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تقرير

أسعار خدمة «الجيل الثالث» من  10الى  99دوالرًا

ُ
تطور ٌ
ٌ
كبير في سبل تواصل الناس
« »Alfaتطلق عروضها لإلنترنت السريع:

رأسمال البنك  5ماليين
دوالر ويسهم فيه
 7رجال أعمال بينهم
لبنانيون

ً
م �ث�ل�ا ،أو أن ي �ق��در ش ��اب آخ ��ر يمتلك
م��وه �ب��ة أو ف �ك��رة ان �ت��اج �ي��ة م ��ن دون
ام�ت�لاك رأس امل ��ال ،ع�ل��ى ال��دخ��ول ال��ى
سوق العمل .يشرح قحطاني أن عدد
املستفيدين من ق��روض بنوك الفقراء
وص ��ل ال ��ى م �ل �ي��ون م�س�ت�ف�ي��د ،وح�ت��ى
اآلن ل��م ُي�ح�ك��م ع�ل��ى أي ب�ن��ك بالفشل،
وبالتالي ال يتوقع س��وى نجاح هذا
املشروع في لبنان.
َ
خ�ط��ة «أج �ف �ن��د» ف��ي ل�ب�ن��ان أن ُي�ط��ل��ق
«بنك الفقراء» خالل ستة أشهر كحد
أق� �ص ��ى ،ب �ح �س��ب ق �ح �ط��ان��ي .ع �ل��ى أن
يصل ع��دد املستفيدين من البنك الى
 3آالف ع�م�ي��ل ف��ي ال�س�ن��ة األول� ��ى ،و7
آالف و 500مستفيد في السنة الثانية،
وم��ن ث��م  13أل��ف مستفيد ف��ي السنة
الثالثة ،و 25أل��ف مستفيد في السنة
ً
الرابعة ،وصوال الى  35ألف مستفيد
ف��ي ال�س�ن��ة ال �خ��ام �س��ة .وم ��ن املحتمل
أن يرتفع ه��ذا ال�ع��دد بحسب طلبات
ال� �ق ��روض ،واالل � �ت� ��زام ب��ال �س��داد «ف�ق��د
وص ��ل ع ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن ف ��ي األردن
الى  100الف عميل من عام  2006الى
اآلن ،وبالتالي يمكن أن يحقق لبنان

ه ��ذا امل� �ع ��دل» .وي �ب��دأ ال �ق��رض ب �ـ 500
دوالر ،ويمكن أن يصل ال��ى  100الف
دوالر للعمالء الذين يلتزمون بسداد
ق ��روض � �ه ��م ،وب� ��ذل� ��ك ت �ك �ب��ر م �ش��اري��ع
املقترضني شيئًا فشيئًا.
«ل �ب �ن ��ان ي �ح �ت��اج ال � ��ى ع �ش��ري��ن ب�ن�ك��ًا
للفقراء» يوضح قحطاني ،إذ إن عدد
ال�ق��ادري��ن على اإلن �ت��اج وال يمتلكون
امل ��ال لتنفيذ م�ش��اري��ع ه��و األك �ب��ر في
الدول العربية.
ول�ب�ن��ان ،كما ال ��دول العربية ،يحتاج
ال � � ��ى ه � � ��ذه ال� �ن ��وع� �ي ��ة م � ��ن ال � �ق� ��روض
ل�ل�ش��اب��ات وال�ش�ب��اب غ�ي��ر امل�ي�س��وري��ن.
امل� � �ص � ��ارف ال� �ق ��ائ �م ��ة ح ��ال� �ي ��ًا ت �ت��وج��ه
ب �ق��روض �ه��ا ال� ��ى األث� ��ري� ��اء وأص �ح��اب
املصانع واملتمولني ،و«بنك الفقراء»
س �ي �س��د ه� ��ذه ال �ث �غ��رة امل� ��وج� ��ودة ف��ي
عمل املصارف التجارية ،ال بل إن هذا
البنك سيكون الوحيد الذي يستطيع
أن يقدم إلى العميل قرضًا أكبر كلما
سدد قرضه السابق .وبالتالي يمكن
من خ�لال عمل البنك تثبيت فكرة أن
الفقراء ال يريدون صدقات ،بل يريدون
من يساعدهم على البدء باإلنتاج.
لكن م ��اذا ع��ن م�ع��دل ال�ف��ائ��دة املرتفع؟
هل سيستطيع الفقراء دفع  10في املئة
على كل قرض يحصلون عليه؟ يقول
قحطاني إن «بنك الفقراء» ليس كسائر
البنوك ،فهو ليس لديه م��ودع��ون وال
أرب��اح ،وبالتالي فائدة الـ  10في املئة
ه��دف�ه��ا ت�م��وي��ل ال�ب�ن��ك ن�ف�س��ه بنفسه،
وتغطية تكاليفه .ويشرح أن البنك لن
ي ��ورط ال �ن��اس ف��ي م�ش��اري��ع ستتعثر،
بل سيقترح مشاريع إنتاجية مربحة،
وب ��ذل ��ك ي�ص�ب��ح ب��اس �ت �ط��اع��ة ال�ع�م�لاء
س��داد أقساطهم من فائض أرباحهم.
يلفت قحطاني إلى أن الفائدة في بنك
الفقراء في األردن انخفضت من  12الى
 6في املئة ،بسبب حصول البنك على
الدعم والتمويل.

