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ندوة عن شهادة الضمانة العقارية 

عبجي: نأمل أن تصبح قانونا
نظمت كلية العلوم االقتصادية وجمعية قدامى 
اليسوعية   - يوسف  القديس  جامعة  يف  الكلية 
«شهادة  بعنوان  حوارية  ندوة  بريوت،  يف 
كحل  مرصيف  ابتكار  عبجي:  العقارية  الضامنة 
برعاية  لبنان»،  عىل  وتأثريها  الناشئة  للدول 
وزير اإلقتصاد والتجارة منصور بطيش وحضوره 
سليم  الربوفسور  الجامعة  رئيس  من  وبدعوة 

دكاش.
 CHO» الندوة، رئيس مجلس إدارة وشارك يف 
عبجي،  رياض  الدكتور   «ADVISORY SAL
الربوفسور جان فرانسوا غو وهو أستاذ فخري يف 
العام  الرئيس واملدير  جامعة «لوميري ليون ٢»، 
نرص،  سمري  الدكتور   «ECE Consultants«ل
الدكتور رشبل قرداحي  االقتصادي  الخبري  وأدار 
األساتذة  من  عدد  فيه  شارك  الذي  الحوار 

والطالب ومن املعنيني يف الشأن اإلقتصادي.
«إن  قائال:  الحوارية،  الندوة  بطيش  وافتتح 
يف  اللبنانيني  إنجازات  أثبتته  واقع  هو  االبتكار 
رياض عبجي هو  والدكتور  العامل،  أنحاء  جميع 
خري مثال عىل ذلك، السيام عندما عرض شهادة 
الضامنة العقارية يف أطروحته لشهادة الدكتوراه 

نثني عىل أهميته من أجل تعزيز  وهو مفهوم 
االقتصادات».

واشار اىل أنه «متاشيا مع أهدافنا املتمثلة بتمكني 
تتجه  الراهنة،  الصعوبات  نفق  عبور  من  لبنان 
جهودنا نحو بناء اقتصاد منتج واجتامعي قائم 
دون  من  ذلك  تحقيق  ميكن  وال  املعرفة،  عىل 
املطرد  النمو  ما يحفز  األعامل،  االبتكار وريادة 

ويخلق فرص عمل جديدة».
العقارية  الضامنة  «شهادة  أن  اعترب  دكاش   
رؤية  بل  رائعة،  ومرصفية  اقتصادية  أداة  هي 
االسواق  تحريك  شأنها  من  ومالية  اقتصادية 

واملستقبل االقتصادي للبنان».
الضامنة  «شهادة  ابتكار  صاحب  واستهل 
أنه  شارحا  كلمته،  عبجي  الدكتور  العقارية» 
تودع  ضامنة  شهادة  شكل  عىل  مرصفية  «أداة 
لدى اي مرصف، وهي مبثابة ايداع اموال نقدية 
يحصل  ومقابلها  حدة،  عىل  مرصيف  حساب  يف 
املودع عىل عمولة. اما املرصف فيستعمل هذه 
الضامنة القرتاض االموال بطريقة أكرث فاعلية من 
خالل سوق ما بني املصارف مع إستخدام شهادة 

الضامنة العقارية كضامنة إضافية».

وعدد عبجي منافع «شهادة الضامنة العقارية»، 
معتربا أن «ازدياد الرأسامل العقاري يعزز فرص 
أسهل،  بطريقة  الالزمة  القروض  عىل  الحصول 
رأسامل  كلفة  تخفيض  يف  يساهم  الذي  األمر 
الشامل من  التخمني  تزيد عملية  القروض. كام 
وبالتايل  العقاري  القطاع  يف  التقويم  شفافية 
إنشاء  يف  يساهم  ما  التخمني،  كلفة  تنخفض 
مركزي  كيان  يف  تحرص  دقيقة  بيانات  قاعدة 

واحد».
األثر  «دراسة  غو  الربوفسور  عرض  جهته،  من 
االقتصادي» التي أعدها حول «شهادة الضامنة 

العقارية».
االقتصادي»  األثر  «دراسة  نرص  عرض   بدوره، 
«تطبيق  أن  إىل  خلصت  والتي  أعدها  التي 
مرشوع شهادة الضامنة العقارية سيساعد عىل 

تعزيز النشاط االقتصادي.
«االزمة  ان  اللقاء،  أدار  الذي  قرداحي  واعترب  
هنا  ومن  تتفاقم،  قد  نعيشها  التي  االقتصادية 
العقارية  الضامنة  شهادة  والدة مرشوع  أهمية 
التي تسهم يف ترسيع النمو وزيادة االستثامرات 

وخلق فرص عمل».
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