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�سالمة :م�صرف لبنان ي�ؤكد متانة القطاع الم�صرفي

�أعلن حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة،
«ان الإقت�ص��اد اللبنان��ي بحاجة �إلى �ض��خ
ر�ساميل جديدة» ،م�شيرا الى انه «في �سنة
 ،2018كانت ن�س��بة النمو تقارب الـ %1في
لبنان بينما قاربت في المنطقة ال.»%2
ولف��ت ال��ى ان «الح�ص��ول عل��ى تموي��ل
محلي من الم�صارف اللبنانية زاد �صعوبة،
فالقرو�ض الم�ص��رفية للقطاع الخا�ص تمثل
 %110من �إجمالي الناتج المحلي».
و�أو�ضح «ان م�ص��رف لبنان �أطلق رزمة
جدي��دة م��ن القرو���ض المدعوم��ة موزع��ة
كالآت��ي 500 :ملي��ون دوالر للقطاع��ات
الإنتاجية وقرو�ض �سكنية بالليرة اللبنانية
بقيم��ة  220مليون دوالر .ولل�س��نة الثانية
عل��ى التوال��ي ،خ�ص���ص م�ص��رف لبن��ان
للبنانيين المقيمين في الخارج قرو�ض��ا بلغ
مجموعه��ا هذه ال�س��نة  100مليون دوالر».
وقال« :وانطالقا من ا�ستخدامات القرو�ض
الممنوح��ة للبنانيين المغتربي��ن ،بالدوالر
ولي���س باللي��رة اللبناني��ة ،ن�س��تنتج �أن
معظمها ي�ستخدم لتملك م�ساكن».
وق��ال �س�لامة« :بف�ض��ل مب��ادرة دول��ة
رئي���س مجل���س ال��وزراء �س��عد الحري��ري،
ومجل���س االنماء واالعمار ،قدم ال�ص��ندوق
العرب��ي للإنم��اء االقت�ص��ادي والإجتماعي
لم�صرف الإ�س��كان قر�ضا بالدينار الكويتي،
قيمت��ه  165مليون دوالر .بالتالي� ،أ�ص��بح
مجموع الأموال المتاح��ة لتمويل القرو�ض
ال�س��كنية يت��راوح بي��ن  450و 500مليون
دوالر له��ذا الع��ام ،ه��ذا بغ���ض النظ��ر عن
العمليات المتعلقة بالإ�سكان والتي �أطلقتها
بع�ض الم�صارف».
�أ�ض��اف« :من المفتر�ض ف��ي هذه الرزمة
الت��ي بلغت قيمتها مليار دوالر� ،أن ت�س��اهم
ف��ي نم��و الناتج المحل��ي االجمالي بن�س��بة
 %1.5عام .»2019
و�أعلن �سالمة «ان كلفة التمويل في لبنان
ارتفعت� ،إنما نعتبر �أن القرو�ض المدعومة
�ست�ساعد في خف�ضها».
وف��ي م��ا يتعل��ق بعملي��ة �إطالق من�ص��ة
تداول �إلكترونية ،قال �سالمة« :لقد �أحرزت
هيئ��ة الأ�س��واق المالي��ة تقدم��ا ملحوظ��ا،
ويفتر���ض �أن يمنح ترخي�ص بت�ش��غيل هذه
المن�ص��ة بحل��ول �ش��هر حزي��ران ،علم��ا �أن
الغر�ض من ت�ش��غيلها ه��و ت�أمين المزيد من
ال�س��يولة للقطاع الخا�ص» ،م�ش��يرا الى انه
«�س��تدرج ف��ي ه��ذه المن�ص��ة الإلكتروني��ة
�أ�س��هم ال�ش��ركات ال�ص��غيرة والمتو�س��طة
الحجم و�س��ندات دين القطاع الخا�ص ،ليتم

حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة

التداول بها في �سوق ثانوية تمتاز ب�سيولتها
ويمك��ن الو�ص��ول �إليه��ا م��ن لبن��ان وم��ن
الخارج».
وتاب��ع« :يمك��ن �أي�ض��ا الت��داول ب�أ�س��هم
ال�ص��ناديق العقاري��ة .وف��ي هذا ال�س��ياق،
�أ�ص��در م�ص��رف لبنان تعميما ي�ش��جع على
�إن�ش��اء ال�ص��ناديق العقارية .ون�أمل �أن يتم
ت�أ�س��ي�س المزي��د م��ن ال�ص��ناديق العقارية
بهدف ت�صفية مخزون ال�شقق غير المباعة،
ما ي�ؤمن �س��يولة يتم ا�ستخدامها في �أ�سواق
الت�سليف».
واك��د ان «م�ص��رف لبنان يوا�ص��ل دعمه
اقت�ص��اد المعرفة الرقمي��ة ،من خالل تقديم
�ض��مانات للم�ص��ارف الت��ي تمول �أ�ص��حاب
المب��ادرات في هذا المج��ال» .وقال« :حتى
الآن ،تم ا�س��تثمار م��ا مجموعه  250مليون
دوالر ف��ي اقت�ص��اد المعرفة ،وهن��اك مبلغ
مماث��ل �أي  250ملي��ون دوالر ما زال متاحا
للإ�ستثمار».
ا�ض��اف« :عل��ى �ص��عيد �آخ��ر ،قام��ت
وكالتا«مودي��ز» و«فيت���ش» بتخفي���ض
ت�ص��نيف لبن��ان .وقام��ت �أي�ض��ا وكال��ة
الت�صنيف الرئي�سية الأخرى «�ستاندارد �أند
ب��ورز» ب�إعط��اء لبن��ان مهل��ة �س��تة �أ�ش��هر.
ا�ستبق م�ص��رف لبنان الأمور وعزز ر�سملة
الم�ص��ارف التجاري��ة .فبف�ض��ل الهند�س��ات
المالي��ة الت��ي �أجراه��ا �س��نة  ،2016بلغت
ن�سبة المالءة لدى الم�صارف  %16وتمكنت
ه��ذه الأخي��رة م��ن تطبيق المعي��ار الدولي

مليار دوالر الى م�صرف لبنان قريب ًا؟
بعد وديعة الملي��ار و 400مليون
دوالر ،توقع��ت م�ص��ادر م�ص��رفية
مطلعة ح�ص��ول م�ص��رف لبنان على
نح��و ملي��ار دوالر ع��ن طري��ق �أحد
الم�ص��ارف خ�لال الفت��رة القليل��ة
المقبلة.
م�ؤ�ش��ران ُيب��رزان الثق��ة الثابت��ة
بلبن��ان وبم�ص��رفه المرك��زي ،بم��ا
ي�ؤك��د �أن البل��د مليء مالي��اً وهو في
من���أى ع��ن �أي انهيار مال��ي يه ّول به
البع���ض بي��ن الحين والآخ��ر ،على
الرغم من دقة الو�ض��ع االقت�ص��ادي
وفداحة الجمود الم�ست�ش��ري و�شلل
الأ�س��واق وتخ ّب��ط القطاع��ات
الإنتاجي��ة ف��ي توق��ف النم��و حت��ى
�إ�شعار �آخر.
في هذا ال�س��ياق� ،أعلنت الم�صادر
«دخ��ول نح��و  4ملي��ارات دوالر
�أميرك��ي �إل��ى م�ص��رف لبن��ان خالل
ال�ش��هرين الما�ض��يين ،وذل��ك بهدف
تعزي��ز احتياطات��ه م��ن العم�لات
الأجنبية �أو ًال ،وتغطية ا�ستحقاقات
الدولة من العمالت الأجنبية ثانياً».
كذلك ذكرت الم�ص��ادر �أن م�صرف
لبن��ان «تلق��ى ملي��ار ًا و 600مليون
دوالر م��ن الهند�س��ة المالي��ة الت��ي
�ش��هري تم��وز و�آب
�أطلقه��ا خ�لال
ّ
الما�ض��يين ،وملي��ار ًا و 400ملي��ون

دوالر م��ن م�ؤ�س�س��ة «غولدم��ان
�س��اك�س» و«�سو�س��ييتيه جن��رال –
لبن��ان» ب�س��بب الفائ��دة المرتفع��ة
المعتم��دة ف��ي لبنان رغ��م المخاطر
التي تتع ّر�ض لها».
و�إذ توقع��ت ح�ص��ول م�ص��رف
لبن��ان عل��ى نح��و ملي��ار دوالر ع��ن
طري��ق �أحد الم�ص��ارف خالل الفترة
القريب��ة ،ع��زت «�إق��دام م�ؤ�س�س��ة
«غولدم��ان �س��اك�س» وغيره��ا م��ن
الم�ؤ�س�س��ات الراغب��ة ف��ي توظي��ف
ا�س��تثماراتها في لبنان� ،إلى الفائدة
المرتفع��ة م��ن جه��ة ،وت�أكيدها على
�إمكاني��ة خ��روج لبن��ان م��ن الأزم��ة
المالي��ة واالقت�ص��ادية الت��ي يعاني
منها من جهة �أخرى».
و�أك��دت الم�ص��ادر الم�ص��رفية
«ت�أمين المزيد من الأموال بالعمالت
الأجنبي��ة لتغطي��ة اال�س��تحقاقات
خ�صو�ص��اً في ت�ش��رين الأول المقبل
حيث ي�ستحق على الدولة ت�سديد ما
قيمت��ه ملي��ار و 500ملي��ون دوالر،
بعدما تم ت�س��ديد  500مليون دوالر
ف��ي ني�س��ان الما�ض��ي و 650ملي��ون
دوالر في �أيار .2019
واعتبرت هذه الم�صادر �أن «لبنان
ما زال بلد ًا جاذباً لال�ستثمار ال �سيما
في القطاع الم�صرفي».

