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تقرير

ّ
ُ
املوضوعية مفهومة،
االهتمام الالزم .املعوقات
تلقى
ال
لكنها
الفتة،
نجاحات
اإللكتروني
املجال
في
اللبنانيون
األعمال
ونساء
رجال
سجل
ي
ّ
غير أن غياب الدعم الرسمي وانحصار اهتمام املتمولني باألرباح السهلة ال يمتان إلى املنطق بصلة

رجال األعمال اإللكترونيون :ساعدونا كي ال نهاجر
حسن شقراني
قبل أق��ل من ع��ام ق� ّ�ررت فتاتان لبنانيتان
إط�لاق عمل إلكتروني (ً )e-Business
بناء
ً
على فكرة قوية م��ن منظورين :أوال ،حب
نساء املنطقة للتميز جماليًا عبر استهالك
امل ��ارك ��ات ال �ع��امل �ي��ة ب�ك�ل�ف��ة زه� �ي ��دة .ث��ان�ي��ًا،
ف��ورة التجارة اإللكترونية التي تشهدها
املنطقة .فكان تأسيس موقع «ChouChic.
 »comال ��ذي ُي �ق��دم ت �ن��زي�لات ع�ل��ى ال�ث�ي��اب
واألكسسوارات تصل إلى حدود ّ .%80
«ن �ح��ن ن �ق��دم خ��دم��ة ال �ت��وص �ي��ل إل ��ى ك��اف��ة
األق��ال �ي��م ع��امل �ي��ًا ،وق ��د ب��دأن��ا ن�ش�ه��د طلبًا
مهمًا م��ن إح ��دى ع��واص��م امل��وض��ة ،ل�ن��دن»
ُ ّ
تعلق س��ارة دروي��ش ال�ت��ي أس�س��ت املوقع
مع زميلتها دينا عازار قبل  8أشهر.
طبعًا الفكرة ليست جديدة ،وإن كانت ُت ّ
قدم
خدمة الفتة في ه��ذا اإلط��ار وه��ي «ضمان
االسترجاع وإع��ادة األم ��وال» ،اذ سبقتها
ش��رك��ة س� ّ�ج �ل��ت ح �ت��ى اآلن ن �ت��ائ��ج ب��اه��رة
إقليميًا ،ه��ي « ،»MarkaVipال�ت��ي تعتمد
على مساهمات إدارية من أشخاص جاؤوا
مباشرة من العمل في «وادي السيليكون»
ّ
ف��ي ال��والي��ات امل��ت �ح��دة ،ال ��ذي ُي �ع� ّ�د محجة
رواد ومبدعي التكنولوجيا عامليًا.
لكن رغم وعد هذا املوقع التجاري اللبناني
ّ
ّ
التوسع ليشمل الرجال
بالتميز ــ اذ ينوي
أي �ض��ًا ل�ي�ن��اف��س أب� ��رز ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى ه��ذا
ال �ص �ع �ي��د ـ� �ـ ه� �ن ��اك ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ع��وائ��ق
ال�ت��ي تكبح اس�ت�غ�لال م�ق��وم��ات��ه ب��ال�ك��ام��ل.
«ال �ت �ح ��دي ��ات األس ��اس �ي ��ة ال �ت ��ي ت��واج�ه�ن��ا
ه��ي طبيعة ال�ت�ج��ارة ف��ي ال �ش��رق األوس��ط
وت �ح��دي �دًا ب�ين ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة» توضح
س � � ��ارة دروي � � � ��ش« .ت �غ �ي ��ب ف� ��ي م�ن�ط�ق�ت�ن��ا
س �ه��ول��ة ال �ت �ب��ادل وع�ل�ي�ن��ا ت �س��دي��د رس��وم
ُ
ج �م��رك �ي��ة ع��ال �ي��ة ف ��ي ك ��ل م �ح �ط��ة ت �ض��اف
إل� ��ى ك �ل �ف��ة ال �ت �خ��زي��ن وك �ل �ف��ة ال �ت �ع �ق �ي��دات
اللوجستية».
هذا املوقع هو إحدى املبادرات اإللكترونية
الالفتة التي أض��اءت األج ��واء ف��ي منتدى
«ع��رب ن��ت» ( )Arab Netال��ذي استضافته
ب � �ي� ��روت أخ� � �ي� � �رًا .م � � �ب � ��ادرات ُي� �ف� �ت ��رض أن
ً
ُ ّ
ت� �ش ��ك ��ل م �ف �ص�ل�ا أس ��اس� �ي ��ًا ع �ل ��ى ص�ع�ي��د
األع�م��ال عربيًا انطالقًا م��ن ازده ��ار قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
بيد أن هذه األعمال تبقى مكبوحة ،ليس
فقط بسبب العقلية البيروقراطية لإلدارة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ب ��ل أي �ض ��ًا ب�س�ب��ب
ض�ع��ف ال�ت�م��وي��ل وع ��دم اس�ت�غ�لال األم ��وال
الكثيرة لدعم هذه املبادرات املستقبلية.
ّ
ُ ّ
وحتى أبرز املؤسسات الداعمة تركز على

