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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كانت وزارة المال تسعى إلى جمع مليار دوالر من إصدار سندات دين بالعملة األجنبية (يوربوندز) ،لكن
الطلب على االكتتاب بلغ نحو  4.9مليارات دوالر .هذا الطلب الكثيف دفع الوزارة إلى استغالل الفرصة لتوسيع
اإلصدار إلى  2.2مليار دوالر ،وهو ما يعكس رغبتها في اعتماد استراتيجية إطالة أمد الديون بالعمالت األجنبية
لفترة تزيد على  10سنوات وبفوائد تعكس درجة تصنيف لبنان االئتماني ()-b

إقفال إصدار اليوروبوندز على  2.2مليار
محمد وهبة
أع ـل ــن وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل،
ن ـتــائــج إص ـ ــدار ال ـي ــوروب ــون ــد األخ ـي ــر،
إذ تمكنت ال ــوزارة من جمع مبلغ 2.2
ً
م ـل ـي ــار دوالر ب ـ ــدال م ــن م ـب ـلــغ امل ـل ـيــار
ال ــدوالر ال ــذي كــانــت قــد وضعته هدفًا
ل ـه ــا خـ ـ ــال ال ـت ـح ـض ـي ــرات لـ ــإصـ ــدار.
وبـحـســب خـلـيــل ،ف ــإن اإلص ـ ــدار يقسم
ع ـلــى شــري ـح ـتــن :األول ـ ــى بـقـيـمــة 800
مليون دوالر ،وتستحق في عام ،2025
أي بعد عشر سـنــوات وبفائدة .%6.2
أمـ ــا ال ـثــان ـيــة فـقـيـمـتـهــا  1400مـلـيــون
دوالر تستحق في عــام  ،2030أي بعد
 15سنة وبفائدة تبلغ .%6.65
يشير خليل إلــى أن حجم الطلب على
املشاركة في اإلص ــدار كــان كبيرًا جدًا،
إذ ت ـب ـ ّـن ل ـ ـلـ ــوزارة أن سـ ـن ــدات ال ـ ــ«10
س ـن ــوات» اسـتـقـطـبــت نـحــو  1.6مليار
دوالر ،فيما استقطبت سندات الــ«15
سـنــة» نـحــو  3.2م ـل ـيــارات دوالر .وقــد

بلغت االكتتابات من الخارج في اإلصدار
األخير نحو  330مليون دوالر (أي نحو
 ،)%15فيما اكتتب مصرف لبنان بنحو
 200مليون دوالر (أي نحو  ،)%9وهذا
يعني أن حـ ّـصــة امل ـص ــارف املـحـلـيــة من
االك ـت ـتــابــات بـلـغــت نـحــو  ،%76أو نحو
 1670مليون دوالر.
وكــان مصرف لبنان قد ّ
سهل عمليات
ّ
تسييل شهادات إيداع لديه ليمكن بعض
املـ ـص ــارف م ــن زي ـ ــادة اك ـت ـتــابــات ـهــا فــي
سندات الدين الجديدة .إذ بــات معروفًا
أن مصرف لبنان لجأ في الفترة املاضية
إل ــى إصـ ــدار ش ـه ــادات إيـ ــداع بــالـعـمــات
األجنبية (باإلضافة إلى شهادات اإليداع
بــال ـل ـيــرة) الم ـت ـصــاص فــائــض الـسـيــولــة
لــدى امل ـصــارف املحلية واملـحــافـظــة على
ربحيتها وقدرتها على جذب املزيد من
الودائع.

