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اقت�صاد

ال�ضرائب والر�سوم ...ته ّرب و�أ�شياء �أخرى
} لمياء عاصي
إنّ مهمات الحكومات متن ّوعة وكثيرة ،وتشمل
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية وصوالً
إلى المجاالت السياسية والعسكرية واألمنية ،هذا
التن ّوع الكبير في المهمات والمسؤوليات ،وبزوغ
مجاالت وأطر جديدة لوظائف الحكومات ،جعلها تنوء
بنفقات وكلفة األعباء الملقاة على عاتقها من تأمين
التعليم المجاني للمواطنين وتزويدهم بالخدمات
الصحية المالئمة ،وتوفير البنى التحتية وإنفاذ
القوانين التي تحتاج إلى قوة وعناصر ومؤسسات.
هذه األعباء الكبيرة في أيام السلم واالستقرار تسبّب
كثيرا ً من القلق وتحتاج إلى مجهود خارق لالضطالع
بها ،فكيف ستكون الحال في ظروف الحرب؟ ال ب ّد
أن هذا يحتم على الحكومة إعادة النظر في ك ّل أنواع
ومصادر إيراداتها وخصوصا ً الضرائب والرسوم
الجمركية.
ه��ن��اك أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة ،ح����ول ك���� ّل م���ن النظامين
الضريبي والجمركي ،ولعل أه ّمها :هل يعتبر قانون
الضرائب على الدخل ،بما يحتويه من أحكام ونسب
مئوية ،المسؤول الرئيسي ع��ن انخفاض حصيلة
ال��ض��رائ��ب؟ ه��ل ُيعتبر مؤشر ال��ع��بء الضريبي في
س��وري��ة مناسباً ،وه��و نسبة الحصيلة الضريبية
إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنة بدول أخرى؟
كيف تمكن محاربة الته ّرب الضريبي؟ وما هي حال
الرسوم الجمركية؟ هل انخفاض حصيلتها بسبب
اإلع��ف��اءات الجمركية واالت��ف��اق��ات التجارية ،أم أنّ
للفساد يدا ً طولى؟
النظام الضريبي في سورية وعلى رغم التعديالت
المتعدّدة التي أج��ري��ت عليه ،ل��م يناقش كجزء من
عملية اإلص�ل�اح ،وال ي��زال مشوبا ً بكثير من نقاط
الضعف ،خصوصا ً في ما يتعلق بالنسب الضريبية
واإلع��ف��اءات الممنوحة لبعض األنشطة والشرائح
وإل��غ��اء بعض الضرائب النوعية ،وال ي��زال بحاجة
إل���ى ج��ه��ود ك��ب��ي��رة ج���دا ً وإع����ادة ن��ظ��ر ش��ام��ل��ة حتى
يتخلص من نقاط ضعفه ،خصوصا ً في ظ ّل التحرير
التجاري ال��ذي أفقد الخزينة العامة ج��زءا ً مهما ً من
إيراداتها المتأتية من الرسوم الجمركية ،وعلى رغم
مرور عشر سنوات على تطبيق التحرير التجاري،
لم ُيطبّق البيان الموحد للضريبة ،ولم ُيطبّق نظام
الفوترة على التجار والمحال التجارية والصناعية،
يضاف إلى ذلك عدم صدور قوانين صارمة لمكافحة
الته ّرب الضريبي والفساد سواء في الدوائر المالية
أي إنّ النظام الضريبي لم يرتق إلى
أو الجماركّ ،
المستوى العالمي.
في سياق الحديث عن الته ّرب الضريبي ،أجرى
ق��س��م المعلوماتية ف��ي م��ال��ي��ة دم��ش��ق ع���ام ،2004
دراسة على البيانات الضريبية التي قدمها المكلفون
ع��ن ن��ت��ائ��ج أع��م��ال��ه��م ل��ل��ع��ام ال���ذي س��ب��ق��ه ،فأظهرت
ال��دراس��ة أنّ م��ا نسبته  80ف��ي المئة م��ن المكلفين
ص�� ّرح��وا عن خسائر ،بينما  10في المئة صرحوا
عن أرباح لم تتجاوز الـ 50ألف ليرة سورية ،بينما
شكل الباقي نسبة من المكلفين الذين معظم أعمالهم
تتض ّمن عقودا ً مع الدولة ،وبالتالي ال يمكنهم الته ّرب
ضريبياً ،وعلى رغم فرض ضرائب من قبل اللجان
ّ
بغض النظر عن البيانات الضريبية ،ولكن
المالية
هذا يظهر أنّ الموقف األساسي للمكلف ،هو الته ّرب
ضريبياً.
ف���ي ح���دي���ث ل���م���ع���اون وزي�����ر ال��م��ال��ي��ة لصحيفة
«االق��ت��ص��ادي» بتاريخ  2014/8/25ي��ق��ول« :إنّ
سبب الته ّرب الضريبي هو التشريعات والمعدالت
العالية للضريبة ،والثقافة ال��س��ائ��دة ف��ي المجتمع
بقبول الته ّرب الضريبي» ،وهذا ما أكده وزير المال
مع بداية عام  2015في حديث للتلفزيون السوري،
وعزا موضوع الته ّرب الضريبي إلى ثقافة الناس من
أيام االحتالل العثماني والشعور باالنتماء ،هنا ال ب ّد
من اإلشارة إلى أنّ نسب الضريبة في سورية تعتبر
نسبا ً منخفضة إذا ما قورنت بكثير من ال��دول ،أما
موضوع الثقافة السائدة فال يمكن تغييرها إال بإنفاذ
القوانين ،وق��د ط�� ّور االق��ت��ص��ادي��ان Allingham
 and A. Sandmoعام  1972نموذجا ً للته ّرب
الضريبي ودراس����ة أض����راره ،وب��يّ��ن��ا ف��ي الدراسة
أنّ مستوى الته ّرب الضريبي يعتمد على مستوى
العقوبة على المته ّرب التي يفرضها القانون ،إذا ً
الموضوع له عالقة بالتشريعات التي تج ّرم المته ّرب
ضريبياً ...أوالً ،بوجود الدوائر الضريبية الكفوءة
المج ّهزة بالنظم التقنية المساعدة في إنفاذ قانون
على المته ّربين ضريبيا ً وليس مناشدتهم لاللتزام
ضريبياً ...ثانياً ،ما لم تكن هناك عقوبات رادعة بحق
مراقبي الدخل المتواطئين والمكلفين المته ّربين،

