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قطاع

ّ
أسعار العقارات :انخفاض «مقنع»
ّ
حل لبنان في المرتبة
 48عالميًا متقدمًا
ثالث مراتب عن
تصنيف عام 2014

ّ
مؤشر رامكو
في عام  ،2015لم يسجل ّ
ان ـخ ـف ــاض ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي أسـ ـع ــار الـشـقــق
ال ـس ـك ـن ـي ــة قـ ـي ــد اإلن ـ ـش ـ ــاء ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
بـ ـي ــروت .إال أنـ ــه ي ـش ـيــر ب ــوض ــوح إلــى
أن ال ـعــروض الـجـ ّ
ـديــة لـلـشــراء تقابلها
مـ ــرونـ ــة ورغ ـ ـبـ ــة مـ ــن تـ ـج ــار الـ ـعـ ـق ــارات
لخفض الثمن املطلوب .هــذا يعني أن
األسعار املعروضة ال تزال تكابر علنًا،
لـكـنـهــا قــاب ـلــة لــان ـخ ـفــاض ف ــي ال ـغــرف
املغلقة بني الزبون وتاجر العقارات.
ـؤشــر رامـكــو الـعـقــاري» أن
ويــوضــح «مـ ّ
أسعار الشقق السكنية في بيروت قيد
اإلن ـش ــاء انـخـفـضــت ف ــي  2015بنسبة
 %1.2مقارنة مع .2014
وي ـعــزى ه ــذا االنـخـفــاض الـبـسـيــط إلــى
ـؤشــر ال ــذي يقيس األثـمــان
مـكــونــات املـ ّ
ـؤش ــر
امل ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـط ـب ـقــات األولـ ـ ـ ــى .امل ـ ّ
ش ـمــل دراس ـ ــة األثـ ـم ــان ف ــي  248مبنى

س ـك ـن ـيــا ق ـي ــد اإلنـ ـش ــاء ف ــي  61مـنـطـقــة
مـخـتـلـفــة ضـمــن ب ـي ــروت ،وه ــو يعتمد
ع ـلــى األسـ ـع ــار املـعـلـنــة م ــن ق ـبــل تـجــار
الـ ـعـ ـق ــارات وي ـس ـت ـب ـعــد أي ح ـســومــات
يمكن أن تكون قــد نجمت الحقًا جــراء
املفاوضات بني الزبون والتاجر.
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر رامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري
ت ـب ــاط ـؤًا ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري يـنـجــم
ع ـن ــه انـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي األس ـ ـعـ ــار بـسـبــب
األوضـ ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـنـيــة فــي لبنان .وهــذا االنخفاض
ُيـسـجــل للسنة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي،
إذ تــراجـعــت األس ـعــار ع ــام ّ 2014نحو
 %0.7مقارنة مع  .2013وتبي أن هناك
 74مشروعًا سكنيًا خفضت أسعارها،
أي ب ـ ــزي ـ ــادة  %9عـ ــن عـ ـ ــدد املـ ـش ــاري ــع
الـ ـت ــي خ ـف ـض ــت أسـ ـع ــاره ــا فـ ــي .2014
وف ــي  %44م ــن الـ ـح ــاالت ،ل ــم ي ـت ـجــاوز

خ ـف ــض األس ـ ـعـ ــار  ،%5ف ـي ـمــا خـفـضــت
 16مشروعًا أسعارها بنسبة تتراوح
بني  %10و .%20وبحسب املدير العام
لشركة رامكو ،رجا مكارم ،فإن مطوري
ال ـع ـق ــارات «ي ـح ــاول ــون ج ــذب الــزبــائــن
امل ـح ـت ـم ـل ــن مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخـ ـف ــوض ــات،
وت ـفــاديــا لـلـتــأثـيــرات الـسـلـبـيــة للسوق
العقارية املتباطئة ،حيث يتزايد أعداد
الشقق الجديدة غير املبيعة».
وي ـع ـت ـقــد مـ ـك ــارم ،أنـ ــه «مـ ــا زال صـعـبــا
عـلــى املـطــوريــن الـعـقــاريــن الـكـشــف عن
يفضلون
االنخفاض في األسعار ،فهم ّ
اإلب ـقــاء عـلــى أسـعــار  2014فــي انتظار
امل ـش ـتــريــن ال ـج ــدي ــن ،وح ـي ـن ـمــا ي ـبــدي
امل ـش ـتــري جــديــة واض ـح ــة ،ف ــإن امل ـطـ ّـور
ال يـتــأخــر عــن إب ــداء مــرونــة ورغـبــة في
التفاوض الجدي على خفض الثمن".
(األخبار)