بلغت نسبة مشاركة املؤسسات املالية
األجـنـبـيــة ف ــي ه ــذا اإلص ـ ــدار  %15من
مجمل قيمته ،و»ه ــذا مــؤشــر إيجابي
عـلــى اسـتـمــرار الـثـقــة بـســوق الـسـنــدات
الـلـبـنــانـيــة ،يـجــب أن نلتقطه لبنانيًا
لـلـبـنــاء عـلـيــه واالس ـت ـف ــادة م ـنــه .فعلى
الــرغــم مــن كــل الصعوبات السياسية،
مــا زالــت الثقة قائمة بمستقبل لبنان
وبتسديد مستحقاته» ،يقول خليل.
لـهــذا السبب ،ق ـ ّـررت وزارة امل ــال زيــادة
قيمة اإلص ــدار عند اإلق ـفــال مــن مليار
دوالر إلى مليارين و 200مليون دوالر،
لتستنفد بــذلــك نسبة  %88مــن قيمة
اإلج ـ ـ ـ ــازة امل ـم ـن ــوح ــة ل ـه ــا م ــن مـجـلــس
ال ـنــواب بـمــوجــب الـقــانــون  14الـصــادر
في  5تشرين األول  .2014هذا القانون
سمح ل ــوزارة املــال بــأن تصدر سندات
خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة «ب ـح ــدود
مبلغ ال يتجاوز  2.5مليار دوالر ،على
أن تستعمل األموال املقترضة بموجب
ه ــذه اإلج ـ ــازة ف ــي إطـ ــار إعـ ــادة هيكلة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وت ـم ــوي ــل اس ـت ـح ـقــاقــات
ال ــدي ــون الـخــارجـيــة و/أو لـتـحــويــل ما
يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة
اللبنانية إلى عمالت أجنبية».
وبالفعل ،ما قامت به ال ــوزارة هو أنها
استثمرت «واح ـدًا من أكبر اإلصــدارات
امل ـ ـن ـ ـجـ ــزة» عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــر خ ـل ـيــل،
«ف ــال ـع ــوائ ــد ع ـلــى ال ـس ـن ــدات ال ـجــديــدة
هــي مـعــدالت ممتازة مقارنة بمعدالت
العوائد الرائجة في األســواق الثانوية.
ّ
ك ــن ــا ح ــرص ــاء ع ـل ــى أن نـلـتـقــط لحظة
االستفادة من الفوائد املنخفضة نسبيًا
ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة ال ـعــامل ـيــة ،خــاصــة
في ما يتعلق بسندات طويلة األجــل».
وبحسب املطلعني على األسـ ــواق ،فإن
هـ ــذا اإلص ـ ـ ــدار ب ـم ـسـتــوى االس ـتـق ـطــاب
والـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ي ـ ـعـ ـ ّـد ج ـ ـي ـ ـدًا قـ ـي ــاس ــا عـلــى
تصنيف لبنان ( )B-ولم يكن بإمكان أي
بلد من ضمن التصنيف نفسه أن ينجز
إصدارًا بنتائج أفضل في ظل األوضاع
القائمة في املنطقة ،وذلــك رغــم أن هذه
الفوائد ّ
تعد أعلى من الفوائد العاملية
ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـب ــال ـغ ــة  %2.10عـلــى
سندات تستحق بعد  ،%10فيما تصل
العوائد السنوية لسندات استحقاقها
بـعــد  20سـنــة إل ــى نـحــو  .%2.50ولكن
ب ـح ـس ــب خـ ـلـ ـي ــل ،ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا
اإلصدار في أن كلفته منخفضة مقارنة
مــع كلفة االق ـت ــراض بالعملة املحلية،
إذ إن كلفة االق ـتــراض بالليرة مل ـ ّـدة 10
س ّـن ــوات س ـن ــوات تـبـلــغ  ،%7.46فيما
حقق اإلص ــدار كلفة  .%6.2أمــا الفائدة
على سندات الخزينة بالليرة ملدة ثالث
سنوات فتبلغ  ،%6.5بينما تبلغ فائدة
سندات اليوروبوندز لـ 15نحو.%6.65
على أي ح ــال ،إن تــوقـعــات وزارة املــال

لم يبق من اإلجازة بإصدار السندات سوى  300مليون دوالر (مروان طحطح)

«ك ــان ــت ت ـصـ ّـب ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،وك ــان
واضحًا أن هناك فائضًا في السيولة في
األســواق املالية الدولية» ،وهــذا األمــر،
ب ــرأي خـلـيــل« ،ج ــدي ــر بــالـتــوقــف عـنــده
كسياسيني لنعي أن علينا مسؤولية
كبرى بفك العقد السياسية واالنطالق
نحو تسويات تسمح بانطالق عجلة
املؤسسات الدستورية في البلد ،بدءًا
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ً
ووصــوال إلى قيام حكومة قــادرة على
مواكبة التحديات التي تــواجــه لبنان
خصوصًا على الصعيدين االقتصادي
واملــالــي» .وقــال خليل« :على عكس ما
يجري فــي ال ــدول النامية التي تخرج
مـنـهــا رؤوس األم ـ ـ ــوال ،يـشـهــد لـبـنــان
نوعًا من االندفاعة باتجاه الدخول إلى
األسواق اللبنانية».

سـ ـتـ ـت ــرك نـ ـت ــائ ــج هـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ــدار أث ـ ـرًا
واضحًا على كلفة تمويل الدين العام.
فــالــواضــح أن حـصــة الــديــن بالعمالت
ستزيد مقارنة مع ّ
حصة الدين بالعملة
ّ
املحلية ،لكن الزيادة لن تخل بالتفاهم
الحاصل في مجلس النواب على إبقاء

الفائدة بلغت
 %6.2لـ 10سنوات
و  %6.65لـ 15سنة

توزيع الدين العام ليكون الجزء األكبر
منه بالعملة املحلية .وبحسب خليل،
فــإن الــديــن الـعــام بلغ فــي نهاية 2014
نحو  66.5مليار دوالر موزعًا بني %62
بالليرة و %38بالعمالت األجنبية ،أما
نـسـبــة تـنــامــي الــديــن فـقــد سـ ّـجـلــت %5
في عام  2014مقارنة مع  %10في عام
« ،2013وهذا مؤشر من املفيد التوقف
عنده واحتسابه».
وي ـب ــدو أن اسـتــراتـيـجـيــة إدارة الــديــن
العام التي أقرتها وزارة املال قبل فترة
تقضي بإطالة أجل االستحقاقات في
الدين الـعــام ،وباالستفادة من ظروف
األسـ ــواق الـعــاملـيــة مــن أج ــل استقطاب
امل ــزيــد مــن رؤوس األم ـ ــوال بــالـعـمــات
االجنبية .وبحسب خليل «سيلي هذا
اإلصدار عملية استبدال السندات التي

