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تجارة

ُ
 240ألف هاتف «غير ذكي» تباع سنويًا!
إيفا الشوفي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد س ــوق ال ـه ــوات ــف الـلـبـنــانـيــة ســوقــا
ضخمة مقارنة بعدد الـسـكــان ،إذ يباع
ش ـه ــري ــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وف ـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات
شــركــة  GFKلـلــدراســات الـســوقـيــة ،نحو
 170ألف هاتف ،وهذا ما يجعل السوق
اللبنانية هدفًا لشركات الهواتفّ .
يبرر
هـ ــذا األم ـ ــر ال ـت ـنــافــس ال ـك ـب ـيــر ال ـحــاصــل
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـس ــوق ب ــن عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ّ
ال ـشــركــات ،لـكــن األرقـ ــام تــؤكــد أن شركة
"سامسونغ" هي الالعب األكبر في سوق
الهواتف ،إذ ًتسيطر على  %71من حصة
السوق ،تاركة الحصة الباقية ،والبالغة
 ،%29لــاع ـبــن اآلخ ــري ــن م ـثــل APPLE
 ،LG ،SONY ،HTCوغ ـي ــره ــا .مـصــدر
فــي شــركــة "ســامـســونــغ" يـقــول إن ــه وفــق
بيانات الشركة يباع شهريًا فــي لبنان
بني  100ألف و 110آالف هاتف ،ما يعني
أن الـســوق اللبنانية تبيع سنويًا نحو
مليون و 500ألف هاتف.

ّ ً
الـشــركــات ،مــدلــا على مجموعة من
ُ ّ
املحاضر التي سطرت بحق الشركة
ّ
املتخصصة،
وأحيلت على السلطات
يقول" :نحن نعمل ضمن صالحياتنا
ووف ــق قــدرات ـنــا ،لـكــن ال ق ــدرة لـنــا أو
ل ـغ ـيــرنــا ع ـلــى إق ـف ــال ـه ــا .ل ـقــد ربـحـنــا
شـكــوى أم ــام مجلس ش ــورى الــدولــة
قـضــت بــرفــع الـقـيـمــة الـتــأجـيـ ّ
ـريــة من
 240مـلـيــونــا إل ــى  445م ـل ـيــون لـيــرة
سـ ـن ــوي ــا" ،ق ـب ــل أن ي ـت ـح ـ ّـول مـتـكـلـمــا
ً
ِّ
بــاسـمـهــا ق ــائ ــا" :بــالـنـتـيـجــةُ ،رك ـبــت
أفـضــل الـفــاتــر ،وحافظنا على اليد
العاملة من أبناء بلدتنا في املعامل
الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بـ ـه ــا"ّ .أمـ ـ ــا رئـ ـي ــس بـلــديــة
شكا فــرج الـلــه ك ـفــوري ،ال ــذي يشغل
مـنـصـبــه مـنــذ ث ــاث دورات ،فيشير
ُّ
إلى مجموعة من املطالب التي اتفق
ّ
عليها مع ّشركات اإلسمنت ،إل أن أيًا
منها لم ينفذ ،من ضمنها "اتفاق مع
ّ
الوطنية باستحداث
شــركــة الـتــرابــة
ح ــزام ّلنقل األتــربــة بــدل الشاحنات،
ما يخفف  %90من الغبار املنبعث،
ّ
وصـ ـي ــان ــة األف ـ ـ ـ ــران والـ ـتـ ـخ ــل ــص مــن
ّ
امل ـ ــول ـ ــدات ال ـق ــدي ـم ــة ،ووضـ ـ ــع فــاتــر
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــروكـ ــوك
ّ
يسببانه مــن أمــراض
والكرينكر ملــا
ّ
صـ ّ
ـدري ــة وس ــرط ــان ــي ــة .أمـ ــا املـشـكـلــة
استعمالها
مع هولسيم فتكمن في
ّ
الــديـنــامـيــت لتفجير الـجـبــل .لكنهم
يـطــالـبــون املـجـلــس األع ـلــى للتنظيم
املـ ــدنـ ــي ب ـ ــزي ـ ــادة ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار
ّ
ليتمكنوا مــن تنفيذ هــذه املـطــالــب".
ّ
ينفض االثنان أية مسؤولية عنهما،
ّ
ّ
مرجعيات
ويردان التقصير إلى عدم
ّ
معنية ال تقوم بدورها.
ب ـح ـس ــب أب ـ ــي ش ــاه ــن "م ـ ــا تـ ـق ــوم بــه
ً
ال ـش ــرك ــة ه ــو ج ــري ـم ــة ب ـي ـئ ـ ّـي ــة ،ف ـضــا
ع ــن ســرقـتـهــا امل ــوص ــوف ــة لـجـبــل شكا
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــت فـ ـت ــرة اس ـت ـث ـم ــاره ــا لــه
ب ـعــدمــا اس ـتــأجــرتــه م ــن ال ـب ـلــديــة منذ
ّ
لبنانية ،إن
 40سنة ب ــ 250ألــف لـيــرة
ال ـت ـف ـج ـيــرات ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا وتـصــل
قـ ّـوتـهــا أحـيــانــا إل ــى  5.3درج ــات على
ّ
تسجل آالت رصد
مقياس ريختر كما
ّ
الـ ـ ــزالزل ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ت ـه ــدد ب ـكــارثــة،
خصوصًا أن املنطقة مواجهة لفيلق
ّ
يمتد من تركيا
زلزالي بحري ناشط
ً
وق ـبــرص وص ــوال إل ــى لـبـنــان .إضــافــة
إلى انتشار غازات ومعادن سامة مثل
الزئبق والكبريت الذي وصلت نسبته
فــي األرض إل ــى  ،%2.5فـيـمــا النسبة
امل ـس ـمــوح بـهــا ه ــي  ."%1.7معطيات
ووق ــائ ــع يـسـتـنــد إل ـي ـهــا أبـ ــي شــاهــن
لـلـتــأكـيــد أن امل ـن ـط ـقــة ت ـح ـ ّـول ــت أرض ــا
مـحــروقــة ال ينبت فيها زرع ،نتيجة
ّ
األسيدية التي تنهمر عليها،
األمطار
ّ
ّ
السطحية واآلالف من
ملوثة مياهها
ّ
آبارها الجوفية.

