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حركة األسهم
تقلب أسواق الطاقة يحصن 

البتروكيماويات السعودي

مصر تخفض الرسوم على السفن لجذبها 
إلى موانئها

الصين تسعى للحد من استثمارات 
شركاتها في الخارج

يـــنـــتـــظـــــر قـــــطاع البرتوكيماويـــات 
املــدة  يف  عديــدة  حتديــات  ال�سعــودي 
املقبلــة خ�سو�ســًا يف الن�سف الثاين من 
ال�سنــة، مع تقلــب اأ�ســواق الطاقة يف هذه 
املــدة وانخفا�ض الدعــم احلكومي، ما قد 
يوؤثــر على قدرات القطــاع وبالتايل على 
خطط التطوير واآليات الإنتاج واملناف�سة 

اخلا�سة به وو�سائلهما.
»نفــط  ل�رشكــة  اأ�سبوعــي  تقريــر  ولفــت 
اأن  اإىل  النتبــاه،  الإماراتيــة  الهــال« 
قطــاع البرتوكيماويــات يواجــه عقبات 
عديــدة، اإذ اأ�سبــح وا�سحــًا اأن ح�سولــه 
علــى الدعــم احلكومــي يف ظــل ات�ســاع 
العجــوزات املاليــة بــات �سعبــًا، وذلــك 
ملــا اأظهرتــه نتائج الأداء مــن تراجع يف 
الأربــاح بن�سبة 21 يف املئة خال الربع 
الثاين من ال�سنة مقارنة باملدة ذاتها من 
العــام املا�ســي، يف حني �سجــل القطاع 
تراجعات يف نتائج الأداء ن�سف ال�سنوي 
بن�سبــة جتــاوزت 47 يف املئــة. واأ�ساف 
اأن »نتائــج اأداء قطــاع البرتوكيماويــات 
الت�سغيلــي  الأداء  يف  اأثــرت  املحققــة، 
ل�ــرشكات البرتوكيماويــات املدرجة يف 
ال�سوق ال�سعودية، اإذ تراجع اإجمايل الربح 
الت�سغيلــي بن�سبة 6 يف املئة خال الربع 
الثــاين مقارنــة باملــدة ذاتها مــن العام 
املا�ســي، بينمــا و�سل م�ستــوى الرتاجع 
على الأربــاح الت�سغيلية اإىل 32 يف املئة 
خــال الن�ســف الأول من ال�سنــة مقارنة 
باملدة ذاتها من العام املا�سي«. وؤواأ�سار 
امل�سجلــة  الأداء  »نتائــج  اإىل  التقريــر 
خــال الن�ســف الأول مــن العــام احلايل 
التــي تو�ســح �سعــف اأداء اأ�ســواق النفط 
وا�ستداد حدة املناف�ســة، ما قد يوؤدي اإىل 
تهديــد قطــاع البرتوكيماويــات باأخطار 
غــر حمــدودة، يف حني باتــت اخليارات 
القائــم  املتاحــة للخــروج مــن الو�ســع 
غــر متوافــرة كمــًا ونوعــًا، خ�سو�ســًا 
اإذا ا�ستمــر ال�سعــف الذي ت�سجلــه اأ�سواق 
الطاقــة العاملية ملا حتملــه من تاأثرات 
�سلبية على اقت�ســادات املنتجني وخطط 
يف  وال�ستثماريــة«.  التنمويــة  الإنفــاق 
املقابــل، »تراوحــت نتائــج الأداء للربــع 
الثــاين مقارنــة بالربع الأول مــن ال�سنة، 
بــني انخفا�ــض يف اخل�سائــر املرتاكمــة 
وارتفــاع يف الأرباح، وبني ت�سجيل مزيد 
من اخل�سائر، اإذ يعــود انخفا�ض اخل�سائر 
لــدى عــدد مــن ال�ــرشكات خــال الربــع 
الثاين مقارنــة بالنتائــج املحققة خال 
الربــع الأول من ال�سنــة، اإىل حت�سن الأداء 
الت�سغيلي، ولكونها جــاءت اأكرث اإيجابية 
على اأ�سا�ض �سنوي، يف حني يعود ت�سجيل 
عدد من ال�ــرشكات ارتفاعــًا يف اأرباحها 
املبيعــات،  حجــم  يف  الزيــادة  نتيجــة 

