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مال وأسواق

ناس و Finance

من الدوالرات التي يسعون الى استثمارها
في مختلف القطاعات ،من البنية
التحتية الى التجارة والصناعة والزراعة
والتكنولوجيا...

وهو في هذا السياق يسعى للتعاون
مع الصينيني ،على ان تقدم املدرسة
دروسـ ـ ـ ـ ــا اي ـ ـضـ ــا ب ــالـ ـلـ ـغ ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
وب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـص ـي ـن ـيــن ال ــراغـ ـب ــن
بتعلم لغة الضاد.

الجانب القانوني

ادة بعد مفرق عمشيت ،واملفاوضات
ت ـت ـن ــاول االيـ ـج ــار خ ــاص ــة ان اع ـمــال
البناء واالن ـشــاء ستكون على عاتق
الصينيني".
من ّ
املعوقات االساسية التي يواجهها
الـتـجــار والــزبــائــن اللبنانيون خــال
تـعــامـلـهــم م ــع الـصـيـنـيــن ه ــو عــامــل
اللغة .وتجنبًا للوقوع في شباك هذه
املعضلة ،يؤكد ادة انه وملواجهة هذه
الثغرة سيتوفر في املعرض موظفون
صينيون يتحدثون اللغات العربية
والفرنسية واالنكليزية.
كرجل اعمال له باع طويل في قطاع
االعمال ،يدرك اده كيفية اتجاه الرياح
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وأسـ ـ ـ ــس ومـ ـق ــوم ــات
الـعـمــل املـطـلــوبــة لتفعيل االقـتـصــاد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل
للشباب .مجيء الصينيني قد يسمح
بـ ـض ــرب ع ـص ـف ــوري ــن ب ـح ـجــر واحـ ــد.
ف ــإدة يـسـعــى الن ـشــاء مــدرســة  -وهــو
قد حصل على ترخيص القامتها في
بلدة ادة  -غير تقليدية ،تقدم دروسا
مـتـخ ـص ـصــة وع ـم ـل ـيــة ت ـس ــاع ــد عـلــى
تنشئة الطالب على اختصاصات قد
تفتح لهم بــاب العمل فــي املستقبل.

يشير األم ــن ال ـعــام الـســابــق التـحــاد
املحامني العرب منسق رجال األعمال
الـصـيـنـيــن فــي لـبـنــان عـمــر زي ــن الــى
انــه "تــم انـشــاء شبكة مــن الحقوقيني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـع ــرب ع ـلــى مـسـتــوى
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي كـ ـك ــل حـ ـت ــى ن ـك ــون
ال ــى جــانــب املـسـتـثـمــريــن الصينيني
ونساعدهم مــن الـنــواحــي القانونية
ون ـس ـه ــل امـ ــورهـ ــم ام ـ ــام ال ـح ـكــومــات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واالدارات امل ـخ ـت ـصــة
والشركات وحتى االفراد".
كما انــه فــي حــال حـصــول اي اشكال
قانوني بني رجال االعمال الصينيني
وال ـع ــرب ،او بــن الصينيني واح ــدى
ال ــدول العربية واملستثمرين العرب
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ف ـس ـي ـك ــون
للشبكة دور في هذا املجال من خالل
تقديم خدمات قانونية واستشارية
وعـمــانـيــة لـتـفــادي ال ـنــزاعــات .يلفت
زي ــن ال ــى ان الـحـقــوقـيــن سـيـكــونــون
عربًا وصينيني .والشبكة القانونية
مــوجــودة وف ــي كــل بـلــد عــربــي توجد
م ــؤس ـس ــات عـ ــدة قــانــون ـيــة مـسـتـعــدة
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ـه ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـمـ ــة كـ ـ ــل ح ـســب
اختصاصها.
الهدف االكبر بحسب زيــن يكمن في
جعل لبنان املركز االساسي في العالم
ال ـعــربــي لتسهيل االمـ ــور الـقــانــونـيــة
واالستشارية بني املستثمرين العرب
والصينيني.
ال ـه ـج ـم ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى امل ـن ـط ـقــة
سـ ــري ـ ـعـ ــة .ال ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــخ الـ ـ ـت ـ ــي ات ـي ـن ــا
ع ـل ــى ذك ــره ــا ت ـف ـيــد ب ـم ــدى حـمــاســة
ال ـص ـي ـن ـي ــن واس ـت ـع ـج ــال ـه ــم وعـ ــدم
رغبتهم باضاعة الوقت .الفرص قد
تــأتــي وت ــزول بالسرعة عينها التي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـص ـي ـن ـي ــون .ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص الـلـبـنــانــي يسعى ويجاهد
لـ ـحـ ـف ــظ مـ ـك ــان ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي ق ــال ــب
ال ـح ـلــوى ال ـص ـي ـنــي ...االك ـي ــد ان ــه في
حال كانت خطوات الدولة اللبنانية
شـبـيـهــة ب ـخ ـط ــوات ال ـس ـل ـح ـفــاة ،فلن
نتمكن من اللحاق بالتنني!!

