
أعمال8
أسواق سيارات

منتجات

»مرسيدس«... األولى في المركبات التجارية
ت.  شـــــــــركـــــــــة  حـــــــافـــــــظـــــــت 

وكــــاء  وأوالده،  غــــرغــــور 

مــرســيــدس-بــنــز فــي لبنان 

على املــرتــبــة األولـــى ضمن 
في  التجارية  املركبات  فئة 
اللبنانية من خال  السوق 
تــســجــيــلــهــا رقـــمـــا قــيــاســيــا 
جـــديـــدًا فـــي املــبــيــعــات لــعــام 

 .2017
في املناسبة قال، مدير عام مرسيدس-بنز وسمارت في شركة ت. غرغور وأوالده 
سيزار عون: »نوّد أن نشكر زبائننا الكرام لثقتهم ووالئهم تجاه شركتنا، كما نوّد 
أن نشكر فريقنا الذي لطاملا دعم نجاح شركتنا وازدهارها املتواصل بفضل مهاراته 
وفير، 

ّ
وة، والّسامة، والت

ّ
وحرفيته«. وأضاف: »تشتهر شاحنات مرسيدس-بنز بالق

كما وتشهد طلبا متزايدًا في لبنان«. 

»هيونداي«... قيادة ذاتية متطورة في 2018
أعلن رئيس عمليات هيونداي في منطقة إفريقيا والشرق األوســط مايك سونغ أن 
عام 2018 سوف يشهد التحول إلى املستوى الثاني من القيادة الذاتية، معتبرًا أنها 
اآللية دورها  اليدين«، وفيها تلعب األنظمة  ستكون »قيادة ذاتية من دون استخدام 
بالتحكم الكامل بالسيارة، بما يشمل التسارع والكبح والتوجيه، مؤكدًا أن السائقني 
سيظلون بحاجة إلى االنتباه في جميع األوقات، إذ يجب أن يكونوا مستعدين لتولي 
بــأمــان مع  التعامل  قـــادرة على  السيارة ســوف تكون  الــضــرورة، ولكن  القيادة عند 

مجموعة واسعة من الحاالت دون أي تدخل من السائق.
وفــي هــذا الــســيــاق كشف ســونــغ أن هــيــونــداي ستقدم املــســتــوى الــثــانــي مــن القيادة 
 )HDA2( 2 الطرق السريعة القيادة على  الذاتية خال 2018 بنظام املساعدة على 
النظام  الــحــّد األدنـــى. وســوف يتحكم  إلــى  إلــى تقليل تدخل السائقني  والـــذي يهدف 
HDA2 بسرعة السيارة ويبقيها في املسرب في ظروف القيادة على الطرق السريعة، 
وكذلك االنتقال إلى تقاطعات الطرق، ودخول مفترقات الطرق، واالندماج في الطريق 
 على السائقني برغم ذلك إعام السائقني اآلخرين بانتقالهم 

ّ
الرئيسية تلقائيا، ويظل

بني الشوارع واملسارب عبر استخدام الغمازات.
 واضحا إلى أنظمة الحركة الكهربائية في العديد من األسواق 

ً
كذلك توقع سونغ انتقاال

داخل املنطقة مؤكدًا أن هيونداي ستسعى وفق استراتيجيتها الحالية إلى توسعة 
تشكيلة سياراتها الكهربائية لتبلغ 38 طرازًا بحلول عام 2025.

ناقل حركة مزدوج في »ميني كوبر«
تعمد شركة السيارات البريطانية 
العريقة  "ميني" على إبراز الطابع 
الحالية في  لــطــرازاتــهــا  الــريــاضــي 
الــقــطــاع الــصــغــيــر مـــع نـــوع جــديــد 
من نقل وتغيير الحركة. ويتجلى 
للغاية  سريعة  تغييرات  فــي  ذلــك 
ــي الـــــــتـــــــروس، ودرجـــــــــــة عـــالـــيـــة  ــ فــ
مـــن الـــراحـــة والـــكـــفـــاءة املــثــلــى في 
الــتــبــديــات والــتــي هــي تعبير عن 
فوائد ناقل الحركة األوتوماتيكي 
Steptronic ذي السرعات السبع 

مع ناقل الحركة املزدوج، واملتاح في سيارات ميني ذات الثاثة أبواب، وميني ذات الخمسة 
أبواب وميني املكشوفة السقف. ويتم تزويده باالقتران مع أنواع مختارة من املحركات 
وكبديل من ناقل الحركة اليدوي القياسي الذي يتضمن ست سرعات. يوفر ناقل الحركة 
املزدوج الجديد ديناميات تبديل رائعة تعمل على تعزيز متعة القيادة في حني أنه يشمل 

في نفس الوقت جميع ميزات الراحة التي يؤمنها ناقل الحركة األوتوماتيكي.

