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عمل

مؤشرات

اللبنانيون يضبطون اإلنفاق ويركزون على السلع المعيشية
كشف "مؤشر جمعية تجار بيروت ـ ـ َ
فرنسبنك لتجارة
التجزئة" للفصل الثاني من عام  2018تسجيل مؤشر
غالء املعيشة للفصل الثاني من هذا العام أقوى إرتفاع
له منذ حوالى خمس سنوات ،حيث بلغ مستوى 7.61 +
 .%باملقارنة مع الفصل نفسه من العام املاضي ،وذلك
وفقًا إلدارة اإلحصاء املركزي.
ّ
وبحسب املؤشر ،فإنه بعد التدقيق في أرقــام التضخم
ّ
لكل بند من البنود التى تتبنتها إدارة اإلحصاء املركزي
ّ
ّ ،
يتبي أن التضخم بلغ ـ ـ مــا بــن الفصل الثاني للعام
املنصرم والفصل الثاني من العام الجاري ،ما يزيد على
 %16في أسعار األلبسة واألحذية ،وأيضًا في تكاليف
امل ــاء وال ـغــاز والـكـهــربــاء وامل ـحــروقــات األخ ــرى ،فــي حني
ارتفع بند النقل بحوالى  %12واألسـعــار في قطاعات
االستجمام والتسلية والثقافة بأكثر من  ،% 8في الوقت
الذى سجلت فيه املواد الغذائية زيادة قدرها .%5.87
ّ
واعتبر املؤشر أن «الجزء األكبر من هذا التضخم ال بد
مــن أنــه ناتج مــن الــزيــادات فــي الــرســوم والـضــرائــب كما
والضرائب املستحدثة التى ّ
أقرها مجلس النواب» ،وهو
ما نجم عنه «ارتفاع في األسعار متزامنًا مع استمرار
تدهور القوة الشرائية لدى األسر اللبنانية ـ ـ املستهلك
األول واألس ــاس ــي ف ــي األسـ ـ ــواق ،م ــع ك ــل م ــا يـنـتــج من
هـكــذا حــال مــن تــراجــع فــي نـشــاط األس ــواق ومــزيــد من
االن ـخ ـفــاض فــي أرق ــام األع ـمــال الحقيقية ـ ـ ـ ـ وال سيما
باملقارنة مع نتائج الفصل نفسه من السنة املاضية ،في
األسواق التجارية على أنواعها».
ّ
في هــذا السياق ،أظهرت النتائج املجمعة ألرقــام أعمال
ق ـطــاعــات ت ـج ــارة ال ـت ـجــزئــة ان ـخ ـفــاضــا حـقـيـقـيــا م ــا بني
الـفـصــل ال ـثــانــي لـلـعــام ال ـج ــاري وال ـف ـصــل ال ـثــانــي للعام
املــاضــي أشـ ّـد مــن اإلنـخـفــاض الــذى شهدته فــي الفصل

