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مصارف األعمال

مصارف األعمال يف لبنان ... مرحلة تحّول يف األسواق املالية تستدعي الحذر
تنويع االستثمارات مهم للحّد من املخاطر واالستفادة من فرص مردودها مرتفع

4

ش��ه��د ق��ط��اع م���ص���ارف األع���م���ال ف���ي ل��ب��ن��ان 
ت��ط��ورًا الف��ت��ًا ومهمًا خ��ال االع���وام االخ��ي��رة، 
ح��ي��ث ن��ج��ح��ت ه���ذه ال��م��ص��ارف ف���ي تثبيت 
اللبنانية  المصرفية  الساحة  على  موقعها 
والعربية واإلقليمية. وهذا القطاع بات يقدم 
االستثمارية،  ال��خ��دم��ات  م��ن  متكاملة  ة 

ّ
سل

ب��رك��ائ��ز ع��دي��دة وق��وي��ة مّكنته م��ن تحقيق 
ال��ت��ق��دم واإلزده������ار، وم��ن��ه��ا ال��ك��ادر البشري 
الذي يعمل فيه والذي يتمتع بخبرات عالية 
المالية  واإلستشارات  االستثمار  مجال  في 
وتحاليل السوق، واالهم التعاطي الجيد مع 
المستثمرين. كما ُيشهد لهذا القطاع مدى 
التزامه في تطبيق المعايير الدولية وبخاصة 
ف���ي م��ك��اف��ح��ة ت��ب��ي��ي��ض االم�������وال وت��ج��ف��ي��ف 
مصادر تمويل االرهاب، كذلك يتمّيز قطاع 
م��ص��ارف االع��م��ال ف��ي لبنان بإتباعه أح��دث 
التقنيات والتكنولوجّيات المصرفّية إلدارة 

أعمالها وخدمة زبائنها محليًا وعالميًا. 

باألرقام
ن��ت��ي��ج��ة م���راع���ات���ه���ا ل���ت���وص���ي���ات م��ص��رف 
في  العاملة  األعمال  مصارف  نجحت  لبنان، 

ل��ب��ن��ان خ���ال األع�����وام القليلة االخ���ي���رة، في 
ت��ع��زي��ز م��ح��ف��ظ��ة ت��س��ل��ي��ف��ات��ه��ا ال����ى  ال��ق��ط��اع 
الخاص مقابل توظيفاتها مع القطاع العام، 
مسجلة فائضًا بقيمة 2,3 مليار دوالر حتى 
االح���ص���اءات  وأظ���ه���رت   .2019 آذار  ش��ه��ر 
ال����ص����ادرة ع���ن م���ص���رف ل��ب��ن��ان إرت���ف���اع���ًا في 
مستوى الموجودات المجّمعة لدى مصارف 
االستثمار العاملة في لبنان بنسبة %2,65 
خال الفصل األول من سنة 2019 ليتجاوز 
م��ل��ي��ارات دوالر،  ق��ي��م��ت��ه 5,45  م���ا  ح��ج��م��ه��ا 
م���ل���ي���ارات دوالر  ق��ي��م��ت��ه 5,3  ب��م��ا  م���ق���ارن���ة 
ت��ف��اص��ي��ل  ال���ع���ام 2018. وف����ي  ن��ه��اي��ة  ف���ي 
ال����م����رك����زي، زاد رص��ي��د  ال���ب���ن���ك  اح�����ص�����اءات 
المركزية  المصارف  مع  والتوظيفات  النقد 
 1,71 م��س��ت��وى  لتتخطى   %10,27 بنسبة 
مليار دوالر بالتوازي مع إرتفاع التسليفات 
ال��ى ال��ق��ط��اع ال��خ��اص وال��ت��ي تشمل العماء 
المالي  والقطاع  المقيمين  وغير  المقيمين 
ما  ال����ى  ق���ارب���ت %0,55  ب��ن��س��ب��ة  ال��م��ق��ي��م، 
على  ط��غ��ى  م���ا  دوالر،  م��ل��ي��ار   2,31 ق��ي��م��ت��ه 
المالية  األدوات  محفظة  قيمة  في  التراجع 
دوالر.  م��ل��ي��ون   952 ال���ى   %4.94 بنسبة 

القطاع  ودائ���ع  زادت  فقد  المطلوبات،  أم��ا 
المقيمين  المودعين  يشمل  ال��ذي  الخاص 
وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم لدى 
مصارف االستثمار العاملة في لبنان بنسبة 
0,06% حتى شهر آذار من سنة 2019 الى 
ما قيمته 2,05 مليار دوالر، رافقها تحّسن 
بنسبة  المصارف  ل��دى  الخاصة  األم���وال  في 
وإرت��ف��اع في  ال��ى 1,79 مليار دوالر   %6,9
المطلوبات األخرى بنسبة 2,71% الى 1,24 

مليار دوالر.

تطّور القطاع وتحديات المستقبل
مرة جديدة جمعت "النهار" على طاولتها 
ع��ددًا م��ن المسؤولين ف��ي م��ص��ارف االعمال 
في لبنان، في جلسة حوار ومناقشة غاص 
القطاع  أداء  تفاصيل  ف��ي  الجميع  خ��ال��ه��ا 
ب 

ّ
والصعوبات التي يواجهها وكيفية التغل

ال����ى دوره ف���ي ت��دع��ي��م  ب���االض���اف���ة  ع��ل��ي��ه��ا، 
إعادة  بهدف  الوطنية  االقتصادية  الخطط 
تحفيز النمو االقتصادي اللبناني. وشهدت 
آخر  أيضًا، نظرة شاملة حول  الجلسة  هذه 
التطورات على الساحة االقتصادية والمالية 

العالمية  التجارية  ال��ح��رب  نتائج  العالمية، 
ال��م��ن��دل��ع��ة ب��ي��ن أك��ب��ر ق��وت��ي��ن إق��ت��ص��ادي��ي��ن 
ف���ي ال���ع���ال���م، ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة وال��ص��ي��ن 
وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى االس������واق ال��م��ال��ي��ة م���رورًا 
ومستقبل  األص����ول  اس��ع��ار  ب��ع��ض  بتحليل 
اسعار النفط والعمات وغيرها من الملفات. 

ض��ّم��ت ال��ط��اول��ة ال��م��س��ت��دي��رة ال��ت��ي نظمتها 
"النهار" كًا من المسؤول عن االستثمارات 
ال��م��ال��ّي��ة ف��ي ب��ن��ك ع���وده ل��ل��خ��دم��ات ال��خ��اّص��ة 
أعمال  على  المشرف  والمدير  نظام  يوسف 
 FFA Private م���ص���رف  ف����ي  االس���ت���ث���م���ار 
Bank  أياد بستاني، باالضافة الى مساعد 

ال��م��دي��ر ال��ع��ام وم��دي��ر ال��خ��دم��ات المصرفية 
الفرنسي شارل  اللبناني  البنك  الخاصة في 

سالم.
التي  الكبيرة  المخاطر  على  يجمع  الكل 
يشهدها العالم والتي تنعكس بوضوح على 

م��ا تحمله  المالية، وأب��رزه��ا  االس���واق 
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DON’T ASK HOW 
BIG THE STORM IS. 
ASK HOW STRONG 
THE ANCHOR IS. 

Incorporated in Luxembourg, LF Total Return 
Bond Fund is an open-ended fund that invests 
in global credit markets. The Fund is ideal for 
both individuals and institutions as it provides 
diversification, regulated domiciliation and  
weekly liquidity. The Fund is ranked third among  
its peers by Morningstar over a 5-year period.

*Morningstar Rating
Investors should consider the investment objectives, risks, charges  
and expenses of the Fund before investing.
The information available in this advertisement is a summary.  
More detailed information is available in the prospectus.
Past performance does not guarantee future results.

BENEFIT FROM A FUND 
WITH A SOLID 6-YEAR 
TRACK RECORD AND
A 4-STAR RATING*. 

