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 .Iمقدمة عامة
�شهد االقت�صاد اللبناين تطورات غري م�ؤاتية على ال�صعد ال�سيا�سية واملالية والإقت�صادية والإجتماعية خالل
العام  .2019فعلى ال�صعيد ال�سيا�سي� ،إ�ستقالت احلكومة وت�شكلت حكومة (تكنوقراط) جديدة ،والتي تواجه
�أزمة �إقت�صادية � -إجتماعية غري م�سبوقة .وعلى ال�صعيد املايل ،وا�صل العجز والدين العامني �إرتفاعهما .كما
�شهد العام  2019هجمة على امل�صارف تبع ًا للآفاق الإقت�صادية ال�سلبية وتراجع الثقة على كافة امل�ستويات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إنكم�شت التدفقات املالية اخلارجية ،وترافق ذلك مع م�ستوى �أعلى للعجز التجاري،
مما ت�سبب يف توا�صل عجز ميزان املدفوعات .وعلى ال�صعيد الإجتماعي� ،شهد لبنان منذ  17ت�شرين الأول
(�أكتوبر) � 2019إحتجاجات �شعبية �ضد ال�سلطات ال�سيا�سية وامل�س�ؤولني الر�سميني ،و�أي�ض ًا �ضد الف�ساد والهدر
يف املال العام وتنامي الفقر والبطالة وهجرة ال�شباب والأدمغة.
�إن الأزمة ال�شاملة الراهنة يف لبنان على كافة الأ�صعدة قد �أدّت �إىل حالة من الركود يف الن�شاط الإقت�صادي،
و�إىل معدالت �سلبية للنمو الإقت�صادي يف العام  2019كما يف العام .2018
ومن �أجل �ضبط التدهور اخلطري يف الأو�ضاع الإقت�صادية يف لبنان ،ف�إن احلكومة احلالية مدعوة �إىل تطبيق
�إ�صالحات �إقت�صادية ومالية و�إجتماعية جذرية ،وب�سرعة ،من �أجل �إ�ستعادة الثقة ،وتن�شيط الإقت�صاد الوطني،
و�إ�ستقرار وتنمية القطاع امل�صريف ،ودعم القطاعات الإقت�صادية التي تعاين ب�شكل كبري ،و�ضبط منو العجز
والدين العامني ،وتقلي�ص حجم العجز التجاري ،وا�ستقطاب الر�ساميل وامل�ساعدات اخلارجية ،وتخفيف حدة
الأو�ضاع الإجتماعية ال�سيئة.

 .IIاألداء الماكرو  -إقتصادي
كان النظام الإقت�صادي اللبناين حتت �ضغوط كبرية غري م�سبوقة يف العام  ،2019ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية
والإقت�صادية واملالية والإجتماعية وامل�صرفية غري امل�ؤاتية.

أ  -النمو اإلقتصادي
�شهد لبنان �إنكما�ش ًا يف ن�شاطه الإقت�صادي العام خالل �سنة  ،2019ومبعدل �سلبي لنمو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي عند نحو  ،%3.8مقارنة مع منو �سلبي �أقل بلغ  %1.9عام  ،2018وفق ًا لتقديرات معهد التمويل
الدويل (.)IIF
هذا النمو الإقت�صادي ال�سلبي امل�سجل عام  2019كان مدفوع ًا برتاجع الإنفاق الإ�ستهالكي اخلا�ص (نحو
 ،)%3.3والإنفاق الإ�ستثماري اخلا�ص (نحو  .)%6وهذه امل�ؤ�شرات تعك�س تراجع �أداء القطاع اخلا�ص ب�سبب
تدهور الأو�ضاع الإقت�صادية خالل العام  ،2019وخ�صو�ص ًا الف�صل الأخري منه ،حيث يقدّر �أن يكون الإنكما�ش
الإقت�صادي قد بلغ  %10يف الأ�شهر الثالثة الأخرية من العام .2019
ويف العام ذاته ،انخف�ضت �أي�ض ًا �أرقام الإنفاق الإ�ستهالكي والإ�ستثماري للقطاع العام ،مبعدل  %1.1و%33.1
على التوايل ،لتعك�س بذلك تراجع �أداء القطاع العام .وكان �صايف الت�صدير يف العام � 2019سلبي ًا �أي�ض ًا ،بحيث
بلغ نحو  15.5مليار دوالر .وبذلك يكون الن�شاط الإقت�صادي املنكم�ش يف العام  2019مردّه �إىل التدهور
احلا�صل يف ن�شاط القطاعني العام واخلا�ص و�أي�ض ًا القطاع اخلارجي.
ويقدّر م�ستوى الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي عند نحو  53مليار دوالر للعام  ،2019مقارنة مع  55مليار ًا للعام
 ،2018لكنه يبقى �أعلى من املعدل الو�سطي لعامي  2014و( 2015نحو  49مليار ًا) ،ولعامي  2016و( 2017نحو
 52مليار ًا) ،وفق ًا لتقديرات معهد التمويل الدويل (.)IIF
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• | نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ()%
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• | الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي (مليار دوالر)
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ب  -أوضاع سوق العمل واألوضاع اإلجتماعية
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  ،2019كان قطاع الأعمال يواجه �أو�ضاع ًا ت�شغيلية ومالية �صعبة ،والتي �أ�ضعفت �إمكانات
�صموده .ويف الف�صل الأخري من هذا العام� ،ساءت �أو�ضاع قطاع الأعمال كثري ًا و�أ�صبحت غري حمتملة ،وخ�صو�ص ًا ب�سبب
اخلالف ال�شديد بني املحتجني املدنيني واحلكومة .ويف ظل هذه ال�ضغوط غري امل�سبوقة ،بد�أت بع�ض م�ؤ�س�سات الأعمال بتقلي�ص
ن�شاطها ،فيما جل�أ بع�ضها �إىل الإقفال ،مما ترتب عليه �صرف متوا�صل ومتنامي للعمال وتخفيف رواتبهم مبعدل الن�صف .كما
�أن قدرة هذه امل�ؤ�س�سات للح�صول على التمويل من القطاع امل�صريف� ،إىل جانب �أزمة الدوالر وارتفاع الأ�سعار ،كلها �أدّت �إىل
�إ�ضعاف القطاع اخلا�ص.
ويف هذا الإطار ،فقد تدهورت الأو�ضاع املعي�شية والإجتماعية خالل العام  ،2019حيث ظهرت م�ؤ�شرات مقلقة على �صعيد الو�ضع
الإجتماعي و�سوق العمل .واليوم ،ف�إن �أكرث من ثلث ال�شعب اللبناين قد �أ�صبح حتت خط الفقر .كما �أن معدل البطالة �إرتفع �إىل
م�ستوى تاريخي ،بالغ ًا نحو  %30ب�شكل عام ونحو  %40بني ال�شباب .كذلك� ،شهدت هجرة ال�شباب والأدمغة �إرتفاع ًا كبري ًا بني عامي
 2018و ،2019وذلك من نحو � 33,841شخ�ص ًا �إىل � 66,806شخ�ص ًا .وبني عامي  1992و ،2018هاجر من لبنان نحو 601,227
�شخ�ص ًا بدون عودة ،وفق ًا لأرقام �شركة «الدولية للمعلومات».
ويف العام  ،2019بلغ معدل ت�ضخم الأ�سعار نحو  ،%3مقارنة مع معدل �أعلى بلغ  %6يف العام  .2018ويقدّر �أن يكون معدل الت�ضخم
�أعلى من ذلك ب�سبب الفروقات الوا�سعة واملتنامية بني �سعر �صرف الدوالر الر�سمي �إزاء اللرية اللبنانية ( )1507.5وال�سعر يف
ال�سوق املوازي (�أكرث من  .)2000وهذا التطور هو وراء التدهور يف القدرة ال�شرائية ملداخيل ومدخرات اللبنانيني.
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• | تطور معدل التضخم السنوي ()%
8
6.1

6

4.4

4

2.9

2

1.9

0

0.8-

-2
3.7-

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

-4
٢٠١٤

-6

• المؤشرات الماكرو  -إقتصادية الرئيسية

امل�ؤ�شرات
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ج  -أداء القطاعات اإلقتصادية
تراجع ن�شاط معظم القطاعات الإقت�صادية الإنتاجية واخلدماتية خالل العام  2019باملقارنة مع العام � .2018إذ �إن قطاع البناء
�شهد تدهور ًا يف �أو�ضاعه ،حيث تراجع عدد رخ�ص البناء بن�سبة  %19.8على �أ�سا�س �سنوي �إىل  10,991رخ�صة ،وم�ساحة البناء
ّ
املرخ�صة بن�سبة � %32.6إىل  6,081,333مرت ًا مربع ًا يف العام  .2019كما �أن ت�سليمات الإ�سمنت �إنكم�شت بن�سبة  %30.9بني
ت�شرين الثاين  2018وت�شرين الثاين .2019
• | مساحة البناء المرخصة (ألف متر مربع)
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وبالن�سبة للقطاع العقاري ،فقد �شهد تراجع ًا يف ن�شاطه ،حيث �إنكم�شت عمليات البيع بن�سبة �سنوية بلغت  %17.1لت�صل �إىل
 50,352عملية ،وانخف�ضت عمليات البيع للأجانب مبعدل � %18.2إىل  993مليون دوالر ،وهبطت قيمة ال�صفقات العقارية بن�سبة
� %15.9إىل  6.8مليارات دوالر يف العام .2019
• | قيمة الصفقات العقارية (مليون دوالر)
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وفيما يخ�ص قطاع النقل ،ب�شقيه اجلوي والبحري ،ف�إن �أداءه مل يكن �أف�ضل حا ًال يف العام  2019مما كان عليه يف العام � .2018إذ
�إن حركة امل�سافرين عرب مطار رفيق احلريري الدويل تراجعت بن�سبة  %1.8على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  8.7ماليني م�سافر،
كما تراجعت حركة الطائرات مبعدل � %1.8إىل  72,279طائرة خالل الفرتة ذاتها .وقد �إنكم�شت عائدات مرف�أ بريوت بن�سبة
�سجل �إنكما�ش يف كل عدد من امل�ستوعبات ،وعدد ال�سفن ،وكمية الب�ضائع بن�سبة �سنوية
� %14.1إىل  198.9مليون دوالر ،كما ّ
بلغت  ،%16.5و %6.7و %18.3على التوايل يف العام .2019
• | عدد المسافرين عبر المطر
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• | عائدات مرفأ بيروت (مليون دوالر)
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وكان �أداء قطاع ال�سياحة �ضعيفا يف العام � ،2019إذ تراجع عدد ال�سواح بن�سبة � %1.4إىل  1.94مليون �سائح ،كما �إنخف�ض
�إنفاقهم مبعدل  %1.8وكان �أقل من م�ستواه لعام  .)%6.5+( 2018ومبوازاة ذلك ،ت�أثر قطاع الفنادق �سلب ًا برتاجع الن�شاط
ال�سياحي ،حيث �إن معدل �إ�شغال فنادق بريوت من فئة  4و 5جنوم بلغ  ،%65ومعدل الغرفة  202دوالر ًا ،و�إيراد الغرفة  132دوالر ًا
للأ�شهر الأحد ع�شر الأوىل من .2019
• | حركة السواح في لبنان
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و�شهد قطاع التجارة الداخلية �إنكما�ش ًا يف ن�شاطه ،حيث تق ّل�صت قيمة ال�شيكات املتقا�صة مبعدل � %16.4إىل  9.9مليون �شيك
وبقيمة �إجمالية كانت �أقل بن�سبة � %14.4إىل  66مليار دوالر يف العام  .2019هذان امل�ؤ�شران يعك�سان ب�شكل وا�ضح تراجع الإنفاق
اخلا�ص الإ�ستهالكي والإ�ستثماري خالل العام قيد البحث.
• | تطور مقاصة الشيكات (مليون دوالر)
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ووا�صل قطاع الكهرباء �أداءه ال�ضعيف� ،إذ �إن �إنتاج الكهرباء �إنخف�ض من  13,884ك و �س يف العام � 2018إىل  13,650مليون
ك و �س يف ت�شرين الثاين � ،2019أي بن�سبة بلغت .%1.7
امل�سجلة حديث ًا بن�سبة  %33.4على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل 21,991
�أي�ض ًا تراجع ن�شاط قطاع ال�سيارات� ،إذ �إنكم�ش عدد ال�سيارات ّ
�سيارة يف العام .2019
و�أو�ضح تقرير مل�ؤ�س�سة "فيت�ش رايتنغز" �أن قيمة �أق�ساط الت�أمني الإجمالية املح ّررة زادت بن�سبة  %6.4يف العام  ،2019بعد منو
�سنوي ن�سبته  %6.8يف العام .2018
لكن �أداء قطاع الت�صدير كان �أف�ضل يف العام  2019باملقارنة مع العام � ،2018إذ �إن �إجمايل ال�صادرات الزراعية وال�صناعية زادت
قيمتها بن�سبة  %26.5على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  3.7مليارات دوالر يف العام .2019
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• مؤشرات القطاع الحقيقي

