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متابعة

«بيت التمويل العربي» يصرف  63موظفًا

املصرف يعرض بروتوكول صرف «مهني» متزامنًا مع تعديالت في مجلس اإلدارة

سكر لبناني
مصنع ّ
بطاقة  600طن يوميًا
يصدر  %25من إنتاجه
ّ
إلى سوريا

ّ
لكن صابونجيان يفضل أن يتحفظ
ع��ن ه��ذه ال �ص��ادرات اللبنانية ،ألن
اللبنانيني ال ينتجون مصنوعات
ب�ل�اس �ت �ي �ك �ي��ة ب ��امل �ع �ن ��ى امل� �ت� �ع ��ارف
ع �ل �ي��ه« ،ب ��ل ل��دي �ن��ا ك �س��ر ب�لاس�ت�ي��ك
م �س �ت �خ��رج وم �ج� ّ�م��ع م ��ن ال �ن �ف��اي��ات
نعيد ت�ص��دي��ره إل��ى ال �خ��ارج حيث
ي� � �ع � ��اد ت� �ص� �ن� �ي� �ع ��ه ف � �ع � �ل � �ي ��ًا ،ف� �ه ��ذه
الصناعات شبه متوقفة في لبنان
منذ أن ب��دأت ال��دول العربية تنتج
وتلبي الطلب املحلي لديها بكلفة
متدنية ج�دًا مقارنة مع الكلفة في
لبنان».
ــ جرت تعديالت على طرق تصدير
ال�ب�ض��ائ��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن امل �س��ارات
ال �ب� ّ
�ري��ة ع�ب��ر س��وري��ا إل��ى امل �س��ارات
ّ
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة امل � � �ب � ��اش� � ��رة .وب �ح �س ��ب
ن �ص��راوي ،توقفت ص ��ادرات بعض
امل � �ص� ��ان� ��ع إل� � ��ى س � ��وري � ��ا ،وت ��وق ��ف
ال �ت��ران��زي��ت ع�ب��ر س��وري��ا« ،إال ان�ن��ا
ب� �ت� �ن ��ا ن� �ش� �ح ��ن امل � �ص � �ن ��وع ��ات ع �ب��ر
البحر» ،الفتًا إلى أن «كلفة الشحن
البحري تكاد ت��وازي كلفة الشحن
ال�ب� ّ�ري ،لكن الفرق بينهما أن فترة

ال�ش�ح��ن وت��وص�ي��ل الطلبية أط��ول،
علمًا ب��أن الخضر واملنتجات التي
تحتاج إل��ى تبريد كلفتها مرتفعة
عبر الشحن البحري».
ّ
ويعتقد صابونجيان أن املصنعني
اللبنانيني قلقون من إقفال الحدود
اللبنانية السورية في حال تأزمت
األم ��ور أك�ث��ر م�م��ا ه��ي عليه حاليًا،
«والخوف هو من انفالت األمن في
س��وري��ا على األوت��وس �ت��رادات التي
ت� �م � ّ�ر ع �ل �ي �ه��ا ش ��اح �ن ��ات ال �ت �ص��دي��ر
ّ
وال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا م��ن ق �ب��ل ق��ط��اع
ال�ط��رق وال�ع�ص��اب��ات ال�ت��ي ستعمل
على منع أو تقييد الحركة».
ــ ال ّ
شك في أن توقف بعض خطوط
ّ
اإلنتاج في سوريا سيحيي ويعزز
اس � �ت � �ث � �م� ��ارات ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ل �ب �ن��ان
ّ
رغ��م أن��ه سيقلص ص ��ادرات بعض
امل �ن �ت �ج ��ات امل �ح �ل �ي��ة إل � ��ى س ��وري ��ا.
ف �خ�لال األش �ه��ر األول� ��ى م��ن ال�س�ن��ة
ّ
الجارية أقفل مصنع السكر األكبر
ّ
في سوريا فيما باشر معمل سكر
ج��دي��د ب��ال�ع�م��ل ف��ي ل�ب�ن��ان اع�ت�ب��ارًا
م��ن الشهر امل��اض��ي .وبحسب مالك
امل� �ص� �ن ��ع زي � � ��ن ح� � � ��رب ،ف � � ��إن ح �ج��م
االس �ت �ث �م��ار ف��ي ه ��ذا امل �ص �ن��ع يبلغ
 40م �ل �ي��ون دوالر ،وت �ب �ل��غ ط��اق�ت��ه
اإلن �ت��اج �ي��ة  600ط ��ن س �ك��ر ي��وم�ي��ًا
ب � �ه� ��دف ك � �ف ��اي ��ة ال� � �س � ��وق امل �ح �ل �ي��ة
وال �ت �ص��دي��ر إل� ��ى س ��وري ��ا وال� �ب�ل�اد
ّ
ال �ع��رب �ي��ة «ع �ل �م��ًا ب ��أن س �ع��ر ال�س��ك��ر
ي �ح� ّ�دد ف��ي ال �ب��ورص��ة زائ ��د أس �ع��ار
ال � �ن � �ق � ��ل» .وي � �ش � �ي ��ر إل � � ��ى أن ح �ج��م
التصدير إلى سوريا يبلغ  50ألف
ط��ن سنويًا ،أو م��ا ي��وازي  %25من
ق��درة اإلن�ت��اج اإلجمالية للمصنع،
م�ع��رب��ًا ع��ن أم�ل��ه بتوسيع امل�ش��روع
ال س�ي�م��ا ف ��ي ظ ��ل إم �ك ��ان ت�ص��ري��ف
اإلن � �ت� ��اج «إال أن ال �ت��وس �ي��ع ي��أخ��ذ
وقتًا».