FUNDS

lffunds@eblf.com | privatebanking@eblf.com
www.eblf.com | Private Banking +961 1 364 850

التوقعات،  ت��أِت سنة 2018 على ق��در  لم 
بل كانت مليئة بالتعقيدات على مستوى 
األسواق المالية. فقد أنهت غالبية األصول 
المالية سنتها، وبشكل استثنائي، بنتائج 
ولم  السنوي،  أدائها  على مستوى  سلبية 
يستطع أّي من هذه األصول أن يلعب دور 
الماذ اآلمن، بما فيها سندات دين الدولة 
أو الذهب الذي تراجع سعره بنسبة 5 في 

المئة. 
وي��ع��ت��ب��ر م��س��اع��د ال��م��دي��ر ال���ع���ام وم��دي��ر 
البنك  ف��ي  ال��خ��اص��ة  المصرفية  ال��خ��دم��ات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي ال���ف���رن���س���ي ش�������ارل س����ال����م، ان 
ه���ذا ال��ت��راج��ع ن��ات��ج م��ن ال��ت��ش��اؤم ال��م��ف��رط 
النمو   دورة 

ّ
ظ���ل ف��ي  ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن  ل���دى 

االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي ال��ت��ي ش��ارف��ت على 
ن���ه���اي���ت���ه���ا، وك�����ذل�����ك ع�����ن ت���غ���ّي���ر أن��ظ��م��ة 
ال����م����ص����ارف ال���م���رك���زي���ة، وب����خ����اص����ٍة ن��ظ��ام 
��ب��ع 

ّ
ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��دي��رال��ي ال���ذي ات

سياسة أقل تساهًا وأكثر تقييدًا )فقد 
الفيديرالية  الصناديق  معدالت  ارتفعت 
إل��ى 2,50  المئة في 2018  من 1,50 في 
إلى  تضاف   )2019 شباط  ف��ي  المئة  ف��ي 
ذل��ك ال��م��خ��اوف م��ن ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة بين 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة وال��ص��ي��ن، 
األوروب��ي  االت��ح��اد  من  بريطانيا  وانسحاب 
)ال��ب��ري��ك��س��ت( واالن��ق��س��ام ال��س��ي��اس��ي في 

أوروبا وغيرها من األسباب. 
ع استمرار الضغط على 

ّ
ويضيف: "نتوق

العالمي،  النمو  أّن   
ّ

إال  .2019 نتائج سنة 
ال���ذي م��ن ال��م��ق��ّدر أن ي����راوح م��ع��ّدل��ه بين 
م��ن  ال���م���ئ���ة،  ف����ي  و3,5  ال���م���ئ���ة  ف����ي   3,3
ال��رك��ود كليًا عن  ه��اج��س  ُيبعد  أن  ش��أن��ه 
أخ��رى  عناصر  هناك  أّن  كما  السنة.  ه��ذه 
ق����د ت���ري���ح ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن، ن���ذك���ر م��ن��ه��ا، 
أواًل ال��ت��غ��ّي��ر ف���ي ن��ظ��ام ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي 
بشأن  إع��ام��ه  ف��ي  وت��ح��دي��دًا  الفيديرالي، 
��ب ارت��ف��اع ال��ف��وائ��د ال��ذي ب��ات يعتمد 

ّ
ت��رق

 ،"Data Dependent" البيانات  على 
 2,5 إلى  معّدالتها  باستقرار  سيسمح  ما 
في المئة في 2019". من جهة أخرى، قد 
الواليات  بين  التجارية  المفاوضات  تؤول 

ال��م��ت��ح��دة وال��ص��ي��ن إل���ى خ��ات��م��ة س��ع��ي��دة. 
للشركات،  اإليجابية  النتائج  ش��أن  وم��ن 
��ق ن��م��وًا م��ت��وق��ع��ًا ف��ي األرب����اح 

ّ
ال��ت��ي س��ت��ح��ق

بحدود 10% في الواليات المتحدة و%7 
في أوروبا، أن تدعم األسهم أيضًا وكذلك 
و60   55 بين  النفط  برميل  سعر  ث��ب��ات 

دوالرًا.
 وب����ال����ح����دي����ث ع�����ن اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ات 
 الغموض السائد في 

ّ
اإلستثمارية في ظل

األس��واق حاليًا، يقول سالم: "دخلنا اليوم 
في دورة اقتصادية ناضجة سوف ترافقها 
��ب��ات. ولكن 

ّ
���رات ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة وت��ق��ل

ّ
ت���وت

يمكننا  بأنه  االعتقاد  ال��ى  يدفعنا  م��ا  ثّمة 
االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا ال��وض��ع عبر المباشرة 
ف��ي االس��ت��ث��م��ار وت��ع��زي��ز م��راك��زن��ا باألسهم 
وال���س���ن���دات وف���ق رغ��ب��ة ك���ل مستثمر في 

المخاطرة. 
وقد تبّين أّن هذه االستراتيجية مربحة 
م��ن��ذ ش��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��ان��ي م��ع ت��غ��ّي��ر نظام 
عات 

ّ
توق وخفض  الفيديرالي  االحتياطي 

الطلب على  ارت��ف��اع  إل��ى  أّدى  ما  م، 
ّ
التضخ

جميع األص��ول ذات المخاطر. مع ذل��ك، ما 
األس��واق  بات 

ّ
تقل ض��ّد  محّصنين  غير  زلنا 

إط��ار  ف��ي  ت��رام��ب"  "تغريدة  أطلقتها  التي 
حربه التجارية مع الصين". 

وي���ت���اب���ع: "ن����دع����م األس����ه����م األم��ي��رك��ي��ة 
من  انتقائيين  زل��ن��ا  م��ا  لكننا  وال��ن��اش��ئ��ة، 
ن��اح��ي��ة األس����واق األوروب���ي���ة، ب��س��ب��ب ال��ج��ّو 
المنطقة،  ت��ل��ك  ف��ي  ب 

ّ
المتقل ال��س��ي��اس��ي 

لذا،  اقتصادها.  على  بثقله  يلقي  وال��ذي 
 إذا 

ّ
��ز ع��ل��ى األس��ه��م األوروب���ي���ة إال

ّ
ل��ن ن��رك

��د ال��م��س��ت��ث��م��رون أّن ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 
َّ
ت��أك

الفوائد  سياسة  على  األوروب��ي سيحافظ 
م��رّج��ح��ًا ج��دًا،  ي��ب��دو  م��ا  وه���ذا  المنخفضة، 
األفضلية  نعطي  المتحدة  ال��والي��ات  وف��ي 
ذات  وال��م��ؤّس��س��ات  ال��دف��اع��ي��ة  للقطاعات 
في  ال��ع��ام��ل��ة  كتلك  المتينة،  ال��م��ي��زان��ي��ات 
األساسية  االستهاكية  والسلع  الصحة 
وما يسّمى "أسهم التكنولوجيا القديمة".  
أما في سوق السندات، فإن االنفراج على 
ص��ع��ي��د ال��س��ن��دات األم��ي��رك��ي��ة واألوروب���ي���ة 

ال���ط���وي���ل���ة األج������ل س�����وف ي��ت��ي��ح ت��ح��ق��ي��ق 
فهوامش   .2019 سنة  ف��ي  جيدة  نتائج 
ال��ت��س��ل��ي��ف "ب����درج����ة االس���ت���ث���م���ار" وال��ت��ي 
مغرية،  تبدو   ،2018 ع��ام  تباعدت  كانت 
وك���ذل���ك س���ن���دات ال���دي���ن ذات ال���م���ردود 
تستفيد  أن  أيضًا  ع 

ّ
المتوق وم��ن  العالي. 

س��ن��دات األس����واق ال��ن��اش��ئ��ة ب���ال���دوالر من 
ع���وام���ل إي��ج��اب��ي��ة ك��االس��ت��ق��رار ال��م��اك��رو - 
اقتصادي الذي تنعم به البلدان الناشئة.

ص����ن����دوق ال���ب���ن���ك ال���ل���ب���ن���ان���ي ال��ف��رن��س��ي 
 LF Global ال��������م��������ال��������ي 

 O p p o r t u n i t i e s
ال��م��س��ّج��ل    Fund

في لوكسمبورغ، 
ه���������و وس����ي����ل����ة 
م�������ن�������اس�������ب�������ة 
ل��اس��ت��ف��ادة 
م���ن أس����وأق 
األس���������ه���������م 
ع�����ب�����ر آل����ي����ة 
ال��������ت��������وزي��������ع 

لديناميكي.  ا
لهذا  وق��د سبق 

الصندوق أن حقق 
 %8,54 بنسبة  رب��ح��ًا 

ن��ي��س��ان 2019،  ن��ه��اي��ة  ف���ي 
ومن هنا يقول سالم: "نستثمر في البنك 

"بدرجة  التسليف  في  الفرنسي  اللبناني 
اإلس��ت��ث��م��ار" م��ن خ��ال ه��ذا ال��ص��ن��دوق، ما 
مستواها  إلى  المردود/الخطر  نسبة  يرفع 
ضعيفة.  بية 

ّ
تقل على  الحفاظ  مع  األمثل 

وهذا الصندوق الذي صمد عام 2018 )2- 
ب��أداء  ع��ام 2019  المئة فقط( ينطلق  في 
في   4,71 بنسبة  ارتفاعًا  مسّجًا  ملحوظ 
المئة في نهاية نيسان 2019". ويضيف: 
بات في األسواق لسنة 

ّ
عات التقل

ّ
"مع توق

من  م��ح��اف��ظ��ن��ا  ب��ت��غ��ط��ي��ة  س��ن��ق��وم   ،2019
خ�����ال ت��ف��ض��ي��ل ت��خ��ص��ي��ص ال����ذه����ب م��ن 
ط��ري��ق م���راك���ز ال��ص��ن��ادي��ق ال��م��ت��داول��ة في 

البورصة )ETF( أو الذهب المادي".