امل�ؤ�شرات
م�ساحة البناء ّ
املرخ�صة (مرت مربع)
قيمة ال�صفقات العقارية (مليار دوالر)
حركة املطار (مليون م�سافر)
عائدات مرف�أ بريوت (مليون دوالر)
عدد ال�سواح
معدل �إ�شغال الفنادق (*)%
قيمة ال�شيكات املتقا�صة (مليار دوالر)
�إنتاج الكهرباء (مليون ك و �س)*
عدد ال�سيارات امل�سجلة حديث ًا
منو قيمة �أق�ساط الت�أمني املحررة ()%
�إجمايل ال�صادرات (مليون دوالر)
* األشهر اإلحدى عرش األوىل
امل�صدر :الدوائر الر�سمية.

٢٠18

٢٠١٩

 %التغيري

)32.6( 6,081,333 9,019,565
)15.9( 6.8
8.1
()1.8
8.7
8.8
)14.1( 198.9
231.5
()1.4
1.94
1.96
65.2
64.6
)14.4( 57.0
66.6
)1.7( 13.650 13.884
)33.4( 21.991 33.012
6.4
6.8
26.5
3.7
3.0

 .IIIأوضاع المالية العامة
تبقى �أو�ضاع املالية العامة للدولة يف حالة تدهور ،ب�سبب غياب نية الدولة لتنفيذ �إ�صالحات جذرية ،العامل الرئي�سي وراء الأزمة
الإقت�صادية الراهنة يف لبنان.

أ  -العجز المالي
ال يزال ميزان املالية العامة �سلبي ًا بدرجة كبرية ،وذلك ب�سبب �ضعف قيمة الإيرادات العامة التي هبطت مبعدل �سنوي بلغ %5.5
�إىل  9.4مليارات دوالر ،و�أي�ض ًا �ضبط الإنفاق العام بن�سبة � %8.6إىل  13.4مليار ًا يف نهاية ت�شرين الثاين  .2019وبذلك ت�ش ّكل
الإيرادات العامة نحو  %70من النفقات العامة.
وكنتيجة لذلك ،ف�إن العجز املايل ظ ّل عند م�ستوى ٍ
عال ،حيث بلغ  4مليارات دوالر يف نهاية ت�شرين الثاين ،بالرغم من �إنخفا�ضه
مبعدل  %15ع ّما كان عليه يف نهاية ت�شرين الثاين .2018
ويقدّر �أن يكون العجز املايل قد زاد ب�شكل كبري يف الف�صل الأخري من  ،2019يف ظل الإنخفا�ض الكبري يف قيمة الإيرادات العامة
مبا ال يق ّل عن  ،%40وذلك ب�سبب توقف عدد من املواطنني عن دفع ال�ضرائب والر�سوم تبع ًا ملطالبات املحتجني املدنيني و�أي�ض ًا
تراجع املداخيل .ويقدّر �أن ي�صل العجز املايل يف نهاية العام � 2019إىل نحو  6-5مليارات دوالر ،بحيث ي�ش ّكل ما ال يق ّل عن %10
من الناجت املحلي الإجمايل.
• مؤشرات المالية العامة (مليون دوالر)

امل�ؤ�شرات
الإيرادات الإجمالية:
�إيرادات ال�ضرائب
�إيرادات غري ال�ضرائب
الإنفاق العام:
نفقات عامة
حتويالت �إىل م�ؤ�س�سة الكهرباء
خدمة الدين
�أخرى
العجز املايل
الفائ�ض �أو العجز الأويل
امل�صدر :وزارة املالية.

ت�شرين الثاين ت�شرين الثاين
2019
2018
9.923
7.492
2.432
14.657
9.037
1.378
4.332
1.288
()4.734
()402
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9.378
7.189
2.189
13.402
8.107
1.306
4.241
1.054
()4.024
217

 %التغيري
()5.5
()4.0
()10.0
()8.6
()10.3
()5.2
()2.1
()18.2
()15.0
-

fransabank.com - economic.bulletin@fransabank.com -

6

النشرة االقتصادية | الفصل الرابع 2019 -

ب -المديونية العامة
وا�صلت مديونية الدولة �إرتفاعها ،مدفوعة بتوا�صل العجز املايل وخدمة الدين املرتفعة.
فقد منا الدين العام الإجمايل بن�سبة  %7.6بني نهاية العام  2018ونهاية العام  ،2019بحيث و�صل �إىل نحو  91.6مليار دوالر،
بحيث بات ي�ش ّكل �أكرث من  %170من الناجت املحلي الإجمايل يف .2019
• | تطور الدين العام اإلجمالي (مليار دوالر)
91.6

100
85.1

79.5

90
74.9

70.3

80
66.6

70
60
50
40
30
20
10

2019

2018

٢٠١7

٢٠١6

٢٠١5

٢٠١4

٠

�إن بنية الدين العام الإجمايل حتى نهاية  2019تو�ضح �أن الدين العام املحلي بلغ  57.9مليار دوالر وبنمو �سنوي  ،%12.1و�إن الدين
العام اخلارجي بلغ  33.7مليار ًا وبنمو �سنوي �ضئيل بلغ  .%0.8كما �أن �صايف الدين العام �إرتفع بن�سبة  %11.1عن نهاية 2018
لي�صل �إىل  81.2مليار دوالر يف نهاية .2019
• مؤشرات الدين العام (مليار دوالر)

امل�ؤ�شرات
الدين العام الإجمايل
الدين املحلي
الدين الأجنبي
الدين العام ال�صايف
امل�صادر :وزارة املالية والبنك املركزي.

2018

85.1
51.6
33.5
75.0

2019

 %التغيري

91.6
57.9
33.7
81.2

7.6
12.1
0.8
11.1

ويف �آذار  ،2020ف�إن الدولة لديها �إ�ستحقاق دين بقيمة  1.2مليار دوالر (يوروبوندز) ،يليه �إ�ستحقاقات دين �أخرى .وتفكر احلكومة
يف عملية �إعادة هيكلة الدين العام ،بحيث تعمل على تخفي�ض الفوائد �أكرث و�إطالة �آجال املدفوعات امل�ستحقة .ولدى الدولة ت�ص ّور
لطلب دعم اجلهاز امل�صريف (البنك املركزي وامل�صارف التجارية) لتخفي�ض خدمة الدين .ولقد طلب �إىل البنك املركزي ت�أمني
دعم مايل قدره  4مليارات دوالر ،و�إىل امل�صارف التجارية مبلغ  500مليون دوالر.
ويبقى التحدّي الأكرب �أمام الدولة اللبنانية حالي ًا �إعادة حت�صيل امل�ستحقات املالية من �ضرائب ور�سوم ،وذلك لتح�سني قيمة
الإيرادات العامة ،ليتم �ضبط منو العجز املايل يف العام  ،2020خ�صو�ص ًا �إذا مت تطبيق التق�شف على �صعيد الإنفاق العام.

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ

fransabank.com - economic.bulletin@fransabank.com -

7

النشرة االقتصادية | الفصل الرابع 2019 -

 .IVأوضاع القطاع المالي
خالل العام  ،2019وخ�صو�ص ًا خالل الف�صل الأخري منه ،زادت ال�ضغوط على القطاع املايل ،وال �س ّيما القطاع امل�صريف� ،إىل جانب
ال�ضغوط على �سعر �صرف اللرية اللبنانية �إزاء الدوالر الأمريكي والعمالت الأجنبية الأخرى .وقد مت تطبيق قيود على حركة ر�أ�س
املال يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)  2019بالتزامن مع �أزمة الدوالر الأمريكي.

أ  -الوضع النقدي
�شهد لبنان هجمة كربى على امل�صارف خالل الأ�شهر الأخرية من العام  ،2019وذلك تبع ًا للظروف املالية-الإقت�صادية-
والإجتماعية املتدهورة� ،إىل جانب ت�آكل الثقة على كل امل�ستويات� .أدّت هذه الهجمة على امل�صارف �إىل حركة حتويالت مكثفة من
اللرية �إىل الدوالر الأمريكي .وبالتايل �إىل نق�ص يف العملة الأجنبية يف ال�سوق النقدية ،و�أي�ض ًا �إىل طلب مكثف على �سحب اللرية
اللبنانية والدوالر الأمريكي �أي�ض ًا .ومن �أجل التخفيف من هذه التطورات النقدية امل�ستجدة ،عمدت ال�سلطات النقدية وامل�صرفية
�إىل تطبيق قيود على حركة ر�أ�س املال وال �س ّيما على ال�سحب النقدي والتحويالت اخلارجية .وقد ترافق ذلك مع قيود على متويل
امل�ستوردات من ال�سلع الأ�سا�سية بالعمالت الأجنبية ط ّبقها م�صرف لبنان.
و�إىل جانب �سعر ال�صرف الر�سمي للدوالر الأمريكي �إزاء اللرية اللبنانية املحدد على �أ�سا�س  ،1507.5برز يف �سوق القطع الأجنبي
�سعر �صرف موازي ناهز  2000لرية لكل دوالر �أمريكي ،حتى �أنه و�صل يف بع�ض الأحيان خالل العام � 2019إىل نحو � 2100أو 2500
لرية لكل دوالر �أمريكي.
ويف هذا الإطارّ ،
تدخل م�صرف لبنان يف �سوق القطع الأجنبي للحفاظ على �سعر ال�صرف الر�سمي ،وقد ترتب على ذلك تراجع
ً
موجوداته بالعمالت الأجنبية من  37.3مليار دوالر يف نهاية العام � 2018إىل  36.7مليارا يف نهاية العام � 2019أي بانخفا�ض
�سنوي ن�سبته .%1.6
كما �أ�صدر م�صرف لبنان تعميم ًا �إىل امل�صارف التجارية من �أجل تخفي�ض معدالت الفوائد على الودائع �إىل �سقف  %5على الودائع
بالعمالت الأجنبية و %8.5على الودائع باللرية اللبنانية.

