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متابعة

التوزع الجغرافي للودائع المصرفية
2014
2015

التركز المصرفي كما في نهاية العام ( 2014بالنسب المئوية)
المجموعات المصرفية الخمسة األولى
المجموعات المصرفية العشرة األولى
المجموعات المصرفية العشرون األولى
المجموعات المصرفية الثالثون األولى
مجموع المصارف
ّ
حيث تتركز مجمل التسليفات.
أمـ ـ ــا حـ ـ ّـصـ ــة ال ـ ـق ـ ــروض مـ ـق ــاب ــل ره ــن
ع ـق ــاري ،فـقــد بـلـغــت  ،%35.1وحـ ّـصــة
الـقــروض بكفاالت شخصية ،%18.3
وح ـ ّـص ــة الـ ـق ــروض م ـقــابــل ضـمــانــات
ن ـقــديــة أو م ـصــرف ـيــة ب ـل ـغــت ،%12.4
فـيـمــا بـلـغــت حـ ّـصــة ال ـق ــروض مقابل
ض ـم ــان ــات أخـ ـ ــرى  %4.1والـ ـق ــروض
مقابل قيم مالية .%2
وت ـش ـي ــر ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف إلـ ــى أن
م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى الـتـسـلـيـفــات
ً
الـجــديــدة أو امل ـجـ ّـددة ارتفعت قليال.
م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ع ـلــى
ال ـ ــدوالر ارت ـف ــع إل ــى  %7.08ف ــي عــام
 2015مـقــارنــة مــع  %6.95فــي السنة
الـســابـقــة ،فــي مـ ــوازاة ارت ـفــاع مماثل

إجمالي املوجودات
56.8
82.5
94.1
98.3
100.0

مل ـعــدالت ال ـفــائــدة الــدائ ـنــة (ال ــودائ ــع)
عـلــى ال ـ ـ ــدوالر .أم ــا م ـع ــدالت ال ـفــائــدة
املــدي ـنــة ع ـلــى ال ـل ـي ــرة ،ف ـقــد تــراجـعــت
أيضًا من  %7.27إلى .%7.09
ّ
وفـيـمــا تـشـهــد ال ــودائ ــع ت ــرك ـزًا عــالـيــا
أيضًا في بيروت وجبل لبنان بنسبة
 %68.9و %13.9على التوالي ،ال تبدو
توظيفات املـصــارف فــي حــال أفضل،
رغــم أن امل ـصــارف ق ـ ّـررت ال ـعــزوف عن
زيــادة ّ
حصتها في الدين الـعــام .قلق
ّ
املصارف ناجم عن التركز الكبير في
ّ
الدين السيادي وما يرتبه من مخاطر
مرتفعة على ميزانياتها .ففي نهاية
 2015بلغت قيمة محفظة توظيفات
املصارف في الدين العام ما قيمته 57
ألف مليار ليرة ،وهي تحمل شهادات

لودائع
57.8
82.8
95.2
99.2
100.0

التسليفات
57.3
81.0
94.5
98.9
100.0

إي ــداع مـقـ ّـومــة بالليرة بقيمة 34697
مليار لـيــرة وش ـهــادات إي ــداع ّ
مقومة
بالدوالر قيمتها  9.1مليارات دوالر.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـخ ــاط ــر ّال ـس ـيــاديــة
ّ
وت ــرك ــز ال ـتــوظ ـي ـفــات ،تـمــثــل املشكلة
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي األرب ـ ـ ـ ــاح امل ـصــرف ـيــة
ال ـنــات ـجــة ب ـجــزء م ـهــم مـنـهــا ع ــن هــذا
الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــات .ي ـض ــاف
إل ــى ذل ــك م ـخــاطــر ال ــدي ــون املـشـكــوك
بتحصيلها الـتــي زادت مــن %3.59
في نهاية  2014إلى  %3.64في نهاية
 ،2015إال أنــه يتوقع أن ترتفع هذه
الـنـسـبــة ف ــي ع ــام  2016ل ـتــزيــد على
 %4بـسـبــب ع ــام ــات ال ـض ـعــف الـتــي
بـ ــدأت تـظـهــر ف ــي مـخـتـلــف األنـشـطــة
االقتصادية.

