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مصارف

«ميريت» تتملك أسهمًا في بنك بيروت

ّ
أعلن بنك بيروت عن تملك ميريت هولدنغ ش.م.ل ،.الشركة القابضة العائلية لجاك سعادة ،نسبة
 %4.5من األسهم العادية في رأسمال املصرف على أن يبقى التملك معلقًا على موافقة السلطات
الرقابية النهائية بحسب البيان الصادر عن املصرف .ووفقًا للبيان فإن ميريت تملك  %70من
شركة ّ ،CMA CGMوهي إحدى أبرز شركات الشحن العاملية.
تعليقًا على عملية التملك ،صـ ّـرح رئيس مجلس إدارة مديرعام بنك بيروت سليم صفير أن
هذه املبادرة «تأتي في سياق خطط بنك بيروت التوسعية» .معلنًا عن ثقته بأن «شراكتنا مع
ميريت هولدنغ ش.م.ل ،.التي تشاركنا ذات القيم والطموحات ،ستخلق أساسًا أكثر صالبة بعد
ّ
يخولنا االستفادة من مزيد
من الفرص العاملية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة مـ ــديـ ــر ع ــام
مـ ـجـ ـم ــوع ــة CMA CGM
رودولـ ـ ـ ــف سـ ـع ــادة أنـ ــه «م ــن
شأن هذا االستثمار الجديد
تـ ـع ــزي ــز دور مـ ـي ــري ــت فــي
تـطــويــر االق ـ ّت ـصــاد اللبناني
من خالل تملك حصة مهمة
في رأسمال مصرف لبناني
بارز كبنك بيروت».

«لبنان والمهجر» يعالج االحتباس الحراري

نتيجة اللتزامه بتطبيق املبادئ العشرة للميثاق العاملي لألمم املتحدة في استراتيجيته وسياساته
وممارساته اليومية تعاون بنك لبنان واملهجر مع شركة  V4 Advisors DMCCإلجراء تقييم
َ
النبعاثات غازات االحتباس الحراري .ونتيجة لهذا التعاون حاز البنك على شهادتني :األولى من
 V4 Advisorsوهي شهادة تدقيق وتقرير انبعاثات غــازات االحتباس الحراري وفقًا ملعايير
بروتوكول انبعاثات غازات االحتباس الحراري لدى الشركات ومعايير ،ISO 14064-1والثانية
ه ــي ش ـه ــادة ت ـقــديــر م ــن وزارة الـبـيـئــة
اللبنانية لتقديم تقرير حول انبعاثات
املصرف لغازات االحتباس الحراري.
وم ــن خ ــال إج ـ ــراء ه ــذا الـتـقـيـيــم ال ــذي
يهدف إلــى تعريف البصمة الكربونية
واحتسابها وتقييمها للمقر الرئيسي
والفروع واملستودعات ،يقوم املصرف
بمعالجة األثر البيئي لغازات االحتباس
الـحــراري الـصــادرة عنه ،فيقلل بالتالي
م ـس ـتــويــات اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة لـحـ ّـدهــا
األدن ــى ويـحــافــظ على امل ــوارد لألجيال
املستقبلية.

رحالت مجانية من «بنك لبنان والخليج»

أعلن "بنك لبنان والخليج" عــن عــروض مميزة بالتعاون مــع شركة "مــاسـتــركــارد" العاملية و
باالشتراك مع شركة "كريم" املتخصصة في خدمات النقل والتوصيل ستمكن العمالء حاملي
بطاقات ماستركارد من بنك لبنان والخليج من القيام برحالت مجانية داخل املدن واالستفادة
من خصومات شهرية .وستتيح الخدمة لعمالء املصرف فرصة الحصول على أول رحلة مجانية
مع "كريم" بمجرد استعمال بطاقة ماستركارد ألول مرة من بنك لبنان والخليج وإدخال الرمز
الترويجي عند الحجز .كما ويستفيد املستخدمون الحاليون من حسم  %20على ثالث رحالت
شهرية .يسري العرض على كل حاملي بطاقات "ماستركارد الصادرة عن بنك لبنان والخليج
وعلى جميع أنواع السيارات في لبنان والعديد من الدول العربية مثل اإلمــارات العربية املتحدة،
اململكة العربية السعودية ،قطر ،الكويت ،مصر وغيرها.