بع�ــض  بيــع  اأ�سعــار  متو�ســط  وحت�ســن 
املنتجات، يف حني �سغط تراجع عائدات 
ال�ستثمارات على نتائــج الأداء النهائية 
لــدى عدد مــن ال�ــرشكات يف ال�سعودية«. 
واأ�ســاف اأن »ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 
ب�ســكل عام، ف�سًا عــن تكاليف التمويل، 
تدفــع نحــو ت�سجيــل مزيــد مــن النتائــج 
ال�سلبيــة، اإذ اإن بع�ــض ال�ــرشكات �سجــل 
نتائــج اأداء �سلبية وانخفا�سًا يف الأرباح 
الربعيــة نتيجة انخفا�ــض متو�سط اأ�سعار 
بيــع املنتجات وزيادة تكاليف املبيعات 
وانخفا�ــض الإنتــاج والكميــات املباعة، 
ب�سبــب اأعمال ال�سيانــة الدورية وارتفاع 
تكاليــف بع�ــض املــواد امل�ستخدمــة يف 
الإنتــاج«. واختتمــت »الهــال« تقريرها 
البرتوكيماويــات  »قطــاع  اأن  بتاأكيــد 
ال�سعــودي، بات يتمتــع بكفاءة عالية يف 
التعامل مع تقلبات اأ�سواق النفط والطاقة 
العامليــة، واأ�سحى اأكرث معرفــة باأ�سواق 
ال�ستهاك واملناف�سة، نتيجة ال�سغوطات 
وتخطاهــا،  واجههــا  التــي  والعقبــات 
مــا منحــه هوام�ــض اإ�سافيــة للمقاومــة 
واحلفــاظ علــى الأداء الت�سغيلــي موجبــًا 
على اأ�سا�ض �سنوي«. ولفتت ال�رشكة النظر 
اإىل اأهم الأحــداث يف قطاع النفط والغاز 
خــال الأ�سبــوع يف منطقــة اخلليــج، اإذ 
اأظهــرت نتائج اأعمال �رشكــة »دانة غاز« 
الإماراتيــة، قفزة يف اأربــاح الربع الثاين 
من ال�سنــة بلغت 71 يف املئة مع ارتفاع 
اأ�سعار الطاقــة وخف�ض ال�رشكــة الإنفاق 
بيــان  يف  ال�رشكــة  واأكــدت  الراأ�سمــايل. 
اأنهــا حققــت �ســايف ربــح مقــداره 12 
مليــون دولر يف ثاثــة اأ�سهــر حتى 30 
حزيــران )يونيو( مقارنــة باأرباح بقيمة 
�سبعــة مايــني دولر يف املدة ذاتها قبل 
�سنة. واأعلنــت »اأبوظبي الوطنية للطاقة« 
)يوليــو(  متــوز  يف  النفــط  اإنتــاج  بــدء 
املا�ســي، من حقــل »اأترو�ــض« يف اإقليم 
كرد�ستــان العــراق. وتوقعــت اأن »ترتفع 
القــدرة الإنتاجيــة للحقل لت�ســل اإىل 30 
األف برميل يوميًا خــال ال�سنة احلالية«. 
واأفادت ال�رشكة عــن عملياتها الت�سغيلية 
يف الن�سف الأول من ال�سنة، باأن »كميات 
الإنتــاج انخف�ســت 11 يف املئة مقارنة 

بالن�سف الأول من العام املا�سي«.
اأمــا يف الكويــت، فاأكــدت »�رشكــة نفــط 
الكويــت« اأنهــا بــداأت احلقــن الكيمــاوي 
خامــات  ل�ستخــراج  نفطــي  مكمــن  يف 
نفــط ثقيلة يف اأول عمليــة من نوعها يف 
ال�ــرشق الأو�ســط«. واأ�سافــت يف بيان اأن 
»امل�ــرشوع امُلنفذ يف �سمــال البلد يهدف 
اإىل تعزيــز الحتياطــات النفطيــة لدولــة 
الكويــت يف اإطــار اأهــداف طموحــة«. اإىل 
ذلــك، ك�سفــت »اأرامكــو ال�سعوديــة« عــن 
ارتفــاع اإنتــاج »حقل ال�سيبــة« من النفط 

والغاز الطبيعي.