للتقاري��ر المالي��ة  .9 IFRSه��ذا م��ا �س��مح
للم�ص��ارف بتجن��ب تداعي��ات تخفي���ض
ت�ص��نيف لبن��ان ،م��ن دون �أن تت�أثر قدراتها
الت�سليفية».
من جهة �أخرى ،اعلن �سالمة ان م�صارف
دولية مثل «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية» تقوم بزيادة خطوطها الإئتمانية
للم�ص��ارف اللبناني��ة الت��ي تختاره��ا.
ويتوا�ص��ل م�ص��رف لبن��ان م��ن جهت��ه م��ع
م�ص��ارف دولي��ة �أخ��رى لك��ي تح��ذو حذو
البنك الأوروبي».
واك��د «ان لبنان ،بف�ض��ل نظ��ام الإمتثال
المطب��ق لدي��ه ،وبف�ض��ل �إلتزام��ه التب��ادل
التلقائي للمعلومات لغايات �ضريبية بهدف
مكافح��ة الته��رب ال�ض��ريبي ،ه��و بل��د �أهل
للإ�ستفادة من تمويل م�ؤ�س�سات دولية كهذه
�أو من تمويل الجهات الم�ش��اركة في م�ؤتمر
�سيدر».
وختم �س�لامة« :ان م�ص��رف لبنان ي�ؤكد
مجددا �س�لامة ومتانة القطاع الم�صرفي في
لبن��ان .وق��د �أ�ص��درت وكاالت الت�ص��نيف
م�ؤخ��را تقاري��ر تفي��د ب���أن النظ��رة للقطاع
الم�صرفي في لبنان م�ستقرة .وتبقى الليرة
اللبناني��ة ركيزة الثقة القت�ص��ادنا وقطاعنا
المالي والإ�ستقرار المالي� .إن م�صرف لبنان
ملت��زم بالإبقاء عل��ى �سيا�س��ته الهادفة �إلى
ا�ستقرار �سعر ال�صرف بين الليرة والدوالر
وي�ؤك��د �أن لدي��ه الق��درة عل��ى تحقيق هذا
الهدف الذي ب��ات مطلبا وطنيا .وخير دليل

عل��ى ذل��ك م��ا ورد ف��ي البي��ان ال��وزاري
للحكومة لنيل ثقة مجل�س النواب».

طرق غير تقليدية لخف�ض خدمة
الدين العام

من جهة �أخرى� ،أظهرت موازنة م�ص��رف
لبن��ان ارتفاع��اً ف��ي موجودات��ه الخارج ّية
بمبل��غ ق��دره  1.43ملي��ار دوالر ،خ�لال
الن�ص��ف الثان��ي م��ن �ش��هر �آب � 2019إل��ى
 38.68ملي��ار دوالر ،م��ن  37.25ملي��ار
دوالر في منت�صف �شهر �آب.
وت�أت��ي ه��ذه الزي��ادة نتيج��ة الهند�س��ة
المال ّي��ة الأخي��رة بي��ن م�ص��رف لبن��ان
والم�ص��ارف اللبنان ّي��ة ،والت��ي ترم��ي �إلى
ا�س��تقطاب ودائ��ع غي��ر المقيمي��ن بفوائ��د
مغري��ة ،بغي��ة تعزي��ز ال�س��يولة بالعمل��ة
الأجنب ّي��ة ل��دى القط��اع وتح�س��ين مي��زان
المدفوعات.
وعن��د تنقي���ص محفظ��ة اليوروبون��د
اللبنان ّي��ة الت��ي يحمله��ا م�ص��رف لبن��ان،
والبالغة قيمتها  3.2مليارات دوالر ،ت�صبح
قيمة احتياطاته بالعمل��ة الأجنب ّية 35.48
مليار دوالر كما في نهاية �ش��هر �آب .علما �أنّ
وكال��ة �س��تاندرد �آن��د ب��ورز ق��دّرت قيم��ة
الإحتياط��ات القابلة للإ�س��تعمال عند 19.2
ملي��ار دوالر في نهاية الع��ام � ،2019آخذ ًة
باالعتبار قيمة الموجودات الخارج ّية (32
واحتياط��ي الذه��ب (11.9
ملي��ار دوالر)
ّ
وطارح��ة حج��م محفظ��ة
ملي��ار دوالر)،
ِ

�س��ندات اليوروبون��د التي يحملها م�ص��رف
لبن��ان ( 2.9ملي��ار دوالر) ،والإحتياط��ي
الإلزام��ي على ودائ��ع المقيمي��ن بالعمالت
الأجنب ّي��ة ( 13.7ملي��ار دوالر) والكتل��ة
النقد ّية ( 8.1مليارات دوالر).
�س��نوي ،فقد انكم�ش��ت
�أ ّم��ا على �ص��عي ٍد
ّ
قيمة الموجودات الخارج ّية لم�صرف لبنان
بن�س��بة  11.21ف��ي المئ��ة ( 4.89مليارات
دوالر) مقارنة بالم�س��توى الذي كانت عليه
ف��ي نهاي��ة �ش��هر �آب  ،2018والبالغ حينها
 43.56ملي��ار دوالر( .تقري��ر بنك االعتماد
اللبناني)
ف��ي ه��ذا االط��ار� ،إعتب��ر حاكم م�ص��رف
لبن��ان انّ ارتف��اع موجودات��ه الخارج ّي��ة
�سيطمئن اال�س��واق حول ثبات ربط العملة
الوطني��ة بال��دوالر ،و�س��يع ّزز مي��زان
المدفوع��ات .كما لفت الى انّ المعرو�ض من
ال��دوالر ف��ي ال�س��وق المحلي��ة واف��ر ،على
عك�س اال�شاعات المتداولة.
ف��ي م��وازاة ذل��ك ،ا�ش��ار �س�لامة الى انّ
�سيا�س��ة م�ص��رف لبنان ته��دف الى الحفاظ
على مالءة الحكومة لأنها تدعم اال�س��تقرار
النقدي في لبنان.
خ�ص�ص التمويل
وقال انّ م�ص��رف لبنان ّ
الالزم ال�س��تحقاق ت�ش��رين الثان��ي ،2019
والذي تبل��غ قيمته  1,5ملي��ار دوالر ،وهو
يعم��ل بالتع��اون م��ع الحكوم��ة ،على طرق
غي��ر تقليدي��ة لخف���ض كلف��ة خدم��ة الدي��ن
العام.
كم��ا لفت �س�لامة الى انّ البن��ك المركزي
م�س��تم ّر بهند�س��اته المالي��ة م��ع البن��وك
تح�س��ن االختالالت
التجاري��ة ،ال��ى حي��ن ّ
المالي��ة والخارجي��ة ف��ي لبن��ان .و�أعلن انّ
الحكومة تعتزم �إ�ص��دار �سندات يوروبوند
في الم�ستقبل ،ما �س��يع ّزز ال�سيولة بالعملة
االجنبية في ال�سوق.
لكنه �أو�ض��ح انّ توقيت اال�ص��دار يعتمد
على الو�ضع ال�سيا�سي في لبنان والمنطقة،
باال�ض��افة ال��ى الو�ض��ع المال��ي ومالي��ة
الحكوم��ة ،الفت��اً ال��ى انّ �س��ندات لبن��ان
االجنبي��ة مق ّوم��ة ،بر�أيه ،ب�أق��ل من قيمتها.
وه��و ما ا�ش��ار الي��ه اي�ض��اً بنك اال�س��تثمار
العالم��ي غولدم��ان �س��اك�س ،ف��ي تقويم��ه
لالئتم��ان ال�س��يادي في � 54س��وقاً نا�ش��ئة،
معتبر ًا انّ �سندات لبنان االجنبية ذات اجل
� 5سنوات مق ّومة ب�أقل من قيمتها الحقيقية.
م��ن جهة اخ��رى ،ق��ال �س�لامة ان الدعم
المال��ي ال��ذي تعهدت به كل من ال�س��عودية
وقطر لم ُيترجم مادياً بعد.

�أزمة ج ّمال تر�ست بنك� :أموال المودعين بخير
نفت �إدارة م�ص��رف ج ّمال تر�ست
بن��ك االتهام��ات الت��ي �س��اقها مكتب
مراقبة الأ�صول الأجنبية في وزارة
الخزان��ة الأميركي��ة (�أوفاك) ،حول
ت�س��هيل الم�ص��رف عملي��ات مالي��ة
ل�ص��الح ح��زب اهلل .و�أك��دت الإدارة
ف��ي بيان لها يوم الجمعة � 30آب� ،أن
البن��ك «ملت��زم بقواع��د و�أنظم��ة
م�ص��رف لبن��ان ،وكذل��ك بالقواع��د
واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة
غ�س��ل الأم��وال وتموي��ل الإره��اب.
وهو �أمر ال يت�س��اهل به الم�ص��رف».
الفت��ة النظر �إل��ى �أنها �س��تتخذ كافة
التدابير لحماية م�صالح المودعين.

�سالمة
�أكد حاكم م�ص��رف لبن��ان ريا�ض
�س�لامه ،ب�أن��ه ق��د تاب��ع و�سي�س��تمر
بمتابعة التطورات المتعلقة بق�ضية
«جم��ال ترا�س��ت بن��ك» .و�ش��دد في
بيان ،على �أنّ «كل الودائع ال�شرعية
تبع��ا للقان��ون اللبنان��ي ولتعامي��م
م�ص��رف لبن��ان م�ؤمن��ة بمواعي��د
ا�س��تحقاقاتها كما �سبق و�أعلن ،وهو
يطمئن الى ح�سن �سير الأمور».

