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ال نهضةةةة للتةةةةة

ةةةةة دا ةةةةة الثةةةةر ا العرب ةةةةة تر ّحةةةةة

العربةةةةة

تسةةةةةتث ر فةةةةة الةةةةة

الصن ع !
قبللل ان يكللل ن »الربيللل العربللل « ،وقبللل ان يتحللل

الللل حلللرو تسلللت

قلللت ا الحك مللل

السلللي ي  ،كللل ن المتم لللل ن العلللر يلللونرون اسلللترم نلللرواته الشخصلللي فللل اللللتو الصللل
اخلللل األوطلللل ن التلللل يحمللللل ن ج سللللي ته  .ولتللللل الظلللل هر المتفشللللي

العربيللل وصللل يقه
ي

لللل ان ي ظف هللل

للللل امتللللتا اللللل  10ماليللللي كيللللل متر مربلللل

والممتت بي المحيط والخليج سببه االس س وه انعتام الرق بمستقب االنظم الح كم .
ذللللل انلللل وم لللل م تصلللل

القللللرن الم ضلللل شللللهت الم طقلللل العربيلللل انقالبلللل

حصللل ضلللم الع ئلللل ال احلللت وأ
مجم

سللللكري وغيللللر سللللكري وبعضلللله

الللل تغييلللر الحكللل م وابعللل »البط نللل « الخ صللل بكللل مللل ه  .ويقصلللت ب لبط نللل

االشخ ص الملتصقي ب »البالط« والم تفعي م .

والتغييلللر الفجللل ئ للحكللل م وفللل غيلللر م ا يلللت التسلللت ي

مللل  ،يريلللر قلللل

لللل مللل هللل الحللل فللل اللللتو العربيللل

المتمللل لي  ،ال سللليم اولئللل الللل ي جمعللل ا نلللرواته بفعللل انتمللل ئه الللل هللل البط نللل او تلللل  .ولللل ا ،وحرصللل مللل ه
للل اي تغييلللر اخلللل وأي مت للل

لللل ابقللل امللل اله فللل م للل

فلللمنه يسلللر ن فللل شلللح ه الللل حسللل ب ته المصلللرفي خللل
شرك
وف

اخليللل يمكللل ان تلللو ي الللل مصللل

اللللبال ومللل ه للل

امللل اله ،
بلللر

ي ظف نهللل فللل اسلللترم ا

استش ي متخصص .
لللللللل

اس

لللللللل أ تّته

لللللللل ب

لللللللل مجم

سط

لللللللل لالستش

 CONSULTING GROUPتبلللي ان قيمللل الرلللروا الشخصلللي التللل تعللل
الللللتو الصلللل

ي بلغلللل نه يلللل العلللل م  2015حلللل ال  8تريلي نلللل

لللللللل ا

BOSTON

للمتمللل لي العلللر والمسلللترمر فللل

وال اميركلللل (التريليلللل ن يسلللل وي اللللل

مليلللل

وال اميرك ).
وت قّع الت اس ان ترتف قيم تل الرروا ال  11,8تريلي ن وال اميرك بحل
وفللل

س .2020

أي للل الشخصللل فلللمن »الربيللل العربللل « الللل ي انطلللل سللل 2011وتحللل ّ الللل حلللرو

تللل ا ج يللل  ،وهللل تحصلللت الضلللح ي بمئللل
م يلللتا مللل الهلللل فللل نفللل

اآلال

اميللل وتقسللليمي مللل

وتلللت ّمر الملللتن ،والمصللل ن  ،وغيرهللل مللل ا وا االنتللل  ،انللل

للر ن فللل ترحيللل مللل يملك نللل مللل نلللروا الللل خللل
المتمللل لي العلللر وجعلهللل يسل ّ

الفض العرب .
وو

فلللللل الت اسلللللل ان  18,9ب لمئلللللل ملللللل تللللللل االملللللل ا م

لللللل لللللللت المصلللللل

فلللللل املللللل

 LIECHTENSTEINالرابضللللل فللللل جبللللل االلللللل  ALPESبلللللي س يسلللللرا وال مسللللل والتللللل تمللللل
ا ف ا ضريبي سخي  ،وان حص الب

zakhour@zakhourco.com
http://www.j-e-zakhour.com.lb

الس يسري م ال  8تريلي ن

ليخت شللللللت ي
المللللل

ي

ه  15ب لمئ .
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ومللل يهم للل فللل هللل المفكلللر هللل ان نلفللل الللل ال قللل السلللي لترحيللل تلللل االمللل ا

