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متابعة

سعر البنزين ينخفض  5500ليرة
ديوان املحاسبة وهيئة التشريع واالستشارات :الحق مع باسيل
القلة
احتكار ّ
وتشريع استيراد
الحليب بال رسوم ورقابة
يسحقان مزارع األبقار

الل جاويش)
وال ف���رق ف��ي األس��ع��ار ب�ين البلدين،
أي إن سعر الطن في سوريا ولبنان
ي���ك���اد ي���ك���ون ه���و ن��ف��س��ه ،وبالتالي
ف��إن��ه باستثناء ال��ح��ال��ة ال��ت��ي يكون
فيها الحليب غ��ي��ر ق��اب��ل للتصنيع
ب��س��ب��ب ارت�����ف�����اع ن��س��ب��ة الحموضة
ف��ي��ه ،ال م��ص��ل��ح��ة مل��رب��ي األب���ق���ار في
سوريا بتصدير الكميات إلى لبنان
إضافية عليها .أما
ودف��ع كلفة نقل
ُ
الكميات املرفوضة فتخلط بكميات
السترداد
كبيرة من امل��واد الحافظة
ً
كلفة إن��ت��اج��ه��ا ع��ل��ى األق����ل ،ب���دال من
ت���ل���ف���ه���ا .ل��ك��ن��ه��ا أق�����ل ج�������ودة ،وأكثر
ع���رض���ة ل���ل���ج���راث���ي���م ...واألن�����ك�����ى من
ذلك ،يقول ّ
كيولي ،أن الدولة تسمح
أي��ض��ًا ب��اس��ت��ي��راد ع��ش��وائ��ي لحليب
ال����ب����ودرة ،وال ت��ع��م��ل ّ ع��ل��ى تشجيع
زي������ادة اإلن���ت���اج امل��ح��ل��ي وتصنيعه
للمستهلك اللبناني.

آليات حماية
إزاء ه����ذا ال����واق����ع ،ك����ان ال ب���د لوزير
ال����زراع����ة ح��س�ين ال���ح���اج ح���س���ن ،من
البحث عن آلية تحمي صغار مربي

األب��ق��ار لتصريف إنتاجهم .فاآللية
السابقة ،أي مشروع تعاونيات جمع
الحليب ،توقفت في عام  2003بسبب
الهدر والفساد الذي شابها من قيادة
املشروع في ال���وزارة واملحيطني به،
ّ
إال أن املشروع ك��ان ق ّ��ادرًا على خلق
توازن مع احتكار القلة في املصانع،
والحفاظ على مستوى من األسعار
ملصلحة املربني.
امل���ش���روع ال��س��اب��ق ك���ان ق���د غ���رق في
امل��ص��ال��ح ال��س��ي��اس��ي��ة واالنتخابية.
فعلى ُ سبيل امل��ث��الُ ،و ِّس��ع��ت إدارته
واس�����ت�����ع�����م�����ل�����ت أم����ل���اك��������ه ،ومنحت
القروض والسلفُ ،
وح ِّصلت لزيادة
ُ
ّ
ع��دد مراكز جمع الحليب ،ووسعت
مناطق إنشائها خ�لاف��ًا للنصوص
األس�����اس�����ي�����ة ال�����ت ّ�����ي ح����ص����رت����ه����ا في
ال��ب��ق��اع ،فيما ت��ع��ث��ر تشغيل املراكز
األربعة في البقاع بسبب ع��دم دمج
بعضها ل��زي��ادة قدرتها التخزينية
وخ��ف��ض كلفة التشغيل ،وتعاملها
مع تعاونيات وهمية...
ل���ط���امل���ا ك������ان ص����غ����ار امل������زارع���ي��ن هم
الحلقة األضعف ،لكن األمر ال يحتاج
إل���ى ال��ك��ث��ي��ر ب��ح��س��ب دراس����ة «فاو»؛
ف����ه����و م����ح����ص����ور ب�����وض�����ع ضوابط
ل��ل�أس����ع����ار ف�����ي ظ�����ل ن����ظ����ام السوق
ّ
تفعل الكثير من الدول.
ال��ح��رة ،كما ً
ف�����أوروب�����ا ،م���ث�ل�ا ،ت���دع���م منتجاتها
ال���زراع���ي���ة ب��ن��ح��و  60م��ل��ي��ار يورو،
وب��ع��ض ال�����دول ت��ض��ع رس ّ���وم���ًا على
مستورداتها ،وبعضها يحفز إنشاء
مصانع محلية بمواصفات ّ
معينة...