حسن شقراني
قبل ُ 17ع��ام��ًا ،وف��ي مبنى زج��اج��ي يقع في
ب �ي ��روت ،أط �ل �ق��ت ف��ي ل �ب �ن��ان رس �م �ي��ًا خ��دم��ة
ّ
الهاتف الخلوي؛ غير أن تلك التجربة لم تكن
ّ
ُعند حسن ال�ظ��ن .أم��س ،وف��ي املبنى نفسه
ّ
أط�ل�ق��ت خ��دم��ة ج�ّ�دي��دة تتعلق ب��االت�ص��االت
الجوالة أيضًا ،إنما عند مستوى مختلف
كليًا.
ّ
ف �ب�ع��د أق � ��ل م ��ن أس �ب ��وع ع �ل��ى إع �ل��ان وزارة
ّ
االت� � �ص � ��االت أن خ ��دم ��ة «ال� �ج� �ي ��ل ال �ث ��ال ��ث»
ُ
ً
للهاتف الخلوي ستصبح متاحة ابتداء من
تشرين الثاني  ،2011أطلقت شركة «،»Alfa
ّ
الخاصة من املبنى ال��ذي تشغله في
رزمها
منطقة فرن الشباك.
ّ
ُ
ّ
اللبنانيون أن تصبح هذه الخدمة
ويترقب
بمتناولهم لالستهالك بعد شهر ُع ّد مرحلة
ّ
تجريبية شملت  4آالف مشترك من الشركة
امل ��ذك ��ورة وم ��ن زم�ي� ُل�ت�ه��ا ف��ي ال �ق �ط��اع «mtc
 ..»touchوك � ��ان ق ��د أع� �ل ��ن ع ��ن ال �ت� ّ
�وج �ه��ات
ل�ل�ان �طل��اق ب �ه��ذه ال �خ��دم��ة ف ��ي ن �ي �س��ان ع��ام
.2010
«ت ��واف ��ر خ ��دم ��ة ال �ج �ي��ل ال �ث��ال��ث ف ��ي ل�ب�ن��ان
س� ُ�ي �ح��دث ت �ط��ورًا ك �ب �ي �رًا ف��ي س �ب��ل ت��واص��ل
ّ
ال� �ن ��اس» .ه �ك��ذا ع��ل��ق امل��دي��ر ال� �ع ��ام ،رئ�ي��س
م�ج�ل��س اإلدارة ف��ي ش��رك��ة « »Alfaم ��روان
حايك (في الصورة مع أداة « )»Dongleخالل
م�ن��اس�ب��ة إط�ل�اق ال �خ��دم��ة .ف�ت�ج��رب��ة الهاتف
ُ
ال �خ �ل��وي ف ��ي ل �ب �ن��ان س��ت �ص �ب��ح أك �ث��ر غنى
«ع�ب��ر ت��وف�ي��ر س��رع��ات ع��ال�ي��ة ل�لإن�ت��رن��ت في
ّ
ً
ّ
متطورة
كل مكان ،فضال عن توفير خدمات
ّ
ّ
جديدة مثل خدمة اتصال الصوت والصورة
( )Video Callالتي ستكون بمتناول جميع
حاملي األج�ه��زة الخلوية القابلة لتشغيل
تقنية الجيل الثالث».
ل�ك��ن م��ا ه��ي ال �س��رع��ات وال �س �ع��ات امل�ت��اح��ة،
ّ
واألهم ما هي مستويات األسعار املطروحة؟
ّ
ّ
ت�ت�ي��ح ال�ت�ق�ن��ي��ة ال�ت��ي ط ��ورت ع�ل��ى أس��اس�ه��ا
ش � �ب � �ك ��ات ال � �ه� ��ات� ��ف ال � �خ � �ل� ��وي ف � ��ي ل �ب �ن��ان
( )+HSPAم�ع� ّ�دل س��رع��ة نظرية ي ��راوح بني
 42ميغابيت في الثانية ( )Mb/sو.Mb/s 84
لكن هذا يبقى نظريًا ،فيما واقعيًا ستراوح
ّ
ال �س��رع��ة وف �ق��ًا مل�ع�ط�ي��ات ال�ب�ع��د ع��ن محطة
ّ
البث وعدد املشتركني على املحطة نفسها،
ب�ين  Mb/s 7.2وMb/s 14.4؛ وف��ي أوض��اع
مثالية قد تصل السرعة إلى .Mb/s 21
وتختلف هذه السرعات مع اختالف طريقة
االشتراك .وقد ّ
حددت «( »Alfaوشركة «mtc
ّ ً
 ،)touchث�ل�اث ط ��رق ل�ل�اش �ت��راك :أوال ،عبر
اس �ت �خ��دام ال �خ��دم��ة ع �ل��ى ش��ري �ح��ة ال�ه��ات��ف
الخلوي مباشرة ( )SIM Cardلالستفادة من
تقنية « »3Gباتصاالت ال�ص��وت ،الصوت/
الصورة إضافة إلى اإلنترنت ( .)Dataثانيًا،

