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The Conference

“

The world is shaken by an economic crisis,

which is at its core, a lack of social ethics. It is
Many Muslim and Christian business leaders
from different ethnic backgrounds believe
that:
- The

human

being

is

the

core

of

socioeconomic life
- Economic growth is possible while being
socially responsible

By applying their religious values,
these businessmen trust that the
global economy was created to serve
mankind, not exploit them.
In its first edition, the Beirut Conference
will gather more than 500 Muslim and

ي�ؤمن العديد من قادة الأعمال امل�سلمني وامل�سيحيني
: ّاملنتمني �إىل دول وثقافات ع ّدة �أن
 الإن�سان هو املبد�أ واملركز واملنتهى يف �أي م�سار �إجتماعي- �إقت�صادي
 جناح الإقت�صاد القائم على �إحرتام الكرامة الإن�سانيةهو �أمر ممكن

a threat great enough to have affected

ً
إنسجاما مع معتقداتهم أن
ويرغبون

fully immersed in the daily events of the free

يبحثوا في موقع اإلنسان في

يعبروا عن
ّ  وأن،العملية اإلقتصادية

بأن إقتصاد السوق الحر قد
ّ قناعتهم
.وجد لخدمة اإلنسان ال إلستغالله

the

global

economy

in

general,

and

لقد هزّت العامل �أزمة �إقت�صادية هي يف حقيقتها

�أزمة وعي �أخالقي تفاقمت لته ّدد الإقت�صاد العاملي
 و�إقت�صاد القارة الأوروبية ومنطقة املتو�سط،عموم ًا

specifically the European continent and the

.على نحو خا�ص

Mediterranean Basin.

For this purpose, 500 business leaders who are

market, while maintaining the values of the
world’s two largest religions, will come

“

And you will know the truth and the truth will set you free

 من �أبرز قادة500  �سيجتمع حوايل،يف هذا الإطار
ورجال الأعمال الذين يحيطون متام ًا بالواقع اليومي
 والذين يحملون يف الوقت نف�سه القيم،للأ�سواق احل ّرة

together with a common purpose; to inform

 يف منا�سبة للقاء،ال�سامية لأكرب ديانتني يف العامل

the world that an economy serving mankind is

 ويف ر�سالة للعامل �أجمع ب�أنّ �إقت�صاد خلدمة،والتعارف

the only path toward sustainable growth.

.الإن�سان هو الطريق الوحيد ل�ضمان �إ�ستدامة النمو

Christian business leaders, serving as an ideal

 رجل �أعمال م�سلم500 �سيجمع امل�ؤمتر �أكرث من

- Discussing ideologies with key players in the
international political and economic sectors
- Encouraging the establishment of businesses
that apply Corporate Social Responsibility,
hiring

a

workforce

from

diverse

racial

backgrounds
- Suggesting methods and solutions for
improving Corporate Social Responsibility in
businesses
- Contributing to building a new free global
economy with a good balance between the
free market and Corporate Social Responsibility

-

During a two-day conference, they will
exchange common values and ideologies,

 بتبادل الأفكار،و�سيقومون خالل يومي امل�ؤمتر

-

ideas and experiences, as well as CSR integrated

يف العامل

practices that respect human beings and put

والآراء واخلربات و�أ�ساليب العمل املبنية على القيم

:وم�سيحي يف ق ّمة غري م�سبوقة تهدف �إىل
تبادل الآراء مع قادة الإقت�صاد وال�سيا�سة
الت�أ�سي�س ل�شراكات خلدمة ال�صالح الإن�ساين العام

-

مع القادة وامل�س�ؤولني من خمتلف الدول واجلن�س ّيات
البحث يف �سبل التط ّور يف �ضوء مفاهيم امل�س�ؤولية

-

الإجتماعية لل�شركات
امل�ساهمة يف بناء �إقت�صاد عاملي يوازي بني حرية

-

الأ�سواق والكرامة الإن�سانية

companies at the service of society.

امل�شرتكة التي حترتم الكرامة الإن�سانية وت�ضع امل�ؤ�س�سة
.يف خدمة املجتمع

By

supporting

this

initiative

and

by

participating on behalf of your company, you
will be positioning your name as a facilitator of
change for a better world that incorporates
social responsibility in the free market.