ّ
التوجهات األكثر إثارة هي صوب التجارة اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية (هيثم املوسوي)
امل� �ب ��ادرات ال �ق��ائ �م��ة وال �ث��اب �ت��ة ف��ي ال �س��وق
م��ن دون االه �ت �م��ام ب��امل �ب��ادرات ال �ج��دي��دة؛
طبعًا لضمان األرب��اح .فمؤسسة «شركاء
امل �ب��ادرات ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط» ()MEVP
ُ
ت� �ق � ّ�دم ال ��دع ��م ل �ل �ش��رك��ات ال �ق��ائ �م��ة أس��اس��ًا
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان وم� �ن� �ط� �ق ��ة امل� � � ّش � ��رق ع� �م ��وم ��ًا.
وبحسب مديرها ،وليد حنا« ،بلغ حجم
استثماراتنا  6ماليني دوالر؛ ونحن ّ
نمول
امل �ش��اري��ن ب�م�ب��ال��غ ت �ت ��راوح ب�ي�ن  200أل��ف
دوالر وم �ل �ي��ون دوالر» ط �ب �ق��ًا ل ��دراس ��ات
ال �ج ��دوى .وق ��د أع�ل�ن��ت ه ��ذه امل��ؤس�س��ة في
منتدى «عرب نت» عن  5مبادرات جديدة،
م �ع �ظ �م �ه��ا ل �ت �ط ��وي ��ر م� ��واق� ��ع وم� � �ب � ��ادرات
إلكترونية م��ع ش��رك��ات عمالقة ف��ي مجال
اإلع�ل�ام م�ت�ع� ّ�دد ال��وس��ائ��ط ()Multimedia
مثل « »MBCو«روتانا».
كذلك هي الحال مع مؤسسة «»Endeavor
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي أط�ل�ق��ت أع�م��ال�ه��ا ف��ي لبنان
م�ط�ل��ع ع ��ام  .2011ف�ه��ي ت�خ�ت��ص بتنمية

ً
األع �م��ال ذات األث ��ر ال�ك�ب�ي��ر ال�ق��ائ�م��ة ف�ع�لا،
وليس مساعدة الطموحني املبدعني الذين
ي�ب��دأون م��ن الصفر .وه��ي مسألة مؤسفة
نظرًا للتأثير اإليجابي الكبير الذي يبدو
أن هذه املؤسسة تولده ،فإيرادات الشركات
ال�ت��ي دعمتها ع��امل�ي��ًا بلغت  4.5م�ل�ي��ارات
دوالر ف ��ي ع� ��ام  ،2010وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة

يتنبهوا أكثر
يجب أن ّ
إلى عملنا عوضًا عن
موجهة
إبقاء األموال ّ
لقطاعات ريعية

املباشرة للدعم خلق  156ألف وظيفة.
وك ��ذل ��ك ي �ب �ق��ى ال ��دع ��م ال��رس �م��ي ض�ع�ي�ف��ًا،
فكانت صرخات االستغاثة ،مثل تلك التي
أط �ل �ق �ه��ا م��ؤس��س م��وق��ع «»Jobago.com
ـ �ـ امل�خ�ت��ص ب�ت�ق��دي��م ت�ج��رب��ة «اج�ت�م��اع�ي��ة»
ف ��ي ري ��اض ��ة ك� ��رة ال� �ق ��دم ـ� �ـ ي��وس��ف ش��اك��ر:
«س ��اع ��دون ��ا ك ��ي ال ن �ض �ط� ّ�ر إل ��ى ال �ه �ج��رة.
أن��ا أختار البقاء في بلدي (لبنان) وأري��د
تطوير عملي هنا».
ُ
وت �س �م��ع ص��رخ��ات اس �ت �غ��اث��ة م ��وازي ��ة من
مبادرين آخ��ري��ن مثل القيمني على موقع
« »Cinemoz.comامل �ت �خ �ص��ص ب�ت�ق��دي��م
خدمة األف�ل�ام واملسلسالت املجانية على
اإلن �ت��رن��ت ،وال ��ذي دخ��ل أخ �ي �رًا ف��ي ش��راك��ة
ّ
يتنبهوا أكثر
مع «« .»Facebookيجب أن
إلى عمل املبادرين في قطاع التكنولوجيا
عوضًا عن إبقاء األموال ّ
موجهة لقطاعات
ّ
ُ
ريعية غير منتجة مثل العقارات» يشدد
وائ ��ل ص�ف��ي ال��دي��ن ،أح��د م��ؤس�س��ي امل��وق��ع

