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مجتمع وإقتصاد

مصارف

أخبار

المصارف الثالثة األكبر
تربح  3ماليين دوالر يوميًا!

ال ــى «خـطــر ه ــذه االبـنـيــة الـتــي ال تقوم
على أسس صلبة ومهددة باالنهيار»،
مستطردة« :بكرا بيقولو بناء قديم».
تخلص الناشطة نــاديــن بـكــداش بعد
ه ــذه املــداخ ـلــة ال ــى ال ـقــول إن «تـصــرف
املخفر في هذا املجال ،ليس اال خطوة
ل ـت ـن ـف ـيــس ازم ـ ـ ــة ال ـس ـك ــن الـ ـت ــي تـخـنــق
املدينة في ظل غياب قانون يحمي حق
السكن في املدينة».
ّ
يـ ـم ــث ــل م ـ ـش ـ ــروع اس ـ ـتـ ــديـ ــو «اش ـ ـغـ ــال
ّ
عـ ــامـ ــة» ،ب ـح ـســب م ـن ـظــم ـيــه« ،مـ ـب ــادرة
ملناقشة إمكانيات السكن في بيروت،
وف ـه ـم ـهــا ض ـم ــن س ـيــاق ـهــا ال ـتــاري ـخــي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،وب ــالـ ـت ــال ــي «إعـ ـ ـ ــادة
صياغة النقاش حول قوانني اإليجارات
والـسـكــن ،وط ــرح وجـهــات نظر جديدة
انطالقًا من مفهوم الحق في املدينة»،
وإيـجــاد مساحة ملناهضة السياسات
املدينية الحالية القائمة على «طــرد»
السكان خدمة للمضاربات العقارية.
ّ
كما يشكل املـشــروع مـبــادرة الفتة ،في
ظ ــل ن ـظ ــام االي ـ ـجـ ــارات ال ـج ــدي ــد املـثـيــر
للجدل ،وفي ظل غياب قانون وسياسة
اسكانية تحمي حق السكن.

إلــى قضية سياسية مـعــروف إلــى أين
ستوصل .نحن الـيــوم أم ــام مشكلة ،إذ
ً
إن أحـ ـدًا لــم يـقــدم ح ــا لـهــذا املــوضــوع،
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس تـ ــريـ ــد أن تـ ـ ـش ـ ــرب ،وهـ ـن ــاك
أش ـخ ــاص ي ـح ــاول ــون ،ويــدف ـع ـهــم أحــد
ل ـتــوق ـيــف هـ ــذا ال ـع ـمــل ألنـ ــه ي ــوف ــر مئة
مليون متر مكعب من املياه 30 ،مليونًا
منها تذهب ملنطقة جبيل و 70مليونًا
ملنطقة بيروت .فإذا كانت هناك مؤامرة
لتعطيش بيروت واللبنانيني ،فنحن لن
نقبل بها وليسمح لنا املجتمع املدني».
(االخبار)

