــب هــذا الــدور مجــدًدا 

شــرط إعــادة الثقــة. 
ال ينظــر املــودع أو املســتثمر إلــى رأس مــال املصــرف فقــط، امنــا إلــى أدائــه 
وعملــه واخلبــرات التــي يتمتع بهــا، إضافة إلى موجوداته واســتثماراته... واألهم 

مــن كل شــيء: الثقــة. 
لــذا يجــب علــى املســؤولن العمــل مــن أجــل إعــادة الثقة عبر وضــع خطة مالية 

متكاملــة تهــدف إلــى إعادة الثقة باقتصاد هذا البلد ومســتقبله. 
* هل تؤيدون خفض عدد املصارف عبر الدمج مثًا؟ 

يف اعتقــادي أن عــدد املصــارف قليــل يف لبنــان، ويجــب العمــل علــى زيادتهــا 
وتنويعهــا. ذلــك أن لبنــان منصــة ماليــة قــادرة على جــذب اســتثمارات إضافية... 
مــن هنــا ضــرورة زيــادة عــدد املصــارف وتفعيــل املنافســة يف مــا بينها لتتمكن من 

تطويــر اعمالهــا وأدائهــا وتفعيــل دور هــذه املنصــة املاليــة.
* التعميــم الرقــم 154 الــذي فــرض علــى املصارف »حــّث« عمائها 
مــن املودعــني واملســتوردين إلعــادة  15% مــن حتوياتهــم التــي نفّذت 
إعتبــاًرا مــن أول متوز/يوليــو ۲۰۱۷ ووضعهــا يف حســاب مجمــد ملــدة 
5 ســنوات، وفــرض علــى أعضــاء مجالــس اداراتهــا وســائر األشــخاص 
املعرضــني سياســًيا إعــادة ۳۰ % إلــى حســابات مجمــدة ملــدة 5 ســنوات 
أيًضــا.. مــا رأيكــم مبندرجــات وأســباب هــذا التعميــم؟ وهــل انــه 

يســاعد يف اعــادة الثقــة؟
كا، إنــه ال يســاعد علــى إعــادة الثقــة، ألنــه يطلــب مــن املصــارف إعــادة أمــوال 
املودعــن مــن اخلــارج، فعامــل الثقــة هــو وحــده الــذي سيشــجعهم علــى إعــادة 
األمــوال إلــى لبنــان. غيــر أّن هــذا التعميــم يرعــب املودعــن وال يطمئنهــم، لذلــك 

فهــو ال يســاعد علــى إســترجاع الثقــة.
كان األفضــل تقــدمي حوافــز وضمانــات اكيــدة للمودعــن إلعــادة أموالهم، علًما 
أن إعــادة الثقــة تبقــى مفتــاح األمــل لعــودة القطاع املصرفـــي للعــب دوره الطليعي 

يف االقتصــاد احمللــي واإلقليمي.
* كيف ميكن إعادة الثقة إلى القطاع املصرفـي؟ 

ــى  ــوم عل ــذ، تق ــم واألهــداف وســبل التنفي ــة واضحــة املعال وضــع خطــة مالي
إســتثمار مــوارد الدولــة وقطاعاتهــا بطريقــة أفضــل، وإجــراء اإلصاحــات 
علــى مختلــف الصعــد واملســتويات، كمــا إتخــاذ التدابيــر العمانيــة واجلذريــة 
إلســتئصال الفســاد ووقــف الهــدر الــذي يطــال أصــول الدولة... عوامل أساســية 
مــن شــأنها إعــادة الثقــة بالدولــة مبــا مــن شــأنه إعــادة الثقــة بالقطاع املصرفـــي. 
إن خطــوات عمليــة مماثلــة مــن شــأنها إصــاح ماليــة الدولــة ووقــف العجــز 
احلاصل فيها وحتويل مؤسســاتها من دائرة اخلســائر إلى إطار األرباح وتقدمي 
اخلدمــات املميــزة... مبــا يــؤدي إلــى إعــادة األمــوال املخبــأة يف املنــازل إلــى دورة 
احليــاة االقتصاديــة، وهــي تقــّدر بأكثر من خمســة مليــارات دوالر أميركي، األمر 

الــذي يعــزز برامــج صنــدوق النقــد الدولــي واملســاعدات مــن اخلــارج.
يف ظــل عــدم وجــود ثقــة بالقطــاع املصرفـــي، علــى املصــرف املركــزي أن يدعــم 