LF Global Opportunities Fund
وسيلة مناسبة لالستفادة من أسواق األسهم

مساعد المدير العام ومدير الخدمات المصرفية الخاصة في البنك اللبناني الفرنسي شارل سالم.

ي������ؤّدي االس���ت���ث���م���ار ف���ي ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 
أساسيًا  دورًا  الصناعي  القطاع  وإن��ع��اش 
ف���ي ال���ن���ه���وض ب��ل��ب��ن��ان وم�����ّده م���ن ج��دي��د 
المدير  يقول  ما  وفق  الازمة،  بالدينامية 
المشرف على أعمال االستثمار في مصرف 

FFA Private Bank أياد بستاني. 
انطبع العام 2018 على وجه الخصوص 
بانعقاد مؤتمر "سيدر" بهدف دعم تطوير 
االق��ت��ص��اد ال��ل��ب��ن��ان��ي وت���ع���زي���زه، ف���ي إط���ار 
واالستثمارات  ل��إص��اح��ات  شاملة  خطٍة 
في البنى التحتية. غير أن هذه 
بالثناء  الجديرة  المبادرة 
ت����ص����ط����دم ب���ع���وائ���ق 
ع����������������ّدة، أب�������رزه�������ا 
إقناع  صعوبات 
ال�����س�����ل�����ط�����ات 
ال�����������ع�����������ام�����������ة 
ب������ت������غ������ي������ي������ر 
ال������ن������م������وذج 
االق��ت��ص��ادي 
االبتعاد  عبر 
ع����ّم����ا ُي���س���ّم���ى 
ب�����������ال�����������ل�����������غ�����������ة 
اإلن������ك������ل������ي������زي������ة 
 C r o n y
أي   ،Capitalism
رأس���م���ال���ي���ة ال���م���ح���س���وب���ي���ات، 
وت��ع��زي��ز م��ش��ارك��ة ال��ج��ه��ات ال��خ��اص��ة في 
العدد  على  المال  رأس  وانفتاح  التمويل 

األكبر من الممّولين. 
وإس�����ت�����ن�����ادًا ال������ى ب���س���ت���ان���ي، ت��ت��ط��ل��ب 
ه����ذه ال��خ��ط��ة إط������ارًا ش��ف��اف��ًا ض����روري����ًا من 
ال��ح��ص��ول على األم����وال م��ن الجهات  أج��ل 
ب��ص��ورة خ��اص��ة إج��راء  ال��م��ان��ح��ة، وتقتضي 
إص�����اح�����ات ج����ذري����ة ت��ت��م��ث��ل ف����ي زي�����ادة 
النفقات  وخفض  وتحصيلها،  الضرائب 
ال���ع���ام���ة، وت��ط��ب��ي��ق ال���ام���رك���زي���ة، وات���خ���اذ 
ات إلع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ال��م��ال��ي��ة عند  إج�������راء

االقتضاء. 
ي��ل��وح خ��ط��ٌر ح��ق��ي��ق��ي ب���ح���دوث ان��ف��ج��ار 
ال��م��واط��ن��ي��ن  ع���ل���ى  ������ِرض 

ُ
ف إذا  اج���ت���م���اع���ي 

ل األعباء من دون أن يشّد  العاديين تحمُّ
أن  أيضًا. ويعتبر  أحزمتهم  النخب  أعضاء 
وكاالت التصنيف تريد أن تلمس نتائج 
تشكيل  في  التأخير  دف��ع  وق��د  ملموسة، 
ال��ح��ك��وم��ة ب��وك��ال��ة "م����ودي����ز" إل����ى خفض 
كانون  ف��ي   Caa1 إل��ى  للبنان  تصنيفها 

الثاني 2019. 
م��وازاة ذل��ك، يواصل مصرف لبنان  في 
للتحرك  دائمًا  الجاهز  اإلطفائي  دور  أداء 
ال��م��ال��ي��ة وال��ح��ف��اظ على  بغية ك��ب��ح األزم����ة 

الليرة. استقرار 
غ���ن���يٌّ ع���ن ال���ق���ول ب����أّن ل��اس��ت��ث��م��ار في 
البنى التحتية، ال سيما في إنتاج الطاقة، 
أهّمية كبيرة. في الواقع، من شأن العمل 
ال��ت��ح��ت��ي��ة أن يساهم  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ف��وري،  وبمفعول  البستاني  ال��ى  إستنادًا 
ف�����ي خ���ف���ض ع���ج���ز م�����ي�����زان ال���م���دف���وع���ات 

النشاط االقتصادي.  وإنعاش 
وه����ك����ذا س�����وف ي���ت���م���ّك���ن ل���ب���ن���ان، ف��ي 
تحسين  من  والطويل،  المتوسط  المدى 
)ال  موازنته  في  العجز  إنتاجيته، وخفض 
المتجّددة  الطاقة  م��ص��ادر  بفضل  سيما 
وم���ص���ان���ع ال����غ����از ال���ط���ب���ي���ع���ي(، وت��ح��ق��ي��ق 
ان��دف��اع��ة ك��ب��ي��رة ف��ي ال��ن��م��و وق��درت��ه على 
ال���ن���ش���اط  إن�����ع�����اش  أن  غ���ي���ر  ال����ت����ن����اف����س. 
بخفض  أواًل  ي��م��ّر  أن  ي��ج��ب  االق��ت��ص��ادي 

التمويل.  كلفة 
وب��ال��ح��دي��ث ع���ن م��ص��رف FFA ي��ق��ول: 
"ي��ن��ك��ّب ف��ري��ق ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ع��دد 
ك��ب��ي��ر م����ن ال���م���ه���ام، م���ث���ل االس���ت���ش���ارات 
ح������ول ت���ح���وي���ل ال���م���ل���ك���ي���ات، وع���م���ل���ي���ات 
ال����ش����راء، وزي������ادة ال���رس���ام���ي���ل، وال��ت��ق��ي��ي��م 
واالس����ت����رات����ي����ج����ي����ة، إل��������خ. ل���ك���ن م��ي��زت��ن��ا 
األساسية هي إتقان التقنيات المتطورة 
المصرفية  الخدمات  مجاالت  مختلف  في 
بأن  لمصرفنا  يتيح  ما  باألعمال،  الخاصة 
على  المساعدة  في  متمّيزًا  يكون شريكًا 

التحتية.  البنى  تمويل مشاريع 
للتمويل  ال��دول��ي��ة  ال��ش��رك��ة  م���ع  ن��ع��م��ل 
لتمويل  استثماري  ص��ن��دوق  إط��اق  على 
مشاريع البنى التحتية في لبنان ومنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا من خال الديون 
الوسطية أو ما ُيعَرف ب�"ديون الميزانين" 

  .)mezzanine debt(
ه���وام���ش األرب�����اح ف���ي ه���ذه ال��م��ش��اري��ع، 
أساسية،  بصورة  عامة  مشاريع  هي  التي 
م���ن���خ���ف���ض���ة ع����ل����ى ال�������������دوام، م�����ا ي����م����ارس 
إزاء  ال����م����ال.  رأس  رب��ح��ي��ة  ع��ل��ى  ض��غ��وط��ًا 
ه���ذه ال��م��ق��ت��ض��ي��ات وح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى نسبة 
الراعية  الجهات  ضطّر 

ُ
ت مرتفعة،  ربحية 

المالية"  للمشاريع إلى استخدام "الرافعة 
ع��ب��ر زي������ادة رص���ي���د ال����دي����ن، م���ا ي��ف��ت��رض 
ض��خ رأس���م���ال أق���ل م��ن خ���ال االس��ت��ع��ان��ة 
ب����"ت���م���وي���ل ال���م���ي���زان���ي���ن". وه����ك����ذا ي��س��ّد 
بين  ل 

ّ
التدخ عبر  التمويل  فجوة  مصرفنا 

ك��ب��ار ال��م��ق��رض��ي��ن )ال���م���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة، 
الذين  والممّولين  االستثمار(  مؤسسات 