خف�ست م�رش الر�سوم على ال�سفن بهدف 
جذبهــا اإىل املوانــئ امل�رشيــة، وفقــًا ملــا 
اأعلنه رئي�ض »هيئة قنــاة ال�سوي�ض« و »الهيئة 
مهــاب  ال�سوي�ــض«  قنــاة  لتنميــة  القت�ساديــة 
ممي�ــض، م�سراً اإىل اأن »قناة ال�سوي�ض جاهزة لعبور 
ال�سفن العماقة، وقناة ال�سوي�ض اجلديدة دعمت ذلك«.
واأ�ســاف خــال املوؤمتــر ال�سحــايف لإعــان الفاتورة 
املوحــدة باملوانــئ، اأن »اخلفو�ســات لل�سفــن ت�ســل اإىل 
50 يف املئــة«، لفتــًا النتبــاه اإىل اأن »ال�سفــن التي حتمل 
اأقــل من 200 حاوية غر م�سمولة بقــرار اخلفو�سات«. وت�سل 
اخلفو�ســات اإىل 10 يف املئــة لل�سفــن التي حتمل مــن 200 اإىل 
500 حاويــة، و15 يف املئــة لل�سفــن التي حتمــل اأقل من 1000 
حاوية، و20 يف املئة لل�سفن التي حتمل اأقل من 2000 حاوية، و25 
يف املئــة لتلك التي حتمل اأقل مــن 3000 حاوية، و45 يف املئة لل�سفن 
التــي حتمل اأقــل من 3333 حاويــة، وت�سل اإىل 50 يف املئــة لل�سفن التي 

حتمل اأكرث من 3333 حاوية.
وقــال اإن »الهيئــة القت�ساديــة لتنمية قنــاة ال�سوي�ض مكلفة بجــذب ال�سفن اإىل 
املوانئ امل�رشية، وحل امل�سكات التي تواجه النقل البحري«، م�سيفًا اأنه اجتمع 

مع الغرف املاحية و�رشكات املاحة لبحث مطالبها.
واأكــد ممي�ض اأن »منــح اخلفو�سات ياأتي بهدف جذب ال�سفــن اإىل املوانئ وزيادة 
اأعــداد احلاويات املتداولــة و�سفن الرتانزيــت، وت�سجيع امل�ستثمريــن على اإقامة 
ن�ساطــات يف املوانــئ امل�رشية«. ولفــت النتباه اإىل اأن »تطبيــق القرار كمرحلة 
اأوىل �سيتــم علــى موانــئ الهيئــة القت�ساديــة لتنميــة قنــاة ال�سوي�ــض يف �رشق 
بور�سعيد وغربها وال�سخنة والطور«، م�سراً اإىل اأن »خف�ض الر�سوم ل يعني تقليل 

م�ستوى اخلدمة«.
مــن جهة اأخرى، ت�ست�سيف مدينة �رشم ال�سيــخ الأ�سبوع املقبل فعاليات املوؤمتر 
الــوزاري الإقليمــي لأمن الطران املدين باأفريقيا وال�ــرشق الأو�سط بالتعاون مع 
املنظمــة الدوليــة للطــران املدين )اإيكاو( مــن 22 اإىل 24 اجلــاري حتت عنوان 

.»GASEP اخلطة العاملية لأمن الطران«
وي�ســارك يف املوؤمتــر رئي�ض املنظمة الدوليــة للطران املدين بينــارد اليو وعدد 
كبــر مــن وزراء النقــل والطــران يف اأفريقيا وال�ــرشق الأو�سط وممثلــي �سلطات 
الطــران العربية والأفريقية، وممثلي منظمات الطران املدين الدويل وخرباء يف 

جمال اأمن الطران.
ويعقــد املوؤمتــر على مدار 3 اأيام متتالية من خــال جل�سات عدة يناق�ض خالها 
الكثر من الق�سايا املهمة، خ�سو�سًا نتائج اأعمال الدورة 39 للجمعية العمومية 
لـ »اإيكاو«، وتطوير املجال الأمني لقطاع الطران والتحديات العاملية والأخطار 
التــي يتعر�ــض لها قطاع الطران املــدين، واحلاجات الأمنيــة وا�ستخدام و�سائل 

تكنولوجية عالية يف جمال املراقبة.

