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اقت�صاد

جمعية الم�صارف عن الو�ضع االقت�صادي والمالي في كانون الثاني:
ارتفاع الدين �إلى  63.9مليار دوالر وخدمته �إلى  4832مليار ليرة

الق�صار
اتحاد الغرف العربية يك ّرم ّ
ويختاره رئي�س ًا فخري ًا مدى الحياة

القصار محاطا ً بأعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية
بإجماع أعضاء مجلس االتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة للبالد العربية ،اختير الوزير السابق
القصار رئيسا ً فخريا ً التحاد الغرف العربية لمدى
عدنان
ّ
الحياة ،وذلك خالل اجتماع الدورة  116لمجلس االتحاد،
الذي عُ قد في مدينة أربيل  -العراق في  30آذار الفائت.
كذلك ق ّرر رؤساء واتحادات الغرف العربية ،إقامة حفل
القصار تقديرا ً لعطاءاته ومسيرته الزاخرة
تكريم للرئيس
ّ
على مدى االثنين وأربعين عاما ً التي أمضاها في اتحاد
الغرف العربية ،بدءا ً من عام  1972حين دخل االتحاد
كنائب للرئيس ،ثم رئيسا ً للفترة ما بين 1999-1997
ومن عام  2005لغاية .2014
وأشاد رؤساء الغرف العربية واتحاداتها ،خالل اجتماع
القصار في قيادة
مجلس االتحاد« ،بالدور الكبير الذي لعبه ّ
دفة االتحاد على مدى الفترة الطويلة التي أمضاها كرئيس
ونائب للرئيس ،والنقلة النوعية التي أحدثها خصوصا ً
بعد تشييد مق ّر االتحاد الجديد عام  ،2008ما ح ّول االتحاد
إلى مؤسسة ذات كيان فاعل وقوي في جميع المحافل ،وال
سيما العربية والدولية ،وجعلت منه ممثالً حقيقيا ً معترفا ً
به من قبل جامعة الدول العربية للقطاع الخاص العربي
والمجتمع االقتصادي الدولي.
وكانت كلمة للقصار شكر فيها رؤساء الغرف العربية
على الثقة التي منحوه إيّاها ،وقال« :الفترة التي أمضيتها
في االتحاد ،م ّثلت بالنسبة إلي مرحلة أساسية في حياتي،
إذ اكتشفت من جهة األهمية التي كان وال يزال يلعبها اتحاد
الغرف العربية ،ومن جهة أخرى تع ّرفت على شخصيات
استثنائية أعطت بدورها الكثير لالتحاد».
اليوم وبعد أن مضى على وجودي في االتحاد أربعة
عقود ،أترك الشعلة لزمالء جدد وأنا مرتاح الضمير ،ألنني
والحمد لله أبليت البالء الحسن ،من دون أن أش ّكل أيّ عبء

معنوي أو مادي على االتحاد .إذ جلت العالم العربي من
موريتانيا إلى عمان ،ودول العالم من روسيا إلى الصين
وأميركا الجنوبية رافعا ً راية االتحاد .بجهودي وجهود
الجنود المجهولين والمعلومين من رؤساء غرف عربية
وأمناء عامين وعاملين ،يعيش اليوم االتحاد عصره
الذهبي كممثل واح��د ووحيد للقطاع الخاص العربي،
بفعل اإلنجازات التي تحققت ،فقد بات االتحاد قبلة أنظار
المسؤولين وأصحاب األعمال العرب واألجانب.
القصار النجاحات التي تحققت خالل رئاسته
وتناول
ّ
لالتحاد ،وال سيما في ما يتعلّق بالعمل العربي المشترك،
بالتعاون مع جامعة ال��دول العربية والغرف العربية
واتحاداتها األعضاء ،أو في ما يتصل بالمشاريع التنموية
والتكامل االق��ت��ص��ادي العربي ومشاريعه ف��ي القمة
االقتصادية التنموية العربية ،أو باتفاقات التعاون التقني
والتمويلي مع مؤسسات دولية» ،مشدّدا ً في هذا المجال
على «ضرورة مواصلة العزم على استكمال تلك النجاحات
ومواكبتها» ،معلنا ً أنه «على أت ّم االستعداد لبذل المزيد من
الجهد لتحقيق أه��داف االتحاد ودوره في تفعيل أحكام
اتفاق المنطقة الحرة وتنفيذ بنودها ،للوصول بالتجارة
واالستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة».

