
اقتصاد12

الحياة  في   
ً
رئيسا  

ً
دورا النفط  ُمشتقات  تلعب 

االقتصادية إذ إنها تدخل في صناعة، تعليب أو 
حيط بنا بنسبة %95. 

ُ
نقل البضائع والسلع التي ت

 
ً
 جعل منه سببا

ً
 إستراتيجيا

ً
واكتسب النفط دورا

لُمعظم الحروب التي إجتاحت العالم منذ إكتشافه 
نتج النفط 

ُ
وحتى يومنا هذا. وأصبحت الدول التي ت

معادلة صعبة على الساحة الدولية إذ نرى أّن هناك 
 إلى 

ً
نتج النفط نظرا

ُ
حماية دولية للكيانات التي ت

ق االقتصاد العالمي بإنتاج النفط.
ّ
نسبة تعل

قيمة  األسواق  أكبر  من  النفط  سوق  وُيعتبر 
 وتحكمه ُمعادالت ُمعقدة محكومة بعوامل 

ً
وحجما

جيو سياسية وجيو إقتصادية تجعل هذه السلعة 
 لتأثير العديد من األحداث حول العالم.

ً
عرضة

اإلثنين الماضي، أعلن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عن عدم تجديد اإلعفاءات للدول التي كانت 
اليابان،  الصين،  )الهند،  اإليراني  النفط  تستورد 
واليونان(.  إيطاليا  تايوان،  الجنوبية،  كوريا  تركيا، 
وكانت هذه الدول تستفيد من إعفاء من العقوبات 
 
َ
حّيز دخل  الذي  اإليراني  النفط  على  األميركية 

التنفيذ العام الماضي. 

فقبل العقوبات األميركية على النفط اإليراني، 
 2.4 من  أكثر  صّدر 

ُ
ت اإلسالمية  الجمهورية  كانت 

الكّمية  هذه  وأنخفضت  النهار  في  برميل  مليون 
إلغاء  ترامب  قرار  قبل  برميل  مليون   1.7 إلى 
وبسبب  بالطبع  الثمانية.  الدول  عن  اإلعفاءات 
الُمتحدة  رة بين الصين والواليات 

ّ
العالقات المتوت

قرار  تحترم  لن  أنها  الصين  صّرحت  األميركية، 
ترامب بما يخّص اإلمتناع عن شراء النفط اإليراني.

صّرح  كما  األميركية  الُمتحدة  الواليات  هدف 
نفطية.  صادرات  صفر  هو  ترامب  الرئيس  عنه 
تهديدها  مع   

ً
سريعا جاء  اإليراني  الرّد  بالطبع 

 
ً
حيويا  

ً
شريانا ُيعتبر  الذي  هرمز  مضيق  بإغالق 

لنقل النفط حيث إّن 40% من النقل البحري للنفط 
يمّر من هذا المضيق.

رّدة فعل السوق على هذا التوتّر جاءت سريعة 
إذ إرتفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ 
تشرين األول العام الماضي. رّدة الفعل هذه آتت 
نتيجة مخاوف جّدية من نقص العرض ما ُيهّدد 
اإلستثمارات.  وبالتالي  اإلقتصادات  من  العديد 
أضف إلى ذلك أّن المضاربين في األسواق المالية 
وجدوا فرصة ألرباح قد تكون شبه أكيدة ما زاد من 

حّدة اإلرتفاع.
الفوضى  مع   

ً
خصوصا ُمبّررة  األسواق  مخاوف 

تنعدم  أن  ع 
ّ
المتوق من  التي  فنزويال  تعّم  التي 

صادراتها في وقت قريب. كما أّن الوضع في ليبيا 
ُيهّدد صادراتها من النفط ما يخلق فجوة أكبر بين 

العرض والطلب. 
وكأّن هذه الظروف ال تكفي، فقد أعلنت روسيا 
 
ً
يوميا برميل  مليون  بقيمة  إنتاجها  خفض  عن 
تخريبية.  أعمال  منبعها  تقنية  مشكالت  نتيجة 
ع أن تفوق الفجوة بين العرض 

ّ
وبالتالي من الُمتوق

!
ً
والطلب المليوني برميل يوميا

في  دخلت  التي  األميركية  الُمتحدة  الواليات 
كباش مع إيران تسعى من خالل الضغط على دول 
التي  الوعود  أّن   

ّ
إال اإلنتاج،  لزيادة  وروسيا  األوبك 

 
ً
ها خصوصا

ُ
عطيت قد يكون من الصعب تحقيق

ُ
أ

بأمر سهل  ليس   
ً
يوميا برميل  مليوني  تأمين  أّن 

ترامب  الرئيس  ويسعى  وتقنية.  مالية  إلعتبارات 
 هذه الدول على زيادة إنتاجها من خالل 