ّ
الذي حل ثالثًا في مسابقة أفضل املبادرات
ُ ّ
اإللكترونية التي تنظم في املنتدى.
وف � � ��ي ال� � ��واق� � ��ع ل� �ي� �س ��ت ه � � ��ذه ال� �ه ��واج ��س
خافية عن محفزي االستثمار في لبنان،
ل �ك ��ن األم� � ��ل ف� ��ي ال �ت �ط �ب �ي��ق ي �ب �ق��ى م�ع�ل�ق��ًا
والتساؤالت حول قدرة اإلجراءات املتخذة
ّ
االقتصادية في
قائمة .فبحسب املسؤولة
وحدة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لدى
املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان ( )IDALديانا منعم ،يجري العمل
حاليًا على تعديل قانون املؤسسة بحيث
«ال يتطلب من شركات التكنولوجيا مزايا
معقدة ،بل يفرض شروطًا سهلة ملنحها
ّ
االع�ف��اءات الضريبية» .وتوضح أن لجنة
وزاري��ة تبحث التعديل حاليًا« ،على أمل
إق��راره»! .وهكذا يبقى املبادرون يحدوهم
األم � � � ��ل ول � �ي � ��س ال � �ي � �ق �ي�ن ب� � � ��االزده� � � ��ار ف��ي
مبادراتهم التي ُت ّ
عد أعمال املستقبل .وهذا
يناقض ما يطمح إليه لبنان الرسمي ،إذ
ُي�ش� ّ�دد ّ وزي��ر االت�ص��االت نقوال صحناوي
على أنه «يجب تحويل لبنان إلى ّ
منصة
تكنولوجية إقليمية ط��وال ال�ع��ام وليس
فقط خالل أيام املنتديات».
وتكتنز املنطقة م�ق� ّ�وم��ات كبيرة الزده��ار
امل� �ب ��ادرات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة .ووف �ق��ًا للمدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،امل ��ؤس ��س ،ف��ي م �ن �ت��دى «ع��رب
ّ
ّ
التوجه األكثر
نت» ،عمر كريستيدس ،فإن
إث ��ارة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ه��و ص��وب التجارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ( )e-Commerceواألل �ع ��اب
اإللكترونية (.)e-Gaming
ّ
وف��ي املجال األول يقول إن حجم األعمال
ي �ص��ل إل ��ى  4م �ل �ي��ارات دوالر س �ن��وي��ًا في
ّ
املنطقة بنمو الف��ت .وي��وض��ح أن املتاجر
ُ
اإللكترونية تنبت كالفطر وتصبح أكثر
ت �خ �ص �ص ��ًا؛ ف� �ه� �ن ��اك م� �ت ��اج ��ر م�خ�ص�ص��ة
ّ
ل �ل �ن �س ��اء ال � �ح� ��وام� ��ل ول�ل��أط � �ف� ��ال ،وح ��ت ��ى
ّ
ل�لأح��ذي��ة .ول�ل�إش��ارة ف ��إن امل��رت�ب��ة الثانية
ف ��ي م �س��اب �ق��ة امل� � �ب � ��ادرات ف � ��از ب �ه��ا م��وق��ع
« »GlamBox.meامل �ت �خ� ّ�ص��ص ب��ال�ت�س��وق
اإللكتروني للنساء .أم��ا األل�ع��اب فهي في
مرحلة الذروة في العالم العربي ،والكثير
من شباب «لغة الضاد» يندمجون في هذا
ال�ن��وع م��ن الترفيه وق��د ي�ك��ون م�ع� ّ�دل نمو
الطلب على األلعاب في املنطقة هو األعلى
ّ
عامليًا ّ .غير أن املشكلة على ه��ذا الصعيد
ه � ��ي أن� � � ��ه ل �ي �س ��ت ه � �ن� ��اك ق � �ف � ��زات ن��وع �ي��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ت �ط��وي��ر األل� �ع ��اب
عربيًا؛ تلك القفزات تحتاج إلى سياسات
دع��م ثابتة ال إل��ى خ�ط��وات موسمية فقط
هولندا لتصميم األلعاب
كمبادرة «جائزة ُ
اإللكترونية» التي أعلن عنها أخيرًا.

