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مصارف

حوار مصرفي عربي  -صيني

ينظم املؤتمر املصرفي العربي السنوي لعام  2017بــدورتــه الثالثة والعشرين وتحت
عنوان "توأمة اإلعمار والتنمية :معًا ملواجهة التحديات االقتصادية" طاولة مستديرة حول
"الحوار املصرفي العربي الصيني :الشراكة االستراتيجية للتنمية املتبادلة" وذلــك يوم
الخميس  23تشرين الثاني في فندق فينيسيا بيروت من الساعة  5حتى .6.30

 ...BLC Bankاإلنجاز لمدى الحياة

ف ــاز م ـصــرف « »BLC Bankبـجــائــزة
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز مل ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة Lifetime
 Achievement Awardمل ـس ـيــرتــه
املهنية ،مــن التحالف املصرفي العاملي
ل ـل ـم ــرأة  ،GBAوذلـ ـ ــك ت ـق ــدي ـرًا ل ـ ــدوره
ومساهمته الفاعلة في دعم املرأة.
و« »GBAهي منظمة دولية تضم أكثر
من  35مصرفًا ومؤسسة مالية قيادية
عاملية و« »BLCهو املصرف األول في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الذي ينضم إليه.
وقد منحت الرئيسة التنفيذية للتحالف
إيناز مــوراي الجائزة الى نائب رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام للبنك ،نديم القصار،
في حفل عشاء أقيم في لندن يوم األربعاء  15تشرين الثاني  .2017وقد شكر القصار
التحالف على ثقته باملصرف ،مستعرضًا تجربته في التدريب وتقديم املشورة والخبرات
ملصارف أخــرى مهتمة في ّهــذا املـجــال .وأكــد أن هــذه الجائزة كما تسمية املدير العام
املساعد للمصرف تانيا مسلم لترؤس التحالف تعكس انخراط املصرف في هذا الهدف
والتزامه املرأة في سوق العمل.

«التميز في دور المرأة لبنك الموارد»

َ ّ ّ
للعمليات في بنك املوارد نهال ّ
ّ
ّ
ّ
خداج
التنفيذية
العربية» الرئيسة
َمن َح «اتحاد املصارف
ّ
«التميز في دور املرأة في القيادة املصرفية في لبنان» ،تقديرًا ملوقع املرأة
بودياب جائزة
األســاســي فــي إدارتـ ــه .وتسلمت بــوديــاب
الجائزة خالل حفل تكريمي أقامه االتحاد
فــي الـعــاصـمــة األردن ـ ّـي ــة ع ـ ّـمــان ،بــالـتـعــاون
م ــع «م ـ ّ
ـؤس ـس ــة األمـ ـي ــرة ت ـغــريــد للتنمية
والتدريب».
ُ
ي ـشــار إل ــى أن ب ــودي ــاب كــانــت ق ــد ك ـ ّـر َم ــت
عــام  2015مــن اتـحــاد املصرفيني العرب
ّ
العربيات األكثر تأثيرًا
كواحدة من النساء
في االقتصاد والقطاع املصرفي ،علمًا بأن
لها أكثر من  32سنة خبرة في اإلدارة وفي إعادة هيكلة مؤسسات ّ
عدة ،وال ّ
سيما في
املصرف املركزي في كندا.
سيارات