“

platform for:

 و�إن�ضمامكم �إىل ه�ؤالء،من خالل دعمكم لهذه املبادرة

“

 عامل، �ست�ساهمون يف الت�أ�سي�س لعامل �أف�ضل،القادة
.يجمع بني حرية ال�سوق وكرامة الإن�سان

Sheikh Mohammed Nokkari

Raymond Rachid SFEIR

Head of MA’AM, the Islamic-Christian Forum
for Businessmen in Lebanon
 الملتقى اإلسالمي، الرئيس،محمد نقري
الشيخ
ّ
)م.أ.المسيحي لرجال األعمال في لبنان (م

Secretary General of MA’AM

Our choice of country for hosting our initiative was no
coincidence. His Holiness the late pope John Paul II
described Lebanon as the “Message-Country” and we
firmly believe that Lebanon is a fertile field when it comes
to Islamic-Christian coexistence; noting that interreligious
dialogue is a daily practice here.
We believe that the task of finding common grounds
between Muslims and Christians around the concept of
“Social Responsibility,” based on common principles
between both religions, is the responsibility of economic
leaders, businessmen, decision-makers and all other
market stakeholders.
Our modern world is very much in need of such
collaboration and it is our national and civic duty to
invest all our efforts for the success of the conference.
Therefore, we urge all parties to join us in our noble
mission and to actively contribute to the success of the
conference’s goals for the good of the economy and
mostly, of mankind.

حينما نتح ّدث عن امل�س�ؤولية الإجتماعية وفق املبادئ الإ�سالمية
– امل�سيح ّية امل�شرتكة ف�إننا نعني �أ�سا� ًسا تطويع الإقت�صاد جلعله
 ف�إننا حني ن�سعى �إىل تر�سيخ هذه. دائم ًا �أكرث �إن�سانية وعد ًال
،القيم امل�شرتكة ونعمل على تطبيقها يف امل�ؤ�س�سة وامل�صنع واملتجر
 بل،مكد مرهق
ّ ٍ  وال �إىل جمتمع،ال نتطلع �إىل جمتمع ثري متخم
،�إىل جمتمع غني مت�ضامن ي�شيع فيه ال�شعور بالأمان الإجتماعي
كي يبقى عامل الإقت�صاد متوازن ًا مبا ي�ضمن له الإ�ستدامة ويقيه
.�أخطار الإنهيار كما نراه من حولنا اليوم
ومن خالل �إطالق فكرة امل�س�ؤولية،»لذلك ف�إنّ «م�ؤمتر بريوت
الإجتماعية القائمة على املبادئ الإ�سالمية امل�سيحية امل�شرتكة
يهدف �إىل بلورة �إقت�صاد �أكرث عدالة و�إحرتام ًا حلقوق جميع
 ويدعو �إىل ر�سم ر�ؤى و�إ�سرتاتيجيات ت�ستند �إىل،الأطراف
 وي�سعى لتحقيق التكامل بني املتطلبات امل�ؤ�س�ساتية لإدارة،امل�ساواة
 وهو بالتايل،الأعمال ومتطلبات العدالة الإجتماع ّية وامل�س�ؤولية
.يوجه ندا ًء من �أجل تعزيز مكانة الفرد والإن�سان يف الإقت�صاد
ّ
،ولي�س �إختيار لبنان كمكان لإنطالقة هذا امل�ؤمتر حم�ض �صدفة
وهو «البلد الر�سالة» كما كان ير ّدد دوم ًا قدا�سة البابا يوحنا بول�س
، وهو املخترب الذي نرى فيه النظرية مو�ضع التطبيق،الثاين
.واحلوار ممار�س ًة يومي ًة ال تنقطع
�إنّ �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة بني امل�سلمني وامل�سيحيني حول امل�س�ؤولية
الإجتماعية وفق املبادئ الإ�سالمية امل�سيحية امل�شرتكة يتوجه
 بل و�إىل،بالدرجة الأوىل �إىل القادة الإقت�صاديني ورجال الأعمال
 حيث �إنّ عاملنا اليوم ب�أ�شد احلاجة �إىل.خمتلف �أطراف ال�سوق
 ومن واجبنا جميع ًا �أن ن�ضع كل �إمكانياتنا،هذا التعاون امل�شرتك
 ومن هنا دعوتنا للجميع لين�ضموا �إلينا يف هذا امل�سعى،لإجناحه
ً  ليكون لدعمهم وم�ساندتهم دور ًا فع،النبيل
اال يف حتويل هذه
 وحتقيق �أهداف امل�ؤمتر ملا فيه،العناوين ال�سامية �إىل واقع معا�ش
.خري الإن�سان والإقت�صاد