إال أن سوق الهواتف ال تقتصر فقط على
الهواتف الذكية  smartphonesكما ُيشاع،
بل تستحوذ الهواتف املحمولة العادية
 ،feature phonesأي غـيــر الــذك ـيــة ،على
حصة مهمة من السوق تراوح بني %10
وفـ ــق  GFKو %20وفـ ــق "س ــام ـس ــون ــغ".
ن ـت ـحــدث ه ـنــا ع ــن ن ـحــو  20أل ــف هــاتــف
عادي يباع شهريًاّ .أما املستهدفون فهم
فئات مــن املستهلكني الــذيــن يحتاجون
إل ـ ــى أزرار ك ـب ـي ــرة وواضـ ـ ـح ـ ــة ،وك ــذل ــك
األجـ ـي ــال ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ل ــم تـتـمـكــن من
مــواك ـبــة ســرعــة ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي،
وبالتالي تقتصر استعماالتها للهاتف
عـلــى أم ــور بسيطة كــاالتـصــال وإرس ــال
الرسائل النصية .تسيطر شركة "نوكيا"
ّ
بنحو تام تقريبًا على هذا املجال ،إل أن
األم ــور قــد تـتـبــدل بـعــدمــا أعـلـنــت شركة
"ألكاتيل" الفرنسية عودتها إلى السوق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة "ب ــان ــدف ــاع" اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن هــذا
األسبوع .فاستنادًا إلى توزيع حصص
الـســوق ،قــررت "ألكاتيل" أن تلعب لعبة

