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اقت�صاد

رعى انتقال الدوائر الجمركية العاملة في المطار �إلى مبنى ال�شحن الجديد

الرقابة على �شركات ال�صرافة...
وحدها ال تكفي
} بشير العدل*
اإلج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ،وال ي����زال يتخذها،
ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ف��ي ب�ل�ادي م��ص��ر ،ب��ش��أن ضبط
العالقة السعرية بين الجنيه وال���دوالر األميركي،
والتي تتمثل في فرض رقابة شديدة على شركات
الصرافة ،وإن��ذار المخالف منها وإغالق عدد منها،
تبدو إج���راءات عملية تتناسب مع طبيعة المرحلة
الحالية ،التي تشهد ما يشبه حالة «احتكار الدوالر»
ومنعه من السير في القنوات الرسمية ل��ه ،سواء
عبر شركات تداول العمالت األجنبية ،أو من خالل
البنوك الرسمية.
فقد اتخذ «المركزي» إج��راءات عديدة على مدار
شهور مضت وتستم ّر لفترات طويلة مقبلة ،إلعادة
الجنيه المصري الى الحدود السعرية اآلمنة مقابل
الدوالر ،الذي وصل بدوره إلى أرقام عالية خاصة
ف��ي ال��س��وق ال��م��وازي��ة ل��ص��رف ال��ع��م�لات األجنبية
«ال���س���وق ال����س����وداء» ،وال���ت���ي ت��ت�� ّم داخ����ل شركات
الصرافة المرخصة عبر التعامالت غير الرسمية
وبأسعار تفوق تلك التي يحدّدها البنك المركزي،
وخارجها خاصة ف��ي المناطق النائية التي تتسم
بضعف الرقابة م��ن مباحث األم���وال العامة ،التي
تنشط وبشكل ملحوظ في القاهرة الكبرى مقارنة
بغيرها من أقاليم الجمهورية.
كان من بين تلك اإلج��راءات ما ت ّم بالفعل ،كطرح
ع��ط��اءات دوالري���ة لتعويض النقص ل��دى البنوك،
وتحديد سعر الجنيه مقابل الدوالر ،ومنها ما ينتظر
التنفيذ كطرح سندات دوالري��ة في الخارج وأسهم
داخلية بالبورصة ،وك��ان من بين تلك اإلج���راءات
أيضا ً إحكام الرقابة على شركات الصرافة ،والتي
ان��ت��ه��ى األم���ر ب��إغ�لاق  47ش��رك��ة منها ب��ع��د ثبوت
تالعبها بالتعامل في الدوالر.
وحدت
وقد جاءت تلك اإلجراءات بنتائج إيجابية ّ

خليل� :س�أرفع م�شروع موازنة � 2017إلى الحكومة خالل اليومين المقبلين

من عمليات تسلّل الدوالر الى السوق السوداء ،وهو
ما ظهر في تراجع قيمته أمام الجنيه المصري.
غير أنّ تلك النتائج كانت وقتية وال يمكن االعتماد
عليها في األج��ل الطويل ،وال تكفي وحدها لعالج
األزم���ة ،لتبقى أزم��ة ال���دوالر وه��روب��ه ال��ى القنوات
غير الرسمية أزمة حقيقية في حاجة الى سياسات
اقتصادية مصرية جديدة للقضاء عليها.
وم��ن بين تلك السياسات – عندي  -دف��ع عجلة
االستثمار ،بما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الفائدة
على المدخرات المحلية ،التي يجب أن تتوجه الى
االستثمار والوصول بقيمته الى نفس قيمة االدّخار،
ف��ض�لاً ع��ن س��ي��اس��ات أخ����رى تتعلق باالستيراد
وضرورة الح ّد منه والتوجه الى الصناعة المحلية
وتعزيز الصادرات التي تمثل أحد أركان الح ّل.
ب��ج��ان��ب ذل���ك ي��ج��ب ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ب�ل�ادي مصر،
أن ت��ن��ت��ه��ج س��ي��اس��ة ج���دي���دة ل��ت��ن��ش��ي��ط السياحة،
بعيدا ً عن اإلج���راءات المحلية التي أعلنتها الجهات
الحكومية المختلفة وفي مقدّمتها وزارة السياحة
م��ن تشجيع السياحة الداخلية ،غير أنّ التنشيط
الفعلي للسياحة يتطلب ج��ه��ودا ً خارجية ،خاصة
أنّ تراجعها ليس مرتبطا ً فقط بالشئون الداخلية،
وإنما بالصورة الخارجية لمصر ،وهو ما يفرض
على جهات أخرى كالسفارات في الخارج ،والهيئة
العامة لالستعالمات ،ووزارة الخارجية لعب دور
اقتصادي مه ّم في هذه المرحلة.
إج���راءات البنك المركزي األخ��ي��رة اذن ال تكفي
وحدها لمنع ه��روب ال���دوالر ال��ى السوق السوداء
واإليقاع به في سلة االحتكار ،وإنما هي إجراءات
ي��ن��ب��غ��ي أن ت��س��ي��ر ج��ن��ب��ا ً إل���ى ج��ن��ب م���ع سياسات
اقتصادية أخرى ،لوضع ح ّل جذري ألزمة االرتفاع
الجامح في سعر ال��دوالر األميركي مقابل الجنيه
المصري.
*كاتب وصحافي مصري