ب  -الوضع المصرفي
�شهد العام  ،2019وال�س ّيما الف�صل الأخري منه ،هجمة كبرية على امل�صارف ،بالتوازي مع تردّي الأو�ضاع الإقت�صادية واملالية
والإجتماعية يف لبنان .وقد ط ّبقت امل�صارف التجارية قيود ًا على ال�سحوبات النقدية بالدوالر الأمريكي واللرية اللبنانية ،و�أي�ض ًا
على التحويالت اخلارجية .وقد كانت هذه الإجراءات امل�صرفية الإ�ستثنائية �ضرورية ل�ضبط الطلب الوا�سع على النقد ،والتحويالت
من الدوالر �إىل اللرية ،وحماية املودعني ،و�ضمان الإ�ستقرار املايل يف القطاع امل�صريف.
لقد �أدّت هذه الهجمة امل�صرفية �إىل تراجع يف الودائع ،بقيمة و�صلت �إىل نحو  15.4مليار دوالر يف العام  ،2019من بينها 11.4
مليار ًا للف�صل الرابع منه .وقد تراجعت الودائع باللرية اللبنانية مبعدل  13.1مليار دوالر ،والودائع بالعمالت الأجنبية مبعدل 2.3
مليار ًا .ويف هذا ال�سياق ،زادت دولرة الودائع �إىل  %76يف العام  2019مقابل  %70.6يف العام .2018
وقد ج ّمدت امل�صارف التجارية ت�سليفاتها �إىل العمالء الإقت�صاديني يف لبنان (الأفراد وم�ؤ�س�سات الأعمال) ،ب�سبب الظروف
الإقت�صادية واملالية والإجتماعية ال�صعبة .وعليه ،تراجعت قيمة هذه الت�سليفات �إىل القطاع اخلا�ص بحوايل  9.6مليارات دوالر
�إىل  49.8مليار ًا يف نهاية العام  .2019وبذلك ،بلغت ن�سبة دولرة الت�سليفات حوايل  %68.7يف نهاية كانون الأول .2019
ومبوازاة ذلك ،خف�ضت امل�صارف التجارية ت�سليفاتها �إىل القطاع العام ،وذلك عرب الإكتتاب يف �سندات اخلزينة ،بنحو 4.9
مليارات دوالر بالعمالت املحلية والأجنبية.
وجه م�صرف لبنان امل�صارف التجارية لرفع �أموالها اخلا�صة بـ  %20حتى حزيران  2020من �أجل حت�سني م�ستويات الر�سملة
وقد ّ
لديها .و�سوف يرتتب على هذه اخلطوة زيادة حقوق امللكية بـ  4مليارات دوالر �إىل  24.7مليار ًا ،علم ًا ب�أن �أموال امل�صارف اخلا�صة
زادت  %2.8يف العام .2019
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• المؤشرات المصرفية

ؤ�شرات
املامل��ؤ�شرات

�إجمايل املوجودات
�إجمايل الودائع
�إجمايل الت�سليفات
الأموال اخلا�صة (مليار دوالر)
امل�صادر :م�صرف لبنان وجمعية م�صارف لبنان.

التغري عام  % 2019التغري عام
%
2018
2019
2018
()32.7
()15.4
()9.6
20.7

29.6
5.6
()0.3
20.1

ج  -سوق رأس المال
ت�أثرت بور�صة بريوت بالأو�ضاع الإقت�صادية املتدهورة خالل العام  ،2019حيث لوحظ تراجع يف معظم م�ؤ�شراتها املالية.
�إن ر�سملة ال�سوق لبور�صة بريوت �إنخف�ضت مبعدل  %17.3عن عام  2018لت�صل �إىل  7.5مليارات دوالر يف نهاية العام .2019
كما تق ّل�ص �إجمايل التداول يف البور�صة بن�سبة � %47.6إىل  197مليون دوالر خالل ذات الفرتة .وانكم�ش �أي�ض ًا م�ؤ�شر الأ�سعار يف
البور�صة من � 83.9إىل  69.7خالل نف�س الفرتة.
• مؤشرات بورصة بيروت

امل�ؤ�شرات

2018

2019

امل�ؤ�شر

ر�سملة ال�سوق (مليون دوالر)
�إجمايل حجم التداول (مليون دوالر)
م�ؤ�شر الأ�سعار
امل�صدر :بور�صة بريوت.

9.117
376
83.9

7.540
197
69.7

()17.3
()47.6
()16.9

د  -المؤسسات المالية
مل يكن �أداء امل�ؤ�س�سات املالية �أف�ضل يف العام  ،2019باملقارنة مع العام  ،2018نظر ًا للظروف الإقت�صادية واملالية غري امل�ؤاتية.
�إن امليزانية املج ّمعة (�أو املوجودات املج ّمعة) لهذه امل�ؤ�س�سات �إنخف�ضت مبعدل  %10.2عن عام  2018لتبلغ  1.4مليار دوالر يف
نهاية العام  .2019وقد تق ّل�صت الإلتزامات على املقيمني بن�سبة � %7.5إىل  624.1مليون دوالر خالل هذه الفرتة .لكن ودائع
املقيمني زادت بن�سبة � %8.5إىل  171مليون دوالر خالل نف�س الفرتة.
• مؤشرات المؤسسات المالية (مليون دوالر)

امل�ؤ�شرات
امليزانية املج ّمعة
الإلتزامات على الزبائن املقيمني
ودائع الزبائن املقيمني
امل�صدر:م�صرف لبنان.

2018

1.538
674.8
157.6
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2019

1.383
624.1
171.0

 %التغيري
()10.2
()7.5
8.5
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فرنسبنك للتجزئة
هـ -مؤشر جمعية تجار بيروت -
َ
متيـّـزت التغيـّـرات التى �شهدها الف�صل الأخري ل�سنة  2019ب�أنها مل تكن م�ألوفة ومل يكن لها مثيل
على ال�ساحة اللبنانية ،ال �إقت�صادي ًا وال مالي ًا وال نقدي ًا وال �سيا�سي ًا وال حتى �إجتماعي ًا.
بعد �أ�سبوع واحد من التوقـّـف الرمزي عن العمل الذي كانت جمعية جتار بريوت قد دعت
�إليه يف  10/10للإعرتا�ض على ما �آلت �إليه الأو�ضاع الإقت�صادية يف البالد والقرارات
ال�ضريبية اجلديدة ،والذي �شهد وقوف �أكرث من � 100,000أمام �أماكن عملهم ومتاجرهم
يف كافة �أنحاء لبنان،
نزلت جموع كبرية من ال�شعب اللبناين اىل ال�شارع للتعبري عن رف�ضها للتدابري اجلديدة التى كانت احلكومة تنوي ال�شروع بها،
الأمر الذي �أدّى اىل �إ�ستقالة حكومة �سعد احلريري والبحث عن �شخ�صية جديدة لت�شكيل حكومة جديدة.
وتزامن هذا احلراك مع �أو�ضاع نقدية وم�صرفية �ضاغطة ،حيث �شهدت امل�صارف حركة �سحوبات نقدية كثيفة مما �إ�ضطرها �إىل
تنظيم عملية ال�سحب النقدي ،خ�صو�ص ًا يف ظل الطلب الكبري على الدوالر الأمريكي وغريه من العمالت الأجنبية ،وتكاثرت موجة
تخزين العملة يف املنازل ،وامتنع اجلميع من �أي �إنفاق �سوى لل�ضروريات.
وبالطبع ،تراجعت احلركة الإ�ستهالكية يف معظم القطاعات التجارية ،خا�صة يف الن�صف الثاين من هذا الف�صل ،وكان التقنني يف
امل�صروف �أ�شد ،وتركـّـزت امل�شرتيات على ال�سلع املعي�شية اليومية ،لي�س � ّإل ...
ادّى هذا الإنكما�ش احلاد يف الإ�ستهالك اىل �إ�ست�سالم عدد ال ي�ستهان به من التجار وامل�ؤ�س�سات و�إتخاذ قرار �إقفال متاجرهم
وم�ؤ�س�ساتهم ،عندما مل يجدوا �سبي ًال غري الإقفال لوقف النزيف املايل الذي كانوا ي�صمدون يف وجهه منذ فرتة لي�ست بق�صرية.
و�أهم تداعيات هذه الإقفاالت كان بالطبع ت�سريح املوظفني الذين باتوا دون مدخول ،وقد بلغ عددهم – وفق ًا لدرا�سة قامت بها
جمموعة  INFOPROيف �آخر ال�سنة وبداية  2020عتبة الـ � 220,000شخ�ص.
ذلك بالطبع عالوة على املحال وامل�ؤ�س�سات التى ما زالت �صامدة� ،إمنا �إ�ضط ّرت مرغمة اىل تخفي�ض مرتـّـبات ّ
موظفيها يف الوقت
احلا�ضر و�/أو تخفي�ض �ساعات العمل.
والنتيجة واحدة� ،أال وهي التدنـّـي احلاد يف القدرة ال�شرائية لدى الأ�سر اللبنانية ،يف الوقت الذي كان م�ؤ�شر غالء املعي�شة ي�سجـّـل
هو الآخر ت�سارع ًا كبري ًا يف الإرتفاع.
ومن امللفت �أن معدّل الت�ضخـّـم ما بني الف�صل الرابع ل�سنة  2018والف�صل الرابع ل�سنة � 2019سجـّـل �إرتفاع ًا ليبلغ ن�سبة 6.96 +
 %وفق ًا للأرقام ال�صادرة عن �إدارة الإح�صاء املركزي ،وذلك ي�شري اىل االجتاه الت�صاعدي الذي ي�سلكه م�ستوى غالء املعي�شة
بالتزامن مع التدنـّـي امللحوظ يف القدرة ال�شرائية.
ولو نظرنا اىل معدّل الت�ضخـّـم يف كل قطاع على حدى ،نلحظ بع�ض الن�سب املرتفعة جد ًا ما بني الف�صل الرابع ل�سنة  2018والف�صل
الرابع ل�سنة  ،2019على النحو التايل:
 % 26.75 +يف امل�شروبات الروحية والتبغ،
 % 17.96 +يف قطاع الأثاث والتجهيزات املنزلية،
 % 17.36 +يف قطاع الألب�سة والأحذية،
 % 14.15 +يف قطاع النقل،
 % 11.53 +يف قطاع الإ�ستجمام والت�سلية والثقافة،
وحتى يف قطاع املواد الغذائية وامل�شروبات غريالروحية حيث ّمت ت�سجيل ن�سبة ت�ضخـّـم و�سطية بلغت .% 9.77 +
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مؤشر غالء المعيشة (وفقًا إلدارة اإلحصاء المركزي)

الف�صل الرابع من �سنة  2014باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2013
الف�صل الأول من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2014
الف�صل الثاين من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2014
الف�صل الثالث من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2014
الف�صل الرابع من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2014
الف�صل الأول من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2015
الف�صل الثاين من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2015
الف�صل الثالث من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2015
الف�صل الرابع من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2015
الف�صل الأول من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2016
الف�صل الثاين من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2016
الف�صل الثالث من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2016
الف�صل الرابع من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2016
الف�صل الأول من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2017
الف�صل الثاين من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2017
الف�صل الثالث من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2017
الف�صل الرابع من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2017
الف�صل الأول من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2018
الف�صل الثاين من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2018
الف�صل الثالث من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2018
الف�صل الرابع من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2018
الف�صل الرابع من �سنة  2014باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2014
الف�صل الأول من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2014
الف�صل الثاين من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2015
الف�صل الثالث من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2015
الف�صل الرابع من �سنة  2015باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2015
الف�صل الأول من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2015
الف�صل الثاين من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2016
الف�صل الثالث من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2016
الف�صل الرابع من �سنة  2016باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2016
الف�صل الأول من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2016
الف�صل الثاين من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2017
الف�صل الثالث من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2017
الف�صل الرابع من �سنة  2017باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2017
الف�صل الأول من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2017
الف�صل الثاين من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2018
الف�صل الثالث من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2018
الف�صل الرابع من �سنة  2018باملقارنة مع الف�صل الثالث من �سنة 2018
الف�صل الأول من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2018
الف�صل الثاين من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الأول من �سنة 2019
الف�صل الثالث من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الثاين من �سنة 2019
الف�صل الرابع من �سنة  2019باملقارنة مع الف�صل الرابع من �سنة 2018

()% 0.71
()% 3.38
()% 3.37
()% 4.67
()% 3.40
()% 3.57
()% 0.98
% 1.03
% 3.14
% 5.12
% 3.48
% 4.15
% 5.01
% 5.35
% 7.61
% 6.53
% 3.98
% 4.08
% 1.69
% 1.09
% 6.96
()% 1.49
()% 0.98
()% 1.12
()% 1.18
()% 0.16
()% 1.15
% 1.54
% 0.82
% 1.93
% 0.74
()% 0.04
% 1.47
% 2.78
()% 1.06
% 2.10
% 0.45
% 0.32
% 1.16
()% 0.25
()% 0.14
% 5.99