المال".  يساهمون بتأمين رأس 
وي���ت���اب���ع: "ف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ص��ن��ادي��ق��ن��ا 
ت��م��وي��ل��ي��ة  أدوات  ن��ق��ت��رح  االس��ت��ث��م��اري��ة، 
ن���وع  م����ن   )mezzanine( "م���ي���زان���ي���ن" 
self-( االس����ت����ه����اك  ال����ذات����ي����ة  ال����دي����ون 
��م  ال��م��ق��سَّ ال���س���داد  أي   ،)amortizing
األدوات  هذه  عتَبر 

ُ
وت أقساط،  على  ذاته 

ضرورية جدًا في هذه المنطقة من العالم 
ن��ظ��رًا إل���ى ال��غ��ي��اب ش��ب��ه ال��ت��ام ل��م��ا ُي��ع��َرف 

 .)exits( بتمويل الخروج
المطلوبة  االستثمارية  القطاعات  أم��ا 
)المياه،  األس��اس��ي��ة  التحتية  البنى  فهي 
م���ع���ال���ج���ة ال����ن����ف����اي����ات، م�����ص�����ادر ال���ط���اق���ة 
المشاريع  في  المواصات...(  المتجددة، 
وال��م��ش��اري��ع   )greenfield( ال���ج���دي���دة  
 .)brownfield( ث��ة  وال��م��ح��دَّ ل��ة  ال��م��ع��دَّ
س����وف ت���ب���دأ ق���ري���ب���ًا زي������ادة االع���ت���م���ادات 
ال��م��ال��ي��ة، ف��ن��ح��ن ن��ت��ط��ل��ع إل���ى اس��ت��ق��ط��اب 
مئة مليون دوالر عند االنطاقة، وهدفنا 
ال��وص��ول إل��ى م��ل��ي��ار دوالر ف��ي غ��ض��ون 5 
مع  ذلك  يقترن  وعندما  10 سنوات.  إلى 
��ع أن ت��ت��راوح م��ن 9 إل��ى 14 

َّ
رب��ح��ي��ٍة، ُي��ت��وق

ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي ال��س��ن��ة، ي��م��ك��ن أن ُي��ف��ي��د 
المستثمرون من انقشاٍع جيد لحافظتهم 

االستثمارية".

FFA Private Bank
رائٌد يف مجاله

المدير المشرف على أعمال االستثمار في مصرف FFA Private Bank أياد بستاني.
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 حول العالم
¶ مورغان ستانلي: األسواق العالمية هّشة بسبب الحرب التجارية

أشار الرئيس التنفيذي لمصرف مورغان ستانلي James Gorman في حديث الى وكالة "بلومبرغ"، أن األسواق المالية العالمية تعتبر هّشة في 
الوقت الحالي، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الناتجة من الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين. وتوقع أن يكون اتجاه أسواق األسهم نزوليًا 

في الفترة المقبلة، ومع ذلك يستبعد Gorman انهيار األسواق.

¶ البرتغال تصّدر ديونًا في السوق الصينية
أصبحت البرتغال أولى دول منطقة االورو على اإلطالق التي تصدر سندات مقّومة بالعملة الصينية “اليوان”، في خطوة ستسمح للبالد بتوسيع 
قاعدة مستثمريها. وأعلنت البرتغال األسبوع الماضي عن نيتها بيع سندات بقيمة ملياري يوان )289 مليون دوالر(، تستحق خالل ثالث سنوات. 
وهذه السندات ليست األولى في االتحاد األوروبي، إذ أصدرت بولونيا سندات حكومية في السوق الصينية خالل العام 2016 وهنغاريا في 2018.

 
¶ الليرة التركية ترتفع وآمال في تحّسن العالقات مع واشنطن

ارتفعت الليرة مقابل الدوالر بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس األميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عززت اآلمال في أنه قد 
يكون هناك اتفاق بشأن نظام الدفاع الصاروخي وإزالة تهديد العقوبات على تركيا. وارتفعت العملة التركية %1.82 مقابل نظيرتها األميركية إلى 
5.9025 ليرة، وأكد أردوغان خالل مكالمة هاتفية اقتراحًا بتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير األنظمة الصاروخية الدفاعية “إس 400-”، واتفق 

الجانبان أيضًا على االجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية حزيران.
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نهار األعمال

لقد تطّور قطاع االستثمار في لبنان بشكل 
ملحوظ خال السنوات العشر السابقة. وبدأ 
التجارّية  للمصارف  مساعد  كعامل  القطاع 
ليتحّول مع الوقت إلى قطاع مستقل. فعلى 
لبنك  العام  المدير  وبحسب  المثال،  سبيل 
عوده للخدمات الخاّصة توفيق عواد يشّكل 
ب��ن��ك ع����وده ل��ل��خ��دم��ات ال��خ��اّص��ة ال���ي���وم أح��د 
األعمدة األساسّية في مجموعة بنك عوده، 
وه���و ي��س��اه��م بنحو 15% م��ن ص��اف��ي دخ��ل 
المجموعة، هذا وقد ساعدت األزم��ة المالّية 
العالمّية بطريقة غير مباشرة في خلق فرص 

استثمارّية للمستثمرين المحلّيين.
وب����ال����ح����دي����ث ع������ن أب���������رز ال���م���ن���ت���ج���ات 

االستثمارّية والمالّية التي يقّدمها 
ب��ن��ك ع���وده ل��ل��خ��دم��ات ال��خ��اّص��ة 

وال���ق���ي���م���ة ال���م���ض���اف���ة ل��ه��ذه 
ال���م���ن���ت���ج���ات وال����خ����دم����ات، 
ي��ش��ي��ر ع�����واد إل����ى وج���ود 
ث��������اث��������ة أن��������������������واع م����ن 
الخدمات االستثمارّية 
ال����������ت����������ي ي������ق������ّدم������ه������ا 
ال����م����ص����رف ل���ل���ع���م���اء، 
وت��ن��ق��س��م ع��ل��ى ث��اث��ة 

أنواع، هي:
إدارة  خ���������دم���������ة   ¶

المحافظ.
¶ خ���دم���ة االس���ت���ش���ارات 

المالّية.
¶ خدمة تنفيذ األوامر.

ويتابع: "من أبرز جوانب القيمة 
ال��م��ض��اف��ة ل��خ��دم��ات��ن��ا ه��و ق��رب��ن��ا من 

ك���ل ال��ع��م��ي��ل، م��م��ا ي��م��ّك��ن ب��ن��ك ع���وده 
للخدمات الخاّصة من تحديد دقيق لألهداف 
على  / قدرته  وإرادت��ه  للعميل  االستثمارّية 
ت��ح��ّم��ل ال��م��خ��اط��ر، وب��ال��ت��ال��ي ت��ق��دي��م الخدمة 
مع  يتناسب  ال��ذي  المالي  والمنتج  األفضل 
بات العميل". ومن المصرف الى العماء 

ّ
متطل

س��ل��س��ل��ة ن��ص��ائ��ح ي��م��ك��ن إع��ط��اؤه��ا ت��ح��دي��دًا 
ومن  المالّية،  ات 

ّ
المشتق في  للمستثمرين 

ات 
ّ
هنا يقول عواد: "االستثمار في المشتق

ب معرفة جّيدة بهذه األدوات 
ّ
المالّية يتطل

ال��م��ال��ّي��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��خ��اط��ر عالية 
ج���ّدًا ن��اج��م��ة ع��ن اس��ت��ع��م��ال ال��راف��ع��ة المالّية 
يجب  ل��ذل��ك   .)Financial Leverage(
حصر استعمال هذه األدوات بالمستثمرين 
المحترفين فقط، مع تفضيل استعمال هذه 
األدوات بهدف التحّوط وليس المضاربة". 