الم�ست�شفيات تل ّوح بالت�صعيد �إذا لم
ت�صحّ ح الم� ّؤ�س�سات ال�ضامنة �أو�ضاعها
دعا مجلس نقابة أصحاب المستشفيات إلى جمعية عمومية في  1أيلول
المقبل «التخاذ قرار التوقف عن استقبال مرضى المؤسسات التي تتأخر بشكل
مستمر ونمطي ألكثر من سنة عن تحويل جداول الدفع إلى اإلدارات المختصة
تصحح الوضع في أقصى
كي يتم تسديدها ،بدءا ً من  15أيلول في حال لم
ّ
سرعة حرصا ً على استمرار العالقة مع المستشفيات المتعاقدة معها».
وكان مجلس النقابة بحث خالل اجتماع ترأسه النقيب سليمان هارون ،في
الموجهة إلى المؤسسات الضامنة «لتسديد
مدى التجاوب مع دعوة النقابة
ّ
نصت عليه العقود النظامية».
المستحقات المتوجبة عليها وفق ما ّ
وأصدر البيان اآلتي« :إذ تبيّن أن هناك مَن لم يسدّد هذه المستحقات منذ
عامي  2015و2016
العام  2014وما قبل ،إضافة الى تلك العائدة الى
ّ
وكأنّ عدم التسديد أصبح نمطا ً متبعا ً من دون أي مباالة أو مراعاة لحقوق
المستشفيات ،وحيث أنّ المستشفيات أصبحت أم��ام الحائط المسدود
المتوجبة عليها من روات��ب ومدفوعات للموردين إضافة إلى
إزاء األعباء
ّ
الرسوم والضرائب ،واستنادا ً إلى قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ
 2016/8/2القاضي بتكليف المجلس اتخاذ القرار المناسب على هذا
الصعيد ،وبعد الدراسة التي كشف عنها هارون في المؤتمر الصحافي الذي
عقده في  2016/8/9والتي أظهرت عدم قدرة المستشفيات على تح ّمل مزيد
من التأخير ،فإنّ مجلس اإلدارة يتمنى على كل مؤسسة تتأخر بشكل مستمر
ونمطي ألكثر من سنة عن تحويل جداول الدفع إلى اإلدارات المختصة كي يتم
تسديدها ،تصحيح هذا الوضع في أقصى سرعة حرصا ً على استمرار العالقة
مع المستشفيات المتعاقدة معها.
ومن أجل ذلك ،تمت دعوة المستشفيات إلى جمعية عمومية تنعقد في
 2016/9/1التخاذ قرار التوقف عن استقبال مرضى هذه المؤسسات ابتداء
من  2016/9/15في حال عدم التجاوب».

«الإنماء والإعمار»
يتبلّغ من «�سوكلين»
تعـذُّ ر نقل النفايات
�إلى برج حمّ ود
أبلغت شركة «سوكلين» مجلس
اإلنماء واإلعمار تعذر جمع النفايات
ونقلها من المناطق المعنية بموقع
التخزين الموقت ف��ي ب��رج حمود،
«بسبب إقفال مدخل الموقع من قبل
البلدية».
وج���اء ف��ي ب��ي��ان للشركة أم��س:
«نظرا ً إلى تعذر نقل النفايات من قسم
من بلديات المنطقة المشمولة في
عقدنا ،إلى موقع التخزين الموقت في
منطقة برج حمود ،وذلك بسبب إقفال
مدخل موقع التخزين الموقت من قبل
بلدية برج حمود ،نتيجة تعثر العمل
في مشروع إنشاء المطمر الصحي في
هذه المنطقة الناجم عن إقفال الطريق
المؤدّية إلى موقع المشروع ،أبلغت
الشركة مجلس اإلنماء واإلعمار أنه
سيكون متعذرا ً عليها جمع ونقل
النفايات من المناطق المعنية بموقع
التخزين الموقت ف��ي ب��رج حمود،
وذل��ك في انتظار تعليمات مجلس
اإلنماء واإلعمار في هذا الشأن».