�صفير
و�أو�ضح رئي�س جمعية الم�صارف

�س��ليم �ص��فير ،بع��د لقائ��ه الرئي���س
مي�ش��ال ع��ون� ،أن��ه عر���ض للواق��ع
الم�ص��رفي ف��ي �ض��وء التط��ورات
االقت�صادية الأخيرة «كما بحثنا في
ال�س��بل الكفيل��ة بمعالج��ة ه��ذه
الأو�ض��اع» ،وق��ال« :ونقل��ت �إل��ى
فخامة الرئي���س مالحظات ووجهات
نظ��ر الهيئ��ات االقت�ص��ادية ح��ول
الأف��كار المطروح��ة ف��ي مج��ال
الإ�صالحات االقت�صادية ،و�ضرورة
� اّأل تك��ون مركزة فق��ط على مجاالت
محددة دون مجاالت اخرى».
و�أ�ضاف �صفير�« :أطلعني فخامة
الرئي���س عل��ى االف��كار الت��ي �س��تتم
مناق�ش��تها في اجتم��اع يوم االثنين،
ونح��ن �س��وف ندر�س��ها ون�ض��ع
مالحظاتن��ا ووجه��ة نظرن��ا .كم��ا
تطرقنا اي�ض��ا �إلى مو�ضوع م�صرف
«جم��ال تر�س��ت بن��ك» والق��رار
الأميرك��ي بفر�ض عقوبات بحقه� .إن
الجمعي��ة تعك��ف عل��ى درا�س��ة هذا
المو�ض��وع ،ولكن ما يهمن��ي ت�أكيده
ه��و �أن كل م�ص��الح المودعي��ن
وحقوقه��م محفوظ��ة ،ونعم��ل م��ع
م�ص��رف لبن��ان عل��ى ا�س��تدراك
الخط��وات المقبلة في هذا ال�ص��دد.
ولق��د تلقين��ا ت�أكي��دًا م��ن الجان��ب
االميركي حول عدم وجود م�ص��ارف

لبنانية �أخرى مو�ضوعة على جدول
خ�صو�ص��ا �أن كل
العقوب��ات،
ً
الم�ص��ارف اللبناني��ة ملتزم��ة،
وب�إ�ش��راف م��ن م�ص��رف لبن��ان،
بالأنظمة والقوانين المرعية ،و�أ�ؤكد
� اّأل �صحة لكل ال�شائعات حول وجود
عقوب��ات �أميركي��ة عل��ى م�ص��ارف
لبناني��ة اخ��رى ،وق��د وج��دت لدى
فخامة الرئي�س كل متابعة واهتمام،
ونحن نثق بحكمته».

جمعية الم�صارف

م��ن جهته��ا� ،أ�ص��درت جمعي��ة
الم�ص��ارف في لينان بيان��اً جاء في:
«تع��رب الجمعي��ة عن �أ�س��فها حيال
�إدراج وزارة الخزين��ة االميركي��ة
م�ص��رف جم��ال تر�س��ت بن��ك عل��ى
الئح��ة العقوبات «�أوف��اك» .وت�ؤكد
�أن هذا الإجراء لن ي�ؤثر على القطاع
�ش��كل كان .وت�ؤكّ��د
الم�ص��رفي ب��� ّأي ٍ
مج�� ّددًا الت��زام القط��اع الم�ص��رفي
بالقواع��د العالمي��ة واللبناني��ة
المرعي�� َة الإج��راء .وتطمئ��ن عل��ى
�س�لامة �أم��وال المودعين لدى جمال
ترا�س��ت بنك وتن ّوه بقدرة م�ص��رف
لبنان على ا ّتخاذ ك ّل التدابير الالزمة
لمعالج��ة الو�ض��ع ،مثلم��ا كان ق��د
ح�صل في مواقف �سابقة».

�صفير :الحوار
المالي واالقت�صادي
كان مثمر ًا

كتب رئي�س «جمعية الم�ص��ارف»
�س��ليم �ص��فير عل��ى ح�س��ابه عب��ر
�ص��فحته عل��ى «تويت��ر»« :الح��وار
المال��ي واالقت�ص��ادي كان مثمر ًا وقد
لم�سنا توافقاً �سيا�سياُ وحر�صاً كبير ًا
من قبل المجتمعين ال �س��يماالرئي�س
�س��عد الحري��ري ووزي��ر الم��ال علي
ح�س��ن خلي��ل للعم��ل عل��ى اح��داث
�ص��دمة ايجابية ت�ساعد فيالنهو�ض
بالبلد».
وفي �سل�سلة تغريدات ،قال �صفير:
«م��ن جهتن��ا� ،أعربن��ا ع��ن رف�ض��نا
القاط��ع تحمي��ل القطاع��اتالمنتجة
والقط��اع الم�ص��رفي اي �ض��رائب �أو
�أعب��اء �إ�ض��افية.وقد ح ّذرن��ا م��ن
الأ�ض��رار ال��ذي يحمله ه��ذااالجراء
ف��ي ظ��ل تباط���ؤ بالنمو وم�س��تويات
فوائ��د مرتفع��ة». �أ�ض��اف�« :أكدن��ا
دعمن��ا لالجراءات اال�ص�لاحية التي
من �ش�أنها مكافحة الهدر والف�ساد مثل
الغاء التوظيف الع�ش��وائي و�ض��بط
المعاب��ر غير ال�ش��رعية ،كم��ا و�أكدنا
ا�س��تعدادنا للم�س��اهمة ف��ي تطبي��ق
خط��ةاقت�ص��ادية ت�س��اعد ف��ي جذب
اال�ستثمارات وخلق فر�ص عمل».
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تسعة فروع مصرفية
فـــي الـــشـــمـــال
حلبا  -زغرتا  -ضهر العين  -مزيارة  -كوسبا -
طرابلس ّ
التل  -الت ّبانة  -الزاهر ّية  -الميناء.
باإلضافة إلى ّ
صراف آلي في:
ستة أجهزة ّ
الكواشرة  -رحبة  -بنشعي  -إهدن  -حصرون  -أنفه.
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جمعية الم�صارف تنتخب مجل�س �إدارة برئا�سة �سليم �صفير
قام��ت الجمعي��ة العمومي��ة ف��ي جمعية
م�ص��ارف لبن��ان بانتخ��اب مجل���س �إدارة
جدي��د م��ن  12ع�ض��و ًا لم��دة �س��نتين .ففاز
بالتزكية المر�شحون ال�سادة :
ال�س��يد ندي��م الق�ص��ار (فرن�س��بنك
�ش.م.ل ،).ال�س��يد �سعد �أزهري (بنك لبنان
والمهج��ر ���ش.م.ل ،).ال�س��يد عب��د الرزاق
عا�ش��ور (فيني�س��يا بنك �ش.م.ل� ،).سمعان
با�س��يل (بن��ك بيبلو�س ���ش.م.ل ،).ال�س��يد
انطون �ص��حناوي (بنك �سو�س��يتيه جنرال
في لبنان �ش.م.ل ،).ال�سيد محمد الحريري
(بن��ك البح��ر المتو�س��ط �ش.م.ل ،).ال�س��يد
ولي��د روفاي��ل (البن��ك اللبنان��ي الفرن�س��ي
���ش.م.ل ،).ال�س��يد غ�س��ان ع�س��اف (بن��ك
بيروت والبالد العربية �ش.م.ل ،).الدكتور
تنال �ص�� ّباح (البن��ك اللبناني ال�سوي�س��ري
���ش.م.ل ،).الدكت��ور ج��وزف طربي��ه
(االعتماد اللبناني �ش.م.ل ،).ال�س��يد �سمير
حن��ا (بنك عوده �ش.م.ل ،).الدكتور �س��ليم
�صفير (بنك بيروت �ش.م.ل.).
وعق��ب �إع�لان ف��وز المر�ش��حين الإثن��ي
َ
المنتخ��ب،
ع�ش��ر� ،إجتم��ع مجل���س الإدارة
وانتخ��ب بدوره هيئة مكت��ب المجل�س على
الوج��ه الآت��ي  :الرئي���س :الدكت��ور �س��ليم
�صفير ،نائب الرئي�س :ال�سيد نديم الق�صار،
�أمي��ن ال�س�� ّر :ال�س��يد ولي��د روفاي��ل و�أمين
ال�صندوق  :الدكتور تنال ال�ص ّباح.

طربيه

وكان الرئي�س ال�س��ابق للجمعية جوزيف
طربي��ه ق��د الق��ى ف��ي افتت��اح الجمعي��ة
العمومية  2019كلمة جاء فيها:
«مقابل معدَّل نمو قدره  %3,6لالقت�ص��اد
العالم��ي ،راوح��ت تقدي��رات مع��دل نم��و
الإقت�ص��اد اللبنان��ي ف��ي الع��ام  2018بين
 %0,25و %1,0بح�س��ب اختالف الم�صادر.
وف��ي مطلق الأحوال ،يبقى ه��ذا النمو غير
كاف لت�أمي��ن فر���ص عمل جدي��دة بالوتيرة
المطلوب��ة ولت�أمي��ن النهو���ض ب��ل الرخ��اء
الإقت�صادي المن�شود.
في المقابل� ،شهدت المديون ّية العامة في
 2018تطور ًا �س��لبياً� ،إذ ارتفع الدين العام
بن�س��بة تزيد عن  %7قيا�ساً على العام الذي
�س��بق .وتج��اوز نم��و الدين الع��ام الى ح ّد
كبي��ر مع��دل النمو الإقت�ص��ادي في ال�س��نة
الما�ض��ية بحيث ارتفعت ن�سب ُته الى %150
من الناتج المحلي الإجمالي ،ما ي� ّؤ�ش��ر الى
منح��ى �س��لبي ف��ي غي��اب المعالج��ات،
ً
وي�س��تدعي بالتال��ي �ض��بطاً لعج��ز المالي��ة
العام��ة ط��ال انتظ��اره لتثبي��ت م�س��توى

لي�س خفيا �أن �إقت�ص��اد لبنان يم ّر بمرحلة
ركود قا�سية ،قد تطول �أمدها �أو تق�صر وفقا
لف�س��حات الإنف��راج �أو الت���أزم التي تحوط
ظ��روف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط .لك��ن ما
ُيع ّزي هو �أن الركود ال يقت�صر على �إقت�صاد
لبن��ان ،حيث ّ
تل��ف تل��ك الحال �إقت�ص��ادات
معظ��م دول العال��م ،وفي مقدمه��ا الواليات
المتحدة.
في و�سط تلك المناخات الم�شحونة التي
تزيد �سخونتها داخليا� ،سجاالت �أهل البيت
ال�سيا�س��ي و«نقاره��م» المتوا�ص��ل عل��ى
بع�ض الم�صالح ال�ضيقة والمكا�سب المزمنة
والمكت�سبة حديثا ،يبدو �أن لبنان مقبل على
مرحل��ة بي�ض��اء جديدة تظه��ر مالمحها من
خ�لال م��ا يمك��ن ت�س��ميته بـ«الت�س�� ّلل
ال�صامت»لوا�ش��نطن عل��ى م�ش��اريع
�إ�س��تثمارية في لبنان� ،س��واء بالمبا�ش��ر �أو
بالوا�س��طة ،م�س��تغلة الركود القائم لفر�ض
قواعد جديدة من العمل تقوم على ت�ش��غيل
م�ؤ�س�س��ات و�ش��ركات �أميركي��ة و�إعتم��اد
�إ�س��عار تناف�س��ية وتنفي��ذ م�ش��اريع �ض��من
موا�ص��فات عالمي��ة ،يكمن �أهمه��ا في عزلها
عن مكامن الهدر المعتادة و�إلزام الم�ش ّغلين
«�أجندات ت�سليم زمنية» تتالءم والمواعيد
المحددة في العقود.
لي�ست وا�شنطن هي وحدها َمن يقود تلك
«الهجمة» الإ�ستثمارية� ،إذ تعاونها في ذلك

