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ّ
بري :مثول الحكومة قبل الثقة تلزمه المادة 64
في الواجهة

الثاني هــو عقد استثنائي ،نجم عن
تعذر إقــرار املــوازنــة قبل نهاية العقد
ال ـعــادي الـثــانــي مــن منتصف تشرين
األول حتى نهاية السنة.
 3ـ ـ ـ ـ ب ـح ـســب م ــا ي ــدل ــي ب ــه بـ ـ ـ ّـري ،فــإن
ّ
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان تـ ـس ــل ــم مـ ـ ـش ـ ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة
بمرسوم إحالة إبان حكومة الحريري
ّ
وج ـه ـت ــه ف ــي  21ت ـشــريــن األول ،قبل
أي ـ ــام ع ـلــى اس ـت ـقــال ـت ـهــا ،وك ـ ــان م ـقــررًا
مباشرة مناقشتها في الثلث الثالث
اندالع
من تشرين األول ،بالتزامن مع
ّ
انتفاضة  17تشرين األول التي تعذر
معها التئام املجلس واجتماع اللجنة
النيابية للمال واملــوازنــة الـتــي أحيل
امل ـشــروع إليها فــي  26تشرين األول.
بيد أن ذلك ـ ـ رغم انقضاء هذا الوقت
م ــن دون مـنــاقـشـتـهــا وال الـتـصــويــت
عليها تاليًا ـ ـ ال يحجب رأيًا لدى بري
بــأن مشروع مــوازنــة « 2020مــذ أحيل
الـ ــى امل ـج ـلــس أض ـح ــى ت ـحــت والي ـت ــه،
ً
ب ــدءًا مــن الـلـجــان وص ــوال ال ــى الهيئة
العامة».

مثول حكومة الرئيس حسان دياب
أمام مجلس النواب ،قبل نيلها الثقة،
لمناقشة مشروع قانون موازنة
 ،2020سابقة في الحياة الدستورية
اللبنانية .لم يصدف منذ اتفاق الطائف
تقاطع بين موازنة في عهدة
البرلمان وحكومة جديدة لم تنل
ثقته بعد
نقوال ناصيف
أثـيــر فــي األي ــام األخ ـيــرة ج ــدل واس ــع،
سياسي ودسـتــوري ،من حــول التئام
البرملان ملناقشة املوازنة والتصويت
عـلـيـهــا ق ـبــل ن ـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
الـثـقــة ،وه ــي الـتــي ستمثل أمــامــه من
دون أن تكون قد وضعت املشروع وال
ّ
اطلعت عليه وال وافقت ،وتاليًا ّ
تحمل
عــبء الــدفــاع عنه .ليس فــي الحكومة
ال ـج ــدي ــدة أحـ ــد م ــن وزراء الـحـكــومــة
السابقة .ولـيــس ثمة اسـتـعــداد معلن
ح ـتــى اآلن ع ـلــى األقـ ــل ل ــدى رئـيـسـهــا
حسان دياب ،وال بالتأكيد لدى رئيس
املجلس نبيه ّبري ،للقبول باسترداد
ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــوازنـ ــة أع ـ ّـدتـ ـه ــا حـكــومــة
ال ــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لـتـعــديـلـهــا
على األقل.
فـ ــي الـ ـس ــاع ــات ال ـث ـم ــان ــي واألرب ـ ـعـ ــن
ال ـتــي تـسـبــق ان ـع ـقــاد جـلـســة االث ـنــن،
ناقشت اللجنة الوزارية ،على هامش
ب ـح ـث ـهــا ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـ ـ ـ ــوزاري أم ــس،
دستورية املثولّ ،
معولة على بضعة
آراء واجـتـهــادات تناقض وجهة نظر
ّ
تتحمس النعقاد
رئيس البرملان ،وال
جلسة املوازنة قبل حصول الحكومة
ع ـلــى ال ـث ـقــة .نــاه ـيــك ب ـف ـكــرة اس ـت ــرداد
امل ــوازن ــة ،رغ ــم ثـقــل عــامــل ال ــوق ــت ،مع
أن االس ـتــرداد تقليد متبع بــن عالقة
السلطتني ّاالشتراعية واإلجرائية .في
الغالب ،تفضل كل حكومة جديدة ،في
أول مثول لها أمــام البرملان ،استرداد
بعض مشاريع القوانني املحالة إليه
مـ ــن س ــاب ـق ـت ـه ــا إلعـ ـ ـ ــادة م ــراج ـع ـت ـه ــا،
وخصوصًا إذا كانت ّ
تحمل الحكومة
الـجــديــدة أعـبــاء أو الـتــزامــات إضافية
يقتضي أن ّ
تقدرها هي بدورها.