األول لهذا العام ،حيث بلغ هذا االنخفاض الحقيقي (أي
بعد التثقيل بنسبة مؤشر غالء املعيشة لهذه الفترة)
– ( % 9.74بعدما كان قد ّ
سجل  % 9.31 -في الفصل
السابق له).
أما في حال إستثناء قطاع املحروقات (الذى شهد زيادة
في الكميات تناهز  ،)%2.50 +فيكون التراجع الحقيقي
فــي أرق ــام األع ـمــال املـجـ ّـمـعــة لـقـطــاعــات ت ـجــارة التجزئة
قــد بلغ نسبة –  %10.73باملقارنة مــع مستوى أرقــام
أعـمــالـهــا املـجـ ّـمــع خ ــال الـفـصــل الـثــانــي مــن ع ــام 2017
(أيضًا دون قطاع املحروقات).
ّ
وب ــال ـن ـظ ــر الـ ــى ك ــل قـ ـط ــاع ع ـل ــى حـ ـ ــدة ،ي ــت ـض ــح أن أه ــم
القطاعات التى ّ
سجلت تراجعًا حقيقيًا في مستويات
مـبـيـعــاتـهــا ه ــي ال ـتــى ت ـتـ َ
ـرجــم ب ــوض ــوح ال ــرك ــود ولـجــوء
األس ــر ال ــى تــرشـيــد اسـتـهــاكـهــا والـتــركـيــز أســاســا في
مـصــروفـهــا عـلــى الـسـلــع األســاس ـيــة واملـعـيـشـيــة .وأب ــرز
القطاعات التي شهدت تراجعًا حادًا هيّ :
معدات البناء
والهندسة ( ،)%57.71 -الهواتف الخلوية (،)%28.56 -
اللعب واأللعاب ( ،)% 23.58 -األحذية والسلع الجلدية
( ،)% 21.97 -أدوات التزيني ( ،)%16.14 -امللبوسات
(هبوط مستمر بلغ –  ،) %14.56األثــاث واملفروشات
( ،)%9.95 -السوبر ماركت واملواد الغذائية (،)%9.00 -
معارض السيارات ( ،)%8.80 -الساعات واملجوهرات
ّ
واملجمعات التجارية (.)%2.00 -
()%3.43 -
أمـ ــا ال ـق ـط ــاع ــات ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــى ش ـه ــدت ت ـحـ ّـسـ ـ ـنــا ،ولــو
طـفـيـفــا ،ال ــى جــانــب امل ـحــروقــات ( % 0.82 +مــن حيث
الكميات) ،فهي :منتجات التبغ ( ،)%13.92 +العطور
ومستحضرات التجميل ( ،)%5.83 +منتجات املخابز
والحلويات ( ،)%4.58 +األجهزة املنزلية الكهربائية (+
 )%1.58واملطاعم والسناك بار (.)%1.34 +

ّ
الشباب المهمش  ...ينتج رقميًا
 34مشروعًا في المجال
الرقميّ ،نفذها 100
شاب وشابة في مناطق
مختلفة من لبنان خالل
سبعة أشهر فقط،
محققين أرباحًا فاقت
ّ
 57ألف دوالر .الخبر الفت،
هذه األرقام هي ثمرة
منصة  ،B.O.Tالتي ُأنشئت
ّ
بتعاون بين منظمة
األمم المتحدة للطفولة
(يونيسيف) وجمعية
الفرص الرقمية في لبنان
 ،D.O.Tفي خطوة
تهدف إلى خلق فرص
عمل للشباب في مجاالت
المشاريع الرقمية

مروى بلوط
(Bridge‚ Outsource‚ Transform) B.O.T
ه ـ ـ ــي مـ ـنـ ـص ــة ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
ّ
خـ ــدمـ ــات رق ـم ـي ــة يـ ـت ــول ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
ش ـ ـ ّـب ـ ــان يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
ف ــي املـجـتـمـعــات ال ـنــائ ـيــة ف ــي جميع

¶ سياحة

ّ
كازينو نبع الصفا الكبير ...بحلة جديدة

السكنية كان األعلى من قبل املقيمني في جنوب لبنان،
حيث أشار  %7,8من املقيمني في املنطقة املذكورة إلى
يخططون لبناء أو شــراء منزل في األشهر الستة
أنهم
ً
املقبلة ،مقارنة بـ  %3,4في الفصل األول من عام .2018
وتبعه معدل الطلب مــن قبل املقيمني فــي البقاع ،حيث
أعلن  %6منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية
فــي األش ـهــر الـسـتــة املـقـبـلــة ،مـقــارنــة بنسبة  1,7%في
الفصل السابق .كما أبدى  %4,6من املواطنني في جبل
لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في املدى القريب،
مقارنة بنسبة  %3,2في الفصل السابق .أما في شمال
فأشار  %4من املواطنني إلى أنهم يخططون لبناء
لبنان،
ّ
أو شراء شقة سكنية ،أي بانخفاض عن  %6في الفصل
السابق ،في حني أعلن  %3من السكان في بيروت أنهم
يـنــوون بناء أو شــراء وحــدة سكنية فــي األشـهــر الستة
املقبلة ،أي بانخفاض من نسبة  %4,6في الفصل األول
مــن عــام  .2018بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،ارتـفــع الطلب على
الشقق السكنية في الفصل الثاني من عــام  2018في
جميع فئات الدخل».