فيلم وثائقي

القصار بعنوان« :عدنان
وجرى عرض فيلم وثائقي عن
ّ
القصار رجل القطاع الخاص :نصف قرن في خدمة القطاع
ّ
الخاص واالقتصاد العربي» ،تض ّمن ع��رض إنجازاته
ومسيرته ب��دءا ً من غرفة بيروت وجبل لبنان واتحاد
الغرف اللبنانية ،ومرورا ً باتحاد الغرف العربية ،وصوال ً
إلى اتحاد الغرف الدولية ،والمراحل البارزة في حياته
وخصوصا ً على المستويين االقتصادي والسياسي.

نائب وزير الخارجية الأميركي
يبحث ّ
ملف النفط مع م�س�ؤولين
جال نائب مساعد وزير الخارجية
األميركية ل��ش��ؤون الطاقة آم��وس
هوكستاين على عدد من المسؤولين،
عارضا ً معهم ملف التنقيب عن النفط
والغاز في المياه اإلقليمية اللبنانية،
والمواضيع المتصلة.
وللغاية ،زار هوكستاين على
رأس وفد ،رئيس الجمهورية العماد
م��ي��ش��ال سليمان وت��ن��اول البحث
موضوع استخراج الغاز والنفط.
كذلك التقى المسؤول األميركي
رئيس الحكومة تمام سالم في حضور
السفير األميركي دايفيد هِ ْل .وجرى
البحث ف��ي مختلف المواضيع ،ال
سيما المنطقة االقتصادية الخالصة
المتعلقة بلبنان.
وفي المجلس النيابي ،وبتكليف
من رئيس مجلس النواب نبيه بري،
استقبل م��س��ت��ش��اره ع��ل��ي ح��م��دان
ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي وه��ل وال��وف��د
المرافق ،وت ّم البحث في ملف النفط
وترسيم الحدود البحرية.
وأكد حمدان «موقف الرئيس بري
وح��رص��ه على التمسك بالحقوق
الكاملة ف��ي المنطقة االقتصادية

الخالصة للبنان».
وعند الثالثة والنصف بعد الظهر
انتقل المسؤول األميركي والوفد
المرافق إلى وزارة الخارجية ،حيث
التقى الوزير جبران باسيل ،وبحث
معه ملف النفط من ك� ّل الجوانب،
خصوصا ً أنّ الوزير باسيل ّ
مطلع
على ك � ّل تفاصيل ملف النفط من
خالل موقعه السابق كوزير للطاقة،
وهو ال يزال يتابعه اليوم من موقعه

نظريان مستقبالً هوكستاين وهل

في وزارة الخارجية.
وك��ان المسؤول األميركي قد زار
صباحا ً يرافقه ه��ل وال��وف��د ،وزي��ر
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه آرت���ور ن��ظ��ري��ان،
وك��ان��ت م��واض��ي��ع ال��ط��اق��ة والنفط
محور اللقاء ،كما تمت مناقشة دورة
التراخيص ،والخطوات المتبقية في
هذا الشأن.
ك��م��ا أط��ل��ع هوكستاين ال��وزي��ر
نظريان على مه ّمته في المنطقة.

(داالتي ونهرا)