من يتالعب بمياومي الكهرباء؟
فاتن الحاج
انـقـســم مـيــاومــو مــؤسـســة كـهــربــاء لبنان
ح ــول امل ــوق ــف م ــن تـمــديــد ع ـقــود شــركــات
مقدمي خدمات التوزيع  4أشهر إضافية.
فقد علقت لجنة املتابعة جميع تحركاتها
االع ـت ــراض ـي ــة امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ  20ت ـمــوز،
مبررة القرار بالرهان على أن تكون املهلة
املمددة للشركات فترة ّ
تمهد إلنهاء هذا
امل ـلــف وتـثـبـيــت جـمـيــع امل ـيــاومــن ووق ــف
الهدر في املؤسسة ومعالجة مشكالتها.
وأعلنت أنها لن ترضى باملساس بحقوق
املـيــاومــن ،مــا يقتضي اعتبار اإلن ــذارات
التي سبق أن وجهتها الشركات للعمال
ملغاة وال قيمة قانونية لها.

علقت لجنة
المتابعة جميع
تحركاتها االعتراضية

في املقابل ،خرق مياومون قرار لجنتهم،
رافضني إعادة فتح الصناديق في صالة
الزبائن فــي املبنى الرئيسي وفــي دوائــر
البقاع الثماني ودائ ــرة حاصبيا ،مــا لم
ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى ت ـع ـهــد م ــن امل ــدي ــر ال ـعــام
للمؤسسة يبدي حسن نية حيال تثبيت
ج ـم ـيــع ال ـن ــاج ـح ــن ف ــي م ـ ـبـ ــاراة مـجـلــس
ال ـخــدمــة امل ــدن ـي ــة ،وس ــط «االنـ ـق ــاب على
االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أن ـهــى إض ــراب
.»2014
هــذا املــوقــف االعـتــراضــي استدعى إجــراء
م ــن إدارة املــؤس ـســة أمـهـلــت فـيــه الـعـمــال
حـ ـت ــى ص ـ ـبـ ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء «ل ـف ـتــح
ال ـص ـن ــادي ــق ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة االدعـ ـ ـ ــاء ل ــدى
ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـتــص ع ـلــى ك ــل م ــن يـظـهــره
التحقيق بـجــرم اإلق ـفــال ،وتطبيق املــادة
 8.4من الشروط العامة للعقد املوقع مع
الشركات ،التي ّ
تخول املؤسسة استبدال
أي مستخدم لديها أو االستغناء عنه اذا
أخل بواجباته الوظيفية».
قــرار تعليق اإلض ــراب بــرره رئيس لجنة
املـ ـي ــاوم ــن ل ـب ـن ــان مـ ـخ ــول بـ ـ ــأن أس ـب ــاب
الـتـحــرك انـتـفــت بـعــدمــا تــراجـعــت شركتا
 NEUCو KVAع ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات ال ـت ــي

