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استطالع

تأمين التمويل

العائق األبرز أمام رواد األعمال

من المرجح إرتفاع أسعار الوحدات الصغيرة في المناطق خارج بيروت (هيثم الموسوي)

بنسبة ّ ،%4.2أم ــا الـقـيـمــة الـسـنـ ّ
ـويــة
لـهــذه املـعــامــات فقد ارتـفـعــت بنسبة
( 2016نحو  3.85مليارات
 %5.9عام ّ
دوالر) ،ما حقق نموًا بنسبة %11.2
ّ
العقارية وبنسبة
في قيمة املعامالت
 %2.7في قيمة املعامالت املبنية.
إال أن هـ ــذا ال ـت ـح ـســن ال يـ ـع ـ ّـوض كل
 ،2012فقد
التراجع الحاصل منذ عام
ّ
تراجعت مساحات البناء املرخصة،
من  8.8ماليني متر ّ
مربع في حزيران
ّ
 2011إلى  6.35ماليني متر مربع في
حزيران .2016
بحسب دراس ــة  ،RAMCOتـعـ ّـد هــذه
امل ــرحـ ـل ــة" -1 :فـ ـت ــرة الـ ـ ـش ـ ــاري" ال ــذي
ب ــإمـ ـك ــان ــه تـ ـح ــدي ــد سـ ـع ــر الـ ـعـ ـق ــارات
بـحـســب ح ــاج ــة امل ـط ـ ّـوري ــن (ت ـحــدي ـدًا
الـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــار ومـ ـ ـ ــن هـ ـ ــم فـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط)

ل ـل ـس ـي ــول ــة ،الـ ــذيـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــروا كــل
أمــوال ـهــم الـشـخـصـيــة أو ل ـجــأوا الــى
الـقــروض لتغطية كلفة مشاريعهم.
 -2ف ـت ــرة احـ ـت ــدام امل ـنــاف ـســة ب ــن من
ّ
شيدوا األبنية عندما كانت أسعار

ّ
تحول الطلب على
العقارات إلى السوق
ّ
الداخلية بنسبة 80%

األولية مرتفعة ومن ّ
ّ
يشيدون
املواد
اليوم بأسعار أرخــص .لكن ّبحسب
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر املـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن
يـ ـح ــدث ذلـ ــك انـ ـهـ ـي ــارًا ف ــي األسـ ـع ــار
مــع نـهــايــة عــام  ،2016عـلــى غ ــرار ما
ّ
ح ــدث فــي دب ــي وال ــوالي ــات املــتـ ّحــدة
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي  2007و ،2010إنـمــا
ّ
املرجح انخفاض مخزون الوحدات
ّ
سلس
الـعـقــاريــة الكبيرة على نحو
ٍ
وت ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــي ،ب ــاع ـت ـب ــار أن تـسـيـيـلـهــا
ّ
ّ
سـيـتــم وف ــق عـمـلــيــة طــويـلــة وهــادئــة
ّ
الــوتـيــرة ،بسبب قــلــة الطلب عليها،
ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـ ّ
ـوس ــع رق ـع ــة ع ـم ـلـ ّـيــات
ّ
الـ ـبـ ـن ــاء املـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــزة عـ ـل ــى ال ـ ــوح ـ ــدات
ال ـص ـغ ـيــرة خـ ــارج ب ـي ــروت وارت ـف ــاع
األسـعــار فــي املناطق التي ستشهد
ّ
عمرانية.
فورة