ن�شاط الحاج ح�سن

ت��راج��ع��ت غ��ال��ب��ي��ة م���ؤش���رات ال��ق��ط��اع
االقتصادي الحقيقي في كانون الثاني ،2014
قياسا ً على ما كانت عليه في الشهر األخير من
التحسن مقارنة
 ،2013إال أنها شهدت بعض
ّ
مع الشهر ذات��ه من العام السابق .وسجل
النشاط المصرفي بإجمالي الموجودات/
المطلوبات ،بعض التراجع في الشهر األول
من عام  .2014كذلك سجل ميزان المدفوعات
عجزا ً بسيطا ً في حدود  31مليون دوالر .على
صعيد آخر ،ارتفع الدين العام بنسبة 0،7
في المئة في الشهر المذكور ،وعرفت معدالت
الفائدة المصرفية بعض التغيّرات البسيطة،
صعودا ً أو ن��زوالً ،في ظ ّل استقرار معدالت
الفائدة على سندات الخزينة.
ج��اء ذل��ك في النشرة الشهرية الصادرة
ع��ن جمعية ال��م��ص��ارف ،ح��ول ال��ت��ط��ورات
االقتصادية والمالية والمصرفية في كانون
الثاني  ،2014وهنا أبرز ما ورد فيها:
أوالً -الوضع االقتصادي العام
الشيكات المتقاصة :في كانون الثاني
 ،2014بلغت القيمة اإلجمالية للشيكات
المتقاصة ،ما يعادل  6285مليون دوالر
ف��ي مقابل  6290مليونا ً ف��ي الشهر ال��ذي
سبق و 5942مليون دوالر في كانون الثاني
.2013
حركة االستيراد :في الشهر ذاته ،ارتفعت
قيمة ال��واردات السلعية إلى  1873مليون
دوالر ،في مقابل  1797مليونا ً في الشهر الذي
سبق ،و 1646مليون دوالر في كانون الثاني
 ،2013لتكون ال���واردات السلعية ازدادت
بنسبة  13،8في المئة في الشهر األول من
ع��ام  ،2014مقارنة بالشهر ذات��ه من عام
 ،2013وسجلت الكميات المستوردة ارتفاعا ً

بنسبة كبيرة بلغت  29،5في المئة.
حركة التصدير :وبلغت قيمة الصادرات
السلعية  244مليون دوالر في مقابل 243
مليونا ً في الشهر الذي سبق و 405ماليين
دوالر في كانون الثاني  .2013وبذلك تكون
الصادرات السلعية سجلت تراجعا ً بنسبة
 39،8في المئة في الشهر األول من عام 2014
مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبق.
ثانيا ً – المالية العامة
في تشرين األول  ،2013انخفض العجز
العام اإلجمالي إل��ى  345مليار ليرة ،من
 1007مليارات في الشهر الذي سبق (عجز

الحاج حسن مجتمعا ً إلى نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
ب��ح��ث وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
ال��ح��اج حسن م��ع سفير فرنسا في
لبنان باتريس باولي ،في العالقات
االقتصادية بين لبنان وفرنسا وسبل
تعزيزها على صعيد تقوية التبادل
الصناعي.
والتقى وفدا ً من نقابة تجار اللحوم
برئاسة جوزيف الهبر ،في حضور
المدير العام للوزارة داني جدعون،
وش���دّد ال��ح��اج حسن على «أهمية
سالمة الغذاء في لبنان للمحافظة
على صحة ال��م��واط��ن والمستهلك
عموماً ،من خالل إنتاج السلع بحسب
المواصفات والمعايير» .وشكر رئيس
وأع��ض��اء النقابة على تقليده درع
«األم��ن الغذائي» امتنانا ً منهم على
مساهمته وتشجيعه على تأسيس
هذه النقابة.
وتسلم ال��ح��اج حسن م��ن نقيب
أصحاب الصناعات الغذائية منير

ال��ب��س��اط دع���وة إل���ى رع��اي��ة «ي��وم
الصناعات الغذائية» والمشاركة فيه،
والذي تنظمه النقابة الخميس المقبل
على هامش مؤتمر ومعرض «هوريكا»
في «بيال» ،وعرض مع وفد من نقابة
الحرفيين برئاسة محمد المعلم،
ش��ؤون المهنة وسبل حمايتها من
االستيراد اإلغراقي لمنتجات حِ رفية
تراثية لبنانية تص ّنع في الخارج.
واجتمع وزي��ر الصناعة مع وفد
نقابة أص��ح��اب المطاحن برئاسة
إرس�لان سنو ،وع��رض معه شؤون
النقابة ،كما التقى وف���دا ً من نقابة
القصابين برئاسة معروف بكداش،
وجرى البحث في شؤون مهنية.

شقير ين ّوه

من جهة أخرى ،ن ّوه رئيس اتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل

لبنان محمد شقير بالموقف الذي
اتخذه وزير الصناعة حسين الحاج
ح��س��ن ،لجهة ت��وض��ي��ح م��وض��وع
اس��ت��خ��دام م���ادة «الناتامايسين»
في صناعة اللبنة ،ال سيما «طمأنة
اللبنانيين إل��ى أن ه��ذه القضية
انتهت ،وأن ه��ذه ال��م��ادة ه��ي م��ادة
حافظة طبيعية تستعمل في الغذاء
في عدد من دول العالم ،ولكن بأشكال
ومعايير ومقادير محددة».
واعتبر شقير أن «موقف الوزير
ح��س
ال���ح���اج ح��س��ن ي��ع��بّ��ر ع���ن
ّ
بالمسؤولية تجاه المصانع اللبنانية،
والحفاظ على قطاع األجبان واأللبان
ال��ذي يبلغ حجمه نحو  100مليون
دوالر ويشغل آالف العمال» ،داعيا ً
«المسؤولين كافة إل��ى التأكد من
المواضيع الحساسة المطروحة
ودرس��ه��ا بشكل علمي قبل إط�لاق
المواقف أو اتخاذ أيّ إجراءات».