ن�شاطات اقت�صادية

غانم مترئسا ً جلسة اإلدارة والعدل
{ استقبل وزير السياحة ميشال فرعون ماتيو فابلو
من منظمة السياحة العالمية وبحث معه في العالقات
السياحية بين لبنان ومنظمة السياحة العالمية،
وموضوع متابعة تنفيذ طريق لبنان الفينيقيين الذي تم
اطالقه مؤخرا وعقد اجتماع حوله في بيروت وجبيل منذ
فترة.
كما استقبل فرعون رئيسة جمعية الحوار بين الثقافات
واألديان سمر ساسين.
وك��ان وزي��ر السياحة التقى الفنان رام��ي عياش ،كما
عقد مؤتمرا ً صحافيا ً خصص لإلعالن عن مهرجان جوائز
بيروت الذهبية في  26الحالي.
{ عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة برئاسة النائب
روبير غانم درست خاللها جدول األعمال المقرر ،وبدأت في
مناقشة مشروع تعديل قانون ديوان المحاسبة واستمعت
لهذه الغاية الى رأي الديوان كما إلى رأي مجلس الخدمة
المدنية وت���داول أعضاء اللجنة بالمواد التي طرحت
للنقاش وأدخلت بعض التعديالت على أحكامها.
كما تابعت اللجنة درس مشروع قانون التفتيش
المركزي ـ إدارة المناقصات واستمعت لهذه الغاية إلى
رأي إدارة المناقصات كما إلى رأي وزارة الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية.
وبعد المناقشة والتداول الذي تركز حول مدى دور ادارة
المناقصات خاصة لجهة إعداد دفاتر الشروط النموذجية
ومراقبة دفاتر الشروط الخاصة وضرورة إدخال بعض

التعديالت على قسم منها.
{ ترأس النائب سمير الجسر جلسة للجنة الفرعية
المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح
القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة جلستها المقررة
تابعت خاللها درس االقتراح المذكور.
واستمعت اللجنة إلى الجهات المعنية ،ال سيما وزارة
العدل ووزارة االقتصاد إلى جانب بعض الجهات من
القطاع الخاص ،وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول
عمل جمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية
ودور الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ،عوضا
عن جمعية الشركاء.
كما ناقشت مسألة تعيين مفوضي المراقبة والزامية هذا
التعيين في بعض الحاالت ،وشروط إلزامية هذا التعيين
في شركة الشخص الواحد ،باإلضافة إلى الشروط التي
يجب أن تتوفر في مفوض المراقبة إل��ى جانب أحكام
أخرى.
{ زار وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة
برئاسة إيلي قزي ،مرفأ طرابلس وعقد اجتماعا ً مع مديره
العام أحمد تامر في حضور رئيس مجلس إدارة شركة
«غولفتينر» المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ طرابلس
أنطوان عماطوري ،وت ّم البحث في مطلب النقابة استقبال
مرفأ طرابلس السيارات المستعملة المستوردة لمصلحة
منطقتي جبيل والشمال.