ّ
إلى حث

إتصاالت ثنائية مع أعضاء المنظمة. فعلى سبيل 
المثال طلب ترامب من السعودية والكويت إعادة 

وُمقفل  بينهما  الحدود  على  ُمشتَرك  بئر  تشغيل 
وتبلغ  الحصص،  على  الخالفات  بسبب  فترة  منذ 

.
ً
قدرة هذا البئر 500 ألف برميل يوميا

المملكة  نحو  أكثر  تتجه  األميركية  األنظار 
سّد  على  قدرة  تمتلك  التي  السعودية  العربية 
قسم مهم من النقص. ففي العام الماضي رفعت 
سعر  خفض  إلى  أّدى  ما  إنتاجها  من  المملكة 
السعر  هذا  لكّن   .

ً
أميركيا  

ً
دوالرا  55 إلى  البرميل 

ال ُيناسب المملكة التي ترى أسعار اليوم مقبولة 
عّوض الخسائر الماضية.

ُ
ألنها تزيد من أرباحها وت

الكمية  إنتاج  الصعب  من  التوقعات،  وبحسب 
المطلوبة في وقت قصير، لذا سيعمد ترامب إلى 
برميل  سعر  ارتفاع  أّن  إلى   

ً
نظرا اللعبة  تهدئة 

 
ً
دوالرا  80 من  أكثر  إلى  الشمال  نفط  من  النفط 

االقتصادي  بالنمّو  جّدي  بشكل  سيضّر   
ً
أميركيا

األميركي. لكن في الوقت نفسه سُيعاود تشغيل 
الُمتحدة  الواليات  في  الصخري  النفط  حفارات 

السوق  في  كميات   
ّ
ضخ ستعاود  التي  األميركية 

 أسعار النفط.
ً
ستلجم حكما

من  حالة  هناك  أّن  تقّدم  مّما  يظهر  كٍل  على 
بقرار  الثماني  الدول  إلتزام  مدى  لمعرفة  اإلنتظار 
ترامب وتحديد قيمة الفجوة الحقيقية بين العرض 

والطلب.
الُمشتقات  إستيراد  فاتورة  بلغت   ،

ً
لبنانيا

النفطية 4.4 مليارات دوالر أميركي في العام 2018. 
 من الكلفة 

ً
ويأتي ارتفاع أسعار النفط ليرفع حكما

على المواطن بالدرجة األولى حيث نرى التداعيات 
 5000 ارتفعت  التي  البنزين  أسعار صفيحة  على 
ليرة لبنانية منذ بداية هذا العام لتزيد من كلفٍة 
في األساس هي عالية نتيجة زحمة السير اليومية، 
ليرة   5000 الصفيحة  سعر  ارتفاع  فإّن  وبالتالي 
الشرائية  القدرة  من  ل 

ّ
ُيقل عام  مّدة  على  لبنانية 

للمواطن اللبناني بقيمة 330 مليون دوالر أميركي. 
أضف إلى ذلك الخسائر التي ستطال خزينة الدولة 

ومؤسساتها  لوزاراتها  المحروقات  شرائها  نتيجة 
كما ولمؤسسة كهرباء لبنان.

 2019 العام  موازنة  مشروع  دراسة  أّن  صحيح 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  لدعم   

ً
سقفا وضعت 

 
ّ

والمحروقات الُمستهلكة في مؤسسات الدولة، إال
النفط سيؤّدي  أسعار  ارتفاع  ومع  اإلجراء  هذا  أّن 
رقابة  الدولة من كهرباء،  إلى وقف خدمات   

ً
حكما

وحتى األمن. لذا وباعتقادنا لن يكون هناك إحترام 
ه على الصعيد األمني.

ّ
لهذا السقف أقل

يبقى القول إّن صباح كل أربعاء هو كابوس على 
هناك  وبالتالي  االقتصاد  وعلى  اللبناني  المواطن 
إلزامية لوضع إستراتيجية حرارية للدولة اللبنانية، 
إذ ال ُيمكن اإلستمرار على هذه الوتيرة مع فاتورة 
وكفاءة  اإلجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  من   %8 حرارية 

حرارية بقيمة 12.6 أي بمعنى آخر كل دوالر نفط 
 
ً
دوالرا  12.6 د 

ّ
يول اإلنتاجية  الماكينة  في  ُينفق 

 مقارنة بكفاءة حرارية في فرنسا بقيمة 42.
ً
أميركيا

إرتفاع أسعار البنزين يساهم 
حكمًا في خفض القدرة 

الشرائية للمواطن

إرتفاع النفط ُيهّدد عجَز الموازنة والقدرة الشرائية

بلغت نسبة إرتفاع سعر صفيحة البنزين 95 
أوكتان منذ بداية العام وحتى الساعة 22 في 

المئة أو ما يوازي 4500 ليرة لبنانية. ويعود سبب 
هذا اإلرتفاع بالدرجة األولى إلى ارتفاع أسعار 

النفط العالمية تحت تأثير عوامل جيوسياسية ما 
ُيهّدد بضرب قدرة المواطن الشرائية وزيادة عجز 

الموازنة.