رئي�س جمعية الم�صارف المنتخب �سليم �صفير

وكبريات العوا�ص��م الأوروبية والم�صارف
العالمية المرا�س��لة لم�صارفنا .وقد حر�صنا
ف��ي كل تل��ك اللق��اءات على �إط�لاع الجهات
الخارجي��ة عل��ى ن�ش��اط الجمعي��ة و�إب��راز
�أهمي��ة القط��اع الم�ص��رفي اللبناني ودوره
الحي��وي ف��ي ا�س��تقرار لبنان ،م��ع التركيز
عل��ى تو�ض��يح الجهود المبذول��ة محلياً في
مج��ال مكافح��ة تبيي�ض الأم��وال ومحاربة
تموي��ل الإره��اب ،والم�س��تندة ال��ى عم��ل
�إداري وتدريب��ي ّ
منظ��م ومتوا�ص��ل وال��ى
المخت�صة �ضمن
تعاون مع الجهات الدولية
ّ
مب��ادىء وقواعد عملها على هذا ال�ص��عيد،
ومع الت�شديد على التزام قطاعنا الم�صرفي
تطبيق قواعد الإمتثال من خالل الآلية التي
و�ض��عها البن��ك المرك��زي اللبنان��ي وقبول
المرجع ّي��ات الدولي��ة به��ا ،بما فيه��ا وزارة
الخزانة الأميركية».

المديونية ومن ثم تراجعها.
على �ص��عي ٍد �آخر� ،ش��هد الو�ض��ع النقدي
ف��ي الع��ام  2018فت��رة وجيزة م��ن القلق
جراء الت� ّأخر المتمادي في ت�شكيل الحكومة
وموجة من ال�ش��ائعات والت�ص��ريحات غير
الم�س�ؤولة ،غير �أننا ا�ستطعنا ،بالتعاون مع
م�ص��رف لبن��ان ،الحف��اظ عل��ى الإ�س��تقرار
النقدي ،وعلى �أ�سعار ال�صرف ،ولو ب�أكالف
متزايدة .وكان من الطبيعي ،في هذا المناخ
ال�سيا�س��ي ال�ضاغط� ،أن ي�أخذ معدل الفائدة
منح��ى
بي��ن الم�ص��ارف وعل��ى الودائ��ع
ً
ت�ص��اعدياً بوتيرة ا�س��تثنائية نظر ًا لو�ض��ع
ال�س��يولة في �س��وق الليرة اللبنانية ونظر ًا
للتدابي��ر التي ا ّتخذتها ال�س��لطة النقدية في
نطاق �إدارة ال�سيولة.
ف��ي هذا ال�س��ياق ،زادت الودائع بن�س��بة
 %3,2في العام  2018كما ارتفعت معدالت
الفوائد الم�ص��رفية خ�صو�ص��اً الدائنة منها
بحيث ازداد متو�س��ط الفوائد على الودائع
بالليرة بحوالى  144نقطة �أ�سا�س في العام
 ،2018لت�شجيع المودع على �إبقاء ودائعه
بالعمل��ة الوطني��ة عند ا�س��تحقاقها بل على
�إطال��ة �آجاله��ا .كم��ا ارتفع��ت الفوائد على
ال��دوالر الأميرك��ي� ،إنم��ا بدرجة �أق�� ّل لي�س
فق��ط للح ّد من تحوي��ل الأموال الى الخارج
�إنما �أي�ضاً لإجتذابها.
وف��ي ظل الأو�ض��اع العامة الم�س��تجدّة،
تراجع��ت موج��ودات م�ص��رف لبن��ان
الخارجي��ة من  42ملي��ار دوالر �أميركي في

نهاي��ة  2017ال��ى  39,7ملي��ار دوالر ف��ي
نهاي��ة العام  2018ثم ال��ى  38,0مليار في
نهاية ني�سان الفائت.
وبالإ�ض��افة ال��ى م�س��اهمتنا الفاعل��ة في
الإ�ستقرار النقدي وبانتظار تفعيل الأ�سواق
المالي��ة ،ا�س��تم ّرت م�ص��ارفنا ف��ي توفي��ر
التمويل للإقت�صاد الوطني في ظروف بالغة
ال�ص��عوبة .ل��ذا ،تراج��ع حجم الت�س��ليفات
للقطاع الخا�ص المقيم وغير المقيم بن�س��بة
 %1في العام  ،2018فبات حجم الت�س��ليف
ي�ش��كّل ما ن�س��ب ُته  %100من الناتج المحلي
الإجمالي.
�أ ّيها الزمالء الكرام،
عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف الداخلي��ة
والخارجي��ة الدقيق��ة والحرج��ة ،حاف��ظ
القط��اع الم�ص��رفي في الع��ام  2018وحتى
تاريخ��ه عل��ى �أداء مقب��ول ،وتمكّن��ت
الم�صارف بف�ض��ل متانة مكانتها المالية من
تح ّم��ل ال�ض��غوط الناجم��ة ع��ن المن��اخ
الت�شغيلي المحيط بعملها.
التوجه��ات نح��و
فف��ي الخ��ارج ،تنام��ت
ّ
مزي��د م��ن العقوب��ات ،ال �س�� ّيما م��ع تغ ّي��ر
الإدارة الأميركي��ة .ف��كان ال ب�� ّد من تكثيف
حرك��ة الإت�ص��االت الدول ّي��ة الت��ي كان��ت
الجمعي��ة ق��د بد�أته��ا عبر زيارات مبا�ش��رة
واجتماع��ات قمن��ا به��ا م��ع بع���ض مواق��ع
القرار في الواليات المتحدة الأميركية ،كما
في البنك الدولي ،و�ص��ندوق النقد الدولي،
ومنظم��ة التع��اون والتنمي��ة الإقت�ص��ادية

من جهته ،القى الرئي�س الجديد للجمعية د.
�سليم �صفير كلمة بعد انتخابه رئي�ساً مما
جاء فيها ما يلي�« :أو ّد �أن �أ�شكر و�سائل
الإعالم ومتابعتها ل�ش�ؤون القطاع الم�صرفي
اتوجه بال�شكر الى
ومواكبتها لنا اليوم .كما ّ
كل الزمالء في القطاع ،وال�سيما �أع�ضاء
مجل�س �إدارة جمعية الم�صارف على الثقة
التي منحوني �إ ّياها ،وح ّملوني من خاللها
م�س�ؤولية رئا�سة الجمعية في هذه الظروف
الإ�ستثنائية.

باري�س التي ت�شغل �أحيانا دور «الو�سيط»،
وتتول��ى التفاو���ض و«�أوام��ر الدف��ع» الى
مقدمي الخدمات اللبنانيين.
ه��ذه الهجم��ة الإ�س��تثمارية المزدوجة،
تثي��ر تحف��ظ الط��رف الواقع �ض��من محور
�إيران«-حزب اهلل» ،الذي بات ق�سرا خارج
�إطار «�سيدر» وبرنامج الإ�ستثمار ال�شامل،
ويعجز حتى ولو �أراد� ،أن يفرمل الحما�س��ة
الفرن�س��ية والأميركية ،لوقوعه تحت ت�أثير
و�ض��غط �إر�ض��اء القواع��د ال�ش��عبية الت��ي
تتح�س���س معان��اة ال�ض��ائقة االجتماعي��ة
ّ
واالقت�صادية.
ه��ذا ال��ـ� Momentunأو «ق��وة الدف��ع»
الجديدة التي بد�أت تلفح رياح لبنان ،ت�شبه
م��ا ُط ّب��ق �س��ابقا في الع��راق ،حي��ث مناخ
الأعمال والم�صالح كما التركيبة الحكومية،
مم�س��وكين من وا�ش��نطن وطهران .ويعتمد
نج��اح ه��ذا النمط على قدرته ف��ي مجاورة
الزخ��م الداخلي الذي يفتر�ض �أن يم ّيز �أداء
الدولة الم�ستقبلي.
ويبدو �أن تلك القاعدة التي �إنطلقت فعال
عبر �سل�سلة م�شاريع� ،ستكون هي الم�ؤ�س�س
لمرحل��ة النم��و المقبلة في لبن��ان ،ولكن �إن
بق��ي ال�سيا�س��يون عل��ى �إقتناعهم بت�ص��غير
حج��م «الكعكع��ة» الت��ي ينهل��ون منه��ا،
والقب��ول بقواع��د جديدة للمناف��ع قد تكون
على �ش��كل خف�ض البدالت المالية التي كان