وبنسبة  7،4في المئة ،علما ً أن التحويالت
إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت بنحو
 112مليار ليرة ،لتبلغ  2708مليارات في
األشهر العشرة األولى من عام .2013
 بذلك ،يكون العجز العام ارتفع من 4035مليار ليرة في األشهر العشرة االولى من عام
 2012إلى  5304مليارات في الفترة ذاتها من
عام  ،2013وارتفعت نسبته من  24،8في
المئة من المدفوعات اإلجمالية إلى  30،8في

الدين العام

�سجل الن�شاط الم�صرفي ب�إجمالي
الموجودات/المطلوبات بع�ض التراجع
في ال�شهر الأول من عام  2014كما �سجل
ميزان المدفوعات عجزاً ب�سيط ًا في حدود
 31مليون دوالر
بمقدار  931مليار ليرة في تشرين األول
 .)2012وتبيّن أرق��ام المالية العامة عند
مقارنتها باألشهر العشرة األول��ى من عامي
 2012و 2013المعطيات التالية:
 انخفاض المبالغ اإلجمالية المقبوضةمن  12207مليارات ليرة إلى  11941ملياراً،
إي بمقدار  266مليارا ً وبنسبة  2،2في المئة.
ونجم االنخفاض عن تراجع إيرادات الموازنة
( -395مليار ليرة) بمك ّوناتها الضريبية

أما الدين العام اإلجمالي فبلغ 96386
مليار ليرة (أي ما يوازي  63.9مليار دوالر)
ف��ي مقابل  95692م��ل��ي��ارا ً ف��ي نهاية عام
 ،2013ليكون بذلك ارتفع بقيمة  694مليارا ً
في الشهر األول من العام الحالي ،ونجم ذلك
عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية
بقيمة  695ملياراً ،في مقابل شبه استقرار
الدين العام المحرر بالعمالت األجنبية.

�شارك في افتتاح المنتدى ال�سنوي لإدارة المخاطر

يح�صن م�صارفنا
طربيه :تطبيق معايير «بازل» ّ
أم��ل رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين
ال��ع��رب رئ��ي��س اللجنة التنفيذية التحاد
ال��م��ص��ارف العربية ج���وزف طربيه «أن
تساهم المعايير والقواعد الجديدة إلدارة
المخاطر التي تضعها «لجنة ب��ازل» في
تعزيز ق��درة المصارف على الصمود في
وجه أيّ صدمات» ،داعيا ً المصارف العربية
والمصرفيين ال��ع��رب إل��ى «متابعة تلك
المعايير والعمل على تطبيقها بشكل سريع
ودقيق في مؤسساتنا المصرفية العربية،
لتحصينها بشكل أك��ب��ر ض��د أي أزم���ات
محتملة».
وخالل افتتاح «المنتدى السنوي إلدارة
المخاطر  »2014الذي ينظمه اتحاد المصارف
العربية بالتعاون مع «لجنة الرقابة على
ال��م��ص��ارف» ،لفت طربيه إل��ى «أنّ األزم��ة
المالية العالمية دفعت إلى مراجعة شاملة
ودقيقة لألنظمة والتشريعات والقواعد
المصرفية ال��دول��ي��ة .وق��د قامت الهيئات
الرسمية والخاصة ،المحلية والعالمية ومن
دون استثناء ،بإجراء دراس��ات وتحليالت
شاملة الكتشاف مكامن الضعف واقتراح
اإلصالحات المطلوبة لتعزيز صمود األنظمة
المالية والمصرفية وجعلها أق��� ّل ت��أث��را ً
باألزمات .وكانت تلك الدراسات قد أظهرت
مجموعة واسعة من نقاط الضعف التي
كانت سببا ً لنشوء األزمة ،ومن ثم انتشارها
عبر جميع النظم المالية والمصرفية حول
العالم .وأظهرت من ضمن ما أظهرته ،قيام
المصارف باستثمارات عالية المخاطر ال
تتناسب مع مستوى رأسمالها .وتبيّن أنّ
العديد من المصارف لم يكن لديه رأسمال
ك� ٍ
��اف لمواجهة وضعية المخاطر التي
اتخذتها».
وأضاف طربيه« :بنتيجة ما سبق ،عمدت