لن يكون هناك نظام ضريبي كفوء ،يؤ ّمن إيرادات
مناسبة للدولة.
تعتبر الحصيلة المنخفضة للضرائب والرسوم
الجمركية ،مؤشرا ً يؤثر سلبا ً في النمو االقتصادي،
والقدرة على تحقيق العدالة االجتماعية ،واالستمرار
برفع ك��ف��اءة وج���ودة ال��خ��دم��ات األس��اس��ي��ة المقدمة
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ،وال ي��م��ك��ن تفسير ه���ذا ال��ض��ع��ف في
اإليرادات المتأتية من الضرائب والرسوم الجمركية
بعيدا ً م��ن :الفساد أوالً ،والته ّرب الضريبي ثانياً،
وضعف البنى اإلدارية ثالثاً.
ومما يفاقم انخفاض الحصيلة من الضرائب...
إلغاء عدد من الضرائب والرسوم ما بين عامي 2004
و ،2009مثل :ضريبة التركات ،رسوم المغتربين،
ضريبة تجارة العقارات ،ما أدّى إلى حرمان الموازنة
العامة من إيرادات مهمة وانخفاض في نسبة إجمالي
حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو
مؤشر متدنّ في سورية ال يزيد عن الـ 10في المئة،
بينما يتراوح في الدول المتقدمة بين الـ 35و 42في
المئة ،وفي مصر يبلغ  15.5في المئة ،أما في ماليزيا
فيبلغ الـ 17في المئة ،في الكثير من ال��دول ،تطبّق
إجراءات رادعة وقاسية لمحاربة الته ّرب الضريبي،
قد تودّي بالمكلف إلى حافة اإلفالس وحرمانه من
االستمرار بمزاولة أعماله ،أو إلى السجن لسنوات.
في سورية ،يجري التحدث عن الته ّرب الضريبي
في الخطابات الرسمية والمقابالت التلفزيونية ولكن
ال إجراءات حاسمة وجدية لوقف التهرب الضريبي،
ومن المعروف أنّ نظام الفاتورة ،يعتبر أساسيا ً في
تطبيق النظام الضريبي بشكل صحيح ،ونذكر جيدا ً
الحملة الدعائية األنيقة التي قامت بها وزارة المال
واألموال التي صرفت ،بالنتيجة ،ما الذي تغيّر؟ هل
استطاعت الحمالت الدعائية تطبيق نظام الفوترة؟
بشكل أكثر حدة ،تعاني حصيلة الرسوم الجمركية
م��ن مصاعب مضاعفة ،فمن جهة تعاني الدوائر
الجمركية من الفساد ،وه��ذا ال يحتاج غلى مجهود
إلثباته ،إذ أعلن المدير العام للجمارك في سورية،
أنّ مجموع اإليرادات المحصلة عام  2010بلغ أكثر
من  94مليار ليرة سورية ،أي ما يعادل أق�� ّل من 2
مليار دوالر (بحسب سعر الصرف آن��ذاك) ،وبينما
في لبنان للعام نفسه ،فقد بلغت الرسوم الجمركية
 3426مليون دوالر حوالى  4,3مليار دوالر ،وإذا
أخ��ذن��ا ف��ي االع��ت��ب��ار ف��ارق ع��دد السكان الكبير بين
سورية ولبنان ،وف��ارق نسب ال��رس��وم الجمركية،
استطعنا تل ّمس حجم الفساد المستشري في مناحي
الدوائر الجمركية ،ومن جهة أخرى ،يأتي االنخفاض
ف��ي حصيلة ال��رس��وم الجمركية ،بسبب االتفاقات
التجارية وخصوصا ً اتفاق المنطقة العربية الكبرى
الذي يجعل نسب الرسوم الجمركية تساوي الصفر،
واالتفاق مع إي��ران ال��ذي خفض الرسوم إلى نسب
تتناهى إلى الصفر ،بعدما ُعلّق اتفاق التجارة الحرة
م��ع تركيا ،ال��ذي وقعته س��وري��ة ودخ��ل النفاذ عام
 ،2007والمشكلة الحقيقية الناجمة عن تطبيق الـ
 GAFTAأو منطقة التجارة العربية ،هي إساءة
االستخدام والغش في شهادات المنشأ ،إذ تستورد
البضائع اآلسيوية إلى دول الخليج ومنها اإلمارات،
ثم ُيعاد تصديرها إلى سورية ،بعد منحها شهادة
منشأ عربية ،ما لم يكن هناك جدار جمركي (جدول
تعرفة جمركية موحدة) للدول العربية ،سيبقى اتفاق
الـ GAFTAيسبّب المشاكل واألضرار لالقتصاد
السوري.
إنّ الته ّرب الضريبي ،والفساد الذي يعتري بعض
الدوائر المالية والجمركية ،ناجمان بشكل رئيسي
عن ضعف البنية اإلدارية في الدوائر المالية وغياب
اإلن��ف��اذ ال��ص��ارم للقوانين ،ولمعالجة ه��ذه النقاط
أي مؤسسة ،ف��إنّ ذلك يستلزم تحييد العنصر
في ّ
البشري في صنع القرار ،واعتماد الرقم الضريبي،
واستخدامه لوضع نشاطات المكلّف وما ينتج منها
من دخل ،في ملف واحد يخضع للضريبة.
أي تعديل في النظام
أخ��ي��راً ،ال ب�� ّد من القول إنّ ّ
الضريبي ،يجب أن يكون قائما ً على تحقيق العدالة
الضريبية ،ال أن ي��دف��ع ال��م��وظ��ف وم��ح��دود الدخل
ضرائب الدخل ...بينما يته ّرب كبار المكلفين ،طبعا ً
من السهولة بمكان إيجاد المب ّررات والذرائع ،والقول
إنّ الظروف غير مالئمة بالبلد ونحن بحالة حرب...
وان��خ��ف��اض إي����رادات ال��م��وازن��ة إن��م��ا ي��ع��زى للحرب،
وقد يكون جزء من هذا الكالم صحيحاً ...ولكن في
النتيجة ال ب ّد من بذل جهود هائلة ،لتحسين إيرادات
الموازنة ،لتستطيع الدولة متابعة القيام بمهماتها،
ولع ّل تحسين كفاءة النظام الضريبي والجمركي
يمثل أحد الموارد المهمة لها ،لمواجهة األعباء التي
تزداد يوما ً بعد يوم على على كاهل الحكومة...