ت �ت �ك �ش��ف ،ي��وم��ًا ب �ع��د ي� ��وم ،ف �ص��ول أزم ��ة
«ب � �ي ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل ال � �ع� ��رب� ��ي» ل �ي �ظ �ه��ر أن
م�ص��دره��ا ل�ي��س م�ح�ل� ّ�ي��ًا ،وأن تداعياتها
ال ت �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ص� ��رف أك� �ث ��ر م ��ن %55
م ��ن م��وظ �ف �ي��ه .ف �ق��د ش �ه��د م �ج �ل��س إدارة
ّ
جذرية بعدما انفجرت
املصرف تغييرات
ال�خ�لاف��ات ب�ين مالكيه قبل نحو عامني.
ه� ��ذه األزم � ��ة دف �ع��ت امل� �ص ��رف اإلس�ل�ام��ي
األك � �ب� ��ر ف� ��ي ل �ب �ن ��ان إل � ��ى ب� � � ��ازار رخ �ي��ص
ل�ب�ي�ع��ه .وب�ي�ن األوراق امل�ت�س��اق�ط��ة ،ي�ب��دو
موظفو امل�ص��رف أكبر املتضررين ،إذ إن
اإلدارة أب�ل�غ�ت�ه��م ن� ّ�ي�ت�ه��ا ص��رف أك �ث��ر من
 100موظف من أصل ( 180اإلدارة أبلغت
وزارة العمل أنها ستصرف  63في مرحلة
أول��ى) ،قبل أن تعرض عليهم بروتوكول
ص ��رف «م �ه�ي�ن» ،ف �ق� ّ�ررت ل�ج�ن��ة امل��وظ�ف�ين
وات �ح��اد م��وظ�ف��ي امل �ص��ارف ن�ق��ل امل�ع��رك��ة
إلى وزارة العمل.
وق�ب��ل نحو أس�ب��وع ،اط�ل��ع موظفو «بيت
ال�ت�م��وي��ل ال �ع��رب��ي» (ي�م�ل��ك م �ص��رف قطر
اإلس�ل�ام ��ي  %70م �ن��ه وش ��رك ��ات ك��وي�ت�ي��ة
 )%30ع�ل��ى ب��روت��وك��ول ص��رف املوظفني
ّ
الذي ّ
ويعد العرض
أعدته إدارة املصرف.
«م �ه �ي �ن��ًا» ب �م �ق��اي �ي��س ال �ع �م��ل امل �ص��رف��ي
ومقارنة مع عروض الصرف والضمانات
ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا م �ص��ارف أخ ��رى ك��ان��ت قد
انسحبت م��ن ال�س��وق .ف��ال�ع��رض ينطوي
ع �ل��ى س �ل �ب �ي��ة اإلدارة ف ��ي م �ق��ارب��ة م�ل��ف
م��وظ �ف �ي �ه��ا وت �ب �ي �ي��ت ال� �ن ��واي ��ا ل �ه��م رغ��م
وع��وده��ا بمقاربة إي�ج��اب�ي��ة .وه��و ينص
ع �ل��ى اآلت � ��ي :ي�ح�ص��ل امل��وظ �ف��ون امل�ن�ه�ي��ة
خدماتهم على رواتب  15شهرًا تحتسب
على أساس  16شهرًا في السنة ،ويضاف
إل�ي�ه��ا رات ��ب ش�ه��ري��ن ع��ن ك��ل س�ن��ة خدمة
ل�ل�س�ن��وات ال�خ�م��س األول ��ى ،ورات ��ب شهر
ون �ص��ف ال�ش�ه��ر ع��ن ك��ل س�ن��ة خ��دم��ة عن
السنوات السادسة حتى العاشرة ضمنًا.
وي� ��دف� ��ع ب � ��دل اإلن� � � � ��ذار امل� �ن� �ص ��وص ع�ن��ه
ف��ي ق��ان��ون ال�ع�م��ل ع�ل��ى أن ي �ك��ون «ال �ح� ّ�د
األق �ص ��ى ل�ل�ت�ع��وي��ض امل �س �ت �ح��ق ل�لأج�ي��ر
املصروف  225مليون ليرة».
ل ��م ي �ك��ن ال� �ع ��رض م �ه �ي �ن��ًا ف �ق��ط ألن ع��دد
أش �ه��ر ال �ت �ع��وي��ض ال ت �ت �ج��اوز  45ش�ه�رًا
مقارنة مع ما حصل عليه موظفو البنك
اللبناني الكندي قبل فترة وال��ذي يصل
إلى  60شهرًا ،بل ألن إدارة بيت التمويل
ال تريد احتساب ملحقات ال��رات��ب ضمن
ال� �ت� �ع ��وي ��ض رغ� � ��م أن � �ه� ��ا ث ��اب� �ت ��ة ش �ه��ري��ًا
وم �ع �ت��رف ب�ه��ا ق��ان��ون��ًا ،ب��ل ه��ي ت��ري��د أن
تحتسب أصل الراتب فقط!
ع�ل��ى ه��ذا األس ��اس دع��ت لجنة املوظفني
في املصرف إلى جمعية عمومية من أجل
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ع ��رض اإلدارة فحضر

