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مال وأسواق

مصارف

 26فرعًا
لـ«فرست
ناشونال بنك»
 26ف ــرع ــا أصـ ـب ــح ع ـ ــدد ف ـ ـ ــروع «ف ــرس ــت
ن ــاش ــون ــال ب ـن ــك» ( .)FNBف ـب ـعــد تـحــولــه
الــى مجموعة مالية متكاملة تملك وتدير
وحدات مستقلة متخصصة في الصيرفة
بالتجزئة والصيرفة االستثمارية ،اضافة
الى التوسعات الحيوية في مجمل األعمال
واألن ـش ـط ــة امل ـصــرف ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،افـتـتــح
«فــرســت نــاشــونــال بنك» فرعًا جــديـدًا في
منطقة حرش ثابت – سن الفيل.
وي ـق ـ ّـدم ال ـفــرع الـجــديــد بــاقــة مــن الـخــدمــات
التي يؤمنها البنك على خطي االستثمار
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،وسـ ـيـ ـك ــون ذلـ ـ ــك مـ ــن ضـمــن
وظيفته األساسية القائمة على التواصل
املباشر واملنتج مع أبناء املنطقة وفعالياتها
االقتصادية ومرافق العمل واالنتاج فيها،
واالسـهــام في جهود تنميتها وتطويرها،
على غــرار املهام املوكولة الــى بقية الفروع
في مناطق تواجدها.
فضال عن ذلــك ،يعزز الفرع الجديد خطة
االنـتـشــار األف ـقــي الـتــي ينفذها الـبـنــك في
املــدن واملحافظات اللبنانية ،بــالـتــوازي مع
تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة ال ـنــوع ـيــة ل ـط ــرح امل ــزي ــد من
املنتجات املبتكرة واملميزة؛ والتي ّتوجها
أخيرًا بالدخول الناجح الى عالم الصناعة
املــالـيــة ،مــن خــال انـشــاء وادارة صناديق
اس ـت ـث ـمــار بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وب ــال ــدوالر
األميركي .
ولـلـمـنــاسـبــة ،أك ــد املــديــر ال ـعــام لـ ـ «فــرســت
نــاشــونــال بنك» نجيب سمعان «ان البنك
نجح في تحقيق تقدم نوعي مشهود في
مجمل أنشطته ونتائجه املالية ،معززا من
جهة حصته السوقية وموقعه التنافسي
ضمن مجموعة أكبر املصارف اللبنانية،
ومكرسًا من جهة أخــرى هويته كمنصة
للخدمات املصرفية واملالية الشاملة».

تحقيق
بعد «خوش أمديد» التي استخدمها
اللبنانيون للترحيب بالرئيس االيراني السابق
احمدي نجاد ،و«هوش جلدينيز» التي
استقبل بها رجب طيب اردوغان في لبنان،

حان الوقت كي يتمرن اللبنانيون على
«هوان ينغ» او «اهال وسهال» بالصينية.
فالصينيون قادمون الى المنطقة ،ال بل
وصلوا وفي جعبتهم عشرات المليارات

«هوان ينغ» ...الصينيون قادمون
رضا صوايا
الـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــات ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـكــم
السياسة في لبنان وانقسام االفرقاء
اللبنانيني (قـبــل ان ينقسم كــل قسم
ع ـل ــى ن ـف ـس ــه م ـ ــؤخـ ـ ـرًا) بـ ــن املـ ـح ــاور
امل ـت ـص ــارع ــة اق ـل ـي ـم ـيــا ودولـ ـي ــا تــؤثــر
بشكل كبير على االقتصاد الوطني
من حيث االستفادة من هبات معينة
او جذب استثمارات اجنبية في حال
كانت االستثمارات والهبات واجهة
اقـتـصــاديــة ملطامع سياسية .وفيما
الجدل دائــر حــول ما هو مقبول وما
هو مرفوض ووفق اي شروط ,تضيع
"الفرص" ...فال نكسب "اقتصاديًا" وال
نستفيد "سياديًا".
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــز الـ ـصـ ـيـ ـن ــي انـ ـ ـ ــه ال ي ـث ـيــر
االن ـق ـس ــام ــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وان ـ ــه على
مسافة واحــدة من الجميع اكان على
املـسـتــوى الــداخ ـلــي او عـلــى مستوى
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة وم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
االوسـ ـ ــط ك ـك ــل .ط ـب ـعــا م ــن ال ـســذاجــة
اعتبار ان "املــزراب" الصيني سيكون
مجانيًا ،لكن االكيد ان الصيني غير
مستعجل على تحصيل اثمان "كرمه"
في املستقبل القريب وهنا الفرصة،
إال اذا صادف وجود مؤيدين لتايوان
في لبنان!