تمثل حكومة
دياب أمام المجلس
أو ال تمثل؟

ّ
يتقدمها (هيثم الموسوي)
موازنة  2020تحت والية المجلس منذ تشرين األول ،وال أمر آخر

فـ ـ ــي حـ ـصـ ـيـ ـل ــة م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
الوزارية ،ترك القرار لرئيس الحكومة
ولتواصله مــع رئـيــس املجلس حيال
بـ ّـت جلسة االث ـنــن ،مــع أن رأي ديــاب
يـ ــا ّقـ ــي اآلراء واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــادات ت ـل ــك،
ويفضل الخيارين اآلخــريــن :الذهاب
بعد نيل حكومته الثقة،
الــى املــوازنــة ّ
وض ــرورة التأني فــي التصويت على
ّ
سيتحمل وزرهـ ــا .ربـمــا كــان
م ــوازن ــة

املخرج أن ال تشارك حكومة دياب في
الجلسة ،أو تكتفي برئيسها ،من غير
عرقلة إقــرار التصويت على املــوازنــة،
ّ
مصرًا عليه.
إذا كان رئيس البرملان
كذلك من املبكر وقوع أول اشتباك بني
السلطتني حيال هذه املشكلة.
أم ــا م ــوق ــف ب ـ ـ ّـري ،ف ـفــي امل ـق ـلــب اآلخ ــر
تمامًا.
ألسبوعني َ
خلوا ،قبل صدور مراسيم

الحكومة الجديدة ،عندما حدد موعدًا
أول لـجـلـســة امل ــوازن ــة ف ــي  22كــانــون
الـ ـث ــان ــي و 23مـ ـن ــه ،ثـ ــم ب ـع ــد صـ ــدور
املراسيم في  21كانون الثاني وإرجاء
انعقاد الجلسة الى بعد غد االثنني 27
كانون الثانيّ ،
تمسك رئيس املجلس
بوجهة نظر تركزت على اآلتي:
 1ـ ـ ـ ـ فــي اع ـت ـقــاده «ل ـيــس ألي حكومة
ج ــدي ــدة أن ت ـبــاشــر م ـم ــارس ــة الـحـكــم

وصالحياتها قبل نيلها الثقة التي
ي ـم ـن ـح ـهــا ل ـه ــا الـ ـب ــرمل ــان ،ك ــي تـمـســي
كيانًا دستوريًا صحيحًا غير مشوب
بعيب».
 2ـ ـ ي ــرى أن ــه مـقـ ّـيــد بمهلة  31كــانــون
الثاني إلنجاز املوازنة ،وهو ما تنص
عليه املادة  32من الدستور ،وال يسعه
ال ـخ ــوض ف ــي أي م ـســألــة أخ ـ ــرى قبل
ال ـت ـصــويــت عـلـيـهــا .أض ــف إن كــانــون

يضيف إنه مذ ّ
وجه الدعوة الى جلسة
 21كــانــون الـثــانــي ملناقشة امل ـشــروع،
ف ــي ظ ــل ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال،
ب ــات يعتبر امل ــوازن ــة «أض ـحــت البند
ال ــوح ـي ــد ف ــي ج ـ ــدول أعـ ـم ــال املـجـلــس
الذي ال يسعه الخوض في أي أمر آخر
قبل التصويت عليها» .قــال أيضًا إن
الــوصــول الــى جلسة مناقشتها «كان
ّ
يحتم على حكومة تصريف األعمال
ـ ـ التي وضعتها ـ ـ املثول أمام املجلس
إلق ـ ــراره ـ ــا .ف ــي حـ ــال ت ــأل ـي ــف حـكــومــة
جــديــدة ،فــإن هــذه تصبح هــي املعنية
باملثول أمام املجلس ملناقشة املشروع،
وإن لــم تـكــن هــي ال ـتــي وضـعـتــه ،قبل
نيلها الثقة حـتــى ،مــا دام ــت املــادتــان
 32و 86من الدستور تضعان املوازنة