القطــاع ألن امــوال املصــارف موجــودة لديــه ومــن الضــروري أن يطمئــن املودعــن 
واملصــارف بإعانــه أن هــذه األمــوال موجــودة لديــه وانــه ســيعيدها للمصــارف 
التــي بدورهــا تعيدهــا للمودعــن، وطاملــا أنــه لــم يقــم بذلك ســتظل الثقة بالقطاع 

مفقودة.
* »شــهادة الضمانــة العقاريــة عبجــي« فكــرة جديــدة اطلقتموهــا 
وعملتــم علــى تســويقها يف املجلــس النيابــي مــن أجــل أن تصبــح 

قانوًنــا، ولــدى اجلهــات الرســمية والدبلوماســية واالقتصاديــة...
 تســاعد شــهادة الضمانــة العقاريــة املصــارف يف إعــادة رســملتها وانعــاش 
اإلقتصــاد. وكنــا قدمنــا إقتــراح قانــون وعرضنا حيثياته يف املجلــس النيابي، وهو 
موضــع درس حالًيــا يف اللجــان النيابيــة املشــتركة، كمــا كنــا قدمنــا إلــى مصــرف 
ــا بــل موافقــة املصــرف املركــزي  ــب قانوًن لبنــان صيغــة ثانيــة للمشــروع ال تتطلّ
وتعميًمــا صــادًرا عنــه، لكــن أولوياتــه املختلفــة كمــا جائحــة كوفيــد-19 قــد أديــا 

إلــى تأخيــر ذلــك. 
جتــدر اإلشــارة يف هــذا املجــال، اننا قدمنا مشــروًعا مماثــاً يف الباراغواي وهو 
يشــق طريقــه لــدى اجلهــات املختصــة، لكننــا نفضــل أن ينطلــق هــذا املشــروع مــن 

لبنــان إلــى العالــم كله.
شــهادة الضمانــة العقاريــة هــي اداة مصرفيــة يتم ايداعها لــدى املصرف مبثابة 
وديعــة يحصــل املــودع مقابلهــا علــى عمولــة، حيث تســمح هــذه الوديعة للمصارف 

باالقتــراض بطريقــة أكثر فعالية وانعــاش االقتصاد.
واجلديــر ذكــره أن قيــد احلــق العينــي وشــطبه عن صحيفة العقــار قد يُعَفيا من 
اي رســم، مــع خلــق ديناميــة ماليــة وعقاريــة، وشــهادة الضمانــة العقاريــة تســاهم 
يف تنشــيط االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز االندمــاج املصرفـــي ليتناول اكبــر عدد من 

املواطنن.
مشــكلة املصــارف اليــوم انهــا ال تتمتــع باملاءة ولديها الســيولة وغير قــادرة على 
متويــل االقتصــاد رغــم انهــا متلك األموال يف مصرف لبنان ال تســتطيع التصرف 
بهــا وقــد اتــت شــهادة الضمانــة العقاريــة بنســختها األساســية )Prime( لتســتعمل 
يف زيــادة الســيولة وتبعتهــا صيغــة شــهادة الضمانــة العقاريــة )Pro( لزيــادة املــاءة 
مــن حيــث زيــادة الرأســمال اإلضافـــي. اننــا نعانــي أزمــة ثقــة حتّولــت الــى مشــكلة 
ســيولة وازمــة مــاءة ومــن هنــا اهميــة مــا نطرحــه، حيــث ميكــن لصاحــب العقــار 
أن يشــارك يف منــو املصــرف الوديــع ككفيــل مــن دون أن يتوجــب عليــه التخلــي عن 

عقاره، مما يســاهم يف تعزيز الرأســمال اإلضافـــي للمصارف.
قــد يكــون للضمانــات املرؤوســة اجــل اكثــر مــن ســنة وقــد متتــد إلــى خمــس 
ــد  ــق عائ ــل وحتقي ــة أق ــادة األصــول بكلف ســنوات وســيكون بوســع املصــارف زي
أفضــل علــى رأس املــال، امــا بالنســبة ملالكــي العقــارات فــإن مدخولهــم ســيزيد 

بفضــل عقاراتهــم.
* مــع توســع األزمــة، بــدأ بيمــو يقطــف ثمــار سياســته احملافظــة: 

زيــادة يف عــدد  العمــاء. إرتفــاع يف الودائــع ومبــادرات إجتماعيــة.
 لم يكن هدفنا أبًدا قطف ثمار، امنا عملنا مبســؤولية جتاه أنفســنا وعمائنا 

وموظفينا واملجتمع الذي ينتمي إليه. 