فر�ســت ال�سني قيوداً م�سددة جديدة ت�ستهدف ا�ستثمارات ال�رشكات ال�سينية يف 
اخلارج، اذ منعتها من العمل يف عدد كبر من القطاعات، مثل النوادي الريا�سية 

والفنادق ودور ال�سينما والعقارات والرتفيه.
وبعدمــا �سجعت ملدة طويلة عمليات ال�رشاء التي تقوم بها �رشكاتها يف اخلارج، 
غــرت بكني فجــاأة خطابها يف نهايــة 2016، حمذرة من عمليــات ال�ستحواذ 

»غر العقانية«.
واأعلنــت احلكومــة ال�سينيــة يف توجيــه اجلمعــة املا�ســي اأن »ال�ستثمارات يف 
اخلــارج التــي ل تن�سجم مــع الدبلوما�سية ال�سينيــة للتنمية ال�سلميــة، والتعاون 
ذي املنفعة املتبادلة وتنظيم القت�ساد الكلي، �ستخ�سع لقيود«، م�سرة اإىل اأنها 

تريد »تفادي املخاطر«.
واأ�سافــت احلكومة ال�سينيــة اأن ال�رشكات ال�سينية لــن ت�ستطيع من جهة اأخرى 
القيــام مبزيد من ال�ستثمارات يف البلدان اأو املناطــق التي ت�سهد حروبًا، اأو تلك 

التي ل تقيم عاقات دبلوما�سية مع ال�سني.
ومينــع التوجيــه اأي�ســًا ال�ستثمــارات التــي ميكن اأن ت�ســيء اإىل م�سالــح الباد 
واأمنهــا. واأ�ســار خ�سو�ســًا اإىل انتــاج املعــدات والتكنولوجيــا الع�سكريــة »غر 

امل�سموح بها« والأفام الباحية واألعاب القمار.
وياأتــي هــذا العان بعد دخــول رجل العمــال ال�سيني غاو جي�سينــغ يف راأ�ض 
مــال نادي ثاوثمبتــون النكليزي لكرة القــدم. وتقول ال�سحافــة الربيطانية اأن 

مؤشر )تداول( السعودي يحافظ على اتجاهه التصاعدي  

حافظ املوؤ�رش العام لـ »�سوق املال ال�سعودي« )تداول( 
الأ�سبــوع املا�ســي، علــى اجتاهــه  خــال تعامــات 
الت�ساعــدي لاأ�سبوع الثــاين على التــوايل، على الرغم 

من هبوط اأ�سعار 52 يف املئة من الأ�سهم املدرجة.
وتراجعــت ال�سيولة املتداولة وعــدد ال�سفقات املنفذة، 
لينهي املوؤ�رش تعامات الأ�سبوع املا�سي عند م�ستوى 
7179.34 نقطــة يف مقابــل 7164.64 نقطة ليوم 
اخلمي�ض من الأ�سبوع ال�سابق، بزيادة مقدارها 14.70 
نقطة ن�سبتها 0.21 يف املئة. وتقل�ست خ�سائر املوؤ�رش 
منــذ مطلع ال�سنة اإىل 31 نقطة ن�سبتها 0.43 يف املئة 

بعد الزيادة الأخرة.
وتراجعــت ال�سيولــة املتداولــة بن�سبــة 5 يف املئــة اإىل 

14.8 بليون ريال )4 بايني دولر( يف مقابل 15.6 
بليون ريال )4.2 بليــون دولر( لاأ�سبوع ال�سابق، يف 
حــني تراجع عــدد ال�سفقات املنفــذة بن�سبة 1.54 يف 
املئة اإىل 486 األف �سفقة يف مقابل 494 األف �سفقة، 
بينما تراجعت الكميــة املتداولة اإىل 777 مليون �سهم 
يف مقابــل 728 مليون �سهم لاأ�سبــوع ال�سابق بن�سبة 
ارتفــاع 7 يف املئــة، ارتفع معها متو�ســط ال�سفقة اإىل 

8.4 يف املئة. 1598 �سهمًا بن�سبة ارتفاع 
و�سهــدت جل�ســات الأ�سبــوع املا�ســي التــداول با�سهم 
174 �رشكــة، ارتفعــت اأ�سعار اأ�سهــم 82 منها، بينما 
تراجعــت اأ�سهــم 91 �رشكــة. وا�ستقر �سهم »بــوان« عند 
17.07 ريال، لرتتفع القيمة ال�سوقية لاأ�سهم املدرجة 
اإىل 1.698 تريليون ريال )453 بليون دولر( بزيادة 

ن�سبتها 0.21 يف املئة.