غزو...اقتصادي
منذ ان اطلق الرئيس الصيني شي
جينبينغ ،فــي اي ـلــول  ،2013مـبــادرة
"ح ـ ــزام ط ــري ــق ال ـحــريــر االق ـت ـص ــادي"
بـ ـه ــدف ت ـف ـع ـيــل وت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
الدولية والتنمية في منطقة أوراسيا
ّ
والصينيون ال يكلون وال يملون من
"ال ـح ـبــك" لتحقيق مـبـتـغــاهــم .فــي 16
كانون الثاني املنصرم افتتح البنك
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـيــة
التحتية في العاصمة الصينية ،بعد
اق ــل مــن شـهــر عـلــى تــأسـيـســه ،فــي 25
ك ــان ــون االول  .2015ي ـضــم امل ـصــرف
الذي يبلغ راسماله  100مليار دوالر
 57دولة ويهدف الى تحفيز التنمية
فــي آسـيــا ،مــن خــال تمويل مشاريع
مختلفة في مختلف ارجاء القارة من
الكهرباء واملياه واملواصالت ...
اهتمام الصني باملنطقة العربية بدا
جليًا مــع اط ــاق الحكومة الصينية
في  13كانون الثاني املاضي وثيقة

رسمية هــي األول ــى مــن نــوعـهــا منذ
ان وجدت العالقات الدبلوماسية بني
الصني والدول العربية والتي تتناول
سياسة الصني تجاه الــدول العربية
والتي تعتبر خارطة طريق وبوصلة
تحدد االتجاهات الرئيسية للعالقات
ال ـع ــرب ـي ــة-ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل.
الوثيقة حــددت اطــر العالقات ضمن
 5م ـج ــاالت ه ــي  :امل ـج ــال الـسـيــاســي،
تم إنشاء
مـجــال االسـتـثـمــار وال ـت ـجــارة ،مجال شبكة من
التنمية االجتماعية ،مجال التواصل الحقوقيين
اللبنانيين
االنـســانــي والـثـقــافــي ومـجــال السالم
والعرب
واالمن.
لتسهيل
ل ـي ــس م ــن ال ـص ــدف ــة ان ي ـحــل امل ـجــال
األمور
القانونية
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري والـ ـتـ ـج ــاري م ـبــاشــرة
خـلــف امل ـجــال الـسـيــاســي ،بـمــا يظهر للمستثمرين
العرب
م ــدى ح ــرص الـقـيــادة الصينية على والصينيين
ت ـعــزيــز هـ ــذا ال ـج ــان ــب ف ــي عــاقــاتـهــا
بالعالم العربي ،ويؤشر على املساحة
الـتــي يحتلها االقـتـصــاد ك ــاداة ّلينة
و ج ــذاب ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
الصينية .للصني قــدرات استثمارية
هائلة املنطقة باملس الحاجة اليها.
فــوفـقــا الحـصــائـيــات وزارة الـتـجــارة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ارتـ ـفـ ـع ــت االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
االج ـن ـب ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـصــن خ ــال حــوالــي اس ـبــوعــن ،عـقــد فــي "مـجـ ّـمــع
الـعــام  2015بنسبة  ،%14.7لتسجل إده ساندز" في مدينة جبيل مؤتمر
اق ـت ـصــادي ل ــرج ــال أع ـم ــال صينيني،
 118مليار دوالر.
ف ـ ــي  21م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي اع ـل ــن بهدف افتتاح مركز للمناقصات في
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه في لبنان ،ملختلف املشاريع والبضائع
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة إن قـيـمــة الصينية التي ترغب شركات لبنانية
الـ ـ ـق ـ ــروض واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات امل ـع ـل ـنــة أو عربية باستيرادها.
لــدول املنطقة تبلغ حوالي  55مليار الخطوة مهمة خصوصًا انها تقرب
دوالر .وبـ ـحـ ـس ــب شـ ــي ج ـي ـن ـب ـي ـنــغ ،التجار والزبائن من املنتج وتساهم
ق ـ ـ ــررت الـ ـص ــن ت ـخ ـص ـي ــص قـ ــروض في ازالــة اي خطأ او التباس لناحية
خاصة لتشجيع العملية الصناعية ن ــوع ـي ــة ال ـب ـض ــائ ــع ،وه ـ ــي اش ـكــال ـيــة
فــي الـشــرق االوس ــط بقيمة  15مليار
دوالر ،وتقديم قروض تجارية بقيمة
 10مليارات دوالر لدعم التعاون في
م ـجــال ال ـطــاقــة ،و 10م ـل ـيــارات دوالر
على شاكلة قروض ميسرة.