يتقا�ض��ونها� ،أو عب��ر توظيف��ات ا�ض��افية
لقاعدة الموالين لهم.
ووف��ق معلومات خا�ص��ة من وا�ش��نطن
لموق��ع  ،Arab Economic Newsف��ان
الإ�س��تثمارات الأميركية الت��ي بد�أت تقتحم
مناخ الأعمال في لبنان ،قد ت�صل الى ما بين
 7و 8ملي��ارات دوالر ،ب��د�أت تت��وزع عمليا
وف��ق خريطة ا�س��تثمارية ي�ش��ارك في جزء
منها �أي�ض��ا البنك الدولي بح�ص��ة تبلغ نحو
 4مليارات دوالر ،ويمكن �إدراجها كالآتي:
 -1وديعة الـ 1.4مليار دوالر التي قدمها
بنك «غولدمان �س��اك�س» الى م�صرف لبنان
عب��ر «بن��ك �سو�س��يتيه جنرال ف��ي لبنان»،
وه��ي توظي��ف �إ�س��تثماري ف��ي ال�س��ندات
اللبناني��ة لم��دة خم���س �س��نوات وبفائ��دة
 .%12وه��ي الم��رة الأول��ى ف��ي تاري��خ
الوالي��ات المتحدة التي يقدم فيها م�ص��رف
�أميرك��ي كبي��ر وديع��ة ا�س��تثمارية لبن��ك
ف�س��ر �سيا�س��يا بجرع��ة دع��م
مرك��زي ،و ُت ّ
جديدة من وا�ش��نطن لحاكم م�ص��رف لبنان
ريا�ض �سالمة.
 -2دخول �ش��ركتا «جنرال �إلكتريك» GE
و«�أوبي��ك»  OPICاالميركييتي��ن الى قطاع
الكهرب��اء عب��ر توقيع م�ش��روع تلزيم «هوا
عكار" المرتقب منت�صف ال�شهر الجاري مع
«بنك عوده».
 -3دخ��ول �ش��ركة Vantage Drilling

الأميركي��ة ال��ى قط��اع النف��ط والغ��از عبر
�ش��ركة «توت��ال» الفرن�س��ية للتنقي��ب ف��ي
البلوك رقم  9المجاور لإ�س��رائيل ،حيث لها
عمليات مماثلة في حق��ل «كاري�ش» النفطي
الإ�سرائيلي.
� -4إقامة مركز تدريب في قاعدة حامات
ال�شمالية بالتن�سيق مع الجي�ش اللبناني.
 -5البدء بتنفيذ م�ش��روع �س ّد ب�سري عبر
البن��ك الدول��ي ،وه��و بقيم��ة  600ملي��ون
دوالر ،رغم �إعترا�ض��ات الأهالي والدعاوى
الق�ض��ائية المرفوع��ة عل��ى ظالم��ة لحق��ت
بالإ�س��تمالكات الت��ي لم ت��راع بتقييماتها ما
يخ���ص بع���ض ال�سيا�س��يين ،وف��ي مقدمهم
عق��ارات لرئي���س الحكومة �س��عد الحريري
ولنائب �صيدا �أ�سامة �سعد.
 -6م�شروع بناء مق ّر ال�سفارة الأميركية
الجدي��د ف��ي بي��روت ،والت��ي تف��وق قيمته
التقديرات ال�س��ابقة التي توقفت عند �سقف
المليار دوالر.
ال��ى ذلك ،ين�ش��ط الفرن�س��يون على خط
التلزيمات في خطوة تف�س��رها الم�صادر من
وا�ش��نطن ،بحر���ص باري�س��ي عل��ى تفتي��ت
م�ش��اريع «�س��يدر» �ض��مانا لح�س��ن التنفيذ
و�ص��رف قرو���ض ال��ـ 11ملي��ار دوالر،
والمبا�ش��رة بتوقي��ع عقود تلزيم لم�ش��اريع
البن��ى التحتي��ة ،و�أهمه��ا تلزي��م م�ش��روع
تو�س��عة اوتو�س��تراد نهر الكل��ب ،حيث بدا

كلمة الرئي�س الجديد د� .صفير

ت�سلل �أميركي �إ�ستثماري الى لبنان!

�إقت�صادنا يواجه تحدّيات �سوف نبذل كل
جهدنا لجبهها ،وتعزيز م�ستوى هذا القطاع
الحي��وي بما ّ
ين�ش��ط الو�ض��ع االقت�ص��ادي
وي�ؤ ّم��ن اال�س��تقرار االجتماع��ي الع��ام
المطل��وب وطني��اً ،فنعي��د الثق��ة لم�ش��روع
الدولة.
ً
ً
ّ
ّ
ه��ذا الأم��ر يتطل��ب من��ا عمال جدّي��ا على
م�س��تو َي ْين ،داخل��ي وخارج��ي ،لمتابع��ة
ْ
النجاح��ات الت��ي ا�س��تطاعت الجمعي��ة
تحقيقها طوال م�سيرتها الم�ستم ّرة منذ �أكثر
من � 60س��نة .و�إنن��ي �أ�ش��كر و�أح ّيي جميع
الذين �س��بقوني في تح ّمل هذه الم�س���ؤولية
طوال الفترة الما�ضية� ،أما المرحلة المقبلة
فتتط ّلب جهدنا الم�شترك لتحقيق الآتي:
 -1تطوير ح�ضور الجمعية كعامل ُم َ�ؤ ِّثر
ف��ي ر�س��م ال�سيا�س��ة الإقت�ص��ادية والمالية
وال�س��عي م��ع
وال�ض��رائب ّية ف��ي البل��د،
ّ
الم�س�ؤولين لإ�ست�شارة الجمعية قبل ا ّتخاذ
القرارات في هذا ال�ش�أن.
� -2إ�س��تكمال هيكل ّي��ة الأنظم��ة المعمول
بها �ضمن الجمعية لجعلها �أكتر �إنتاجي ًة.
 -3تعزيز �شبكة التوا�صل الم�ستدامة مع
الهيئات الإقت�ص��ادية المختلف��ة والإدارات
الر�سم ّية المعن ّية.
 -4تطوير ا�ستراتيجية الإعالم وو�سائل
التوا�صل لتقريب الم�سافات مع كل ال�شرائح
المجتمعي��ة ،و�إي�ص��ال ال�ص��ورة الحقيقية
عن القطاع بما فيه الت�ص��دّي للحمالت التي
ت�ستهدفه.
 -5تعمي��ق التن�س��يق م��ع حاكم ّي��ة
الم�صرف المركزي والجهات الرقابية بهدف
�إ�س��تكمال تطوي��ر الأنظم��ة الم�ص��رفية
المعم��ول به��ا وتح�س��ين �أدائه��ا ،وت�أكي��د
التزامن��ا المطل��ق بالمعايي��ر والإج��راءات
الدولية.
متخ�ص�ص��ة ذات
� -6إن�ش��اء وح��دة
ّ
كف��اءات عالمي��ة ،مه ّمته��ا متابع��ة َت َط�� ُّور
الأنظمة الم�صرفية العالمية وت�أمين ح�ضور
فاعل لنا في المنتديات الدولية.
 -7تعزي��ز �إمكان��ات الجمعي��ة من خالل
تطوي��ر جه��از الأبح��اث والدرا�س��ات،
والإهتم��ام المبا�ش��ر بمناط��ق االنت�ش��ار،
به��دف التفاع��ل م��ع الق��وى االقت�ص��ادية
اللبناني��ة ف��ي الخ��ارج ،وه��ي ِ�إح��دى �أهم
ركائز الإقت�صاد اللبناني.
الي��وم ابت��د�أت مرحل��ة جدي��دة ن�أمل من
خالله��ا �أن نح ّق��ق َفرق��اً لم�ص��لحة الوط��ن
والإقت�صاد وال�شعب� .سوف نكون منفتحين
على ك ّل الأفكار واالقتراحات التي يمكن �أن
ت�ساهم في تح�سين ح�ضور الجمعية».

الموقف الفرن�س��ي �ص��ارما ومت�ش��ددا حيال
�شروط المناق�صة ،االمر الذي ظهر جليا من
خالل خف�ض قيمة العر�ض المطروح من 73
مليون يورو الى  53مليونا ،والزام الثنائي
ال�ش��ويري-حورية �إنجاز اال�شغال وت�سليم
الم�شروع في مهلة ال تتجاوز ال�سنتين.
تب��دو ه��ذه االنطالق��ة وك�أنه��ا ترجم��ة
لرغبات �أميركية وفرن�س��ية بتمرير الأحوال
ال�ض��يقة ف��ي لبنان ولو بالق��وة ،بما يمنحه
فر�صة جديدة رغم ثقل العقوبات المت�شددة
على قنوات تمويل «حزب اهلل» والتي تطول
بع���ض فئ��ات المجتم��ع المحل��ي وبع���ض
القطاع��ات ومنه��ا الم�ص��ارف ،ب�أ�ض��رار
جانبية قابلة للتعوي�ض ،في ر�أي الم�ص��ادر
الأميركية المواكبة لهذا الملف.
ال �ش��ك في �أن كل ركود ّ
ينظف االقت�صاد
م��ن الطفيلي��ات والمتطفلي��ن عل��ى قطاعات
وعلى مبادئ الأعمال .وفي الحال اللبنانية،
ي�ؤم��ل ف��ي ان يف�ض��ي الرك��ود القائ��م من��ذ
�أع��وام ،الى تنظيف االقت�ص��اد الوطني من
ال�ص��فقات وال�سم�سرات ،ف�ضال عن ت�ضييق
الخن��اق عل��ى منظوم��ة الف�س��اد واله��در
المتف�ش��يتين ،بما يكفل الع��ودة الى اعتماد
�أ�صول النه�ضة االقت�صادية الموعودة.
Arab Economic News
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˘ ©˘ à˘ °SEG øµÁh .á°ù°SDƒŸG πÑb øe áYƒ°VƒŸG ΩÉµMC’Gh
.áæ°S 30 ≈àM π°üj ¿CG ¢Vô≤dG Gò¡d äÉ£ÙGh Caltex , Phoenicia , MEDCO
Plus hCG e-motionQÉ©°T πª– »àdG
ÎaO :ÜÉ°ùM ¯ É˘.Liters
˘æ˘ °û«˘˘ L AGó˘˘ ¡˘ °T äÓ˘˘ FÉ˘˘ Y º˘˘ Yó˘˘ H º˘˘ gÉ˘˘ °Sh ÜÉ°ùM ™e ?±ƒq îàH ∂JójÉa áÑjô°V Livret I
.‹É¨dG ÊÉæÑ∏dG
Livret I Bank ÜÉ°ùM ∂jód ¿ƒµj ¿C’ IQhô°V ’ .Éæ«∏Y É¡«q∏N
.É¡dÉª©à°SGh ábÉ£ÑdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IBL
IÒd hCG »˘˘ ˘cÒeCG Q’hO :ÜÉ˘˘ ˘°ù◊G á˘˘ ˘∏˘ ˘ ª˘ ˘ Y :My Home »æµ°ùdG ¢Vô≤dG ¯
.hQƒj hCG á«fÉæÑd ¢Vô≤dG ¥ÓWEG ¤EG ¥ÉÑ°ùdG IBL Bank ¿Éc
É˘˘ ˘e hCG $1,000 :ÜÉ˘˘ ˘°ùë˘˘ ˘∏˘ ˘ d ≈˘˘ ˘fOC’G ó◊G - »æµ°ùdG ¢Vô≤dG ƒgh ,á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dÉH »æµ°ùdG
.É¡dOÉ©j ójôØdG èeÉfÈdG Gòg Ωó≤j ¥ƒ°ùdG ‘ π°†aC’G
Ée hCG $50,000 :ÜÉ°ùë∏d ≈°übC’G ó◊G - ∂eÓMCG â«H ∂q∏“ á«fÉµeEG ,√õq«“ âÑKCG …òdGh
.É¡dOÉ©j ∂d í«àj Éªc.∂JQób Ö°ùëH §«°ù≤àdG ∫ÓN øe
.iôNCG óFGƒah äGõ«‡ ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg - π˘˘°†aCÉ˘ H ∂dõ˘˘æ˘ e •É˘˘°ùbCG ó˘˘jó˘˘ °ùJ My Home