عبر اشتراك يشمل فقط اإلنترنت (Mobile
ُ
 )Broadbandح �ي��ث ت �س �ت �خ��دم ال �ش��ري �ح��ة
ف ��ي أج� �ه ��زة االت� �ص ��ال ب��اإلن �ت��رن��ت ال� �ج � ّ�وال
ُ
( )Tabletsال �ت��ي ت �ع� ّ�د أش �ه��ره��ا ال� � � �ـ«»iPad؛
وي� ّ
�ؤم��ن ه��ذا الخيار أيضًا إرس��ال الرسائل
النصية ( .)SMSثالثًا ،عبر اس�ت�خ��دام أداة
« »Dongleت��وض��ع ف�ي�ه��ا ش��ري �ح��ة «»SIM
ّ
وت��وص��ل ب�ج�ه��از ال�ح��اس��وب ( )PCليتمتع
املستهلك باتصال عالي السرعة باإلنترنت.
ُي �ش��ار ه �ن��ا إل ��ى ّأن ال �ش��رك��ة ت� ّ
�ؤم��ن أج �ه��زة
توزيع ( )Routersإلتاحة االتصال لخمسة
أج�ه��زة ف��ي امل �ن��ازل ،ول�ح��دود  30ج�ه��ازًا في
الشركات.
وك �م��ا ك��ان��ت ق��د أع �ل �ن��ت وزارة االت �ص��االت
ّ
ّ
س��اب�ق��ًا ،أك��د م ��روان ح��اي��ك أن كلفة العرض
ّ
املعياري ستبلغ  19دوالرًا يؤمن سعة 500
ّ
ميغابايت ش�ه��ري��ًا ( )MB/mوك�ل�ف��ة ك��ل 1
 MBإض��اف� ّ�ي��ة  8س�ن�ت��ات .ل�ك��ن ه �ن��اك أيضًا
ّ
اشتراك بكلفة أقل تبلغ  10دوالرات شهريًا،
ُ
يؤمن ّ .MB 100أما باالتجاه صعودًا ،فت ّ
ّ
قدم
ّ
ال �ش��رك��ة ع��رض��ًا ك�ل�ف�ت��ه  32دوالرًا ي��ؤم��ن 1
 ،GBوعرضًا كلفته  79دوالرًا بسعة ،GB 3
ً
وص��وال إلى عرض كلفته  99دوالرًا شهريًا
ّ
يؤمن .GB 5
ُ
ّ
كذلك ،تقدم الشركة عرضًا مرنًا ال يقوم على
االش� �ت ��راك ال �ش �ه��ري ب��ل وف �ق��ًا ل�ل�ح��اج��ة إل��ى