عليه� ،أظهرت النتائج املجمـّـعة لأرقام �أعمال قطاعات جتارة التجزئة �إنخفا�ض ًا حقيقي ًا يف الف�صل الرابع ل�سنة  2019باملقارنة مع
النتائج املجمـّـعة للف�صل الرابع لل�سنة ال�سابقة (�أي بعد التثقيل بن�سبة م�ؤ�شر غالء املعي�شة لهذه الفرتة) بن�سبة بلغت – % 27.38
مقابل –  % 6.18للف�صل ال�سابق له.
وبعد �إ�ستثناء قطاع املحروقات (الذي �شهد �إنخفا�ض ًا يف الكميات يناهز –  % 2.63باملقارنة مع م�ستويات الف�صل الرابع ل�سنة
 ،)2018يتبيـّـن �أن الرتاجع احلقيقي يف �أرقام الأعمال املجمـّـعة لقطاعات جتارة التجزئة بلغ ن�سبة –  % 33.59باملقارنة مع م�ستوى
�أرقام �أعمالها املجمـّـع خالل الف�صل الرابع من ال�سنة املا�ضية (�أي�ض ًا دون قطاع املحروقات) مقابل –  % 7.19للف�صل ال�سابق له.
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• نسبة التغيير السنوية ما بين الفصل الرابع من  2018و الفصل الرابع من 2019
الف�صل الرابع الف�صل
2019الرابع التغيري
امل�ؤ�شرات
2018

			
التغيري الإ�سمي ( )Nominal Variationمبا فيه قطاع املحروقات
			
التغيري الإ�سمي ( )Nominal Variationبدون قطاع املحروقات
ت�ضخم الأ�سعار بني �شهري كانون الأول  2018و كانون الأول  2019وفق ًا لإدارة الإح�صاء املركزي
التغيري احلقيقي ( )Real Variationمبا فيه قطاع املحروقات
100.00
التغيري احلقيقي( )Real Variationبدون قطاع املحروقات
100.00
100.00
100.00

78.40
71.86
)(% 6.96
(% 27.05) 72.95
(% 23.15) 66.85

* �إدارة الإح�صاء املركزي – م�ؤ�شر غالء املعي�شة – كانون الأول  /دي�سمرب .2019
�إن الأرقام املبيـّـنة �أعاله تبيـّـن بو�ضوح التدهور الكبري يف احلركة الإ�ستهالكية ،حيث �أن العوامل ال�سلبية التى كانت قائم ًة
ومكبـِّـل ًة للن�شاط التجاري ت�ضافرت مع العوامل احلديثة التى �إ�ستج ّدت على ال�ساحة اللبنانية ،ومن �أبرزها التح ّركات ال�شعبية
الإحتجاجية و�إقفال الطرق وال�ضغوط النقدية وامل�صرفية .الأمر الذى �ضيـّـق ب�شكل كبري على كافة منافذ احلركة التجارية
والإ�ستهالكية ب�شكل خا�ص والإقت�صادية بالطبع ب�شكل عام .ذلك طبع ًا اىل جانب الإقبال الإ�ضطراري لكثري من املحالت
ومنافذ البيع وامل�ؤ�س�سات بحكم �أحوال ال�شوارع والطرق و�صعوبة التنقل بني املناطق اىل تعليق العمل.
يتم املالحظة ب�أن �أرقام
ويف �إنتظار تبلور الأحوال وتو�ضـّـح الر�ؤية ،وبالنظر اىل �أرقام الف�صل الرابع من هذه ال�سنة بالتف�صيلّ ،
�أعمال جتارة التجزئة خالل هذا الف�صل �شهدت تدهور ًا ملحوظ ًا ومقلق ًا جد ًا يف معظم القطاعات.
عليه ،ف�إن �أرقام الأعمال احلقيقية (�أي بعد التثقيل بن�سبة م�ؤ�شر غالء املعي�شة اخلا�ص بكل قطاع لهذه الفرتة) يف �أبرز
القطاعات �إ�ستم ّرت بالرتاجع �إمنا بوترية �أ�سرع خالل الف�صل الرابع من هذه ال�سنة ،باملقارنة مع نف�س الف�صل من ال�سنة
ال�سابقة (اىل جانب املحروقات  % 2.63 -من حيث الكميات) هي:
الهواتف اخللوية ( % 77.10 -مقابل )% 41.24 -
>
ال�سلع والأدوات الريا�ضية ( % 72.57 -مقابل )% 3.72 -
>
>	�أدوات التزيني ( % 63.90 -مقابل )% 3.27 -
الأجهزة املنزلية الكهربائية ( % 59.25 -مقابل )% 12.16 -
>
التحف الفنية ( % 58.98 -مقابل )% 6.54 -
>
التجهيزات املنزلية ( % 55.60 -مقابل ) % 5.88 -
>
امللبو�سات ( % 52.80 -مقابل )% 13.36 -
>
الأحذية وال�سلع اجللدية ( % 52.07 -مقابل )% 23.92 -
>
املجمـّـعات التجارية ( - % 48.72 -مقابل )% 11.21 -
>
امل�شروبات الروحية ( % 45.89 -مقابل )% 3.97 -
>
معار�ض ال�سيارات ( % 44.03 -مقابل )% 1.01 -
>
اللعب والألعاب ( % 41.51 -مقابل )% 19.77 -
>
ال�سلع الب�صرية وال�سمعية ( % 40.87 -مقابل )% 4.57 -
>
الآالت املو�سيقية ( % 38.07 -مقابل )% 6.83 -
>
العطور وم�ستح�ضرات التجميل ( % 34.89 -مقابل )% 0.18 +
>
الأجهزة الطبية ( % 34.16 -مقابل )% 0.03 -
>
ال�ساعات واملجوهرات ( % 33.41 -مقابل )% 8.69 -
>
منتجات املخابز واحللويات ( % 23.90 -مقابل )% 4.43 +
>
ال�سلع ال�صيدالنية ( % 23.90 -مقابل )% 8.51 -
>
الأثاث واملفرو�شات ( % 20.88 -مقابل )% 42.57 -
>
منتجات التبغ ( % 18.62 -مقابل )% 12.86 +
>
املطاعم وال�سناك بار ( % 17.80 -مقابل )% 0.28 +
>
مع ّدات البناء والهند�سة ( % 16.69 -مقابل )% 16.41 -
>
الكتب ،وال�صحف واملجالت ،والأدوات املكتبية والقرطا�سية ( % 10.84 -مقابل )% 11.14 +
>
ال�سوبرماركت واملواد الغذائية ( % 8.37 -مقابل )% 4.19 -
>
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وامللفت �أنه مل يكن هنالك قطاع ًا واحد ًا ي�سجـّـل حت�سـّـن ًا ،ولو طفيف ًا ،يف �أرقام �أعماله ،خالل هذا الف�صل.
من جهة �أخرى� ،إرتفع �أي�ض ًا م�ؤ�شر غالء املعي�شة ما بني الف�صلني الثالث والرابع ل�سنة  2019ب�شكل ملحوظ م�سج ّـ ًال �إرتفاع ًا
بن�سبة �( % 5.99 +أي �إرتفاع ملمو�س يف الأ�سعار) ،و�أ�شارت �أرقام �أعمال القطاعات املختلفة للف�صل الرابع من  2019اىل
تدهور �أرقام الأعمال يف كافة القطاعات وذلك بالطبع نتيجة لكل العوامل التى ّمت ذكرها ،والتى ت�سبـّـبت كما نلحظ بهذا
الهبوط الفجائي واحلاد يف احلركة الإ�ستهالكية من ف�صل اىل ف�صل ،ومل ت�شفع العوامل املو�سمية من �أعياد ونهاية ال�سنة هذه
امل ّرة بالتجار حيث كان وقع م�ستج ّدات الأر�ض �أقوى بكثري ،اىل ح ّد �شـِـبه �شلل يف الأ�سواق.
وعليه ،جاءت النتائج املجمـّـعة لكافة قطاعات جتارة التجزئة (ما عدا قطاع املواد الغذائية) لت�سجـّـل  -مقارنة مببيعات
الف�صل الثالث ،تراجع ًا حقيقي ًا غري م�سبوق ًا يف �أرقام الأعمال املجمـّـعة كانت ن�سبته  % 28.14 -بعد �إ�ستثناء قطاع املحروقات
(الذي �شهد هو الآخر هبوط ًا ملحوظ ًا �أي�ض ًا يف الكميات املباعة بلغ  % 18.28 -لهذه الفرتة).
وفيما يلي ن�سب الرتاجع احلقيقي الف�صلي يف �أهم قطاعات جتارة التجزئة:
>	�أدوات التزيني ()% 61.71 -
الهواتف اخللوية ()% 50.24 -
>
الأجهزة املنزلية الكهربائية ،والراديو والتلفزيون ()% 50.15 -
>
امللبو�سات ()% 45.63 -
>
ال�سلع والأدوات الريا�ضية ( )% 43.39 -
>
ال�سلع الب�صرية وال�سمعية ()% 41.04 -
>
التبغ ومنتجاته ()% 37.25 -
>
الأحذية وال�سلع اجللدية ()% 35.95 -
>
املجمـّـعات التجارية ()% 35.25 -
>
املطاعم وال�سناك بار ()% 34.57 -
>
املخابز واحللويات ()% 34.44 -
>
العطور وم�ستح�ضرات التجميل ()%33.75 -
>
معار�ض ال�سيارات ()% 32.51 -
>
اللعب والألعاب ()% 26.76 -
>
ال�ساعات واملجوهرات ()% 24.44 -
>
الأثاث واملفرو�شات ()% 21.68 -
>
امل�شروبات الروحية ()% 21.37 -
>
مع ّدات البناء ()% 19.32 -
>
الكتب ،وال�صحف واملجالت ()% 17.21 -
>
ال�سلع ال�صيدالنية ()% 8.56 -
>
�أما القطاع الوحيد الذي �شهد حت�سـّـن ًا حقيقي ًا (ولو متوا�ضع ًا جد ًا) ،فكان قطاع ال�سوبرماركت واملواد الغذائية ()% 1.55 +
على �ضوء ما �سبق ،وبعد الإ�شارة اىل �أن امل�ؤ�شر الأ�سا�س ( )100الذي قد مت تبنـّـيه هو للف�صل الرابع ل�سنة  ،2011و�أن ت�ضخم
الأ�سعار خالل الف�صل الرابع من �سنة  ،2019وفق ًا لإدارة الإح�صاء املركزي ،بلغ � ،% 5.99 +سجل "م�ؤ�شر جمعية جتار
فرن�سبنك لتجارة التجزئة"  33.96للف�صل الرابع من �سنة  2019مقابل  45.04يف الف�صل الثالث من هذه ال�سنة.
بريوتَ -
فرنسبنك لتجارة التجزئة» للفصل الرابع من ٢٠١٩
«مؤشر جمعية تجار بيروت-
َ
(المؤشر األساس  100للفصل الرابع من )2011

2015
2014
2013
2012
2011
الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل
الرابع الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع

امل�ؤ�شر الإ�سمي
(قبل تطبيق ن�سبة
الت�ضخم عليه) 108.54 100.55 95.77 100٫00
امل�ؤ�شر احلقيقي
(بعد تطبيق ن�سبة
الت�ضخم عليه) 99.97 101.65 94.24 100٫00
م�ؤ�شر غالء
املعي�شة
			

52،91 52.77 51٫94 51.51 57٫57 55.22 55٫30 59٫68 65.87 78.60 87.85 90.83 112.66
55،56 55.32 53٫82 52.78 58٫42 54.45 55٫56 58٫90 64.52 78٫23 86٫88 89٫66 102٫88
95٫92 96٫07 97٫22 98٫32 99٫29 100٫78 100٫61 101٫80 100٫00 98٫47 98٫11 99٫80

فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
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٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦
الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل
الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع الأول الثاين الثالث الرابع