المعامالت العقارية ترتفع
�إلى  8.95مليار دوالر عام 2014
أظهرت إحصاءات المديرية العامة
للشؤون العقارية تحسنا ً نسبيا ً في
أداء القطاع العقاري في كانون األول
 2014بحيث ارتفع عدد المعامالت
العقارية إلى  7.141معاملة ،مقارنة
بـ 5.571في تشرين الثاني.
وع��زت المديرية ،بحسب ما ورد
في التقرير االقتصادي األسبوعي
لبنك االعتماد اللبناني ،هذا التحسن
إلى تهافت المستثمرين على تسجيل
عقاراتهم قبل نهاية العام ،خوفا ً من
ارتفاع قيمتها التأجيرية بما في ذلك
رسوم التسجيل في العام المقبل.
أما على الصعيد التراكمي ،فارتفع
ع��دد المعامالت العقارية بنسبة
 2.20في المئة سنويا ً إلى 70.721
معاملة ع��ام  ،2014م��ن 69.198
معاملة عام .2013
وارتفعت أيضا ً قيمة المعامالت
العقارية في كانون األول  2014إلى
 903.13مليون دوالر ،في مقابل
 640.08مليون في تشرين الثاني.
وحققت قيمة المعامالت العقارية
زيادة سنوية بنسبة  2.77في المئة
على صعيد تراكمي ،إلى  8.95مليار
دوالر عام  ،2014من  8.71مليار عام
.2013
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ارتفعت قيمة