جامعات

شراكة بين  ESAوCMA CGM

ّ
وقعت مجموعة  CMA CGMالرائدة عامليًا في قطاع النقل البحري اتفاق شراكة مع حاضنة
األع ـمــال  Smart ESAوذل ــك بحضور رودول ــف سـعــاده رئـيــس مجلس إدارة ومــديــر عام
املجموعة ،وستيفان
أت ـ ـ ــال ـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــر عـ ــام
امل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي
ل ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال ل ـت ـص ـبــح
ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الشريك االستثماري
األول لـ .Smart ESA
فـ ــي املـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـ ّـب ــر
املــديــر ال ـعــام للمعهد
ال ـعــالــي لــأع ـمــال عن
س ـ ــروره إلب ـ ــرام هــذه
الشراكة التي ّ
تكرس
عــاقــة ال ـقــرب والثقة
القائمة منذ سنوات
طــويـلــة مــع مجموعة
 .CMA CGMوقال أتالي" :لقد قطعنا شوطًا إضافيًا في عام  2016مع إنشاء Smart ESA
التي تنقل الخبرات الفرنسية في مجال ريادة األعمال والرقمنة إلى لبنان وإلى منطقة الشرق
األدنى والشرق األوسط .تحمل الشراكة املبرمة اليوم مع مجموعة  CMA CGMهذا الطموح
إلى آفاق أبعد ،إذ تعطي شركاتنا الناشئة إمكانية الوصول إلى استثمارات مفيدة تسمح
لها بإطالق نشاطها".

قطاع

االقتصاد الرقمي ...لدعم قطاع
ما الذي ّ
تغير منذ حادثة قتل الدبلوماسية البريطانية على يد سائق من شركة
«أوبر» حتى اليوم؟ فعليًا ...ال شيء .ربطت التكنولوجيا السائق العمومي ّ
بالراكب عبر تطبيقات باتت في متناول اليد وبسعر أقل من االعتيادي ،فوفرت
على المواطن وقت االنتظار ،إضافة إلى كلفة االتصال والموقف و«الفاليه»،
ّ
وشكلت منصة ّأمنت الزبائن للسائقين من دون بذل مجهود كبير ،كما ّ
وفرت
ّ
ّ
ّ
الذي يتطلبه البحث عن العمالء .لكنها لم تتمكن لغاية الساعة من
الوقود ّ
تغطية كل لبنان جغرافيًا ،وبدأت تثير حفيظة النقابات المعنية أكثر فأكثر
مايا سماحة
ت ـج ـت ــاح ل ـب ـن ــان الـ ـي ــوم ظ ــاه ــرة حـجــز
وطـ ـل ــب س ـ ـي ـ ــارات األج ـ ـ ـ ــرة مـ ــن خ ــال
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة .خ ــدم ــة
ت ــوصـ ـي ــل س ــاهـ ـم ــت ش ــركـ ـت ــا «أوبـ ـ ـ ــر»
ّ
العربي،
و«كــريــم» بنشرها في العالم
ّ
ال ــى أن دخ ـلــت ال ــى ال ـســوق اللبنانية
ع ــام  .2014فـمــا ه ــي اآلل ـي ــة املنتهجة
ُ
مــن قبلهما وكـيـ ّـف تحتسب التعرفة
امل ـع ـت ـمــدة؟ وه ــل أثـ ــرت الـتـكـنــولــوجـيــا
على سيارات األجــرة العمومية وعلى
السوق التقليدية في لبنان؟
ً
ّ
بــدايــةُ ،يــذكــر جــاد أبــي ناصيف ،مدير
ّ
عـمـلـيــات «ك ــري ــم» ف ــي ل ـب ـنــان ،أن هــذه
ال ـش ــرك ــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي ح ـجــز س ـي ــارات
األج ـ ــرة ال ـخــاصــة «تـ ّ
ـأس ـســت ف ــي دبــي
عام  2012وبدأت عملها في لبنان عام
 .2014وهــي الـيــوم مــن أكـبــر الشركات
الناشئة في املنطقة في مجال خدمة
ح ـ ـجـ ــز سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات أجـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ــن ط ــري ــق
التطبيق أو على املــوقــع اإللكتروني،
وت ـع ـمــل ف ــي أك ـث ــر م ــن  80مــدي ـنــة في
 13ب ـل ـدًا ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،شـمـ ّـال
إفــريـقـيــا ،تــركـيــا وبــاك ـس ـتــان» .تـتــوفــر
خــدمــاتـهــا حــالـيــا فــي ب ـيــروت الـكـبــرى