امل�ؤ�شر الإ�سمي
(قبل تطبيق ن�سبة
الت�ضخم عليه)
امل�ؤ�شر احلقيقي
(بعد تطبيق ن�سبة
الت�ضخم عليه)
م�ؤ�شر غالء
املعي�شة

39٫76 49٫57 ٤٨٫٦٥ ٤٨٫٨٨ 54٫25 52٫38 ٤٩٫4٩ ٤٩٫٠٩ ٥٣٫١٧ ٥٢٫٠٠ ٤٦٫٧٦ ٤٧٫٥١ ٥3٫8٦ ٥١٫٤٩ ٤٦٫٧٩ 46٫27
33٫96 45٫04 ٤٤٫١٤ ٤٤٫٢٤ ٤٩٫٦٨ 48٫17 45٫7١ ٤٦٫٣١ ٤٩٫٦٤ ٤٩٫٩٣ ٤٥٫٥٧ ٤٧٫٩٧ ٥٤٫٧٨ ٥٣٫٤١ ٤٨٫٩٣ 49٫15
115٫54 108٫85 ١٠٩٫٠٠ ١٠٩٫٢٨ ١٠٨٫٠٢ ١٠٧٫68 ١٠7٫1٩ ١٠٤٫٩٩ ١٠٣٫٨٩ ١٠١٫٠٨ ٩٩٫٦١ ٩٩٫٦٦ ٩٨٫٩٣ ٩٧٫٠٦ ٩٦٫٢٧ 94٫81

فرنسبنك لتجارة التجزئة « (المؤشر األساس  100للفصل الرابع من )2011
تطور «مؤشر جمعية تجار بيروت -
َ

٩٩٫٦١

١٠9٫28
١٠9٫٠٠
١٠8٫85
١15٫54

١٠8٫02

١٠٧٫68

١٠٧٫١٩

١٠٤٫٩٩

١٠٣٫٨٩

١٠١٫٠٨

٩٩٫٦٦

٩٨٫٩٣

٩٧٫٠٦

٩٦٫٢٧

٩٤٫٨١

٩٥٫٩٢

٩6٫07

٩٧٫٢٢

٩٨٫٣٢

٩٩٫٢٩

١٠٠٫٧٨

١٠٠٫٦١

١٠١٫٨٠

١٠٠٫٠٠

٩٨٫٤٧

٩٨٫١١

Q3 Q4
‘19 ‘19

Q2
‘19

Q1
‘19

Q4
‘18

Q3
‘18

Q2
‘18

Q1
‘18

Q4
‘17

Q3
‘17

Q2
‘17

٩٩٫٨٠

١٤٠
١٢٠
١٠٠,٠٠ ٩٤,٢٤ ١٠١,٦٥ ٩٩,٩٧ ١٠٢,٨٨
١٠٠
٨٩,٦٦ ٨٦,٨٨
٧٨,٢٣ ٦٤,٥٢
٨٠
٥٨,٩٠ ٥٥,٥٦ ٥٤,٤٥ ٥٨,٤٢
٥٢,٧٨ ٥٣,٨٢ ٥٥,٣2 ٥٥,3٦ ٤٩,١٥ ٤٨,٩٣ ٥٣,٤١ ٥٤,٧٨ ٤٧،٩٧
٦٠
٤٩،٩٣ ٤٩،٦٤٤٦،٣١ ٤٥،٧١ 48,17 49,68 ٤٤،٢٤
٤٥،٥٧
٤٤،١٤45,04 33,96
٤٠
٢٠
٠
Q1
‘17

Q4
‘16

Q3
‘16

Q2
‘16

Q1
‘16

Q4
‘15

Q3
‘15

Q2
‘15

Q1
‘15

Q4
‘14

Q3
‘14

Q2
‘14

Q1
‘14

Q4
‘13

Q3
‘13

Q2
‘13

Q1
‘13

Q4
‘12

Q3
‘12

Real Index - w/inflation

Q2
‘12

Q1
‘12

Q4
‘11

CPI

فرن�سبنك لتجارة التجزئة" للف�صل الرابع من �سنة  2019جاء لي�شري اىل تدهور غري م�سبوق ،مردّه طبع ًا
�إن "م�ؤ�شر جمعية جتار بريوت – َ
الأحوال ال�سيا�سية والإقت�صادية التى بد�أت ت�سود يف البالد خالل الف�صل الأخري.

 .Vأوضاع القطاع الخارجي
�شهدت التجارة اخلارجية تدهور ًا يف �أو�ضاعها ،ب�سبب الإنكما�ش الإقت�صادي يف لبنان وتراجع الدخل احلقيقي والإ�سترياد �أي�ض ًا.
كما تراجعت قيمة التدفقات املالية اخلارجية �إىل لبنان خالل العام  ،2019مت�سببة يف ح�صول عجز كبري يف ميزان املدفوعات
خالل هذا العام كما يف العام ال�سابق.

أ -الميزان التجاري
بلغت قيمة التجارة اخلارجية الإجمالية (جمموع ال�صادرات وامل�ستوردات) نحو  22.9مليار دوالر يف نهاية العام  ،2019مرتاجعة
من م�ستوى  23مليار ًا يف نهاية العام � .2018إذ �إنخف�ضت قيمة امل�ستوردات بن�سبة  %3.7عن عام � 2018إىل  19.2مليار ًا يف نهاية
العام  ،2019فيما زاد الت�صدير الوطني خالل هذه الفرتة بن�سبة � %26.5إىل  3.7مليارات دوالر.
وكنتيجة لهذه التبادالت التجارية ،هبطت قيمة العجز التجاري بن�سبة  %8.9بني عامي  2018و ،2019لت�صل �إىل نحو  15.5مليار
حت�سنت ن�سبة تغطية ال�صادرات للم�ستوردات من  %14.8يف � 2018إىل  %19.4يف .2019
دوالر يف نهاية العام  .2019وبذلك ّ
وتراجع العجز التجاري كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل من نحو  %31عام � 2018إىل  %29.2عام .2019

ب  -ميزان الرساميل
�شهد العام  2019تراجع ًا يف حتويالت املغرتبني اللبنانيني �إىل ذويهم يف لبنان بحوايل ملياري دوالر �أمريكي .وقد �إنخف�ضت
قيمة التدفقات املالية اخلارجية �إىل لبنان بن�سبة  %7.2عن عام  2018لت�صل �إىل  11.2مليار ًا يف العام  .2019وقد ارتبط ذلك
بالتدهور الإقت�صادي احلا�صل يف لبنان ،والظروف امل�صرفية ال�صعبة ،وت�آكل الثقة مب�ستقبل البلد الإقت�صادي.

ج  -ميزان المدفوعات
تبع ًا للتطورات احلا�صلة على �صعيد ميزان التجارة وميزان الر�ساميل ،وا�صل ميزان املدفوعات ت�سجيل عجز مايل يف العام ،2019
كما يف العام .2018
وقد بلغ عجز ميزان املدفوعات عام  2019نحو  4.3مليارات دوالر ،مقارنة مع عجز �أكرب بلغ  4.9مليارات عام  ،2018تبع ًا
للرتاجع احلا�صل يف املوجودات اخلارجية ال�صافية لكل من م�صرف لبنان وامل�صارف التجارية.
فرن�سبنك� ،شارع احلمرا� ،ص .ب ١١ - ٠٣٩٣ .بريوت ،لبنان
فرن�سبنك �ش.م.ل  -مركز الدرا�سات االقت�صادية � -سنرت َ
َ

fransabank.com - economic.bulletin@fransabank.com -

14

النشرة االقتصادية | الفصل الرابع 2019 -

• | ميزان المدفوعات (مليار دوالر)

٢
١

1.2

٠
-١

0.1561.4-

1.1-

-٣

3.4-

4.3-

4.9-

2019

٢٠١٨

-٢
-٤
-٥

٢٠١7

٢٠١6

٢٠١5

٢٠١4

٢٠١3

-٦

• مكونات ميزان المدفوعات (مليون دوالر)

املكونات
امليزان التجاري:
امل�ستوردات
ال�صادرات
ميزان الر�ساميل
ميزان املدفوعات

٢٠18

٢٠١٩

 %التغيري

()17.000
20.000
3.000
12.062
()4.938

()15.000
19.200
3.700
11.192
()4.308

()8.9
()3.7
26.5
()7.2
()12.7

امل�صادر :م�صرف لبنان واملجل�س الأعلى للجمارك.

 .VIاآلفاق االقتصادية
مع �إنطالقة احلكومة اجلديدة ونيلها الثقة على �أ�سا�س بيانها الوزاري من جمل�س النواب ،ف�إن ال�سلطات املحلية مدعوة وب�سرعة �إىل
تنفيذ �إ�صالحات مالية وقطاعية و�إقت�صادية جذرية من �أجل عك�س امل�سار الإقت�صادي العام من حالة الإنكما�ش �إىل حالة التو�سع
و�إعادة الثقة بالبلد والنظام املايل والإقت�صادي والإجتماعي وامل�صريف.
�إن �أولويات احلكومة يجب �أن تر ّكز على املجاالت التالية:
 -1تقوية عملية حت�صيل الإيرادات و�ضبط الإنفاق الإجمايل والعجز والدين العامني.
 -2ال�سعي للح�صول على م�ساعدات مالية من �أجل تعزيز ال�سيولة يف ال�سوق املحلي وحتفيز الن�شاط الإقت�صادي وتوفري فر�ص
عمل جديدة.
� -3ضبط م�ستوى الإ�سترياد وحتفيز الت�صدير الوطني من �أجل تقليل م�ستوى العجز التجاري.
 -4تخفيف حدة الظروف النقدية وامل�صرفية ال�صعبة ،وذلك من خالل �ضبط حركة �سوق القطع املوازي وتوحيد الإجراءات امل�صرفية.
� -5إعادة بناء الثقة املت�آكلة بالإقت�صاد الوطني والعملة اللبنانية والقطاع امل�صريف وامل�ستقبل الإقت�صادي .وهذا يرتبط ب�شكل كبري
مبدى قدرة الدولة على تطبيق الإ�صالحات املن�شودة.
�إذا نفذت حكومة لبنان الإ�صالحات التي تعهدت بها جتاه م�ؤمتر �سيدر ،ف�إنها �ستكون قادرة على حترير جزء من امل�ساعدات املالية
التي تعهد بها املانحون الدوليون .وهذا من �ش�أنه الإنتقال بالإقت�صاد الوطني من حالة الإنكما�ش احلايل �إىل حالة التو�سع .وبذلك
وحده يتحقق النمو الإقت�صادي احلقيقي .ويف حال عدم تنفيذ تلك الإ�صالحات ،ف�إن الإنكما�ش الإقت�صادي قد يتو�سع �أكرث يف البلد،
و�ستتدهور معه الأو�ضاع الإقت�صادية والإجتماعية �أكرث مما هي عليه يف الوقت الراهن.
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فعالة
الدراسة  -التوريق (التسنيد) في لبنان :أداة ّ
لتحسين سيولة المصارف
 .Iمقدمة عامة
�إن التوريق �أو الت�سنيد هو عملية حتويل الديون (املوجودات �أو الأ�صول ،غالب ًا املوجودات �أو الأ�صول غري ال�سائلة) �إىل �أوراق مالية،
والتي بالإمكان �شرائها وبيعها يف الأ�سواق املالية .وميكن �إعتبار الدين ب�أنه �أ�صل ،لأن الدين هو �إلتزام بالن�سبة للمقرت�ض ،لكنه
�أ�صل بالن�سبة للمقر�ض .وبذلك ،ف�إن التوريق هو عملية ميكن للم�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية من خاللها جتميع عدة �أ�صول يف �أداة
مالية �أو �أوراق مالية .وميكن للم�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية بعد ذلك �إ�صدار وطرح �أوراق مالية �أمام امل�ستثمرين ،الذين يح�صلون
على الفائدة.
بالن�سبة للبنان ،وبالنظر �إىل الظروف الإقت�صادية والنقدية واملالية ال�صعبة التي تفاقمت على �إمتداد ال�سنوات الأخرية ،ف�إن
عملية التوريق ميكن �إ�ستخدامها ك�أداة �إقت�صادية �أ�سا�سية من �أجل التخفيف من حدة هذه الظروف� .إن التوريق ي�ساعد يف زيادة
ال�سيولة يف ال�سوق املالية ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة للم�صارف .كما �أنه ي�ساعد امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية لت�أمني م�صادر �أموال جديدة.
�إذا واجه امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية �ضغط ًا على موارده املالية من خالل �إعطاء قرو�ض ،لكنه/لكنها يريد/تريد �إعطاء قرو�ض
�أكرث ،عندها ميكنه/ميكنها �إ�ستخدام التوريق من �أجل ت�أمني موارد مالية جديدة� .إن امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية ميكنه/ميكنها
جتميع �أ�صوله�/أ�صولها يف �شكل �أداة مالية �أو �أوراق مالية ثم طرحها �أمام امل�ستثمرين .وبذلك ،ف�إن عملية التوريق مت ّكن امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية من زيادة م�صادر �أموالها لإعطاء املزيد من القرو�ض .وفيما يخ�ص امل�ستثمر ،ف�إن هذه الأداة املالية ت�ساعده على
تنويع حمفظته املالية واحل�صول على عوائد مالية نوعية �أي�ض ًا .وت�ساهم عملية التوريق يف تن�شيط �سوق ر�أ�س املال الذي له دور يف
تن�شيط الإقت�صاد ،كما �أنها تخفف من حدّة الهجمة امل�صرفية على امل�صارف التي ي�شهدها لبنان منذ عدة �أ�شهر.
هذه الدرا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على فكرة "التوريق" ،عمليتها ،فوائدها وخماطرها بالن�سبة للجهات املعنية بها .و�سوف تر ّكز الدرا�سة
على الفر�ص التي تتيحها عملية التوريق �أمام القطاع امل�صريف يف لبنان ،و�سوقه املالية ،واقت�صاده الوطني ب�شكل عام ،يف مواجهة
امل�شكالت الراهنة على كافة امل�ستويات ،ومن �أجل �إ�ستعادة النهو�ض الإقت�صادي.