أعلن وزير المال علي حسن خليل
أنّ «ال����وزارة سترفع خ�لال الـ48
ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة
 2017إلى الحكومة» ،داعيا ً إياها
إلى أن «تبادر ف��وراً ،رغم المشاكل
ال��ت��ي تعانيها ،إل��ى عقد جلسات
متالحقة من أجل إقرار هذه الموازنة
في المواقيت الدستورية المحددة».
وح��� ّذر خ�لال رعايته االحتفال
بانتقال الدوائر الجمركية العاملة في
المطار إلى مبنى الشحن الجديد ،من
«تعطيل آخر المؤسسات الدستورية
العاملة في لبنان».
واس��ت��ه�� ّل خليل كلمته ب��إب��داء
ارت��ي��اح��ه إل��ى «ت��ع��اون ال����وزارات
بعضها مع بعض وتعاون اإلدارات
بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».
وإذ وصف انتقال الدوائر الجمركية
العاملة في المطار إلى مبنى الشحن
الجديد بأنه «تجربة رائدة بين إدارة
ال��ج��م��ارك وش��رك��ة ط��ي��ران الشرق
األوس��ط ووزارة األشغال» ،أوضح
أنّ هذه التجربة «انطلقت من تقدير
الحاجة الضرورية والماسة إلى
معالجة ث��غ��رة أساسية ف��ي عمل
الجمارك وفي عمل إدارة مطار بيروت
الدولي ،حيث إنّ التجربة الماضية
رغم إنجازاتها وإخفاقاتها لم تكن
بالقدر الكافي لتغطي متطلبات
عمل إدارة الجمارك في مطار بيروت
الدولي ،وكان هناك الكثير من الثغر
التي دفعت في اتجاه اإلس��راع في
إنجاز» تدشين المكاتب الجديدة
للجمارك».
وأشار إلى أنّ «لهذا المشروع أكثر

من بعد .فبعده األول هو تفعيل عمل
إدارة الجمارك في المطار وتطبيقها
ألعلى درجات المواصفات المطلوبة
عالميا ً ومعالجة المشكالت التي
نتجت عن ظروف بقاء المبنى القديم.
والبعد اآلخر هو تأمين المتطلبات
ليكون مطار بيروت الدولي بمختلف
إداراته وتحديدا ً في إدارة الجمارك،
ملتقيا مع متطلبات ظروف الشحن
الدولي ونظمها العالمية التي تبقينا
على هذه الساحة بعيدا من الشوائب
والمشاكل».
وأضاف« :نحن نحقق اليوم هذا
االنتقال لنقول لك ّل الذين يتطلعون
إلى أن يروا مؤسسات الدولة تتطور
نحو األمام ،إنّ ثمة أمالً في هذا الوطن
وث��م��ة ق���درة على معالجة الثغر،
ورغم الظروف السياسية المعقدة
ورغ���م تعطيل ع��م��ل المؤسسات
الدستورية التي نشدّد مجدّدا ً على
وج���وب ال��خ��روج منه وع��ل��ى عدم
ال��وق��وع ت��ك��رارا ً ف��ي فخه بتعطيل
آخر المؤسسات العاملة في لبنان،
نقول إنّ ثمة أم�لاً ل��دى اللبنانيين
عندما ي��رون أنّ التطوير في إدارة
من اإلدارات قائم بفعل إرادة القيمين
والمسؤولين على هذا القطاع».
وذ ّك��ر ب��أنّ المطار «شهد بعضا ً
من اإلن��ج��ازات المتميزة في كشف
عمليات التهريب وغيرها» بفضل
عمل الجمارك ،لكنه أبرز «الحاجة
إلى إعادة نظر دورية للجهاز البشري
العامل» .وقال« :هذا ما يتطلب منا أن
نقوم بتشكيالت دورية لكل العناصر
والمسؤولين في إدارات الجمارك،

ليس ف��ي ال��م��ط��ار فقط ب��ل ف��ي ك ّل
األماكن ،حتى ال نؤسس لمحميات
تتحول إلى مراكز تغطية لعمليات
غير مشروعة ومخالفة للقوانين.
وإنّ ه��ذا األم���ر يعتبر مسؤولية
أساسية على عاتقنا سنعمل عليها
مع إدارة الجمارك والمسؤولين حتى
نبقي أمل الناس في معالجة الثغر
قائما».
وإذ الحظ أنّ «البعض ربما اعتقد
أنه خالل المرحلة القصيرة الماضية
قد غض النظر أو قد حصل نوع من
التراجع في متابعة ملف الجمارك»،
أكد «لك ّل الذين ينظرون مثل هذه
النظرة أنّ المسألة معاكسة وسيرون
إج��راءات جديدة متجددة تدفع في
اتجاه تفعيل الرقابة والمحاسبة
والتشديد في تحميل المسؤوليات
لكل المخالفين».
واع��ت��ب��ر أن��ه بانتقال المكاتب
الجمركية إلى المبنى الجديد «تنتفي
الحاجة إلى ك ّل المبررات حول الثغر
التي كانت قائمة بفعل واقع المبنى
ال��ق��دي��م ،إذ إن��ه وي��ا لألسف كانت
بعض بوابات ذلك المركز مشرعة
أم��ام مخالفات تفرضها الوقائع».
وق����ال« :ل���م ت��ع��د ل��دي��ن��ا ال��ي��وم أي
حجة في أن نمارس أقصى درجات
الضبط والمعالجة والمتابعة لكي
نبقي إدارة الجمارك ومطار بيروت
الدولي ،منارة حقيقية تؤكد التزامنا
ك ّل المعايير الدولية ،كل المعايير
التي تفرض في ما يتعلق بالشحن
ال��ج��وي وف��ي مواصفات أم��ان هذا
ال��ش��ح��ن وف���ي ت��أم��ي��ن ال�����واردات