تلفازات LG... ذكية اصطناعيًا
جـــي  "إل  شــــــــركــــــــة  كـــــشـــــفـــــت 
ــكــــس" مـــــؤخـــــرًا عــن  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــ إل
تــصــمــيــم أجـــهـــزة تــلــفــازهــا الــتــي 
ــتــي  وال  ،ThinQ عـــامـــة  تــحــمــل 
ــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــال تـــمـــتـــاز بــ
ــهــــزة أمــــــازون  بـــالـــتـــوافـــق مــــع أجــ
ألــيــكــســا املــخــتــلــفــة، األمـــــر الـــذي 
ــلــمــســتــخــدمــني الــتــحــكــم  يـــتـــيـــح ل
بأجهزة التلفاز عن طريق إعطاء 
التلفاز  أليكسا املوجودة لديهم. ويستطيع مشاهدو  أوامــر صوتية ألجهزة أمــازون 
التلفاز  بالعديد من وظائف  التحكم  املختلفة،  أليكسا  أمــازون  ومــن خــال منصات 
إلى  باإلضافة  السريع،  التقديم  وميزة  وإيقافه،  املحتوى  وبــدء  كالصوت،  املختلفة 

اختيار القنوات والبحث عن املحتوى.

»الكالسترز«...
موضة المستقبل للمطاعم في لبنان؟

رضا صوايا

»كالسترز« موضة املستقبل  هل تكون الـ
التي ستطبع قطاع املطاعم في لبنان؟ 
ــؤال بـــات حـــاضـــرًا بـــقـــوة. الـــفـــورة في  ســ
مثل هذه املجمعات التي تتكاثر بشكل 
متسارع على مجمل الخارطة اللبنانية، 
األعــوام  النمو في  أن تواصل  واملتوقع 
املقبلة، تشي بصوابية هذا الــرأي. لكن 
خلف الكواليس مؤشرات أكثر واقعية 
كفيلة بأن تقلل من الصورة املتفائلة في 

األذهان. 

نشأتها

»كالسترز« تعبير  في السياق العام، الـ
عــن النمط االســتــهــالكــي الــســائــد حول 
الـــعـــالـــم، وبــخــاصــة فـــي املــــدن الــعــربــيــة 
ــز  ــراكــ ــرة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت املــ ــ ــــاصـ ــعـ ــ املـ
األساسي  املقصد  )املـــوالت(  التجارية 
ــــوقـــــن. طــبــعــا  ــــسـ ــتـ ــ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــن واملـ
ــــروط خــاصــة  »كـــالســـتـــر« املــطــاعــم شـ لــــ
لــلــنــجــاح. لــكــن ثــقــافــة تجميع خــدمــات 
معّينة في مكان واحد أصبحت مكرّسة 
بشكل قوي في مجتمعاتنا، حتى بات 
اتخذت  ولــو  ــــ  »التجميع«  فكرة  تطور 
ــــ منطقيا ومتآلفا مع  أشكااًل مختلفة 
»حــركــة الــتــاريــخ«. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
الــنــشــاطــات الــخــارجــيــة الــتــي تتمحور 
حول األغذية واملشروبات تعتبر عامل 
الــعــربــيــة  املــنــطــقــة  فــــي  الـــتـــرفـــيـــه األول 
ولــبــنــان، وبــالــتــالــي فـــإن أي ابــتــكــار أو 
تحديث في هذا املجال ال يعّد خارجا 
مــــا ســبــق  املـــــألـــــوف. وإذا ربـــطـــنـــا  عــــن 
بــالــوضــع الــلــبــنــانــي الـــعـــام، خصوصا 
ــــى إلطـــالق  أن املـــحـــاولـــة الـــجـــدّيـــة األولــ
»كالستر« في لبنان تعود إلى تجربة 
ــواي« فــي وســط بيروت  »شـــارع أوروغــ
بــأن مثل  االستنتاج  عــام 2011، يمكن 
هــذه املشاريع وجــدت أيضا في لبنان 
لتخلق جــوًا مــن الــتــعــاون بــن املطاعم 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــتــي كــانــت ســائــدة 
ــو مـــا شــجــع عــلــى تــنــامــي  حــيــنــهــا، وهــ
هذه الظاهرة في مناطق أخرى الحقا، 
بخاصة فــي ضبيه، فــي ظــل األوضـــاع 
تلقي  كانت  التي  واألمنية  السياسية 