مناطق لبنان ،وذلــك عن طريق تطوير
مهاراتهم وتأمني مصادر دخل لهم عبر
تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم.
ّ
«الشباب ّ
املهمش» الذين يستفيدون من
ومن
املشروع هم «العاطلون من العملّ ،
يـسـكـنــون ف ــي األط ـ ــراف حـيــث ال تـتــوفــر
ف ـي ـهــا ف ـ ــرص ع ـم ــل ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وم ــن
يعملون مقابل أجــر زهـيــد ،إضــافــة إلى

العمل
تنحصر ّ ُ
فرص ّ
ّ التي توفرها
المنصة في المجال
ّالرقمي فحسب

أقل من  %5من اللبنانيين ينوون شراء أو بناء مسكن!

ّ
سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب الـعـقــاري فــي لبنان
 Byblos Bank Real Estate Demand Indexللفصل
ً
الـثــانــي مــن عــام  2018مـعــدال شهريًا بلغ  43,7نقطة،
بارتفاع بنسبة  31,8%عن الـ  33,2نقطة املسجلة في
الفصل األول من العام الجاري ،وتراجعًا بنسبة %16,3
عن نتيجة الـ  52,3نقطة التي سجلها املؤشر في الفصل
الثاني من عام  ،2017بما يشكل القراءة الفصلية الـ 14
ً
األدنى له خالل  44فصال.
وأظـ ـه ــرت إج ــاب ــات املـسـتـطـلـعــن ع ــن أس ـئ ـلــة امل ـس ــح أن
« 4,9%م ــن امل ــواطـ ـن ــن يـ ـن ــوون ش ـ ــراء أو ب ـن ــاء وح ًــدة
سكنية فــي لبنان فــي األشـهــر الستة املقبلة ،مقارنة بـ
 3,8%في الفصل األول من العام الـجــاري ًو 5,9%في
الفصل الـثــانــي مــن عــام  .2017هــذا مـقــارنــة مــع 6,8%
من املواطنني من الذين أفادوا بأنهم يخططون لشراء أو
بناء وحدة سكنية في لبنان بني تموز  2007وحزيران
 ،2018وبلوغ هذه النتيجة نسبتها األعلى وهي 15%
تقريبًا في الفصل الثاني من عام .»2010
ك ـمــا بـ ّـي ـنــت ال ـن ـتــائــج «أن م ـع ــدل ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ــوح ــدات

bus@al-akhbar.com

ّ
افتتح وزيــر السياحة أواديــس كيدانيان مطعم كازينو نبع الصفا الكبير بحلته
الجديدة ،بعدما شهد عملية تجديد كاملة شملت كل مرافق املنشأة السياحية
العريقة .وقــد حضر حفل االفتتاح ،الــذي دعــت إليه مجموعة الصفا لالستثمار
السياحي ،رؤس ــاء بلديات الـجــوار ومخاتيرها ورئـيــس نقابة مكاتب السياحة
والسفر وعدد من ممثلي وكاالت السفر والنقابات السياحية ،إضافة إلى مديري
الفروع املصرفية في منطقة الشوف .في املناسبة ،أكد غسان نعمان ،املدير العام
ملجموعة الصفا لالستثمار السياحي املالكة ملطعم كازينو نبع الصفا الكبير ،أن
«إعادة إحياء هذا الصرح السياحي وفق أحدث املعايير واملواصفات سيكون لها
تأثير إيجابي في تطوير املؤسسات السياحية في املنطقة ،وهذا ال يتم إال بالتعاون
بني الجميع وال سيما بلدية عني زحلتا ـ ـ الصفا وبلديات الجوار وجميع الهيئات
االقتصادية والسياحية في املنطقة».
يذكر أنه تم تشييد هذا الكازينو عام  ،1955وهو كان ثمرة أفكار الرئيس الراحل
كميل شمعون ومن تصميم املهندس متري النمار ،وقد شهد تصوير العديد من
األفــام املصرية واللبنانية ،وكان مقصدًا لرجال األعمال والسياسيني من لبنان
والبلدان املجاورة.