التطور في طرح أسعار البيع *
السنة
الوصف

2015
عدد املشاريع

2014
النسبة املؤية ()%

النسبة املؤية ()%

عدد املشاريع

زيادة

33

13.3

60

24.1

مستقر

141

56.9

121

48.6

تخفيض

74

29.8

68

27.3

إجمالي
ّ
التغير السنوي

248

100

249

200
-0.7
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أخبار وشركات

استمراريتهم ونجاحهم بدل الوقوع
في فخ اإلغــراء املالي .وفي هذا الشأن
يـ ـش ــرح أب ـ ــو زي ـ ــد أن ـ ــه ي ـت ــم اس ـت ـث ـمــار
األربـ ـ ــاح لـتـطــويــر وتـفـعـيــل ال ـنــواحــي
التكنولوجية إضــافــة الــى االستثمار
في الكادر الوظيفي مع التركيز على
لعب دور اجتماعي ومـحــاولــة خدمة
املجتمع من خالل بعض املشاريع ما
يجعل من املسؤولية االجتماعية في
صلب التفكير االستثماري للموقع.
ويلفت أبو زيد في هذا السياق الى أن
املــوقــع جــذب الكثير مــن املستثمرين
الــذيــن أب ــدوا رغبتهم بــالـشــراكــة ،وإذ
أب ـ ــدى ت ـق ـب ـ ًـا ل ـل ـف ـك ــرة ومل ـن ــاق ـش ــة أي
عــرض ،إال انــه شــدد على أنــه يفترض
أن ي ـكــون ال ـع ــرض امل ـق ــدم مــائ ـمــا من

الناحية املادية وضمن شروط معينة.
للتجارة اإللكترونية فوائد وحسنات
عديدة لكل من التجار والزبائن ،أكان
من حيث توفير الوقت والجهد على
ال ــزب ــائ ــن وتـجـنـيـبـهــم مـشـقــة الـتـنـقــل،
أو األسـ ـ ـع ـ ــار امل ـخ ـف ـض ــة لـلـمـنـتـجــات
والخدمات مقارنة باملتاجر التقليدية،
وم ـنــح ال ـشــركــات قـ ــدرة أك ـبــر وأس ـهــل
وأشـ ـم ــل ل ـت ـســويــق مـنـتـجــاتـهــا طيلة
أي ـ ــام االسـ ـب ــوع وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـســاعــة
وغ ـيــرهــا ال ـك ـث ـيــر .بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ال
تخلو اي تـجــربــة مــن ث ـغــرات معينة،
لكن نمو التجارة اإللكترونية وإقبال
الـلـبـنــانـيــن امل ـتــزايــد عـلـيـهــا يــؤشــران
ال ــى أن الـتـجــربــة مـمـتـعــة ...وتستحق
املحاولة.

النسبة الفصلية الرابعة األدنــى منذ
بدء احتساب املؤشر في تموز .2007
كما توقع  %6,7فقط مــن اللبنانيني
الـ ــذيـ ــن ش ـم ـل ـهــم املـ ـس ــح فـ ــي ال ـف ـصــل
تتحسن حالتهم
األول مــن  2016أن
ّ
املالية في األشهر الستة املقبلة ،فيما
اعتقد  %71منهم أن وضعهم املالي
سـ ـيـ ـت ــده ــور ،و %19,7أن وض ـع ـهــم
املالي سيبقى على حاله".
وت ــوق ــع  %3,4ف ـقــط م ــن الـلـبـنــانـيــن
ال ــذي ــن شـمـلـهــم امل ـســح خ ــال الـفـصــل
األول م ــن الـ ـع ــام  2016أن تـتـحـ ّـســن
بيئة األع ـم ــال فــي لـبـنــان فــي األشـهــر
الستة املقبلة ،وهي النسبة الفصلية
األدنـ ـ ــى م ـنــذ بـ ــدء اح ـت ـس ــاب امل ــؤش ــر،
فــي حــن تــوقــع  %79,3مــن املواطنني
املستطلعني أن تتدهور بيئة األعمال
ـوق ــع
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة امل ـق ـب ـلــة .وت ـ ّ
 %14,1من ُاملستطلعني أن تبقى بيئة
األعمال في لبنان على حالها.

