أعمال 9

الثالثاء  5أيلول  2017العدد 3266

bus@al-akhbar.com

شركات

«سرادار» يستحوذ
على نصف «فيتاس» المالية
أعلن بنك سرادار ش.م.ل .استحواذه
على حصة بنسبة  %49في فيتاس
ل ـب ـنــان ش.م.ل ،وه ــي ش ــرك ــة تــابـعــة
ملجموعة فـيـتــاس ،مــن دون الكشف
ع ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ـ ّـدرت
بحسب مـصــادر مطلعة بنحو 3.7
ماليني دوالر.
تــأسـســت «فـيـتــاس ش.م.ل» الشركة
الــرائــدة في مجال التمويل األصغر
عـ ـ ــام  1999وأصـ ـبـ ـح ــت ف ـ ــي 2011
جــزءًا من «مجموعة فيتاس» ،وهي
شبكة عاملية من مؤسسات التمويل
األصـغــر العاملة فــي لبنان واألردن
ورومـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـت ـب ــع ل ـه ــا م ــؤس ـس ــات
فــرعـيــة فــي ال ـعــراق ،الـضـفــة الغربية
وق ـط ــاع غ ــزة ،ال ـبــوس ـنــة ،كــولــومـبـيــا
وغــانــا .كــانــت «فيتاس ش.م.ل» أول
م ــؤس ـس ــة ت ـم ــوي ــل أصـ ـغ ــر ل ـب ـنــان ـيــة
منظمة ومسجلة وخاضعة لرقابة
البنك املركزي كمؤسسة مالية غير
مصرفية في  .2007وقدمت الشركة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر ح ـل ــول
ال ـت ـم ــوي ــل األصـ ـغ ــر ل ـ ـ ــرواد األعـ ـم ــال
واألفـ ــراد ذوي الــدخــل امل ـحــدود منذ
إنـشــائـهــا أك ـثــر م ــن  200,000قــرض
صغير بقيمة  350مليون دوالر.
حــالـيــا تـمـتـلــك ال ـشــركــة أك ـثــر مــن 60
نـقـطــة بـيــع و 530نـقـطــة للتحصيل
مــن خ ــال شبكة فــروعـهــا الـخــاصــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج شـ ــراكـ ــة
مـ ـص ــرفـ ـي ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع بـ ـن ــوك
ال ـت ـجــزئــة امل ـح ـل ـيــة .وت ـت ـمــاشــى هــذه
العملية مع استراتيجية املسؤولية
االجتماعية لبنك ســرادار من خالل
ت ـس ـه ـي ــل الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم
والـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة وامل ـع ـل ــوم ــات
وال ـث ـقــافــة .وع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تعزز
صـنــاعــة الـتـمــويــل األص ـغــر التنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـعـ ـم ــال ــة وال ـن ـم ــو
م ــن خـ ــال دعـ ــم أصـ ـح ــاب امل ـشــاريــع
ال ـص ـغ ـي ــرة فـ ــي ل ـب ـن ــان والـ ـش ــرك ــات
الصغيرة املحلية.
تعليقًا عـلــى ال ـحــدث ،ص ـ ّـرح رئيس

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ّ
لـبـنــك س ـ ــرادار م ــاري ــو سـ ـ ــرادار ،ب ــأن
«مــن املتوقع أن تــؤدي الصفقة إلى
تـ ـ ــآزر ك ـب ـي ــر بـ ــن ال ـك ـي ــان ــن ال ـل ــذي ــن
يـسـتـفـيــدان مــن شـبـكــة بـنــك س ــرادار
وشركاته الشقيقة وشركاته التابعة
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول
إل ــى رأس امل ــال لتمويل احتياجات
فـ ـيـ ـت ــاس ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة.
وبـ ـشـ ـك ــل جـ ـم ــاع ــي ،س ـي ـس ـم ــح ه ــذا
ل ـف ـي ـت ــاس ب ـت ـس ــري ــع خـ ـط ــط ال ـن ـم ــو
املستقبلية فــي إط ــار فــريــق اإلدارة
الناجح الحالي».

قدمت «فيتاس» منذ
إنشائها قروضًا بقيمة
 350مليون دوالر

ومتفائل عــن أوض ــاع األشـخــاص الــذيــن يـمـ ّـرون فــي أزمــات
على غــرار األزم ــة الـســوريــة ،وخـلــق فسحة لتبادل األفـكــار
بني اإلعــام والجمعيات الدولية واملحلية .و«دياكونيا» هي
منظمة سويدية تعمل مع ما يقارب  400منظمة في أكثر
من  30بلدًا ،واحتفلت أخيرًا بالذكرى الخمسني لتأسيسها،
وتجمع ما بني دعم املنظمات املحلية والعمل املؤثر وتكوين
الرأي العام.