«أريبا» ...ادفعوا إلكترونيًا خارج بيروت

ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،والـشـبــاب
ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ــن  18و25
ّ
ع ــام ــا» .وق ــد تـمــكـنــت املـنـ ّـصــة مــن تأمني
ع ـمــل ل ـ ـ  Freelancers 100خـ ــال فـتــرة
ّ
وظفوا مهاراتهم في خدمة
سبعة أشهرُ ،
ِّ
 34مشروعًا ،وق ــدرت أرباحهم املالية بـ
ّ
 57000دوالر أميركي ّّ ُ .
وفرها ّ
املنصة
تنحصر فرص العمل التي ت
ف ــي املـ ـج ــال ال ـ ّـرق ـم ــي ف ـح ـســب ،ن ـظ ــرا الــى
ّ
وتنوع
أهميته في الوقت الراهن من جهة،
ّ
فــرص العمل فيه مــن جهة أخ ــرى .تتمثل
الخطوة األولى بخضوع الشباب لدورات
ّ
متخصصة فــي املـجــال ّ
الرقمي
تــدريـبـ ّـيــة
من تنظيم  D.O.Tوتندرج جميعها تحت
عـنــوان «التكنولوجيا وري ــادة األعـمــال»،
ليست ضرورية في
فالشهادة الجامعية ّ
ّ
هذه الحالة .الجدير بالذكر أن شبابًا من
مختلف الجنسيات يخضعون لتدريبات
ضمن برنامج «جيل» التابع لليونيسيف،
فـيـمــا ف ــرص ال ـع ـمــل امل ـتــاحــة ع ـبــر مـنـ ّـصــة
ّ B.O.T
موجهة للشباب اللبناني فقط.
ّ
فـ ـ ـ َ
ـور ان ـت ـه ــائ ـه ــم مـ ــن م ــرح ـل ــة ال ــت ــدري ــب
وخ ـضــوع ـهــم الخ ـت ـب ــار ت ـق ــوي ــم ،يصبح
ّ
ّ
الـشـبــاب جــاهــزيــن لتسلم املـهـمــات التي
تــوكــل إلـيـهــم وال ـق ـيــام بــال ـخــدمــات الـتــي
تـ ّـوفــرهــا املـنـ ّـصــة لـشــركــات وهـيـئــات في
الـقـطـ َ
ـاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص مـثــل :خدمة
إدارة ال ـب ـي ــان ــات (Data Management
 ،)Servicesخدمات التجارة اإللكترونية
( ،)e-Commerce Servicesخدمات الويب
ووس ــائ ــط ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي (Web
 ،)& Social Media Servicesخــدمــات
ّ
زي ــادة املــوظ ـفــن (ٍStaff Augmentation
.)Services
ّ
ّ
يستفيد من مبادرة  B.O.Tالشركات التي
ّ
تبحث عــن مــوظـفــن لـفـتــرات قـصـيــرة كي