لبنان ...يتكلم الصينية
حتى اآلن ،لم تبد الحكومة اللبنانية
والوزارات املختصة الحماسة الالزمة
أو تـ ـب ــذل ال ـج ـه ــد املـ ـطـ ـل ــوب لـتـلـقــف
االن ــدف ــاع ــة ال ـص ـي ـن ـيــة .ل ـك ــن ال ـق ـطــاع
الـخــاص اللبناني يسعى ،على قدر
استطاعته ،الــى توطيد الـعــاقــة مع
الصينيني وجذبهم الى لبنان .فقبل

المعرض سيتيح
للتجار والزبائن اإلطالع
على نماذج للمنتجات
والبضائع قبل طلبها
واستيرادها

ي ـصــادف ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن مـسـتـخــدمــي
التجارة االلكترونية.

روجيه إده
ي ـف ـض ــل رج ـ ــل االع ـ ـمـ ــال روج ـ ـيـ ــه اده
الـ ـح ــدي ــث ع ــن "م ـ ـعـ ــرض" ب ـ ــدل مــركــز
ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ،ي ـ ـعـ ــرض مـ ــن خ ــال ــه
الصينيون بضائعهم .احد االهــداف
االس ــاس ـي ــة ل ـل ـم ـعــرض ،بـحـســب اده،
هــو الـحـفــاظ عـلــى عنصر الـثـقــة لــدى
الـ ــزبـ ــائـ ــن وت ـج ـن ـي ـب ـه ــم ال ـ ــوق ـ ــوع فــي
مصيدة اعالنات زائفة او بضائع ال
ترق ملا يتوقعون خاصة وانه يصعب
تـحــديــد نــوعـيــة املـنـتــج وج ــودت ــه من
خ ـل ــف الـ ـش ــاش ــة .امل ـ ـعـ ــرض بــال ـتــالــي
سـيـتـيــح لـلـتـجــار وال ــزب ــائ ــن االط ــاع
على نـمــاذج للمنتجات والبضائع،
وم ـعــاي ـن ـت ـهــا ع ــن ك ـث ــب ق ـب ــل طـلـبـهــا
واستيرادها.
يـلـفــت اده ال ــى ان امل ـع ــرض سـيـكــون
دائما" ،وقد عرضنا موقعني القامته
وال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون ي ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون الـ ـخـ ـي ــار
االن ـســب ل ـهــم .اح ــد امل ــواق ــع املقترحة
يقع فــي بـلــدة ادة الجبيلية واملــوقــع
اآلخر يقع على اوتوستراد عمشيت ـ ـ