بظاللها على العاصمة. 
لــلــواقــع الــعــقــاري أيــضــا دور مــؤثــر في 
بروز هذه املشاريع ونموها. املدير في 
شركة Hodema لالستشارات في مجال 
العقارات واملبيع بالتجزئة والضيافة 
نـــاجـــي مـــرقـــص يــعــتــبــر، مـــن جـــهـــة، أن 
لبنان  الــذي يشهده  الــعــقــاري  الجمود 
»كالسترز« بحكم  الـ ساعد على تطور 

أن املطورين العقارين »يفضلون عدم 
الـــدخـــول فـــي مــشــاريــع فـــي ظـــل تــراجــع 
حـــركـــة املـــبـــيـــع والـــــشـــــراء واالســـتـــفـــادة 
ــا مـــن خــالل  مـــن األراضـــــي املـــتـــوافـــرة إمـ
اســتــخــدامــهــا كـــمـــواقـــف لــلــســيــارات أو 
استثمارها من خالل مشاريع سياحية 

كالكالسترز«. 
فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى كـــل مـــن ربــيــع ســابــا 
ــان  ــكــ ــريــ ـــمــــــا شــ ومـــــــــــــــروان أيـــــــــــــوب، وهـــ

 Venture Group لـــشـــركـــة  مــــؤّســــســــان 
»كــالســتــرز« في  الــعــامــلــة فــي مــجــال الـــ
 من الـ

ً
لبنان واملنطقة، والتي طّورت كال

 The Villageفي الحازمية و  Backyard
 ،Uruguay Street ـــ  ــ الـ و  الــضــبــيــه  فــــي 
وأخيرًا مشروع Restos St Nicolas في 
األشرفية، أن »نشاط الشركة األساسي 
هـــو تــطــويــر الـــعـــقـــارات الـــتـــي ال يملك 
أصـــحـــابـــهـــا نـــيـــة لــتــطــويــرهــا وبــيــعــهــا 
ــفــــاظ بــمــلــكــيــتــهــا.  ــتــ ويــــرغــــبــــون بــــاالحــ
بــالــتــالــي، عملنا يــقــوم عــلــى مــنــح هــذه 
العقارات قيمة اقتصادية واستثمارية، 

وجعلها مصدرًا للدخل«. 
عامل آخر مهم ساعد في بروز مفهوم 
»كـــالســـتـــرز« هـــو »الـــالمـــركـــزيـــة« في  الــــ
مجال املطاعم بحسب مرقص. فبعدما 
ــــي مـــنـــاطـــق مــعــّيــنــة  ــــاضـ ــــي املـ ــانــــت فـ كــ
»تــحــتــكــر« أو تــســتــحــوذ عــلــى الــقــســم 
املـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات  األكـــبـــر مـــن رواد 
واملالهي، برزت مناطق أخرى نجحت 
فـــي اســتــقــطــاب الـــنـــاس ألســـبـــاب عــدة 
مــنــهــا، مــا هــو مــرتــبــط بــزحــمــة الــســيــر، 
من  العديد  تفضيل  مع  األمني  ومنها 
املواطنن التنقل ضمن مناطقهم فقط، 
بحيث أصبح »املشروع هو من يقصد 

الناس«. 