 141موظفًا وص� ّ�وت  127منهم ،وج��اءت
ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى ال�ن�ح��و اآلت ��ي 112 :صوتًا
ض ��د ع� ��رض االدارة 12 ،ص��وت��ًا م �ع��ه3 ،
أوراق بيضاء .أي أن  %88م��ن األص��وات
كانت ضد عرض االدارة.
ب�ع��د ذل��ك أج ��ري اس�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى ال�خ�ط��وة
امل�ق�ب�ل��ة ف��ي ظ��ل ت �ع� ّ�س��ف اإلدارة وإغ�ل�اق
باب التواصل مع لجنة املوظفني ،فأقرت
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ف��ي  14ت �م��وز طلب
وس� ��اط� ��ة وزارة ال �ع �م��ل وح � � � � ّ�ددت أول� ��ى
الجلسات في  23تموز ،االثنني املاضي.
لم يحضر وزير العمل سليم جريصاتي
ج�ل�س��ة ال��وس��اط��ة ،ب��ل ك ��ان ال��وس �ي��ط هو
املدير العام باإلنابة عبد الله رزوق؛ على
ّ
استمر االجتماع ،فطالبت
مدى ساعتني
ل �ج �ن��ة امل ��وظ� �ف�ي�ن ب ��اس� �ت� �م ��راري ��ة ال �ع �م��ل
ّ
وب�ض�م��ان��ات ت��ؤك��د ه��ذا األم ��ر ب��اإلض��اف��ة
إل��ى إع��ادة مدير الخزينة بديع الخطيب
إلى العمل.
في املقابل استمهلت اإلدارة ال� ّ
�رد ضمن
فترة عشرة أي��ام ،فجرى تعيني الجلسة
ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي  2آب امل �ق �ب��ل ،وادع � ��ت أن�ه��ا
ستنقل الطلب إلى الجهات املختصة في
قطر.
ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ك��ان��ت ق� ّ�ص��ة ال�ص�ن��ادي��ق
االس�ت�ث�م��اري��ة ال ت ��زال ت�ت�ف��اع��ل ف��ي إدارة
امل�ص��رف س��واء ف��ي لبنان أو ف��ي مجلس
اإلدارة ف��ي ق �ط��ر .ف �ق��د ت �ب�ّي�نّ أن امل�س��اه��م
األك �ب��ر ،أي م�ص��رف ق�ط��ر اإلس�ل�ام��ي ،ق� ّ�رر
ت� �ع ��دي ��ل م �ج �ل��س إدارة ب� �ي ��ت ال �ت �م��وي��ل
ال �ع��رب��ي وإط��اح��ة م�ح�م��د امل��ان��ع وتعيني
املدير العام ملصرف قطر اإلسالمي أحمد
م �ش��اري رئ�ي�س��ًا مل�ج�ل��س اإلدارة ،ث��م ع�ّي�نّ
مدير املخاطر في مصرف قطر اإلسالمي
ً
ّ
سيد مقبول ،بدال من صالح الجيدة.
هذا التعديل في مجلس اإلدارة ليس األول
من نوعه ،فمنذ نحو سنتني ،وبالتزامن
مع تراجع أصول  3صناديق استثمارية
(ال �ع��ري��ن ،دن ��ات ال �ه �ن��د ،وم��رس��ى س�ي��ف)
أص � ��دره � ��ا امل � �ص� ��رف ب � �ق� ��رار م� ��ن م�ج�ل��س