مــا بــن منتصف تـشــريــن األول حتى
نهاية العقد االستثنائي تحت والية
البرملان قبل أي أمر آخر».
بل األخطر في رأيــه أن انقضاء العقد
االستثنائي مــن غير التصويت على
املــوازنــة «يضع هــذه مجددًا بني يدي
مجلس الوزراء ،ومن ثم إصدار رئيس
الجمهورية مرسومًا يجعل املــوازنــة
نافذة وفق الصيغة التي أحيلت بها
ال ــى مجلس ال ـنــواب فــي امل ــرة األول ــى.
وهــو أمــر يسيء الــى املجلس ُ
ويظهر
كأنه تلكأ في واجبه الدستوري».
 4ـ ـ استند ّبري الى الفقرة الثانية في
املـ ــادة  64ال ـتــي تـجـيــز م ـثــول حكومة
جديدة لم تنل الثقة بعد أمام مجلس
النواب كونها ـ ـ حتى نيلها ـ ـ حكومة
تـصــريــف أع ـمــال عـلــى غ ــرار الحكومة
املستقيلة التي طويت صفحتها .وهو
مــا تلحظه الـفـقــرة الـثــانـيــة ،إذ ت ــورد:
« ...وال تمارس الحكومة صالحياتها
قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو
ّ
الضيق
اعتبارها مستقيلة إال باملعنى
لتصريف األعمال» .بذلك يقول رئيس
املجلس إن مثولها دستوري وملزم.
على أن وجـهــة نظر رئـيــس الحكومة
حيال تصريف األعمال تبدو مختلفة:
ّ
تقر بهذا املبدأ الدستوري في املعنى
ّ
الضيق للكلمة ،أي تصريف األعمال
في ذاته بال تشريع ،من غير أن يصل
األمــر بالحكومة الجديدة الــى املثول
أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان ق ـبــل ن ـيــل ال ـث ـق ــة .وهــو
مـغــزى مــا أثـيــر عـلــى هــامــش اجتماع
لجنة البيان الوزاري.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـشــدد رئ ـيــس املـجـلــس فــي ضــوء
ّ
الكم الكبير من مواقف عواصم الغرب
على أولــويــة املــوازنــة ،على أنها أولى
الخطوات اإلصالحية البنيوية التي
يقتضي بالحكومة الـجــديــدة القيام
بـهــا ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،دون ـم ــا منحها
م ـه ـل ــة سـ ـم ــاح ع ـل ــى غ ـ ــرار ت ـل ــك ال ـتــي
سبقتها فــي أح ــوال عــاديــة .يـقــول إن
األوضـ ـ ـ ــاع االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـح ـتــم ه ــذا
االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال ،وس ـي ـب ــاش ــره ال ـب ــرمل ــان
بــدءًا بــإقــرار املــوازنــة .يذهب الــى أبعد
مــن ذلــك فــي الـقــول« :لــو ُسمح لنا في
األشـ ـه ــر امل ـن ـصــرمــة م ـنــذ  17تـشــريــن
األول بــال ـت ـئــام امل ـج ـلــس ،ل ـك ــان أنـجــز
ع ــددًا كبيرًا مــن الـقــوانــن اإلصالحية
املـطـلــوبــة ف ــي أدراجـ ـ ــه .كــانــت أق ــل من
 30مشروعًا ،فأضحت اآلن  53قانونًا
ً
مؤجال».

تقرير

ّ
قيود المصارف تهدد السالمة المرورية
رضا صوايا

(هيثم الموسوي)

ق ـ ـيـ ــود امل ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى ال ـت ـح ــوي ــات
وتـجـمـيــدهــا الـتـسـهـيــات ال ـتــي كــانــت
تـقــدمـهــا لـلـشــركــات والـكـلـفــة الباهظة
لتأمني الدوالرات باتت ّ
تهدد السالمة
املــروريــة أيـضــا! فــي ظــل النقص الــذي
ت ـش ـهــده س ــوق ق ـطــع غ ـي ــار ال ـس ـيــارات
بسبب القيود املصرفية التي تؤثر في
االستيراد ،قد يصبح ركوب السيارة،
ً
أو أي وسيلة نقل أخرى ،عمال محفوفًا
باملخاطر .نتائج هذا النقص املتزايد
بدأت تظهر من خالل اضطرار كثيرين
إل ــى رك ــن س ـيــارات ـهــم ف ــي ال ـك ــاراج ــات
في انتظار تأمني قطع غيار ،أو لعدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى س ـ ـ ــداد ث ـم ـن ـهــا امل ــرت ـف ــع
ب ـح ـس ــب س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف فـ ــي ال ـس ــوق
املوازية .أما األفدح  -وهو ما قد نصل
إل ـي ــه خـ ــال أس ــاب ـي ــع  -ف ـهــو تـعــريــض
حـيــاة الـســائـقــن وال ــرك ــاب للخطر في
ح ــال ف ـقــدان بـعــض الـقـطــع األســاسـيــة