ارتفع عدد المعامالت العقارية  2.20في المئة سنويا ً إلى  70.721معاملة
المعاملة العقارية الواحدة بشكل
خ��ج��ول إل��ى  126.575دوالر مع
نهاية ع��ام  ،2014م��ن 125.841
عام  .2013والجدير ذكره أنّ حصة
األجانب من عمليات المبيع العقارية
تراجعت إل��ى  1.69ف��ي المئة في
خالل عام  ،2014من  1.85في المئة
عام .2013
وزاد م��ت��وس��ط قيمة المعاملة
العقارية الواحدة في مدينة بيروت

إلى  567.233دوالر مع نهاية عام
 ،2014من  499.948نهاية عام
 .2013كما شهد تحسنا ً في منطقة
ك��س��روان إل��ى  139.612دوالر من
 124.664نهاية عام .2013
من جهة أخ��رى ،تراجع متوسط
قيمة المعاملة العقارية الواحدة في
منطقة المتن إلى  210.955دوالر كما
في نهاية عام  ،2014من 213.584
دوالر عام .2013

تفقد �أ�سواق جبيل التجارية وعر�ض الأو�ضاع الإنمائية

ّ
التزلج في لبنان
�أ�سواق خارجية ت�ضارب �سياحة

�شقير� :آالف الم�ؤ�س�سات �أمام الإقفال �أو الإفال�س

عبود :هبوط �سعر النفط
يوجب خف�ض كلفة تذاكر ال�سفر

عند سعر برميل النفط الـ 100دوالر ش ّكل الفيول  30في المئة من كلفة شركات الطيران

شقير بعد تسلّمه الدرع التقديرية
ح ّذر رئيس اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير
من أنّ «االقتصاد لم يعد باستطاعته
التحمل ،فهوامش التحرك والصمود
تقلصت كثيراً» ،مشيرا ً إلى أنّ «آالف
المؤسسات أمام اإلقفال أو اإلفالس،
وال���خ���وف أن ي���ودي ه���ذا ال��وض��ع
باالقتصاد برمته».
كالم شقير جاء إثر زيارته أمس
مدينة جبيل ،يرافقه نائب رئيس
الغرفة نبيل فهد ،وذل��ك بدعوة من
اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة نسيب
الجميل وبالتنسيق مع جمعية تجار
جبيل ،حيث تفقد أسواقها التجارية
واط��ل��ع على أوض���اع ال��ت��ج��ار ،كما
أجرى جولة أفق مع فعالياتها حول
متطلباتها اإلنمائية.
ولفت شقير إلى أنّ «اللقاء اليوم
له طابع خاص ،خصوصا ً في هذه
المدينة العريقة التي تضرب جذورها
بالتاريخ» ،مضيفا ً «أن زيارتنا إلى
جبيل تهدف إلى التواصل مع أهل
االقتصاد في هذه المنطقة لالطالع
م��ب��اش��رة ع��ل��ى أوض����اع األس����واق
والتجار ورجال األعمال».
وأشار إلى أنّ «األوضاع التي تمر
فيها البالد صعبة جداً ،وهذا يتطلب