¶ منتجات
 Nova 3iمن «هواوي»...في األسواق

أطـلـقــت مـجـمــوعــة هـ ــواوي ألع ـمــال املستهلكني هــاتــف nova 3i
العصري خالل حفل أقيم في فندق ريفييرا ،بحضور حشد من
اإلعالميني والشخصيات املؤثرة في مجال التواصل االجتماعي.
يتمتع الجهاز الجديد بشاشة كاملة العرض بحجم  6.3إنشات
ّ
تتضمن كاميرتني أماميتني بقدرة 24
و 4كاميرات عالية الدقة،
ميغابيكسل و 2ميغابيكسل وكــامـيــرتــن خلفيتني ب ـقــدرة 16
ميغابيكسل و 2ميغابيكسل ،إضافة إلى معالج كيرين الحديث
الذي يعتمد للمرة األولى بقدرة  710وواجهة املستخدم املتطورة
 .EMUI 8.2ويقدم الجهاز تجربة تصوير فريدة بفضل الكاميرا
الرباعية التي زود بها واملدعومة بالذكاء االصطناعي.
ومــن ميزات الجهاز الجديد أيضًا نظام األلعاب املدعوم بالذكاء
االصـطـنــاعــي ال ــذي يــدفــع أداء الـ ـ  SoCإل ــى الـحــد األق ـصــى ،فيما
يحجب اإلشعارات واملكاملات غير املهمة التي قد تؤثر سلبًا على
تجربة اللعب ونوعيتها .وإضافة إلى نظام شرائح ومعالج كيرين
بقدرة  710و 4جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ،يستخدم
جهاز هواوي  nova 3iنظام  GPU Turboأيضًا لتحسني قدرته
على معالجة الرسومات إلى أقصى حد.

شركات

ّ
ّ
المهمش»
«الشباب
الذين يستفيدون من
المشروع هم «العاطلون
من العمل ،ومن
يسكنون في األطراف

يعملوا على تنفيذ مشاريع تحتاج إلى
إملــام باملجال الـ ّـرقـمــي ،إضــافــة إلــى القيام
بــإحـصــاءات وتــوزيــع اسـتـمــارات وإدخــال
املعلومات واألرق ــام وتحليلها .وكــي ّ
يتم
ّ
ّ
والقيمني
التعاون بــن الــزبــون (الـشــركــة)
ّ
ّ
على  ،B.O.Tعلى الزبون أن يتقدم بإرسال
ّ
باملنصة Letsbot.
طلب عبر املوقع الخاص
 ،ioع ـلــى أن تـتـضـ ّـمــن ال ــرس ــال ــة تفاصيل
تتعلق بــالـخــدمــة الــرقـمـيــة ال ـتــي يــريــدهــا
ّ
ّ
وم ـ ّـدتـ ـه ــا ،م ــن ثـ ـ ّـم ُي ـك ــل ــف أحـ ــد املــوظ ـفــن
ّ
ّ
ّ
بــدراســة الطلب واملـهــارات الـتــي يتطلبها
تنفيذ امل ـشــروع ،وفــي حــال املــوافـقــة على
ُ ّ
املشروع توزع املهمات على الشباب.
عند تقسيم العمل بني عــدد من الشباب،
ّ
يؤخذ باالعتبار الـقــدرات التي يتطلبها
ّ
إتمام املـشــروع ،من امتالك مهارة معينة
إلـ ــى مـ ــدى ضـ ـ ــرورة ّم ـعــرفــة ل ـغــة أجـنـبـيــة
أو ع ــدم ـه ــا ،ك ـمــا ُي ـف ــض ــل اخ ـت ـي ــار شـبــاب
يسكنون عـلــى مـقــربــة مــن الـشــركــة أو من
ُ ّ
مكان تنفيذ املشروع ،وتوزع األجور على
ّ
الشباب بشكل متفاوت ،كل بحسب عمله.