وعدم توفر بدائل لها.
املـشـكـلــة الـفـعـلـ ّـيــة تـكـمــن ف ــي الـسـلـطــة
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــن َم ـ ـ ـهـ ـ ــام ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وف ـ ــي
االستنسابية التي ّ
يحدد وفقها حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة مــا هو
«أس ــاس ــي» لـكــي يـتــم شمله فــي اآللـيــة
ً
ص ــة ل ـت ـمــويــل االس ـت ـي ــراد أسـ ــوة
ال ـخ ــا ّ
باملشتقات النفطية وال ــدواء والقمح،
وهو ما باتت تظهر ثغراته تباعًا وفي
قطاعات مختلفة .فهل فرامل السيارات
والوسائد الهوائية ( )airbagsوغيرها
ُ
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ت ـ ـع ـ ــد مــن
الكماليات؟
أنـطــونــي بــو خــاطــر ،املــديــر التنفيذي
لـ ــ«ش ــرك ــة أ .ن .ب ــو خـ ــاطـ ــر» ،الــوك ـيــل
الــرسـمــي لـسـيــارات «مـ ــازدا» و«ف ــورد»
و«أوب ــل» ،يؤكد أن «استيرادنا لقطع
ال ـس ـي ــارات ي ـق ــارب ال ـص ـفــر ن ـظ ـرًا إلــى
القيود على التحويالت وسعر الدوالر
املرتفع في السوق املوازية ،ما ّ
يكبدنا
خسائر كبيرة» .وإذ ّ
يشدد على أنه «ال

يمكن الحديث عن أزمة أو نقص حاد
حتى اللحظة» ،يؤكد أن املـخــزون من
القطع «يكفي ملدة شهرين ّ
حدًا أقصى،
وحينها سندخل مرحلة الخطر» .بو
خاطر لفت إلى أن أسعار قطع الغيار
زادت ب ــن  %20و ،%30وي ــأت ــي ذلــك
«ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات
إلــى حــدود غير مسبوقة مع استمرار
التزامنا تجاه موظفينا بدفع رواتبهم
ً
كاملة».
م ــدي ــر قـ ـس ــم الـ ـقـ ـط ــع فـ ــي ش ــرك ــة «ت.
غرغور وأوالده» ،الوكيل الحصري لـ
ّ
«مرسيدس – بنز» ،طــال باسيل أكد
أن ال ـشــركــة «ب ـ ــدأت تـعــانــي م ــن نقص
ف ــي ال ـق ـط ــع ،وم ـخــزون ـنــا االح ـت ـيــاطــي
يكفي ملــدة  3أشهر تقريبًا» .ويكشف
أن «مـ ـص ــاريـ ـفـ ـن ــا ت ـض ــاع ـف ــت بـسـبــب
اض ـطــرارنــا ل ـشــراء ال ـ ــدوالرات بحسب
س ـعــر الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق امل ــوازي ــة،
ف ــي وقـ ــت واص ـل ـن ــا ال ـب ـيــع وفـ ــق سعر
ال ـص ــرف الــرس ـمــي م ـنــذ ب ــداي ــة األزم ــة

مخزون بعض
كبريات الشركات من
قطع الغيار يكفي
لمدة شهرين إلى
ثالثة أشهر فقط

حـتــى األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،حـيــث بــدأنــا
بالتعامل مع الزبائن على أساس سعر
صرف الدوالر في السوق املوازية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ي ــوض ــح س ـم ـي ــر ال ــزع ـي ــم،
م ــدي ــر ال ـت ـســويــق ف ــي «ش ــرك ــة الــزعـيــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ل ـق ـط ــع غ ـ ـيـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
اليابانية والكورية أن «حجم طلبيات