“

“

A melting pot rich with encounters and

an old civilization of nearly ten thousand
years, Lebanon has always been a place
for exchange. Even today, it is a bridge
between the East and the West. The increasing
materialism has however contributed to
obscure Lebanon’s Message role that Pope
J-Paul II liked reminding while in the same
time, the loss of values and references seems
to have largely induced the economic crisis.
Working, producing and doing business

لطاملا كان لبنان بح�ضارته العريقة ال�ضاربة يف

ّ ، وموقعه اجلامع لل�شعوب والثقافات،التاريخ
حمطة
 وما زال �إىل يومنا هذا ي�ش ّكل املعرب.للتالقي والتبادل
 �إال �أن النزعة املادية.الرئي�س بني ال�شرق والغرب
املتزايدة قد حجبت �إىل حد ما دور لبنان الر�سايل
،الذي �أ�شار �إليه قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين
فيما كان لفقدان القيم واملعايري دور كبري يف الت�س ّبب
.بالأزمة الإقت�صادية

in a land where an even number of
Muslims and Christians live together,
creates a unique breeding ground for roots
preservation and fruitful opportunities.
For this reason, a few Lebanese Muslim

�إنّ العمل والإنتاج وممار�سة الأن�شطة التجارية يف
وطن يت�ساوى فيه امل�سلمون وامل�سيحيون يخلق �أر�ض ّية
 و�إنطالق ًا من.خ�صبة لأعمال مثمرة ذات جذور �صلبة

and Christian business leaders have wished

 ق ّرر عدد من رجال الأعمال امل�سلمني وامل�سيحيني،ذلك

to organize this conference to highlight

يف لبنان تنظيم هذا امل�ؤمتر بهدف �إبراز القيم

their

common

values,

stimulate

their

efforts to set up guidelines, and mark
their progress.

 وتعزيز اجلهود الرامية �إىل و�ضع �أ�س�س،امل�شرتكة
.ت�ستند �إىل هذه القيم

The Islamic-Christian Forum for business
leaders, MA’AM, wants you to share in
these thoughtful discoveries and therefore

 يدعوكم امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال،من هنا

invites you to support the Beirut Conference

،الأعمال يف لبنان للإن�ضمام �إىل هذه املبادرة

which will be a unique experience of

ودعم «م�ؤمتر بريوت» الذي �سي�ش ّكل جتربة فريدة يف

brotherhood in a country entirely oriented
towards the dialogue of cultures and
civilizations.

“

Calling to implement the concept of “Social Responsibility”
built on common principles between Islam and
Christianity, the “Beirut Conference” paves the way to a
more just and rightful economy, underlining the
importance of the individual in it. We are calling upon all
parties, asking them to come up with a strategy that is
based on equality, while maintaining harmony between
business requisites on one hand, and social justice and
responsibility on the other.

“

When we speak of “Social Responsibility” based on
common principles between Islam and Christianity, we
fundamentally suggest a more just and humane economy
on the long-term. If we seek to root these common values
and implement them in the framework of a company, a
factory or a shop, can neither benchmark on a rich and
satiated society nor on a depleted one. Instead, we need
to start from a society thriving on solidarity to attain social
peace. Only then can an economy reinstate its balance to
ensure its sustainability and avoid a breakdown; like the
one we’re witnessing today.

“

“

 الملتقى، األمين العام،السيد ريمون رشيد صفير
ّ
)م.أ.اإلسالمي المسيحي لرجال األعمال في لبنان (م

“

الت�آخي يف بلد يع ّد فيه احلوار بني احل�ضارات ممار�سة
.يومية ال تنقطع

“

PROVISIONAL PROGRAM

MONDAY, MARCH 25, 2013
09.00 – 09.15

Welcome Address

TUESDAY, MARCH 26, 2013
09.00 – 09.15

Welcome Address
Pierre Lecocq, Président, UNIAPAC
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM
Dr. Thomas Birringer, Head of Africa and Middle East Department, Konrad-Adenauer-Stiftung

09.15 – 10.00

The Place of Business within the Social Society
Ruud Lubbers, Former Prime Minister, Netherlands *

10.00 – 11.00

Round Table B: Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility
Chair: Mohammed Kabbaj, President, Lafarge Morocco, Former Minister of Finance, Kingdom of Morocco;
Founder, Fes Festival
Jose Ignacio Mariscal, Director and Chairman, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Riza Nur Meral, President, Confederation of Businessmen and Industrialists of Turkey; CEO, Optigaz
Ziad Bekdash, Vice President, Industrial Federation of Lebanon
H.E. Leila Al Solh Hamadeh, Vice-President, Al-Walid Bin Talal Foundation*
Prof. Gilbert Lenssen, President, European Academy Business in Society (EABIS, Belgium)