كيف تطلق »كالستر«؟

بــاملــعــنــى املــبــســط والــهــنــدســي البحت، 
املساحات  وتأجير  مجّمع  بناء  يكفي 

املـــــــوجـــــــودة ملــــطــــاعــــم وحــــــانــــــات حــتــى 
يـــكـــون لــديــنــا »كـــالســـتـــر«. والــــواقــــع أن 
الـــعـــديـــد مـــن املـــشـــاريـــع وقـــعـــت فـــي فخ 
هــــذا الــتــبــســيــط، فــإمــا فــشــلــت وأغــلــقــت 
أبوابها أو اضطرت إلى إعادة التفكير 
بــاالســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يــفــتــرض بها 
اتباعها وتغيير خططها مع ما يعنيه 

هذا من كلفة إضافية. 
الخطوة األولى تتمثل باختيار املوقع 
املناسب. وفقا لسابا وأيوب »ال تصلح 
كل منطقة بالضرورة إلنشاء كالستر. 
يجب  الــواحــدة،  املنطقة  وحتى ضمن 
لبنان  ففي  وآخـــر.  بــن موقع  التفريق 
كما في املنطقة العربية، توجد أبعاد 
ديـــنـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ال تــــــزال تــفــرض 
، ال تحبذ 

ً
نفسها. بعض املناطق، مثال

السهر،  وأماكن  الكحولية  املشروبات 
ــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى لـــأراجـــيـــل  فــيــمــا فــ
أهـــمـــيـــة كـــــبـــــرى«. واخــــتــــيــــار املــنــطــقــة 
واملــــوقــــع، يـــؤثـــر أيـــضـــا عــلــى تصميم 
»كالستر« وال يمكن تجاهله إطالقا  الـ
حتى يكون املجّمع متآلفا مع محيطه، 
وهـــذا مــا يظهر على سبيل املــثــال في 
فــي   Restos St Nicolas »كـــالســـتـــر« 
منزل  في  أقيم  الــذي  األشرفية  منطقة 
ــى عـــام  ــ ــاريــــخ بـــنـــائـــه إلـ قـــديـــم يـــعـــود تــ
»كالستر« الفتة  1880. حتى تسمية الـ
واخـــتـــيـــرت بــعــنــايــة لــتــكــون انــعــكــاســا 
على  الــغــالــبــة  الــفــرنــكــوفــونــيــة  للثقافة 

سكان املنطقة. 
ثــانــيــا، مــن الــركــائــز األســاســيــة لنجاح 
الــــســــوق  درس  هــــــو  »كـــــالســـــتـــــر«  أي 
واملستهلكن. ويشدد مؤسسو شركة 
»كالستر«  الـ أن  على   Venture Group
يــــتــــوجــــه »إلــــــــى الــــطــــبــــقــــات الـــوســـطـــى 
بشكل خاص. فاملطاعم الراقية تتمتع 
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شهد لبنان، في السنوات األخيرة، 
تنامي ظاهرة الـ»كالسترز« في 

 ،F&B مجال األغذية والمشروبات
وهي أشبه بموالت تضم عددًا من 

المطاعم والحانات في مجّمع واحد. 
الطفرة في مثل هذه المشاريع بدأت 

تطرح أسئلة متعددة حول أسبابها 
ومدى قدرة السوق اللبنانية على 

تحمل هذا الكم الكبير من المشاريع 
المتشابهة والمتجاورة في الكثير 

من األحيان، إضافة إلى مدى تأثيرها 
على قطاع المطاعم وانعكاساتها 

على المطاعم المستقلة والمنفردة، 
مشاريع »كالسترز« إضافية ستطلق في عدد كبير من المناطق في العامين المقبلينوطبعًا طريقة عملها وإدارتها

ثقافة تجميع خدمات 
معّينة في مكان واحد 

أصبحت مكرّسة بشكل 
قوي في مجتمعاتنا 
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بــخــصــوصــيــة وطــابــع مــعــّن ال تــوفــره 
الكالسترز«. رأي يتوافق مع ما يقوله 
الـــذي  لـــالســـتـــشـــارات   Hodema مـــديـــر 
يــعــطــي مــــثــــااًل مــــا حـــصـــل فــــي مــطــاعــم 
»خليج الزيتونة« عند االنطالق حيث 
ــانـــت »املـــطـــاعـــم هـــنـــالـــك فــــي الـــبـــدايـــة  كـ
ــنـــاس  ــة مــــحــــددة مــــن الـ ــئـ تـــســـتـــهـــدف فـ
ــن، لــكــنــهــا  ــوريــ ــســ ــيــ ــن املــ ــ بــمــجــمــلــهــا مـ
عــــادت لــتــضــم مــطــاعــم ومــقــاهــي تلبي 