استثمارات
الصناديق الثالثة خاسرة
بسبب انخفاض أسعار
العقارات

اإلدارة ف��ي ق�ط��ر ،ش�ه��د امل �ص��رف سلسلة
اس � �ت � �ق ��االت ف� ��ي ق� �ط ��ر ب � � ��دأت ب��اس �ت �ق��ال��ة
ال �ج �ي��دة م��ن م��رك��ز امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ص��رف
قطر اإلسالمي (يومها بقي بصفة رئيس
لجنة تنفيذية في بيت التمويل العربي)،
ث��م اس �ت �ق��ال امل��دي��ر ال�ف��رن�س��ي ج ��ان م��ارك
ريغال من مصرف قطر اإلس�لام��ي ،فيما
اس �ت �ق��ال ف ��ؤاد م�ط��رج��ي م��ن م��رك��ز امل��دي��ر
العام لبيت التمويل العربي.
وم � ��ع ت �ب ��اط ��ؤ االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ع �ق��اري��ة
بسبب األزم ��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ب��دأت آج��ال ه��ذه
الصناديق تستحق تدريجًا .لم يستطع
ص � �ن ��دوق «ال � �ع ��ري ��ن» امل � �ص ��در ب �ق �ي �م��ة 4
ماليني دوالر ،أن يحقق العوائد املرتقبة
م �ن��ه م ��ن دون ت��أج �ي��ل ف �ت��رة اس�ت�ح�ق��اق��ه
ل�س�ن��وات إض��اف�ي��ة .ع�ن��ده��ا اش�ت��رت إدارة
ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ك ��ام ��ل األص� � ��ول ف ��ي ه��ذا
الصندوق وأعادت رأس املال بكامله إلى
املساهمني ،وبالتالي ب��ات على املصرف
أن يتحمل الخسارة أو الربح إذا تحقق
في املستقبل.
ع �ن��د ه � ��ذا ال � �ح� � ّ�د ،ل ��م ي �ك��ن ال �ص �ن��دوق��ان
الثاني الثالث ،أي «دنات الهند» ( قيمته
 5م�ل�اي�ي�ن دوالر م �ن �ه��ا م �ل �ي��ون��ا دوالر
ي �ك �ت �ت��ب ف �ي �ه��ا م� �س ��اه� �م ��ون و 3م�ل�اي�ي�ن
ي�ك�ت�ت��ب ف�ي�ه��ا ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل) و«م��رس��ى
سيف» (قيمته  9.5ماليني دوالر يكتتب
فيه ملك البحرين وعدد من املستثمرين)
ق��ري� َ�ب��ي االس �ت �ح �ق��اق ،ف �ك��ان ع�ل��ى مجلس
إدارة بيت التمويل التعامل مع الخسائر
ف��ي ال �ص �ن��دوق�ين ب �ع��دم��ا ت��راج �ع��ت قيمة
أص ��ول� �ه� �م ��ا ب �س �ب ��ب ان � �خ � �ف� ��اض أس� �ع ��ار
ُ
العقارات التي اشتريت باملبالغ املوظفة
ف �ي �ه �م��ا .ف �ف��ي ن �ه��اي��ة  2010ك��ان��ت إدارة
املصرف تدعي أن مشروع «دنات الهند»
ي�ح�ق��ق أرب ��اح ��ًا ك �ب �ي��رة ب �ع��دم��ا «ارت �ف �ع��ت
أس� �ع ��ار ال� �ع� �ق ��ارات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة امل �ش��روع
بنسبة  .»%35ث��م زع��م امل�ص��رف ف��ي أي��ار
 2011أنه باع قسمًا من عقارات املشروع
ب � ��زي � ��ادة ن �س �ب �ت �ه��ا  %33ع � ��ن األس � �ع� ��ار
األس��اس �ي��ة ،إال أن ك��ل ه ��ذا ال �ك�ل�ام أط�ي��ح
بعد نحو شهر عندما تلقى املساهمون
ع� ��رض� ��ًا م � ��ن إدارة امل� � �ص � ��رف ي �ت �ض �م��ن
إع��ادة ش��راء  %50من رأس امل��ال ،على أن
يتنازل امل�ص��رف ع��ن حقوق األرب ��اح مل� ّ�دة
س �ن �ت�ين ف �ق ��ط ،ف ��رف ��ض امل �س��اه �م��ون ه��ذا
العرض.
أما بالنسبة الى صندوق «مرسى سيف»
ال��ذي يستحق بعد أس��اب�ي��ع ،فهو األكثر
خ�س��ارة م��ن حيث ت��راج��ع قيمة األص��ول،
ي �ق��ول امل �ط �ل �ع��ون ،وي �س �ت �ح��ق ب �ع��د ف�ت��رة
قصيرة.
م .و.