«لجنة بازل» إلى القيام بتعديالت واسعة
وشاملة على قواعد العمل المصرفي التي
كانت س��ائ��دة آن���ذاك ،وه��و م��ا ك��ان يُعرف
بـ«بازل  ،»2ومن ثم أضافت قواعد وأسس
جديدة ومبادئ ومفاهيم جديدة ،ش ّكلت
بمجملها ما أصبح يُعرف اليوم بـ«بازل
 ،»3ورأى «أنّ من ضمن ال��دروس المهمة
التي أعطتها األزمة المالية العالمية ،كانت
أهمية ق��ي��ام ال��م��ص��ارف بتقوية عمليات
تخطيط رؤوس أموالها ،كذلك أظهرت األزمة
أنّ عمليات تخطيط ال��م��ص��ارف ل��رؤوس

أموالها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية ،أو
غير تطلعية بشكل مالئم ،أو مص ّممة على
نحو كاف ،ونتيجة لذلك ،قلل بعض إدارات
المصارف من تقدير المخاطر الكامنة في
استراتيجيات أع��م��ال مصارفها ،م��ا أدى
ب���دوره إل��ى تقدير س � ّي��ئ ل��ح��اج��ات رأس
المال».
وأشار إلى أنّ اختبارات الضغط األولى
التي أجرتها بعض السلطات اإلشرافية
أث��ن��اء األزم���ة المالية العالمية وبعدها،
بهدف تقويم كفاية رأس المال للمصارف،
ل��م تتض ّمن ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان تقويما ً

 5ماليين ا�سترليني من بريطانيا
للمجتمعات الم�ضيفة لالجئين
زار سفير بريطانيا طوم فلتشر منطقة بر الياس في البقاع أمس ،حيث أعلن
عن «تعهّد المملكة الجديد بتقديم خمسة ماليين جنيه استرليني لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي الداعم للمجتمعات المضيفة لالجئين».
والتقى فلتشر رئيس بلدية بر الياس سعد ميتا ،وزار مركز الرعاية
الصحي واطلع على عمل البلدية ووضع الالجئين السوريين وسكان المناطق
المضيفة.
وأوضح بيان للسفارة البريطانية «أنّ هذا البرنامج سيتطرق إلى الحاجة
لتوفير المزيد من الخدمات األساسية في المناطق األكثر تض ّررا ً من تدفق
الالجئين السوريين» ،مشيرا ً إلى أنّ «التمويل البريطاني سيساهم في توفير
الدعم الالزم لبلدية بر الياس وإلعادة تأهيل مركز الرعاية الصحي وتجهيزه».
ولفت البيان إلى أنّ «قيمة المساعدات البريطانية اآليلة إلى مواجهة األزمة
اإلنسانية في لبنان بلغت  129مليون جنيه استرليني ،وساهمت في مساعدة
اآلالف من الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة من خالل المنظمات
الدولية غير الحكومية العاملة في جميع أنحاء البلد».
سيحسن الخدمات على مستوى الحكومة المحلية
وأشار إلى أنّ «البرنامج
ّ
يصب مباشرة بمصلحة المجتمعات المحلية وستم ّوله وزارة التنمية
بما
ّ
الدولية البريطانية ،ناهيك عن االلتزامات اإلنسانية التي سبق للمملكة أن
تعهّدت بها للتخفيف من حدة األزمة السورية ،إضافة إلى أنه سيقدم مساعدات
أساسية ومحلية للبلديات األكثر تض ّررا ً كالمعدات الطبية واإلمدادات الالزمة
لمراكز الرعاية الصحية ومعدات تنقية المياه وصهاريج المياه وحاويات
القمامة وإعادة تأهيل اآلبار العامة وصيانتها وغيرها من المساعدات».

