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وجهات جديدة
باستمرار
تـضــم بــرامــج «ن ـخــال» لـهــذا الصيف
وج ـ ـهـ ــات س ـي ــاح ـي ــة جـ ــديـ ــدة مـنـهــا
جــورجـيــا ( 5رح ــات فــي األسـبــوع)
ً
حـيــث الـطـلــب يشهد إق ـبــاال مـتــزايـدًا.
كما ّ
تسير الشركة رحالت أسبوعية
إلــى كــل مــن إيبيزا ومــاالغــا وماربيا
في إسبانيا.
أمـ ــا ف ــي الـ ـي ــون ــان ف ـت ـتــوجــه رح ــات
«ن ـخ ــال» امل ـبــاشــرة إل ــى خـمــس جــزر
(رودس ،كريت ،كــورفــو ،ميكونوس
وســانـتــوريـنــي) فــي رح ــات متتالية
ع ـلــى مـ ــدى األس ـ ـبـ ــوع .ك ــذل ــك تـسـ ّـيــر
الـ ـش ــرك ــة رحـ ـلـ ـت ــن أسـ ـب ــوعـ ـي ــا إل ــى
دوب ــروف ـن ـي ــك ف ــي ك ــرواتـ ـي ــا ،وب ــات ــت
تصل رحــاتـهــا املـبــاشــرة الـيــوم إلى
البندقية في إيطاليا.

القليلة األخ ـي ــرة ،وه ــي الـنـمــو الكبير
ف ــي ال ـش ــرك ــات ووكـ ـ ــاالت ال ـس ـفــر الـتــي
ت ـق ــدم ع ــروض ــا خ ـيــال ـيــة أح ـي ــان ــا يـقــع
ضحيتها الــزبــائــن .عــن هــذا املوضوع
ي ـج ـيــب نـ ـخ ــال« :هـ ـن ــاك م ـنــاف ـســة غير
منطقية بني مكاتب السفر في لبنان،
حيث تلجأ بعض الشركات إلى تقديم
أسـعــار وهمية عبر إعالناتها بهدف
جذب أكبر عدد من الزبائن ،ثم تعمد
إلــى تغيير البرنامج التي وعــدت بها
وت ـقــدم لـلــزبــون عـكــس مــا هــو متوقع،
م ــا يـ ــؤدي إل ــى خ ـلــق م ـشــاكــل ج ـمــة ال
يعود يفيد بعدها الندم .فخالل عطلة
عيد الفصح املاضي قصد حوالى 17
ألــف لبناني شــرم الشيخ .لكن بعض
الشركات اللبنانية تعرضت لعمليات
احتيال من قبل مكاتب سفر مصرية
كانت قد قدمت إلى الشركات اللبنانية
ع ــروض ــات بـنـصــف ال ـس ـعــر الـ ــذي كنا
ً
ن ـعــرضــه م ـث ــا ف ــي نـ ـخ ــال ،م ــا دفـعـنــا
وغـ ـي ــرن ــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى خـفــض

أس ـعــارنــا وال ـع ـمــل ب ـخ ـســارة ملــواجـهــة
ه ــذه الـهـجـمــة .لـكــن الحـقــا تـبــن أن ما
عرض على هذه الشركات كان وهمًا».
يـ ـ ــرى نـ ـخ ــال أن «ه ـ ـنـ ــاك ف ــوض ــى فــي
السوق ،ونقصًا في الرقابة ســواء من
قبل النقابة أو من قبل وزارة السياحة
ووزارة النقل في ما يختص بطائرات
الـ ـش ــارت ــر وس ــواه ــا...لـ ـكـ ـنـ ـن ــي مـقـتـنــع
أن ال ـ ـسـ ــوق س ـت ـق ــوم بـ ــإعـ ــادة ت ــدوي ــر
وت ـن ـظ ـيــف ن ـف ـس ـهــا .ق ــد تـنـجــح بعض
الشركات في غش الناس مرة أو مرتني
لكن في النهاية وكما يقال ال يصح إال
الصحيح وسيعرف من هم املخادعون
ومــن هــم ال ـصــادقــون .لكن على الرغم
من كل الشوائب يبقى هناك الكثير من
الـعــوامــل اإليـجــابـيــة الطاغية فــي هذا
القطاع ،خاصة حب اللبنانيني للسفر
على اختالف ميزانياتهم وأوضاعهم
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .وه ـ ــو ع ــام ــل إي ـج ــاب ــي
ومشجع على التطوير".
(األخبار)

سيارة مثالية للمدن والجبال وخاصة
من خالل قدرتها على الحد من مشاكل
الـطــرقــات فــي امل ــدن وزحـمـتـهــا وضيق
أماكن ركن السيارات بفضل التقنيات
املتطورة التي تتمتع بها.