أجهزة الهاتف الخلوي
التي تتوافق وتقنية
« »3Gنسبتها  %40إلى
الهواتف الجوالة في لبنان

استهالك السعات ( )!Pay as you Goبكلفة
ّ
ّ
 50سنتًا لكل  MBواح��د .مع العلم أن كلفة
االتصال صوتًا وصورة وفقًا لهذه الطريقة
تبلغ  40سنتًا للدقيقة الواحدة.
ّ
ول�ل�ت��وض�ي��ح ف ��إن غ��ال�ب�ي��ة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن من
امل ��رح �ل ��ة ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ام� �ت ��دت ش �ه �رًا
ّ
ّ
مجانية ،لم يتخط استهالكهم .GB 3
وكانت ّ
ّ
«ول��ذا فإننا نعتقد أن ال�ع��روض املطروحة
ّ
تؤمن الحاجة الحالية ،وإذا تبينّ أن هناك
حاجة إضافية فال مانع من زيادة السعات
ّ
امل �ت��واف��رة ف��ي ظ��ل ت��أك�ي��د وزارة االت �ص��االت
ّ
ّ
أن تلك السعات متاحة» علق م��روان حايك.
ّ
كذلك أوض��ح أن تغطية « »Alfaعبر تقنية
« »3Gستشمل  %30م��ن املشتركني اب�ت� ً
�داء
ّ
تتوسع تدريجًا
م��ن الشهر املقبل ،على أن
ّ
لتشمل كل املشتركني في الفصل الثاني من
.2012
العام
ّ
ُ
وم��ن امل�ت��وق��ع أن تعلن « »mtc touchقريبًا
رزم �ه��ا ال �خ� ّ
�اص��ة؛ وه ��ي ك��ان��ت ق��د أص ��درت
ّ
ّ
أخيرًا بيانًا تؤكد فيه أن املرحلة األولى من
التغطية تبدأ في ّ
األول من تشرين الثاني
وت �ش �م��ل ال �ت �غ �ط �ي��ة ف ّ�ي �ه��ا ب� �ي ��روت وص �ي��دا
ّ
تتوسع التغطية
وطرابلس .ومن املتوقع أن
لتشكل جميع األراضي اللبنانية.
ّ
وستكون ال��رزم كلها متاحة لجميع أن��واع
الخطوط (املدفوعة سلفًا والخطوط الحقة
ال ��دف ��ع)ُ ،
وي �م �ك��ن االط �ل��اع ع �ل��ى ال�ت�ف��اص�ي��ل
ّ
الخاصة بالعروض على موقعي الشركتني
على شبكة اإلنترنت.
ّ
عمومًا ،ليس هناك أدنى ّ
شك في أن االتصال
ال �خ �ل��وي ع �ب��ر ال �ج � ّي��ل ال �ث��ال��ث ه��و التقنية
الرائجة عامليًا ،بيد أنها ليست األكثر حداثة،
إذ هناك «الجيل الرابع» (ما ُيرمز إليه تقنيًا
بعبارة « .)»Long Term Evolutionلكن في
منطقة ال�ش��رق األوس��ط ُي�ع� ّ�د لبنان م��ن بني
ال��رواد على هذا الصعيد إذ لم يعد يسبقه
لاّ
ف��ي ال�ت�ط� ّ�ور ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع إ السعودية
ّ
واإلم � � ��ارات ،ب�ح�س��ب ت�ن��وي��ه ح��اي��ك .وح��ت��ى
البلدان التي اعتمدت تقنية « »3Gقبل لبنان
بوقت ال بأس به ،مثل مصرُ ،ت ّ
عد فيها هذه
التقنية أدن��ى من املستوى ال� ّ�ذي يسود في
لبنان من حيث السرعة املتوفرة لالتصال
ّ
بالحد األدنى.
باإلنترنت
ّ
ع �ل��ى أي ح � ��ال ف� � ��إن ع � ��دد أج � �ه ��زة ال �ه��ات� ّ�ف
الخلوي التي تتوافق وتقنية « »3Gيمثل
 ّ %40من الهواتف الجوالة في لبنان؛ ومن
املتوقع أن ترفع الخطوات التحديثية التي
ُ
ت �ط� ّ�ب��ق ه� ��ذه ال �ن �س �ب��ة ع �ل��ى ن �ح��و م�ل�ح��وظ
م ��ع ان � �ج ��ذاب امل�س�ت�ه�ل�ك�ين أك �ث ��ر ل�ل�ه��وات��ف
ّ
ال��ذك �ي��ة ( )Smartphonesوح��ت��ى ال �ه��وات��ف
الحديثة غير الذكية لالستفادة من نوعية
اتصال صوتي عالية الجودة ،ومن اتصال
باإلنترنت عالي السرعة.