ستة أشهر
سرعة نمو مخزونات املشتريات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـمــر ت ــراج ــع تــراكــم
األعمال غير املنجزة ،لتكتمل بذلك
فـ ـت ــرة س ـب ـع ــة أشـ ـه ــر م ـت ـع ــاق ـب ــة مــن
الـ ـت ــراج ــع .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ك ــان ــت وت ـيــرة
التراجع فــي فترة الــدراســة األخيرة
طفيفة ،بعد تراجعها مرة أخرى من
معدل التراجع الـحــاد الــذي شهدته
في تشرين األول املاضي.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،أش ـ ــارت
شــركــات الـقـطــاع الـخــاص اللبنانية
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ت ـغ ـي ــر ب ـس ـي ــط فـ ــي مــا
ي ـت ـع ـل ــق ب ــإجـ ـم ــال ــي ال ـت ـك ــال ـي ــف فــي
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي .وأتـ ــى ذل ــك نتيجة
تـ ـحـ ـس ــن مـ ـت ــوس ــط األجـ ـ ـ ـ ــور ب ـش ـكــل

ط ـف ـيــف خـ ــال ذلـ ــك ال ـش ـه ــر ،عــاكـســا
ّ
املسجل في الشهر السابق،
التراجع
وم ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار أسـ ـع ــار
املـ ـشـ ـت ــري ــات .وب ـ ـ ـ ّـرر ب ـع ــض أع ـض ــاء
ال ـل ـج ـن ــة ذلـ ـ ــك ب ــانـ ـخـ ـف ــاض أسـ ـع ــار
ً
عامليا.
املنتجات األساسية
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،دف ـعــت املـنــافـســة
وج ـ ـهـ ــود زيـ ـ ـ ــادة ت ــدفـ ـق ــات األعـ ـم ــال
الـ ـج ــدي ــدة ب ــالـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى تـقـلـيــل
أس ـعــار مـنـتـجــاتـهــا لـلـشـهــر الـعــاشــر
على التوالي.
وعلى ًنطاق آخــر ،أظهرت البيانات
تـحـســنــا ف ــي أداء امل ــوردي ــن للشهر
ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ول ــو بشكل
هامشي.

كيف تحصل
على قرض السيارة؟
السيارة في لبنان أكثر من مجرد وسيلة نقل .بالطبع ،هي
أكثر الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في تنقالتهم
وتفاصيل حياتهم اليومية ،لكنها في الثقافة الوجدانية
ُ
اللبنانية ت َع ّد تعبيرًا عن ذوق وهوية ونمط حياة ومكانة...
لذلك ،كان االهتمام باقتناء السيارات من األولويات لدى
اللبنانيين على اختالف إمكاناتهم ،وليس من الكماليات
كما هي الحال في كثير من دول العالم.
تـسـتـحــوذ ق ــروض ال ـس ـيــارات فــي لـبـنــان عـلــى نـسـبــة كبيرة
مــن ال ـقــروض الـتــي تمنحها امل ـص ــارف .وعـلــى الــرغــم مــن ًأن
ق ــروض ال ـس ـيــارات شـهــدت تــراجـعــا مـنــذ ع ــام  2014نتيجة
لتراجع النمو االقتصادي ولسياسة مصرف لبنان الجديدة
فــي م ـجــال مـنــح ال ـق ــروض للمستهلكني ،إال أن ـهــا تـبـقــى من
ً
القروض التي تلقى رواجًا وإقباال كبيرين.
لكن قبل طلب القرض من املصرف ،يفترض أن تكون الخطوة
األولى معرفة نوع السيارة التي تريد والتي تالئمك ،فظروفك
املالية قــد ال تساعدك دومــا على اقتناء مــا تــريــد ،بــل مــا أنت
بحاجة أكثر إليه.