ً
مضمونة ،واضعة استراتيجية تجارية
تـقــوم على اقـتـحــام ســوق الـهــواتــف غير
ال ــذك ـي ــة! ط ـ ـ ّـورت ال ـشــركــة مـجـمــوعــة من
الـهــواتــف الـعــاديــة ،إلــى جــانــب هواتفها
ال ــذكـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــررت أن ت ـن ــاف ــس ب ـه ــا فــي
السوق.
يــرى هيسم ياسني ،نائب رئيس شركة
 CMCفي لبنان ،وكيلة التوزيع املحلي
ّ
لهواتف "الكاتيل" ،أن "املنافسة في هذا
امل ـج ــال أس ـه ــل" ،وس ـت ـقــدم ال ـشــركــة هــذه
ال ـه ــوات ــف بــأس ـعــار ت ـبــدأ م ــن  18دوالرًا

تتوقع «الكاتيل»
أن تأخذ حصة تتجاوز
 %10من السوق

وتـصــل إل ــى  50دوالرًا .فـشــركــة "نــوكـيــا"
تراجعت كثيرًا في السنوات األخيرة ،ما
يعطي فرصة كبيرة لـ"ألكاتيل" للسيطرة
على " 20ألف هاتف شهريًا" ،أي ما يعادل
 240ألف هاتف سنويًا ،وهو ما قد ّ
يبرر
ّ
إعالن ياسني أن توقعات الشركة هي أن
"تأخذ حصة تتجاوز  %10من السوق".
إل ــى جــانــب ال ـهــواتــف ال ـع ــادي ــة ،سـتـقـ ّـدم
"ألكاتيل" مجموعة من الهواتف الذكية
الـتــي تعمل على نـظــام "أن ــدروي ــد" حيث
املنافسة أصعب ،ما يعني أنها ستنافس
أساسًا "سامسونغ" .ترتكز الشركة في
هــذا املـجــال على مـعــادلــة قــوامـهــا تأمني
تكنولوجيا مـتـطــورة بــأسـعــار مقبولة
ت ـب ــدأ م ــن  70دوالرًا ملـجـمــوعــة هــواتــف
ذكـ ّـيــة للمستخدمني الـجــدد ،لتصل إلى
 475دوالرًا ألح ـ ــدث الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
املـتـطــورة ،فهل تتمكن الشركة مــن أخذ
ج ــزء مــن حـصــة "ســامـســونــغ" السوقية،
أم أنها ستتقاسم مع الشركات األخرى
الحصة الباقية؟

مال وأسواق
«لبنان والمهجر» و{بيروت ماراثون»:
رعاية حصرية لمدة  3سنوات
أبــرم بنك لبنان واملهجر وجمعية "بيروت ماراثون" عقد رعاية حصرية لسباق
مــاراثــون بـيــروت ملــدة  3سـنــوات ( .)2018 - 2017 - 2016تــم اإلع ــان عــن هذا
العقد في حفل أقيم في املركز الرئيسي للمصرف في بيروت قبل ظهر أمس،
وحـضــره عــن املـصــرف كــل مــن رئيس مجلس اإلدارة املــديــر الـعــام سعد أزهــري
واملــديــر الـعــام عمر أزه ــري ومستشار مجموعة بنك لبنان واملهجر أمــن عــواد
واملدير العام املساعد مديرة صيرفة التجزئة جوسلني شهوان ومديرة اإلعالم
واإلعالن إيزابيل نعوم .كما حضر عن جمعية "بيروت ماراثون" رئيسة الجمعية