أظ ـه ــر اس ـت ـط ــاع أج ـ ــراه م ــوق ــع "ب ـيــت.
كـ ـ ـ ـ ــوم" بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع "،"YouGov
مؤسسة متخصصة بأبحاث السوق،
أن  %71من املهنيني في منطقة الشرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،يـفـضـلــون
ريادة األعمال على الوظائف الثابتة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــن أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن ه ـ ـمـ ــا:
"اإلنجاز الشخصي أو تحقيق الذات"،
و"ت ـح ـق ـي ــق تـ ـ ــوازن أف ـض ــل ب ــن الـعـمــل
والـحـيــاة" .فــي املـقــابــل ،أ ّشــار  %23من
املـجـيـبــن إل ــى أن ـهــم يـفــضـلــون البحث
عـ ــن وظـ ـيـ ـف ــة ث ــابـ ـت ــة ،وذل ـ ـ ــك ألسـ ـب ــاب
ع ــدة ،م ـن ـهــا" :ت ــأم ــن ال ــدخ ــل املـنـتـظــم"،
و"االس ـت ـق ــرار امل ـه ـنــي" .ت ـجــدر االش ــارة
الـ ــى أن هـ ــذا االس ـت ـط ــاع اس ـت ـن ــد ال ــى
عـ ـيـ ـن ــة ضـ ـعـ ـيـ ـف ــة مـ ـ ــن  715ش ـخ ـص ــا،
مــوزعــن عـلــى اإلمـ ــارات ،والـسـعــوديــة،
والـكــويــت ،وقـطــرُ ،
وعـمــان ،والبحرين،
ولبنان ،وسوريا ،واألردن ،والجزائر،
وم ـ ـصـ ــر ،وامل ـ ـغ ـ ــرب ،وت ـ ــون ـ ــس .أي أن
عــدد األش ـخــاص ضئيل وال ــدول التي
ي ـن ـت ـمــي ال ـي ـه ــا امل ـس ـت ـط ـل ـع ــون لـيـســت
سواسية من حيث الوضع االقتصادي
والسياسي واألمني .كما أنه ال يمكن
ملثل هذا االستطالع أن يعكس الواقع،
كــونــه جــرى عـبــر االنـتــرنــت وال يلحظ
التفاوت الطبقي بني املشاركني.
يفيد االستطالع بأن  %59من املشاركني
هم موظفون في منطقة الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،ي ـف ـكــرون بـتــأسـيــس
أع ـم ــال ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ،فـ ــي حـ ــن حـ ــاول
 %17ذلــك فعليًا فــي املــاضــي ،إال أنهم
واجـ ـه ــوا ص ـع ــوب ــات ح ــال ــت دون ذل ــك.
أما بالنسبة إلى من يملكون أعمالهم
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ف ـ ـقـ ــال  %75مـ ـنـ ـه ــم ان ـه ــم
ب ــدأوا بـخـطــواتـهــم األولـ ــى لتأسيسها
خــال الـسـنــوات الـســت األخ ـيــرة ،وذلــك
ألسـبــاب تــراوحــت بــن "الـحـصــول على
استقاللية أكبر" ( ،)%39و"الشعور بأن
الوقت كــان مناسبًا" ( ،)%34و"الرغبة
فــي القيام بما يحبونه" ( .)%34فيما
اعتبر ثلث املجيبني أن "الحصول على
دخل أكبر" سبب رئيسي إلنشاء أعمال
خـ ــاصـ ــة .ك ـم ــا ك ـش ــف  %37مـ ــن ّ
"رواد
األعـمــال" املـشــاركــون فــي الــدراســة أنهم
ف ــي املــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة م ــن أعـمــالـهــم،