االستيراد تراجع بما يقارب النصف،
واملوردون باتوا يطالبوننا بأن ندفع
ث ـم ــن ال ـب ـض ــاع ــة م ـس ـب ـقــا ون ـ ـق ـ ـدًا .أم ــا
املـبـيـعــات فــانـخـفـضــت ب ـحــوالــى %70
نظرًا إلــى ارتـفــاع األسـعــار وعــدم قدرة
ال ـنــاس عـلــى تـحـ ّـمــل ال ــزي ــادة» ،مشيرًا
الى «استغالل بعض التجار للظروف
لرفع أسعار القطع بشكل كبير ،وهو
م ــا ي ـضــع الـ ـن ــاس أم ـ ــام خ ـي ــاري ــن :إمــا
الـقـبــول بــاألمــر الــواقــع أو اضـطــرارهــم
إليقاف سياراتهم في الكاراجات لفترة
طويلة».
ّ
مؤسس جمعية «يازا» زياد عقل حذر
من «العواقب الكبيرة للنقص في قطع
غـيــار الـسـيــارات واإلطـ ــارات وإمكانية
عدم القدرة على استيراد قطع جديدة،
وهــو مــا يشكل خطرًا حقيقيًا وجديًا
على السالمة املرورية وحياة السائقني
والــركــاب .فاملسألة ليست بسيطة وال
يمكن التعامل معها باستخفاف كما
لو أنها من الكماليات».

ُ َ
مجلس اإلنماء واإلعمار ...والحفر
انخسفت الطريق يوم أمس على الكورنيش البحري في محلة الروشة أثناء مرور صهريج للمياه ،فسقط داخل
حفرة كبيرة ،فيما تشكلت حفرة أخرى مماثلة بالقرب منها أيضًا .املشهد مكرر ،فمنذ نحو أربعة أيام انخسف
الرصيف بالقرب من مقهى «بيت ورد» في املحلة نفسها .ويوم أمس ،أرسل محافظ مدينة بيروت زياد شبيب
كتابًا الى مجلس اإلنماء واإلعمار تعقيبًا على الكتاب السابق الذي كان قد ّ
وجهه إليه حني حدوث االنخساف
األول ،من دون أن يلقى أي جواب حينها .ويطلب في الكتاب الذي حصلت عليه «األخبار» اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للتأكد من عدم وجود أي عيوب في تصميم وتنفيذ الخطوط الواردة في محطة الضخ ( )PS1أو الصادرة منها
والتي بوشر باستخدامها منذ حوالى  10أيام ،والعمل على إصالح ومعالجة هذه العيوب لتأمني السالمة العامة.
يتحدث الكتاب عن طلب «الجهاز الفني في اإلدارة البلدية خالل االجتماع مع املهندس طالل فرحات تزويد
اإلدارة بالحلول املطروحة ملعالجة انخساف الرصيف (أي منذ  4أيام) ولم يرده أي جواب» .فمجلس اإلنماء
واإلعمار هو «الجهة املسؤولة عن خطوط الصرف الصحي ضمن الشوارع الرئيسية ،وبدأ االنخساف يتكرر منذ
ّ
أن باشر املجلس بتشغيل محطة الضخ ضمن منطقة رأس بيروت العقارية» ،علمًا بأن اإلنماء واإلعمار لم يسلم
املحطة املذكورة والخطوط التابعة لها بعد الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
(األخبار)
(الصورة مروان بو حيدر)

بنك عوده يع ّزز مكانته املال ّية
الخاصة األساس ّية
زيادة األموال
ّ
مفاوضات لبيع بنك عوده مرص

