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PRIVATE SECTOR

مال

المصارف االستثمارية في لبنان ...ال تحتاج إلى هوليوود
ّ
لعل المرة الوحيدة التي تحولت فيها الصيرفة االستثمارية اللبنانية إلى حديث البلد كانت
حين ارتبط اسم أحد العبيها األساسيين بمشروع فيلم أميركي من بطولة دينزل واشنطن.
فهل تحتاج هذه المؤسسات المالية إلى هوليوود أو ما يوازيها من تأثير لكي تحقق
كاف الستدامتها؟
إمكاناتها ،أم أن عملها في الكواليس ٍ

حسن شقراني
مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا رصـ ـ ـ ــد ب ـص ـمــة
امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـقـ ـط ــاع امل ــال ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .تـعـيــش
ّ
ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ف ــي ظ ــل أخــوات ـهــا
ُ
الكبريات ،املصارف التجارية التي
ُ
ّ
تعد أحــد أركــان النظام االقتصادي
السياسي القائم.
ُ
تـ ـظـ ـه ــر امل ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
بـ ـي ــان ــات ع ـ ــام  ،2014أن امل ـي ــزان ـي ــة
امل ـج ـم ـع ــة ل ـل ـب ـن ــوك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
والبالغة  4.1مليارات دوالر بالكاد
ُ
تعادل  %2.5من األصــول اإلجمالية
لـلـمـصــارف ال ـت ـجــاريــة .ه ــذا املــؤشــر
لـيــس حــاسـمــا لـلـمـقــارنــة ،ن ـظ ـرًا إلــى
الـفــوارق الهائلة القائمة بني هاتني
املجموعتني ،غير أنــه مهم للولوج
فــي أداء هــذه املـصــارف ودوره ــا في
التركيبة اللبنانية.

روح المغامرة
ي ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان  16مـ ـص ــرف ــا
اسـتـثـمــاريــا ،منها مــن لــه ام ـتــدادات
جغرافية تصل إلــى آسيا الوسطى
وإل ــى أفــريـقـيــا الـغــربـيــة ،وحـتــى إلــى
البلدان األوروبية القريبة .ولكن على
الــرغــم مــن روح املـغــامــرة واملخاطرة
ال ـتــي ُي ـف ـتــرض أن تـتـمـتــع ب ـهــا هــذه
الكيانات نظرًا إلى طبيعة نشاطها،
ّ
إال أن قرابة نصف ميزانيتها عبارة
ع ــن أصـ ــول مــوظ ـفــة ل ــدى امل ـص ــارف
ال ـت ـجــاريــة فـيـمــا  %35م ــن األص ــول
عبارة عن قــروض للقطاع الخاص،
ل ـت ـب ـقــى ح ـ ّـص ــة تـ ـف ــوق ب ـق ـل ـيــل %10
عبارة عن استثمار ال ّ
بد منه طبعًا
في سندات الخزينة اللبنانية.
في الواقع تقتصر سمعة املصارف
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ع ـلــى
ارت ـ ـبـ ــاط ـ ـهـ ــا الـ ـلـ ـصـ ـي ــق ب ــاملـ ـص ــارف
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،إن كـ ـ ــان عـبــر
املـ ـش ــاري ــع أو ع ـب ــر الـ ـه ــوي ــة .فـعـلــى
ُ
الئحة هذه املصارف ،تمكن مالحظة
أن ع ـ ـشـ ــرة ب ـ ـنـ ــوك ب ــالـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى،
هـ ــي ف ـع ـل ـيــا الـ ـ ـ ـ ــذراع االس ـت ـث ـم ــاري ــة
للمؤسسات التجارية األم.
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــه املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
ً
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ـع ــا ه ــو ن ـشــاطــات
ُيـ ـمـ ـك ــن بـ ـك ــل بـ ـس ــاط ــة اخ ـت ـص ــاره ــا
ف ــي فـ ــروع ف ــي املـ ـص ــارف الـتـجــاريــة
الـ ـعـ ـم ــاق ــة .ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــاط ــات هــي
فعليًا ،تــرتـيــب إصـ ــدارات الـسـنــدات،
أو الـ ـط ــروح ــات األولـ ـي ــة ( )IPOفي
الـ ـ ـس ـ ــوق املـ ــال ـ ـيـ ــة (وه ـ ـ ـ ــي م ـ ــن أن ـ ــدر
الـ ـ ـح ـ ــوادث امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ُي ـم ـك ــن أن
يشهدها الـعــالــم!) ،تجهيز صفقات
االندماج االستحواذ ...أي باختصار
كــل مــا لــه عــاقــة ب ــاإلدارة املــالـيــة في
عــالــم األع ـم ــال .ون ـظ ـرًا لحجم لبنان
ومـحــدوديــة الـخـيــارات املتاحة فيه،
ف ــإن ن ـشــاط ه ــذه امل ـص ــارف يـتـحــول
إلـ ـ ــى سـ ـمـ ـس ــرة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــات عــن
ص ـف ـق ــة إص ـ ـ ـ ــدار يـ ــوروبـ ــونـ ــد – أي
س ـنــدات الــديــن بــالـعـمــات األجنبية
التي تصدرها الــدولــة لــاقـتــراض –
أو إلــى عــامــل مـسـ ّـرع وتطميني في
املشاريع العقارية الدسمة.
ص ـح ـي ــح أن ه ـ ــذا الـ ـنـ ـش ــاط يـنـضــح
بــالــرتــابــة  -والـتــي تفرضها طبيعة
الـ ـنـ ـظ ــام امل ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي – غـيــر
أن ف ــرص ــا إقـلـيـمـيــة ك ـث ـيــرة مـتــاحــة،
وتـجــارب سابقة قد تؤمن األرضية
الالزمة لالنطالق نحو مجاالت أكثر
حماسة.

