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تقرير

ّ
«انشمسوا يا لبنانيي على راس السطح»
سعي العائالت
المنخفضة الدخل
للتملك سيزداد صعوبة،
ّ
تتمكن من
حيث لن ّ
منافسة الالعبين
األجانب األغنياء

2.67

مليار
دوالر

ّ
األجنبية
قيمة االستثمارات
لبنان في العام
املباشرة في ّ
املاضي ،وهي مثلت  %35فقط
ّ
الرسمية
من تحويالت املغتربني
وفقًا للبنك الدولي

وأك � �ث� ��ر م� ��ا ي �ث ّ �ي��ر ال� �ق� �ل ��ق ع� �ل ّ��ى هذا
الصعيد ،هو أن «األرباح املحققة في
قطاع العقارات مستثناة كليًا من أي
نوع من الضرائب».
ع ��ام ��ل آخ� � ��ر ي� �ف � ّ�س ��ر االستثمارات
ال �ه��ائ �ل��ة ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال� �ع� �ق ��اري من
جانب األجانب ،وتحديدًا العربّ ،هو
طبيعة االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي املتمثلة
ّ
املالية
بحرية املبادرة .فهناك البيئة
ال �ل �ي �ب ��رال � ّ�ي ��ة وس � � ��وق ح � � � ّ�رة لصرف
ّ
ّ
املصرفية
السرية
العمالت وق��ان��ون
وع� � � ��دم وج� � � ��ود ق � �ي� ��ود ع� �ل ��ى حركة
الرساميل.

ّ
ّأم� � ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ق ��وان �ي�ن التملك
ل�ل�أج ��ان ��بّ ،ف �ه��ي م �ن��اس �ب��ة ج � �دًا في
لبنان ،وتخفف من الحمل القانوني
األخرى بهدف
املفروض في البلدان ّ
تقنني ال�ق�ط��اع ،وه��ي تمثل بالتالي
ع��ام��ل ج��ذب أساسيًا لالستثمارات
ال � �ع ��رب � �ي ��ة امل � �ب � ��اش � ��رة ف � ��ي القطاع
العقاري.
ّ
ويشير التقرير إلى أن الطلب الثابت
خ�لال ً األع ��وام العشرة املاضية هدأ
ق �ل �ي�لا خ �ل�ال ع��ام��ي  2005و،2006
ّ
السياسية
ب �س �ب��ب االض � �ط� ��راب� ��ات
ّ
املحلية وال�ع��دوان اإلسرائيلي .لكن
ُ
رجم ذل��ك فقط على صعيد الطلب
ت ّ
امل�ح��ل��ي ،حيث استفاد املستثمرون
العرب خالل تلك املرحلة من القوانني
التي صدرت في عام 2005
الجديدة ّ
لتسهيل تملك األجانب .وهكذا بلغت
مساحة العقارات التي اشتروها في
ذل ��ك ال �ع ��ام  3.52م�ل�اي�ي�ن كيلومتر
ّ
مربع ،بزيادة نسبتها  %125مقارنة
ُ
ب��ال�ع��ام ال �س��اب��ق .وي �ض��اف إل��ى ذلك
ّ
ع ��ام ��ل ارت � �ف � ��اع م � �ع � ��دالت السيولة
ّ
ّ
العربية بسبب الفورة النفطية الذي
ّ
ت�ض��اف��ر م��ع ان �ه �ي��ار ال �س��وق املالية
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ف��ي ع��ام  ،2006م��ا جذب
الرساميل واالستثمارات إلى لبنان.
ّ
وب �ع��د ذل� ��ك أدى «ات� �ف ��اق الدوحة»
ف� ��ي ع � ��ام  2008إل � ��ى ه � � ��دوء املناخ
السياسي ،وبالتالي إل��ى م��زي��د من
الطلب األجنبي.
وع�م��وم��ًاّ ،إن ع��وام��ل ت� ّ
�وس��ع الطلب،
إض��اف��ة إل��ى ن��درة األراض ��ي وارتفاع
أك �ل��اف ال �ب �ن��اء« ،م ��ارس ��ت ضغوطًا
ص� �ع � ّ
�ودي ��ة ع �ل��ى أس � �ع ��ار األراضي
ّ
وال� �ش� �ق ��ق» ال �س �ك �ن��ي��ة .ف �ف��ي منطقة
بنسبة
«سوليدير» ارتفعت األسعار
ّ
 %100بني عامي  2006و ،2010وتركز
االرتفاع خالل العامني املاضيني.
(األخبار)