¶ قطاع

الرقمنة الكاملة في البناء...
توفر  1.7تريليون دوالر
أش ــار تـقــريــر ص ــادر ع ــن امل ـن ـتــدى االق ـت ـص ــادي ال ـعــاملــي بـعـنــوان
«تشكيل مستقبل البناء :السيناريوات املستقبلية والتداعيات»،
أن الرقمنة الكاملة في قطاع البناء ،بما في ذلك الطباعة الثالثية
األبـعــاد ،وتقنية الواقع املعزز وحتى البناء الذاتي يمكن أن توفر
ما يصل إلى  1.7تريليون دوالر أميركي على مستوى العالم في
غضون  10سنوات.
ويسلط التقرير الـضــوء ـ ـ وهــو األول مــن نوعه مــن حيث الدمج
بني دراســة التقنيات واالتجاهات الجديدة في ثالثة سيناريوات
ثــابـتــة فــي أجــل مستقبل قـطــاع الـهـنــدســة والـبـنــاء الـعــاملــي ـ ـ على
التكنولوجيات الــرقـمـيــة ال ـجــديــدة ،مـثــل نـمــذجــة مـعـلــومــات البناء
( )BIMوالطباعة الثالثية األبعاد وأجهزة االستشعار الالسلكية
واملـعــدات الذاتية تؤثر على مجموعة من القطاعات ،بما في ذلك
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وال ـت ـطــويــر ال ـح ـضــري ( .)IUوق ــد ش ــدد ع ــارف
بــوعـلــوان ،مــديــر نظم معلومات اإلدارة وإع ــادة هندسة عمليات
األعمال في شركة اتحاد املقاولني ،التي شاركت في إعداد التقرير،
على أن «السيناريوات الثالثة املستقبلية التي حددناها في التقرير
مبالغ فيها ،لكن النسخة الواقعية ملستقبلنا ستشمل عناصر من
جميع السيناريوات الثالثة املحددة في التقرير».

فــي إط ــار استراتيجيتها الـقــائـمــة عـلــى نـشــر ثـقــافــة املــدفــوعــات الــرقـمـيــة فــي لبنان
وتطويرها ،أطلقت شركة «أريـبــا» املتخصصة في مجال الدفع اإللكتروني مبادرة
بـعـنــوان «اقبضها جــد» تـهــدف إلــى تطوير قـطــاع الــدفــع اإللـكـتــرونــي فــي املحافظات
خــارج بـيــروت وذلــك مــن خــال تأمني حلول وم ـبــادرات جــديــدة تساعد ّ
التجار على
زيادة مبيعاتهم ،من خالل منح  12تاجرًا من محافظات البقاع وجبل لبنان والشمال
والجنوب جوائز مالية يصل مجموعها إلى  100مليون ليرة لبنانية.
تمتد املبادرة ملدة عام ،على أن ُت ّ
خصص ثالثة ِأشهر للعمل في كل محافظة ،وهي
ٍ
ّ
بالت ّ
درج :البقاع ،جبل لبنان ،الشمال والجنوب .وسيحصل تجار املحافظات اآلنفة
ّ
الذكر على جوائز ّقيمة مقابل كل عشر عمليات دفع يجرونها على أجهزة أريبا للدفع
اإللكتروني ،تـتــراوح قيمتها بني  2500دوالر و 5000و 10000دوالر .في املقابل،
ّ
تشجع من خاللها حاملي البطاقات
ولدعم مبيعات التجار ،ستجري أريبا حملة
على استخدام بطاقاتهم في أي متجر يملك جهاز أريبا للدفع اإللكتروني ،ليدخلوا
في سحب ُي ّ
خولهم الفوز بسفرة من أصل  12سفرة لشخصني إلى إسطنبولّ .أما
نقاط البيع  POSأريبا فسوف ّ
تقدم مجانًا إلى التجار في ّ
السنة األولى للمبادرة ،أماّ
ّ
ّ
السنة املقبلة ،فسيكون هناك أسعار مخفضة في ما يتعلق بكلفة التركيب واملاكينات.
وفي هذا السياق ،كشف الرئيس التجاري في «أريبا» رمزي الصبوري لألخبار أن
ما شجع الشركة على اإلقــدام على هــذه الخطوة يكمن في أن « %60من املاكينات
امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان هـ ـ ّـي
ألريـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا ،إل
ّأن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا
خ ـ ــارج ب ـيــروت
ج ـ ـ ـدًا ض ـئ ـي ـلــة،
ل ـ ــذل ـ ــك ق ـ ـ ّـررن ـ ــا
زي ـ ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـج ــار
الــذيــن يعملون
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
العاصمة ،وخاصة أن األبحاث تفيد ّ
بأن النمو االقتصادي في أي بلد مرتبط بتقليص
استخدام الدفع النقدي» .عملية نشر التوعية هذه ستتم بحسب الصبوري وفق خطة
واضحة ومنظمة وتقوم في مرحلتها األولى على «عقد اجتماع مع رئيس لجنة التجار
في ّكل منطقة ورئيس غرفة التجارة والصناعة فيها لتقديم شرح ّ
مفصل عن الحملة،
ّ
ما يجعل ّ
عملية ّالدفع اإللكتروني واضحة وسهلة أمام التجار».
بدوره ،لفت وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري الى أن «من شأن هذه املبادرات أن
تمأل ثغرة مهمة» ،مشددًا على «أهمية اإلسراع بقانون املعامالت اإللكترونية املنتظر
إقــراره منذ  15سنة نظرًا إلى أن اعتماد الدفع اإللكتروني من قبل الحكومة سيدفع
أعدادًا أكبر من املواطنني إلى اعتماد تقنية الدفع هذه».
من جهته ،اعتبر املدير العام لشركة «فيزا» في منطقة املشرق العربي نبيل طبارة ًأن
لهذه الحملة منافع كبيرة ،أبرزها «مساهمتها في زيــادة النمو االقنصادي ،إضافة
إلى دعم برامج الشمول املالي التي يقوم بها مصرف لبنان ّ
وعدة هيئات أخرى بدعم
من مؤسسات عاملية بغية تشجيع إدخــال التجار (بما فيها املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة) بالقطاع املالي» .أما املدير العام ـ ـ رئيس مجموعة املشرق ،ماستر كارد
سومو روي ،فقد أكــد أن «هــذه الحملة ستساعد األنشطة التجارية الصغيرة على
توسيع قاعدة عمالئها وتعزيز تجربة الشراء داخل املتجر».