وي����ض����ي����ف: "أّم����������ا ب���ال���ن���س���ب���ة إل�������ى ال����ف����رص 
االس���ت���ث���م���ارّي���ة، ف��ه��ي دائ���م���ًا م����وج����ودة في 
المالّية وإن كانت بنسب أقل في  األس��واق 
المتواصل  االرتفاع  بلوغ  مع  الراهن،  الوقت 

ف��ي األس�����واق ال��ع��ال��م��ّي��ة سنته ال��ع��اش��رة، ما 
ي��ج��ع��ل��ن��ا أك���ث���ر م���ي���ًا إل����ى ت��وص��ي��ة ع��م��ائ��ن��ا 
��ظ��ة، 

ّ
ب��ان��ت��ه��اج س��ي��اس��ة اس��ت��ث��م��ارّي��ة م��ت��ح��ف

واإلب���ق���اء ع��ل��ى ن��س��ب أع��ل��ى ل��ل��س��ي��ول��ة تتيح 
في   تصحيح 

ّ
ك��ل عند  االستثمار  زي���ادة  لنا 

األسواق العالمّية".
رغم التطور السريع والمهم الذي حققه  قطاع 

االع���وام  لبنان خ��ال  ف��ي  م��ص��ارف االستثمار 
ال��ق��ط��اع م���ا زال ي��واج��ه  االخ���ي���رة، اال ان ه���ذا 

سلسلة تحديدات، يفندها عواد باآلتي: 
- ال���م���وارد ال��ب��ش��رّي��ة: ت��ج��د ال��م��ص��ارف ال��ي��وم 
ص��ع��وب��ة ك��ب��ي��رة ف���ي اج����ت����ذاب واالح���ت���ف���اظ 
والمتخّصصة،  التقنّية  بالكفاءات خصوصًا 
ك���م���ا ف����ي االح���ت���ف���اظ ب��م��ث��ل ه�����ذه ال����م����وارد 

البشرّية.
��ب��ات ال��م��ف��روض��ة م���ن قبل 

ّ
- ت���زاي���د ال��م��ت��ط��ل

ال��ه��ي��ئ��ات ال��رق��اب��ّي��ة وم����ا ي��ت��ب��ع��ه��ا م���ن زي����ادة 
م��ل��ح��وظ��ة ف���ي ال��ك��ل��ف��ة ال س��ي��م��ا ف���ي م��ج��ال 
القانونّية  وال���دائ���رة  واالل���ت���زام  المعلوماتّية 

والتدريب.
- غ���ي���اب ال����رق����اب����ة ع���ل���ى ال��م��ن��اف��س��ة 

الخارجّية.
- التحّديات الكبيرة في نسج 
ال�����ع�����اق�����ات م������ع ال����م����ص����ارف 

العالمّية في هذه األّيام.
��ب 

ّ
- ارت���ف���اع ن��س��ب��ة ال��ت��ق��ل

في األسواق.
وف������ي ال���ن���ه���اي���ة ي��ع��ط��ي 
ال����م����دي����ر ال������ع������ام ل��ب��ن��ك 
عوده للخدمات الخاّصة 
ت����وف����ي����ق ع����������واد ن���ظ���رة 
المصارف،  ح��ول  شاملة 
ف�����ي�����ق�����ول: "ب�����ن�����ك ع������وده 
جزء  هو  الخاّصة  للخدمات 
من مجموعة عوده للخدمات 
ال����خ����اّص����ة ال����ت����ي ت�����ت�����وّزع ع��ل��ى 
ث���اث���ة ب���ل���دان: ل��ب��ن��ان، س��وي��س��را 
وال��س��ع��ودّي��ة. وق���د وص��ل��ت األص���ول 
ال����م����دارة ل����دى ال��م��ص��رف إل����ى ن��ح��و 3,7 
ف��ي حين  ف��ي نهاية 2018،  م��ل��ي��ارات دوالر 
نحو  إل��ى  المساهمين  حقوق  إجمالي  وص��ل 

150 مليون دوالر. 
ف��ري��ق  ه����ذه األص������ول  إدارة  ع��ل��ى  وي���ش���رف 
���ف 

ّ
م��ت��خ��ّص��ص ي���ض���ّم أك���ث���ر م����ن 100 م���وظ

ال��م��وج��ودة داخ��ل  ال��خ��ب��رات  ويستعين بكل 
ال���م���ج���م���وع���ة. ب���اخ���ت���ص���ار، ي��ع��م��ل ال��م��ص��رف 
ومعرفة  دول��ّي��ة  بمعايير  خدمة  تقديم  على 

محلّية".

بنك لبنان واملهجر لألعمال: إدارة 
للمحافظ اإلستثمارية بالطريقة األفضل

بنك عوده للخدمات الخاّصة يقدم 
خدمة  بمعايير دولّية ومعرفة محلّية

نائب المدير العام لبنك لبنان والمهجر لألعمال مايا القاضي.المدير العام لبنك عوده للخدمات الخاّصة توفيق عواد.

واص�����ل ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر ل���ألع���م���ال منذ 
إنشائه عام 1994 خدمة عمائه عبر تقديم 
مجموعة متكاملة  من الخدمات االستثمارية 
التي تشمل أص��واًل متنّوعة في كل األس��واق 
األس����واق  ادارة  وت���ؤّم���ن  وال��ع��ال��م��ي��ة.  المحلية 
وال��ت��داول  المالية  ال��وس��اط��ة  خ��دم��ات  المالية 
المحلية  ع��ل��ى أس������واق األس���ه���م وال���س���ن���دات 
لبنان  المصرف في  أن وج��ود  والعالمية، كما 
وم��ص��ر وال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ي��ؤّم��ن 
تعامًا مباشرًا على هذه االسواق الديناميكية 

ويوفر معرفة متعمقة بها.
الخاصة  المصرفية  الخدمات  فريق  يقّدم 
المشورة إلى العماء إلدارة محافظهم المالية 
واس���ت���ث���م���اره���ا ب��ال��ط��ري��ق��ة األف����ض����ل ب��ح��س��ب 
قابليتهم للمخاطر لكي يتمكنوا من تحقيق 
ع��ائ��دات ج��ي��دة. وت��ق��ول ن��ائ��ب ال��م��دي��ر العام 
القاضي:  مايا  لألعمال  والمهجر  لبنان  لبنك 
"ن���س���ع���ى ب����اس����ت����م����رار إل������ى ت�����زوي�����د ع��م��ائ��ن��ا 
لتلبية  خصيصًا  مصّممة  استثمارية  بفرص 
حاجاتهم. بناء على ذلك، وبعد نجاح البرنامج 
ال���ع���ام 2015،  ف���ي  إط���اق���ه  ت����ّم  ال�����ذي  األول 
ق���دم ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر ل��ألع��م��ال لعمائه 
 BLOM Quilvest Europe Real Estate
II   وه����ي ف���رص���ة اس��ت��ث��م��اري��ة ف���ي ال��ق��ط��اع 
ال���ع���ق���اري األوروب�������ي م���ن خ����ال اس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة 
إط��اق  على  نعمل  ك��ذل��ك  ال��م��ض��اف��ة.  القيمة 
الثاني من سنة  النصف  برنامج جديد خ��ال 
في  االستثمار  فرصة  لعمائنا  يقدم   2019
الخاصة من خال محفظة  األميركية  الديون 
إل��ى شركات  المقّدمة  ال��ق��روض  م��ن  متنّوعة 
 Private Equity صناديق األسهم الخاصة
التأمين  أكبر شركات  إح��دى  والمدعومة من 

."AAA المصنفة
ي��ق��ّدم ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر ل��ألع��م��ال عبر 

األص���ول،  إلدارة  والمهجر  لبنان  بنك  ش��رك��ة 
التي تشمل  خدمات الصناديق االستثمارية 
ال��س��وق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وم��ع��ظ��م األس�����واق العربية 
بفريق  المصرف  ويتمتع  العالمية،  واألس���واق 
ل��دي��ه خ��ب��رة واس��ع��ة ف��ي منطقة الشرق  عمل 
الصيرفة  مجال  افريقيا في  األوس��ط وشمال 

االستثمارية وعمليات الدمج واالستحواذ. 
م����ن خ�����ال ان���ت���ش���ار م��ج��م��وع��ة ب���ن���ك ل��ب��ن��ان 
وال��م��ه��ج��ر االق��ل��ي��م��ي، ب����ات ال��م��ص��رف يتمتع 
الدمج  بميزة فريدة تمكنه من دعم عمليات 
واالس���ت���ح���واذ ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، وي��ع��م��ل ح��ال��ي��ًا 
ع��ل��ى ف����رص اس��ت��ث��م��اري��ة  ف���ي ل��ب��ن��ان وم��ص��ر 
تناسب المستثمرين المحليين والمجموعات 

اإلقليمية. 
���ز أي��ض��ًا 

ّ
وت���ؤك���د ال���ق���اض���ي أن ال��ب��ن��ك ي���رك

ع��ل��ى أه��م��ي��ة األب����ح����اث االق���ت���ص���ادي���ة وي��ن��ش��ر 
القطاعات  تتناول  أسبوعيًا  معّمقة  دراس��ات 
المصرف  ط���ّور  ك��م��ا  المختلفة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
م����ؤش����رات م��ح��ل��ي��ة دق���ي���ق���ة ت����واك����ب ال��ع��ج��ل��ة 
االقتصادية منها مؤشرات BLOM   لألسواق 
المالية والسندات، باإلضافة إلى مؤشر مدراء 
البيانات  بوابة  يقّدم  كما   ،PMI المشتريات 
جعل  ف��ي  تساهم  التي   BRITE االقتصادية 
األبحاث االقتصادية في لبنان أكثر شفافية 

ومصداقية وفي متناول الجميع.
لألعمال خال  والمهجر  لبنان  بنك  وأطلق 
 Multi-Family Office سنة 2019 خدمة
المالية  ال��ق��درة  األف���راد ذوي  التي تستهدف 

العالية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم. 
ت��ش��م��ل خ��دم��ات��ن��ا م��راج��ع��ة أداء ال��م��ح��اف��ظ 
ال��ث��روة،  على  ال��ح��ف��اظ  وتخطيط  وتقييمها، 
وتنويع االستثمارات عبر مجموعة واسعة من 
الدور  وبفضل  البديلة،  االستثمارية  الفرص 
الفّعال الذي تؤديه هيئة األسواق المالية في 

لبنان، إرتفعت القدرة على توفير المزيد من 
الفرص االستثمارية في السوق المحلية. 