باختصار
◄ احتجاجًا على «خفض التدرج السنوي»
أع�ل��ن امل�ج�ل��س التنفيذي لنقابة مستخدمي ال�ص�ن��دوق
ال��وط�ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي اإلض� ��راب ي��وم الخميس
في  27من الجاري «ردًا على ما ُيحاك ض� ّ�د الضمان».
وع �ق ��د امل �ج �ل��س اج �ت �م��اع��ًا ل �ب �ح��ث ق � ��رار م �ج �ل��س إدارة
الصندوق في جلسته األخيرة ،القاضي بخفض التدرج
ال �س �ن��وي «م� ��ن دون أي اع �ت �ب��ار مل �ط��ال��ب امل�س�ت�خ��دم�ين
وحقوقهم».
◄ اللقاء الطبقي البورجوازي
اس �ت �خ��دم��ت ه�ي�ئ��ة م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�لات�ح��اد
العمالي ال�ع��ام ه��ذا ال��وص��ف للتعبير ع��ن استغرابها ملا
نتج من لقاء الهيئات االقتصادية في ّ
مجمع «بيال» لجهة
ّ
إنكار حق العامل في العمل الالئق واألجر العادل.
◄ املؤتمر النقابي يوم األحد
دعت رابطة موظفي اإلدارة العامة جميع موظفي اإلدارات
العامة إل��ى املشاركة في املؤتمر النقابي ال��ذي ستعقده
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة ،ع�ن��د ال �ع��اش��رة م��ن ق�ب��ل ظهر

األح ��د امل �ق �ب��ل ،ف��ي ق�ص��ر األون �ي �س �ك��و ،وأك� ��دت رفضها
لقرار مجلس ال��وزراء األخير املتعلق بتصحيح الرواتب
واألج ��ور ،معلنة تمسكها بمبدأ ال��زي��ادات وف��ق النسب
املئوية على الشطور وبما يتناسب مع نسبة التضخم
التي تخطت الـ 100في املئة.
وأك� ��دت أه�م�ي��ة رف ��ع ق�ي�م��ة ال��درج��ة وت�ح��ري�ك�ه��ا ،وإع ��ادة
احتساب التعويض العائلي على أساس  75في املئة من
الحد األدن��ى الجديد لألجور ،وب��دل النقل على أس��اس 2
في املئة منه ،ودفع املعاش التقاعدي وتعويض الصرف
م��ن الخدمة على أس��اس كامل ال��رات��ب األخ�ي��ر للموظف.
وج��ددت الرابطة رفضها ألي زي��ادة على الضريبة على
ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة وامل �ح��روق��ات ،وط��ال �ب��ت ال�ح�ك��وم��ة وك��ل
امل�س��ؤول�ين املعنيني بضبط األس�ع��ار وتحديد السقوف
العليا لألرباح ،وخصوصًا على السلع واملواد الغذائية.
◄ املطالبة بتعويضات عن أضرار العاصفة
عقد م��زارع��و منطقة الضنية ،امل�ت�ض��ررون م��ن عاصفة
ال �ب��رد األخ �ي��رة ال�ت��ي سببت أض ��رارًا ف��ادح��ة ف��ي موسم
ال �ت �ف��اح وامل � ��زروع � ��ات ،ل� �ق � ً�اء ت� �ش ��اوري ��ًا ف ��ي ق ��اع ��ة ب �ل��دة
ق��رص�ي�ت��ا ،ورأوا ف��ي ب �ي��ان أن ه��ذه األض� ��رار الجسيمة
ّ
تمثل ك��ارث��ة اجتماعية واقتصادية طالت امل��زارع�ين في