بارش بنك عوده بقبول مقدّ مات نقد ّية بالدوالر األمرييك من مساهميهَ ،ح َملة أسهم البنك العاد ّية ،تنفيذاً للمرحلة األوىل من
تعميم مرصف لبنان الوسيط رقم  .532وقد أعرب مسبقاً مساهمون ميلكون أكرثيّة رأسامل املرصف ،عن ن ّيتهم املشاركة يف
هذه املقدّ مات ،تجديداً اللتزامهم الوقوف إىل جانب املرصف ولبنان ،خصوصاً يف الظروف االستثنائية التي مي ّر بها .كام أنّ سائر
الخاصة األساسية ( )Common Equity Tier Oneمبا
املساهمني مد ّعوون للمشاركة يف املقدمات النقديّة لزيادة األموال
ّ
يعادل  10%من حقوق َح َملة األسهم العاديّة.
تتض ّمن رشوط املقدّ مات النقديّة ،املوضوعة من مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد يف  26كانون األ ّول  ،2019إمكان ّية تحويلها
إىل أسهم عاد ّية يف رأسامل املرصف .ويجري التحويل بالتزامن مع قبول املقدّ مات النقد ّية النهايئ من قبل الجمع ّية العموم ّية
غري العاد ّية للمساهمني املدع ّوة لالنعقاد يف  20شباط .2020
إىل ذلك ،يجري بنك عوده حالياً مفاوضات حرصيّة مع بنك أبو ظبي األ ّول ( )First Abu Dhabi Bankلبيع مرصفه التابع يف
مرص ،عىل أن يخضع أي اتفاق نهايئ ملوافقة السلطات الرقابية والتنظيمية ،وبخاصة البنك املركزي املرصي ،وأن يتم بناء عىل
توجيهاته وتعليامته ،وتوجيهات مرصف لبنان ،ووفق القوانني التي يخضع لها بنك عوده يف مرص ولبنان.
وقد ارتأى بنك عوده اقتصار املناقشات حرصياً عىل طرف واحد ،هو بنك أبو ظبي األ ّول ،بعد األخذ يف االعتبار استمرارية
العمل ومصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عوده مرص ،إضافة إىل األثر اإليجايب املتوقع لهذه العملية عىل تطوير أعامل البنك
يف املستقبل.
واملكانة اإلقليمية الرائدة لبنك أبو ظبي األول ،وموارده املم ّيزة واملثبِتة ملقدرته عىل إنجاز العملية ضمن اإلطار الزمني املحدد
لها ،تجعل منه طرفاً يتالءم متاماً مع تطلعات عمالء بنك عوده مرص وإدارته وموظفيه .علامً ان املباحثات ال تزال يف مراحلها
يتم التوصل إىل اتفاق نهايئ بعد.
األ ّول ّية ،ومل ّ
الخاصة
وبلغت أصول بنك عوده مرص يف نهاية أيلول/سبتمرب  2019ما مجموعه  4.4مليار دوالر أمرييك ،ووصل مجموع أمواله ّ
إىل  427مليون دوالر  .وستساهم عائدات عمل ّية البيع يف تعزيز سيولة املجموعة ومناعتها املال ّية .ويؤكد املرصف ان ال ن ّية لديه
أي من مصارفه التابعة األخرى يف الخارج.
للدخول يف أيّة مفاوضات لبيع ّ
وتعليقاً عىل هاتني العمليتني ،قال املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية ملجموعة بنك عوده السيد تامر غزاله إنهام «مبثابة
دليل ثقة بأداء بنك عوده ّ
املحل واإلقليمي ،ومن شأنهام تقوية دوره يف مواجهة التحدّ يات الها ّمة التي يواجهها لبنان يف اآلونة
ٍ
خاصة تتخطى املتطلبات النظامية والدول ّية.
األخرية» .وأضاف« :يسعى بنك عوده دامئاً للحفاظ عىل متانة عالية ،وعىل أموال ّ
وتندرج العمل ّيتان املذكورتان يف هذا السياق».
ملحة عن بنك عوده
بنك عوده مرصف إقليمي له صفة املرصف الشامل .ويقدّ م خدمات ومنتجات مال ّية شاملة ،منها خدمات متويل الرشكات،
الخاصة ،اضافة اىل أنشطة أسواق رأس املال
ونشاطات املرصف التجاري ،والعمل ّيات املرصف ّية بالتجزئة ،والخدمات املرصف ّية
ّ
والتحصيل (.)factoring
بشكلٍ
خاص عن ودائع
ناجم
ويف نهاية حزيران/يونيو  ،2019بلغ إجاميل موجودات بنك عوده  47.5مليار دوالر أمرييك ،وهو ٌ
ّ
تضم
بقيمة  31.8مليار دوالر ،فيام بلغت أمواله ّ
الخاصة  3.8مليار دوالر .ويفوق عدد موظفي املجموعة  6200موظف ،فيام ّ
قاعدة مساهميه أكرث من  1500حامل أسهم عاديّة و/أو شهادات إيداع متثل أسهامً عادية.
ويتم تصنيفه يف قامئة أوىل املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية .وأسهمه
وبنك عوده هو يف صدارة املجموعات املرصف ّية اللبنانيةّ ،
كل من بورصتي بريوت ولندن
ُمدرجة يف بورصة بريوت ،كام أنّ شهادات اإليداع الصادرة عنه ُمدرجة يف ّ