- الهندسات املالية افادت املصارف وأضّرت االقتصاد 
- رفع معدالت الفوائد يف زمن الركود االقتصادي خطأ

- إقفال املصارف ملدة 17 يومًا أدى إلى هلع لدى املودعني 
- الضمانة العقارية تساعد املصارف يف إعادة رسملتها وتنعش االقتصاد 

- شعار بنك بيمو للعام 2020: سنة الشجاعة ومصدر األمل 
- املسؤولية اإلجتماعية تقع يف صلب ثقافتنا املصرفية



مع بداية األزمة وخالها، عملنا يف بنك بيمو اســتلهاًما من ثقافتنا املصرفية، 
وبفضل ثقة الزبائن حرصنا على توفير خدماتنا املصرفية يف مختلف املجاالت 
يف ظــل أجــواء مــن التفاهــم والتعــاون، كمــا حرصنــا يف الوقــت نفســه، ليــس علــى 
دميومــة عمــل املوظفــن وحســب، بــل علــى توظيــف عــدد مــن الكــوادر. وكل ذلــك 
ــا منــا بــأن القطــاع املصرفـــي قــادر علــى النهــوض واســتعادة ثقــة الداخــل  امياًن
واخلــارج واملســاهمة يف إعــادة عجلــة النشــاط، اذا توّفــرت لــه ولاقتصــاد خطــة 
انقاذيــة شــاملة حتافــظ علــى الهويــة االقتصاديــة وتعمــل علــى تفعيــل مــوارد هــذا 

البلــد املتعــددة واملتنوعــة وتهــدف الــى عــودة النمــو االقتصــادي. 
ركز بنك بيمو يف عمله خال الفترة املاضية على:

-  املضي يف عملية قبول الودائع وتوفير التســليف من ضمن العمل املصرفـــي 
السليم.

ــر  ــع توفي ــى االســتمرار يف نشــاطها واســتثماراتها م -  تشــجيع الشــركات عل
ــا.  التســهيات املتاحــة له

- محاولــة ربــط الودائــع احملتجــزة لــدى املصــارف بالشــركات العاملــة والســيما 
املتوســطة منهــا التــي تعانــي مــن نقــص يف التمويــل، مبــا يــؤدي الــى متكــن هــذه 
الشــركات مــن التخفيــف مــن اعبــاء ديونهــا والقــدرة علــى التوســع وزيــادة االنتــاج 
ــا، وقــد متــت عمليــات عــدة مــن خــال شــركة بيمــو  ــا أو خارجًي لتصريفــه محلًي
سكيوريتايزيشن _BSEC، وهي شركة مالية متخصصة تنتمي إلى مجموعة بيمو. 
* مــن املاحــظ انكــم املصــرف الوحيــد يف لبنــان الــذي أعلــن عــن 
إســتعداده لتوفيــر قــروض للمتضرريــن مــن تفجيــر مرفــأ بيــروت؟ 
صحيــح أعلّنــا عــن تخصيــص مبلــغ 100 مليــون دوالر كقــروض للمتضررين من 
تفجيــر مرفــأ بيــروت، يف إطــار ســعينا ملســاعدة املتضرريــن علــى إعــادة ترميــم 

وإعمــار مــا تهــدم. 
ــز بهــا  ــٌم يتمي ــا قي ــدى مصرفن ــه ل ــى أن ــّد مــن اإلشــارة إل يف هــذا املجــال، ال ب
كاإلحترافيــة واألمانــة والتحفــظ وثقافــة العمــل املتكامــل كأســرة واحــدة. فالــروح 
العائليــة هــي احــدى قيمنــا األساســية، ونحــن نعتبــر أننــا والعمــاء نعيــش كعائلــة 
واحــدة وهمنــا األكبــر هــو مصلحــة العميل واملســؤولية االجتماعية، ولطاملا عملنا 
بشــفافية ووضــوح كمصــرف اســتثماري وجتــاري وهــذا ما عرفــه جميع عمائنا. 
ــه  ــت إلي ــا آل ــا وشــرح م ــا بإعــام عمائن ــي ظــل التدهــور االقتصــادي، قمن فف
األوضــاع فكانــوا متفهمــن خصوًصــا وأننــا كنــا قــد وضعنــا كل امكاناتنــا املتوفــرة 
ــا عــن املســاعدة  ــم نتأخــر يوًم ــة، ول ــا ملســاعدتهم يف هــذه األوقــات الصعب لدين
وتقــدمي القــروض لتســهيل واســتمرارية عمــل املؤسســات. إن مصلحــة املجتمــع 