 .IIتعريف التوريق
�إن التوريق هو عملية مالية تتمثل يف جتميع �أنواع خمتلفة من الديون املتعاقد عليها مثل الرهونات ال�سكنية ،الرهونات التجارية،
قرو�ض ال�سيارات ،وبطاقات الإئتمان (�أو �أي �أ�صول غري الديون التي تنتج عائدات) ،ثم بيع التدفقات املالية املرتبطة بها �إىل طرف
ثالث (امل�ستثمرين) ،وذلك ك�أوراق مالية .وبذلك ،ف�إن امل�ستثمرين يح�صلون على الفوائد الأ�سا�سية والفوائد من الدين الأ�سا�سي،
والتي يتم �إعادة توزيعها من خالل بنية ر�أ�س املال للتمويل اجلديد� .إن الأوراق املالية املدعومة بذمم مدينة/رهونات ت�سمى "الأوراق
املالية املدعومة برهونات" ،بينما تلك املدعومة ب�أنواع �أخرى من الذمم ت�سمى "الأوراق املالية املدعومة مبوجودات".
�إن الأ�صول املورقة ب�إمكانها التحكم مبخاطر الإئتمان للمقرت�ضني الأفراد� .إذا مت تركيب ال�صفقة ب�شكل �سليم ،و�إذا كانت عملية
�ستتح�سن .لكنه �إذا ّمتت هاتان العمليتان
التجميع للديون ّمتت ب�شكل �سليم �أي�ض ًا ،ف�إن خماطر الإئتمان لكل �شرائح الدين املركب
ّ
ب�شكل غري �سليم ،ف�إن ال�شرائح املت�أثرة قد ت�شهد تدهور ًا وخ�سائر �أ�سا�سية على �صعيد الإئتمان.
�إن عملية التوريق تبد�أ بهيئة معينة حتمل الأ�صول ،ت�سمى "امل�صدر" ،والتي تبيع الأ�صول �إىل جهة قانونية ت�سمى "الهيئة ذات الهدف
اخلا�ص" ( .)SPVهذه الهيئة الأخرية ت�صدر ال�سندات مبا�شرة �أو تدفع للم�صدر ر�صيد الدين املباع ،مما يزيد �سيولة الأ�صول .ثم
يتم توزيع الدين �إىل �أوراق مالية (مثل ال�سندات) ،والتي يتم بيعها يف ال�سوق املالية املفتوحة.
�إن �إحدى الفوائد الأ�سا�سية لعملية التوريق هي �أنها تتيح للم�صارف توفري ال�سندات على �أ�سا�س م�ستويات متنوعة للمخاطر� .إن هذه
ال�سندات ميكن بعد ذلك توزيعها �إىل �شرائح خماطر ،حيث لنوع معني من ال�سندات احل�صول على عوائد �أقل لكنه لن ينتج عواقب
�سلبية �إذا مل ي�سدد مالك ال�شقة ال�سكنية مث ًال امل�ستحقات املتوجبة عليه من دينه .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لنوع �آخر من ال�سندات
احل�صول على عوائد �أعلى لكنه قد يواجه خ�سائر يف حالة احلجز على امل�سكن مث ًال .وهكذا تتيح فئات ال�سندات للم�ستثمرين
الإختيار بني م�ستوى املخاطر التي يرغبون بحملها.
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 .IIIأنواع األصول التي يمكن توريقها
هناك عدة �أنواع للأ�صول التي ميكن توريقها� ،إذ �إن كل �أ�صل ينتج دخ ًال ميكن توريقه .وفيما يلي بع�ض �أنواع الأوراق املدعومة
ب�أ�صول 1التي ميكن توريقها ،والتي توفر دخ ًال ثابت ًا للم�ستثمرين والنفاذ �إىل ر�أ�س املال بالن�سبة لأ�صل الديون :

 -1القروض اإلسكانية
ت�ش ّكل القرو�ض الإ�سكانية اجلزء الأكرب من الأوراق املدعومة ب�أ�صول ،وهي تعترب �إمتداد ًا طبيعي ًا للأوراق املدعومة برهونات� .إن
املقر�ضني لأغرا�ض التم ّلك ال�سكني عادة ما ي�ستفيدون من �إنتعا�ش قطاع العقارات من �أجل زيادة ت�سليفاتهم .هذا التمويل املتنامي
يتطلب ر�أ�س مال �إ�ضايف .والأوراق املدعومة مبلكية امل�ساكن توفر ر�أ�س املال� .إن الأوراق املالية مدعومة بال�ضمانات الأ�سا�سية
وم�صداقية املقرت�ضني .والدخل بالتايل يت�أمن من املدفوعات الدورية لأ�صل الدين والفائدة عليه.

 -2قروض السيارات
�إن القرو�ض املوجهة لأغرا�ض مت ّلك ال�سيارات زادت خالل ال�سنوات احلديثة ،مدفوعة يف ناحية منها بعمليات التوريق التي �أتاحت
الفر�صة �أمام املقر�ضني يف زيادة نفاذهم �إىل ر�أ�س املال.
�إن �شركات ال�سيارات توفر للأفراد جماالت متنوعة للإقرتا�ض .ثم تعمد هذه ال�شركات �إىل جتميع القرو�ض مع جماالت ت�سليفية
م�شابهة و�إ�صدارها ك�أوراق مدعومة ب�أ�صول .وبذلك تكون هذه ال�شركات قادرة على بيع القرو�ض مل�ستثمرين بحيث ي�ستفيدوا من
العوائد على مدفوعات القرو�ض ،وتتمكن بذلك �شركات ال�سيارات من �إ�ستخدام الأموال لزيادة متويالتها.

 -3قروض التعليم
مع �إزدياد الطلب على التعليم ،تو�سعت �صناعة القرو�ض املوجهة للطالب خالل ال�سنوات املا�ضية .فالطالب ي�ستخدمون القرو�ض
لدفع م�ستحقات التعليم ثم يقومون بت�سديدها عندما يدخلون �إىل �سوق العمل.
وعندما يقوم املقر�ضون من القطاع اخلا�ص بتوريق قرو�ض الطالب ،ف�إنهم بذلك يك�سبون ر�أ�س املال ويقومون بالتايل بطرح قرو�ض
تعليم جديدة .وي�ستفيد امل�ستثمرون من العوائد الثابتة على �إ�ستثماراتهم من �أ�صل الدين والفائدة عليه املدفوعة عن هذه القرو�ض
و�أي�ض ًا من �أية جهود �أخرى مبذولة لتح�صيل القرو�ض.

 -4مشاريع الطاقة الكهربائية
�إن م�شاريع الطاقة الكهربائية تنتج �أموالها من خالل �إنتاج هذه الطاقة وبيعها ل�شركات الطاقة .وهذه امل�شاريع هي �أ�صول منتجة
للدخل وتوفر دخ ًال م�ستقر ًا على امتداد حياة امل�شروع.
وبع�ض هذه امل�شاريع هي �إ�ستثمارات ذات كثافة ر�أ�سمالية توفر عوائد م�ستقرة يف املدى الطويل ،وهذه العوائد هي منا�سبة
للم�ستثمرين الذين يتطلعون �إىل حتقيق �إ�ستثمارات طويلة الأجل .ومن خالل توريق هكذا م�شاريع ،ميكن للم�ستثمرين احل�صول
على عوائد �إ�ستثمارية يف املدى الطويل ،وميكن لل�شركات احل�صول على ر�أ�س املال الذي حتتاجه لبناء م�شاريع طاقة كهربائية
نظيفة جديدة.

 -5تأجير المعدات
عندما تقوم ال�شركات بت�أجري املعدات ،ف�إن �شركة الت�أجري حتتاج �إىل �شراء املعدات التي تقوم بت�أجريها .وهذه ال�شركات جتمع
العديد من م�صادر ر�أ�س املال لإمتام عمليات الت�أجري .وحت�صل هذه ال�شركات على جزء الإيجار/الفائدة من قيمة الت�أجري.
وعندما تكون العوائد جيدة ،ف�إن هذه ال�شركات تقوم بتجميع الكثري من م�صادر ر�أ�س املال وحتدد عدد عمليات الت�أجري التي
ميكن تنفيذها.
وال �شك يف �أن توريق عمليات ت�أجري املعدات يتيح ل�شركات الت�أجري حتويل عقود الت�أجري �إىل ر�أ�س مال قابل للإ�ستخدام لأغرا�ض
�أعمالها ،وهي لي�ست بحاجة �إىل البحث عن م�صرف للح�صول على قرو�ض .فامل�ستثمرون قادرون على الإ�ستثمار يف �أوراق مدعومة
بالت�أجري ،والتي توفر لهم دخ ًال ثابت ًا من فئات الت�أجري التي تقلل املخاطر ّ
وتعظم العوائد.
� 1إن الأوراق املدعومة ب�أ�صول هي �أدوات مالية مدعومة ب�أ�صولها الأ�سا�سية (�أي �أ�صول مد ّرة للدخل ،حيث الدخل يو ّمن العوائد على اال�ستثمار).
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 -6الذمم المدينة
ت�ستخدم م�ؤ�س�سات الأعمال عادة عمليات "الفاكتورنغ" من �أجل التعاطي مع ذممها املدينة .وبد ًال من حماولة جتميع الديون،
ف�إنها تبيعها �إىل �شركات الفاكتورنغ بخ�صم معني ( .)%10-2وحت�صل �شركات الفاكتورنغ على املدفوعات ،بينما حت�صل
م�ؤ�س�سات الأعمال على فر�صة احل�صول على م�صادر متويل ب�شكل �سريع بدون احلاجة �إىل الإنتظار حوايل  60-30يوم ًا للح�صول
على الدفعات.
وحتتاج �شركات الفاكتورنغ �إىل ر�أ�س املال من �أجل تنفيذ هذه ال�صفقات ،فيما م�صادر ر�أ�س املال التقليدية عادة ما تكون كلفتها
عالية .ومن خالل توريق هذه الذمم املدينة ،ف�إن �شركات الفاكتورنغ ب�إمكانها تنفيذ هذه ال�صفقات .ويح�صل امل�ستثمرون يف هذه
الذمم املو ّرقة على عوائد �أعلى مما ميكن �أن يح�صلوا عليه من امل�صارف �أو من �إ�ستثمارات بديلة �أخرى.
تغي طريقة و�صول م�ؤ�س�سات الأعمال �إىل م�صادر الت�سليف ،و�أي�ض ًا
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن الأوراق املدعومة ب�أ�صول �أ�صبحت ّ
طريقة �إ�ستثمار امل�ستثمرين لأموالهم� .إن التوريق القائم على �أ�صول مدعومة ميكن �أن يتنامى �أكرث يف حال قررت �صناعات معينة
حتويل �أ�صولها �إىل ر�أ�س مال لأغرا�ض التو�سع يف الأعمال ،ويف حال قرر امل�ستثمرون الإ�ستفادة من فر�ص �أو�سع لتح�سني عوائد
�إ�ستثماراتهم.