...Continental GT3
سيارة سباق جديدة من Bentley

كشفت شركة  Bentley Motorsportعن سيارة السباق الجديدة كليًا Continental
 GT3التي يجري تطويرها حاليًا ملوسم  2018من سباقات السيارات.
ُت ّ
ّ
مخصصة لسباقات السيارة
عد  Continental GT3من الجيل الثاني أحــدث سيارة
ضمن مجموعة  Bentleyالبارزة في مجال رياضة السيارات والتي تضم طرازي Speed
ّ
بمحرك سعة  4.5ليترات والفائزتني في سباق «لو مان» الشهير .وكانت
 Sixو8 Speed
ّ
أثبتت قدرتها العالية في الفوز بسباقات التحمل،
 Continental GT3من الجيل
األول قد ّ
حيث اعتلت ّ
وحققت الفوز ّ 45
منصة التتويج ّ 120
مرة في  528سباقًا حول العالم
مرة
حتى هذا التاريخ.
وج ــرى تصميم  Continental GT3الـجــديــدة بــاالرت ـكــاز عـلــى س ـيــارة Continental
ّ
املخصصة للطرقات العادية ،حيث استفادت من بنيتها املصنوعة
 GTالجديدة كليًا
بمعظمها مــن األمل ـن ـيــوم كــأســاس
إلتــاحــة الــوصــول إلــى وزن خــاص
بسيارة سباق يبلغ أقل من 1,300
ك ـي ـل ــوغ ــرام واملـ ـس ــاع ــدة بتحقيق
توزيع مثالي للوزن في السباقات.
أم ــا امل ـح ـ ّـرك ف ـهــو نـسـخــة م ـطـ َّـورة
من ّ
محرك  Bentleyالشهير نوع
 V8سعة  4.0ليترات مــع شاحن
توربيني توأمي َ
واملثبتة فعاليته في السباقات ،وهو يشتمل على نظام حوض جاف معاد
َّ
ّ
تصميمه بالكامل وأنظمة جديدة كليًا للمأخذ والعادم .وتبلغ القوة غير املحددة أكثر من
 550حصانًا.
وقد تم تطوير األسطح اإليروديناميكية الخارجية عبر اعتماد تقنية أنبوب الهواء ،وترتكز
هذه األسطح على شكل سيارة الطرقات العاديةِّ ،
معززة األلواح الخارجية ذات التصميم
القوي عبر أدوات إيروديناميكية لتحقيق املزيد من ّ
القوة الضاغطة سفليًا .أما أنظمة
َّ
ومطورة ّ
خصيصًا لسيارة .Continental GT3
التعليق والكبح فهي جديدة

شركات

الكهرباء في زحلة« ...مسؤولة اجتماعيًا»
عـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ش ــرك ــة «كـ ـه ــرب ــاء
زحـ ـل ــة» ،ت ـت ـب ــادر إل ــى أذه ـ ــان كـثـيــريــن
ف ـكــرة «ال ـك ـهــربــاء  .»24/24لـكــن خلف
هــذا اإلنـجــاز هناك «عائلة كبيرة» من
إداريـ ـ ــن ومــوظ ـفــن تـجـمـعـهــم الــرغـبــة
في التغيير ،وتقديم األفضل ملدينتهم
ومـنـطـقـتـهــم وأه ـل ـه ــا .بـعـضـهــم خلف
املـ ـك ــات ــب وآخـ ـ ـ ـ ــرون ُي ـ ـشـ ــاهـ ــدون عـلــى
أعـمــدة اإلن ــارة وفــي الطرقات يقومون
ب ـم ـهــام ـهــم .م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـلـقــاة
ع ـلــى عــات ـق ـهــم ،ت ـهــون ـهــا «امل ـســؤول ـيــة
االجتماعية» للشركة تجاههم.
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـشــركــات
( ،)CSRامل ـع ــروف ــة أي ـض ــا بـمـســؤولـيــة
الشركات ومواطنة الشركات ،أو العمل
املـ ـ ـس ـ ــؤول ،ت ــم إدم ــاجـ ـه ــا ف ــي ن ـم ــوذج
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـ ــذي م ــن شــأنــه
ضـ ـم ــان ال ـ ـتـ ــزام الـ ـش ــرك ــات ب ــال ـق ــان ــون
واملعايير األخالقية والدولية ووضع
ال ـق ــواع ــد ع ــن طــريــق تــأث ـيــر أنشطتها
على البيئة واملستهلكني والعاملني،
وامل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة وأصـ ـ ـح ـ ــاب
املصلحة وجميع األعضاء اآلخرين في
املجال العام.
ف ـ ــي كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء زح ـ ـل ـ ــة «املـ ـ ــوظـ ـ ــف هــو
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ،ي ـ ـشـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ال ـشــركــة أس ـعــد ن ـكــد .وف ــي وقــت
نشهد تراجعًا لالنسان في الكثير من
املجاالت لصالح اآللة ،تبرهن التجربة
في كهرباء زحلة أن املولدات والكابالت
وغيرها من املعدات ال فائدة منها من
دون أشخاص يحبون ما يقومون به.