ّ
الشمسية
وزارة الطاقة تطلق حملة توفير استهالك الكهرباء عبر السخانات

ّ
يتمتع ل�ب�ن��ان ب��أك�ث��ر ّم��ن  300ي��وم مشمس
على م��دار ال�ع��ام ،وح��ت��ى اآلن ل��م يكن يفعل
صعيد توليد
منها على ّ
شيئًا لالستفادة ّ
ال �ط��اق��ة! ل�ك��ن ي �ب��دو أن األم� ��ور م��ت� ّج�ه��ة إلى
ال�ت�غ� ّ�ي��ر ،ح�ي��ث أص �ب��ح ب�م �ق��دور ك � ّ�ل مواطن
«مدعوم» ،يتكلف عليه
شراء سخان شمسي
ّ
 25ألف ليرة شهريًا فقط ،ويوفر على جيبه
وع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ص��اع��ب التي
ّ
تقليدية.
أضحت
ف�ق��د أط�ل�ق��ت وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه رسميًا
أم � � ��س ،ح �م �ل��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن ض �م ��ن الخطة
املوضوعة لالستفادة من الطاقة املتجددة،
ّ ً
ّ
ّ
وكيفية استفادة
الشمسية
وخاصة الطاقة
ّ
كل منزل وعائلة منها.
وت� �ق ��وم ح �م �ل��ة ال �ت ��روي ��ج الس �ت �غ�ل�ال أشعة
ال�ش�م��س ع�ل��ى ت�س�ه�ي�لات ت�م�ت��د إل ��ى خمس
س � �ن� ّ��وات ي� �ق � ّ�س ��ط خ�ل�ال� �ه ��ا امل � ��واط � ��ن سعر
السخان بفائدة صفر في املئة ،وفي إطارها
ّ
ّ
إيجابية تقضي بدعم
الوزارة سياسة
تنفذ ّ
سخان يجري ش��راؤه بمبلغ 200
سعر ك��ل ّ
دوالر ،أي إن ه��ذا املبلغ ُيحسم م��ن السعر
لدى شراء السخان عبر املصرف.
وف��ي امل��ؤت�م��ر الصحافي ش��رح م��دي��ر املركز
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ح�ف��ظ ال�ط��اق��ة ب �ي��ار خ ��وري آلية
ال�ت�م��وي��ل ال �ج��دي��دة ل�ل�س�خ��ان��ات الشمسية،
بحسب ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م  59تاريخ
 10آذار  ،2010ال�ق��اض��ي بخلق آل�ي��ة تمويل
لدعم السخانات عبر الطاقة الشمسية في

لبنان .والفكرة عبارة عن تخصيص مبلغ
 1.5م�ل�ي��ون دوالر ل��دع��م ك��ل م��واط��ن بمبلغ
 200دوالر عند ش��رائ��ه ال�س�خ��ان الشمسي،
بما يسمح بدعم حوالى  7500مواطن.
وتندرج هذه الخطوة في إطار أجندة عمل
ّ
وزير الطاقة واملياه جبران باسيل ،وتؤدي
االستراتيجي
دورًا مهمًا ف��ي إط��ار ال�ه��دف
ّ
الحكومة اللبنانية ،واملتمثل
ال��ذي حددته
ُ
ّ
بالوصول إلى أن تصبح الطاقات املتجددة
ّ
ّ
لبنان
في
ة
اإلجمالي
الطاقة
من
%12
ل
تمث
ّ
بحلول ع��ام  .2020وأوض��ح بيار ح��وري أن
ه��ذه اآلل�ي��ة مبنية على تعميم م��ن مصرف
لبنان إلى جميع املصارف اللبنانية ،ويبدأ
العمل بها في  29من الشهر الجاري ،علمًا
مصرف
أنها ال تلزم امل��واط��ن ّبالتعامل مع
ّ
م� �ح ��دد .وأش � ��ار إل ��ى أن ه ��ذه اآلل � ّ�ي ��ة تمثل
محورًا من امل�ح��اور الثالثة في موضوعات