11.00 – 12.00

The State: Guardian of an Economy Respecting the Person
Prof. Dr. Johann Eekhoff, Director, the Institute for Political Economy, University of Cologne
H.E. Riad Salameh, Governor, the Central Bank of Lebanon*

12.00 – 13.30

Round Table C: Entrepreneurship and the Market -The Role of the State in Legislation
Chair: Jos Van Gennip, Former MP, Netherlands *
Talal Abu Ghazaleh, CEO, Talal Abu Ghazaleh International Organization *
Nasser Saidi, Former Minister, Ministry of Economy and Trade, Chief Economist,
Dubai International Financial Center *
Michael Hennrich, Member, The German Bundestag

13.30 – 14.15

Lunch

14.15 – 15.30

The Role of the Media
Round table D: Key Media Leaders
Chair: Latifa Moussa, Journalist
Dr. Rainer Hermann, Journalist, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
Rami George Khouri, Journalist; Director, Issam Fares Institut for Public Policy and International Affairs *
Mohammed Salmawi, Journalist and Writer, Egypt*
Dominique Seux, Journalist, Les Echos*

15.30 – 16.15

Synthesis:
Georges Corm, Former Minister, Ministry of Finance – Republic of Lebanon; Write and Professor , the
Institut d’Etudes Politiques at the Saint Joseph University, Beirut.

16.15 – 16.45

Conclusion :
Najib Mikati, Prime Minister Lebanon*

16.45

Final Address
Pierre Lecocq, President, UNIAPAC
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM

Pierre Lecocq, President, UNIAPAC
Sheikh Mohammed Nokkari, President, MA’AM
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM

09.15 – 09.30

Opening Remarks
Dr. Gerhard Wahlers, Secretary General, Konrad-Adenauer Foundation

09.30 – 10.15

Opening Session
Pascal Lamy, Director General, World Trade Organization (WTO)
The State of the International Commercial Relations and the Importance of Intercultural Dialogue

10.15 – 11.15

Values for Business in Christian and Muslim faiths
Cardinal Turkson, President, Pontifical Council Justice & Peace - Vatican
Sheikh Mohammed Ahmad Al-Tayeb, Imam, Al-Hazar Mosque – Cairo *

11.15 – 11.45

Social and Political Evolutions in the Arab Countries
Marwan Mouasher, Vice-President, Carnegie Endowment for International Peace; Former Deputy Prime

Minister, Hashemite Kingdom of Jordan; Former President, World Bank*
11.45 – 12.00

H.E. General Michel Sleiman, President, Republic of Lebanon

12.00 – 14.00

Lunch (by small groups of 6 attendees)

14.00 – 14.30

Corporate Culture - The Role of the Business Leader
Louis Gallois, Former President, European Aeronautic Defense and Space Company (EADS)

14.30 – 15.30

Round Table A

Chair: Burkhard Leffers, President, UNIAPAC Europe
Raed.H.Charafeddine, Vice-Governor, Banque du Liban *
Alberto Bombassei, CEO, Brembo
Boydak Holding, Turkey
Wided Bouchamawi, President, Tunisian Union of Industry and Commerce*
15.30 – 16.30

Exchanges inside the « small groups »

16.30 – 17.30

Where is the world going?
Jeremy Rifkin, President, Foundation on Economic Trends; Author, “The third Industrial Revolution”*

17.30 – 20.30

Lebanese intercommunity Ceremony

20.30

Gala Dinner
Dinner Speech
Dr. Gunther Beckstein, Former Prime Minister, Bavaria/Germany; Vice-President, the General Synod of the

Evangelical Church in Germany (EKD)

* Invited

األولي
البرنامج ّ

9:00

اليوم األول -اإلثنين  25آذار 2013

9:15 9:15 – 9:00
9:30
10:15

الكلمة الرتحيبية
بيار لوكوك ،رئي�س الإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني ()UNIAPAC
ال�شيخ حم ّمد نقري ،رئي�س امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال يف لبنان (م�.أ.م)
رميون �صفري� ،أمني عام امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال يف لبنان (م�.أ.م)

11:459:30 – 9:15
12:00
14:00
14:30

مداخلة �إفتتاحية
ؤ�س�سة كونراد �أديناور لل�سيا�سات الإجتماعية والإقت�صادية
�
م
عام
أمني
�
والر�س،
د .غريهارد
ّ