 .IVدوافع التوريق
ثمة دوافع وفوائد عدة لعملية التوريق بالن�سبة لكل من امل�صدّرين وامل�ستثمرين .كما �أن كليهما قد يواجه خماطر من هذه العملية:

للمصدرين
أ -الفوائد
ّ
�إن عملية التوريق توفر فوائد عدة للم�صدّرين ،وهذه �أبرزها:
 .1تقيل تكاليف التمويل :يف �إطار عملية التوريق ،ميكن ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة مالية ذات ت�صنيف معني لكن ذات ت�صنيف �أعلى
بالن�سبة ل�صدقية تدفقاتها املالية ،الإقرتا�ض على �أ�سا�س ت�صنيفها العايل .وهذا يعترب ال�سبب الأول لتوريق تدفق نقدي معني ،وله
ت�أثري كبري على تكاليف الإقرتا�ض.
 .2تخفيف عدم التنا�سب بني املوجودات واملطلوبات :بالإعتماد على نوعية البنية املختارة ،ف�إن عملية التوريق توفر متوي ًال
متنا�سب ًا مثالي ًا من خالل �إزالة خماطر التعر�ض للتمويل من حيث املدة والت�سعري .ويف معظم امل�صارف وم�ؤ�س�سات التمويل� ،إن
�سجل الإلتزامات �أو التمويل هو من الإقرتا�ض ،وهذا غالب ًا ما ي�أتي مع تكاليف عالية .وبذلك ،ف�إن عملية التوريق تتيح للم�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية خلق �سجل �أ�صول مد ّر للتمويل الذاتي.
 .3تقلي�ص متطلبات ر�أ�س املال� :إن بع�ض امل�ؤ�س�سات ،ونظر ًا لأ�سباب قانونية ورقابية وغريها ،ملتزمة ب�سقف �أو جمال معني
لرافعتها املالية .ومن خالل توريق بع�ض �أ�صولها ،ف�إن هذه امل�ؤ�س�سات تكون �أقدر على �إزاحة الأ�صول من ميزانياتها العامة مع
احلفاظ على قوة الإيراد من هذه الأ�صول.
 .4حجز الأرباح :بالن�سبة ملجموعة معينة من الأعمال ،ف�إن �إجمايل الأرباح منها قد ال تتحقق وبالتايل تبقى غري م�ؤكدة .وعندما
يتم توريق هذه املجموعة من الأ�صول ،ف�إن م�ستوى الأرباح ميكن حجزه ل�صالح تلك ال�شركة ،وتالي ًا ف�إن خماطر الأرباح التي قد ال
تتحقق� ،أو الإ�ستفادة من �أرباح عالية ،ميكن الآن جتاوزه.
 .5حتويل املخاطر� :إن عملية التوريق ميكن �أن ت�ساهم يف حتويل املخاطر (خماطر الإئتمان �أو ال�سيولة �أو �إعادة الدفع �أو �إعادة
الإ�ستثمار �أو تركز الأ�صول) من جهة ال تريد حملها �إىل جهة �أخرى ترغب يف حملها .وبذلك ،ف�إن عملية جتميع بع�ض الأعمال
(وتالي ًا حجز درجة معينة من الأرباح) ،توفر لل�شركة جماالت �أعمال مربحة للغاية.
 .6زيادة الإيرادات� :إن عملية التوريق توفر جما ًال لزيادة الإيرادات� ،إذ �إن هناك دائم ًا "بيع ًا حقيقي ًا" بني امل�صدر (ال�شركة
الأم) والهيئة ذات الأغرا�ض اخلا�صة ( .)SPVويجب �أن تتم عملية البيع هذه على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للأ�صول الأ�سا�سية،
لكي تنعك�س عملية البيع على ميزانية ال�شركة الأم .وهذا �سوف ي�ؤدي �إىل تنامي الإيرادات بالن�سبة للجزء املذكور من قيمة البيع.
وفيما تعترب هذه العملية قانونية بذلك الإجتاه ،ف�إنها ال ت�ؤثر �سلب ًا على الإيرادات احلقيقية لل�شركة الأم.
 .7زيادة ال�سيولة� :إن التدفقات امل�ستقبلية ميكن �أن تكون بب�ساطة بنود ًا يف امليزانية العامة والتي قد ال تكون حالي ًا متاحة للإنفاق،
لكن عندما يتم توريق �سجل الديون ،ف�إن النقد ميكن توفره للإنفاق �أو الإ�ستثمار الفوري .وهذا يخلق �سج ًال لإعادة الإ�ستثمار عند
م�ستويات �أف�ضل للربحية.
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للمصدرين
ب -المخاطر بالنسبة
ّ
ميكن لعملية التوريق �أن تنتج خماطر متنوعة للم�صدّرين ،وهذه �أبرزها:
� .1إحتمال تقليل نوعية املحفظة� :إذا كانت املخاطر عالية الت�صنيف ومت توريقها ،ف�إن ذلك �سينعك�س �سلب ًا على نوعية املخاطر
املتبقية.
 .2تكاليف �أعلى� :إن عمليات التوريق تعترب عالية ب�سبب التكاليف املتنوعة لأغرا�ض الإدارة والنظام والإكتتاب والت�صنيف
والت�شغيل .كما �أن تكاليف �أخرى قد تربز ،خ�صو�ص ًا يف حاالت التوريق غري املتنا�سبة.
 .3قيود احلجم� :إن عمليات التوريق تتطلب غالب ًا �إعادة هيكلة وا�سعة النطاق وتالي ًا تكاليف عالية ،والتي ال تتنا�سب مع �إمكانات
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
حم�سنة التي هي عر�ضة ملخاطر
 .4خماطر �أعلى :مبا �أن التوريق هو عملية مركبة ،ف�إنها ميكن �أن تت�ضمن هياكل �إ�سمية وت�سليفات ّ
التلف ،مثل �إعادة الدفع وخ�سائر الت�سليف.

ج -مكاسب المستثمرين
ميكن �أن يح�صل امل�ستثمرون على منافع عدة من عمليات التوريق ،وهذه �أهمها:
 .1عائد �أعلى :ميكن لعمليات التوريق توفري جماالت عدة للح�صول على معدالت �أعلى للعوائد (على �أ�سا�س املخاطر املعدّلة).
 .2الإ�ستثمار يف �أ�صول ذات نوعية عالية :نظر ًا للقيود املفرو�ضة على ال�شركات للح�صول على ت�صنيفات عالية ،هناك ق ّلة من
الهيئات ذات الت�صنيف العايل� .إن عمليات التوريق توفر فر�صة خلق كميات كبرية من ال�سندات ذات الت�صنيفات العالية .وميكن
للم�ستثمرين الباحثني عن املخاطر �أو امل�ستثمرين الذين ي�ستثمرون يف �أ�صول عالية الت�صنيف فقط ،الو�صول �إىل حزمة وا�سعة من
خيارات الإ�ستثمار.
 .3تنويع املحفظة� :إعتماد ًا على نوعية التوريق ،ف�إن �صناديق التحوط وم�ؤ�س�سات الإ�ستثمار امل�ؤ�س�سي متيل �إىل الرغبة يف الإ�ستثمار
يف ال�سندات الناجتة عن عمليات التوريق ،لأنها قد ال تكون مرتبطة ب�سندات و�أوراق مالية �أخرى.
 .4عزل خماطر الت�سليفات من الهيئة الأم :مبا �أن الأ�صول املو ّرقة معزولة (نظري ًا على الأقل) عن �أ�صول الهيئة امل�صدّرة ،ف�إنه
يف �إطار عملية التوريق ميكن لهذه العملية احل�صول على ت�صنيف �إئتماين �أعلى من ال�شركة الأم ،لأن املخاطر الأ�سا�سية خمتلفة.
وعلى �سبيل املثال� ،إن م�صرف ًا �صغري ًا ميكن �إعتباره عايل املخاطر باملقارنة مع القرو�ض املرهونة التي يوفرها لزبائنه ،حيث �إن
القرو�ض املرهونة لكي تبقى مع امل�صرف ،ف�إن املقرت�ضني ميكن �أن يدفعوا فعلي ًا معدالت فائدة �أعلى (�أو �إحتما ًال ميكن للم�صرف
دفع فوائد �أعلى للمقر�ضني وتالي ًا يح�صل على �أرباح �أقل).

د -المخاطر بالنسبة للمستثمرين
ميكن لعمليات التوريق �أن تع ّر�ض امل�ستثمرين ملخاطر متنوعة ،وهذه �أهمها:
 -1خماطر ال�سيولة:
 خماطر الت�سليف  /التعرث� :إن خماطر التعرث تنتج عادة عن عدم قدرة املقرت�ض على �سداد م�ستحقات الفوائد يف�أوقات الإ�ستحقاق.
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 - 2خماطر الأحداث:
ّ
ّ
 خماطر �إعادة الدفع � /إعادة الإ�ستثمار  /الإطفاء املبكر :هذه املخاطر تنتج عن �أحداث الإطفاء املبكر �أو دفع التعوي�ضات والتيتت�سبب يف رفع قيمة الورقة املالية قبل �أجلها .وتت�ضمن �أحداث دفع التعوي�ضات مدفوعات غري كافية من املقرت�ضني الأ�سا�سيني،
زيادة يف درجة التعرث بالن�سبة للقرو�ض الأ�سا�سية ،وحاالت الإفال�س فيما يخ�ص الراعي �أو اخلادم.
 تق ّلبات العمالت و�أ�سعار الفائدة� :إن تقلبات �أ�سعار الفائدة ت�ؤثر يف �أ�سعار الأوراق املدعومة ب�أ�صول واملتحركة باملقارنة مع �أ�سعارالأوراق الثابتة .كما �أن هذه التقلبات ميكن �أن ت�ؤثر يف معدالت �إعادة الدفع على القرو�ض الأ�سا�سية والتي تدعم بع�ض الأوراق
املدعومة ب�أ�صول ،و�أي�ض ًا يف معدالت العوائد .فمث ًال� ،إن القرو�ض املمنوحة لغر�ض مت ّلك امل�ساكن هي الأكرث ح�سا�سية للتقلبات
يف �أ�سعار الفائدة ،بينما القرو�ض املمنوحة لأغرا�ض مت ّلك ال�سيارات وبطاقات الإئتمان هي غالب ًا �أقل ح�سا�سية لأ�سعار الفائدة.
 - 3خماطر الإتفاقات التعاقدية:
 املخاطر الأخالقية� :إن امل�ستثمرين يعتمدون عادة على مدير ال�صفقة من �أجل ت�سعري الأ�صول الأ�سا�سية حمل التوريق .و�إذاكان هذا املدير يح�صل على ر�سوم على �أ�سا�س الأداء ،فقد يكون ذلك حافز ًا له لرفع �أ�سعار املوجودات التي تت�ضمنها املحفظة.
 خماطر اخلادم� :إن نقل �أو جتميع املدفوعات ميكن �أن يت�أخر �أو يتقل�ص �إذا كان اخلادم غري مليء مالي ًا .هذا اخلطر ميكنالتحكم به من خالل ت�أمني خادم �إحتياطي معني بال�صفقة.