أعلنت البنوك الثالثة األكـبــر في
لبنان أنها حققت أرباحًا صافية
فــي الـنـصــف األول مــن ه ــذا الـعــام
ب ـق ـي ـمــة  462.54م ـل ـي ــون دوالر،
بزيادة  %5.48عن الفترة نفسها
م ـ ــن ع ـ ـ ــام  .2014وحـ ـقـ ـق ــت ه ــذه
األربـ ــاح رغ ــم امل ــؤون ــات الصافية
ال ـتــي اقتطعتها ال ـب ـنــوك الـثــاثــة
ـرد فـ ــي الـ ـظ ــروف
ت ـح ـس ـبــا ألي ت ـ ـ ـ ٍ
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـت ــي ق ــد تــواج ـه ـهــا،
والتي بلغت  81.03مليون دوالر
ب ــزي ــادة  .%12.82ه ــذا يـعـنــي أن
ال ـب ـنــوك ال ـثــاثــة ،ال ـتــي تستحوذ
ع ـل ــى ن ـص ــف الـ ـنـ ـش ــاط امل ـصــرفــي
ت ـق ــري ـب ــا ،ح ـق ـقــت أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة
ت ـت ـجــاوز  543.57م ـل ـيــون دوالر،
أي ب ـم ـعـ ّـدل  90.59مـلـيــون دوالر
ش ـه ــري ــا ،أو م ــا ي ـف ــوق  3مــايــن
دوالر يوميًا!
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
للنتائج املالية للبنوك اللبنانية
ال ـثــاثــة ال ـك ـبــرى ،الـ ــذي سيصدر
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدد املـ ـقـ ـب ــل م ـ ــن ال ـن ـش ــرة
االقتصادية The Lebanon Brief
الصادرة عن بنك لبنان واملهجر
لــأع ـمــال ،تـظـهــر الـنـتــائــج املــالـيــة
غير املدققة لبنك لبنان واملهجر
وب ـ ـنـ ــك عـ ـ ـ ــوده وب ـ ـنـ ــك ب ـي ـب ـل ــوس،
«استدامة في األربــاح على الرغم
م ـ ــن االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية في لبنان واملنطقة»،
إال أن ه ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــل ي ـع ـت ـبــر أن
«ذل ـ ـ ـ ــك ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االئتمانية الصائبة التي تتبعها
امل ـص ــارف ،وإل ــى زيـ ــادة أربــاحـهــا
ف ـ ــي وحـ ــدات ـ ـهـ ــا ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» .ال
التحليل إلى مصادر
يتطرق هذا
ّ
الربح الفعلية املتمثلة بتوظيف
املصارف في لبنان أكثر من %45
من موجوداتها في ديــون الدولة
الـسـيــاديــة ،بحسب مــا أش ــار إليه
ت ـقــريــر وك ــال ــة «م ــودي ــز» األخ ـي ــر،
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وتـحـقـيــق األربـ ـ ــاح ف ــي ال ــوح ــدات
الخارجية على حساب الوحدات
املحلية.
ّ
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـك ــل ب ـن ــك ب ـم ـف ــرده،
تظهر النتائج ،بحسب التحليل،
تحقيق بنك عــوده أعلى مستوى
لـ ـ ــأربـ ـ ــاح بـ ـل ــغ  202.09م ـل ـي ــون
دوالر ،ب ــزي ــادة  %6.5عــن الـفـتــرة
نفسها من عــام  .2014وجــاء بنك
لبنان واملهجر في املرتبة الثانية
حيث حقق  190.35مليون دوالر،
بزيادة  ،%6.21فيما بلغت أرباح
بنك بيبلوس  70.1مليون دوالر،
بزيادة .%0.8
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد املـ ـ ـقـ ـ ــايـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـن ـس ـب ـي ــة ل ـل ــرب ـح ـي ــة ،كـ ــاملـ ــردود
عـلــى مـتــوســط أمـ ــوال املـســاهـمــن
( )ROAEوامل ــردود على متوسط

أرباح البنوك الثالثة
في النصف األول
 462.54مليون دوالر

امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات ( ،)ROAAوالـ ـت ــي
تـقـيــس اإلن ـتــاج ـيــة ف ــي اسـتـخــدام
رأس املـ ــال واملـ ــوجـ ــودات لتوليد
ّ
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،ف ـقــد حـ ــل ب ـنــك لـبـنــان
وامل ـه ـج ــر ف ــي امل ــرت ـب ــة األول ـ ـ ــى ،إذ
ب ـل ــغ  %14.86 ROAEوROAA
ّ
 .%1.35أم ــا بـنــك ع ــوده ،فـقــد حــل
في املرتبة الثانية ،إذ بلغ ROAE
 %13.8و ،%0.96 ROAAبينما
ّ
بلغ كل من املردود املماثل %7.82
و %0.73عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ل ـب ـنــك
بيبلوس .والـسـبــب الرئيسي في

األداء األفـضــل للربحية النسبية
لبنك لبنان واملهجر هو تحقيقه
أدنــى مستوى لنسبة الكلفة إلى
اإلي ـ ــرادات بلغت  %37.75مقابل
 %53.32و %56.74على التوالي
لبنك عوده وبنك بيبلوس.
وازدادت م ــوج ــودات ب ـنــك ع ــوده
إلى  42.31مليار دوالر في نهاية
ح ــزي ــران  ،2015ب ــزي ــادة %7.76
عن الفترة نفسها من عــام .2014
وارت ـف ـع ــت الـ ـق ــروض إلـ ــى 17.04
م ـل ـي ــار دوالر ،بـ ــزيـ ــادة ،%6.17
بينما ارتفعت حقوق املساهمني
الــى  3.13مـلـيــارات دوالر بــزيــادة
 %14.27نتيجة إصدارات األسهم
ال ـتــي ق ــام ب ـهــا ال ـب ـنــك أخـ ـيـ ـرًا .أمــا
بنك لبنان واملهجر ،فقد وصلت
مـ ــوجـ ــوداتـ ــه إلـ ـ ــى  28.62م ـل ـيــار
دوالر ،بــزيــادة  ،%4.55وازدادت
قروضه إلى  7.02مليارات دوالر،
بـ ــزيـ ــادة  ،%3.89ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
حقوق املساهمني إلى  2.53مليار
دوالر ،بزيادة  .%4.57وبالنسبة
لـ ـبـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس ،فـ ـق ــد وص ـل ــت
موجودات البنك إلى  19.17مليار
دوالر ،ب ــزي ــادة  .%2.89وازدادت
مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض إلـ ـ ـ ــى 4.68
م ـل ـيــارات دوالر ،ب ــزي ــادة ،%1.43
بينما ارتفعت حقوق املساهمني
إلـ ــى  1.62م ـل ـي ــار دوالر ب ــزي ــادة
.%1.59
وبـلـغــت نـسـبــة صــافــي ال ـقــروض
املشكوك بتحصيلها  %0.9لبنك
عوده .ووصلت نسبة كفاية رأس
املــال (حسب معايير بــازل  )3إلى
 ،%17.8ونسبة السيولة األولية
 %67لـبـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر ،كما
ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ت ـغ ـط ـيــة الـ ـق ــروض
املشكوك بتحصيلها باملؤونات
الخاصة واإلجمالية  %113لبنك
بيبلوس.
(األخبار)