فليتشر مع نازحين سوريين في بر الياس

للعمليات التي تطبّقها المصارف لتو ّقع
حاجات رأس المال المحتملة ،وكذلك إلدارة
مصادر واستخدامات رأس المال .ولكن في
اآلون��ة األخ��ي��رة ،ب��دأت السلطات الرقابية
حول العالم بوضع القواعد والشروط لما
يمكن أن يمثل تخطيطا ً سليما ً لرأس المال،
وكيف يمكن لعمليات التخطيط تلك أن
تساعد إدارات المصارف في القيام بأحكام
مستنيرة ،حول مبلغ وتكوين رأس المال
الالزم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف».
وتابع طربيه« :لقد أظهرت األزمة المالية

الأزمة المالية العالمية دفعت �إلى مراجعة
�شاملة ودقيقة للأنظمة والت�شريعات
والقواعد الم�صرفية الدولية ...كما �أظهرت
�أهمية ال�سيولة لح�سن �سير الأ�سواق المالية
والقطاع الم�صرفي

البقاع ـ أحمد موسى

(داالتي ونهرا)

( -97مليار ليرة) وغير الضريبية (-298
مليار ليرة) ،في مقابل ارتفاع مقبوضات
الخزينة بقيمة  129مليار ليرة.
 ارتفاع المبالغ اإلجمالية المدفوعة من 16242مليار ليرة إلى  17245ملياراً ،أي
بقيمة  1003مليارات ليرة وبنسبة  6،2في
المئة .ونتج ذلك من ارتفاع ك ّل من خدمة
الدين العام من  4689مليار ليرة إلى 4832
ملياراً ،أي بمقدار  143مليار ليرة وبنسبة
 3.0في المئة .والنفقات األولية من خارج
خدمة الدين العام ،من  11553مليار ليرة
إلى  12413ملياراً ،أي بقيمة  860مليار ليرة

المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
 وحقق الرصيد األو ّلي عجزا ً بقيمة 472مليار ليرة في فترة كانون الثاني – تشرين
األول  ،2013قابله للفترة ذات��ه��ا م��ن عام
 2012فائض بقيمة  654مليار ليرة.
وتبيّن أن خدمة الدين انخفضت قليالً
قياسا ً على المدفوعات اإلجمالية ،في حين
ارتفعت قياسا ً على المقبوضات اإلجمالية
عند مقارنتهما في األشهر العشرة األولى من
عامي  2012و.2013
ثالثاً :القطاع المصرفي
في نهاية كانون الثاني  ،2014تراجعت
الموجودات /المطلوبات اإلجمالية والمج ّمعة
للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما
يعادل  247871مليار ليرة (ما يوازي 164،4
مليار دوالر) ،في مقابل  248468مليار ليرة
في نهاية عام  ،2013و 230814مليار ليرة
في نهاية كانون الثاني  .2013وبذلك يكون
إجمالي ميزانية المصارف التجارية ،الذي
يشير إلى حجم النشاط المصرفي ،قد سجل
تراجعا ً بنسبة  0،2في المئة في الشهر األول
من عام  ،2014في مقابل ارتفاعه بنسبة 0،8
في المئة في الشهر األول من عام .2013

العالمية أه��م��ي��ة ال��س��ي��ول��ة لحسن سير
األسواق المالية والقطاع المصرفي .فخالل
مرحلة مبكرة من تلك األزمة (ب��دءا ً من عام
 ،)2007واج��ه��ت ال��ع��دي��د م��ن المصارف
العالمية ،وعلى الرغم من تلبيتها لمتطلبات
رأس المال آن��ذاك ،صعوبات جدية بسبب
عدم إدارتها لسيولتها بشكل حكيم.
فقبل األزم����ة ،ك��ان��ت أس����واق األص���ول
م��زده��رة وك��ان التمويل متوافرا ً بسهولة
وبأسعار زهيدة ،إال أنّ االنخفاض السريع
في ظروف السوق ،أظهر كيف يمكن للسيولة
ّ
تجف وال��وق��ت الطويل ال��ذي يمكن أن
أن