ال ـســائــق إل ــى وجـهـتــه بــدقــة م ــن خــال
دليل صوتي .إضافة إلى وجود كاميرا
خلفية ملساعدته فــي إتـمــام أي عملية
رك ــن بــأك ـبــر ق ــدر مـمـكــن م ــن الـسـهــولــة
والسالسة واألمان وبلوتوث لتنشيط
نظام الهاتف الالسلكي.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى  Kicks SLإضــافــة
إل ــى م ــا س ـبــق ،ف ـهــي ت ـح ــوي :تشغيل
الـ ـسـ ـي ــارة ب ـك ـب ـســة زر ،م ــا ي ـغ ـنــي عــن
استعمال املفاتيح .إضــافــة إلــى فرش
جـلــد ،ونـظــام التكييف األتوماتيكي،
وأج ـه ــزة اسـتـشـعــار لـلــركــن وإشـ ــارات
املرايا الجانبية ( SLفقط).
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـس ـعــر " "Kicksفهي
م ـتــوفــرة ف ــي صـ ــاالت ع ــرض "ريـمـكــو"
م ــن خ ــال فـئـتــي  SLو 1.6 SVلـيـتــر.
سعر ال ـ  SVمــع التسجيل والضريبة
عـ ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ه ـ ــو 21500
دوالر ،فـيـمــا سـعــر ال ـ ـ  SLه ــو 26800
دوالر .ال ـس ـيــارتــان مـكـفــولـتــان مل ــدة 4
أعـ ــوام م ــع إت ــاح ــة ال ـفــرصــة مل ــن يــرغــب
وفقًا أليــوب باستبدال سيارته مهما
ك ــان ت ــاري ــخ تـصـنـيـعـهــا أو نوعيتها
بـسـيــارة " "Kicksحـيــث تـقــوم الشركة
بـمـنــح صــاحــب ال ـس ـيــارة أف ـضــل سعر
ممكن ،ويقوم حينها وبــدون الحاجة
إلــى الدفعة األول ــى بتسديد األقساط
الشهرية فقط.
(األخبار)

الرزم التحفيزية
وكيف يستفاد منها؟

ّ
تطلب تنشيط الدورة االقتصادية وإعادة ضخ الحياة في
القطاعات اإلنتاجية لزيادة النمو وتوفير فرص العمل ،إطالق
مصرف لبنان رزمًا تحفيزية منذ عام  2013بالتعاون مع
المصارف التجارية .والرزم التحفيزية هي عبارة عن تسهيالت
مالية بفائدة مخفضةُ ،يطلق عليها أيضًا اسم القروض
المدعومة ،تخفف الكلفة عن كاهل المستفيد منها،
ً
كمدة سداد متوسطة
ميسرة
بشروط
تتوافر
ما
وعادة
ً
إلى طويلة األمد ،وفترة سماح ،إضافة إلى إمكانية جدولة
الدفعات مع ما يتناسب والقدرات المالية للمقترض

ساهمت الرزم التحفيزية بنحو  %50من النمو المحقق في األعوام الماضية

م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ت ــوف ــر املـ ـص ــارف ـ ـ ـ ب ـم ـب ــادرة من
مصرف لبنان ـ أنواعًا عدة من القروض التي يمكنك
التقدم للحصول على ٍّأي منها إذا كنت:

قروض األعمال ذات الفائدة املخفضة من املصارف
التجاريةً ،
بناء على دراســة جــدوى اقتصادية تظهر
ق ــدرة امل ـش ــروع عـلــى االس ـت ـمــراريــة وتـبــن الـتــدفـقــات
املالية املستقبلية .ويجب عليهم تبيان حجم القرض
الذي يحتاجونه ،باإلضافة إلى تحضير بيانات مالية
تتضمن كشفًا بامليزانية العامة.
ولــرواد األعمال أن يتقدموا ويحصلوا على قروض
من شركة كفاالت أيضًا ،مع العلم أن هــذا النوع من
ال ـق ــروض يـســاعــد عـلــى تــوفـيــر رأس م ــال لتأسيس
مـ ـش ــروع ج ــدي ــد ض ـمــن ن ـش ــاط ش ــرك ــة ص ـغ ـيــرة أو
متوسطة الحجم.
هـ ــذا واتـ ـخ ــذ م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ق ـ ـ ــرارًا ب ــإط ــاق رزم ــة