م��ن الجميع التكاتف والتضامن
لحماية االقتصاد الوطني والوقوف
تجاه بعض اإلجراءات أو المشاريع
ال��ت��ي ت��س��رع ف��ي ان��ه��ي��ار أعمالنا
وم��ؤس��س��ات��ن��ا» ،م��ؤك��دا ً «ب���ذل كل
المستطاع لتقوية صمود االقتصاد
ال��وط��ن��ي ،وال��ع��م��ل على فتح آف��اق
جديدة للقطاعات االقتصادية في
الخارج».
وق���ال شقير« :مثلما قمنا عام
 2014بزيارات إلى دول عدة ال سيما
فرنسا وإسبانيا وروسيا وغيرها،
فإننا في ع��ام  2015سنتابع هذه
ال��زي��ارات ال��ت��ي ستشمل اإلم���ارات
وقطر والسعودية والمغرب وكوريا
وغيرها ،وسنحرص على أن تشارك
فيها وف���ود م��ن رج���ال األع��م��ال من
مختلف القطاعات والمناطق لتعميم
اإلف���ادة على الجميع» ،معلنا ً أنّ
«أب��واب غرفة بيروت وجبل لبنان
مفتوحة للجميع ،وأن��ن��ا ل��ن نوفر
جهدا ً في توفير المساعدة والمساندة
لرجال األعمال والتجار».

الجولة

استهل شقير زيارته بلقاء جمعية
تجار جبيل برئاسة ف��وزي صليبا،
ث��م ج��ال ف��ي األس����واق ،حيث اطلع

والوفد المرافق ،على أعمال التأهيل
والتطوير التي نفذت في األسواق.
ثم انتقل شقير والوفد المرافق إلى
دارة رئيس البلدية زياد حواط الذي
استقبله بحضور ع��دد م��ن أعضاء
المجلس البلدي ،ودارت مناقشة
ح��ول سبل ال��ت��ع��اون بين البلدين
لتنشيط الحركة االقتصادية في
المدينة.
وأب��دى شقير استعداده لوضع
ك ّل إمكاناته لتوفير كل ما من شأنه
دفع عملية اإلنماء وتحريك العجلة
االقتصادية.
وفي نهاية اللقاء ،جرى االتفاق
بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد
تجار جبل لبنان وبلدية جبيل على
تنظيم دورات تدريبية حول سالمة
الغذاء في جبيل ،على أن يتولى اتحاد
الغرف اللبنانية من ضمن البرنامج
الذي سيطلقه في  20الحالي من مقر
غرفة بيروت وجبل لبنان بعملية
التدريب وإعطاء الشهادات ،في ما
تتكفل البلدية بتوفير القاعة التي
ستخصص للتدريب.
وف��ي االخ��ت��ت��ام ،ق��دم صليبا إلى
شقير درع��ا ً تقديرية ،كما قدم درعا
أخرى إلى حواط.

تقرير «الآفاق االقت�صادية العالمية ـ كانون الثاني »2015

البنك الدولي :النمو في لبنان
�إلى  2في المئة في 2015
أصدر البنك الدولي هذا األسبوع ،تقريرا ً تحت عنوان
«اآلفاق االقتصادية العالمية – كانون الثاني  2015توافر
حيّز مالي واستخدامه» ،مرجحا ً أن يشهد النمو االقتصادي
العالمي تحسنا ً معتدال ً في الفترة الممتدة بين عامي 2015
و.2017
وفي التفاصيل التي أوردها التقرير االقتصادي األسبوعي
ي «يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو
لبنك االعتماد اللبنان 
االقتصادي العالمي إلى  3في المئة عام  ،2015و 3.3في
المئة عام  ،2016قبل أن تعود وتتراجع بشكل طفيف إلى
 3.2في المئة عام  .»2017وارتكز البنك الدولي في توقعاته
إلى سلسلة من العوامل ،أهمها ركود أسعار السلع وحركة
التجارة العالمية الضعيفة ومستويات الفائدة المنخفضة
والتي أُرفقت بسياسات مالية متفاوتة بين الدول الكبرى
حول العالم.
ويعتبر التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية منذ
منتصف عام  ،2014عامالً مشجعا ً للحركة االقتصادية
في العالم ،مشيرا ً إلى أنّ هذا التراجع من شأنه أن يخفف
من وطأة القيود التي تعرقل النمو االقتصادي في الدول قيد
التطور المستوردة للنفط ،إال أ ّنه يؤثر سلبا ً في آفاق النمو
في البلدان المصدّرة للنفط.
في هذا اإلط��ار ،يرتقب البنك الدولي بقاء نسبة النمو
االقتصادي في الدول قيد التطور ،أدنى بقليل من عتبة الـ5
في المئة وارتفاعها تدريجيا ً إلى  5.3في المئة عام 2016