ويف نهايــة تعامات الأ�سبــوع املا�ســي، ت�سدر �سهم 
»اأمانــة للتاأمــني« قائمة الأ�سهــم الرابحــة يف ال�سوق، 
بعد ارتفاع �سعره بن�سبة 24.77 يف املئة اإىل 23.32 
ريــال، من تداول 16 مليون �سهم، تاه »اجلزيرة ريت« 
ال�ساعــد اإىل 20.30 ريال بن�سبــة �سعود 10.33 يف 

املئة.
وتكبد �سهم »ميدغلف للتاأمني« اأكرب خ�سارة يف ال�سوق 
لاأ�سبــوع الثــاين ن�سبتهــا 15.86 يف املئــة، هبوطــًا 
اإىل 12.84 مــن تداول 5.53 مليــون �سهم، تاه �سهم 
»ال�سعــودي- الأملاين« املنخف�ــض بن�سبة 14.97 يف 
املئة اإىل 65.11 ريال. ووا�سل �سهم »الإمناء« ت�سدره 
الأ�سهم جلهة ال�سيولة والكمية املتداولة منه التي بلغت 
14.3 يف املئة من الكمية  111 مليون �سهم ن�سبتها 
املتداولــة يف ال�سوق، بلغــت قيمتها 1.82 بليون ريال 

ن�سبتهــا 12.25 يف املئــة، ارتفــع �سعــره خالها اإىل 
0.37 يف املئة. 16.41 ريال بن�سبة ارتفاع 

وحل �سهم »�سابك« يف املرتبة الثانية ب�سيولة متداولة 
بلغــت 1.26 بليــون ريــال �سكلــت 8.53 يف املئة من 
ال�سيولــة املتداولــة يف ال�ســوق، جاءت من تــداول 13 
مليــون �سهــم ن�سبتهــا 1.66 يف املئة، هبطــت ب�سعره 

بن�سبة 0.16 يف املئة اإىل 98.06 ريال.
وجاء �سهــم »الراجحي« ثالثًا جلهــة ال�سيولة املتداولة 
لاأ�سبــوع الرابع على التوايل بعد تــداول اأ�سهم قيمتها 
782 مليــون ريال ن�سبتهــا 5.3 يف املئة، من تداول 
12.4 مليــون �سهــم ن�سبتهــا 1.60 يف املئــة، ارتفع 
�سعــره خالها اإىل 63.52 ريــال بن�سبة ارتفاع 0.28 

يف املئة.
اإىل ذلــك، وافقت »هيئة �ســوق املال« اخلمي�ض املا�سي 

»تخزيــن«  ب�رشكــة  اخلا�ســة  الإ�ســدار  ن�ــرشة  علــى 
للخدمــات امل�سانــدة وطــرح 2.08 مليــون �سهم متثل 
35 يف املئــة من اأ�سهمها لغر�ــض الإدراج يف ال�سوق 
املوازيــة، ف�ســًا عــن موافقتهــا علــى ن�ــرشة الإ�سدار 
اخلا�ســة ب�رشكة »املخــازن العمومية« وطرح 1.286 
مليــون �سهم متثــل 30 يف املئــة من اأ�سهمهــا لغر�ض 

الإدراج يف ال�سوق املوازية.
و�سيقت�رش الطرحان علــى فئات امل�ستثمرين املوؤهلني 
املن�سو�ــض عليهــم يف قواعــد الت�سجيــل والإدراج يف 
ال�سوق املوازية، و�ستعلن ن�رشة الإ�سدار قبل وقٍت كاٍف 
من موعد بداية الطرح.واأعلنت الهيئة الثاثاء املا�سي، 
�ســدور قرار من جلنة ال�ستئناف يف منازعات الأوراق 
املاليــة يف الدعــوى املقامة مــن النيابــة العامة �سد 
حممــد بن مبارك بن حمدان املطري )واملحالة عليها 