 25ألف شهريًا لتقسيط
السخان ...وفر بـ 39ألف ليرة
في استهالك الكهرباء

حفظ الطاقة ،التي نص عليها قرار مجلس
ال � ��وزراء ل�ت�ح��وي��ل م��ا ب�ق��ي م��ن أرص� ��دة دعم
امل��ازوت في عام  ،2009التي تبلغ قيمتها 9
ماليني دوالر ،وهي كانت قد بدأت بمشروع
الثالثة ماليني ملبة ّ
املوفرة ُللطاقة.
ّ
ّ
وال�ل�اف ��ت ه��و أن ال�ح�م�ل��ة ق ��دم ��ت ف��ي قالب
م �م� ّ�ي��ز ع �ب��ر «أخ � ��وت ش ��ان ��اي» ،ال�خ�ب�ي��ر في

موضوع امل�ي��اه ،ال��ذي ك��ان قد أوصلها عبر
قناة من نبع الصفا الى قصر «املير» بشير
ع��ام  .1813وب�ع��د  200ع��ام ج��رت استعادة
ه��ذه الشخصية ال�ت��اري�خ� ّ�ي��ة خ�ل�ال املؤتمر
الصحافي في ال��وزارة ،لتوصي اللبنانيني
بتحويل هذه الطاقة املتجددة املجانية إلى
اس�ت�ف��ادة حقيقية لهم وللخزينة وللبيئة،
ع�ب��ر ال �ت �ج��اوب وامل �ش��ارك��ة ف��ي إن �ج��اح هذه
الخطة الوطنية الشاملة ب�ش��راء سخانات
شمسية .وف��ي إط��ار «سكتش» متكامل من
حيث ال��زي واألداءّ ،
توجه «أخ��وت شاناي»
ّ
إلى املواطنني بالقول« :انشمسوا يا لبنانيي
ع�ل��ى راس ال �س �ط��ح» ،مل��ا ّل �ه��ذا ّ ال�ت��دب�ي��ر من
إفادات كثيرة ،حيث سيوفر كل منزل يعمد
إل��ى اس�ت�خ��دام السخانات  39أل��ف ليرة من
شهريًا.
استهالك
الكهرباء ّ
ّ
م��ن جهته ،ش��دد ممثل شركة «كليمنتني»،
س��ام��ي ص �ع��ب ،ع �ل��ى أه �م� ّ�ي��ة ال�ح�م�ل��ة التي
تطلقها وزارة الطاقة للترويج الستخدام
الطاقة النظيفة.
(األخبار)

رقابة

سعر ّ
«الخسة» في السوبرماكت بـ  2000ليرة!
ّ
«الخسة» في السوبرماركت الكبرى بـ 2000
ليرة وف��ي امليني ماركت بـ  1100ليرة! فقد
أع�ل�ن��ت وزارة االق �ت �ص��اد وال �ت �ج��ارة الئحة
تتضمن أسعار السلع الغذائية األساسية،
م��ن لحوم وخضر وفاكهة وأل�ب��ان وأجبان
وح� � �ب � ��وب وح � �ل � �ي ��ب ،وامل� � �ط � ��روح � ��ة ف � ��ي 10
سوبرماركت كبرى وف��ي املحال الصغيرة،
كذلك حددت املعدل العام ينّلسعر أكثر من 43
سلعة غذائية أساسية .وب جدول املقارنة
ّ
ال ��ذي أع��دت��ه م��دي��ري��ة ح�م��اي��ة املستهلك في
الوزارة ،والذي شمل  10سوبرماركت ،وهي
سوبر ماركت الخولي في منطقة الجديدة،
سبينس ضبية واألشرفية COOP ،الحمرا،
 GOODIESال �ح �م��را TSC ،ال�ح�م��را ووسط
ب �ي��روت ،س��وب��رم��ارك��ت إدري ��س ف��ي الحمرا،
س ��وب ��رم ��ارك ��ت ف �ه��د ف ��ي ف� ��رن ال� �ش� �ب ��اك ،لو
ش��ارك��وت �ي��ه ع� ��ون ف ��ي ف� ��رن ال �ش �ب ��اك وسد
البوشرية ،سوبرماركت أبو خليل في جبيل