والعميــل هــي األهــم لكــي نحيــا ونســتمر كمصــرف. 
* هل ملستم جتاوًبا يف اإلقبال على هذا القرض؟ 

كان جتاوًبــا خجــوالً بفعــل الفــارق الكبيــر بــن ســعر الصــرف الرســمي ويف 
الســوق املوازيــة، وحاجــة املتضرريــن إلــى »أمــوال طازجــة« لشــراء املــواد األوليــة 

ــم... ــار أو الترمي إلعــادة اإلعم
* هــل رفعتــم رأس مــال املصــرف متاشــًيا مــع التعاميــم الصــادرة عــن 

ــرف لبنان؟ مص
 نعم. 

ــارف  ــدى املص ــع ل ــم الودائ ــن حج ــبة 3% م ــن نس ــن تكوي ــاذا ع * وم
ــلة؟  املراس

اننــا نقتــرب مــن حتقيــق هــذا الهــدف بالتــوازي مــع تقليــص حجــم فرعنــا يف 
قبــرص ونقــل حســابات الزبائــن مــن هنــاك إلــى لبنــان، وفق آليــات نتفق عليها مع 

الزبائــن الذيــن يضعــون ثقتهــم ببنــك بيمــو. 
ــراء  ــة ش ــن عملي ــة ع ــروحات إضافي ــا ش ــوا لن ــم أن تقدم ــل لك * ه

ــوريا؟  ــوده يف س ــك ع ــروع بن ف
إشــترى بنك بيمو الســعودي - الفرنســي كامل حصة مجموعة عوده - لبنان يف 

بنــك عــوده - ســوريا التــي تــوازي  تقريًبــا 49% مــن مجموع أســهم البنك.
عملية الشــراء هذه تأتي يف ســياق القرار اإلســتراتيجي الذي إتخذه بنك بيمو 

السعودي- الفرنسي والقاضي بالتوسع يف سوريا.

ال بــّد مــن اإلشــارة هنــا، إلــى اننــا كبنــك بيمــو - لبنــان منلــك 22% من أســهم بنك 
بيمــو الســعودي - الفرنســي يف ســوريا، فيمــا ميلــك البنــك الســعودي- الفرنســي 

نســبة 27% ومســاهمون آخرون %51. 
* كان الفًتــا املبــادرات التــي قمتــم بهــا خــال العــام املاضــي؟ مــا هــي 

املنطلقــات؟ ومــاذا عــن األســباب والدوافع؟    
شعارنا لسنة 2020 هو أن تكون سنة الشجاعة ومصدر أمل للنهوض والتغلب 
علــى األزمــة، وهكــذا فــإن ثقافتنــا تدعونــا إلــى أن نكــون مســؤولن جتــاه املجتمع. 
فــإذا كان املجتمــع بخيــر، يزدهــر العمــل وينمــو املصــرف. إن العمل املصرفـــي بدأ 
بخدمــة الزبائــن وتســهيل معاماتهــم ثــم تطــور فأصبحــت احلوكمــة يف األســاس 
يف األعــوام األخيــرة وذلــك لضبــط العمــل نظــًرا الــى املســؤولية امللقــاة علــى عاتق 
املصــارف، أمــا اآلن فاملســؤولية االجتماعيــة بــدأت تأخــذ حيــًزا مهًمــا يف أهــداف  
املصــارف. نحــن يف لبنــان ويف ظــل األوضــاع الراهنــة ومــا حصــل مؤخــًرا يف 
مرفــأ بيــروت ندعــو الــى أن تكون املســؤولية االجتماعية أساًســا يف عملنا، فنحن 
مؤسســة ال حتيــا اال مبجتمــع حــي، وعلينــا أن نقــوم بواجباتنــا ونعيــش ثقافتنــا 
مبســاعدة القطاعــات والعمــل بجديــة، علينــا أن نعيد احلياة للــدورة االقتصادية.
لقــد كنــا ســباقن خــال هــذه الفتــرة وقمنــا مببــادرات كثيــرة وخصوًصــا بعــد 