عقلية ألمانية
إدارة ال ـشــركــات ثـقــافــة فــي حــد ذاتـهــا.
بحسب نـكــد ،اعـتـمــدت شــركــة كهرباء
زحلة منذ تأسيسها الطريقة األملانية
في العمل واإلدارة .وهي «تستند الى
ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـب ـع ـيــد امل ـ ــدى وال ـت ـع ــاون
وال ـت ـكــاتــف .فـ ـ ــاإلدارات وال ـن ـقــابــات في
أمل ــانـ ـي ــا ت ـت ـف ــق عـ ـل ــى وضـ ـ ــع ب ــرن ــام ــج
لعدد ّ
معي من السنوات وتحدد آلية
تطبيقه وشـ ــروط وم ـطــالــب كــل فــريــق
لتجنب املشاكل ،ولهذا فإن اإلضرابات
واملشاكل في أملانيا قليلة جدًا .ونحن
ه ـك ــذا نـسـتـبــق األمـ ـ ــور .فـمــوظـفــونــا ال
ي ـح ـتــاجــون ل ــاض ــراب لــاسـتـحـصــال
على مطالب معينة كوننا نؤمنها لهم
مسبقًا».
بــالـنـسـبــة ل ـن ـكــد ،ف ــإن إدارة ال ـشــركــات
تـبــدلــت عـمــا كــانــت عـلـيــه فــي الـســابــق،
والــرابــط بني املوظف والشركة لم يعد
يقتصر على إنجاز العمل والحصول
ع ـلــى رات ـ ــب ف ــي امل ـق ــاب ــل« .الـ ــراتـ ــب في
يــومـنــا هــذا ال يشكل إال ج ــزءًا بسيطًا
مما يبحث عنه املــوظــف .فاإلحساس
بالتقدير والـثـنــاء وال ـجــو الـ ــودود في

الـعـمــل تـعــد مــن األول ــوي ــات» .ولـيــربــط
ف ـك ــرت ــه ب ــال ــواق ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي ،يــوضــح
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ك ـه ــرب ــاء زحـلــة
أنــه «فــي ظل الوضع املعيشي الحالي
ف ــي ل ـب ـنــان ،مـهـمــا ك ــان راتـ ــب املــوظــف
ً
س ـي ـجــده ق ـل ـيــا وي ــرك ــض لــاق ـتــراض
مــن املـصــارف واالسـتــدانــة .وهنا تبرز
أهمية التقديمات والخدمات األخــرى
التي توفرها الشركة».

جو عائلي
فــي شــركــة كـهــربــاء زحـلــة  250موظفًا،
جميعهم لبنانيون من زحلة وجوارها
ومــن مختلف األطياف دون أي تمييز
سـ ـي ــاس ــي أو دي ـ ـنـ ــي أو م ــذهـ ـب ــي أو
اج ـت ـم ــاع ــي ،وف ـق ــا ل ـن ـكــد .وإل ـ ــى جــانــب
تـقــاضـيـهــم روات ـ ــب  14ش ـه ـرًا سـنــويــا،

يحافظ المتقاعد
على التقديمات نفسها
التي كان يحصل عليها
قبل التقاعد
تــؤمــن الـشــركــة لـهــؤالء ضمانًا صحيًا
ً
ش ــام ــا ب ـن ـس ـبــة  ،%100إض ــاف ــة إل ــى
الـكـهــربــاء املـجــانـيــة .وإن كــان مــا سبق
ـ ـ عـلــى أهميته ـ ـ ال يـبــدو مـبـهـرًا ج ـدًا،
فعناية الـشــركــة بموظفيها ال تنتهي
ب ــال ــوص ــول إلـ ــى س ــن ال ـت ـق ــاع ــد .وهـنــا
تبرز معاني العائلة بأبرز تجلياتها.
فكما أن األوالد ال يتخلون عن أهلهم
عـنــدمــا يـشـيـخــون ويــواك ـبــون ـهــم مــدى
ال ـح ـي ــاة ،ه ـك ــذا ه ــي ال ـح ــال ف ــي شــركــة
كهرباء زحلة .فمن يبلغ من املوظفني
سن التقاعد يذهب إلــى املنزل ّ
مكرمًا،
إذ يــواصــل االسـتـفــادة مــن التقديمات
نـفـسـهــا ح ـتــى ال ــوف ــاة (الـ ــراتـ ــب عـيـنــه
ملـ ــدة  14ش ـه ـرًا وال ـك ـه ــرب ــاء امل ـجــان ـيــة