وك����ل ه����ذه األم������ور ت��ت��ط��ل��ب سياسة
حكومية واضحة ،فيما عملت وزارة
ال���زراع���ة ع��ل��ى خ��ط�ين :تفعيل العمل
ال���ت���ع���اون���ي ل��ت��ق��وي��ة م���ن���اع ّ���ة صغار
املزارعني بوجه احتكار القلة ،ودعم
زراعة القمح والشعير ،وعلى الخط
ال��ث��ان��ي زي���ادة امل��س��اع��دات املمنوحة
للمربني مباشرة.

صدر يوم السبت املاضي بيان عن رئيس
املجلس األعلى للجمارك ،أكرم شديد ،جاء
فيه حرفيًا« :ب��ت��اري��خ ي ّ��وم السبت الواقع
فيه  26شباط  ،2011تبلغ رئيس املجلس
األعلى للجمارك من وزي��ر الطاقة واملياه
ط��ل��ب خ��ف��ض رس����م االس���ت���ه�ل�اك الداخلي
على م��ادة البنزين من العيارين  98و95
أوك��ت��ان .وف��ي ض��وء ذل��ك ،اجتمع املجلس
األع���ل���ى ل��ل��ج��م��ارك ،ف���ي ال��ت��اري��خ املذكور،
وأص����در ق����راره ال��رق��م  2011/21القاضي
ب��خ��ف��ض رس���م االس��ت��ه�لاك ال��داخ��ل��ي على
م��ادة البنزين ،إذ يخفض سعر صفيحة
ال��ب��ن��زي��ن م���ن ال��ع��ي��اري��ن  98و 95أوكتان
ّ
مبلغ خمسة آالف ليرة لبنانية .ويعد هذا
ال��ق��رار س��اري املفعول اع��ت��ب��ارًا م��ن تاريخ
 26شباط  .»2011انتهى النص الحرفي
للبيان!
ال يحتاج تفسير مضمون هذا البيان إلى
قدرات ذهنية خارقة ،فهو يشير بوضوح،
وم��ن دون أي لبس أو ت��أوي��ل ،إل��ى أن قرار
خ��ف��ض ال��رس��م ال�� ُّج��ائ��ر امل���ف���روض ع��ل��ى كل
صفيحة بنزين ات��خ��ذ وفقًا لآللية نفسها
ّ
ال����ت����ي ات���ب���ع���ه���ا ال�����وزي�����ر ج�����ب�����ران باسيل،
وع����رق����ل ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف���ري���ق رئ���ي���س حكومة
طيلة
ت��ص��ري��ف األع����م����ال س��ع��د ال���ح���ري���ري ّ
األس��اب��ي��ع األرب��ع��ة امل��اض��ي��ة ،ب��ذري��ع��ة أنها
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة ،وأن خ��ف��ض س��ع��ر البنزين
ي��ض ّ��ر ب���إي���رادات الخزينة ال��ع ّ
��ام��ة ،وه��و ما
ّ
أدى إل��ى نشوب األزم��ة األخ��ي��رة ،التي ً دفع
املستهلكون اص��ط��ف��اف��ًا ط��وي�لا في
ثمنها
ّ
الطوابير أمام محطات بيع املحروقات في
جميع املناطق ،ولكنهم حصدوا في املقابل
خفضًا لسعر الصفيحة بقيمة  5500ليرة
(ال  5000ليرة فقط).
ع����ادت األوض������اع ف���ي ال���س���وق امل��ح��ل��ي��ة إلى
طبيعتها ،إال أن أوض���اع ال��سّ��وق العاملية
ل��ي��س��ت ع��ل��ى م���ا ي������رام .ف��ال��ت��وق��ع��ات تشير
إلى احتمال بلوغ سعر برميل النفط أكثر
م��ن  158دوالرًا ،إذا استمرت امل��خ��اوف من
ت����ع ّ����رض اإلم����������دادات م����ن ال����ش����رق األوسط
للمخاطر ،وهي مخاوف ليست موضوعية
بقدر ما يتخذها املضاربون ّ
حجة لتحقيق
أرب���اح ط��ائ��ل��ة ...وم��ا ّ
يهم املستهلك املحلي
اآلن ،ه��و كيفية التعامل م��ع ع��ودة أسعار
البنزين إلى االرتفاع ،إذا ّ
صحت التوقعات،
وبالتالي استهالك الجزء األكبر من قيمة
الخفض الطارئ على الرسم املفروض؟ ّ
يعد باسيل بمعالجة هذا الوضع عبر خطة
موضوعة تنطوي على تغيير جوهري في
بنية السوق املحلية .فهو ّأبلغ «األخبار»
البنزين
أن دفاتر الشروط لتأهيل خزانات ُ ّ
وزي��ادت��ه��ا أص��ب��ح��ت ج��اه��زة ،وس��ت��ل��زم في
غضون األي��ام القليلة املقبلة ،وتبلغ كلفة