االنفجــار. نذكــر منهــا:
-  تخصيــص 100 مليــون دوالر يتيــح للمســتفيدين مــن العمــاء وغيــر العمــاء 
اعــادة اعمــار مــا تهــدم مــن منازلهــم ومكاتبهــم واصــاح معداتهــم التــي تضــررت 
مــن جــراء االنفجــار عبــر برنامــج قرض ســريع املســار وبحد أدنــى من الضمانات 

واالوراق االداريــة.
-  مبادرة »BEMO_BEIRUT RECOVERY« للتبرعات الهادفة إلى دعم اللبنانين 

والشــركات اللبنانيــة عقــب االنفجار املدمر الذي هــّز بيروت.
- انخراط املوظفن يف خدمة املجتمع عبر التطوع يف جمعيات عديدة.

- تخصيــص مبلــغ 500 ألــف دوالر كمســاهمات لدعــم مبــادرات املســؤولية 
االجتماعيــة، كإعــادة بنــاء املنــازل املتضــررة وترميــم التــراث املعمــاري والثقافـــي 
اللبنانــي، ودعــم البنيــة التحتيــة التقنيــة للعديد مــن املــدارس املتضــّررة باالضافة 

الــى مشــاريع عديــدة أخــرى.
 »Comin Insurance« باالشتراك مع »Laptops for our children’s education« مبادرة -
و»L’Orient Le Jour« يف ظــل جائحــة كورونــا والتعلــم عــن بعــد، للتبــرع بأجهــزة 
الكمبيوتر احملمولة القدمية ملســاعدة الطاب على متابعة دراســتهم من املنزل.
-  إحيــاء تــذكاري موســيقي مــن مرفــأ بيــروت يف 2020/9/19 لذكــرى األربعن 

علــى االنفجــار بعنوان بيــروت - تنذكر.
-  اطــاق »جائــزة التميــز الصناعــي« بالشــراكة مــع كليــة إدارة األعمــال والعلــم 
اإلداري يف جامعــة القديــس يوســف يف بيــروت، بهــدف ترســيخ االمتيــاز كركــن 
أســاس داعــم يف الصناعــة اللبنانيــة واالقتصــاد عامــة، الــى جانــب ترســيخ 
القيــم األخاقيــة التــي عليهــا يجــب أن يبنــى لبنــان. أتــت هــذه املبــادرة متاشــًيا 
مــع واجبــات بنــك بيمــو وحرصــه علــى املســاهمة يف اعــادة الثقــة يف االقتصــاد 

اللبنانــي، اضافــة إلــى تخفيــف األعبــاء ومواجهــة التحديــات احلاليــة.
-  اطــاق مســابقة الفنــون البصريــة التــي شــارك بهــا فنانــون محترفــون وهــواة 
مــن جميــع االعمــار، لاشــادة بالبطولــة الامتناهيــة لهــؤالء املتطوعــن الذيــن 
ســاعدوا علــى انقــاذ عاصمتنــا وإعــادة بنائهــا بعــد انفجــار 4 آب/أغســطس يف 

مرفــأ بيــروت.
-  ابتــكار فكــرة معــرض »الفــن اجلريــح« L'Art Blessé وتنظيمــه بالشــراكة مــع 
»كوميرشــال إنشــورانس« ومؤسســة عــودة، إليصــال رســالة أمل بعــد وقوع انفجار 
مرفــأ بيــروت والتعبيــر عــن أهميــة إعــادة إعمــار كل البلــد والعمــل علــى ترجمــة 
هــذا األمــل عوًضــا عــن فقدانــه. وضــّم املعــرض لوحــات موقعة من نحــو 35 فناًنا 
وهــي مســتوحاة مــن كارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت، وأتــى املعــرض كتعبيــر فنــي 
جديــد مســتوحى مــن فن »كينســتوجي« الياباني والعاج مــن الصدمات، وتضمن 
ثاثــة أنــواع مــن األعمــال: لوحــات مســتوحاة مــن الكارثــة، أخــرى أتلفهــا عصــف 

االنفجــار وثالثــة أحيطــت بعنايــة فائقــة.
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