و 5.4في المئة ع��ام  .2017غير أنّ التقرير ح�� ّذر من أن
تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية والتقلبات المتزايدة في
األسواق المالية وبعض أسواق السلع ،إضافة إلى الضغوط
المالية في العديد من األسواق الناشئة ،قد تؤدي إلى إعادة
تقييم األصول ذات األخطار المرتفعة وتدهور كلفة االستدانة
وأوضاع السيولة في الدول المعنية.
من جهة ثانية ،يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل
النمو االقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع نحو  2.2في
المئة خالل الفترة الممتدة بين عامي  2015و ،2017مقارنة
تحسن
بنمو نسبته  1.8في المئة عام  ،2014وذلك إثر
ّ
سوق العمل في تلك البلدان وتدني كلفة االستدانة.

اقتصاد لبنان

ويتوقع التقرير أن تتحسن نسبة النمو االقتصادي للبنان
في األعوام القليلة المقبلة لتصل إلى  2في المئة عام ،2015
و 3.4في المئة عام  ،2016ثم  3.6في المئة عام .2017
كذلك يتوقع البنك الدولي أن يتقلص العجز في رصيد
الحساب الجاري إلى  8في المئة و 7.3و 7.1في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي خ�لال األع���وام  2015و2016
و 2017بالتتالي.
كذلك ،يذكر التقرير أنّ لبنان برز كإحدى الدول األربع
الوحيدة التي نجحت في جمع الرساميل في أسواق سندات
الدين العالمية.

تح�سن م�ؤ�شر «لبنان والمهجر» لل�سندات المالية
ّ
�إثر قرار «المركزي ال�سوي�سري»
بعد اعتباره المالذ اآلم��ن للمستثمرين منذ تصاعد
أزمة الديون في منطقة اليورو ،صدر قرار البنك المركزي
السويسري هذا األسبوع بإلغاء سقف العملة الذي كان
قد حدده مقابل اليورو منذ ثالث سنوات.
وتأتي الخطوة السويسرية لتعزز الطلب في أسواق
السندات العالمية هذا األسبوع ،األمر الذي انعكس على
السوق اللبنانية لسندات الخزينة.
تحسن األداء األسبوعي لمؤشر بنك لبنان
من هنا،
ّ
والمهجر للسندات المالية ( )BBIبنسبة  0.20إلى
 107.84نقطة .وقد أدت الهزات األمنية شمال لبنان
على الصعيد المحلي إلى دعم الطلب على األصول اآلمنة،
األمر الذي أضعف العائد على سندات الـ 5والـ 10سنوات
بنسبة  14نقطة أس��اس و 9نقاط أس��اس إل��ى 5.14
و ،6.02على التوالي.
في الواليات المتحدة ،ارتفع أيضا ً طلب المستثمرين
لسندات الخزينة قبيل نشر تقرير يظهر تراجع التضخم
خالل شهر كانون األول عام  .2014من هنا ،انخفض
العائد على سندات الـ  5و 10سنوات بـ 28نقطة أساس
و 26نقطة أساس ليصل إلى  1.22و ،1.77على التوالي.
في المقابل ،اتسع الفارق بين سندات اليورو اللبنانية
وتلك األميركية بـ 14نقطة أس��اس و 17نقطة أساس
لتنهي األس��ب��وع عند  392نقطة أس��اس و 425نقطة
أساس ،على التوالي.
وعلى رغ��م األث��ر اإليجابي للقرار السويسري على
أسواق السندات المالية العالمية ،فقد ساهمت التكهنات
بإمكان تنفيذ الحكومة الصينية خطوات إضافية لتعزيز

النمو االقتصادي بدعم أداء األسهم الصينية إلى أعلى
مستوى لها خالل  8سنوات.
من هنا ،أت��ى أداء مؤشر األس��واق الناشئة جي بي
مورغان خجوال ً مع انخفاض طفيف بنسبة  0.01إلى
 660.15نقطة أساس.