™°†j
ÜÉ°ùM ƒg IBL Bank øe I Win ÜÉ°ùM ,á˘˘ «˘ ˘aô˘˘ °üŸG äÉ˘˘ eóÿGh è˘˘ eGÈdG ø˘˘ e á˘˘ ©˘ ˘ °SGh
:øqª°†àJ
‘ $5 `H äÉeóÿG øe IÒÑc áYƒª› ™e mQÉL
Lucky4Life :èeÉfôH ¯
ø˘˘ e ó◊Gh ∂JÉ˘˘ «˘ ˘ M π˘˘ ˘«˘ ˘ ¡˘ ˘ °ùà˘˘ ˘d §˘˘ ˘≤˘ ˘ a ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °ûdG
Lucky4Life ÜÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùM
:∂ØjQÉ°üe ÜÉ°ùMh
¿hóH ÒJGƒØdG øe Ohófi ÒZ OóY ÚWƒJ - Éªg Bank IBL ø˘˘ e Mini Lucky4Life
.á«aÉ°VEG áØ∏c …CG kÉfÉ› ∂fÉëæÁ ,¿Góqª› ¿É«aô°üe ¿ÉHÉ°ùM
!ójó÷G ôjOQÉ«∏ŸG íÑ°üàd IójóY Ék °Uôa
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂dƒîj É‡ ∂°TÉ©e ÚWƒJ á˘ª˘«˘b äGô˘˘e ™˘˘HQCG …RGƒ˘˘J á˘˘«˘ aô˘˘°üe äÓ˘˘«˘ ¡˘ °ùJ øY π≤J ’ áª«≤H Lucky4Life ÜÉ°ùM íàaG
.∂°TÉ©e …CG á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dÉH É¡dOÉ©j Ée hCG $10,000
á˘˘ «˘ ˘fÉ› äÉ˘˘ ˘eó˘˘ ˘N 7 ÜÉ˘˘ ˘°ù◊G ø˘˘ ˘qª˘ ˘ °†à˘˘ ˘j - Ió˘˘FÉ˘˘a á˘˘Ñ˘ °ùf ≈˘˘ ∏˘ Y π˘˘ °üMG ,∫.∫15,000,000
.á«aÉ°VEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH π°üMEGh ΩÉY πc á«°ùaÉæJh áàHÉK
ÜÉ°ù◊G .ΩÉ©dG ‘ íHô∏d á°Uôa 104 ≈∏Y ∂dP
:{ÉfDhGó¡°Tz ábÉ£H ¯ ƒg Mini Lucky4Life ÜÉ˘˘ ˘ ˘ °ù◊ ≈˘˘ ˘ ˘ fOC’G
á˘˘ bÉ˘˘ £˘ H ,∂«˘˘ ∏˘ Y á˘˘ «˘ aÉ˘˘ °VEG á˘˘ Ø˘ ∏˘ c …CG ¿hO ø˘˘ e …CG á˘˘«˘ fÉ˘˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG IÒ∏˘˘ dÉ˘˘ H ¬˘˘ dOÉ˘˘ ©˘ j É˘˘ e hCG $5,000
áÄÑ©J øe ∂æµ“ á£«°ùH á≤jôW »g {ÉfDhGó¡°Tz IOÉØà°SE’G á«fÉµeEG ∂ëæÁh .∫.∫ 7,500,000
Ωqób øŸ âbƒdG ¢ùØæH á∏¡°ùdG áªgÉ°ùŸGh OƒbƒdG
.ô¡°TCG 6 πc íHô∏d á°Uôa 52 øe
I Win

:ÜÉ°ùM ¯ á˘˘ Yƒ˘˘ ª› ∂aqô˘ ˘°üJ ‘
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تقرير بنك عـودة عن الف�صل الثاني مــن العام 2019
�أظهر تقرير بنك عودة عن الف�صل الثاني من العام � 2019أن «االقت�صاد
اللبناني الحقيقي �شهد مزيد ًا من الوهن في الأ�شهر القليلة الأولى من العام
 ،»2019ومما جاء في التقرير �أن «االقت�صاد اللبناني الحقيقي �شهد مزيد ًا من
الوهن في الأ�شهر القليلة الأولى من العام  ،2019كما يت�ضح ذلك من خالل
الم�ؤ�شر االقت�صادي العام ال�صادر عن م�صرف لبنان ،فالأخير الذي يعك�س �أداء
ن�شاط القطاع الحقيقي ،قد �سجل متو�سط ًا قدره  303.4في الأ�شهر الخم�سة
الأولى من العام � ،2019أي بتراجع ن�سبته  3.5٪بالمقارنة مع الفترة المماثلة
من العام الما�ضي ،وذلك في مقابل نمو �إيجابي و�إن واهن ًا خالل ال�سنوات القليلة
الما�ضية ،مما ي�شير �إلى �أن اقت�صاد القطاع الحقيقي يرزح تحت �ضغوط
متزايدة.
هذا االنكما�ش في الم�ؤ�شر االقت�صادي العام ال يعني بال�ضرورة �أن نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي �سلبي .فقد توقع �صندوق النقد الدولي �أن يبلغ نمو
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  1.3%في العام  .2019رغم �أن هذا الأخير
يع ّد واهن ًا بالمقارنة مع حاجات العمالة المحلية ،فهو ي�شير �إلى �أن االقت�صاد
الوطني ال يزال يتجنب الوقوع في فخ الركود الذي يمكن �أن ي�شهده في حال
ُ�سجل انكما�ش ٍ
�صاف �أو نمو �سلبي في اقت�صاد القطاع الحقيقي.
وما يدعم النمو االقت�صادي هذا العام هو اال�ستهالك الخا�ص وتح�سن حركة
الت�صدير �إلى حد ما� .إذ ي�ستفيد اال�ستهالك الخا�ص من تح�سن الأداء ال�سياحي،
ال�سيما في ظل رفع الحظر ال�سعودي بحيث ارتفع عدد ال�سياح الخليجيين بن�سبة

الزراعة وال�صناعة:
نمو طفيف للقطاعين الأولي والثانوي
�أظه��ر القطاع��ان الزراع��ي
وال�ص��ناعي ف��ي الن�ص��ف الأول من
الع��ام � 2019إ�ش��ارات نهو�ض .فقد
زادت ال�ص��ادرات الزراعي��ة
وال�ص��ناعية خ�صو�ص��اً عقب �إعادة
فت��ح معب��ر ن�ص��يب بي��ن �س��ورية
والأردن ،كما زادت الواردات �أي�ضاً.
فق��د زادت ال�ص��ادرات الزراعي��ة
ف��ي الأ�ش��هر الخم�س��ة الأول��ى م��ن
العام  2019فيما تراجعت الواردات
الزراعية ب�ش��كل طفيف .وبالأرقام،
ارتفعت ال�صادرات الزراعية بن�سبة
 %11,5مقابل نموها بن�سبة %18,5
ف��ي الفت��رة ذاتها من الع��ام .2018
ف��ي حي��ن انخف�ض��ت ال��واردات
الزراعية بن�سبة  %0,4مقابل نموها
بن�س��بة  %7,4ف��ي الفت��رة ذاتها من
العام .2018
يخ���ص القط��اع
�أم��ا ف��ي م��ا
ّ
فيالح��ظ �أن ال��واردات
ال�ص��ناعي،
َ
ال�ص��ناعية زادت بن�س��بة %11,4
عل��ى �أ�س��ا�س �س��نوي ( %4,2-في
الأ�ش��هر الخم�سة الأولى من )2018
و�أن ال�ص��ادرات ال�ص��ناعية زادت
بن�س��بة  %9,3+( %8,8ف��ي الفترة
ذاتها من .)2018
و ُتظهر الأرقام المن�شورة من قبل
�ش��ركة «كف��االت» �أن القرو���ض
الممنوح��ة للم� ّؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة
والمتو�س��طة ب�ض��مانة �ش��ركة
«كف��االت» بلغ��ت  4,3مليون دوالر
في الن�ص��ف الأول من العام ،2019
�أي بتراج��ع ن�س��ب ُته  %85,1عل��ى
�أ�سا�س �سنوي .في الوقت ذاته ،بلغ
ع��دد قرو���ض « كفاالت»  36قر�ض��اً