وط ــري ــق املـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
منطقة جونية .وتحرص الشركة دائمًا
عـلــى تــوسـيــع ن ـطــاق عـمـلـهــا لتسهيل
ال ـن ـق ــل .وع ـ ــن اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ـي ـهــا ،ي ـق ــول:
«الـلـبـنــانـيــون م ـعــروفــون بـحـ ّـبـهــم لكل
م ــا ه ــو ج ــدي ــد ،خ ـصــوصــا ف ــي مـجــال
التكنولوجيا ،لذلك لم يكن من الصعب
ج ــذب املستهلك الـلـبـنــانــي السـتـخــدام
ّ
ّ
عملية تعلقه بالخدمة
كريم ،بل كانت ّ
اكتشف
ما
سرعان
ه
إن
سريعة جدًا إذ
ّ
كـ ــم ت ـس ـ ّـه ــل ح ـي ــات ــه ال ـي ــوم ـي ــة وت ــوف ــر
عليه أع ـبــاء عــديــدة مـثــل كلفة الفاليه
وصعوبة ركن سيارته الخاصة في أي
مكان ،خصوصًا في بيروت وغيرها.

تعرفة وفق ّ
العداد

ّ
وتـ ـ ــوفـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ل ـع ـم ــائ ـه ــا خ ـي ــار
حـجــز الـسـيــارة «اآلنـ ــي» أو «الــاحــق»
بأسعار مقبولة ،مقدمة ثالثة خيارات
ل ـل ـس ـي ــارات :اق ـت ـص ــادي ــة ،ح ـجــم كبير
و«ب ــراي ــم» وفــق خ ـيــارات للدفع سهلة
ومـنــاسـبــة حـســب أب ــي نــاصـيــف الــذي
ُ
حدد تعرفة كريم وفق ّ
«ت َّ
عداد
يضيف:
بـحـســب امل ـســافـ ّـة وال ــوق ــت املـقـطــوعــن
خ ــال الــرحـلــة .إن ـهــا الـطــريـقــة األنـســب
واألكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر وضـ ـ ــوحـ ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــرك ـ ــاب وهـ ــي