الحقيقية التي يجب أن تكون للدولة
اللبنانية».
وأضاف« :نحن نعول كثيرا ً على
رفع وزي��ادة ال��واردات في الجمارك
نتيجة عمليات الضبط التي حصلت
والتي يجب أن تحصل مستقبال في
لبنان .ه��ذا األم��ر يشكل بالنسبة
إلينا جزءا ً أساسيا ً مما نعمل عليه
في وزارة المالية ،وأب��رز ما نعمل
عليه حاليا ً خالل هذه المرحلة هو
استكمال تشكيل المجلس األعلى
للجمارك ليستطيع أن يمارس دوره
كامالً من دون أي وه��ن أو ضعف،
وتكامل عمل المجلس األع��ل��ى مع
المديرية العامة بالشكل الذي يسمح
بأن يلعب هذا الدور بشكل صحيح
وكامل ومنتج وفق ما نرى».
وت��اب��ع« :ب��م��ا أن��ن��ا ف��ي معرض
الحديث على منبر يتصل بواقع
المالية العامة في لبنان ،أقول إننا
في وزارة المال سنرفع خالل الـ48
ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة
 2017إلى الحكومة .وهذا ما يرتب
على ه��ذه الحكومة رغ��م المشاكل
التي تعانيها ،أن تبادر فورا ً إلى عقد
جلسات متالحقة من أجل إقرار هذه
الموازنة في المواقيت الدستورية
المحددة ،ليتسنى لنا إقرارها بأي
شكل دستوري يسمح لنا» .وشدّد
على أنّ «مثل هذا األمر يشكل أساسا ً
ليس فقط الن��ت��ظ��ام عمل المالية
العامة في لبنان بل لرسم خطط
وبرامج ربما تعطي دفعا ً للمشاريع
التي تساعد على الخروج من األزمات
االقتصادية والمالية».

وأك��د أن��ه «إذا ك��ان البلد معطالً
على مستوى مؤسساته الدستورية
السياسية ،فيجب أال نترك مثل هذا
األم��ر ال��ذي يعطي وي��ج��دّد التزام
لبنان بمسؤولياته ت��ج��اه نفسه
وتجاه المجتمع الدولي».
وخ��اط��ب ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي إدارة
الجمارك« :عليكم مسؤولية وطنية
ك��ب��رى ،وأع���رف أنّ ال��رق��اب��ة بمكن
اختراقها ،وأن المتابعة يمكن أن
تضعف في بعض األح��ي��ان ،ولكن
عليكم مسؤولية أخالقية ووطنية
في أن تمارسوا دورا ً رائدا ً يعيد لهذا
القطاع رونقه وجهده وموقعه في
عمل المؤسسات العامة في لبنان،
وه��و موقع يجب أن يكون نظيفا ً
وبعيدا ً من الشوائب والمشكالت.
نعرف أنّ بعض هذا الكالم ربما ال
يدخل في عقل بعض الناس الذين
ينظرون إلى الجهاز نظرة مختلفة،
ولكن أق��ول بصراحة ثمة شرفاء
وثمة كوادر نزيهة وثمة كوادر تعمل
بإخالص في ه��ذا الجهاز علينا أال
نسمح بتشويه دوره���ا م��ن خالل
بعض العناصر التي تقع في الفخ
الذي يسقطها على مستوى اإللتزام
بالمسؤولية العامة».
واخ��ت��ت��م خليل ش���اك���را ً ل��وزي��ر
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
«مواكبته عمل طيران الشرق األوسط
بمساعدتها في إنجاز ه��ذا المبنى
لنكون معا ً في معركة واح��دة نحو
تأمين ك ّل المستلزمات التي تجعل
من مطار بيروت الدولي مطارا ً رائدا ً
على مستوى المنطقة والعالم».