تحتاجه لتعود إلى سابق عهدها ،ووجدت
المصارف نفسها تحت ضغوط شديدة،
ما اضطر المصارف المركزية إل��ى اتخاذ
إج���راءات لدعم المؤسسات المصرفية».
ورأى أنّ وثيقة «لجنة بازل» ع ّززت «إدارة
مخاطر السيولة من خالل تطوير معياريّ
«حد أدنى» للتمويل والسيولة ،وتم تصميم
هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين
ولكن متكاملين:
 الهدف األول :هو تعزيز صمود وضعيةمخاطر سيولة المصرف على المدى القصير،
من خالل ضمان أنّ لديه ما يكفي من األصول
السائلة عالية ال��ج��ودة ،في ظل سيناريو
ضغط كبير يمتد لفترة  30يوماً .ولتحقيق
هذه الغاية ،وضعت اللجنة نسبة تغطية
السيولة .Liquidity coverage ratio
 الهدف الثاني :هو تخفيض مخاطرالتمويل على مدى زمني أطول ،عبر الطلب
م��ن ال��م��ص��ارف تمويل أنشطتها بمصادر
ٍ
كاف ،بهدف تخفيف
تمويل مستقرة بشكل
خطر ضغوط التمويل المستقبلية .ولتحقيق
ه��ذي��ن الهدفين ،وض��ع��ت اللجنة «نسبة
التمويل المستقر الصافي Net stable
.»funding ratio
وأض��اف طربيه« :ال نستطيع أن نتكلم
عن إدارة المخاطر من دون أن نذكر المخاطر
المتعلقة بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب،
وكانت» لجنة بازل» أصدرت مبادئ توجيهية
لوصف كيف ينبغي على المصارف أن تدرج
مخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن
إدارة المخاطر الشاملة .وفي أيلول 2012
أصدرت اللجنة نسخة منقحة من وثيقتها
«المبادئ األساسية لرقابة مصرفية فعالة»،
وأضافت مبدأ مخصصا ً بالتعامل مع إساءة
استخدام قطاع الخدمات المالية».

فرعون افتتح معر�ض هوريكا في «بيال»:
الأمن وال�سياحة تو�أمان ال ينف�صالن

افتتح وزير السياحة ميشال فرعون بعد ظهر أمس،
م��ع��رض ه��وري��ك��ا « 2014م��ع��رض الضيافة وال��م��واد
الغذائية» بنسخته الـ  ،21في المركز الدولي للمعارض
«بيال» ،في حضور وزراء وسفراء وشخصيات ورؤساء
ونقابات والجمعيات المهنية والشركاء والعارضين.
وألقى فرعون كلمة أشار فيها إلى أن «هذا الملتقى يجمع
ك ّل متذ ّوقي الضيافة والمواد الغذائية ،وهو اليوم من أهم
المعارض في لبنان والمنطقة» .وقال« :في الوقت الذي
يت ّم افتتاح هذا الملتقى يقوم الجيش اللبناني وقوى األمن
بتنفيذ خطة أمنية في طرابلس ،نأمل من خاللها أن يعود
الهدوء والطمأنينة إلى المدينة» ،وأكد أن «األمن والسياحة
توأمان ال ينفصالن ،فال سياحة من دون أمن ،والسياحة
بترول لبنان وهي عنوان الحياة والحضارة والتطور».
بعد ذلك جال فرعون على أجنحة المعرض.
وأش���ارت الشركة المنظمة في بيان ،إل��ى أن��ه «على
رغم التقلبات اإلقليمية والمحلية ،فإنّ المعرض محجوز

متخصص طوال أربعة
بالكامل ،وسيقصده  12ألف زائر
ّ
أي��ام ،حيث يت ّم اكتشاف االتجاهات الجديدة .وأخذت
المنتجات واألفكار التابعة للقطاع مع أكثر من  320موردا ً
من حفل الضيافة ،والصناعات الغذائية تمثل أكثر من
 2000ماركة من لبنان ،أوستراليا ،فرنسا ،هولندا ،إيران،
إيطاليا ،األردن ،عمان ،بولندا ،إسبانيا ،تايالند ،تركيا،
اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األميركية».
وأوضحت أن « 500من الطهاة والخبراء المحليين
والدوليين يشاركون في هوريكا  ،2014مع أكثر من 13
ورشة عمل يوميا ً وأكثر من  10مسابقات لمكافأة التميز
واإلبداع واالبتكار في هذه الصناعة».
ولفتت إل��ى أن «المعرض يتض ّمن «ال��ي��وم السنوي
للصناعات الغذائية» من تنظيم نقابة أصحاب الصناعات
الغذائية اللبنانية والالعبين الرئيسيين في هذا المجال،
ويعقد الخميس  3الجاري تحت شعار ابتكار وإب��داع
تصنيع».