مــن هيئة ال�ســوق املاليــة(، واأدانت املذكــور مبخالفة 
املــادة الـــ49 من نظــام ال�ســوق، واملــادة الثانية من 
�سلوكيات ال�سوق، عند تداوله اأ�سهم »ثمار«، خال املدة 
مــن مطلــع اأيار )مايــو( 2014 اإىل 5 اأيــار 2014، اإذ 
�سكلت هذه الت�رشفــات واملمار�سات تاعبًا واحتياًل، 
واأوجــدت انطباعــًا م�سلًا وغر �سحيــح ب�ساأن الورقة 

املالية لل�رشكة امل�سار اإليها.
وت�سّمــن قــرار جلنــة ال�ستئناف عــدداً مــن العقوبات 
بحقــه، وذلك وفق التف�سيــل الآتي: فر�ض غرامة مالية 
عليــه مقدارهــا 40 األــف ريــال، واإلزامــه بدفــع مبلغ 
183.4 األــف ريال اإىل ح�ســاب الهيئة نظر املكا�سب 
غــر امل�رشوعــة املحققة علــى حمفظتــه ال�ستثمارية، 
ومنعه من التداول �ــرشاًء لأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف 
ال�سوق حل�سابه اأو بالوكالة عن الغر ملدة ثاثة اأ�سهر.

 التباطؤ في اإلقبال على شراء الشقق في لبنان يجمد 
مساحات قيمتها 3 باليين دوالر 

جّمــد التباطــوؤ يف الإقبــال على �ــرشاء ال�سقــق يف لبنــان وعلى مدى 
ال�سنوات ال�سبع الأخرة، م�ساحات مبنية بلغت نحو مليون مرت مربع، 
تفــوق قيمتهــا 3 بايــني دولر، وفقًا لتقديــرات ك�سف عنهــا رئي�ض 
�رشكة »رامكو« لا�ست�سارات العقارية رجا مكارم يف حديث  �سحفي.
و�سّبب هذا »الرتاكم الكبر« وفقًا لتو�سيف مكارم، الظروف ال�سيا�سية 
والأمنيــة التي غلبــت على هذه املرحلــة، وُترجمــت تداعياتها تردداً 
وتريثــًا لــدى املواطن الراغــب يف متّلك عقــار. ويف راأي خــرباء فاإن 
املنــاخ الذي يعــاود حتريك ال�سوق، ل يزال يتطّلــب مزيداً من احلوافز 
امل�سجعــة املت�سلة بالو�سع ال�سيا�سي على الرغــم من بع�ض التح�سن 
فيــه وعودة عمل املوؤ�س�ســات، واأخرى تتعلق بخف�ــض كلفة ال�رشائب 
علــى القطاع العقاري �سواء بالن�سبة اإىل املطــور العقاري اأو املواطن 

الذي يرغب بال�رشاء.
ولفت مكارم النتباه اإىل »تراكم كبر يف عدد ال�سقق غر امُلباعة منذ 
عــام 2010 وحتى الآن، اإذ بعدما كان املطّور العقاري يبيع 80 يف 
املئــة من عدد ال�سقق قبل اإجناز البناء، تراجعــت هذه الن�سبة تدريجًا 
�سنــة بعد اأخــرى لت�ســل اإىل 50 يف املئة، بحيث بات عــدد الوحدات 
غــر املباعة ي�سكل ن�سبــة 60 يف املئة، ما اأف�سى اإىل ت�سخم يف عدد 

ال�سقق ب�سبب انعدام الطلب«.
ويف عمليــة ح�سابيــة افرت�سهــا مــكارم حلجــم امل�ساحــات املبنيــة 
املرتاكمة غر امُلباعة، »وترتاوح ما بني 125 األف مرت مربع و150 
األفــًا �سنويــًا على مــدى ال�سنوات ال�سبــع الأخرة اأي نحــو مليون مرت 
مربــع، ب�سعر يبداأ من 3 اآلف دولر للمــرت املربع وما فوق«، ي�ستنتج 

اأن »قيمة هذه امل�ساحــات املجّمدة تفوق 3 بايني دولر«. 
وعّد اأن هذا املبلغ بذاته »ي�سّكل عبئًا كبراً على املطّورين 

العقاريــني، جلهــة التزاماتهــم جتــاه امل�ســارف، التي 
ت�ساوي ما بني بليون اأو بليوين دولر«. 