بورصة بيروت

سياق آخر ،الحظ التقرير المالي األسبوعي لـ«بنك
في
ٍ
لبنان والمهجر لألعمال» (بلوم إنفست) ،تراجع في
نشاط بورصة بيروت خالل األسبوع الماضي .وانخفض
مؤشر «بنك لبنان والمهجر لألسهم اللبنانية» ()BSI
بنسبة  0.54ف��ي المئة م��ق��ارن�� ًة بمستوى األس��ب��وع
الماضي ليصل إلى  1170.18نقطة.
كما انخفض حجم ال��ت��داول اليومي ه��ذا األسبوع
من  244.425سهم إل��ى  151.024سهم مع تراجع
معدل قيمة األسهم المتداولة من  1.533.715دوالر
إلى  1.126.507دوالر .وقد سجلت الرسملة السوقية
تراجعا ً أسبوعيا ً بقيمة  53.26مليون دوالر إلى 9.78
مليار دوالر.
على الصعيد العالمي ،لم يتمكن المؤشر اللبناني من
التغلب على أداء المؤشرات العالمية بعد تسجيل ك ّل من
مؤشر «ستاندرد أند ب��ورز» لألسواق العربية ومؤشر
«ستاندرد أند بورز»  AFE 40ومؤشر «مورغن ستانلي»
لألسواق الناشئة تقدما ً بنسبة  1.83في المئة 1.55 ،في
المئة ،و 0.12في المئة إلى  133.46نقطة 61.78 ،نقطة،
و 959.97نقطة ،على التوالي.

نفى نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود أن تكون األزمة
السياسية المستجدة بين البحرين وحزب الله قد أثرت في سفر الخليجيين إلى
لبنان ،موضحا ً أنّ «حركة سفر البحرينيين إلى بيروت غائبة أصالً ،إضافة إلى
أنّ عدد الخليجيين الوافدين محدود أيضاً ،لذلك إنّ األزمة السياسية لم تقدّم
ولم تؤخر في الحركة السياحية الخليجية اتجاه لبنان».
ولفت عبود في حديث إلى «المركزية» إلى أنّ «إقبال السيّاح على سياحة
التز ّلج في لبنان ال يزال خجوالً» ،عازيا ً ذلك إلى «أس��واق دولية عادت إلى
مضاربتنا في هذا المجال ،وسنتطرق إليها بالتفصيل في مؤتمر صحافي يُحدّد
موعده الحقاً».
وقال عبود« :شهدن سوق قطع التذاكر نموا ً الفتا ً في السنوات الثالث األخيرة
وصل إلى  3.8في المئة عام  ،2014لكنه تراجع اليوم ألسباب تقنية وأمنية،
خصوصا ً أننا خسرنا السوق السورية .فشركات الطيران تبيع تذاكر السفر في
األردن والعراق بأسعار أدنى مما تبيعه في بيروت ،كما أنّ التدابير اإلجرائية
التي يقوم بها عناصر األمن العام على الحدود اللبنانية – السورية ّ
أخرت
الحركة» ،موضحا ً أنّ «استمرارية هذا الوضع إن لجهة الشركات في الخارج أو
التدابير الحدودية ،ستكبّدنا خسائر كبيرة في العام المقبل».
وع ّما إذا كان انخفاض سعر برميل النفط عالميا ً سيدفع إلى إعادة النظر
في كلفة تذاكر السفر قريباً ،أشار عبود إلى أ ّنه «من المفترض ذلك ،إذ عندما
تخطى سعر برميل النفط سقف الـ 100دوالر ،ش ّكل الفيول  30في المئة من
كلفة شركات الطيران ،فكيف الحال اليوم مع تراجعه  50في المئة وأكثر؟! من
هنا أصبح من الواجب خفض األسعار ،لكن حتى اليوم لم تتم إعادة النظر في
الموضوع».

ال�سائقون العموميون يتجهون �إلى خف�ض التعرفة

فقيه :لزيادة وزن ربطة الخبز
�إلى  1200غرام
استغرب نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه «عدم مواءمة أسعار
المواد الغذائية األساسية مع االنخفاض الحاد في أسعار المحروقات ،خصوصا ً
أنّ هناك  26سلعة معتمدة في السلة الغذائية تستند إليها لجنة المؤشر ،لم
تخفض أسعارها».
وأشار في ندوة في النبطية ،إلى أ ّنه «ال يجوز أن يحدَّد وزن ربطة الخبز
وسعرها في غياب أية مشاركة للنقابات وجمعية حماية المستهلك ،فالزيادة
على ربطة الخبز يجب أن تصل إلى  1200غرام بدل  950المقررة ،ويبقى ربح
صاحب المخبز ذاته ولن يتأثر بالسعر والوزن على اإلطالق».
وكشف فقيه أنّ «نقابة السائقين العموميين بالتعاون مع وزارتي األشغال
والسياحة ووزارات مختصة ،ستبادر إلى إصدار تعرفة جديدة للراكب تتناسب
مع انخفاض أسعار المحروقات» .وحيّا اتحاد نقابات السائقين العموميين على
إطالق المبادرة «التي ستكون مطلع األسبوع المقبل وتالئم أوضاع المواطنين
مع انخفاض أسعار المحروقات».
كما دعا الحكومة إلى «إعطاء األولوية لقضايا المواطنين الفقراء والمحتاجين،
واالستمرار في ضرب جذور الفساد» ،مؤكدا ً أن «االتحاد العمالي لن يألو جهدا ً
من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها».