تقرير

مؤشر  BLOM PMIيرتفع إلى أعلى مستوى في
أظهر مؤشر  ،BLOM PMIالصادر
عن بنك لبنان واملهجر ،تراجعًا في
الحركة التجارية خالل الشهر االول
م ــن ع ــام  ،2016اض ــاف ــة ال ــى تــراجــع
اإلن ـتــاج والـطـلـبـيــات الـجــديــدة التي
سجلت أبطأ معدالت لها منذ تموز
املـ ــاضـ ــي .ف ـي ـمــا ل ـف ــت الـ ــى اس ـت ـق ــرار
فــي م ـعــدالت الـتــوظـيــف فــي شــركــات
القطاع الخاص بعد تراجعها طوال
الربع الرابع من .2015
ويحتسب مؤشر  BLOM PMIعلى
أسـ ـ ــاس م ـت ــوس ــط خ ـم ـســة م ـكــونــات
أســاسـيــة فــي ن ـشــاط ال ـشــركــات هــي:
ال ـط ـل ـب ـيــات ال ـج ــدي ــدة لــدي ـهــا (%30
مـ ــن املـ ـ ــؤشـ ـ ــر) ،ومـ ـسـ ـت ــوى االنـ ـت ــاج

( ،)%25ومستوى التوظيف (،)%20
ومــواعـيــد تسليم املــورديــن (،)%15
ومـ ـخ ــزون امل ـش ـتــريــات ( .)%10كما
يـ ـسـ ـتـ ـن ــد املـ ـ ــؤشـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات
امل ـج ـ ّـم ـع ــة م ــن اإلج ـ ــاب ـ ــات ال ـش ـهــريــة
ُ
على االستبيانات الـتــي تــرســل الى
املسؤولني التنفيذيني فــي أكثر من
 400م ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع ّ ال ـخــاص،
تــم انـتـقــاؤهــا بشكل لتمثل الهيكل
الحقيقي لالقتصاد اللبناني ،بما
في ذلك التصنيع ،الخدمات ،والبيع
بالتجزئة.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ش ـ ـهـ ــد كـ ــانـ ــون
الـثــانــي ارتـفــاع مــؤشــر BLOM PMI
إل ـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ل ـ ــه ف ـ ــي س ـتــة

أشـهــر ،إذ ارتـفــع مــن  47.9نقطة في
كــانــون األول إلــى  49.1نقطة .ورغــم
استمرار ســوء الـظــروف التشغيلية
فــي شــركــات القطاع الـخــاص ،إال أن
املــؤشــر اسـتـقــر عـنــد مـسـتــوى يشير
الى معدل تراجع متواضع ،أبطأ من
املتوسط الذي شهده عام .2015
الى ذلك ،أظهرت الدراسة تراجعات
كل من اإلنتاج وتدفقات األعمال
في ٍ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ،م ـمــا أشـ ــار إل ــى اس ـت ـمــرار
تأثير ان ـعــدام االسـتـقــرار السياسي
وضـ ـع ــف ال ـط ـل ــب فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق عـلــى
األداء الـ ـتـ ـج ــاري .ومـ ــع ذل ـ ــك ،كــانــت
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـت ــراج ــع مـ ـت ــواضـ ـع ــة ،إذ

ّ
مسجل منذ
رغم ان معدل التوسع في النشاط الشرائي كان أسرع معدل
شهر كانون الثاني  2015إال أنه بقي متواضعا

هبطت إلى أضعف مستوى لها منذ
تموز املاضي.
واسـ ـتـ ـق ــرت مـ ـع ــدالت ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص فــي بــدايــة
 ،2016بـعــد تــراجـعـهــا شـهــريــا طــوال

الـ ــربـ ــع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،أش ـ ـ ــارت ب ـيــانــات
كانون الثاني إلى تحسن في النشاط
الشرائي للشركات للمرة األولــى في
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،م ــا س ــاه ــم ف ــي زي ــادة