احتياجات فئات أوسع من الناس«. 
في السياق عينه، يقول املدير التنفيذي 
في   Blueberry Square »كـــالســـتـــر«  لــــ
منطقة الــضــبــيــه طــونــي بـــيـــدروس إنــه 
»كالستر« مطاعم  الـ املهم أن يضم  من 
»مؤثرة وقوية، سواء في قدرتها على 
تأثرها  عــدم  فــي  أو  الــنــاس  استقطاب 
بسهولة بأي خضة سياسية أو أمنية 

أو اقتصادية«.

 مشاريع إضافية 

ــذا الــــنــــوع مــــن املـــشـــاريـــع  ــ »يـــســـاهـــم هــ
فــي إنــمــاء املــنــاطــق وتــنــشــيــط الــحــركــة 
ــا« بـــحـــســـب نــقــيــب  ــهــ ــيــ الــــســــيــــاحــــيــــة فــ
أصــحــاب املــطــاعــم واملــقــاهــي واملــالهــي 
طــــونــــي رامــــــــــي، »وهــــــــو مـــــا ظــــهــــر فــي 
ــتــــعــــادت حــيــويــتــهــا  بـــرمـــانـــا الـــتـــي اســ
بــشــكــل الفــــت، والــحــازمــيــة الــتــي كانت 
ضبيه  أو  مــطــاعــم،  لــوجــود  متعطشة 
منطقة عبور  من مجرد  التي تحولت 
نــحــو الــكــســلــيــك وجــونــيــه إلـــى مقصد 
ســـيـــاحـــي بــــامــــتــــيــــاز«. كـــمـــا أن تــكــاثــر 
»كــالســتــرز« وقــربــهــا الــجــغــرافــي من  الـــ
بعضها البعض »فرض علينا خفض 
اإليــــجــــارات عــلــى املــطــاعــم والــحــانــات 
ــى مــجــّمــع  ــ واملــــالهــــي كــــي ال تـــذهـــب إلـ
آخــر منافس« بحسب بــيــدروس. وفي 
هــذا اإلطــــار، يكشف ســابــا وأيـــوب عن 
مشاريع »كالستر« إضافية يخططان 
إلطالقها خــالل 2 إلــى 3 سنوات كحدٍّ 
أقـــصـــى فـــي كـــل مـــن الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء 
وبيت مري وعجلتون وصيدا وصور 

وجبيل وزحلة وطرابلس. 
ــات فــي  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ تـــســـتـــفـــيـــد املــــطــــاعــــم والــ
»كــالســتــرز« مــن تجمعها فــي مكان  الـــ
ــــد وهــــو مـــا يــخــدمــهــا جــمــيــعــا من  واحـ
ــرواد الـــذيـــن يــقــصــدون  ــ ــداد الــ ــ حــيــث أعـ
املجمع، مما ينعكس إيجابا أيضا في 
عملية التسويق التي تصبح من ضمن 

ــــع تتطلب  اســتــراتــيــجــيــة أشــمــل وأوسـ
الخدمات  تسهل  كما  الــقــوى.  تضافر 
»كالستر« أعمال  التي تؤمنها إدارة الـ

املطاعم. 
بحسب بيدروس وسابا وأيوب »نحن 
ــن يـــتـــولـــى عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء والــبــنــيــة  مــ
ــيـــة واملـــــســـــاحـــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــتـــحـ الـ
ــة إلــــى تـــأمـــن املــــولــــدات واملـــيـــاه  ــافـ إضـ
ــــف وغـــيـــرهـــا. ويــبــقــى  ــواقـ ــ واألمـــــــن واملـ
عـــلـــى املـــطـــاعـــم والــــحــــانــــات واملـــالهـــي 
االهتمام بالتصميم الداخلي الخاص 
»كالستر« تبرز  الـ إدارة  بها«. وأهمية 
إلــى سابا وأيـــوب »في  أيضا استنادًا 
دورها في الحفاظ على نشاط املجمع 
تنظيم  على  نحرص  لذلك  وحيويته, 

العديد من النشاطات واالحتفاالت«.