التقرير ال�سنوي لجمعية الم�صارف حول الو�ضع االقت�صادي في :2015
ارتفاع العجز العام �إلى  % 7,8من الناتج والدين العام �إلى % 138,5
أظهر التقرير السنوي لجمعية المصارف ح��ول الوضع
اإلقتصادي في العام  ،2015أدا ًء ضعيفا ً لالقتصاد اللبناني
كسائر السنوات األرب��ع السابقة التي تلت بدء األح��داث في
سورية ،بل كان األضعف منذ نحو عشرة أعوام .إذ تراجع معدل
نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 1في المئة في مقابل 2
في المئة في العام  2014و 3في المئة في العام  2013وفق
المعطيات األولية المتوافرة.
وبحسب التقرير ،يعود تباطؤ النمو االقتصادي إلى تراجع
الطلب اإلجمالي مع استمرار شبه الجمود السياسي والمؤسساتي
والفراغ الرئاسي المتمادي منذ أي��ار  ،2014األم��ر ال��ذي يؤثر
سلبا ً على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً ،وبالتالي يدفع
إلى التريّث والترقب في اتخاذ القرارات المتعلقة باإلنفاق على
السلع المع ّمرة والقيام بمشاريع استثمارية ،ما يساهم في كبح
ني الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسيين ،أي االستهالك
حجم مك ّو ّ
واالستثمار .كما يعود التباطؤ إلى تفاقم الوضع المتأزم أصالً
في سورية والصراعات القائمة في المنطقة ،والتي تنعكس
بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السياحة والتصدير وعلى
حركة توافد الرساميل واالستثمارات المباشرة».

الوضع السياسي
وتداعيات األزمة السورية

ولحظ التقرير أنّ معدل النمو في لبنان عام  2015عرف
المنحى التراجعي ذاته الذي شهده ك ّل من االقتصاد العالمي
واقتصاد منطقة الشرق االوسط ،إنما جاء أدنى من معدل نمو
االقتصاد العالمي البالغ  3,1في المئة ومن معدل النمو في
البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا والبالغ  3,8في المئة ومن معدل النمو في العالم العربي
والبالغ  2,8في المئة .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ
معدل النمو الحقيقي في لبنان  1في المئة و 2في المئة في كل من
العامين  2016و 2017على التوالي .وفي هذا السياق ،يتطلب
تحسن النمو االقتصادي في المرحلة المقبلة انفراج الوضع
السياسي المحلي مع انتخاب رئيس للجمهورية واالتفاق على
قانون لالنتخابات النيابية من أجل إعادة الثقة وإحياء النشاط
االقتصادي ،وإج��راء إصالحات هيكلية ضرورية ،إضافة إلى
انخفاض منسوب الصراعات االقليمية ،إذ أثبتت األزمة السورية
مدى تأثيرها الطويل األمد على آفاق لبنان االقتصادية.
وسجلت معظم ال��م��ؤش��رات االقتصادية المتوافرة حول
العام  2015إما تراجعا ً أو تباطؤا ً في وتيرة تحسنها مقارنة
بمستوياتها وأدائها لعام مضى ،عاكسة بذلك ضعف النشاط
االقتصادي اإلجمالي في لبنان المتأثر ب��األوض��اع المحلية
واإلقليمية السائدة ومن هذه المؤشرات نذكر :تحسن المؤشر
االقتصادي العام لمصرف لبنان بنسبة  2,0في المئة فقط في
العام  +3.2( 2015في المئة في العامين  2014و)2013
وهو رقم ينسجم إلى ح ّد ما مع معدل النمو المنخفض وأداء
المؤشرات االقتصادية المشار إليهما.
ولفت التقرير إلى أنّ ضعف االداء االقتصادي المترافق مع
انخفاض األس��ع��ار بشكل ع��ام ،إضافة إل��ى انخفاض أسعار
المشتقات النفطية عالمياً ،انعكس على المالية العامة للدولة
وتحديدا ً على نمو اإلي���رادات الحكومية التي ازدادت خارج
إيرادات االتصاالت وعمليات الخزينة بنسبة  0,6في المئة فقط
مقارنة بالعام .2014