بلدات بقرصونا ،نمرين ،قرصيتا ،السفيرة ،كفربنني،
الحازمية ،بيت الفقس ،بقاعصفرين وعني التينة ،حيث
أث ��رت م�ب��اش��رة ع�ل��ى ل�ق�م��ة عيشهم ب��اع�ت�ب��اره��ا مصدر
دخلهم الوحيد.
وطالبوا الحكومة ومؤسساتها بالقيام بالدور املطلوب
عبر الهيئة العليا لالغاثة وإرسال لجنة كشف بإشراف
الجيش اللبناني إلحصاء األض��رار والتعويض الفوري
على املزارعني املتضررين ،وبعدم االستمرار في إطالق
ال ��وع ��ود ،وخ �ص��وص��ًا أن م��وس��م ال �ش �ت��اء ع �ل��ى األب� ��واب
والزراعة هي موردهم الوحيد ،محذرين من أن استمرار
التعاطي الرسمي بهذه الطريقة من شأنه أن ي��ؤدي إلى
مواقف تصعيدية إليصال الحقوق إلى أصحابها وللكف
عن استخدام سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد.
◄ مركز معفى من الضرائب
ق ��ال ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة (ال �ص��ورة)
إن ال�ه��دف ال ينحصر بتنظيم س��وق أو إن�ش��اء بورصة
ل�لأس�ه��م ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف�ح�س��ب« ،إن �م��ا ن�ح��ن ن�ت�ط�ل��ع ألب�ع��د
م��ن ذل��ك ،ون�ه��دف الن�ش��اء م��رك��ز رب�م��ا ي�ك��ون معفى من
الضرائب ،إذا تمت املوافقة عليه من الحكومة اللبنانية،
ويمكن أن تتسجل فيه صناديق عاملية ،وفيه مؤسسات

إدارة األم� ��وال ،م��ؤس�س��ات ل�ه��ا ع�لاق��ة ب��ال�ـ  trustوي�ك��ون
تحت إش��راف هيئة االس��واق املالية حفاظًا على سمعة
لبنان».
واشار سالمة في احتفال لجمعية األسواق املالية إلى أن
لبنان م� ّ�ر بظروف صعبة ،وه��و ال ي��زال يمر بمراجعات
من مؤسسات عاملية لتقويم االئتمان،
وق� ��د أدى ت �ص��رف ه� ��ذه امل��ؤس �س��ات
األخ�ي��رة ال��ى حد كبير من السلبيات،
لكن ،وبما أننا حافظنا على صدقيتنا
وسددنا كل األموال ،وبفضل النموذج
امل �ص��رف��ي امل �ح��اف��ظ ال� ��ذي اع �ت �م��دن��اه،
تجنبت األسواق في لبنان ردود الفعل
التي حصلت في اوروبا ،بل على العكس فقد انخفضت
الفوائد وزادت السيولة ونحن ننتظر هذه السنة ارتفاعًا
في الودائع بني  7و . %10
أما الليرة اللبنانية فهي عنوان الثقة وقد أثبتت متانتها
من جراء ثقة األسواق ولدى مصرف لبنان كل االمكانات
للمحافظة على اس�ت�ق��رار سعر ص��رف ال�ل�ي��رة .إن هذه
الثقة هي ركيزة مهمة أدت الى زيادة في التسليف بنسبة
 %15وه ��ي م��ن أب� ��رز رك��ائ��ز اس �ت �ق �ط��اب األم � ��وال نحو
املصارف اللبنانية».
(وطنية ،مركزية)