مراجعة إلبطال مرسوم إنشاء سد بسري
تقدم املحاميان فــؤاد الحاج وسليمان مالك،
بوكالتهما عن بلدية امليدان  -قضاء جزين،
بمراجعة الــى مجلس ش ــورى الــدولــة إلبطال
املرسوم رقم  2066/2015الرامي الى انشاء
سد بسري وبحيرتها.
وتضمنت املراجعة أسبابًا عدة تبني األخطار
الحقيقية التي ستنتج من املشروع في حال
مباشرة التنفيذ ،مع ما ينعكس ذلك من ضرر
محدق سيطاول سكان القرى املحيطة الواقعة
في قضاءي جزين والشوف .وتناولت أيضًا
أهمية سهل بسري الزراعي وما يتضمنه من
معالم أثــريــة وتــراثـيــة ،عــدا أن موقع املشروع
يــوجــد ضـمــن مـنـطـقــة ف ــوال ــق زلــزال ـيــة أهمها
فالق روم-عـ ــازور املــدمــر غير الخامد والــذي
يتحرك باستمرار .وتناولت املراجعة العيوب
التي رافقت إصدار املرسوم ،وال سيما لجهة
االلتفاف على قرار عدم املوافقة على املشروع
الــذي صدر عن املستدعية بلدية امليدان بعد
ع ــرض الـقـضـيــة عـلـيـهــا م ــن مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـمــار ،والـتــي جميعها تثبت عــدم وجــود
أي منفعة عامة من هذا املشروع ،وخصوصًا
في ظل توافر الكثير من الطرق البديلة التي
هي بأقل كلفة مالية ال تتطلب ترتيب املزيد
من الديون على اللبنانيني ،وبأقل ضرر على
الـسـكــان والـبـيـئــة ،وبــالـتــالــي تستطيع توفير
الـحــاجــة إل ــى امل ـيــاه إن ك ــان ه ـنــاك أي حاجة
حقيقية لها.
كهرباء لبنان تعزل
خطي كسارة ــ دير نبوح
انـقـطــع أم ــس الـتـيــار الـكـهــربــائــي عــن مناطق:
الـلـبــوة ،الـهــرمــل ،عنجر ،جــب جـنــن ،القبيات
وب ـيــت مـ ــات ،م ــن ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة صـبــاحــا
حتى الساعة الرابعة بعد الظهر ،وستنقطع
الكهرباء مجددًا عن هذه املناطق خالل األيام
الثالثة املقبلة نتيجة عزل خطي كسارة ـ دير
نبوح  220و 66ك.ف ،.وذلــك من أجــل أعمال
صيانة طارئة بعد تعرض عــوازل أحد أبراج
خــط ال ـ  220ك.ف .لطلقات نــاريــة مــن سالح
صـيــد ،مــا ألـحــق ض ــررًا كبيرًا بـهــذه الـعــوازل
وأدى الــى انقطاع الـخــط ،وتاليًا الــى انفصال
مـجـمــوعــات اإلن ـت ــاج عــن الـشـبـكــة ي ــوم األحــد
الفائت ،وفق ما جاء في بيان املؤسسة.
وزارة الصحة تقفل مستشفى يونيفرسال