ه��ذا امل��ش��روع نحو  55مليون دوالر ،وهو
ّ
تصرف
س��ي��ح��ق��ق ق������درة ت��خ��زي��ن��ي��ة ت���ح���ت
الدولة ،تسمح بمواجهة الحاالت الطارئة،
كما تسمح بالتأثير على السعر املحلي،
إذ إن االت���ج���اه ه���و ن��ح��و إرس�����اء املنافسة
ب�ين ال��ش��رك��ات لخفض األس��ع��ار إل���ى أدنى
مستوى ممكن ،على أن تحدد وزارة الطاقة
ال��س��ع��ر األق���ص���ى ل��ب��ي��ع ص��ف��ي��ح��ة البنزين،
وه���و ال��س��ع��ر ال����ذي ي��م��ك��ن أن ت��ت��دخ��ل على
أس��اس��ه ال����وزارة لتأمني ال��ح��اج��ات املحلية
تجاوزته األسعار السائدة في السوق،
إذا
ّ
العاملية أو بسبب
األسعار
بات
تقل
بسبب
ّ
ظهور عوامل احتكارية محلية.
ي����ب����دو أن ب���اس���ي���ل أص����ب����ح أك����ث����ر اقتناعًا
ب����ض����رورة ال���ض���غ���ط م����ن أج�����ل ت��ن��ف��ي��ذ هذه
ال���خ���ط���ة ،ف���ي ض����وء م���ا ش���ه���ده م��ل��ف سعر
ال��ب��ن��زي��ن ف��ي ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة .ف��ه��ذا امللف،
بحسب م��ا أورده ف��ي م��ؤت��م��ره الصحافي
ُ
أم��س ،فتح منذ ّ 22كانون الثاني من عام
 ،2009حني تقدم تكتل التغيير واإلصالح
ب����اق����ت����راح ق����ان����ون ل���خ���ف���ض ال�����رس�����وم على
امل���ح���روق���ات وإل���غ���اء ال������ـ TVAع���ن املازوت،
فعمد فريق الرئيس الحريري واملتحالفون
معه إلى تطيير نصاب  5جلسات ملجلس
النواب ،ملنع التصويت على هذا االقتراح.
وكانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد

أعدت
الوزارة ّ
خطة موضوعة
ّ
لتحديد السعر األقصى
لبيع البنزين

ّ
ثبتت رسم البنزين على  9500ليرة عندما
كان سعر الصفيحة قد تراجع إلى  23ألف
ل���ي���رة ،ول��ك��ن ح��ك��وم��ة ال��س��ن��ي��ورة وبعدها
ح��ك��وم��ة ال���ح���ري���ري رف��ض��ت��ا ت��ث��ب��ي��ت سعر
ال��ص��ف��ي��ح��ة ع��ن��دم��ا ب���دأ ب��االرت��ف��اع مجددًا،
ك��ذل��ك رف��ض��ت ح��ك��وم��ة ال��ح��ري��ري املوافقة
على طلبات باسيل املتكررة لخفض الرسم،
م��ا دف��ع ب��ال��وزي��ر باسيل إل��ى تأليف لجنة
ل����درس كيفية خ��ف��ض أس��ع��ار املحروقات،
فخلصت إلى توصية وحيدة ،وهي خفض
رس��م االستهالك ال��داخ��ل��ي .ورغ��م اعتراض
م����ن����دوب وزارة امل�������ال ،أص ّ������ر ب���اس���ي���ل على
إرس��ال ه��ذه التوصية إلّ��ى مجلس الوزراء
 ،2010/12/24ول ّ���ك���ن امل��ج��ل��س أصبح
ف���ي
ً
مستقيال قبل أن يتسنى درسها وإقرارها.
ّ
وأدى ارت���ف���اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة ،في
ظل حكومة تصريف األع��م��ال ،إل��ى البحث
ع��ن آلية قانونية لخفض ال��رس��م ،م��ن دون
ال���ح�ّي�نّ���اج���ة إل�����ى م���واف���ق���ة م���ج���ل���س الوزراء،
ف��ت��ب أن ه��ن��اك م��رس��وم��ًا رق��م��ه /12480
 2004ي��ع��ط��ي امل��ج��ل��س األع���ل���ى للجمارك
ص�لاح��ي��ة ت��ع��دي��ل ق��ي��م��ة ال���رس���م ن��ي��اب��ة عن
م��ج��ل��س ال����������وزراء ،ب����ن ً
����اء ع���ل���ى ط���ل���ب وزير
الطاقة وامل��ي��اه ،ف ّ
��وج��ه باسيل كتابني إلى
املجلس األعلى للجمارك في 2011/1/25
و 2011/1/27طالبًا خفض ال��رس��م بقيمة
 3300ليرة ،وقد اكتفى حينها بهذه القيمة
ّ
للحد م��ن مسؤوليته املباشرة ع��ن خفض
إيرادات الخزينة ،بانتظار تأليف الحكومة
الجديدة لكي تتولى إعادة درس هذا امللف
خ���اذ ال���ق���رار امل��ن��اس��ب ف��ي ش��أن��ه ،إال أن
وات��� ّ
ال��ت��ع��ن��ت ك���ان ب��امل��رص��اد ،ف��ق��د أب��ل��غ��ت وزير
املال ريا الحسن املجلس األعلى للجمارك،
ال���خ���اض���ع ل��ص�لاح��ي��ت��ه��ا ،أم�����رًا ي��م��ن��ع��ه من
تلبية ال��ط��ل��ب ،بحجة أن امل��رس��وم املذكور
أس��ق��ط ب��ق��رار تثبيت قيمة ال��رس��م الصادر
ع��ن مجلس ال����وزراء ف��ي أواخ���ر ع��ام ،2008
وذل���ك على ال��رغ��م م��ن معرفتها ب��أن القرار
ّ
ال يلغي امل��رس��وم ،وأن ليس هناك أي آلية
ل��خ��ف��ض ال���رس���م ف���ي ظ���ل ح��ك��وم��ة تصريف
األعمال إال باستخدام ّهذا املرسوم.
ّ
رد باسيل على هذا التعنت باعتماد وسائل
الضغط التي ّ أثمرت رضوخًا للقانون من
الجانب املتعنت! فالوزير كان قد طلب رأيًا
اس��ت��ش��اري��ًا م��ن دي����وان امل��ح��اس��ب��ة ف��ي شأن
ّ
اآلل��ي��ة ال��ت��ي يطرحها ،ف���رد ال��دي��وان بأنها
قانونية ،فما كان من الحريري إال طلب رأي
مغاير م��ن هيئة التشريع واالستشارات،
فكانت املفاجأة أن رأيها جاء ّ
مؤيدًا لآللية،
�����ك ال���ح���ري���ري وف���ري���ق���ه .ورغم
وه����و م���ا أرب ّ
م��ح��اوالت تخطي اإلرب����اك ،ج��رى الخفض
وفقًا ملا كان باسيل قد طرحه.
(األخبار)