المصارف االستثمارية مجال لالزدهار المحلي ال التوسع العالمي

تمويل أفالم

ب ــداي ــة ال ُي ـم ـكــن امل ـ ــرور ع ـلــى نـشــاط
البنوك االستثمارية اللبنانية ،في
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة مــن دون
اإلش ـ ــارة إل ــى اح ــدى أه ــم امل ـغــامــرات
التي خاضها مصرف FFA Private
 Bankعندما ّ
قرر تمويل فيلم 2Guns
وه ــو إن ـتــاج هــول ـيــوودي بقيمة 80
م ـل ـيــون دوالر ومـ ــن ب ـطــولــة دي ـنــزل
واشـ ـنـ ـط ــن ومـ ـ ـ ــارك وول ـ ـ ـبـ ـ ــرغ .حـقــق
وإن خــاطـفــا،
ه ــذا الـفـيـلــم ا ّن ـك ـشــا ّفــاّ ،
وربما مت وجوده
للمصرف املمول
كمستثمر لبناني غير اعتيادي في
عالم السينما ،بعدما كان قد ساهم
ف ــي ت ـمــويــل فـيـلــم "ال ـن ـب ــي" املـقـتـبــس
عن كتاب األديــب والشاعر اللبناني
جبران خليل جـبــران .قد تكون هذه
املـ ـغ ــام ــرة مــرح ـل ـيــة أم ـن ـت ـهــا ق ـن ــوات
م ـع ـي ـنــة م ــن الـ ـع ــاق ــات امل ـح ـظــوظــة.
ول ـكــن ه ــذا يـعـنــي ف ــي ال ــوق ــت نفسه
أن هذا النوع من املشاريع ُيمكن أن
يتكرر وليس بــالـضــرورة فــي مجال
الفن السابع بل في مختلف مجاالت
ّ
الفن األخرى.
ول ـك ــن ق ـبــل ن ـقــل ال ـتــرك ـيــز ك ـل ـيــا إلــى
لوس أنجليس ،حيث االستديوهات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاقـ ـ ــة ،أو إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــم
األوروبية الراقية في مجال اإلنتاج
ٌ
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ه ـن ــاك مـ ـج ــال حـيــوي
لالزدهار في املحيط؛ والحديث هنا
طبعًا هو عن بلدان مجلس التعاون
الخليجي.

مغاالة

ال ُيـ ـمـ ـك ــن املـ ـ ـغ ـ ــاالة عـ ـل ــى املـ ـص ــارف
االستثمارية في مقاربة هذه الفرص
البديهية .ولـكــن يـبــدو أن املـصــارف
ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ّ
ردة خ ــال
األزمة املالية – ُالتي خلقتها وغرقت
فيها ومــن ثـ ّـم أن ـقــذت منها – تعود
ّ
بقوة إلى الخليج وتلعب دورًا ُيمكن
ب ـكــل س ـهــولــة أن ت ـح ـجــزه امل ـص ــارف
االستثمارية اللبنانية.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ُأعـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه شـ ــركـ ــة
ّ
 ،Freeman & Coونـشــر أخـيـرًا ،فــإن
ال ــرس ــوم ال ـتــي تـقــاضـتـهــا امل ـصــارف

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة – أو الـ ـت ــي ت ــول ــدت
ع ــن نـ ـش ــاط ــات ت ــرت ـب ــط بــال ـص ـيــرفــة
االسـتـثـمــاريــة – فــي مـنـطـقــة الـشــرق
ً
األوس ـ ــط ش ـهــدت ن ـم ـوًا ه ــائ ــا ،فــاق
 ،%100لتبلغ  1.1مـلـيــار دوالر ،ما
يعكس عودة النمو إلى قطاع إدارة

على الرغم من أن البالد تتمتع
بنظام مالي متكتم نسبيًا إال أن ال
مصرفًا استثماريًا لبنانيًا ّ
تحول إلى ماركة
عالمية ،أو حتى على الصعيد اإلقليمي
تمويل الـشــركــات ،إص ــدار السندات
وتــرت ـيــب ط ــرح األسـ ـه ــم .وي ـب ــدو أن
املـ ـ ـص ـ ــارف األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة،