 .Vمنافع التوريق بالنسبة للمصارف
�إن امل�صارف العاملة يف لبنان ب�إمكانها توريق الديون لعدة �أ�سباب مبا يف ذلك حت�سني عملية �إدارة املخاطر ،وحت�سني امليزانية
العمومية ،وتدعيم الرافعة املالية لر�أ�س املال ،والإ�ستفادة من ر�سوم الإ�صدار ،و�أي�ض ًا ر�سوم بيع الأوراق املالية امل�ستندة �إىل ديون.
وامل�صارف اللبنانية ميكنها نقل خماطر التعرث املرتبطة بالدين املو ّرق من ميزانياتها العمومية ،لكي يتاح لها الإ�ستفادة من رافعة
مالية �أف�ضل لر�ساميلها� .إذ من خالل تخفي�ض حمل الديون وخماطرها ،ميكن للم�صارف �إ�ستخدام ر�ساميلها ب�شكل ف ّعال �أكرث.
�إن عملية التوريق توفر �سيولة �إ�ضافية من �أدوات الدين .ومبا �أن هذه العملية تعني �أخذ �أ�صول غري �سائلة (�أو جمموعة من الأ�صول)
وجتميعها مع �أ�صول �أخرى يف �إطار جهد خللق �أ�صول ذات �سيولة �أكرب والتي ميكن بيعها �إىل جهات �أخرى بدون الت�أثري على
�أ�سعارها ،لذا ف�إن التوريق يزيد ال�سيولة بالن�سبة لكل من امل�صارف وال�سوق املالية.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن مل�صرف ما �أن يلج�أ �إىل التوريق لتحويل حمفظة من الرهونات (التي هي فردي ًا لي�ست �سائلة) �إىل نقد
(�أ�صل �سائل) .وعندما يعمد امل�صرف �إىل الرهن ،ف�إنه ميتلك حقوق كل املدفوعات امل�ستقبلية� ،شرط دفع املقرت�ض القر�ض.
وبذلك ،يخلق امل�صرف �أ�ص ًال على ميزانيته العمومية.
لكن الرهن هو �أ�صل غري �سائل بالن�سبة للم�صرف .و�إن �إعادة دفع �أ�صل الدين والفائدة عليه يح�صل على فرتات زمنية طويلة،
عادة � 15أو � 30سنة بالن�سبة للرهونات العقارية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،من ال�صعب �إ�ستقطاب جمموعة من امل�شرتين الباحثني عن رهن
واحد ب�سبب خماطر ّ
تعث املقرت�ض يف دفع قر�ضه .و�إذا �أراد امل�صرف ت�سييل هذا الأ�صل ،ف�إن عليه �أن يوفر خ�صم ًا كبري ًا من �أجل
التعوي�ض عن درجة املخاطر العالية.
وميكن للم�صرف جت ّنب هذا اخل�صم الكبري على بيع �أ�صوله لتح�سني �سيولته من خالل التوريق� .إذ �إن امل�صرف ب�إمكانه جتميع
الأ�صول من الرهونات يف �شكل تدفق من الدخل ،وبالتايل ي�ستطيع التحكم مبخاطر ّ
التعث وجعل الأ�صل �أكرث جاذبية بالن�سبة
للم�شرتين املحتملني .وبذلك ،ي�ستطيع امل�صرف تق�سيم وبيع كل حقوق التدفق امل�ستقبلي من الدخل من هذا املخزون املجمع من
الرهونات للح�صول على نقد.
حت�سن مركز ال�سيولة لدى امل�صرف ،وذلك من خالل تقلي�ص حيازته للأ�صول غري ال�سائلة ( يف هذه احلالية حمفظة
هذه العملية ّ
الرهونات) وزيادة حيازته للأ�صول ال�سائلة (النقد يف هذه احلالة).
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 .VIتجربة التوريق في لبنان
يف لبنان� ،أق ّر جمل�س النواب القانون رقم  705يف  9كانون الأول  2005حتت م�س ّمى "قانون توريق الأ�صول".
وا�ستناد ًا �إىل هذا القانون� ،شهد لبنان جمموعة من عمليات التوريق التي قامت بها بع�ض امل�صارف وال�شركات العاملة حملياً.

أ -اإلطار القانوني للتوريق
�إن الهدف الرئي�سي لقانون التوريق اللبناين هو ت�شجيع وزيادة عمليات توريق الأ�صول (الأ�صول املدعومة مبوجودات �أو الأ�صول
املدعومة برهونات) يف الدولة.
ويع ّرف القانون التوريق على �أنه عملية مالية ناجتة عن حتديد جمموعة من الأ�صول بوا�سطة امل�صدر ونقلها �إىل هيئة قانونية تن�ش�أ
لهذا الهدف� ،سواء مب�ساعدة �أو عدم م�ساعدة من و�سيط مايل.
وين�ص القانون على �أن �ضرورة تكوين �صندوق توريق م�شرتك ،ومهامه الأ�سا�سية هي التالية:
 مت ّلك الأ�صول املحددة من قبل ال�صندوق من خالل عملية توريق.ً
 �إ�صدار �شهادات التوريق التي مت ّثل احل�ص�ص امل�شرتكة يف ملكية موجودات ال�صندوق� ،أو ال�سندات التي هي مدعومة كليا �أوجزئي ًا بهذه املوجودات.
 دفع الر�سوم للم�صدر املتفق عليها مقابل حتديد هذه الأ�صول.وال�صندوق يجب �أن يكون لديه مدير ،الذي يقوم بدوره ب�إن�شاء ال�صندوق وحتديد نظامه الأ�سا�سي والداخلي .وهذا ال�صندوق
و�أنظمته يجب �أن حت�صل على املوافقة امل�سبقة من م�صرف لبنان.
و�صي معني والذي يجب �أن يكون مطابق ًا لل�شروط التي ي�ضعها م�صرف لبنان� ،سواء
�إن �أ�صول هذا ال�صندوق يجب �أن تودع لدى ّ
الو�صي كل الإجراءات اخلا�صة بالإدارة الطبيعية ملوجودات ال�صندوق.
�أكان م�صرف ًا �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو غريها .ويتخذ
ّ

ب_ تجارب التوريق
�إن �أول عملية توريق جرت يف لبنان كانت يف ت�شرين الأول  ،2007حيث قام  ،BSECذراع التمويل املر ّكب لبنك بيمو ،بتنفيذ عملية
توريق لقرو�ض ال�سيارات ل�صالح �شركة "ر�سامني يون�س" بقيمة  13.14مليون دوالر .كما ن ّفذ  BSECعملية توريق �أخرى ل�شركة
�سيارات �أخرى هي �شركة "ب�سول وحنيني" بقيمة  15مليون دوالر.
كما �أن  BSECو LUCIDك ّونا بنجاح يف العام � 2017صندوق توريق بقيمة  12.48مليون دوالر ل�صالح "جمموعة تامر" ،وهي
�شركة معروفة يف جماالت الرتويج والتوزيع للمعدات ال�صحية ،ومنتجات الرتفيه ،واملواد الأولية والكيماوية ،ومنتجات التدخني،
والعمل امل�صريف ،واحللول التكنولوجية.
كذلك ف�إن "م�صرف البحر املتو�سط للإ�ستثمار" و"جمموعة قربان" �أعلنا يف  31ت�شرين الأول  2017عن جناح �أول عملية توريق
لإيجارات �أ�سطول جمموعة قربان يف لبنان وامل�شرق و�أكرب عملية توريق لأ�صول من غري الرهونات يف لبنان حتى تاريخه� .إن
هذه العملية ت�ضمنت توريق �إيجارات �أ�سطول جمموعة �شركات قربان العاملة يف قطاع الطائرات وال�سيارات ،وحتديد ًا �شركة
 ،MECARو�شركة  FMCو�شركة .Allo Transport
ثم هناك �شركة �سوليدير التي �أ ّمتت �صفقة توريق لأ�صول مدعومة برهونات بقيمة  185مليون دوالر ،والتي قادها "البنك اللبناين
للتجارة" و .BSECوتريد ال�شركة من خالل هذه ال�صفقة �إ�ستخدام املوارد املالية يف توفري جزء من التحويل الالزم ملتابعة ن�شاط
التطوير العقاري وتطوير البنى التحتية يف الواجهة البحرية.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�س�س � BSECصندوق توريق �إ�ستثماري ل�صالح  Dima Healthcareبقيمة و�صلت �إىل  12.9مليون دوالر.
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 .VIIإستنتاجات وتوصيات
�إن عمليات التوريق ال تزال يف بداياتها يف لبنان� .إن قانون التوريق املوجود والأو�ضاع الإقت�صادية واملالية وامل�صرفية ال�صعبة والتي
ت�شجع على اللجوء �إىل عمليات توريق �أكرث من قبل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات.
ي�شهدها لبنان يجب �أن ّ
�إن منو عمليات التوريق يف الإقت�صاد اللبناين من �ش�أنه تخفيف حدة الأزمة الإقت�صادية الراهنة ،وحت�سني �سيولة امل�صارف ،وزيادة
التمويل للقطاع اخلا�ص ،وتو�سيع ن�شاط �سوق ر�أ�س املال تبع ًا لدخول �شهادات التوريق �إليه.
وميكن للتوريق �أن ي�ساهم يف تنويع املخاطر التي تواجهها امل�صارف يف لبنان� ،إىل جانب تعزيز �سيولتها النقدية.

املراجع:
" -1التوريق  -املفهوم والعملية والفوائد واملخاطر"،
https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/securitization.
�" -2أنواع الأ�صول القابلة للتوريق"،
https://www.marlincash.com/asset-backed-securitization.
�" -3آفاق الدخل الثابت – �آلية ومنافع التوريق"،
https://www.diamond-hill.com/mechanics-benefits-securitization.
" -4التوريق"https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/securitization. ،
" -5التوريق"https://en-wikipedia.org/wiki/securitization ،
" -6ما هي �أدوات الدين املو ّرقة؟"،
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/securitized-debt-instruments.
"-7ملاذا تلج�أ امل�صارف �إىل التوريق؟"https://ww.investopedia.com/ask/answers... ،
 -8م�صرف لبنان" ،القانون رقم  705بتاريخ  9كانون الأول  – 2005قانون توريق الأ�صول".

 -9لبنان":عودة التوريق �إىل لبنان" ،يوروماينhttp://www.euromoney.com/article... ،

�" -10إقفال �صفقة �صندوق التوريق ل�صالح جمموعة تامر بقيمة  13.48مليون دوالر "،

http://bemobank.com/new-and/events...

" -11توريق �إيجارات �أ�سطول جمموعة قربان" ،بيان م�شرتك لـ  MIBوجمموعة قربان.
 BSEC "-12و BLCيقودان �أكرب عملية توريق"،

www.businessnes.com.lb/cms/story...

 BSEC "-13يؤسس صندوق توريق إستثامري،"DHC Healthcare 2 SIF :
http://blog.blominvestbank.com/19690...

فرن�سبنك �ش م ل ،.وتوفر هذه الن�شرة للقارئ ملحة عن �آخر التطورات يف
�إن الن�شرة االقت�صادية هي مطبوعة بحثية وميتلكها وين�شرها َ
االقت�صاد اللبناين والقطاع امل�صريف ب�شكل عام� ،إىل جانب درا�سة عن التطورات امل�ستجدة يف املجالني املايل وامل�صريف على ال�صعد الوطنية
والإقليمية والدولية.
فرن�سبنك �ش م ل� .أو �أي من �شركاته التابعة �أو املتفرعة
�إن املعلومات والآراء الواردة يف الن�شرة قد مت جتميعها من م�صادر موثوقة .وال يقدم َ
�أي �ضمانة ب�ش�أن دقة �أو �شمولية املعلومات املن�شورة .هذه الن�شرة خم�ص�صة فقط لتوفري املعلومات.
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