باختصار
◄  %99.29من اكتتابات سندات الخزينة في فئة
الـ 5سنوات
شباط،
ففي امل��زاد ال��ذي أقيم على سندات الخزينة في ّ 17
ج�م�ع��ت ال�ح�ك��وم��ة م�ب�ل��غ  1177.12م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،وتركزت
االكتتابات في سندات من فئة الـ 5سنوات بنسبة ،%99.29
وم��ن ف�ئ��ة ال�س�ت��ة أش�ه��ر  ،%0.28وم��ن ف�ئ��ة ال�ث�لاث��ة أشهر
.%0.42
وقد بلغ املردود املثقل على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
م��ا نسبته  ،%6.17مقابل  %5.62ف��ي امل ��زاد ال��ذي سبقه
لسندات من الفئات نفسها أجري في  3شباط.
سندات
�ي
�
ف
وي �ع��ود ه ��ذا االرت �ف ��اع إل ��ى زي� ��ادة االك �ت �ت��اب��ات
ّ
الخزينة الطويلة األم��د ،لكونها ذات م��ردود أعلى ،إذ مثلت
ّ
حصتها في امل��زاد السابق ما نسبته  ،%72.24وق��د بقي
املردود على السندات كاآلتي %6.18 :لفئة الخمس سنوات،
 %4.50لفئة الستة أشهر %3.93 ،لفئة الثالثة أشهر.
◄ مزاولة مهنة الطوبوغرافيا
ه��ي م�ح��ور االج�ت�م��اع ال ��ذي ُع�ق��د أول م��ن أم��س ب�ين نقيب
الطوبوغرافيني املجازين في لبنان سركيس فدعوس ،ووفد
من جمعية منشئي وتجار البناء في لبنان برئاسة إيلي

ّ
صوما .وقد أكد الطرفان ،في بيان ،ضرورة التنسيق لوجود
تكامل ب�ين عمل ك��ل منهما ،إذ إن ّ نقابة الطوبوغرافيني
تضع الدراسة األولية واألساسية لكل عمل إنشائي يتعلق
وفقًا ألسس
بنشاطات جمعية منشئي وتجار البناء ،وذلك ّ
علمية وفنية ،بما فيها أعمال املساحة والكيل وتركز البناء
والتحسني العقاري ،وسواها.
◄ ارتفاع مبيعات السيارات في كانون األول
ّ
سجلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان ،استنادًا إلى
جمعية املستوردين ،تقدمًا بنسبة  %8,18سنويًا ،لتصل
إل��ى  1924س�ي��ارة خ�لال ك��ان��ون الثاني  2011مقارنة مع
 1797سيارة في كانون الثاني .2010
واح �ت �ل��ت ال �س �ي��ارات ال �ك��وري��ة امل��رك��ز األول ض�م��ن الئحة
مبيعات السيارات الجديدة .فقد بلغت ّ
حصتها في السوق
 ،%34,41ت�ل�ت�ه��ا ال �س �ي��ارات ال �ي��اب��ان �ي��ة ب�ن�ح��و ،%28,96
واألوروب� �ي ��ة ب�ن�ح��و  ،%28,45واألم�ي��رك�ي��ة ب�ن�ح��و %7,51
والصينية بنحو .%0,67
واح�ت�ل��ت «ك �ي��ا» امل��رت�ب��ة األول ��ى لجهة مبيعات السيارات
الجديدة ف��ي لبنان خ�لال ك��ان��ون الثاني  ،2011فسجلت
م�ب�ي��ع  454س �ي��ارة ،تلتها ن�ي�س��ان ب�ن�ح��و  262سيارة،
وهيونداي بنحو  214سيارة ،ثم شيفروليه  97سيارة،