إضاءة

إعفاء أرباح التصدير من نصف الضريبة!
محمد وهبة
أق � � ّ�ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ،أخ � �ي � �رًا ،م �ش��روع
قانون يرمي إلى إعفاء أرباح الصادرات
الصناعية م��ن  %50م��ن ضريبة الدخل.
ورغم أن وزارة املال تحفظت على طبيعة
امل� �ش ��روع ال� ��ذي «ي �ف �ت��ح ال �ب ��اب ل�ل�ت�لاع��ب
وال� �ت� �ه � ّ�رب ال �ض ��ري �ب ��ي» ،إال أن م �ش��روع
اإلع�ف��اء بصيغته الحالية «ليس كافيًا»
في رأي الصناعيني ،فما تطلبه جمعية
الصناعيني هو أن يكون اإلعفاء بنسبة
.%100
تستند األسباب املوجبة للمشروع ،إلى
وج ��ود ت �ج��ارب س��اب�ق��ة ف��ي ب�ع��ض ال��دول
ال �ت��ي ح��اول��ت ت�ح�س�ين أداء اق�ت�ص��اده��ا،
ففرضت أن��واع��ًا م��ن الحمايات املختلفة
ل �ص �ن��اع��ات �ه��ا ب ��واس� �ط ��ة رف� � ��ع ال ��رس ��وم
الجمركية ،أو فرض ش��روط ومواصفات
ع ��ال �ي ��ة خ�ل�اف ��ًا ل�ل�ات �ف ��اق �ي ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية ،أو عملت على إعفاء صادراتها
م��ن ضريبة ال��دخ��ل بهدف تعزيز القدرة

التنافسية لصناعاتها الوطنية .فعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال« ،اس �ت �ح �ص��ل األردن م��ن
امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة ،وه ��و عضو
ملتزم فيها ،على ق��رار ات�خ��ذ باإلجماع
ويقضي السماح له باالستمرار بإعفاء
ال �ص��ادرات األردن �ي��ة م��ن ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل
ملدة  5سنوات تنتهي في .»2007
على هذا األس��اس ،تقول وزارة الصناعة
«إن إع � �ف� ��اء أرب� � � ��اح ال� �ت� �ص ��دي ��ر وإع � � ��ادة
اإلدخ ��ال امل��ؤق��ت للتصنيع م��ن  %50من
ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل م ��ن ش ��أن ��ه ال �ت �ع��وي��ض
ج ��زئ �ي ��ًا ع� ��ن أك �ل ��اف اإلن � �ت� ��اج امل��رت �ف �ع��ة،
ّ
املحلية،
وإعطاء دفعة إيجابية للصناعة
ل �ك��ي ت�ت�م�ك��ن م��ن زي � ��ادة إن �ت��اج �ه��ا ورف��ع
قدراتها على ول��وج األس ��واق الخارجية
ّ
تنافسية» .وترى الوزارة أن قيمة
بأسعار
ه��ذا اإلع �ف��اء «ال ت�ت�ج��اوز  %10م��ن قيمة
األم��وال املخصصة لدعم مادتي الطحني
وامل� � � ��ازوت ،ل�ك�ن�ه��ا ي�م�ك��ن أن ت�م�ث��ل ف��رق��ًا
إيجابيًا هامًا لدعم الحركة الصناعية».
رغ � ��م أن ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ال ي� � ��زال ي �ح �ت��اج