المياومون :التمديد
لمقدّ مي الخدمات
يق�ضي على ق�ضيتنا
رأت لجنة العمال المياومين وجباة اإلكراء
في مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس ،أنّ
«التمديد لشركات مقدمي الخدمات ألربعة
أشهر ومن ثم التجديد لها لثالث سنوات يقضي
على ما تبقى من المؤسسة وقضية المياومين،
خاصة بعد ك�� ّل التقارير لألجهزة الرقابية
التي باتت واضحة لجهة فشل وتقصير هذه
الشركات».
ودعت «ك ّل المياومين والجباة للدفاع عن أقل
حقوقهم أال وهي إلحاق الفائض من الناجحين
ف��ي الفئة  2/4و  1/4وإدخ����ال ال��ذي��ن لم
يخضعوا لالمتحانات جميعاً ،من دون استثناء
كأجير مؤقت ضمن مالك المؤسسة ،علما ً بأنّ
مالك المؤسسة يستوعب كامل العدد».
كما دع��ت اللجنة إل��ى «التجمع ن��ه��ار غد
الخميس في  25الحالي عند الساعة التاسعة
صباحا ً في ساحة ري��اض الصلح :لنقول ال
لحيتان المال ونعم لدخولنا أجراء».

انخفاض الفاتورة النفطية
وارتفاع النفقات األخرى

في المقابل ،ساهم تراجع أسعار المشتقات والفاتورة
النفطية في خفض أكالف مؤسسة كهرباء لبنان بنحو المليار
دوالر في العام  ،2015وكاد أن يؤدي هذا األمر إلى انخفاض
النفقات الحكومية بشكل بالغ ل��وال ارت��ف��اع بعض النفقات
األخرى ،ألسباب مختلفة ،وخدمة الدين ،بفعل سياسة إدارة
الدين العام والتركيز على إص��دارات السندات الطويلة األجل
وذات العوائد المرتفعة نسبياً ،مقارنة بالسندات ذات اآلجال
القصيرة ،وبسبب أمور أخرى تتعلق بمخاطر البلد وسياسة
االستقرار النقدي.
وأش��ار إلى أعباء النازحين السوريين غير الظاهرة على
المالية العامة ،ال سيما مع وجود أكثر من  1,5مليون نازح
سوري وما يستتبعه من زيادة الطلب على الخدمات العامة
كالصحة والتعليم والكهرباء والنقل وغيرها لتزيد الضغوط
على اإلنفاق العام .وعليه ،انخفض اجمالي النفقات من عمليات
الموازنة والخزينة بنحو  2في المئة فقط.
المحصلة ،ارتفع العجز العام إلى نحو  7,8في المئة
وفي
ّ
من الناتج االجمالي في العام  2015من  6,2في المئة في العام
الذي سبق ،في حين لم يشكل الرصيد األولي إال  1,4في المئة
من الناتج في مقابل  2,6في المئة في العامين المذكورين على
التوالي ،لتظ ّل نسبة العجز العام إلى الناتج المحلي من بين
األعلى عالمياً .ويتبيّن من خالل مراجعة األرقام أنّ أداء المالية
العامة في العام  2015كما في السنة التي سبقتها ،لم يساعد
في التخفيف من التباطؤ االقتصادي الحاصل ،بل ربما يكون
ساهم في حصوله.

وبعد استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
على  134في المئة في السنتين السابقتين ،ارتفعت هذه النسبة
إلى نحو  138,5في المئة في العام  2015مع ازدياد الدين العام
بنسبة  5,6في المئة في العام المذكور لتتجاوز نسبة نمو الناتج
المحلي اإلسمي .لذلك ،تعتبر تدابير ضبط اوضاع المالية العامة
في لبنان وتنشيط الحركة االقتصادية وتحفيز النمو من أبرز
األولويات لنمو مستدام على المدى الطويل ولتحويل منحى الدين
العام إلى انخفاضي .كما ثمة حاجة إلى تحويل النفقات العامة
أكثر نحو النفقات االستثمارية جنبا ً إلى جنب مع تنفيذ اإلصالحات
الهيكلية ،بما في ذلك الح ّد من الهدر والته ّرب الضريبي والفساد،
وكلها تدابير تدعم النمو االقتصادي على نطاق أوسع.
وبقي نشاط القطاع المصرفي المعبّر عنه من خالل نمو
الموجودات اإلجمالية للمصارف العاملة في لبنان مقبوال ً في
العام  2015على الرغم من تباطؤه مقارنة بالعام الذي سبق،
إذ ارتفع إجمالي ميزانية المصارف التجارية بنسبة  5,9في
المئة وودائع الزبائن بنسبة  5,0في المئة وهي تؤ ّمن المصدر
االساسي لموارد القطاع كونها تشكل  83,3في المئة من إجمالي
الميزانية وال تزال الزيادة الحاصلة فيها تع ّد كافية لتغطية
الحاجات التمويلية لالقتصاد بقطاعيه العام والخاص ،ويعود
ذلك بوجه خاص إلى نمو ودائع المقيمين التي استأثرت بما يزيد
عن ثالثة أرباع النمو اإلجمالي للودائع في العام  .2015كذلك
ساهمت المصارف في الحفاظ على سير العجلة االقتصادية
وبالقدر الممكن عبر التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم
التي ارتفعت بما نسبته  5,9في المئة وباتت تشكل إلى جانب
تسليفات القطاع العام ما يقارب  170في المئة من الناتج
المحلي ،كما ظلت مؤشرات السيولة والمالءة على مستوياتها
المالئمة حفاظا ً على مصالح المودعين والمستثمرين معاً.