رامح حمية

تقرير

هيئة التنسيق تتحرك في تشرين األول
فاتن الحاج
النصف األول من تشرين األول هو
املوعد الذي قطعته هيئة التنسيق
ال ـن ـق ــاب ـي ــة لـ ـب ــدء ت ـح ــرك ـه ــا ل ـل ـعــام
الدراسي املقبل ،الذي «لن يمر كما
الـعــام املـنـصــرم» ،بحسب مــا قالت
ف ــي م ــؤت ـم ــره ــا ال ـص ـح ــاف ــي أم ــس.
فــالـهـيـئــة رب ـط ــت ال ـت ـح ــرك ب ـبــدايــة
العقد التشريعي ال ـعــادي ملجلس
ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ـ ــذي دع ـ ـتـ ــه إلـ ـ ــى إقـ ـ ــرار
سلسلة الرتب والرواتب بما ّ
يؤمن
حقوق جميع القطاعات .يعني ذلك
أنها ستمرر أعـمــال التسجيل في
املـ ــدارس الــرسـمـيــة بــالـحــد األدن ــى.
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،سـيـعـقــد أع ـضــاء
الروابط والنقابات املكونة للهيئة
الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــات ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة وم ـج ــال ــس
املـ ـن ــدوب ــن ،م ــع ب ــداي ــة أي ـ ـلـ ــول .لم
تـقــرر هيئة التنسيق بـعــد أشـكــال
التحرك املقبل التي ستتوافق ّمع
تعاطي السلطة السياسية ،إال أنه
يبدو الفتًا أن يستمر رهانها ،في
الـعــودة إلــى الـشــارع ،على التأييد
ال ـش ـع ـبــي الـ ــواسـ ــع الـ ـ ــذي حـصـلــت
ع ـل ـيــه ف ــي ب ــداي ــة ح ـ ــراك الـسـلـسـلــة
مـنــذ  4س ـن ــوات .فــي انـتـظــار ذلــك،
تستعد الهيئة لعقد مؤتمر وطني
نـقــابــي ي ــوم  19ال ـج ــاري فــي قصر
ّ
األونيسكو للتباحث في ُ
سبل حل

ّ
والحياتية.
املعضالت االجتماعية
امل ـف ــارق ــة أن ـه ــا دعـ ــت ع ـبــر اإلعـ ــام
ال ـه ـي ـئ ــات الـ ـت ــي تـ ـن ــوي الـتـنـسـيــق
م ـع ـه ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر،
وم ـن ـه ــا ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
ّ
والشعبية واالجتماعية
والنقابية
ّ
ّ
والـبـلـ ّ
ـديــة والـشـبــابــيــة والـنـســائــيــة
ّ
ّ
وال ـع ـم ــال ــي ــة وال ـط ــال ـب ــي ــة وخ ـب ــراء
االقتصاد والبيئة ورجال القانون،
إضافة الــى أعضاء مكونات هيئة
ّ
ال ـتـن ـس ـيــق ال ـن ـقــابـ ّـيــة م ــن مـعــلـمــن
ّ
ّ
إداري ـ ـ ـ ـ ــن
وأسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة وم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن
ومـتـقــاعــديــن ومـتـعــاقــديــن وأج ــراء
وم ـي ــاوم ــن وع ــام ـل ــن بــال ـفــاتــورة.
ب ـ ـعـ ــض م ـ ــن ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ط ــال ــب
ب ــإش ــراك رئـيــس االت ـح ــاد العمالي
الـعــام غسان غصن ،رئيس اتحاد
غـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة فــي
بيروت وجبل لبنان محمد شقير
ورئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـيــة تـ ـج ــار ب ـي ــروت
ن ـق ــوال ال ـش ـم ــاس ف ــي امل ــؤت ـم ــر ،إال
ّ
أن ه ــذا ال ـطــرح الق ــى اعـتــراضــا من
ّ
أك ـثــر م ــن مـ ـك ــون .إل ــى ذلـ ــك ،تـنــوي
الـهـيـئــة لـقــاء ات ـحــاد نـقــابــات املهن
ال ـ ـحـ ــرة هـ ــذيـ ــن الـ ـي ــوم ــن ل ـل ـغــايــة
نفسها .رئيس نقابة املعلمني في
امل ــدارس الخاصة نعمه محفوض
دع ــا إل ــى انـتـظــام عـمــل املــؤسـســات
الــدسـتـ ّ
ـوريــة (رئــاســة الجمهورية،
املجلس النيابي ومجلس الوزراء)

