
 
 

 

 تحتفل بقادة األعمال اللبنانيين الشرق األوسط فوربس

 

 8142 /آبأغسطس 41 /لبنان ،بيروت

الشركات وقادة أبرز  عن( Lebanon 100في احتفالها بـ) "األوسط الشرق فوربس" كشفت 

 اتقطاعال في إنجازاتهم . وقد رصدتالبالد اقتصاد تشكيل في ساهموا ، ممناألعمال اللبنانيين

 وربحض ،بيروت العاصمة في أقامته مميز حفل خالل لبنان، في صناع النجاح تمكافة، وكر

 ةوالمنطق لبنان في والخاصة العامة والمؤسسات للشركات التنفيذيين الرؤساء أهم من عدد

 .العربية

 فناهد كان" تحرير فوربس الشرق األوسط: رئيس العميان، خلود قالت تعليقاً على الحدث،

من  ية،االقتصادالمجاالت من تطورات إيجابية ملموسة في  المنطقة شهدهتما  مواكبة دائماً 

 Lebanon)احتفالنا بـإن و .في المنطقة خالل متابعتنا الحثيثة لما تم من إنجازات حتى اآلن

 ،في قطاعات المال واألعمالتلك المنجزات  حققوا الذين لألشخاص تقديرنا ننابع ع ( 100

 طاعاتالق شتى في واإلبداع االبتكار قيم وتحفيز دعم فيبه  يحتذى نموذج أكدوا أن لبنانو

الء هؤ ونشكر نهنئ وبهذه المناسبة مناخ االستثمار الجيد على أرضها. بفضل االقتصادية،

 .الشاملة على أرض لبنان" تنميةتعزيز ال فيإنجازاتهم ب ساهموا الذين قادةال

 01 أقوىو" ،"شركات عامة في لبنان 01أقوى " :الفرعية القوائم من عدداً  التصنيف شمل وقد

ن األكثر ثراء "اللبنانيووشركة ناشئة في لبنان"  01 "أقوىباإلضافة إلى  "لبنانية أعمال سيدة

قائد  51 وأكثرن على الساحة العالمية" اللبنانيو"المشاهير  على مستوى العالم". كذلك قائمة

 على المستقبل االقتصادي". أعمال تأثيراً 

مناخ االستثمار الجيد الذي توفره لبنان  التصنيف، الشرق األوسط في هذا فوربس أبرزتو

 تنمية مشروعاتهم والتوسع وتحقيق األرباح.فيه لقادة المال واألعمال، وكيف استطاعوا 



 
 

 األرباح وصافي المبيعات حجمبناء على  شركات عامة في لبنان" 01"أقوى  فيما صنفت

 يليه (Bank Audi)القائمة ممثالً بـ قطاع البنوك . فتصدرالسوقية والقيمة األصولإجمالي و

(Blom Bank )( ثمByblos Bank .في المرتبة الثالثة ) 

بدور كبير في  سهام سيدات األعمالإعن  لبنانية" أعمال سيدة 01أقوى" تصنيفكشف بينما 

ختلف م في العليا التنفيذية األدوار من العديد نشغل حيث ،اللبناني قتصادتعزيز قوة اال

 –الرئيس التنفيذي لـ"سيتي بنك ،إليسار فرح أنطونيوسفحلت في الصدارة  .الشركات

 Arif & Bintoak)التنفيذي لـ، تلتها رندا األسعد، الرئيس "اإلمارات العربية المتحدة

Consulting Architects and Engineersالرئيس التنفيذي  ،منى بوارشي ( ثم

 ( في المركز الرابع.Leap Venturesشريك في ) ،فاضلهالة ( وGezairi Transportلـ)

، ونجيب ميقاتيفقد ضمت اإلخوة طه  "ن األكثر ثراء على مستوى العالم"اللبنانيو أما قائمة

  .يريالحر وفهد أيمنو سعدو بهاء :األسبق الوزراء رئيسرفيق الحريري،  باإلضافة إلى أبناء

بفضل  ،النجوم اللبنانيين الذين برزوا على الساحة العالمية وحققوا نجاحاً  وكشفت القائمة أيضاً 

 وراغب عالمة هم في الحفالت خارج الوطن العربي. وضمت: إليساتاألبوماتهم ومشارك

 ونانسي عجرم. ونجوى كرمكارول سماحة، و

 (Scriptr) تطبيق ، يليهااللبنانيةأقوى الشركات الناشئة ( قائمة Anghami) تتصدركما 

 .(Falafel Gamesشركة ) و

( Ritver Paints & Coatings: )مع بالشراكة (Lebanon 100) احتفالية أقيمت

 الشركة -وفندق لورويال بيروت للعقارات، والدانوب ( لبنان،GMC)( وDiasporaid)و

 و"دايلي (Le Commerce Du Levantو) ( Ice International Events و) الراعية،

 إعالميين كشركاء (Nostalgie)و ( Mondaniteالمدى و) صوت باإلضافة إلى ستار"،

 .الحدث لهذا

 

 

 



 
 

 وسطنبذة عن فوربس الشرق األ

 يتجارية فوتهدف إلى نشر عالمتها ال .منطقة الشرق األوسط يف ي، للنشر الحصر لإلعالمفوربس من فوربس الشرق األوسط، حاصلة على ترخيص 
وى فريد يجذب شريحة القراء المهتمين بأخبار األثرياء والعرب األق يتمتاز مجلة فوربس الشرق األوسط بأسلوب تحرير كما . يأنحاء العالم العرب

 قيم الريادية.يجمعهم اإليمان بأهمية االقتصاد الحر وال ممن ،ولين الحكوميين والمستثمرينؤ من رجال وسيدات ورياديين وكبار المديرين والمس ؛تأثيرا  

الفرص ن عفمن خالل الكشف  .على اكتشاف الفرص االستثمارية بكل جديد فى صحافة األعمال متميزا   وتعد المجلة بوصلة اقتصادية ومثاال  
المديرين لتحقيق  يحتاجها كبار يالمعلومات الت -ليزيةبنسختيه العربية واإلنج -يالسوق اإلقليمية، يوفر كل عدد شهر  ياالقتصادية الكامنة ف

 المنطقة العربية. يترشد قراءها نحو أهم االستثمارات والممارسات المثلى ف يالنجاح، وهكذا فإن المجلة تعمل كالبوصلة الت

 يف يمنهج العلمالحياد والموثوقية وااللتزام بال إلى معايير استنادا   ،كما تحرص المجلة على إجراء بحوث دقيقة إلصدار تصنيفاتها/ قوائمها الفريدة
 .الواليات المتحدة يتضعها مؤسسة فوربس لإلعالم ف يوالمقاييس العالمية الت ،البحث

 ---انتهى  ---

 بوك:مواقع التواصل االجتماعي تويتر، فيس متابعتنا علىخر األخبار والتحديثات، يرجى زيارة موقع المجلة اإللكتروني، أو آ إلىللتعرف 
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