الطلب على الدوالر في لبنان يتراجع
و«الدولرة» تنخف�ض �إلى  65.68في المئة
تراجع الطلب على الدوالر خالل األسبوع الماضي كما ي ّتضح من سعر صرف
الدوالر األميركي بين البنوك الذي ارتفع من  -1514 1510مع سعر وسطي
 1512إلى  1512 - 1508مع سعر وسطي .1510
وسجل احتياطي العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان المركزي (باستثناء
ّ
الذهب)  37.86مليار دوالر في شهر كانون األول مقابل  38.73مليار دوالر في
شهر تشرين األول.
وانخفضت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف اللبنانية من
 66.13في المئة في كانون األول  2013إلى  65.68في المئة في كانون األول
.2014
وتراجع اليورو مقابل الدوالر بعد ازدياد في اإلش��ارات أنّ البنك المركزي
األوروبي سيبدأ بسياسة طباعة النقود ،علما ً أنّ البنك المركزي أصدر القرار
ببداية الطباعة نهار الجمعة ،وتحرر البنك المركزي السويسري للفرنك
السويسري من اليورو .وانخفض اليورو بنسبة  1.61مقابل الدوالر ،ليقفل على
 1.1628نهاية هذا األسبوع.
وشهد سعر الذهب تقدما ً بسبب استمرار انخفاض نسبة التضخم في
الواليات المتحدة ،وازدياد التقلب في العمالت العالمية ،ما دفع سعره ارتفاعا ً
من  1208.63دوالر لألونصة يوم الخميس منذ أسبوع إلى  1261.16هذا
األسبوع.
وتحسنت قيمة الليرة اللبنانية مقابل اليورو من  1781.56األسبوع الماضي
إلى  .1752.92إضاف ًة إلى ذلك ،تقدّم سعر الصرف الفعلي بنسبة  0.84في
المئة حتى  150.56نقطة مسجالً تحسن بنسبة  2.20في المئة منذ بداية
العام الحالي.

م�صر ّ
توقع اتفاقات للتنقيب عن الغاز
با�ستثمارات ّ
تقدر بـ 97مليون دوالر
و ّقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» اتفاقين مع
شركتي «دانة غاز» اإلماراتية و«بي بي» للبترول اإلنكليزية للتنقيب عن الغاز
الطبيعي في دلتا النيل ومياه البحر المتوسط باستثمارات تقدر بحوالى 97
مليون دوالر.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف اسماعيل في تصريح
أول من أمس عقب التوقيع ،أنّ توقيع االتفاقات البترولية الجديدة يؤكد ثقة
الشركات العالمية في االحتماالت البترولية بمناطق مصر المختلفة خصوصا ً
البحر المتوسط ،والدلتا ،والصحراء الغربية ،ويمثل حجر الزاوية في جذب
االستثمارات لتكثيف أعمال البحث واالستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة.
وأضاف اسماعيل بأنّ االتفاق األول مع «دانة غاز» في منطقة شمال الصالحية
األرضية بدلتا النيل ،يتضمن استثمارات حدها األدنى  22مليون دوالر ومنحة
توقيع  5مليون دوالر وإجراء مسح سيزمي ثالثي األبعاد وحفر  5آبار جديدة.
وأشار الوزير إلى أنّ االتفاق الثاني مع كل من شركتي «بي بي» اإلنكليزية
و«دان��ة غ��از» اإلماراتية في منطقة المطرية األرضية بدلتا النيل ،يتضمن
استثمارات حدها األدنى  75مليون دوالر ومنحة توقيع  15مليون دوالر وإجراء
مسح سيزمي ثالثي األبعاد وحفر  3آبار جديدة.
ولفت إلى أنه بتوقيع هذين االتفاقين يكون قطاع البترول قد نجح في
توقيع  50اتفاقا ً جديدا ً للبحث عن البترول والغاز منذ تشرين الثاني 2013
باستثمارات حدها األدنى حوالى  8.2مليار دوالر ومنح توقيع حوالى 7.408
مليون دوالر لحفر  218بئراً.