إل��ى إق ��راره ف��ي مجلس ال �ن��واب ،إال أن��ه ال
يعكس رغ�ب��ة صناعية ك�ب�ي��رة ،فبحسب
ع �ض��و ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ه ��ان ��ي أب��و
ج ��ودة ،ف��إن جمعية الصناعيني طرحت
مشروعًا إلع�ف��اء الصناعيني م��ن ضريبة
ال ��دخ ��ل ب�ن�س�ب��ة  ،%100م ��ن أج ��ل ت�ع��زي��ز
ق��درت �ه��ا ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ألن «ك �ل �ف��ة اإلن �ت��اج
ف��ي ل �ب �ن��ان م��رت�ف�ع��ة ف��ي ظ��ل ع ��دم وج��ود
ت � �س � �ه � �ي �ل�ات ص � �ن ��اع � �ي ��ة م � �ث� ��ل امل� �ن ��اط ��ق
الصناعية والتصدير بواسطة املناطق

وزارة المال:
كلفة اإلعفاء تبلغ
 70.9مليار ليرة

ّ
ال �ح� ّ�رة .»...فالصناعي يدفع سلة واسعة
م��ن ال�ض��رائ��ب وال��رس��وم ال�ت��ي ت��زي��د كلفة
ً
إنتاجه املرتفعة أصال ،فعلى سبيل املثال
هناك «اشتراكات الضمان االجتماعي عن
عمال املصانع ،وضريبة أج��ور ،ورس��وم
جمركية ،وضريبة استهالك على الطاقة
مثل البنزين واملازوت ،وضريبة مقطوعة
ع�ل��ى ت�ص��دي��ر ال �ح��اوي��ات ...وت �ض��اف إل��ى
ذل��ك كله ضريبة القيمة امل�ض��اف��ة» .لذلك
ي �س ��أل أب� ��و ج� � ��ودة ،ك �ي��ف س �ن �ن��اف��س ف��ي
األسواق العاملية في ظل كل هذه األكالف.
ف��ي ال��واق��ع ل�ي��س واض �ح��ًا إل��ى ّ
أي درج��ة
ي�س�ت�ف�ي��د ال �ص �ن��اع��ي م ��ن إق � ��رار م �ش��روع
اإلعفاء بنسبة  %50من أرباح التصدير،
ف�ق��د «ت �ك��ون ه �ن��اك م�ع��وق��ات ك�ث�ي��رة عند
التنفيذ» في رأي أبو ج��ودة ،لكن لوزارة
امل��ال رأي مختلف ،فهي أب��دت تحفظها
ع �ل ��ى امل � �ش � ��روع ألس � �ب� ��اب ع � ��دي � ��دة؛ ف�ه��و
ي �ف �ت��ح ب ��اب ��ًا ل �ل �ت�ل�اع��ب ،ف �ي �م��ا س �ت��واج��ه
اإلدارة ال �ض��ري �ب��ة ص �ع��وب��ة ف ��ي ت�ح��دي��د
ً
املستفيدين الفعليني من اإلع�ف��اء ،فضال

ع��ن أن��ه سيتسبب ف��ي ت�ع�ق�ي��دات عملية
تربك اإلدارة الضريبية بسبب صعوبة
إق ��رار آل�ي��ات اح�ت�س��اب األرب ��اح ،وطبيعة
األع �ب��اء ال�ت��ي يمكن تحميلها لعمليات
ال� �ت� �ص ��دي ��ر ...ف��اق �ت��رح��ت م �ش ��روع ��ًا مل�ن��ح
امل��ؤس�س��ات الصناعية حسمًا ضريبيًا،
ي � � � � ��وازي ث � �ل ��ث ال � �ض ��ري � �ب ��ة ع � �ل ��ى أرب � � ��اح
املؤسسات الصناعية ّ
ملدة  5سنوات.
وقد تبينّ لدراسة وزارة املال اآلتي :تبلغ
كلفة ه��ذا اإلعفاء نحو  70.9مليار ليرة.
إال أن ب �ع��ض امل��ؤس �س��ات ال �ص �ن��اع�ي��ة ال
ّ
تصرح عن أعمالها ،فيما بعضها اآلخر
ي �ص � ّ�رح ع ��ن ص� � ��ادرات ب�ق�ي�م��ة أع �ل��ى من
رق ��م أع �م��ال��ه ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ن�ش��اط��ات
ت�ح�ق��ق ص � ��ادرات أع �ل��ى م��ن غ �ي��ره��ا مثل
امل �ج��وه��رات واآلالت ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ال بل
إن بعض ال�ح��االت تظهر وج��ود خسائر
لدى بعض املؤسسات غير معقولة ألنها
ً
أعلى بأضعاف من رقم األع�م��ال ...فضال
ع��ن أن امل �ش��روع ال ي��راع��ي م �ب��دأ ال�ع��دال��ة
الضريبية.