تويوتا  91سيارة ،ميتسوبيشي  74سيارة ،مرسيدس
 64سيارة ،رينو  63سيارة ،ميتسوبيشي  58ومازدا 55
سيارة.
تجدر اإلشارة إلى أن مبيعات السيارات الكورية ازدادت في
كانون الثاني  2011بنسبة  %47,36لتبلغ  269سيارة،
مقارنة مع  454سيارة في الفترة نفسها من عام .2010
وفي املقابل تراجع مبيع السيارات اليابانية بنسبة %17,33
إلى  563سيارة.

ارتفعت األكالف التشغيلية السنوية بنسبة  %17إلى 1.8
مليار دوالر ،وارتفعت األكالف الخاصة باملوظفني بنسبة
 %15.7إلى  990مليون دوالر ،ووصلت األصول اإلجمالية
ّ
مسجلة نموًا بنسبة
للمصارف إل��ى  134.1مليار دوالر،
 %11.2مقارنة بنهاية عام  ،2009فيما ارتفعت القروض
والسلفات اإلجمالية بنسبة  ،%25.7وبلغت  36.2مليار
دوالر .أم��ا ودائ��ع ال��زب��ائ��ن فقد بلغت  112.1مليار دوالر،
مرتفعة بنسبة .%12.3

◄  1.6مليار دوالر أرباح مصارف «ألفا»

◄  28مليون دوالر كلفة القرصنة في لبنان

بحسب امليزانيات املجمعة غير املدققة ،التي جاءت في نشرة
بنك بيبلوس األسبوعية ،أول من أمس ،فإن أول  13مصرفًا
في لبنان حققت أرباحًا صافية في عام  2010قيمتها 1.6
مليار دوالر ،أي بزيادة نسبتها  %24مقارنة مع النتائج
املحققة في عام  .2009وهذه املصارف الـ 13تعرف باسم
مصارف املجموعة «أل�ف��ا» ،ولديها ودائ��ع بقيمة  26مليار
دوالر .وقد بلغت قيمة اإلي��رادات التشغيلية الصافية لهذه
املصارف ما نسبته  ،%20.4لتبلغ  3.8مليارات دوالر ،فيما
ارتفعت اإلي��رادات الناجمة عن الفوائد بنسبة  %20لتبلغ
 2.5مليار دوالر .أم��ا اإلي ��رادات غير الناجمة ع��ن الفوائد،
فقد ارتفعت بنسبة  ،%27لتبلغ  1.4مليار دوالر .وكذلك

ّ
ّ
الفكرية التقرير الرقم 301
للملكية
أصدر التحالف الدولي
ل�ع��ام  ،2011ال ��ذي ي �ق� ّ�وم ح�م��اي��ة ح�ق��وق ال�ت��أل�ي��ف والنشر
وح �ق��وق امللكية ال�ف�ك� ّ
�ري��ة ف��ي  39دول ��ة .وق��د أش ��ار إل��ى أن
الخسائر املحققة في لبنان بفعل القرصنة بلغت  28مليار
دوالر ،مؤكدًا أن لبنان نجح في تسجيل ّ
تقدم ملحوظ لجهة
ّ ّ
حماية حقوق التأليف والنشر ،غير أنه أكد استمرار ظاهرة
قرصنة ب��رام��ج الكمبيوتر ّ ال�ت�ج��اري��ة ،وق��رص�ن��ة الكابالت
ّ
ّ
التلفزيونية املشفرة ،وقرصنة التجزئة (األفالم
واملحطات
وامل��وس �ي �ق��ى ،)...وق��رص�ن��ة ال�ك�ت��ب (ت�ص��وي��ر ،ت��رج�م��ة غير
ّ
قانونية.)...
(األخبار ،املركزية)