من ناحية أخرى، يشارك بنك لبنان والمهجر 
ل��ألع��م��ال ف��ي م��ش��روع اط���اق منصة ال��ت��داول 
 ETP: Electronic( ال��ج��دي��دة   اإللكترونية 
هيئة  اش���راف  تحت   )Trading Platform
االس��واق المالية، والذي من المتوقع أن يوفر 
المزيد من السيولة في السوق المحلية ويشجع 
على إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
وتأمين وسائل تمويل  المالية  األوراق  سوق 
ب��دي��ل��ة ل��ت��ط��ّوره��ا ون��م��ّوه��ا. وت��ت��م��ّي��ز مجموعة 
بنك لبنان والمهجر بانتشارها الواسع وتعّدد 
عبر مصارفها  التي تقّدمها  المالية  الخدمات 
وشركاتها التابعة في لبنان، ومصر، واألردن، 
وال��س��ع��ودي��ة، واالم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، 
وال�����ع�����راق وق����ط����ر، ب���االض���اف���ة إل�����ى س���وي���س���را، 
وفرنسا، والمملكة المتحدة، ورومانيا وقبرص 
ما يمكنها من مواكبة تطور وتوسيع قاعدة 

عمائها في المنطقة والعالم. 
يبقى بنك لبنان والمهجر لألعمال كجزء من 
مجموعة بنك لبنان والمهجر، رائدًا في مجال 
المصرفية االستثمارية  الخدمات والمنتجات 
التي يقّدمها لعمائه، وقد حصد العديد من 
الجوائز العالمية منها أفضل بنك استثماري 
 Global Finance في لبنان لعام 2018 من
وEMEA FINANCE  وكذلك أفضل وسيط 
 EMEA FINANCE. م���ن    Broker م��ال��ي 
خدمات  لألعمال  والمهجر  لبنان  بنك  ويقّدم 
لتلبية  واقليميًا  محليًا  م��ت��ن��ّوع��ة  اس��ت��ث��م��اري��ة 
متطلبات عمائه بمهنّية وحرفّية عالية، كما 
يشارك بشكل مستمر في مشاريع تساهم في 
تطوير االس��واق المالية وتحفيزها لما تؤّمنه 
هذه األسواق من فرص تطور ونمو للشركات 

المحلية وآليات تمويل بديلة للتوسع. 
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الحرب التجارية الدائرة بين الواليات 
المتحدة والصين، ومن هنا يعتبر سالم اننا 
دخ��ل��ن��ا ح��ال��ي��ًا ف��ي دورة إق��ت��ص��ادي��ة ناضجة 
جيوسياسية،  تطورات  ترافقها  أن  ُيتوقع 
باالضافة الى تقلبات في االس��واق المالية.  
ورغ��م ذلك يجب التأكيد على وج��ود فرصة 
منها  االستفادة  يمكن  االس���واق  في  مهمة 
م����ن خ�����ال ت���ع���زي���ز االس���ت���ث���م���ار ف����ي ب��ع��ض 
المصارف  فسياسات  وال��س��ن��دات.  االس��ه��م 
اسعار  إب��ق��اء  إل��ى  تتجه  العالمية  ال��م��رك��زي��ة 
ال��ف��وائ��د م��ت��دن��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا ي��ج��ب التركيز 
على االستثمار في بعض السندات المغرية 
بالمردود والتي تحافظ على تصنيف مرتفع 
م��ا ي��ح��د م��ن ال��م��خ��اط��ر ل��إس��ت��ث��م��ار ف��ي ه��ذه 
هذا  مرتفعًا.  المردود  يبقى  فيما  السندات 
ويميل سالم أكثر لإستثمار حاليًا في بعض 
االسهم، ومنها االسهم االميركية أكثر من 
االستثمار في االسهم االوروبية التي تعاني 
م��ن ب��ع��ض ت��ب��ع��ات االزم�����ات ال��س��ي��اس��ي��ة في 
القارة االوروبية، ومنها ما يتعلق ببريكست 
الذي  الغموض  الى  باالضافة  بريطانيا،  في 
ي��ل��ف س��ي��اس��ات ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي االوروب����ي 
وال�����ذي ي��ت��راف��ق واالن���ق���س���ام ال��س��ي��اس��ي في 
أوروب�������ا، م���ا ي��رف��ع ال��م��خ��اط��ر ت��ج��اه ت��ح��رك��ات 
ه��ذه االس��ه��م. وم��ن هنا يعطي سالم ايضًا 
االفضلية للقطاعات الدفاعية والمؤّسسات 
ذات الميزانيات المتينة كالعاملة في قطاع 
الصحة والسلع االستهاكية األساسية. أما 
األميركية  ال��س��ن��دات  صعيد  على  االن��ف��راج 
واألوروبية الطويلة األجل، فسيتيح تحقيق 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ف���ي س��ن��ة 2019. ف��ه��وام��ش 
كانت  والتي  االستثمار"  "بدرجة  التسليف 
وكذلك  مغرية،  تبدو   ،2018 ع��ام  تباعدت 
ال���ع���ال���ي.  ال�����م�����ردود  ال����دي����ن ذات  س����ن����دات 
أي��ض��ًا أن تستفيد س��ن��دات  ��ع 

ّ
ال��م��ت��وق وم���ن 

األسواق الناشئة بالدوالر من عوامل إيجابية 
ك��االس��ت��ق��رار ال��م��اك��رو- اق��ت��ص��ادي ف��ي هذه 

البلدان.
بدوره، يشدد نظام على أهمية التعريف 
م���ج���ددًا ب��االس��ت��ث��م��ار وه����و خ���ط���وة تستمر 
التقلبات  ان  حتمًا  يعني  م��ا  طويلة،  لفترة 
ف���ي االس�������واق ال ت�����ؤدي ح��ت��م��ًا ل��إن��س��ح��اب 

ولكن  المحافظ  تعزيز  يمكن  ب��ل  ال  منها، 
ب��ط��ري��ق��ة م���دروس���ة ل��ل��ح��د م���ن ال��م��خ��اط��ر، ما 
بطريق  التقلبات  بعبور  للمستثمر  يسمح 
آم���ن���ة، وه����ذا م���ا ي��م��ك��ن ان ي��وص��ي ب���ه لكل 
للحفاظ  المالية  االس���واق  في  المستثمرين 
على  ال��م��ردود  م��ن  إيجابية  مستويات  على 
االس��ت��ث��م��ار. ف��م��ن ال����ض����روري ع����دم ت��ع��دي��ل 

ال��م��ح��اف��ظ ع��ن��د اي ت��ق��ل��ب��ات ف���ي االس�����واق، 
ف��ي إش���ارة ال��ى م��ا تشهده االس���واق المالية 
نتيجة  سريعة  تقلبلت  م��ن  حاليًا  العالمية 
ال���ت���ط���ورات ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة.  ورغ����م ذل���ك، 
يعتبر نظام ان المرحلة الحالية هي المرحلة 
االخ��ي��رة م��ن ال����دورة االق��ت��ص��ادي��ة، وه���ذا ما 
يحّتم على المستثمرين في االسواق المالية 

رفع درجة الحيطة والحذر لناحية االستثمار، 
االستثمار  نسب  رف��ع  على  دائمًا  العمل  مع 
ف��ي ال��س��ن��دات وال��ل��ج��وء ال���ى االس��ت��ث��م��ار في 
سوق السندات التي تحمل م��ردودًا مرتفعًا 
بالسندات  خ��اص��ة  لكونها  أق���ل  وم��خ��اط��ره��ا 
ال���ت���ي ت���أت���ي م���ن أس������واق ت��م��ت��از بتصنيف 
كما  المخاطر.  م��ن  الحماية  ي��ؤّم��ن  م��ا  ممتاز، 