فــي حــن أشــار حــوالــى الــربــع إلــى أنهم
أس ـس ــوا أع ـمــال ـهــم وي ـب ـلــون ب ــاء جـيـدًا
حاليًا ( .)%24في املقابل ،اعتبر %19
مــن املـجـيـبــن أن أعـمــالـهــم ال ـخــاصــة ال
تبلي بــاء حسنًا على اإلط ــاق .وعند
س ــؤالـ ـه ــم عـ ــن ط ـم ــوح ــات ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة
إلــى أعـمــالـهــم ،قــال حــوالــى الثلث انهم
يطمحون إلــى حصد املــزيــد مــن النمو
واألرب ـ ـ ـ ــاح ف ــي ب ـل ــد إق ــام ـت ـه ــم (،)%30
ف ــي ح ــن أشـ ــار  %28م ـن ـهــم إل ــى أنـهــم
يرغبون في ازدهــار أعمالهم "لتصبح
شــر ّكــة إقـلـيـمـيــة هــامــة ف ــي املـسـتـقـبــل".
وتمنى حوالى واحــد من أصــل خمسة
مجيبني تنمية أعمالهم لتصبح شركة
ع ــامل ـي ــة ( ،)%22أو م ـج ـم ــوع ــة عــامل ـيــة
كبرى (.)%19
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أف ـض ــل ال ـق ـطــاعــات
االستبيان إلى
لريادة األعمال ،فأشار
ً
أن الـخـيــاريــن األكـثــر شعبية بالنسبة
إلـ ــى ّ
رواد األعـ ـم ــال ف ــي امل ـن ـط ـقــة هـمــا:
"تكنولوجيا املـعـلــومــات /االت ـصــاالت"
( ،)%18و"اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق/
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة" ( ،)%17يـلـيـهـمــا
ق ـط ــاع "ال ـض ـي ــاف ــة وال ـت ــرف ـي ــه" (،)%14
و"ال ـت ـص ـم ـي ــم املـ ـعـ ـم ــاري وال ـه ـن ــدس ــة"
( ،)%12و"الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل /الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن/
العقارات" (.)%10
وأش ـ ــار االس ـت ـط ــاع إل ــى أن املـهـنـيــن،
الــذيــن حــاولــوا تأسيس أعـمــال خاصة
فــي املـنـطـقــة ،واج ـهــوا تـحــديــات معينة
منعتهم من تحقيق النجاح .وتتمحور
األسباب حول "عدم القدرة على تأمني
التمويل والدعم املالي" ( ،)%52و"عدم
الـقــدرة على تمويل مرحلة التأسيس
ذات ـي ــا" ( .)%51وب ــرز الـتـمــويــل كنقطة
م ـش ـت ــرك ــة بـ ــن امل ـج ـي ـب ــن ب ـم ــا يـتـعـلــق
بالعوامل الرئيسية التي تثير قلقهم،
إذ ق ــال  %56م ــن املـجـيـبــن إن "تــأمــن
الـتـمــويــل لـلـبــدء ب ــامل ـش ــروع" ه ــو عــامــل
القلق الرئيسي بالنسبة إلـيـهــم ،يليه
ش ـخ ــاص غـيــر املـنــاسـبــن"
"تــوظ ـيــف األ ً
( ،)%41إضافة إلى "عدم ثبات األرباح/
ال ــدخ ــل" ( ،)%35و"ال ـخ ـس ــارة" (.)%30
ك ـمــا أش ـ ــار أك ـث ــر م ــن ن ـصــف املـجـيـبــن
( )%54إل ــى أن م ــن ال ـص ـعــب تــأسـيــس
عمل خاص في بلد إقامتهم.

قطاع خاص
ً
باعتها بعد تحسن وضع البنك في السوق وحققت منها كسبًا هائال.
وكانت هيئة املمارسات املالية قد فرضت غرامة على باركليز بقيمة
 50مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك
للمستثمر الـقـطــري فــي صفقة ش ــراء أسـهـمــه تـلــك ،وينتظر الـقــرار
ً
تحقيقًا منفصال يجريه مكتب التحقيق في عمليات الفساد الكبرى
بشأن شراء قطر القابضة ألسهم باركليز.