وشوبرز في طريق الجديدة ،أن شاركوتيه
عون يضم أكبر عدد من السلع االستهالكية
ذات األسعار األقل من جميع السوبرماركت
األخرى ،إذ في شاركوتيه عون فرن الشباك
 6سلع أقل سعرًا من املعدل العام لألسعار
ومن السوبرماركت األخرى ،وفي البوشرية
 9س �ل��ع أق ��ل س �ع �رًا م ��ن امل �ع ��دل ال �ع ��ام ومن
السوبرماركت األخرى ،فيما احتلت كل من
سوبرماركت أبو خليل في جبيل وشوبرز
في طريق الجديدة املرتبة الثانية بـ 5سلع
سعرها أقل من املعدل العام لألسعار التي
ت �ع��رض �ه��ا ال �س��وب��رم��ارك��ت األخ� � ��رى .إال أن
س�ب�ي�ن��س ف ��ي األش��رف �ي��ة و TSCف ��ي وسط
ّ
بيروت لم يكن لديهما أي سلعة ذات سعر
السوبرماركت األخرى.
أقل من
�نّ
ّ
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ب�ّي� ج � ��دول آخ� ��ر أعدته
امل��دي��ري��ة أن م �ع��دل أس �ع��ار السوبرماركت
ال� �ك� �ب ��رى ل �ب �ع��ض ال �س �ل��ع ي� �ف ��وق بأشواط

م �ع��دالت األس �ع��ار للسلع ذات �ه��ا ف��ي املحال
الصغيرة! حيث ي�ب��اع كيلوغرام البندورة
(ب� � ��اب أول) ف ��ي ال� �س ��وب ��رم ��ارك ��ت الكبرى
ب�ـ 3083ليرة بينما يباع في املحال وامليني
م ��ارك ��ت ب � � �ـ 2365ل �ي ��رة ،ف�ي�م��ا امل �ع ��دل العام
ل�س�ع��ر ك �ي �ل��وغ��رام ال �ب �ن��دورة وف ��ق الوزارة
ه ��و  2724ل� �ي ��رة .وك ��ذل ��ك ت �ت �ف��اوت أسعار
ال�ك��وس��ى وال�ب��اذن�ج��ان وامل�ل�ف��وف واللوبيا
والسبانخ والخيار وال�ج��زر ،ليرتفع سعر
السوبرماركت عن املحال الصغرى إل��ى ما
بني  150ليرة و 600ليرة لبنانية!
وكذلك الحال بالنسبة إلى اللحوم والدجاج،
ح�ي��ث ت�ف��اوت��ت األس �ع��ار ب�ين السوبرماكت
الكبرى والصغرى ،لتصل إلى حوالى ألفني
و 900ل �ي��رة ل �ك �ي �ل��وغ��رام ص� ��دور الفروج...
وي�ن�س�ح��ب ه ��ذا ال��واق��ع ك��ذل��ك ع�ل��ى األلبان
واألجبان والحبوب.
(األخبار)

باختصار
◄ االنتهاء من مسح أسواق الجملة
ال���ك�ل�ام ل���وزي���ر ال���زراع���ة ح��س�ين الحاج
ّ
ح��س��ن ،ال���ذي أع��ل��ن أن وزارة الزراعة
تخصص
ستنظم قريبًا ورش��ة عمل
ُ
مل��وض��وع أس���واق الجملة ،بعدما أنجز
مسح لهذه األس����واق ،كما ُي َ
عمل على
وض��ع أنظمة ستصدر بموجب قرار
وتتضمن معايير التوضيب والتبريد
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة .وأش�����ار ُإل���ى ق���رب ع��ق��د ل��ق��اء عام
للعاملني في ال��وزارة لبحث ما أنجز والتعاون في وضع
الخطط املستقبلية لعمل الوزارة.
◄جمعية الصناعيني أعلنت آلية جديدة لتسريع
التصدير
إذ إنه في إطار تفعيل وتسريع عمليات تصدير املنتجات
ال��ص��ن��اع��ي��ةُ ،ع���ق���د اج���ت���م���اع ض���م وزي�����ر ال����زراع����ة حسني
ال��ح��اج ح��س��ن ورئ��ي��س جمعية ال��ص��ن��اع��ي�ين نعمة إفرام
ورئيس معهد البحوث الصناعية بسام الفرن مع تقنيني
م��ن امل��ع��ه��د ،ان��ض��م إل��ي��ه��م الح��ق��ًا وف���د م��ن غ��رف��ة التجارة
والصناعة والزراعة برئاسة محمد شقير ،وجرى االتفاق