مقاب��ل  223ف��ي الفت��رة ذاته��ا م��ن
العام .2018
ون��ال القط��اع ال�ص��ناعي ح�ص��ة
الأ�سد من مجموع قرو�ض "كفاالت"
الممنوح��ة ف��ي الن�ص��ف الأول م��ن
ال�س��نة� ،أي  13قر�ض��اً من �أ�صل 36
( %36,1م��ن المجم��وع) ،ت�لاه
القطاع��ان ال�س��ياحي والزراع��ي
الل��ذان بلغ��ت ح�ص��ة ك ّل منهم��ا 10
قرو���ض ( ،)%27,8ث��م قط��اع
المتخ�ص�ص��ة الذي نال
التكنولوجيا
ّ
َ
قر�ض�� ْين اثنين ( ،)%5,6فال�صناعة
الحرفي��ة الت��ي لم تنل �س��وى قر�ض
واحد ( )%2,8في الن�صف الأول من
العام الحالي.
و ُيظهر التو ّزع الجغرافي لقرو�ض
«كف��االت» �أن محافظ��ة جب��ل لبنان
نال��ت الح�ص��ة الأكبر م��ن القرو�ض
( 18قر�ض��اً �أو  %50,0م��ن
المجموع) ،تلتها محافظة البقاع (9
قرو���ض �أو  ،)%25,0ث��م محافظ��ة
بي��روت ( 4لكل منهم��ا �أو ،)%11,1
فيم��ا ن��ال كل م��ن لبن��ان ال�ش��مالي
قر�ض��ين اثني��ن ( )%5,6والنبطي��ة
قر�ضاً واحد ًا (.)%2,8
يبق��ى �أن القطاعي��ن الزراع��ي
وال�ص��ناعي يمك��ن �أن ي�س��تفيدا من
�إ�صالحات ماكرو اقت�صادية منتظرة
منذ زم��ن طويل و�أن ي�س��تقطبا ،مع
الوق��ت ،مزي��د ًا م��ن الإ�س��تثمارات
الآتية من الخارج .في موازاة ذلك،
�س��وف ي�س��تم ّر ه��ذان القطاعان في
الإ�س��تفادة �أي�ض��اً م��ن �إع��ادة فت��ح
بع�ض الط��رق التجارية ومن جهود
�إعادة الإعمار المرتقبة في �سورية.

 70٪خالل الن�صف الأول من العام  ،2019مما �أ ّدى �إلى نمو في قيمة الم�شتريات
المعفاة من ال�ضريبة بن�سبة  12٪خالل هذه الفترة .كما �شهدت ال�صادرات
ارتفاع ًا ن�سبي ًا هذا العام ،مدفو ًعا ب�إعادة فتح الطرق البرية عبر �سوريا و�سط �شبه
ا�ستقرار للو�ضع الأمني فيها.
في المقابل� ،إن �أكثر ما يثقل النمو االقت�صادي في لبنان هو وهن اال�ستثمار
الخا�ص ،ال�سيما في ظل ت�أجي ٍل للقرارات اال�ستثمارية الخا�صة ،بحيث �أن
الم�ستثمرين يتر ّددون في اال�ستثمار في القطاعات االقت�صادية المختلفة في ظل
الأو�ضاع العامة ال�شائكة محلي ًا و�إقليمي ًا .في الواقع� ،إن لال�ستثمار الخا�ص
ت�أثير م�ضاعف على النمو االقت�صادي ،بحيث �أن تباط�ؤ اال�ستثمار ي�ؤثر ب�شكل
ملحوظ على ن�شاط القطاع الحقيقي ب�شكل عام.
هذا و�إن �أداء م�ؤ�شرات القطاع الحقيقي يعك�س التباط�ؤ في القطاع الحقيقي.
فمن �أ�صل  11م�ؤ�شر للقطاع الحقيقي ،ارتفعت �أربعة م�ؤ�شرات بينما تراجعت
�سبعة م�ؤ�شرات خالل الن�صف الأول من العام  2019بالمقارنة مع الفترة
�سجلت نمو ًا �إيجابي ًا نذكر
المماثلة من العام  .2018ومن بين الم�ؤ�شّ رات التي ّ
الواردات التي �سجلت نمو ًا بن�سبة  ،10.0%وال�صادرات ( ،)+9.2%وعدد
ال�سياح ( )+8.3%وعدد الم�سافرين عبر مطار بيروت ( .)+3.5%ومن بين
الم�ؤ�شرات التي �سجلت ن�سب نمو �سلبية نذكر ت�سليمات الإ�سمنت (،)-33.4%
وم�ساحة رخ�ص البناء الممنوحة ( ،)-30.8%وقيمة المبيعات العقارية
( ،)-29.6%وعدد مبيعات ال�سيارات الجديدة ( ،)-23.4%وقيمة ال�شيكات

المتقا�صة ( ،)-16.3%وحجم الب�ضائع في المرف�أ ( )-10.4%و�إنتاج الكهرباء
(.)-1.4%
على ال�صعيد الم�صرفي� ،أ ّدى تباط�ؤ الأداء االقت�صادي المحلي الحقيقي هذا
العام ،مدفو ًعا بوهن اال�ستثمار الخا�ص� ،إلى انكما�ش ٍ
�صاف في محافظ الت�سليف
الم�صرفي .في الواقع ،تقل�صت الت�سليفات الم�صرفية الممنوحة للقطاع الخا�ص
بقيمة  3.4مليار دوالر خالل الن�صف الأول من هذا العام في ظل ندرة فر�ص
الت�سليف ب�شكل عام .وي�أتي هذا االنكما�ش في حركة الت�سليف بالتزامن مع
انخفا�ض في التدفقات المالية الوافدة �إلى لبنان ،مما �أبقى الودائع الم�صرفية
في نهاية حزيران  2019على نف�س م�ستواها تقريب ًا قبل عام (�أي عند  172مليار
دوالر).
�أما على �صعيد �أ�سواق الر�ساميل ،فقد �شهدت �أ�سواق الأ�سهم و�سندات الدين
مزيد ًا من ال�ضغوط في الن�صف الأول من العام � .2019إذ ارتفع متو�سط
المردود المثقل على �سندات اليوروبوندز بمقدار  23نقطة �أ�سا�س في الن�صف
الأول من العام لي�صل �إلى � .10.18%أما هوام�ش مقاي�ضة المخاطر االئتمانية
من فئة خم�س �سنوات فقد �أقفلت في نهاية حزيران على  883نقطة �أ�سا�س ،وذلك
من  770نقطة �أ�سا�س في نهاية العام  .2018وعلى �صعيد �سوق الأ�سهم،
انخف�ضت �أ�سعار الأ�سهم المدرجة في بور�صة بيروت بن�سبة  9.5%في الن�صف
الأول من العام ،في حين انخف�ضت القيمة الإجمالية لعمليات التداول بن�سبة
 39%على �أ�سا�س �سنوي».

البناء :ا�ستمرار الركود في الن�صف الأول من العام
توا�ص��ل الأداء ال�س��لبي للقط��اع
العق��اري طوال الن�ص��ف الأول من
الع��ام  2019مك ّم� ً
لا المنح��ى الذي
�سلكه خالل العام الما�ضي .وي�ستم ّر
ب��طء الطل��ب والعر���ض ف��ي ظ�� ّل
ا�س��تمرار تل ّبد المناخ الإ�س��تثماري
في البالد.
فم��ن ناحي��ة الطل��بُ ،تظه��ر
الإح�ص��اءات الر�س��م ّية �أن ال�س��وق
العقاري قد �شهد امتداد �أداء ال�سنة
ي�س��جل
الما�ض��ية ،وه��و ال ي��زال
ّ
انخفا�ض��اً ف��ي ع��دد ال�ص��فقات
والمبيع��ات العقارية .فقد انخف�ض
ع��دد المبيع��ات العقاري��ة بن�س��بة
 %20,1عل��ى �أ�س��ا�س �س��نوي
متراجع��اً م��ن  27,472عملي��ة في
الن�ص��ف الأول من العام  2018الى
 21,957عملي��ة في الن�ص��ف الأول
من العام � .2019أما عدد ال�صفقات
العقاري��ة فتراجع بن�س��بة %15,2
ليبلغ � 67,728ص��فقةُ .ي�ضاف الى
ذل��ك �أن ع��دد المبيع��ات العقاري��ة
للأجان��ب انخف�ض بن�س��بة %17,0
ليبلغ  464عملية في الن�صف الأول
تراجع
من الع��ام  .2019ويعك���س
ُ
الو�ض��ع المت��ردّي الذي
الطلب هذا
َ
يعاني��ه القط��اع ب�س��بب ال�ض��عف
الن�سبي للقدرة ال�ش��رائية والت� ّأخر
على م�ستوى القرو�ض العقارية.
كذلك ،انخف�ض��ت قيمة المبيعات
العقاري��ة بن�س��بة  %29,6عل��ى
�أ�س��ا�س �س��نوي لتبل��غ 2,726.2
مليون دوالر في الن�ص��ف الأول من
الع��ام  .2019وق��د �ش��مل انخفا�ض
قيم��ة المبيع��ات العقاري��ة معظ��م
المناط��ق ،وبخا�ص��ة ك�س��روان

ي�سجل فيها انخفا�ض في الأ�سعار
 2018هي ال�سنة الخام�سة على التوالي التي َّ

( ،)%44,8-والبق��اع (،)%38,6-
وبعب��دا ( .)%,38,4-عل��ى النحو
ذات��ه ،انخف���ض متو�س��ط قيم��ة
ال�ص��فقة العقاري��ة الواح��دة م��ن
 140,971دوالر ًا في الن�صف الأول
م��ن الع��ام  2018ال��ى 124,163
دوالر ًا في الن�ص��ف الأول من العام
.2019
�أما من ناحية العر�ض ،فقد ب ّينت
نقابتي المهند�س��ين في
�إح�ص��اءات
ْ
بي��روت وطرابل���س �أن الم�س��احة
الإجمالي��ة لرخ�ص البناء الجديدة،
والت��ي ت�ش��كّل م�ؤ�ش��ر ًا عل��ى حركة
البن��اء الم�س��تقبلية ،انخف�ض��ت