السيارة التي تناسبك
مــا كــل مــا يتمناه امل ــرء ي ــدرك ــه ...فــالـسـيــارة الـتــي نــرغــب في
اقـتـنــائـهــا قــد ال ت ـكــون ال ـس ـيــارة ال ـتــي سنقتنيها فــي نهاية
املطاف ،ألن حسابات الحقل قد تختلف عن حسابات البيدر.
املـصــرف لــن يقف عائقًا بينك وبــن رغـبــاتــك ،خصوصًا إذا
كنت قادرًا على سداد الدفعات الشهرية ،لكن املسؤولية تقع
ً
على عاتقك أوال وأخيرًا لتعرف إذا كانت السيارة التي تريد
تالئم إمكاناتك.
ً
بناء عليه ،من الضروري أن تكون على دراية دقيقة بميزانيتك
وقــدراتــك املالية وراتبك أو مدخولك الشهري ،إضافة إلــى ما
يستحق عليك من نفقات ثابتة كي ال تجد نفسك في وضعية
صعبة لسداد القرض في حال حصولك عليه ،أو كي ال يؤثر
القرض على مصاريفك األخرى ونمط حياتك.
ّ
يضرك االستفسار عن السيارة التي
بعد هــذه الخطوة ،لن
تعجبك .تذكر دائمًا أن الشكل الخارجي للسيارة وسعرها،
على أهميتهما ،ليسا ســوى جــزء مما يجب عليك االلتفات
إل ـي ــه ق ـب ــل ح ـس ــم قـ ـ ـ ــرارك .وع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اس ـ ــأل عــن
استهالك السيارة للوقود ،وإن كان يصعب إيجاد قطع غيار
لها في حال تعرضها لضرر ،وإن كانت هذه القطع مكلفة أو
في متناول اليد .واسأل عن قيمتها املستقبلية ،هل ستخسر
السيارة الكثير من قيمتها إن رغبت في بيعها الحقًا؟ أم أنها
تحافظ على جزء من قيمتها ،ما يجنبك خسائر أكبر؟
حجم السيارة مهم .فكر في تنقالتك ،هل تجد عادة صعوبة
ً
فــي إيـجــاد مـكــان لركنها مـثــا؟ مــن يستقل الـسـيــارة معك؟
هل أنت بحاجة إلى سيارة عائلية ،وبالتالي عليك البحث عن
حجم كبير ،أم أن استعمالك لها فردي ،ما يتالءم مع الحجم
الصغير؟
لإلفادة ومساعدتك على معرفة حركة السوق وما يميل إليه
اللبنانيون عمومًا ،تشير اإلحصاءات إلى أن  29170سيارة
جــديــدة بيعت فــي لبنان فــي األشـهــر التسعة األول ــى مــن عام
 ،2015وقد توزعت املبيعات على النحو اآلتي:
ال ـس ـيــارات الـيــابــانـيــة اسـتـحــوذت عـلــى  %38.6مــن املبيعات،
والسيارات الكورية على  ،%34.4والسيارات األوروبـيــة على
.%20.5

الطريق نحو القرض
 -1الدفعة األولى

فـ َـرض تعميم صــادر عــن مصرف لبنان فــي تشرين األول
 2014نسبة  25في املئة ٍّ
كحد أدنى للدفعة األولى على قروض
السيارات .وبالتالي ،إذا كــان سعر السيارة  10آالف دوالر،
فعليك دفع  2500دوالر دفعة أولى ،فيما املبلغ الباقي يقرضك
إياه املصرف مع احتساب الفائدة.

 -2التأمين

بوليصة التأمني الشامل على كل املخاطر إلزامية طوال فترة
تسديد القرض.