لللل

للل اال اضللل العربيللل

الت مي العرب ب ل ا .
فلللل جلللر ت ظيللل
تخفيلللل

جللل

مللل تلللل االمللل ا فللل ب للل مصللل ن او مللل ا

فللل

فللل الم طقللل العربيللل لسللل هم للللي

وطلللل البط للللل وحسلللل  ،بلللل وفلللل تع يلللل الللللتخ القلللل م للللللتو العربيلللل ملللل يوهلهلللل لب لللل المللللتا
العلميلللل  ،لتوهلللل الشلللل ب

والج معلللل  ،ومختبللللرا البحلللل

والشللللب ن العللللر وت ملللل خبللللراته العلميلللل ليللللتخل ا

العصر االلكترون ال ي نح في ويك ن ا ج ا ف ال في .
ول حص ذل لت افر ال ا ا لماليي الع ئال العربي المحروم  ،ومتته ب سب
ومرلللل هلللل ا التحلللل ّ فلللل المسللللت

العلملللل والف لللل للمجتمعلللل

وال سلللل ط العربيلللل فللللرص انملللل مح فظهلللل بعقلللل
والتج يلللل RISKS
الفللللر  ،والممتلكلللل
ح ائ

COMMERCIAL
الشخصللللي التلللل يت ص

العيش الكري .
التلللل مي واال لللل

العربيلللل يفللللت املللل م شللللرك

تلللل مي جتيللللت تغطلللل بم جبهلللل االخطلللل الصلللل

AND

ي وال ا يلللل

 INDUSTRIALوكلللل ل االخطلللل ذا الصللللل بحيلللل
لللل

لللل الملللل اط العرب

اللللل امتالكه

لللل را  ،او

لللل ملللل متخ

ج INDIVIDUAL LIFE AND PROPERTY.

»الالزمللل « التللل مللل فتللل االتحللل العللل م العربللل للتللل مي  GAIFير هللل م للل نشللل ت مطلللل السلللتي
الم ضلللل وتر هلللل ملللل بعللللت اتحلللل ا وجمعي
الت مي

لللل

AWARENESS

لللل

INSURANCE

الت مي

لللل العربي

OF

 LACKهلللل اللللل ي ابقلللل االختللللرا التلللل مي

مس هم الت مي ف ال تج المحل ف التو العربي مجتمع ) يق
والحقيقللل هللل انللل فللل غيللل

ف

لللل ان اللللل ق

لللل

مللل القللللرن
لللل

ال

(اي

واحت ب لمئ ف الس .
نهضللل اقتصللل ي

االسلللترم ا التاخليللل لللل تكللل ن ه للل

لصللل

ربيللل ولللل تتللل

الت مي ف الع ل العرب ان ت هض.
فللل و للل المللل اط العربللل ألهميللل التللل مي هللل ك بللل تح لللل مللل ملللرو السللل ي الللل »الزمللل «

والتللل ّ بللل ق

يكر هللل المح ضلللرون العلللر مللل ه واالج نللل فللل ملللوتمرا ونلللتوا

GAIF.وتلللل الك بللل ال تخفللل الم سللل

وحسللل  ،بللل تسللل

اهميللل

ال جمللل

للل ترحيللل االمللل ا العربيللل الللل الخللل

الت مي تم م االّ ان لي

لتي م مت

فلللل المق بلللل فللللمن التريلي نلللل
وتسللل ته

الرم نيلللل الم

لللل المضللل قلللتم فللل

التللل مي الصللل

التني م يمك م االستح اذ ل ش
فللل مسلللت

لللل فلللل الخلللل

يستح ان يعقت لي ت مي .

تفعلللل فعلهلللل فلللل انعلللل

العللليش والرف هيللل فيهللل  ،وتفلللت

ي فلللرص انمللل مح فظهللل ب سللل مئ يللل وبكميللل

ب س وبخج مم نح

الللل المللل اط العربللل الللل ي يلللت
المجتمعلللل

فللل ال قللل

الصلللل

ي

ي للل امللل م اسللل ا

مللل اللللتوال ا نت بعهللل نحللل بغصللل مقلللروني

لي .

zakhour@zakhourco.com
http://www.j-e-zakhour.com.lb
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