وجهتاها للعمال واملــوظـفــن ،فيما بات
ملف تثبيت الناجحني في الفئة الرابعة
يسير عـلــى الـسـكــة الصحيحة ،وإن كــان
يـحـتــاج إل ــى مـتــابـعــة حثيثة مــن اللجنة
«ألنـ ـن ــا ل ــن ن ــرض ــى ب ــاالك ـت ـف ــاء بـتـثـبـيــت
 897م ـيــاومــا ،ونـحــن نـعـلــم أن الـحــاجــات
والـشــواغــر أكبر بكثير» .مــاذا عــن مطلب
التعيني في مالك املؤسسة كأجير مؤقت،
هــل تراجعتم عنه؟ ألــم تعد مـبــاراة فخًا؟
يـجـيــب« :ال نـحــن مــع إج ــراء امل ـب ــاراة بكل
مــراحـلـهــا والـتـثـبـيــت الـنــاجـحــن بحسب
الشواغر».
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــررات ل ـ ـ ــم تـ ـقـ ـن ــع امل ـ ـيـ ـّـاومـ ــن
املعترضني ،إذ أكــد ربـيــع كــركــي أنـنــا «لم
نـنـفــذ إض ــراب ــا ل ـي ـمــدد ل ـش ــرك ــات مـقــدمــي
الخدمات بل لحل مشكلة املياومني» .وقال:
«شبعنا وعودًا ولم يعد أحد يصدق أن 4
أشهر ستحل أزمــة لــم تحلها  4سنوات.
بــدنــا ش ــي بــايــدنــا يــؤكــد اس ـت ـمــرارنــا في
املــؤس ـســة ،وال ي ـبــدو أن اإلدارة ف ــي هــذا
الوارد ،بل هي تتجه لوضع «الكلبشات»
فــي أيــديـنــا ،لــذا نقول إننا لــن نذهب إلى
السجن وحدنا ،بل يجب محاكمة كل من
يثبت تورطه في هدر املال العام للدولة».
مــن جـهـتــه ،رف ــض م ـســؤول امل ـيــاومــن في
البقاع علي الحاج يوسف ما سماه «قرار
االس ـت ـس ــام الـ ــذي دف ــع الـلـجـنــة إل ــى بيع
نفسها للسياسيني والــرضــوخ للتجاذب
ب ــن ال ـج ـه ـتــن امل ـت ـن ــازع ـت ــن ع ـل ــى ق ـطــاع
ال ـك ـهــربــاء (ح ــرك ــة أم ــل وال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر) ،ض ــارب ــة عـ ــرض ال ـح ــائ ــط رغ ـبــات
معظم املياومني في التصعيد للحصول
ع ـل ــى ح ـقــوق ـهــم وديـ ـم ــوم ــة ع ـم ـل ـهــم ،لـكــن
مـنــدوبــي الـب ـقــاع عـ ــادوا وأص ـ ــدروا بيانًا
ثــانـيــا يــؤكــد أنـهــم سـيـكــونــون إيـجــابـيــن،
إذا أصـ ــدرت شــركــة  KVAمــذكــرة موقعة
ومختومة من مدير الشركة تثبت التراجع
عن إنذارات فسخ العقود.
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،ت ـع ـق ــد ن ـق ــاب ــة ال ـع ـم ــال
وامل ـس ـت ـخــدمــن مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا ال ـيــوم
تعلن فيه موقفها من التمديد .وعما إذا
كانت النقابة تتوجه إلــى التصعيد ،قال
رئـيـسـهــا شــربــل ص ــال ــح« :ال أسـتـطـيــع أن
أف ـصــح ع ــن ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي سـنـتـخــذهــا،
لـكــن أسـ ــأل مـ ــاذا سـتـفـعــل الـنـقــابــة م ــا دام
الـقــرار قــد ضــرب عــرض الحائط ب ــآراء كل
الجهات التي رفضت التمديد ،وال سيما
االستشاري القديم واملستشار القانوني
لـلـمــؤسـســة وديـ ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة وت ـقــاريــر
ال ـت ـف ـت ـيــش امل ـ ــرك ـ ــزي؟ هـ ــل ت ـط ـل ـب ــون مـنــا
تخريب القطاع؟».

قطاع خاص
طرحها لنيسان باترول .V6
ّ
وجــرى تصميم واختبار سيارة نيسان "باترول  "V6ذات محرك 4
ليترات في املنطقة ملواكبة مختلف أنواع التضاريس وظروف القيادة
ودرجـ ــات ال ـح ــرارة ،وض ـمــان مـسـتــويــات الـقـيــادة املـمـيــزة نفسها في
الشوارع املعبدة وعلى الطرقات الوعرة.
وأعلنت "نيسان" ّان سيارة "باترول  "V6ستتوافر بسبع نسخ بما
فيها فئة "بالتينيوم" الشهيرة .وتراوح أسعار السيارة بني  47,500و
 69,500دوالر في دول مجلس التعاون الخليجي ،علمًا أنه ُ
سيكشف
عن األسعار محليًا في كل بلد من قبل موزعي "نيسان" املعتمدين.