باختصار
◄ وصل كابل اإلنترنت ينتهي اليوم؟
فقد أوضح وزير االتصاالت نقوال صحناوي (الصورة) على صفحته على
موقع « »Facebookأمس ،أن املركب البحري الخاص بتصليح العطل الذي
أص��اب الكابل ال��دول��ي ال��ذي يمد لبنان بسعاته األساسية ب��دأ عمله أمس،
ومن املفترض أن ينتهي مساء اليوم في حال بقيت األحوال الجوية مالئمة.
وق�ب��ل أس�ب��وع�ين ،حصل ان�ق�ط��اع ف��ي ك��اب��ل « »IMEWEال �ق��ادم م��ن الهند،
ً
وص��وال إلى أوروب��ا الغربية في مياه املتوسط على بعد  50كيلومترًا من
شواطئ مدينة اإلسكندرية املصرية.
وي� ّ
�ؤم��ن ه��ذا الكابل أكثر من  %90من سعات اإلنترنت التي يستخدمها
لبنان ،ما اضطر الوزارة إلى طلب سعات احتياطية طارئة من قبرص التي
أعربت عن استعدادها لتغطية العجز اللبناني مجانًا لفترة  15يومًا ،على
أن ُيصاغ في الفترة املقبلة مشروع مستدام لضمان ع��دم ّ
تكرر انقطاع
اإلنترنت بالشكل الذي شهدته البالد أخيرًا.
◄ شرح (سياحي) للنازحني السوريني عند املصنع
فقد أوضح وزير السياحة فادي عبود أن هناك توجهًا لفتح مكتب خاص
ب��وزارة السياحة عند نقطة املصنع الحدودية مع سوريا ُي�ق� ّ�دم الخدمات
للوافدين من هذا البلد.
وطلب عبود من جميع الفنادق العاملة في لبنان التي ُيمكنها استقبال
ُ
الوافدين أن تعلم املكتب بعدد الغرف املوجودة لديها وأسعارها ،إضافة إلى

ّ
الخدمات املختلفة التي تقدمها .كما حذر من استغالل النازحني السوريني
وطلب تقديم أفضل الخدمات لهم بأسعار مقبولة.
◄ البنزين يرتفع  600ليرة
لألسبوع الثالث على ال�ت��وال��يُ ،ي ّ
سجل سعر صفيحة البنزين ف��ي لبنان
ارتفاعًا ،وأصبح بحسب جدول تركيب األسعار الصادر عن وزارة الطاقة
واملياه 33500 ،ليرة لنوع « 98أوكتان» و 32800ليرة لنوع « 95أوكتان» ،أي
ّ
املسجل في األسبوع املاضي .وهكذا يكون
أعلى  600ليرة عن املستوى
السعر قد ارتفع ألف ليرة خالل  21يومًا .ومن املتوقع أن يستمر في هذا
النمط خ�لال األس��اب�ي��ع املقبلة .ك��ذل��كّ ،
سجلت أس�ع��ار املشتقات النفطية
ارتفاعًا أمس ،حيث صعد سعر صفيحة امل��ازوت والكاز بواقع  600ليرة
و 700ليرة على التوالي إلى  24800ليرة و 26700ليرة .كما سعر قارورة
الغاز زنة  10كيلواغرامات  900ليرة إلى  16500ليرة وسعر القارورة زنة
 12.5كيلوغرامًا  200ليرة إلى  20100ليرة.
وفي السياقُ ،يشار إلى أن سعر برميل الخام األميركي ّ
سجل تراجعًا أمس
ّ
وسجل 87.6
بسبب ارتفاع املخزونات األميركية على نحو أكبر من املتوقع،
دوالرًا في منتصف جلسة ال�ت��داول .أم��ا سعر البرميل في بورصة لندن،
فقد ّ
سجل ارتفاعًا طفيفًا حيث طغت توترات الشرق األوسط على هواجس
تراجع الطلب بسبب أزمة أوروبا؛ وقد أغلق السعر قريبًا من  103دوالرات
في جلسة التداول أمس.
(األخبار ،املركزية)