بن�س��بة  %30,8على �أ�سا�س �سنوي
في الن�ص��ف الأول من العام 2019
ف��ي ظ ّل التباط�ؤ المتوا�ص��ل لحركة
القط��اع وف��ي الوق��ت ال��ذي ي� ّؤخر
بع���ض المط ّوري��ن العقار ّيي��ن �أو
يوقف��وا �أحيان��اً �أعم��ال البن��اء ف��ي
م�شاريعهم.
م��ن جه��ة �أخ��رىُ ،يظهر م� ّؤ�ش��ر
�أ�سعار ال�سوق ال�سكنية في بيروت،
وال��ذي تن�ش��ره �ش��ركة �أرامك��و،
تراجع��اً بن�س��بة  %3,5ف��ي الع��ام
 .2018كما تر�س��م الدرا�س��ة تطور
الأ�سعار المع َلنة من قبل المط ّورين
العقار ّيين والمتع ّلقة ب�شقق الطابق

تح�سن في الن�صف الأول من العام 2019
التجارة والخدماتّ :

تح�سناً في الن�صف الأول من
�شهد �أداء القطاع الثالث ّ
م�س��ج ًال نتائج �إيجابية على م�س��توى الن�ش��اط
ال�س��نة،
ّ
ال�سياحي والفندقي والتجارة البحرية.
ف�أرق��ام وزارة ال�س��ياحة ُتظه��ر �أن عدد ال�س�� ّياح زاد
بن�س��بة  %8,3في الن�صف الأول من العام ،مقابل زيادة
بن�س��بة  %3,3في الن�صف الأول من العام  .2018وبلغ
عدد ال�س�� ّياح � 923,820س��ائحاً في الن�ص��ف الأول من
الع��ام  2019مقابل � 853,087س��ائحاً في الفترة ذاتها
من العام  .2018وقد �شكّل ال�س ّياح القادمون من البلدان
العربية والأوروبية الق�س��م الأكبر من المجموع� ،أي ما
يع��ادل � 330,928( %35,8س��ائحاً) و%32,2
(� 297,112سائحاً) على التوالي.
بالت��وازي ،ن�ش��رت �ش��ركة غلوبال بل��و ليبانون التي
ت�س��دّد قيم��ة الإعف��اءات م��ن ال�ض��ريبة عل��ى القيم��ة
الم�ض��افة لل�س�� ّياح عل��ى النق��اط الحدودي��ة ،تقريره��ا
الأخي��ر ال��ذي ّ
يغطي الن�ص��ف الأول من الع��ام الحالي.
وبح�سب هذا التقرير ،ف�إن قيمة الم�شتريات المعفاة من
ال�ض��ريبة على القيمة الم�ض��افة ،والتي تعطي �ص��ورة

�إجمالي��ة �ص��حيحة ع��ن النفق��ات ال�س��ياحية ،ارتفعت
بن�س��بة  %11,5عل��ى �أ�س��ا�س �س��نوي .و ُيظه��ر التو ّزع
ح�سب البلدان �أن الح�صة الأكبر كانت من ن�صيب رعايا
المملك��ة العربي��ة ال�س��عودية ( ،)%15تاله��م رعاي��ا
الإم��ارات العربية المتح��دة ( ،)%10ثم الكويت ()%8
وقطر (.)%8
م��ن ج�� ّراء ذلك ،وبح�س��ب درا�س��ة �أجرتها م� ّؤ�س�س��ة
تح�س��ن �أداء القط��اع الفندقي من
«�إرن�س��ت �إند يونغ»ّ ،
ناحية ن�س��ب الإ�شغال ومتو�س��ط �سعر الغرفة الواحدة
ومتو�س��ط م��ردود الغرفة المتوافرة .فف��ي الواقع ،بلغ
معدل ن�س��بة �إ�شغال فنادق العا�صمة اللبنانية من فئ َت ْي
 4و 5نج��وم  % 67,8ف��ي الأ�ش��هر الخم�س��ة الأولى من
الع��ام  2019مقاب��ل  %58,6في الفت��رة ذاتها من العام
 .2018وكان معدل ن�س��بة الإ�ش��غال ف��ي فنادق بيروت
�س��ابع �أعلى معدل بين  14مدينة م�ش��مولة بالدرا�س��ة.
و�سجل متو�سط �سعر الغرفة الواحدة ارتفاعاً جيد ًا من
ّ
 174دوالر ًا ال��ى  192دوالر ًا على �أ�س��ا�س �س��نوي� .أما
متو�س��ط م��ردود الغرفة الواح��دة المتواف��رة ،فارتفع

بن�س��بة  %27,5على �أ�س��ا�س �س��نوي ليبلغ  130دوالر ًا
مقابل  102دوالر.
تح�س��ن الحركة ال�سياحية بع�ض ال�شيء
وقد انعك�س ّ
عل��ى حركة المط��ار بحيث �أظه��رت �إح�ص��اءات مديرية
الطيران المدني �أن العدد الإجمالي للم�سافرين زاد بن�سبة
 %3,5ف��ي الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام � .2019أم��ا ع��دد
الرح�لات عبر المطار فازداد بن�س��بة  ،%0,7فيما تراجع
حجم الب�ضائع الم�شحونة جو ًا بن�سبة  %8,6على �أ�سا�س
�س��نوي .وتب ّين المعاينة التف�ص��يلية لحرك��ة المطار �أن
ع��دد الم�س��افرين القادمي��ن ارتفع بن�س��بة  %2,3ليبلغ
 2,011,858م�س��افر ًا و�أن عدد الم�س��افرين المغادرين
ارتف��ع بن�س��بة  %4,6ليبل��غ  1,937,997م�س��افر ًا في
الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام  ،2019بينم��ا ارتف��ع ع��دد
الم�س��افرين العابرين من  2,085الى  25,675م�سافر ًا
ف��ي الفت��رة ذاته��ا .و�إذا �أ�ض��فنا ه�ؤالء ،يك��ون مجموع
الم�س��افرين عب��ر مط��ار بي��روت ق��د بل��غ 3,975,530
م�سافر ًا� ،أي بزيادة �سنوية ن�سب ُتها .%4,1
على �ص��عيد النقل البح��ري ،تد ّل �آخر الإح�ص��اءات

الأول خ�لال الع��ام  .2018وت��رى
�أرامك��و �أن الأزمة الحالية لل�س��وق
العقاري��ة جدّي��ة ،كم��ا يثب��ت ذل��ك
م� ّؤ�ش��ر الأ�سعار المن�ش��ور .ذاك �أن
�س��نة  2018هي ال�س��نة الخام�س��ة
ي�س��جل فيه��ا
عل��ى التوال��ي الت��ي
َّ
انخفا�ض في الأ�سعار ،علماً �أن هذه
الأخيرة عرفت في ال�س��نة الما�ضية
تراجع��اً �أكب��ر من��ه ف��ي ال�س��نوات
ال�سابقة.
ون�ش��ير ال��ى �أن �أرامك��و ن�ش��رت
درا�س��ة �أخ��رى تظه��ر �أن متو�س��ط
م�ساحة ال�شقة قيد البناء في بيروت
بل��غ  173مت��ر ًا مر ّبع��اً ف��ي الع��ام
� ،2018أي �أق ّل بن�س��بة  %5منه في
الع��ام  .2017وبح�س��ب الم�ص��در
ذات��ه ،ف���إن المط ّوري��ن العقار ّيي��ن
كانوا في ال�سنوات القليلة الما�ضية
يق ّل�ص��ون با�ستمرار م�ساحة ال�شقق
الجدي��دة المعرو�ض��ة .ذاك �أن
متو�س��ط م�س��احة ال�ش��قة انخف�ض
بمق��دار  79متر ًا مر ّبع��اً بين 2013
و� ،2018أي بما ي�ساوي 250,000
دوالر .والي��وم ،يبل��غ متو�س��ط
م�ساحة �ش�� ّقة م�ؤ ّلفة من ثالث غرف
نوم ،بينه��ا واحدة رئي�س��ية173 ،
متر ًا مر ّبعاً.
وعلي��ه ،تب ّي��ن م� ّؤ�ش��رات القطاع
تراجع��ات وا�ض��حة .فال�ص��فقات
ت�سجل هذه ال�سنة هبوطاً
العقارية ّ
بن�س��بة تزيد عن ع�ش��رة في المئة،
وانح�س��ار العر���ض ي�أت��ي عق��ب
انح�سار مماثل على م�ستوى الطلب،
ما يدفع الى ت�أجيل م�ش��اريع البناء
في مناخ ا�ستثماري راكد.

ال�صادرة عن �إدارة مرف�أ بيروت على انخفا�ض ايرادات
المرف���أ بن�س��بة  %14,0ف��ي الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام
 ،2019حي��ث بلغ��ت  102,1ملي��ون دوالر .بالتوازي،
انخف�ض عدد الحاويات بن�سبة  %10,5ليبلغ 386,413
حاوي��ة ،فيما انخف�ض عدد البواخر الرا�س��ية في المرف�أ
بن�س��بة  %6,4ليبل��غ  861باخ��رة ،كم��ا انخف�ض حجم
الب�ض��ائع في المرف�أ بن�س��بة  %10,4ليبلغ � 3,511ألف
طن ،بعد انخفا�ضه بن�سبة  %7,9في الن�صف الأول من
العام .2018
�أخي��ر ًا ،انخف�ض��ت القيم��ة الإجمالي��ة لل�ش��يكات
المتقا�ص��ة ،والت��ي ت�ش��كّل �أح��د م� ّؤ�ش��رات الإنف��اق
الإ�س��تهالكي والإ�س��تثماري ف��ي الإقت�ص��اد اللبنان��ي،
بن�سبة  %16,3على �أ�سا�س �سنوي في الن�صف الأول من
العام  ،2019مع ّبر ًة عن تراجع ن�سبي للإنفاق الإجمالي
في الفترة المعن ّية .وقد تراجعت القيمة الإجمالية لهذه
ال�ش��يكات المتقا�ص��ة م��ن  32,844ملي��ون دوالر ف��ي
الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام  2018ال��ى  27,491مليون
دوالر في الن�صف الأول من العام .2019
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LGB Miles Program

More Miles, More Destinations...
Earn 1.5 Miles on each $1 spent with your LGB BANK credit card,
and travel to more than 55 destinations anywhere, anytime.
Choose from a wide selection of airways: MEA, Air France, Lufthansa,
British Airways, Alitalia, Emirates, Qatar Airways and many more.
Enjoy the online instant redemption to book your tickets or travel
packages at your convenience.

+961 1 965 965
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