يوصي نظام أيضًا بضرورة تنويع المحافظ 
الذهب  ع��ق��ود  بعض  ب��إض��اف��ة  االستثمارية 
ال��ذي يعتبر م��ن االس��ت��ث��م��ارات اآلم��ن��ة خال 
ال��ت��ق��ل��ب��ات ل��ح��ي��ن م����رور ال��م��رح��ل��ة ال��ض��ب��اب��ي��ة 
التطورات  مراقبة  ب��ض��رورة  ويشير  الحالية. 
منها  وتحديدًا  الفوائد  أسعار  صعيد  على 
التطورات  مراقبة  الى  باالضافة  االميركية، 

السياسية بين االقتصادات الكبرى.
ًا م���ن م��داخ��ات��ه  أم����ا ب��س��ت��ان��ي ف���رك���ز ج�����زء
ح����ول ال����داخ����ل ال��ل��ب��ن��ان��ي وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر 
السوق المالية اللبنانية، مشددًا على أهمية 
للمستثمرين،  ال��ك��اف��ي��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات  إت��اح��ة 
اسعار  فالعلومات تدخل في مسار تحديد 
ويؤكد  ه��ذا  المالية.  والمشتقات  االس��ه��م 
أيضًا أن بناء أسوق مالية متقدمة ومتطورة 
ي��ن��ط��ل��ق م���ن ت��أم��ي��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ش��ف��اف��ة 
ال��م��وض��وع��ة ف���ي ت�����داول ال��ج��م��ي��ع. وم���ن هنا 
ضرورة إقرار قوانين تعّزز الشفافية المطلوبة 
اليصال هذه المعلومات الى السوق بطريقة 
م���وض���وع���ي���ة ي��م��ك��ن ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ق��ي��ي��م 
االستثمار وأالسعار. على الصعيد اللبناني، 
االستثمار في  على ض��رورة  بستاني  يشدد 
البنى التحتية وإنعاش القطاع الصناعي لما 
له من دور أساسي في النهوض بلبنان ومّده 
م��ع ض���رورة  ال���ازم���ة،  بالدينامية  م��ن ج��دي��د 
بتغيير  العامة  السلطات  إقناع  على  العمل 
ال���ن���م���وذج االق���ت���ص���ادي، وت���ع���زي���ز م��ش��ارك��ة 
الجهات الخاصة في التمويل وانفتاح رأس 
الممّولين، ما  م��ن  ال��ع��دد األك��ب��ر  ال��م��ال على 

يرفع أيضًا حجم السيولة في األسواق.

أسعار النفط إلى أين؟
أثرت التطورات المتسارعة على الصعيد 
في  تمر  ال��ت��ي  النفط  اس��ع��ار  على  العالمية 
على  العقوبات  م��ن  دع��م  بين  تخّبط  مرحلة 
إي�����ران وف���ن���زوي���ا واالزم������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، وإل���ت���زام 
ال��ت��ي تساهم  االن��ت��اج  بمستويات  "أوب��ي��ك" 
في رفع االسعار من جهة، ومن جهة أخرى 
الطلب  تراجع  حيال  المخاوف  من  الضغوط 
التجارية  الحرب  نتيجة  الخام  على  العالمي 
ال��ص��ي��ن��ي��ة. م���ن ه��ن��ا إستبعد  االم��ي��رك��ي��ة – 
ال���ح���اض���رون ع��ل��ى ط���اول���ة ال����ح����وار ان ت��ع��ود 
االس���ع���ار ال���ى ال��م��س��ت��وي��ات ال��ق��ي��اس��ي��ة التي 
تحققت قبل االنهيار، فيما ُيتوقع أن تبقى 
هذه االسعار بين 60 دوالرًا الى 70 دوالرًا 
الدول  الى  بالنسبة  وهي مستويات صحية 
مريحة  اسعارًا  وتعتبر  والمتطورة،  المنتجة 
بالنسبة  جيدة  وبمستويات  االط���راف  لكل 

الى توازن موازنات هذه الدول.
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الحرب التجارية تكلف االقتصاد العاملي 600 مليار دوالر ومخاوف حيال آثارها على النمو
األسواق املالية تراقب بحذر وعزوف للمستثمرين عن األصول الخطرة يف مرحلة ضبابية

موريس متى

الكلفة  هي  دوالر  مليار   600 من  أكثر 
المتوقعة بالنسبة الى الناتج المحلي العالمي 
في حلول سنة 2021 نتيجة الحرب التجارية 
الدائرة بين الواليات المتحدة والصين منذ 
محللون  أعده  تقرير  الى  إستنادًا  أشهر، 
وبعدما  االقتصادية،  "بلومبرغ"  وكالة  لدى 
استمرار  مع  خطيرة  مرحلة  الحرب  دخلت 
والتهديدات  الجمركية  الرسوم  تبادل 
بفرض المزيد منها خال المرحلة المقبلة. 

حرب بالمليارات
األم���ي���رك���ي دون��ال��د  ال��رئ��ي��س  إدارة  ق����ررت 
ًا م���ن 10 أي����ار ت��ش��دي��د ال��ت��ع��رف��ة  ت���رام���ب ب����دء
دوالر  م��ل��ي��ار   200 قيمته  م��ا  ع��ل��ى  الجمركية 
م���ن ال��س��ل��ع ال��ص��ي��ن��ي��ة، ف��ي��م��ا ت��ع��ت��زم ال��ص��ي��ن 
زيادة الرسوم الجمركية على واردات أميركية 
بقيمة 60 مليار دوالر اعتبارًا من 1 حزيران. 
ك��م��ا ي��خ��ط��ط ت��رام��ب ل��ف��رض رس����وم إض��اف��ي��ة 
ال���واردات  م��ن  مليار دوالر  ح��وال��ى 300  على 
من العماق اآلسيوي سعيًا منه الى تخفيف 
الواليات  البلدين لصالح  بين  التجاري  العجز 
المتحدة، في الوقت الذي يتهم فيه بيجينغ 
بسرق براءات إختراع أميركية، فيما تستفيد 
أي��ض��ًا م��ن دع��م حكومي  ال��ش��رك��ات الصينية 
كبير يعطي صناعاتها أفضيلة في االسواق 
االميركية.  الصناعات  حساب  على  العالمية 
���ذ ت���رام���ب ت���ه���دي���ده ال��ج��دي��د، 

ّ
وف����ي ح����ال ن���ف

وقيمتها  ال��ص��ي��ن  واردات  ج��م��ي��ع  س��ت��ص��ب��ح 
أكثر من 539 مليار في العام 2018 خاضعة 
لرسوم إضافية.  وفي تقرير اصدره باحثون 
في بنك االحتياطي الفيديرالي في نيويورك، 
فإن زيادة واشنطن الرسوم الجمركية بنسبة 
15% على بضائع صينية ستكلف كل أسرة 

أميركية نحو 831 دوالرًا سنويًا.

هل من حلول؟
رغ��م ذل��ك، ال ت��زال هناك ب���وادر أم��ل تلوح 
ف��ي األف����ق ق��د ت��خ��رج ب��ات��ف��اق ت��ج��اري عالمي 
االنظار  تتجه  فيما  ال��ح��رب،  لهذه  ح��ل  يضع 
األميركي  الرئيسين  بين  قمة  عقد  إلحتمال 
دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على 
التي ستعقد  العشرين  هامش قمة مجموعة 
و29   28 يومي  اليابانية،  أس��اك��ا  مدينة  ف��ي 
إب��رام صفقة  ترامب  توقع  وبالفعل،  حزيران. 
تنهي ال��ح��رب م��ع ال��ص��ي��ن ق��ري��ب��ا، وأل��م��ح ال��ى 
فيها  ترغب  التي  النتيجة  نحو  سريع  تقدم 

واش��ن��ط��ن ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ج��اري��ة، فيما 
أك��د أيضًا وض��ع إدارت���ه خطة تتضّمن حزمة 
مساعدات للمزارعين األميركيين لتغطية آثار 
الحرب التجارية، وتقضي الخطة بتخصيص 
سيتم  ال��م��زارع��ي��ن  لمساعدة  دوالر  مليار   16
ت��ح��وي��ل��ه��ا م���ن ع����ائ����دات ال����رس����وم ال��ج��م��رك��ي��ة 
الجديدة التي فرضتها واشنطن على بضائع 
صينية في الفترة األخيرة. هذه الحرب دفعت 
الناتج  إنخفاض  توقع  ال��ى  المحللين  ببعض 
ال��م��ح��ل��ي اإلج���م���ال���ي ل��ل��ص��ي��ن ب��ن��س��ب��ة %0,5 

و0,2% بالنسبة الى الواليات المتحدة.