«توتال» ورالي لبنان...
أدرينالين عمره  7سنوات

ّ
باعتبارها امل ـ ّ
الحصرية لـلــوقــود والــداعـمــة منذ فترة
ـزودة
ّ
طــويـلــة لــريــاضــة سـبــاقــات ال ـس ـ ّـي ــارات ،تــولــت شــركــة تــوتــال
لـبـنــان رعــايــة املــرحـلــة ال ـخـ ّ
ـاصــة االسـتـعــراضـ ّـيــة فــي بطولة
ُ
ُ
رال ــي لبنان  2017الـتــي أقـيـمــت فــي  25آب .دع ــي إلــى هذا
ال ـح ــدث ال ـخ ـ ّ
ـاص ش ــرك ــاء ت ــوت ــال ل ـب ـنــان ،ووج ـ ــوه إعــامـيــة
ّ
ّ
وم ـ ّ
ـدون ــون ،حيث قــدمــت الـشــركــة عــرض درف ــت للسيارات

يـمـثــل فـيـتــاس فــرصــة لـبـنــك س ــرادار
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى مـ ــوطـ ــئ ق ـ ـ ــدم فــي
س ـ ــوق ال ـت ـم ــوي ــل األصـ ـغ ــر ال ــواع ــدة
فــي لبنان ،فــي شــراكــة مــع مجموعة
ف ـي ـتــاس ،وه ــو مـسـتـثـمــر اجـتـمــاعــي
التفكير ،وسيسهم أيضًا في أفضل
امل ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وإج ـ ـ ـ ــراء ات
موحدة في االئتمان وإدارة املخاطر
ً
وامل ــوارد البشرية ،فـضــا عــن إقامة
عـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـ ــع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات امل ــالـ ـي ــة
الدولية.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة
التنفيذية ملجموعة فيتاس إليسا
ماكارتر البــورد« :نحن متحمسون
ألن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون لـ ــدي ـ ـنـ ــا شـ ـ ــريـ ـ ــك ل ــدي ــه
نـفــس الـقـيــم م ــن أج ــل تـعــزيــز الـنـمــو
االقتصادي الشامل في لبنان .هذه
ال ـشــراكــة ستسمح لـنــا بــاالسـتـفــادة
م ــن الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـبـنــك سـ ــرادار
لتوسيع انتشار فيتاس لبنان في
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد .وفـ ــي الــوقــت
نفسه ،يمكن فيتاس أن تساعد في
وضع سرادار استراتيجيًا كمصرف
ع ــامل ــي ي ـق ــدر ال ــدم ــج امل ــال ــي لـجـمـيــع
املواطنني».

ُ
ً
مانحة الجمهور تجربة استثنائية .وقد أطلقت مسابقة على
مواقع التواصل االجتماعي بالتعاون مع املـ ّ
ـدون وصاحب
 Blog Baladiنجيب متري ،منحت توتال لبنان من خاللها
مشاركًا فرصة حضور الحدث واختبار القيادة املشتركة
أثناء عرض الدرفت .كذلك ُمنحت بطاقتا TOTAL CARD
ْ
للفائزين باملرتبة الثانية والثالثة.
في املناسبة ،قال املدير العام لشركة توتال لبنان «فيليب
امـبــارد»« :إنــه التعاون السنوي السابع واملتتالي مع هذا
ّ
عشاق سباقات ّ
السيارات في
الحدث الكبير الــذي يجمع
لبنان» .وأضاف«ُ :ت ّ
عد مجموعة توتال داعمة فاعلة لرياضة
سـبــاقــات الـسـ ّـيــارات عــاملـ ّـيــا منذ سـنــوات عــديــدة ،ومواكبة
ّ
دائمة للمتسابقني أثناء سعيهم إلى بلوغ خط النهاية .وقد
ّ
تمكنا طــوال هــذه السنوات من االرتـقــاء بخبرة منتجاتنا
إلى أعلى املستويات ،األمر الذي يضمن للسائقني حماية
ً
وأداء مميزًا» .وقــد استفاد املتسابقون
مطلقة وموثوقة
ّ
جميعهم م ــن وق ــود ت ــوت ــال لـسـبــاقــات ال ـس ــي ــارات األكـثــر
تـقـ ّـدمــاATMO RC ،98 TOTAL Effimax Unleaded:
و .TURBO ADV R