ا�ستقبال التحاد الم�صارف العربية في وا�شنطن
أعلن ات��ح��اد المصارف العربية ف��ي ب��ي��ان ،عن
«إقامة حفل استقبال في واشنطن ،مساء  7تشرين
األول المقبل ،بالتعاون مع برنامج األم��م المتحدة
للبيئة ـ برنامج التمويل الدولية ،وذلك بالتزامن مع
االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
التي ستعقد في واشنطن ،على ش��رف المصارف
والمؤسسات المالية العربية المشاركة في هذه
االجتماعات».
ويتحدث في الحفل حاكم والية يوتاه األميركية
األسبق ومسؤول وكالة حماية البيئة في الواليات
المتحدة الحاكم مايك ليفت ،وم��س��ؤول كبير في
الحكومة األميركية ،وآخر من البيت األبيض األميركي،
إضافة إلى كلمة برنامج األمم المتحدة للبيئة.
وأوض��ح البيان أنّ حفل االستقبال سيخصص
«إلبراز قوة القطاع المصرفي العربي ودوره وتماسكه
في المحافل الدولية .وسيشارك في الحفل حكام
مصارف مركزية عربية ودولية ،وقيادات مصرفية
وشخصيات من أصحاب ال��ق��رار المالي والدولي
من الواليات المتحدة والعالم العربي ،بينهم كبار
المسؤولين من وزارة الخزانة األميركية ـ البنك

الدين العام

الفدرالي األميركي -مجلس االحتياطي الفدرالي،
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،إضافة إلى
وفد من المصارف والمؤسسات المالية األعضاء في
االتحاد ومجلس إدارته ،وسيشكل الحفل فرصة لفتح
باب الحوار والنقاش والتقارب في صياغة السياسات
والتشريعات المصرفية والمالية الدولية في ظل
التطورات اإلقتصادية واألح���داث المتسارعة على
مستوى العالم».
وأشار إلى أنه «جرت العادة ان يقيم اإلتحاد سنويا
حفل استقبال للمشاركين في هذه اإلجتماعات في
واشنطن ،والتي تحظى باهتمام اإلدارة األميركية،
وكانت كلمة لمستشار الرئيس باراك أوباما للسياسة
االقتصادية بايرن أوغسط في الحفل األخير عام
.»2014
وأك��د االت��ح��اد أنّ «ه��ذا ال��ح��دث يشكل مناسبة
مهمة لتسليط الضوء على المصارف العربية التي
تعمل جنبا ً إلى جنب مع الحكومات والمنظمات غير
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع
الخاص لغرس قيم «نعمل سنويا ألجل بناء ثقافة
بيئية خضراء».

لقاء في نقابة
المعلمين لبحث
الأو�ضاع االقت�صادية
عقد لقاء نقابي ف��ي مقر نقابة
المعلمين ،بحضور ممثلين عن
ع��دد م��ن االت���ح���ادات وال��ن��ق��اب��ات،
ل���ت���داول األوض�����اع االج��ت��م��اع��ي��ة
والحياتية واإلداري��ة واالقتصادية
والسياسية.
وأكد المجتمعون «رفضهم ألية
زيادة ضريبية ،ال سيما في ما يروج
ع��ن صفقة الميكانيك التي ب��دأت
روائ��ح��ه��ا ب��االن��ت��ش��ار» ،كما أك��دوا
«رفضهم أي زي��ادة على األقساط
المدرسية ال سيما أنّ المعلمين في
التعليم الخاص لم يحصلوا حتى
على زي���ادة ال��ح��د األدن���ى لألجور
المقررة منذ العام .»2012
كما طالبوا «برفع الح ّد األدنى
لألجور وإقرار غالء المعيشة وإقرار
سلسلة الرتب والرواتب».