شركة  وهو  )مصر(،  ش.م.م  عوده  بنك  أعلن 
 Ticker:( مملوكة بالكامل من بنك عوده ش.م.ل
أبرم   ،2019 أّيار   2 بتاريخ  أّنه   ،)Audi.BY
البنك األهلي اليوناني لالستحواذ  فاقّية مع 

ّ
ات

على محفظة العملّيات المصرفّية الخاّصة بفرع 
إتمام  تّم  مصر.  في  اليوناني  األهلي  البنك 
ألصول  وحوالة  بيع  عملّية  باعتبارها  الصفقة 
والتجزئة  الشركات  لعمالء  محّددة  والتزامات 
في  اليوناني  األهلي  البنك  لفرع  المصرفّية 
. وإتمام 

ً
مصر، بما في ذلك، شبكة من 17 فرعا

الموافقات  على  بالحصول  مشروط  الصفقة 
الرقابّية، والتي تتضّمن الموافقة النهائّية من 

البنك المركزي المصري ومصرف لبنان.
الرئيس  بأعمال  القائم  بدير،  محّمد  وقال 
ش.  عوده  لبنك  المنتدب  والعضو  التنفيذي 
م, م )مصر(: »نحن سعداء بهذه الصفقة التي 
التي  مصر  عوده-  بنك  نمّو  ة 

ّ
خط مع  تتالءم 

تهدف إلى تعزيز وضعه في السوق وتشمل 
ع أن 

ّ
افتتاح فروع جديدة حيث إّنه من المتوق

 أسرع 
ً
ر هذه الصفقة لبنك عوده- مصر دعما

ّ
توف

وأكثر فاعلّية لتحقيق أهدافه«.
ة حسابات 

ّ
د بدير أّنه ستتّم حوالة كاف

ّ
وأك

في  عوده  بنك  إلى   
ً
تلقائّيا العمالء  وعقود 

 ألحكام وشروط تلك 
ً
تاريخ سريان الحوالة وفقا

الحسابات،  تلك  فتح  وأحكام  وشروط  العقود 
من  النهائّية  الموافقة  لشروط   

ً
طبقا وذلك 

البنك المركزي المصري.
ويمكن للعمالء، في الوقت الحالي، االستمرار 
ة فروع البنك األهلي 

ّ
في التعامل من خالل كاف

في  إعالُمهم  يتّم  وسوف  مصر،  في  اليوناني 
حالة ما إذا تّم إجراء أّي تغيير على شبكة فروع 
التعامل من خاللها بعد  التي يمكنهم  البنك 
مزيد  إتاحة  تتّم  وسوف  النقل.  عملّية  إتمام 
من المعلومات والتفاصيل عن إجراءات عملّية 
الحوالة، في أقرب وقت، على الموقع اإللكتروني 
www.nbg.( مصر  في  اليوناني  األهلي  للبنك 

)مصر(  ش.م.م  عوده  بنك  وموقع   )com.eg
مجموعة  وموقع   ،)www.bankaudi.com.eg(
في   )www.bankaudigroup.com( عوده  بنك 

الوقت المناسب.

عوده - مصر يستحوذ على فرع البنك 
األهلي اليوناني

مؤشر

حركة المطار: إزدياد 
الركاب خالل نيسان

سّجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي 
الركاب  أعداد  في   

ً
ارتفاعا بيروت  في 

خالل شهر نيسان من العام 2019 بلغت 
نسبته 11,8% عن العام الماضي، إذ بلغ 
والمغادرين  الوافدين  الركاب  مجموع 
 816816 مجموعه  ما  بيروت  مطار  عبر 
 توزعوا على الشكل التالي: وصول 

ً
راكبا

وترانزيت   413954 مغادرة   ،399505
3357. فيما كان قد سّجل عدد الركاب 
الماضي  العام  من  عينه  الشهر  من 
أما   .

ً
راكبا  730739 مجموعه  ما   ،2018

خالل  فبلغت  التجارية  الطائرات  حركة 
 6059 الحالي  العام  من  نيسان  شهر 

رحلة بين هبوط: 3031 وإقالع 3028.
سّجلت  البضائع  لحركة  وبالنسبة 
فيما   ،

ً
كيلوغراما  7972017 مجموعه  ما 

 8046297 المنقول  البريد  حركة  بلغت 
الشحن  لحركة  وبالنسبة   .

ً
كيلوغراما

فبلغت  الحالي  العام  من  نيسان  لشهر 
.
ً
8046297 طنا

 بروفسور 
جاسم عجاقة
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