سيارات

«مكالرين»...أكثر السيارات الخارقة مبيعًا في لبنان

ّ
التجارية املرتبة األولى في لبنان من حيث النمو واملبيعات
حققت عالمة مكالرين
في قسم السيارات الخارقة في النصف األول من العام الـجــاري وبسعر 300

ألف دوالر للسيارة الواحدة .وبحسب إحصاءات جمعية مستوردي السيارات
ّ
التجارية مبيعات العالمات
( ،)AIAفإنها املرة األولى التي تتجاوز فيها العالمة
ّ
ّ
املحلي ،علمًا بــأن اإلنطالقة
التجارية املنافسة واملــوجــودة منذ زمــن في السوق
الرسمية لـسيارات ماكالرين كانت في أيلول .2017
ملاكالرين في لبنان فايز
وقــد اعتبر رئيس مجلس اإلدارة ّوالرئيس التنفيذي
ً
ً
رسامني أن «ماكالرين بيروت حققت إنجازًا مذهال ،وخاصة مع األخــذ بعني
ّ
جدًا،
االعتبار أن العالمة دخلت فعليًا إلى هذه السوق منذ فترة زمنية
قصيرة ّ
يمر بأزمة ّ
على الرغم من ّأن الوضع االقتصادي الراهن في لبنان ّ
فعلية .وتدل
ّ
توقعات ّ
بنمو الفت لهذه السيارة ضمن فئة السيارات الفاخرة
املؤشرات على
والرياضية الخارقة».
يذكر أنه تم تصميم صالة العرض الجديدة الخاصة بمكالرين في 3Beirut Towers
في وسط املدينة ،وفق معايير الشركة الصارمة؛ حيث تعرض فيها املوديالت
كافة ،ماكالرين  720Sوماكالرين  570Sكوبي ومــوديــات سبايدر وجــي تي،
وآخر طراز ماكالرين 600 LTالذي أطلق أخيرًا في مهرجان GOODWOOD
للسرعة.