 - 3مدة القرض

مدة القرض القصوى يمكن أن تراوح ما بني  5إلى  6سنوات،
وفي بعض الحاالت قد تصل إلى  7سنوات .املدة تختلف بني
مصرف وآخر ،ويجدر بك االنتباه إلى أنه في بعض املصارف
قد ال تختلف املــدة القصوى التي يمكن فيها ســداد القرض،
س ــواء أكــانــت الـسـيــارة جــديــدة أم مستعملة ،فيما مصارف
أخرى قد تمنح سنة إضافية لسداد القرض إن كانت السيارة
جديدة.

 -4حجم القرض

الحد األقصى للقرض ،ســواء أكــان لشراء سيارة جديدة أم
مستعملة ،قــد يختلف بــن مصرف وآخــر .بعض املصارف
على سبيل املثال ال تضع حدًا أقصى للقرض ،البعض اآلخر
قد يحدده بمبلغ  100ألف دوالر على سبيل املثال ،في وقت قد
يبلغ في مصرف منافس  50ألفًا أو  150ألف دوالر...
إضــافــة إلــى ذلــك ،وضمن املـصــرف الــواحــد ،قــد يختلف الحد
األقصى للقرض إن كان لشراء سيارة جديدة أو مستعملة،
وقد يكون هو عينه .في حال االختالف ،يكون الحد األقصى
املـسـمــوح بــه لـلـسـيــارة ال ـجــديــدة أك ـبــر مــن ال ـحــد املـسـمــوح به
للسيارة املستعملة.

 -5الفائدة

الفائدة تحسب على أساس القرض املأخوذ ،ال على أساس
سعر السيارة .وإذا عدنا إلى مثال السيارة التي يبلغ سعرها
 10آالف دوالر ،وبعد تسديد الدفعة األولــىُ ،ت َ
حسب الفائدة
على أساس القرض ،وهو ما يعادل  %75من قيمة السيارة.
ومــن املهم أن تــدرك أن سعر الفائدة يدفع عــادة وط ــوال مدة
سداد القرض على أساس املبلغ األساسي الذي اقترضته .فإذا
كانت الفائدة  %5واملبلغ املقترض  7500دوالر ،فأنت ستدفع
ً
 %5عــن هــذا املبلغ كــامــا كــل سنة ،حتى لــو أنــك ســددت في
السنة األول ــى  5آالف دوالر مــن قيمة الـقــرض ،أي إنــك تدفع
باق منه.
الفائدة على أساس القرض األساسي ،ال على ما هو ٍ
مع اإلشارة إلى أن الفائدة على السيارة املستعملة تكون أكبر
من الفائدة إن كانت السيارة جديدة.

-6الرسوم

رسم دراسة امللف يكون عادة مطابقًا ،سواء أكانت السيارة
جــديــدة أم مستعملة ،وقــد يختلف فــي بعض الـحــاالت ،وذلــك
ّ
حسب سياسة كل مصرف ،لكنه في اإلجمال ال يقل عن 50
دوالرًا ،وال يزيد على  ،200وطبعًا بحسب كل مصرف.

 -7األهلية

ال ـشــروط فــي جــوهــرهــا تتشابه فــي مجمل امل ـصــارفّ ،
لكن
بعض التفاصيل قد تختلف بني مصرف وآخر .وبالتالي على
طالب القرض أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من  10سنوات ،وأتم
 18من العمر ،ولم يتجاوز الـ  64عند انتهاء مدة سداد القرض.
أما في ما يختص بالراتب ،فالحد األدنــى املطلوب توافره قد
يختلف بني مصرف وآخر ،كذلك قد تختلف مدة تثبيته في
َ
العمل ،فبعض املصارف قد تشترط على طالب القرض سنتي
خدمة ،والبعض اآلخر قد يكتفي بسنة.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن قيمة الــدفـعــات الشهرية ال يمكن أن
تتعدى ما نسبته  %33من املدخول الشهري لطالب القرض.
 -8  مدة الموافقة
تختلف بحسب املصارف ،وبحسب مطابقة امللف مع شروط
األهلية وتوافر املستندات املطلوبة.
ّ
تــذكــر أن الـسـيــارة تبقى مــرهــونــة للمصرف حـتــى تسديد
جميع املستحقات ،فــا يمكنك بيعها .وفــي حــال التخلف
املتكرر عن السداد ،وبعد إنذارك ،تعود السيارة إلى املصرف.

برعاية:
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