«نيسان» تطلق سيارة «باترول
 »2017للمرة األولى عالميًا في
الشرق األوسط
أعلنت شركة "نيسان" إطالق سيارة "باترول  "2017الجديدة بمحرك
ذي  6أسطوانات على شكل حرف  Vللمرة األولــى عامليًا في منطقة
الشرق األوسط .وتمثـل السيارة الجديدة إضـافة ّقيمة لسلسلة طرازات
"باترول" ،وهي توفر مستويات الفخامة املعهودة نفسها في "باترول
 "V8لقاعدة واسعة من عمالء الشركة في السوق.
ونـجـحــت "نـيـســان" فــي زي ــادة حـجــم أعـمــالـهــا مــن س ـيــارات "بــاتــرول"
بمقدار  4أضعاف في الفترة املمتدة من عام  2011إلى  ،2015وهي
تتوقع زيادة حجم أعمالها بنسبة  %20في العامني املقبلني من خالل

« :»eROTتقنية جديدة لتوفير
الوقود وزيادة الراحة

تــؤدي نظم استعادة الطاقة دورا متزايد األهمية في مستقبل النقل،
بما فــي ذلــك أنظمة تعليق املــركـبــات .لذلك تعمل "أودي" على تطوير
نموذج مبتكر أطلقت عليه اسم " ،"eROTوهو نظام مخمدات دوارة
كهروميكانيكية سيستبدل الصمامات الهيدروليكية املستخدمة
اليوم لتحقيق راحة قيادة أعلى .يشرح ستيفان كنيرخ ،عضو مجلس
اإلدارة للتنمية الفنية ،املبدأ الكامن وراء ّ eROT
بأن "كل حفرة ،وكل
عثرة ،وكل منحنى على الطريق يحرض الطاقة الحركية في السيارة.
وتقوم املخمدات التقليدية بامتصاص هــذه الطاقة ،ومــن ثم فقدانها
على هيئة حــرارة .أمــا نظام امتصاص الصدمات الكهروميكانيكية
الجديد مع النظام الكهربائي  48فولتا ،فيستفيد من تلك الطاقة ،ليقدم
الينا ولعمالئنا إمكانات جديدة تماما في ضبط نظام التعليق".
يستجيب ن ـظــام  eROTبـســرعــة وبــأقــل ق ــدر مــن ال ـق ـصــور الــذاتــي.

وباعتباره نظام تعليق بتحكم نشط ،فإنه يتكيف على نحو مثالي
مع عقبات سطح الطريق وأسلوب قيادة السائق .ويتيح نظام eROT
وظـيـفــة ثــانـيــة إل ــى جــانــب الـبــرمـجــة الـكــامـلــة لخصائص الـتـخـمـيــد ،اذ
بإمكانه تحويل الطاقة الحركية خالل الضغط واالرتداد إلى كهرباء.
وأظهرت نتائج االختبارات األولية لتكنولوجيا  eROTمستقبال واعدا،
وبالتالي من املتوقع استخدامها في طرازات اإلنتاج العام من "أودي".
ومن الشروط األساسية لدمجها وجود النظام الكهربائي  48فولتا،
وهــو العنصر األســاســي فــي استراتيجية "أودي" للنقل الكهربائي.
وفي النسخة املقبلة املقررة لعام  ،2017سيعمل نظام  48فولتًا بمثابة
النظام الكهربائي الرئيسي في أحد نماذج "أودي" الجديدة لتغذية نظام
قيادة هجني عالي األداء ،إلتاحة وفورات محتملة للوقود تصل إلى 0.7
لتر لكل  100كيلومتر.