وف ــك أس ــره ــا بــذري ـعــة ع ــدم تــوافــق
امل ـ ـصـ ــالـ ــح بـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـط ـب ـق ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة .ال ـت ـش ــري ــع ،ك ـمــا ق ــال،
ّ
ـروري ول ــوال ذلــك ملــا كــان هناك
ضـ
مـبـ ّـرر لــوجــود السلطة التشريعية
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وكــل
ت ـشــريــع ي ـت ـع ـلــق ب ـق ـضــايــا ال ـنــاس
والبلد هو ض ــرورة ،مؤكدًا أهمية
إق ــرار مشاريع الـقــوانــن الحياتية
للمواطنني وفــي ّ
مقدمها مشروع
ً
الـسـلـسـلــة م ـع ـ ّـدال وف ــق اق ـتــراحــات
ّ
ّ
هيئة التنسيق النقابية ،بما يؤمن
العدالة واملـســاواة ويضمن حقوق
جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات الــوظ ـي ـف ـيــة من
َ
دون استثناء بإعطاء من ّلم ُيعط
ّ
 ،121%وال ّ
سيما أن التضخم على
مدار السنوات األربع املاضية أخذ
 %27من قيمة السلسلة املطروحة.
محفوض طالب بإجراء انتخابات
نيابية جديدة كمخرج ديموقراطي
من األزمة الوطنية الشاملة .وشدد،
في موضوع النفايات ،على اتباع
أقصى الشفافية في إدارة هذا امللف
وم ـح ــاس ـب ــة امل ـق ـص ــري ــن ق ـضــائ ـيــا،
وت ـ ـح ـ ــري ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
املـسـتـقــل م ــن سـيـطــرة السياسيني
ع ـلــى م ـق ـ ّـدرات ــه ودفـ ــع مـسـتـحـقــاتــه
ً
ّ
أوال ب ـ ّ
ّ
البلديات
ـأول ،حتى تتمكن
مــن تأمني النظافة العامة والقيام
بدورها اإلنمائي.

أصــدرت وزارة الصحة العامة قــرارًا «بإقفال
مستشفى يونيفرسال ـ رأس بعلبك مؤقتًا،
ل ـح ــن ت ـح ـس ــن وضـ ـع ــه وت ـ ــواف ـ ــر الـ ـش ــروط
الصحية العامة فيه ،على أن يتوقف إصــدار
ب ـط ــاق ــات االس ـت ـش ـف ــاء إل ـ ـيـ ــه» .ال ـ ـقـ ــرار حـمــل
رقــم  1 /1497وصــدر بتاريخ  2آب الجاري
«بعد الكشف على املستشفى» ،إذ تبني أنه
«مخالف للشروط الصحية».
عــائ ـلــة املـ ـع ــاون ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي حنا
بشراوي ( 51عامًا) ،الذي توفي نهاية شهر
حزيران الفائت ،كانت قد أثارت شبهة وجود
«خ ـطــأ ط ـبــي» فــي وف ــات ــه ،واع ـت ـبــرت أن قــرار
إيقاف مستشفى يونيفرسال ـ رأس بعلبك
على عالقة بقضية وفاة ابنهم حنا.
م ـخ ـتــار ب ـل ــدة الـ ـق ــاع م ـخــايــل ب ـ ـشـ ــراوي ،ابــن
عــم املـتــوفــى ،ق ــال فــي ات ـصــال مــع «األخ ـبــار»
إن زي ــارات قــامــت بها وزارة الصحة العامة
ملـسـتـشـفــى ي ــون ـي ـف ــرس ــال خـ ــال األس ــاب ـي ــع
املاضية ،بـنـ ًـاء على طلب وزيــر الصحة وائــل
أبو فاعور ،ونقابة األطباء ،وبعد تحرك العائلة
«الحثيث» في قضية ابنها.
توقف خطوط الهاتف في صيدا
تــوقـفــت أم ــس ف ــي ص ـيــدا ع ـش ــرات الـخـطــوط
الهاتفية بسبب أعمال تأهيل البنى التحتية
ف ــي ال ـس ــوق ال ـت ـج ــاري ب ــواس ـط ــة ج ــراف ــة ،ما
أدى ال ـ ــى ض ـ ــرب ع ـ ــدد م ــن ك ــواب ــل ال ـهــاتــف
وان ـق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ع ــن ع ـش ــرات املـكــاتــب
الـتـجــاريــة وامل ـحــال واملــؤس ـســات ،األم ــر الــذي
دفع أصحابها إلى رفع شكاوى الى الجهات
املعنية من أجل إصالح األعطال ورفع الضرر
عنها ،على أن تبدأ الفرق الفنية بالكشف على
األعطال والعمل على إصالحها.