«باركليز» و{قطر القابضة»
متهمان بالفساد

اتهمت مجموعة "بي.سي.بي كابيتال بارتنرز" ،املصرف البريطاني
"باركليز" ،بتمويل صفقة بيع أسهمه لـ"قطر القابضة" في عام .2008
يومها اندلعت األزمة املالية العاملية ،وكان املصرف البريطاني يعرض
بيع أسهم بقيمة تزيد على  7مليارات جنيه إسترليني .هذه املجموعة
تــرى أن باركليز خــدع مساهميه ونـفــذ صفقة فاشلة ،مشيرة إلى
أنــه مـ ّـول صفقة الشراء القطرية بالكامل ،وقيمتها  3مليارات جنيه
إسترليني من دون اإلفصاح للمستثمرين أو لسوق املال.
إدارة "باركليز" كانت قد ّ
أقرت سابقًا بتقديم تسهيالت للمستثمرين
َّ
القطريني ،إال أنها لم تعترف بأن الصفقة بكاملها كانت ممولة منه
لبيع أسهمه للقطريني .لذا ،يطالب املستثمرون الذين رفعوا القضية
أمام املحكمة العليا في لندن ،بتعويض عن خسارتهم الواقعة بسبب
عدم اإلفصاح ،قيمته  700مليون جنيه (أكثر من مليار دوالر) ،نتيجة
عــدم اإلف ـصــاح ،إذ إن قطر القابضة اشـتــرت األسـهــم فــي  2008ثم

ستاندر أند بورز:
لبنان من سلبي إلى مستقرّ
ّ

عــدلــت وكــالــة س ـتــانــدر أن ــد ب ــورز نـظــرتـهــا املستقبلية إل ــى الـ َّـديــن
ّ
"مستقر" ،وأبقت على تصنيف
السيادي في لبنان من "سلبي" إلى
لبنان للدين السيادي القصير األمد والطويل األمد بالعمالت املحلية
واألجنبية عند  Bو .B-سبب التعديل ،كما ّ
صرحت الوكالة ،يعود
إلــى توقعاتها اإليجابية للتدفقات الرأسمالية الــوافــدة إلــى قاعدة
ودائع القطاع املصرفي ،إذ إنها ستبقى مقاومة وستلبي حاجات
الحكومة لــاسـتــدانــة .وبحسب الــوكــالــة ،فــإن ق ــدرة الحكومة على
االسـتــدانــة تعتمد على قـ ّـوة هــذه التدفقات ،وهــي تبقى أم ـرًا مهمًا
لجهة التصنيف ،لكنها تــرى أن االعتماد على املـصــارف املحلية
وعلى مصرف لبنان لتمويل حاجات الحكومة هي نقطة ضعف
بنيويةَّ .
ويقدر أن تبلغ نسبة االستدانة الحكومية  %26من الناتج
املحلي اإلجمالي في عام  ،2016وأن تنمو الودائع املصرفية بمعدل
 .%4هذه الودائع املصرفية هي أساسية لعوامل "الثقة" ،علمًا بأن
معدل نمو الودائع املصرفية تراجع من  %11.5في  2010إلى %5.2
فــي  ،2015بسبب أثــر ال ـصــراع فــي ســوريــا ،وبنسبة أقــل بسبب
تباطؤ اقتصادات الخليج.

«بلوم» ّ
يؤسس شركة إلدارة األصول

وافقت هيئة األســواق املالية على إدراج شركة "بلوم إلدارة األصــول"
ضمن مؤسسات الــوســاطــة املــالـيــة ،بعدما تـبـ ّـن لها أن هــذه الشركة
ّ
ّ
وتسجلت وفقًا لألصول في السجل التجاري تحت اسم
تأسست
" ."Blom Asset Managementوهذه الشركة ،وفق املعطيات املتداولة
في السوق ،مملوكة من "بنك لبنان واملهجر" من خالل ملكيته لـ "بلوم
إنفست بنك" ،وقد أنشئت بعدما ّ
تبي أن دائرة إدارة األصول في بلوم
إنفست لــم تعد كافية ،بــل يمكن تحويلها إلــى شركة قائمة بذاتها
وتوسيع أعمالها .رأس مــال بلوم إلدارة األصــول يبلغ  7.5مليارات
ليرة ،وهي الشركة رقم  13بني مؤسسات الوساطة املالية املرخصة
مــن هيئة األس ــواق املالية ،إذ إن هــذه األخـيــرة نشرت فــي  22كانون
الثاني  2016الئحة باملؤسسات املرخصة منها وعددها  12مؤسسة،
وأضيف إليها الشركة األخيرة في  10أيار .2016