والضمان الشامل) .وتحرص الشركة
على تطوير أداء موظفيها وتحسني
إنتاجيتهم وكفاءتهم عبر إخضاعهم
لدورات تدريب متواصلة ودورات ،ISO
مــا يضمن الـعـمــل فــي أفـضــل الـظــروف
املـطــابـقــة لـلـمـعــايـيــر ال ــدول ـي ــة .وتـنـظــم
ال ـش ــرك ــة دورات دائـ ـم ــة م ــع الـصـلـيــب
األح ـم ــر وال ــدف ــاع امل ــدن ــي .وألن العمل
بدون محبة وترابط بني املوظفني يظل
نــاق ـصــا وب ــا روح وح ـيــويــة تـحــرص
ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة ع ـل ــى ال ـح ـفــاظ
على العالقة املتينة بني موظفيها من
خــال جمعهم فــي مخيمات ترفيهية
تتضمن نشاطات متعددة ،تسمح لهم
ب ــاإلف ـص ــاح ع ــن نـفـسـهــم وت ـك ـشــف في
الكثير من األحيان عن مواهب مخفية
كما يقول نكد.
في سياق آخر ،فإن تأمني الكهرباء ليس
ً
إال تفصيال بسيطًا في املسؤولية التي
ارتأتها شركة كهرباء زحلة ملجتمعها.
إذ تولي الشركة أهمية كبيرة للطالب
ً
وتسعى جــاهــدة أال يـكــون امل ــال عائقًا
أم ـ ــام ال ـت ـح ـص ـيــل ال ـع ـل ـم ــي مـ ــن خ ــال
ت ــأم ــن م ــا أم ـك ــن م ــن م ـســاعــدة مل ــن هم
بحاجة لتسديد أقساطهم .ولليتامى
مكانة خاصة في وجدان الشركة ،لذلك
تخصص يــومــا فــي السنة خــال فترة
عيد امليالد لتنظيم نشاطات لليتامى
ومنحهم الهدايا وغيرها...
كما تهتم الشركة باملناسبات الدينية
وأبرزها إضاءة تمثال السيدة العذراء
في زحلة ،وتنظيم حفل تراتيل سنوي
في عيد التجلي وهي مناسبة تنظمها
مـنــذ  10س ـنــوات .وال ـحــدث األك ـبــر هو
ع ـيــد ال ـقــدي ـســة ري ـتــا الـ ــذي يـحـتـفــل به
فــي  22أيــار مــن كــل عــام بحضور أكثر
مــن  6000شـخــص ،وقــد شـ ّـيــد لها نكد
كنيسة بالقرب من تمثال الـعــذراء في
زح ـل ــة وحـ ــرص ع ـلــى ج ـلــب ذخــائــرهــا
خـصـيـصــا م ــن إي ـطــال ـيــا .أم ــا الجيش
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـف ــل وعـ ـ ـم ـ ــوم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
بـعـيــد االس ـت ـق ــال ي ــوم غ ــد ف ـقــد كــانــت
آخــر مساهمات الـشــركــة دعـمــه بقافلة
مساعدات خالل معركة تحرير الجرود.
(األخبار)

أخبار
 2تريليون دوالر...
حجم سوق البناء في الخليج

أظ ـه ــر ت ـقــريــر ح ــدي ــث ص ـ ــادر ع ــن ش ــرك ــة ك ــن ري ـسـيــرش
لدراسات األســواق أن من املتوقع أن يبلغ حجم سوق البناء
والتشييد في دول الخليج العربي  2تريليون دوالر بحلول
عام  2020وذلك بحكم احتضان املنطقة للعديد من املشاريع
ال ـع ـمــاقــة وال ـف ـعــال ـيــات
ال ــدول ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،مثل
معرض إكسبو 2020
دب ـ ـ ـ ــي وم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة نـ ـي ــوم
املستقبلية القائمة على
التكنولوجيا املـتـطــورة
ف ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية التي ستدفع
املؤسسات إلــى توجيه
اسـتـثـمــاراتـهــا ،بــوتـيــرة

متنامية نـحــو الـحـلــول السمعية والـبـصــريــة املتخصصة،
التي تستخدم في املطارات ،والفنادق ،واملنتجعات ،ومواقع
األحداث والفعاليات العمالقة.
وعلى الصعيد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوســط وأفريقيا،
سيرتفع معدل اإلنفاق على التجهيزات السمعية والبصرية
املتخصصة بنسبة  50باملئة ليصل إلــى  12مليار دوالر
فــي عــام  ،2022وفقًا لنتائج أحــدث التقارير الـصــادرة عن
جمعية صناعة التقنيات السمعية والبصرية املتخصصة
 ،AVIXAالجهة املشاركة في تنظيم قمة إنفوكوم الشرق
األوسط وأفريقيا .2017

إصدار محدود لـ«بريتلينغ»
في الشرق األوسط

ط ــرح ــت ش ــرك ــة «بــري ـت ـل ـي ـنــغ» ( ،)Breitlingالـســويـســريــة
ّ
واملتخصصة بساعات
العريقة لتصنيع الساعات الفاخرة
الكرونوغراف لقطاع الطيران ،طرازها الجديد «سوبر أفنجر

