


موريس الصحناوي في منتدى تمكين المرأة في نيويورك:
BLC Bank يدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للنساء


ضمن إطار التزام البنك اللبناني للتجارة BLC Bank بدعم قدرات المرأة، انضم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المصرف موريس الصحناوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والسيناتور هيلاري كلينتون وداعمين اساسيين لحقوق المرأة، للمشاركة في المنتدى السنوي لمبادئ تمكين المرأة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك في العاشر من آذار الماضي. 

وكان موريس الصحناوي الشخصية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، التي دعيت للمشاركة في هذا المنتدى لاعتباره رائداً في القطاع المصرفي ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى تميزه في انجاح مبادرة WE INITIATIVE التي تهدف دعم وتمكين المرأة، وكونه أول رئيس تنفيذي من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يوقّع ويلتزم بمبادئ منتدى المرأة (UN WEPS).

وبناءً على ذلك، كان الـ BLC Bankالمؤسسة المصرفية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشارك في المنتدى حيث استعرض نجاح مبادرة WE INITIATIVE  في تمكين المرأة وناقش الأساليب التي يجب على القطاع الخاص اتباعها في السنوات الـ15 القادمة للمساهمة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل والمجتمع.

وحول الموضوع، علّق الصحناوي قائلاً: "لقد تعهد BLC Bank في عام 2012 التزامه بدعم إمكانات المرأة في لبنان من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها بشكل يومي. وفي 2015 يمكنني القول انه وبحسب نتائج استبيانات قام بها المصرف، اننا اوفينا بهذا الوعد حيث زادت قروض رائدات الأعمال بنسبة 69٪ في السنوات الـثلاث الماضية،  كما ارتفع إجمالي عائدات الشركة الخاصة بإحدى المشاركات في مسابقة Brilliant Lebanese Awards من 35 ألف دولار إلى مليون دولار بعد مشاركتها بعامين".

ويعتبر الـBLC Bank السّباق في هذا المجال، فقد اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في نظامه الداخلي، كما في برامجه وخدماته.

وفي لقاء مع "المال والعالم"، أعلمنا الصحناوي أن BLC Bank  هو من الأوائل في لبنان ورائداً في مجال دعم مشاريع الـ SMEs إيماناً منه انها تشكّل العامود الفقري الحقيقي للاقتصاد اللبناني وقال: "إنه من الضروري الدخول في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs الذي يشكل ما بين 80 إلى 85% من اقتصادات معظم البلدان ومن بينهم لبنان. وتابع: " يحضن BLC Bank هذه المشاريع من خلال تقديم تدريبات ومحاضرات مكثفة عن الإدارة، التسويق، التدفقات المالية وأعداد الميزانية بالإضافة إلى ورش عمل بين رواد أعمال ومحترفون لنقل وتبادل الخبرات. كما يحرص على تقديم الحلول المصرفية التي تلائم احتياجات المشاريع الإنمائية في كافة القطاعات الاقتصادية. ويجدر الإشارة إلى اننا السباقين في هذا المجال".

وتابع: " وضعنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هدفاً أساسياً من أهداف استراتيجيتنا وكان لا بد أن نُعدّ العدّة اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف. وصادف في ذلك الوقت حصول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي والتي تحمل أهدافاً تتعلق بتنمية اقتصادات البلدان النامية، ولما تلاقت الأهداف تم اختيارنا من جانب الـ IFC التي عملت معنا على مدى 12 أشهر حيث أضفنا إلى معرفتنا وخبرتنا خبرتها الواسعة. كذلك ولدت من رحم هذه العلاقة مع الـ IFC فكرة تشجيع ودعم المرأة لدخول سوق العمل، بعدما أدركنا أن دخولها ينتج نمواً كبيراً في الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال رائدات الأعمال. وبات موضوع المرأة في صلب مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى هذا الأساس أعددنا برنامجاً خاصاً بها واستحدثنا إدارة تُعنى بسيدات الأعمال والرائدات منهن".

منحت مجلة The new economy  جائزة المؤسسة الرائدة في تمكين المرأة للعام 2012 لـ  BLC  Bankمن لبنان بالإضافة إلى فائزين  آخرين مثل "لوريال، كوكا كولا، مجموعة، كيوتل، غولدمان ساكس، ويستباك، بي دبليو سي، كارتيير" وأضاف إلى أن: "مبادرة دعم المرأة (WE Initiative) من BLC Bank  كانت سبب الاختيار الأساسي لكونها برنامجاَ ملتزماً بتمكين المرأة.

واضاف: "يقدم  BLC Bankجائزة Brilliant Lebanese Awards  التي تهدف إلى تكريم رجال وسيدات أعمال من لبنان، أصحاب شركات صغيرة ومتوصتة أثبتوا تميزهم في مجال أعمالهم. تتزايد كل سنة الطلبات لنيل الجائزة حتى وصلت إلى 150 طلباً في السنة الثالثة.

وختم الصحناوي عن ثمار هذه التجربة فقال: "تبلغ الحصة السوقية للبنك نحو 3 في المئة من إجمالي حجم القطاع المصرفي، وهي كانت 1.5 في المئة قبل خمس سنوات. غير أن نشاطنا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظهره بشكل واضح حصتنا في 2014 لدى مؤسسة "كفالات" التي بلغت 15.6 في المئة، وهذا مؤشر على نجاح وتطور عملنا.