سلبيات

ــرز« لــتــنــظــيــم  ــ ــتــ ــ ــــالســ »كــ ـــ ــ ــ ــرار ال ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ
ــلــــب فــنــانــن  ــفـــــالت وجــ ــ نــــشــــاطــــات وحـ
ليس باألمر اإليجابي بالنسبة لنقيب 
أصحاب املطاعم الذي يعتبر أن »مثل 
على  الكلفة  مــن  تزيد  النشاطات  هــذه 
املــطــاعــم والــحــانــات الــتــي تضطر إلــى 
املساهمة املادية«. يضاف إلى ذلك أن 
إلــى  تــضــم  بمعظمها،  »كــالســتــرز«،  الـــ
جانب املطاعم، حانات ومالهي، وهذه 
األخــــيــــرة تــســتــفــيــد مــــن جـــلـــب فــنــانــن 
ويناسبها املوضوع. لكن ماذا يكسب 
أو مطعم ســوشــي من  إيــطــالــي  مطعم 
فــنــان،  دفـــع تكلفة زائــــدة بسبب جــلــب 
يــكــونــون  ــد ال  قــ بـــخـــاصـــة أن زبـــائـــنـــه 

يبحثون عن جوٍّ صاخب«. 
ــتــــطــــرادًا يــعــيــد مـــرقـــص اضـــطـــرار  واســ
»كـــالســـتـــرز« لــلــجــوء إلــــى مــثــل هــذه  الــــ
ــــب هــــــو أنـــــهـــــا »مــــحــــصــــورة  ــيــ ــ ــ ــال ــ األســ
باملطاعم والــحــانــات فقط مــا قــد يثير 
الناس. فال شــيء إضافيا تقدمه،  ملل 
على عكس املــوالت. من دون أن ننسى 
الكالسترز  هـــذه  بــن  الكبير  الــتــشــابــه 
لجهة مــا تــقــدمــه وأيــضــا، وهـــو األهـــم، 
لــجــهــة املــطــاعــم والــعــالمــات الــتــجــاريــة 
املـــوجـــودة فــيــهــا حــيــث نــالحــظ وجــود 
العالمات التجارية عينها في أكثر من 

كالستر«.
لـــنـــاحـــيـــة الـــكـــلـــفـــة نـــشـــهـــد تـــبـــايـــنـــا فــي 
ســابــا  مــــن  كــــل  يــــشــــّدد  فــفــيــمــا  اآلراء. 
وأيوب وبيدروس على أن املطاعم في 
»كالسترز« توفر من حيث التكاليف  الـ
واإليــجــارات، يعتبر رامــي ومرقص أن 
الــكــلــفــة أكــبــر مــن الــكــلــفــة فــي حـــال كــان 
 ومنفردًا »كون املطاعم 

ً
املطعم مستقال

والحانات تضطر إلى دفع إضافة إلى 
اإليـــجـــار، مبلغ إجــمــالــي مقطوع  بـــدل 
من نسب األربـــاح في بعض الحاالت، 
إضافة إلى املساهمة املالية الجماعية 

في التسويق وتنظيم النشاطات«. 
ــل تــقــضــي  ــ يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال األبــــــــــرز: هـ
»كـــــالســـــتـــــرز« رويــــــــــدًا رويــــــــــدًا عــلــى  الــــــ
املطاعم املستقلة واملنفردة كما فعلت 

املوالت باملتاجر املحيطة بها؟ 
حـــتـــى اآلن يــبــقــى الــــجــــواب عـــلـــى هـــذا 
الـــســـؤال صــعــبــا، وال يــخــرج عـــن إطـــار 
الــتــكــهــنــات، نــظــرًا إلــــى أن الــتــجــربــة ال 
تزال حديثة، وال يزال من املبكر تبيان 
مـــؤشـــرات دقــيــقــة وعــلــمــيــة تــكــشــف عن 
مدى تأثيرها على باقي املطاعم. لكن 
األكيد أنها أثبتت نجاحها حتى اآلن، 
تــتــكــيــف مـــع متطلبات  وعـــرفـــت كــيــف 
استراتيجيتها  تنظيم  وتعيد  السوق 
التي وقعت فيها  األخــطــاء  وتصحيح 