التعرفة التي تعتمدها شركة أوبر والعوامل التي تؤثر عليها
Uber X
Uber Black

Base fare
$1.70
$2.5

Per Km
$0.38
$0.81

Per minute
$0.10
$0.20

Min. fare
$3.33
$7.00

تحميهم من أي تالعب ،خصوصًا إذا
كانوا قادمني من الخارج وال يعرفون
ال ـت ـك ـل ـفــة املـ ـعـ ـت ــادة ل ـل ـن ـقــل وسـ ـي ــارات
ّ
األجرة املحلية .يعتمد تطبيق الكابنت
(ال ـســائــق عـلــى مـنـصـتـهــا) عـلــى نظام
جــي .ب ــي.أس ليحسب مسافة الرحلة
ومـ ّـدت ـهــا لـتـحــديــد الـتـعــرفــة .ويختلف
بحسب نــوع الـسـيــارة ويمكن
الـسـعــر
ّ
لـلــراكـ ّـب التحقق منه عبر التطبيق».
وت ـ ـمـ ــثـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــة مـ ـنـ ـص ــة ل ـســائ ـق ــي
الـ ـت ــاكـ ـس ــي الـ ـعـ ـم ــوم ــي «املـ ــوثـ ــوقـ ــن»
ليتمكنوا مــن العثور على زبــائــن ّفي
وقت أقل وبأقل جهد ممكن .كما توفر
شركة كريم للسائقني برامج تدريبية
للقيادة وخدمة الزبائن وفرصًا للتقدم
فــي املهنة مــن خــال التحكم بساعات
العمل .وتعمل على االرتقاء بمستوى
مـعـيـشـتـهــم ع ـبــر ت ـقــديــم الـتـسـهـيــات
«تحسني
وال ـحــوافــز .كـمــا تسعى ال ــى
ّ
إقـ ــامـ ــة الـ ـسـ ـ ّي ــاح فـ ــي ل ـب ـن ــان إذ إن ـه ــم
أصبحوا يفضلون استخدام التطبيق
ً
ب ــدال مــن اسـتـئـجــار س ـيــارة وقيادتها
على طرقات بيروت املكتظة».

اآلالف أسبوعيًا
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وبـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ــى
م ـن ــاف ـس ـه ــا ّ
األول ،وم ـ ـنـ ــذ ان ـط ــاق ـه ــا
ّ
وتسجيلها الــرسـمــي فــي لبنان خالل
ش ـه ــر آب  ،2014ح ـ ّـم ــل م ـئ ــات اآلالف
مــن املــواطـنــن تطبيق «أوب ــر» وانـضـ ّـم
آالف ال ـس ــائ ـق ــن ال ـ ــى الـ ـش ــرك ــة سـعـيــا
وراء فــرصــة عـمــل مــرنــة بـ ــدوام جزئي
فأصبحوا شركاء لها في تلبية طلب
املستخدمني.

¶ مؤتمر

انطالق «عرب نت بيروت»
بــرعــايــة رئـيــس الجمهورية العماد
ميشال عون وبالتعاون مع مصرف
لـبـنــان ينطلق ي ــوم األرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  21شباط املقبل مؤتمر عرب
نت بيروت  ،2018املؤتمر الرقمي
األبــرز في منطقة الشرق األوســط،
في دورته التاسعة في تمام الساعة
ال ـتــاس ـعــة ف ــي ق ــاع ــة اإلمـ ـ ـ ــارات في
فندق هيلتون – الحبتور.
ومن املتوقع أن يجمع املؤتمر أكثر
مــن  90متحدثًا يتناولون خاللها
م ــواض ـي ــع ال ـص ـن ــاع ــات اإلب ــداع ـي ــة
والرقمية وبحضور أكثر من  1800مشارك من لبنان ومن مختلف دول العالم بني مدراء تنفيذيني ورواد أعمال ومطورين
ومصممني وعاملني في املجاالت اإلبداعية الرقمية ،إلى جانب املستثمرين وأصحاب رأس املال املغامر ومؤسسي ومدراء
كبرى الشركات الفاعلة في قطاع االنترنت واملوبايل والخبراء في مجال التواصل االجتماعي وغيرهم.
ّ
وتتضمن مواضيع
سيشمل املؤتمر ثالثة منتديات رئيسية وهي التحول الرقمي وتكنولوجيا اإلعالن واالبتكار واالستثمار،
ّ
تتعلق باألعمال الرقمية والوسائل اإلعالمية وريادة األعمال كما وسيستضيف يوم االبتكار املصرفي الذي سيجمع أكثر
من  100من كبار املسؤولني التنفيذيني في املصارف من  15مصرفًا في جميع أنحاء لبنان .وسيناقشون سلسلة من
املوضوعات من الفروع الذكية إلى وسائل الدفع عبر املوبايل.