متابعة

اعادة فتح سوق السمك المركزي
هديل فرفور
أع ـي ــد ف ـتــح س ــوق ال ـس ـمــك امل ــرك ــزي،
أمـ ـ ــس .ان ـت ـه ــت اعـ ـم ــال ال ـت ــأه ـي ــل فــي
السوق واستأنف اصحاب البسطات
ّ
اعـمــالـهــم املـعــلـقــة مـنــذ خـمـســة عشر
ً
بناء على قــرار محافظ بلدية
يوما،
بـيــروت الـقــاضــي زي ــاد شبيب إقفال
ال ـ ـس ـ ــوق ل ـ ـ ــ»عـ ـ ــدم ت ـ ــواف ـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
الصحية املطلوبة فيه».
لــم يـلـ ِّـب شبيب دع ــوة إدارة الـســوق،
لـلـمـشــاركــة ف ــي اع ـ ــادة ف ـتــح ال ـس ــوق.

تـعــزو مـصــادر فــي املحافظة السبب
الى أن « شبيب ال يزال ممتعضا من
الطريقة التي اعتمدها مدير السوق
ياسر ذبيان في ادارة امللف» .وتؤكد
املصادر نفسها أن شبيب وافق على
اعـ ـ ــادة ف ـتــح الـ ـس ــوق «اسـ ـتـ ـن ــادا الــى
تـقــاريــر خـبــراء فــي مصلحة الصحة
في بلدية بيروت ،كشفوا على اعمال
ال ـت ــأه ـي ــل ال ـح ــاص ـل ــة ،وأف ـ ـ ـ ــادوا ب ــأن
مستوف الشروط الصحية».
السوق
ٍ
وك ــان شبيب قــد اتـخــذ ق ــرار اإلقـفــال،
بحسب ما ّ
صرح به حينها ،استنادا

الـ ـ ــى تـ ـق ــري ــر مـ ــن م ـص ـل ـح ــة ال ـص ـحــة
ن ـف ـس ـهــا .ج ـ ــاء ف ــي ال ـت ـق ــري ــر حـيـنـهــا
ان مـبـنــى ال ـس ــوق غـيــر صــالــح لبيع
االس ـم ــاك وعــرض ـهــا ف ــ«ال ـس ــوق غير
ّ
مـبــلــط والـسـقــف مــن ن ــوع األتــرنـيــت،
وه ــو مـثـقــوب والـشـبــابـيــك معظمها
مكسورة ،مــا يسبب دخــول حشرات
ً
وقـ ـ ــوارض» ،فـضــا عــن أن «ط ــاوالت
ع ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــك غـ ـ ـي ـ ــر ص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــة»،
و»البرادات معظمها فيها صدأ ،وما
مــن جــدول ملراقبة ح ــرارة ال ـبــرادات»،
و»ما من بطاقات صحية للموظفني

العاملني في داخل السوق».
ال يخفي رئيس نقابة باعة األسماك
عبدالله غــزال في حديث لـ»االخبار»
ان «وضـ ــع ال ـس ــوق ب ــات اف ـض ــل» اال
ان ــه س ــرع ــان م ــا ي ـس ـت ـطــرد« :ل ــم يكن
واق ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــوق الـ ـصـ ـح ــي ي ـس ـتــدعــي
اقفاله مدة  15يوما» ،برأيه ،كان من
املمكن مباشرة هذه االعمال الشكلية
ب ـم ــوازاة اسـتـكـمــال الـبــاعــة اعمالهم
«وخ ـصــوصــا ان ــه لــم ي ـجـ ِـر التشكيك
فــي نوعية السمك ال ــذي يـبــاع داخــل
ّ
السوق» .يركز غزال في حديثه على

«الخسائر التي لحقت بالباعة الذين
تكبدوا اكالفا كبيرة» ،الفتا الــى انه
لم تؤخذ بعني االعتبار تداعيات هذا
اإلقفال.
ي ــأس ــف غـ ـ ــزال الن هـ ــذه املـ ـ ــدة كــانــت
تمثل «موسما محرزا للباعة (فترة
صوم املسيحيني)» ،وقال ان النقابة
سـتـجـهــد ف ــي م ـســاعــدة ال ـبــاعــة على
تدارك هذه الخسائر.
يـلـفــت اح ــد اع ـض ــاء الـنـقــابــة ال ــى انــه
على الــرغــم مــن ادراك الـبــاعــة ان هذا
االقفال سيؤثر فيهم ،اال انهم قرروا