مي الخليل ونائب الرئيس العميد املتقاعد حسان رستم وأعضاء مجلس األمناء
روزي بولس وميشيل شماس غ ــرزوزي وبـيــار كسبار وأمــن السر املستشار
اإلعالمي حسان محيي الدين ومدير السباقات وسام ترو ومدير العالقات املحلية
والخارجية عبدالله عبد النور.
وقال أزهري إن رعاية بنك لبنان واملهجر لسباق املاراثون "ليست جديدة ،وسبق
أن خضنا التجربة معًا على مدى السنوات من عام  2004الى عام  ،2012وكانت
تجربة مهمة واكبنا خاللها التطور املدهش لهذا السباق ،كيف تحول من حدث
صغير إلى أهم حدث في لبنان" .وأشار إلى "أننا نعود إلى شراكة مع جمعية بيروت
ماراثون بعد التجربة األخيرة مع مصرف لبنان الذي يمثل كل املصارف اللبنانية،
ونحن سعداء في بنك لبنان واملهجر بأن نكون مرة جديدة رعاة أساسيني لهذا
الحدث املاراثوني الذي أتمنى أن يبقى مالزمًا للتطور ،وخصوصًا بعد التصنيفني
البرونزي والفضي ،وأن يكون الصورة الحضارية للعاصمة الحبيبة بيروت ولكل
لبنان من خالل التغطية واملواكبة اإلعالمية املحلية واألجنبية ،بحيث نحكي قصة
هذا البلد الصغير بجغرافيته والكبير بطموحات شعبه".
وثمنت الخليل "الجهود من فريقي العمل في بنك لبنان واملهجر وجمعية بيروت
مــاراثــون ،الذين عملوا على وضــع الترتيبات واللمسات األخـيــرة لعقد الرعاية".
ووجـهــت الــدعــوة لحضور حفل إطــاق السباق لهذا الـعــام واملـقــرر بتاريخ  8آب
املقبل الساعة السادسة والنصف مساء في فندق "النكستر" ـ الروشة بيروت،
على أن يكون يوم األحد  13تشرين الثاني  2016موعد السباق لهذا العام" ،لتأكيد
العناوين الثالثة :سالم ،محبة وركض.

أول شركة تنال النسخة  3.2من معيار
أمن البيانات
أصبحت شركة الخدمات املالية العربية ش .م .ب ،.املختصة فــي مجال تقديم
خدمات املدفوعات اإللكترونية وخدمات الدعم الخارجي لتمويل املستهلكني ،أول

شركة في منطقة الشرق األوسط تحقق شهادة اعتماد معيار أمن بيانات قطاع
بطاقات الــدفــع فــي مجال معالجة املــدفــوعــات بموجب النسخة 3.2؛ وهــي أحــدث
نسخة لهذا املعيار.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الخدمات املالية العربية بــي .شندرا شيكر ،فإن
"النسخة  3.2مــن معيار أمــن بيانات قطاع بطاقات الــدفــع ،هــي واح ــدة مــن أكثر
املعايير صرامة على نطاق عاملي".

النسخة السابعة لـ {نبضة »Pulse
تنظم  Myschoolpulseالنسخة السابعة لـ"نبضة  Pulseالخمسة كيلومترات أو
الكيلومتر الواحد" ،وهي عبارة عن نزهة عائلية في الهواء الطلق ،وذلك يوم األحد
 31تموز في نادي فقرا .وتشكل "نبضة الخمسة كيلومترات أو الكيلومتر الواحد"
فرصة لدعم قضية إنسانية ،وهــي أبــرز حــدث تجريه  Myschoolpulseلجمع
التبرعات .وقد تم تنظيم الحدث مع الدعم اللوجستي من "جمعية بيروت ماراثون"
ونادي فقرا.
رسـ ــوم الـتـسـجـيــل ه ــي  30دوالرًا لـلـشـخــص ال ــواح ــد وت ـش ـمــل :ال ـس ـبــاق واألك ــل
واملشروبات والنشاطات وحضانة األطفال الذين يشارك أهلهم في السباق.
يذكر أن  Myschoolpulseمنظمة غير ربحية تنقل املدرسة إلى املستشفيات في
لبنان ،وقد ساهمت منذ تأسيسها في عام  2010في تعليم  402طفل يعانون
أمراضًا تشكل خطرًا على حياتهم.

مهرجانات دوما« ...دومًا»
تنطلق مهرجانات دوما هذا العام يوم الجمعة  29تموز وتمتد حتى السبت 27
آب .املهرجان الــذي أطلق عليه هذا العام تسمية "دومــا دومــا" يزخر بالنشاطات
الثقافية والتراثية والفنية والسياحية ،والتي تشمل زيارات املعالم والبيوت التراثية،
السياحة البيئية وأبرزها إطالق مشروع "درب الجبل" ،ومعارض حرفية ومونة
بلدية في سوق دوما العتيق.
التذاكر متوافرة في فروع مكتبة أنطوان أو يمكن شراؤها إلكترونيًا عبر موقع
املكتبة .كما أن النقليات مؤمنة من خالل شركة بارود للنقليات والسياحة.
ملزيد من االستعالمات ،يمكن زيارة موقع www.doumafestivals.com