في البداية. 
ــن نــاحــيــة أخـــــرى يــتــمــتــع كـــل مطعم  مـ
ــا قـــد يــكــون  بــخــصــوصــيــة مــعــّيــنــة. ومــ
»كالستر« قــد يــكــون في  عــامــل قــوة للـ
الــوقــت عينه عــامــل ضــعــف، وهـــذا كله 
مرتبط باملستهلك وحاجاته ورغباته. 
وفيما نشهد توسعا الفتا لهذا النوع 
مـــن املـــشـــاريـــع، مـــن الـــجـــائـــز الــتــســاؤل 
ــــــ قــبــل الــبــحــث عـــن مــســتــقــبــل املــطــاعــم  ـــ ـ
ــــــــــ عـــن مستقبل  املــنــفــردة أو املــســتــقــلــة 
البعض  التي يرى فيها  »كالسترز«  الـ
، لعدم قدرة 

ً
»رهجة« قد ال تدوم طويال

الــســوق الــلــبــنــانــيــة عــلــى احــتــمــال مثل 
هذا النوع من املشاريع اإلضافية. 

جني
المال

- نصائح مالية للسنة الجديدة -

التخطيط المالي

االّدخار

االقتراض

الوظيفة:
الطريقة التقليدية لجني المال وأكثرها انتشارًا هي الوظيفة

التي تؤمن مدخوًال ثابتًا عند نهاية كل شهر  
العمل الحر:

يتيح للشخص العمل لحسابه الشخصي، أي أن يكون
سيد نفسه،  في التوقيت الذي يناسبه والمكان الذي يختاره

تأسيس شركة:
تأسيس شركة يتطلب قبل التمويل: دراسة فكرة

المشروع جيدًا، القيام بأبحاث للسوق لمعرفة احتياجات
المستهلكين ونشاط المنافسين. كما اختيار اسم تجاري

جذاب والبحث عن شركاء كفوئين وموثوقين

يمكن تأمينه من خالل إعطاء األولوية للمصاريف الضرورية
يساعد على التعامل مع أي طارئ، وكذلك تأمين مدخول

إضافي من خالل استخدام األموال المّدخرة لالستثمار،
والسفر والترفيه أو لشراء مسكن وتأمين أقساط المدرسة

والجامعة. وينصح باالّدخار من خالل حساَبي الوديعة غب الطلب
والوديعة ألَجل اللذين يوفران فوائد

يتم اللجوء إليه لتلبية حاجات معينة
على أن يكون الشخص الراغب باالقتراض مدركًا أن االقتراض

يتطلب التزامًا قد يكون طويل األمد، ومتأكدًا من قدرته
على سداد التزاماته المالية الشهرية كي يتجنب التعثر

من المهم
معرفة أسلوب حياة الشريك ونمط إنفاقه وواقعه

المالي وما إذا كان مديونًا وخاصة في حالة المقبلين
على الزواج بما يساعدهم على التخطيط وتحديد أولوياتهم 

كما ينصح
بتجنب إقامة حفالت زواج ضخمة وباذخة إذا ترّتبت عليها 

آثار مالية سلبية

يجب تحفيز
األوالد على إعداد ميزانية وتقديمها لألهل، وتشجيعهم
على االّدخار، إضافة إلى اطالعهم على الفواتير وكلفة

المعيشة ليعلموا بأن ال شيء مجاني، وتعليمهم كيفية جني
المال من خالل القيام ببعض المهمات والخدمات المجتمعية 

يمكن التعاون والتشارك
في التكاليف مع األقارب واالصدقاء

في العطل واالستفادة  من الظروف المناخية الجميلة
في الصيف للقيام بنشاطات خارجية قليلة التكلفة

من النصائح األساسية قبل السفر
اختيار فندق يتناسب وقدراتك المالية، الحجز المسبق

في مواسم ركود الموسم السياحي كون األسعار
تكون أرخص واستخدام بطاقة االئتمان لالستفادة

من برامج الوالء وتجميع النقاط واألميال الستبدالها
بهدايا وتذاكر سفر

العالقات
العاطفية

والزواج

التثقيف
المالي لألطفال 

الصيف
واألعياد والعطل

السفر