بحسب الشركة نفسها ،تعود ّ
بقوة
إلــى املنطقة على حـســاب املـصــارف
االستثمارية املحلية التي تراجعت
حصتها مــن ال ــرس ــوم امل ــذك ــورة من
 %26و %34خ ـ ــال عـ ــامـ ــي 2013
و 2013إلـ ــى  %19ف ـق ــط ف ــي ال ـع ــام
املاضي.
ُيشار هنا إلى أن انسحاب املصارف
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـغــرب ـيــة م ــن ال ـســوق
العربية خــال األزم ــة املــالـيــة ،أفسح
املـجــال أمــام املـصــارف الوطنية لكي
تمأل الفراغ.
وت ــوض ــح ال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا
شركة  PwCأخيرًا ،أن نشاط الطرح
األول ــي لألسهم فــي الـشــرق األوســط
– أي ت ـحــول ال ـشــركــات إل ــى كـيــانــات
ُ
مــال ـيــة ع ــام ــة ت ـ ـتـ ــداول أس ـه ـم ـهــا في
السوق – كان في العام املاضي عند
أق ـ ــوى م ـس ـتــوى م ـنــذ األزمـ ـ ــة املــالـيــة

يعمل في لبنان  16مصرفًا استثماريًا

أصول للمصارف االستثمارية ـ 2014
الودائع والسيولة لدى املصارف التجارية
القروض للقطاع الخاص
االستثمار في سندات الدين العام
األصول اإلجمالية

 1.9مليار
دوالر
 1.4مليار
دوالر
 548مليون
دوالر
 4.1مليارات
دوالر

%1.8%14.7+
%11+
%3.2+

املصدر :بنك بيبلوس

الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ع ـم ـل ـيــات
الـطــرح األول ــي  10.8مـلـيــارات دوالر
أي أكثر من مرتني ونصف امليزانية
املـجـمـعــة ل ـل ـم ـصــارف االس ـت ـث ـمــاريــة
اللبنانية.
ّ
ال شـ ـ ّـك أن ل ـك ــل م ـص ــرف ف ــي لـبـنــان
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـ ــازدهـ ــار وت ـنــويــع
مصادر دخله ،ولكن على الرغم من
أن البالد تتمتع بنظام مالي متكتم
نـسـبـيــا تـحـكـمــه ال ـس ــري ــة ،وبـسـمـعــة
م ـص ــرف ـي ــة ع ــامل ـي ــة – ح ـي ــث تـتـمـكــن
مؤسساته من اللعب على تناقضات
احترام املعايير والضغوط الغربية
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه خ ــدم ــة ق ــاع ــدة
زب ـ ــائ ـ ــن م ـ ــن امل ـق ـي ـم ــن وامل ـغ ـت ــرب ــن
متنوعة على نحو هائل – إال أن ال
ّ
مصرفًا استثماريًا لبنانيًا حتى اآلن
ت ـح ـ ّـول إل ــى م ــارك ــة عــامل ـيــة ،أو حتى
على الصعيد الوطني.
ورب ـ ـمـ ــا تـ ـك ــون ال ـص ـي ــرف ــة ال ـخــاصــة
ً
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة هـ ــي فـ ـع ــا امل ـج ــال
الجديد لالزدهار عوضًا عن التوسع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـن ـم ــوذج
جـ ــذب الـ ــودائـ ــع وت ـح ــري ــر ال ـق ــروض
االستهالكية املكلفة.
"يـعـمــل فــريـقـنــا ال ـخــاص بالصيرفة
االستثمارية على مساعدة زبائننا
م ــن ال ـش ــرك ــات ف ــي إدارة املـتـطـلـبــات
الــرأسـمــالـيــة ،ويــؤمــن النصح بشأن
ع ـم ـل ـيــات االن ـ ــدم ـ ــاج واالسـ ـتـ ـح ــواذ،
تمويل الشركات وهيكلة رأس املال...
أما فريق الصيرفة الخاصة فمهمته
تقديم الدعم للزبائن عبر الخدمات
املفصلة ،املميزة والشخصية".
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ُي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ّـرف أح ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
االسـتـثـمــاريــة نـشــاطــاتــه فــي منطقة
املـشــرق الـعــربــي .يعتمد على قاعدة
زب ــائ ــن ي ـش ـك ـل ـهــا املـ ـقـ ـت ــدرون ال ــذي ــن
يهمهم أن يدير فريق خبير مخفظتهم
املالية وتنويع االستثمارية لضمان
الـقــدر األكـبــر مــن الـعــائــد والـهــوامــش
األعـ ـل ــى م ــن ال ـح ـم ــاي ــة امل ــالـ ـي ــة .فـهــل
تـ ـحـ ـت ــاج امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
بـ ــدورهـ ــا إل ـ ــى ال ـن ـص ــح ل ـك ــي تــوســع
أع ـم ــال ـه ــا وت ـن ــوع ـه ــا وت ـخ ـل ــق بـقـعــة
الـضــوء الـخــاصــة بها بعيدًا عــن ظل
املصارف التجارية؟