11:15

10:15 – 9:30

اليوم الثاني -الثالثاء  26آذار 2013

اجلل�سة الإفتتاحية
با�سكال المي ،مدير عام منظمة التجارة احل ّرة
واقع العالقات التجارية الدولية و�أهم ّية احلوار بني احل�ضارات

11:15 – 10:15
15:30
		 16:30
17:30
20:30

قيم الأعمال يف الديانتني امل�سيحية والإ�سالمية
احلربي للعدل وال�سالم يف حا�ضرة الفاتيكان
نيافة الكاردينال ترك�سون ،رئي�س املجل�س
ّ
�سماحة ال�شيخ حممد �أحمد الط ّيب� ،إمام اجلامع الأزهر يف القاهرة*
		
التح ّول ال�سيا�سي والإجتماعي يف العامل العربي
مروان ّ
			
مع�شر ،نائب رئي�س م�ؤ�س�سة منحة كارنيغي لل�سالم العاملي ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
الأردين الأ�سبق ،النائب ال�سابق لرئي�س البنك الدويل*

9:15
12:00 – 11:45

فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية ،العماد مي�شال �سليمان

14:00 – 12:00

		
�إ�سرتاحة غداء

14:30 - 14:00

ثقافة امل�ؤ�س�سة  -دور املدير والقائد
لوي�س جالوا�س ،الرئي�س ال�سابق ل�شركة الف�ضاء والدفاع اجلوي الأوروبية (�إير با�ص)

15:30 –14:30

طاولة م�ستديرة (�أ)
مدير اجلل�سة :بوركهارد ليفري ،رئي�س الفرع الأوروبي للإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني
رائد �شرف الدين ،نائب حاكم م�صرف لبنان*
�ألبريتو بومبا�سي ،املدير التنفيذيBrembo ،
جمموعة «بويداك» القاب�ضة ،تركيا
وداد بو�شماوي ،رئي�سة الإحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة وال�صناعات التقليدية*

16:30 – 15:30

جل�سة نقا�ش مفتوح �ضمن جمموعات �صغرية

17:30 – 16:30

�إىل �أين ي ّتجه العامل؟
التوجهات الإقت�صادية ،وم�ؤلف كتاب «الثورة ال�صناعية الثالثة»
ؤ�س�سة
�
م
رئي�س
جريميي ريفكني،
ّ

20:30 – 17:30

حفل تكرميي

20:30

حفل الع�شاء الر�سمي
املتح ّدث :د .غونرث بك�شتاين ،رئي�س الوزراء ال�سابق لإقليم بافاريا الأملاين ،نائب رئي�س املج ّمع الكن�سي
العام للكني�سة الإجنيلية يف �أملانيا

11:45 – 11:15

9:00

9:15 – 9:00

الكلمة الرتحيبية
بيار لوكوك ،رئي�س الإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني ()UNIAPAC
رميون �صفري� ،أمني عام امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال يف لبنان (م�.أ.م)
د .توما�س بريينغري ،رئي�س ق�سم �أفريقا وال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور

10:00 – 9:15

موقع ال�شركات والأعمال يف املجتمع
رود لوبري�س ،رئي�س الوزراء الهولندي ال�سابق*

 		 11:00 – 10:00طاولة م�ستديرة (ب) :ريادة الأعمال وامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
مدير اجلل�سة :حممد القباج ،وزير املالية الأ�سبق ،رئي�س جمموعة «الفارج» ،م� ّؤ�س�س مهرجان فا�س ،املغرب
خو�سيه �إيغنا�سيو ماري�سكال ،رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العامGrupo Bimbo, S.A.B. de C.V ،
ر�ضا نور مريال ،رئي�س �إحتاد رجال الأعمال وال�صناعيني الأتراك ،املدير التنفيذي يف «�أوبتي غاز»
زياد بكدا�ش ،نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
معايل الوزيرة ليلى ال�صلح حمادة ،نائب رئي�س م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل*
الربوفي�سور جيلربت لين�سني ،رئي�س الأكادميية الأوروبية لإدارة الأعمال يف املجتمع ( ،)EABISبلجيكا
		
الدولة :ال�ضامن لإقت�صاد يحرتم الإن�سان
12:00 – 11:00
الربوفي�سور د .يوهان �إيخوف ،مدير معهد الإقت�صاد ال�سيا�سي يف جامعة كولونيا الأملانية
�سعادة الأ�ستاذ ريا�ض �سالمة ،حاكم م�صرف لبنان*
13:30 – 12:00