 -3تريد تمويـل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع
قائمة
َّ
يقدم هذا القرض لكل من رواد األعمال ،أو املبادرين
ف ــي م ـج ــال امل ـع ــرف ــة واإلب ـ ـ ـ ــداع ،أصـ ـح ــاب ال ـشــركــات
ال ـص ـغ ـيــرة أو امل ـتــوس ـطــة ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي قـطــاعـ ــات
ال ـص ـن ــاع ـ ــة ،ال ـ ــزراع ـ ــة ،ال ـس ـي ــاح ــة ،اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـحــرفــي
والتقنيــات املتطـورة ،أو أصحاب الشركات التي تعمل
ألغـراض األبحاث والتطويـر بالتعاون مع مؤسسـات
إنتاجية مـن القطاع الخاص فــي لبنان أو جامعات أو
مراكــز األبحاث أو الحاضنـات بهدف خلـق منتجات
جديدة أو تطويـر منتجات حالية.
ويـسـتـفـيــد ط ــال ــب الـ ـق ــرض م ــن م ـب ـلــغ م ــال ــي ي ـحــدده
املصرف مع فترة ســداد يمكن أن تــراوح بني  5و 7
سنوات ،مع العلم أن توظيف القرض بكامله يجب أن
يكون في لبنان .وإذا كان مقدم القرض رائدًا لألعمال،
يستفيد من مبلغ يصل إلى  300مليون ليرة لبنانية
مع فترة سداد  7سنوات ،باإلضافة إلى فترة سماح
 3سنوات.
وي ـم ـكــن رواد األعـ ـم ــال وأصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات الـتــي
تعمل في القطاعات الحيوية التقدم للحصول على

تم توسيع رزم الحوافز لتشمل
اإلنتاج اللبناني لألعمال الفنية

 -1تريد متابعة تحصيلك العلمي
يـمـنــح ه ــذا ال ـق ــرض مل ــن ي ــري ــد مـتــابـعــة دراسـ ـت ــه في
مؤسسات التعليم العالي مع فترة سداد ال تتعدى 10
سنوات بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

تكنولوجيا بسعر تنافسي
يوجد فئتان لسيارة " Kicks": SVو.SL
كالهما يحظى بمحرك سعة  1.6ليتر
ولكن مع مواصفات إضافية لـ .SL
ومــن حيث األمــان فالتقنيات املتوفرة
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،وأبـ ـ ــرزهـ ـ ــا
وجـ ـ ـ ــود وس ـ ــائ ـ ــد ه ــوائـ ـي ــة ( 2ل ـ ـ ـ ،SV
و  6لـ ـ ـ  ،)SLون ـ ـظـ ــام م ــراقـ ـب ــة ضـغــط
ال ـه ــواء ف ــي اإلط ـ ـ ــارات ،ون ـظ ــام تثبيت
م ـق ــاع ــد األط ـ ـفـ ــال ،وط ـب ـع ــا ن ـظ ــام مـنــع
انـغــاق املكابح  ،ABSونـظــام التحكم
الــديـنــامـيـكــي فــي املــركـبــة ( )ESPالــذي
ي ــراق ــب ال ـت ــوج ـي ــه وامل ـ ـك ــابـ ــح ،ون ـظ ــام
الـتـحـكــم ف ــي الـتـشـ ّـبــث ( )TCSالن ــزالق
العجالت األمامية عن طريق تخفيف
قوة املحرك على الفورّ ،
مما يساعد في
السيطرة على السيارة.
من ناحية أخرى وكون حوادث تضرر
املرايا تتكرر في املدن بحكم االزدحام
فــإن مرايا سيارة " "Kicksقابلة للطي
أتوماتيكيًا بما يجنبها أي تلف .كما
ان س ـيــارة الـ ـ " "Kicksتتمتع بشاشة
ملـ ـ ــس  7بـ ـ ــوصـ ـ ــات م ـ ـج ـ ـهـ ــزة إلرشـ ـ ـ ــاد

 -2تريد شراء مسكن
يستفيد من يسكن في لبنان أو املغترب اللبناني ،من
قــرض يصل إلــى  800مليون ليرة لبنانية مع فترة
سداد تراوح بني  7و  30سنة ،مع العلم أنه يجب عليه
تأمني دفعة أولى تعادل  %25من قيمة القرض كحد
أدنى ،على أن ال تتخطى الدفعة الشهرية ثلث املدخول.

تـحـفـيــزات جــديــدة لـعــام  2017ملــواجـهــة الصعوبات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة امل ـس ـت ـمــرة .وق ــد جــرى
توسيع رزم الحوافز لتشمل اإلنتاج اللبناني لألعمال
الفنية ،نظرًا إلــى أهمية هــذا القطاع فــي خلق فرص
عـمــل .وفــي هــذا الـسـيــاق ،وضــع بتصرف املـصــارف
مبلغًا قدره  311مليون دوالر لتمويل اإلنتاج اللبناني
على املديني املتوسط والطويل بفائدة  %1فقط .كذلك
عمل مصرف لبنان على تشجيع القطاعات الصديقة
للبيئة والطاقة البديلة بحيث تجاوزت قيمة القروض
البيئية  110ماليني دوالر .ويذكر أن مجموع قيمة
الـ ــرزم الـتـحـفـيــزيــة بـلــغ مـنــذ إ ًطــاقـهــا ع ــام  2013ما
َ
ملياري دوالر ،مساهمة بنحو  %50من النمو
يوازي
املحقق في األعوام املاضية.