ف ــي تـحـلـيـلــه لـنـتــائــج امل ــؤش ــر ،أش ــار
ك ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ومـ ــديـ ــر قـســم
ال ـب ـح ــوث وال ـت ـحــال ـيــل االق ـت ـصــاديــة
فــي مـجـمــوعــة بـنــك بـيـبـلــوس نسيب
غ ـب ــري ــل إلـ ـ ــى أن ح ــدث ــن رئ ـي ـس ـيــن
أث ــرا عـلــى ثـقــة املستهلك فــي الفصل
األول مــن عــام  2016هما املصالحة
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـت ـف ــاه ــم ب ــن ال ـق ــوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر ،ما
س ــاه ــم ف ــي ت ـحـ ّـســن امل ــؤش ــر الـفــرعــي
للوضع الحالي بنسبة  %9وارتفاع
املؤشر الفرعي للتوقعات املستقبلية
بـنـسـبــة  %4ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي .أمــا
ال ـح ــدث ال ـثــانــي ف ـهــو ان ـ ــدالع األزم ــة
السياسية بني دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ولـ ـبـ ـن ــان ،م ــا س ــاه ــم فــي
ان ـخ ـف ــاض م ــؤش ــر ال ــوض ــع ال ـحــالــي
بنسبة تراكمية بلغت  %15وتراجع
مؤشر التوقعات املستقبلية بنسبة
 %9,3في شباط وآذار".

«االعتماد المصرفي» يستمر
التوس ّ
ّ
ّ
عية
باستراتيجيته

ّ
الجغرافي لالعتماد املـصــرفــيCreditbank-
ألن االنتشار
مرتبط ّ
بنمو املـصــرف ،يسعى املصرف الــى افتتاح فروع
ً
جديدة (الى جانب الفروع الـ .)23تشكل هذه الخطوة دليال
على هــدف توطيد عالقة املصرف بعمالئه أينما ُوجــدوا.
ويحرص االعتماد املصرفي على توظيف مساحة واسعة
قيامهم بمعامالتهم املصرفية
لضمان راحة عمالئه اثناء
ّ
اضافة الى رفع درجة املعرفة املتعلقة باملصرف وباملنتجات
ّ
املصرفية بغية تطوير نسبة استفادة العمالء.

منتدى «بيفكس»

ّ
بعد ان بات قطاع الفرانشايز في لبنان يمثل نحو  %5من
الناتج املحلي ،وتزامنًا مع مرور عشر سنوات على تأسيس
جـمـعـيــة ال ـفــران ـشــايــز ف ــي لـبـنــان ال ـتــي ت ـط ـ ّـورت وتـ ّ
ـوسـعــت
ّ
وان ـت ـش ــرت عــرب ـيــا وأوروبـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـنــظــم الـجـمـعـيــة الـلـبـنــانـيــة
لـتــراخـيــص االم ـت ـيــاز ( )LFAمـنـتــدى بـيـفـكــس ال ـســادس
ب ـع ـنــوان «ن ـحــو اق ـت ـصــاد ديـنــامـ ّيـكــي» يــومــي األربـ ـع ــاء 18
 2016الضوء
والخميس  19أيــار املقبلني .يسلط بيفكس
ّ
على قطاع االمتياز اللبناني وصناعة التجزئة ككل ،كونها
الوسيلة التي ّ
تجسد الحداثة االقتصادية وتقود بفخر نحو
تصدير «العيش على الطريقة اللبنانية» أو «طريقة العيش
اللبنانية» التي حازت على إقبال عاملي.

نظرة خلف كواليس فورد GT
الجديدة

 %52من اللبنانيين يتوقعون
زيادة رواتبهم

كشف استبيان الرواتب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لعام  ،2016الــذي أجــراه بيت.كوم ،بالتعاون مع YouGov
(املؤسسة املتخصصة بأبحاث السوق) أن أكثر من نصف
املشاركني في استطالع الرأي في لبنان ( )%52يتوقعون
زيادة على رواتبهم مع نهاية عام  2016الجاري.
كـمــا يـعـتـقــد واحـ ــد م ــن أص ــل خـمـســة مـجـيـبــن ف ــي لبنان
( )%21أن رواتبهم تنافسية مقارنة بالشركات األخــرى
في القطاع عينه ،في حني يعتقد األغلبية أن رواتبهم أقل
من متوسط الــرواتــب في قطاعهم ( .)%56وعند سؤالهم
عن القطاعات التي ّ
تقدم أعلى الرواتب أشار املجيبون إلى
أن هــذه القطاعات تشمل العقارات /اإلنـشــاءات /والتطوير
العقاري ( ،)%37والبنوك والتمويل ( ،)%27والهندسة/
التصميم (.)%21

كشفت فورد موتور كومباني عن سيارة فورد  GTالجديدة
كليًا .وقــد رفــع الستار عــن هــذه السيارة مــن خــال سلسلة
فيديو خماسية األجزاء باسم «العودة»  .The Returnوكانت
ال ـعــودة إل ــى الـسـبــاق الـتــاريـخــي لــومــانــز كــاسـيــك  24ســاعــة،
ً
احتفاال بمرور  50عامًا على الفوز األول لسيارة فورد GT
خطوة جريئة لشركة مستعدة كي تعرض أحدث تحسيناتها
على فورد  ،EcoBoostوالديناميكيات الهوائية ،وخفة الوزن
ضمن سيارة واحدة.