خطر على االقتصاد العالمي
أمام هذه التطورات، خرج البنك المركزي 
األوروب����ي م��ح��ذرًا م��ن أن ال��ت��وت��رات التجارية 
تشكل أكبر خطر على النمو العالمي، األمر 
المالي في  ال��ذي قد يزعزع استقرار النظام 
رئيس  نائب  ال��ى  وإستنادًا  األورو.  منطقة 
التوترات  ف��ان  غيندوس  دي  لويس  البنك 

التجارية هي "الخطر الرئيسي على النمو"، 
م���ح���ذرًا م���ن أن���ه���ا ق���د ت�����ؤدي إل����ى ان��خ��ف��اض 
أسعار األصول، مما يمكن أن يزعزع استقرار 
الشركات والمصارف، وإذا تحققت المخاطر 
ف��ق��د تنشأ  ال��ن��م��و،  ت��وق��ع��ات  ع��ل��ى  السلبية 
أما صندوق  المالي.  االستقرار  على  مخاطر 
النقد الدولي، فحذر بدوره من أن االنتعاش 
في  المتوقع  العالمي  االقتصادي  النمو  في 
ال��ن��ص��ف ال���ث���ان���ي م���ن س��ن��ة 2019 ت��ه��دده 
عودة التوتر التجاري بين الواليات المتحدة 
ض 

ّ
والصين. في مطلع نيسان الفائت، خف

الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى %3,3 
بعد تسجيل 3,6% في عام 2018. ثم أعلن 
النصف  النمو سيتباطأ بشكل حاد في  أن 
الثاني  النصف  ف��ي  ينتعش  أن  قبل  األول 
من سنة 2019. وأشار خبراء صندوق النقد 
التجاري بين  التوتر  أن  إل��ى  أي��ض��ًا،  ال��دول��ي 
يؤثر سلبًا  ب��دأ  المتحدة  وال��والي��ات  الصين 
ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  وك���ذل���ك  المستهلكين  ع��ل��ى 

وخلصوا  ال��ب��ل��دي��ن.  ك��ا  ف��ي  المنتجين  م��ن 
إلى أن "الرسوم الجمركية أدت إلى خفض 
المتحدة  الواليات  بين  التجارية  المبادالت 
ال��ت��ج��اري بينهما لم  العجز  وال��ص��ي��ن، ول��ك��ن 

يتغّير بشكل عام".
وف��ي آخ��ر ال��ت��ط��ورات على صعيد ال��ردود 
رت 

ّ
الصينية على اإلج��راءات االميركية، حذ

ص��ح��ف ص��ي��ن��ي��ة م���ن أن ال��ص��ي��ن م��س��ت��ع��دة 
الس��ت��خ��دام ال��م��ع��ادن األرض��ي��ة ال��ن��ادرة للرّد 
على الواليات المتحدة في حربهما التجارية، 
ف��ي خ��ط��وة م��ن ش��أن��ه��ا تصعيد ال��ت��وت��رات، 
وأث����ارت زي���ارة ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي جين 
ب��ي��ن��غ ل��م��ص��ن��ع ل��ل��م��ع��ادن ال����ن����ادرة األس���ب���وع 
ستستخدم  بيجينغ  ب��أن  تكهنات  الماضي 
مركزها المهيمن، باعتبارها ُمصّدرة للمعادن 
النادرة إلى الواليات المتحدة، كورقة ضغط 
هي  النادرة  والمعادن  التجارية.  الحرب  في 
ستخدم 

ُ
مجموعة من 17 عنصرًا كيميائيًا ت

ف����ي اإلل���ك���ت���رون���ي���ات االس���ت���ه���اك���ي���ة ذات 

التكنولوجيا الفائقة والمعدات العسكرية. 
وأدى احتمال ارتفاع قيمتها نتيجة الحرب 
التجارية إلى ارتفاعات حادة ألسعار أسهم 
زاره��ا  التي  الشركة  ذل��ك  ف��ي  بما  منتجيها، 
ش��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن الصين ل��م تعلن 
أن��ه��ا س��ت��ق��ّي��د مبيعات  اآلن  ح��ت��ى  ص���راح���ة 
ال��م��ع��ادن ال���ن���ادرة إل���ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة، 
أش���ارت وس��ائ��ل إع���ام صينية إل��ى أن ذلك 
بنسبة %80  الصين  سيحصل. وساهمت 
المعادن  من  المتحدة  ال��والي��ات  واردات  من 
و2017،   2014 ع����ام����ي  ب���ي���ن  م����ا  ال������ن������ادرة 
ال��ن��ادرة  ال��م��ع��ادن  تلك  واشنطن  واستثنت 
م���ن ال���رس���وم ال��ج��م��رك��ي��ة ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا في 
اآلون����ة األخ���ي���رة ال���ى ج��ان��ب ب��ع��ض ال��م��ع��ادن 

الصينية األخرى المهمة.

األسواق المالية 
في خضّم العاصفة 

دف���ع���ت م����خ����اوف م����ن ح���ص���ول م���زي���د م��ن 

الواليات  بين  التجاري  النزاع  في  التصعيد 
اإلقبال  إلى  المستثمرين  والصين  المتحدة 
��ع��د آم��ن��ة، حيث صعد 

ُ
على األص���ول ال��ت��ي ت

الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين 
إل��ى 109.15 ين  ال��دوالر وارتفع  في مقابل 
ال���دوالر، وه��و أعلى مستوى منذ 15  مقابل 

أيار الجاري. 
ودف����ع����ت م����وج����ة ع���ال���م���ي���ة ل����ل����ع����زوف ع��ن 
المخاطرة العائدات على السندات السيادية 
ل��ل��ت��راج��ع ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م، ك��م��ا انخفضت 
عائدات سندات الخزانة األميركية القياسية 
إل���ى أدن����ى م��س��ت��وى م��ن��ذ أي��ل��ول ع���ام 2017 
العائد على سندات نيوزيلندا  بينما تراجع 

إلى مستوى قياسي منخفض. 
أم���ا ال��ن��ف��ط ف��س��ج��ل م���زي���دًا م���ن ال��ت��راج��ع 
بفعل مخاوف من أن تؤدي هذه الحرب إلى 

تباطؤ اقتصادي عالمي. 
لكن النقص النسبي للمعروض النفطي 
تطبقها  التي  اإلنتاج  تخفيضات  في ظل 
الشرق  في  السياسية  والتوترات  "أوبيك" 
األوس��ط، ح��ّدت من خسائر النفط، حيث 
قاربت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي 
برنت مستويات قرب 69 دوالرًا للبرميل، 
وسجلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 

الوسيط األميركي حوالى 58 دوالرًا. 
االقتصادية،  المخاوف  من  الرغم  وعلى 
ف���إن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال��ع��ال��م��ي م��ا زال 
ق��وي��ًا، وم���ن ال��م��رج��ح أن ي��س��ج��ل أك��ث��ر من 
100 مليون برميل يوميًا في المتوسط في 
لبيانات  وفقًا  األولى  للمرة  الجارية  السنة 
ال��ط��اق��ة األم��ي��رك��ي��ة.  م��ع��ل��وم��ات  م���ن إدارة 
المصدرة  ال��ب��ل��دان  منظمة  وتجتمع  ه��ذا، 
المنتجة  ال��دول  وبعض  "أوبيك"  للبترول 
من خارج المنظمة أواخر حزيران لمناقشة 
س��ي��اس��ة اإلن���ت���اج م��س��ت��ق��ب��ًا وم��س��ت��وي��ات 

االنتاج.
أم���ام ه���ذه ال��ض��ب��اب��ي��ة، إس��ت��ف��اد المعدن 
ك���ون���ه ي��ع��ت��ب��ر اس���ت���ث���م���ارًا آم���ن���ًا ف��ارت��ف��ع��ت 
أوقف  القوي  ال��دوالر  الذهب، لكن  أسعار 
م��ك��اس��ب��ه ح��ي��ث ح���اف���ظ ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات 
تقارب ال� 1282 دوالرًا تقريبًا، وعلى الرغم 
م���ن ان��خ��ف��اض ع���ائ���دات س���ن���دات ال��خ��زان��ة 
األم��ي��رك��ي��ة ألج����ل 10 س���ن���وات إل����ى أدن���ى 
مستوياتها منذ أيلول 2017، فإن الدوالر 
تمكن من الحفاظ على تماسكه، إذ اندفع 
بفعل  األميركية  العملة  إل��ى  المستثمرون 
م��خ��اوف م��ن ت��ف��اق��م ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة بين 

الواليات المتحدة والصين.