ّ
على «إجراء معامالت التأكد والفحص وإصدار الشهادات
املناسبة للمنتجات املعدة للتصدير في مختبرات معهد
البحوث إلى جانب مختبر الغرفة بعد تجهيزه».
على أن يسهم ه��ذا التدبير ف��ي شكل كبير ف��ي تسريع
آل��ي��ات التصدير الصناعي ف��ي ظ��ل ضغط كبير تشهده
م��خ��ت��ب��رات وزارة ال���زراع���ة ،م��ع سلسلة ال��ت��داب��ي��ر املتخذة
ل��ل��ت��أك��د م���ن س�لام��ة امل��ن��ت��ج��ات ،ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الصحة
العامة.
◄ «املال واملوازنة» تجتمع في  23الحالي
حيث ستعقد لجنة امل���ال وامل���وازن���ة جلسة ف��ي العاشرة
والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء في  23الحالي ،ملتابعة
درس ومناقشة موضوع حساب املهمة وقطع ًالحساب مع
وزارة املالية وديوان املحاسبة ،وذلك استكماال للجلسات
السابقة التي عرضت لهذا املوضوع.
◄ العمل على تحديث القوانني ودعم املؤسسات
العامة
ً
ه��ذا م��ا أش��اد ب��ه مدير برنامج ال��ج��ودة علي ب��رو ،ممثال
وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��دول��ي العلمي

السابع عشر في جامعة الروح القدس الكسليك ،في حلقة
حوار عن «ضمان الجودة».
وأشار برو إلى أنه جرى اقتراح وتحديث ثمانية مشاريع
قوانني ومراسيم في مجال املواصفات واالعتماد وعلم
القياس (املترولوجيا) وقانون القواعد الفنية وإجراءات
للجودة وقانون املنافسة
تقويم املطابقة واملجلس الوطني
ً
وقانون مسؤولية وسالمة املنتج ،إضافة الى املساهمة في
اقتراح مشروع قانون سالمة الغذاء بالتعاون مع اليونيدو
ومشروع قانون تشجيع الصادرات بالتعاون مع اتحاد
غ��رف التجارة والصناعة وال��زراع��ة وجمعية الصناعيني
اللبنانيني.
ّ
وح���ث ب��رو النقابات الصناعية على أخ��ذ زم���ام املبادرة
والعمل م��ع املصانع الغذائية على االل��ت��زام باملواصفات
واملعايير والشروط الصحية ،دون إغفال ذكر دور القطاع
الرسمي في تجهيز وتطوير البنية التحتية التشريعية
واملؤسساتية في القطاع العام.
وأش��ار إل��ى أن استمرار وتفعيل التنسيق بني القطاعني
العام والخاص هو السبيل الوحيد لالرتقاء بالصناعات
ال���وط���ن���ي���ة ال�����ى امل���س���ت���وى امل���ط���ل���وب مل���واج���ه���ة التحديات
االقتصادية واملنافسة وزيادة حجم الصادرات اللبنانية
الى األسواق العربية والعاملية.

◄ مراقبة األسعار خالل األعياد
ه������ذا م����ا أك�������ده امل����دي����ر ال����ع����ام لوزارة
االق���ت���ص���اد ب���اإلن���اب���ة رئ��ي��س مصلحة
حماية املستهلك فؤاد فليفل في حديث
إذاع������ي ،وق����ال «إن ال������وزارة واملديرية
ب���دأت���ا م��ن��ذ ن��ح��و ع��ش��رة أي����ام مراقبة
األس���ع���ار م��ن��ع��ًا ل��ل��ت�لاع��ب خ�ل�ال فترة
األعياد».
ولفت إل��ى أن وزي��ر االقتصاد والتجارة محمد الصفدي
أصدر ق��رارًا بتسيير دوري��ات حتى بعد ال��دوام الرسمي،
مشيرًا ال��ى تسطير محاضر ضبط ف��ي ح��ق املخالفني
يوميًا.
ودع��ا فليفل املواطنني ال��ى إب�لاغ مصلحة املستهلك عن
أي مخالفة إذا تجاوز سعر كيلو لحم البقر  16725ليرة،
وكيلو لحم الغنم  20ألفًا.
وإذ أك����د أن ه��ن��اك رق���اب���ة ع��ل��ى أس���ع���ار ال��ح��ل��وي��ات ،دعا
املواطنني الى التأكد من الوزن الصافي ،وخصوصًا خالل
فترة األعياد.
(وطنية ،مركزية ،األخبار)