حفل جوائز «المرأة في العلم»
ّ
تنظم شركة «لــوريــال» العاملية حفل جوائزها السنوي في
إطــار برنامج «لوريال-أونيسكو من أجــل املــرأة في العلم»،
وذلك يوم الخميس  5تشرين األول في املعهد العالي لألعمال
ً
مساء.
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«هيونداي» تطلق ثاني سيارات
الوقود الهيدروجيني
أتــاحــت شــركــة هـيــونــداي إلـقــاء ملحة سريعة على سيارتها العاملة بخاليا الــوقــود
الهيدروجينية من الجيل التالي ،وذلــك قبيل إطالقها رسميًا في أوائــل العام املقبل.
ويجسد الطراز النموذجي األولــي ،الذي أصبح شبه جاهز لإلنتاج ،التزام هيونداي
تجاه حقبة جديدة من املركبات املتقدمة الرفيقة بالبيئة.
سيكون الطراز الــذي لم ُي َّ
سم بعد ،ثاني طــراز عامل بالهيدروجني من طرز اإلنتاج
التجاري ،ويستخدم تقنيات الجيل الرابع لخاليا الوقود الهيدروجينية من هيونداي،
ّ
يشكل بقدراته وتقنياته ،وال سيما ما يختص بخاليا الوقودّ ،
تقدمًا مهمًا في
وهو
برامج هيونداي العاملية للبحث والتطوير والتقييم العملي.
ُ
وط ِّور الطراز الجديد العامل بخاليا الوقود استنادًا إلى أربع ركائز رئيسية تتمثل في
كفاءة نظام خاليا الوقود ،واألداء (الحد األقصى للخرج) ،واملتانة ،وكثافة التخزين
لخزان الوقود.
وشهدت كفاءة السيارة تحسينًا كبيرًا مقارنة مع الـطــراز السابق «تــوســان فيول
سل» ،من خالل تعزيز أداء خاليا الوقود ،وخفض استهالك الهيدروجني ،وتحسني
املكونات الرئيسية .ويتمتع الطراز النموذجي املرتقب بمستوى كفاءة يبلغ  60باملئة،
بــزيــادة قــدرهــا  9باملئة عــن مستوى الـكـفــاءة الــذي بلغ نسبة  55.3باملئة فــي طــراز
السيارة توسان ،ويستهدف مدى قيادة تزيد مسافته على  580كيلومترًا بعملية
بناء على معايير االختبارات الكوريةُ .
شحن واحدةً ،
وح ِّسن مستوى الخرج األقصى
للطراز الجديد بنسبة  20باملئة ،ليبلغ قوة مثيرة لإلعجاب قدرها  163حصانًا ،فيما
ساعد تحسني املكونات ،مثل مجمع األغشية القطبية الكهربائية واأللــواح القطبية
الثنائية ،على خفض تكاليف اإلنتاج.
وبهذه املناسبة ،قال النائب األول لرئيس مركز التقنيات البيئية في مجموعة هيونداي،
لي كي-سانغ ،إن طراز الجيل التالي من املركبات الرياضية املتعددة االستخدامات
العاملة بخاليا الوقود هو «التجسيد األمثل لسيارة املستقبل الرفيقة بالبيئة ،وذلك في
ضوء ما يمتاز به من كفاءة استثنائية وتصميم هادئ وأداء غير منقوص» ،وأضاف:
«ستأخذ شركة هيونداي موتور بزمام الريادة في تطوير سيارات الطاقة النظيفة
ُ
التي ستسهم في نهاية املطاف بإكمال بناء مجتمع يكاد يخلو من االنبعاثات».
وكانت هيونداي قد شرعت أول مرة في إجراء الدراسات والبحوث على تقنيات خاليا
الوقود في عام  ،1998لتصبح أول صانعة سيارات تطرح مجموعة مركبات تعمل
بوقود الهيدروجني لإلنتاج التجاري ،وتباع مركباتها هذه منذ عام  2013في 18
دولة حول العالم .وقد أثبتت هيونداي خالل سنوات طويلة من التطوير والتصنيع،
أن مركباتها العاملة بخاليا الوقود تنافس السيارات العاملة بمحركات االحتراق
الداخلي التقليدية في ما يخص السالمة واملوثوقية.
ُ
ومــن املقرر أن تميط هيونداي اللثام عن املركبة الرياضية املتعددة االستخدامات
ُ
ُ
العاملة بوقود الهيدروجني أوائل العام القادم في كوريا ،فيما سيعلن اسمها الرسمي
في معرض اإللكترونيات االستهالكية  2018يناير املقبل.