طاولة م�ستديرة (ج) :ريادة الأعمال وال�سوق ،ما هو دور الدولة يف و�ضع ال�ضوابط؟
مدير اجلل�سة :يو�س فان جانيب ،ع�ضو جمل�س النواب الهولندي ال�سابق*
طالل �أبو غزالة ،املدير التنفيذي ،م�ؤ�س�سة طالل �أبو غزالة الدولية ،الأردن*
نا�صر ال�سعيدي ،وزير املالية اللبناين الأ�سبق ،كبري الإقت�صاديني يف مركز دبي املايل العاملي*
مايكل هرنيت�ش ،ع�ضو يف جمل�س النواب الإحتادي الأملاين

14:15 – 13:30

�إ�سرتاحة غداء
		
دور الإعالم
طاولة م�ستديرة ت�ضم وجوهاً �إعالمية بارزة
مدير اجلل�سة :لطيفة مو�سى� ،صحافية
د .رايرن هريمان� ،صحايف ،FAZ ،فرانكفورت
رامي جورج خوري� ،صحايف ومدير معهد ع�صام فار�س لل�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون الدولية*
حممد �سلماوي� ،صحايف وكاتب ،م�صر*
دومينيك �سو� ،صحايف* Les Echos ،

16:15 – 15:30

خال�صات
جورج قرم ،وزير املالية اللبناين الأ�سبق ،كاتب و�أ�ستاذ يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت

16:45 – 16:15

خال�صات
دولة الرئي�س جنيب ميقاتي ،رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين*

16:45

الكلمة اخلتامية
بيار لوكوك ،رئي�س الإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني ()UNIAPAC
رميون �صفري ،الأمني العام ،امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال يف لبنان (م�.أ.م)

15:30 – 14:15

*

			

*مدعوون

&

Uniapac is a federation of associations, gathering more than 15,000 Christian business leaders from 30
countries. Its goal is to promote, in the light of Christian Social Teachings, a vision and deployment of
Corporate Social Responsibility serving people and the common good of the world.

)UNIAPAC( الإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني
 مببادرة من �أرباب العمل الكاثوليك يف كل من هولندا1931 ت� ّأ�س�س الإحتاد العاملي لأرباب العمل امل�سيحيني يف العام
تو�سع الإحتاد لي�شمل دو ًال �أوروبية
ّ وفرن�سا وبلجيكا
ّ  وبعد احلرب العاملية.و�ضم مراقبني من �أملانيا و�إيطاليا وت�شيكو�سلوفاكيا
ّ  ّمت �إعالن الإحتاد1962  ويف العام.�أخرى ودو ًال يف �أمريكا الالتينية
منظمة �إقت�صادية دولية لي�شمل نطاق عملها �آ�سيا
.و�أفريقيا �أي� ًضا
MA’AM, the Islamic-Christian Forum for Businessmen is an association whose sole purpose is shaping the

If

drive, practices and management of the business leaders in organizations according to Islamic and Christian

you will find all the necessary information

values. It also promotes the purpose social responsibility in the economy to better serve mankind, and to

and contacts on the web page of the

improve the compatibility between business requirements and social ethics.

conference

you

wish

to

become

a

sponsor,

www.beirutconference.org

or web pages of Uniapac and MA’AM

www.ma-am.org/ www.uniapac.org

www.ma-am.org/ www.uniapac.org

)MA’AM( امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال يف لبنان
ي�ضم امللتقى الإ�سالمي امل�سيحي لرجال الأعمال ث ّلة من رجال الأعمال والفكر و�أ�صحاب املهن احل ّرة والقياديني الإداريني
ّ
 وبهدف �أن�سنة،والدينيني كمبادرة لتعزيز مفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات وفق القيم الإ�سالمية – امل�سيحية امل�شرتكة
.الإقت�صاد وحتقيق التكامل بني املتطلبات امل�ؤ�س�ساتية لإدارة الأعمال ومتطلبات العدالة الإجتماعية

For

more

info,

kindly

info@beirutconference.org

contact

us

 ميكنم الإطالع،للراغبني بدعم امل�ؤمتر مالي ًا
على كافة التفا�صيل على املوقع الر�سمي للم�ؤمتر
 �أو على موقعي،www.beirutconference.org

at:

 ميكنم التوا�صل معنا عرب الربيد،ملزيد من املعلومات
info@beirutconference.org :الإلكرتوين

21-11-2012

www.beirutconference.org