املطوريــن  اأن  اأو�ســح  مــا  بح�ســب  يعنــي  وهــذا 
جتــاه  القــدر  بهــذا  �سيولــة  اإىل  »يحتاجــون 

امل�سارف«. 
مــن هنا ميكن »ربــط الت�سابق بني هوؤلء على 

خف�ــض الأ�سعــار لتحقيــق اأعلــى ن�سبة بيع 
ممكنــة وب�رشعــة اأكــرب«. لذا اأكــد اأن »هذه 

املرحلــة هي الأف�سل لل�ــرشاء خ�سو�سًا 
للراغبني يف متّلك منزل«.

الأ�سعــار  اأن  مــكارم  يخــِف  ومل 
»تراجعت بن�سبــة تراوحت ما بني 

25 و35 يف املئة، وباملتو�سط 
مــدى  علــى  املئــة  يف   30

ال�سنــوات ال�سبــع الأخــرة«، 
ذلــك  اأن  اإىل  م�ســراً 

»ين�سحب على كل فئات 
الفخــم  مــن  ال�سقــق 

واملتو�سط وال�سغر، 
وهــي الن�سبة التي 

املطور  يقررهــا 
كي يتمّكن من 

ال�سقة«.  بيع 
ا  عــز و

مــكارم الركود يف املبيعات العقاريــة اإىل اأ�سباب كثرة، يتمثل اأولها 
بـــ »غمو�ض م�ستقبل دول املنطقة«. اإذ �ســدد على اأن »ا�ستعادة حركة 
البيــع ن�ساطهــا مرهونــة بتوقــف احلــرب يف �سوريــة، التــي تنعك�ض 
تداعياتهــا علــى لبنان خ�سو�ســًا يف ال�سق الأمنــي املتمثل مبحاربة 
الإرهــاب يف جــرود البقــاع، اإل اإذا ارتفعــت اأ�سعار النفط جمــدداً اإىل 
مئــة دولر للربميل، ما ي�ساهم يف اإعادة حتريك الطلب من اللبنانيني 
املغرتبــني والعاملني يف اخلارج، بعدما تاأثرت مداخيلهم بانخفا�ض 
الأ�سعار، خ�سو�سًا اأن اأغلبهم يعملون يف دول تعتمد اقت�ساداتها على 
اإيرادات النفط«، مو�سحًا اأن هذا ال�سبب هو »الثاين يف ترتيب العوامل 

املوؤثرة والأهم«.
وذّكــر باأن اللبنانيــني املقيمني )60 يف املئــة( واملغرتبني )40 يف 
املئة( »�سكلوا منذ عام 2006 الركيزة يف مبيعات ال�سقق بعد انكفاء 
اخلليجيــني منذ عام 2006 عن ال�ستثمــار، لي�سكل ال�سبب الثالث يف 
هــذا الركــود«، من دون اأن يغفــل وجود »�سبب �سيا�ســي داخلي يتمثل 
بطبيعــة العاقــات بني »حــزب اهلل« وهذه الــدول، ب�ســكل اأف�سى اإىل 

اإثارة خماوف لدى امل�ستثمرين اخلليجيني«.
اأمــا العامل الرابــع وفقًا ملا اأعلن مــكارم، فهو »املناف�ســة التي توؤثر 
يف القطــاع من دول جماورة مثــل قرب�ض وتركيــا واليونان وبع�ض 
الــدول الأوروبيــة، التي حت�ّض على ال�ستثمار لديهــا مبنح اإقامات اأو 
جن�سيــات«، يف وقت »ل ي�سعى لبنــان اإىل تاأمني اأي حافز ل�ستقطاب 
هــوؤلء«. اأما العامل اخلام�ض، فهو وفقــًا ملكارم فيتمثل بـ »ال�رشائب 
علــى الرَخ�ض واملعامــات العقارية ف�سًا عــن البروقراطية القاتلة 
التي تهّرب امل�ستثمــر«، عاداً يف هذا املجال اأن »ال�رشائب كثرة كما 

اأن ال�رشيبة على ال�رشاء البالغة 5.8 يف املئة مرتفعة«.
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