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�أعلن حاكم م�سرف لبنان ريا�ض �سالمة، 
»�ن �لإقت�س��اد �للبنان��ي بحاجة �إلى �س��خ 
ر�ساميل جديدة«، م�سير� �لى �نه »في �سنة 
2018، كانت ن�س��بة �لنمو تقارب �ل�1% في 

لبنان بينما قاربت في �لمنطقة �ل%2«.
ولف��ت �ل��ى �ن »�لح�س��ول عل��ى تموي��ل 
محلي من �لم�سارف �للبنانية ز�د �سعوبة، 
فالقرو�ض �لم�س��رفية للقطاع �لخا�ض تمثل 

110% من �إجمالي �لناتج �لمحلي«.
و�أو�سح »�ن م�س��رف لبنان �أطلق رزمة 
جدي��دة م��ن �لقرو���ض �لمدعوم��ة موزع��ة 
للقطاع��ات  دولر  ملي��ون   500 كالآت��ي: 
�لإنتاجية وقرو�ض �سكنية بالليرة �للبنانية 
بقيم��ة 220 مليون دولر. ولل�س��نة �لثانية 
لبن��ان  م�س��رف  خ�س���ض  �لتو�ل��ي،  عل��ى 
للبنانيين �لمقيمين في �لخارج قرو�س��ا بلغ 
مجموعه��ا هذه �ل�س��نة 100 مليون دولر«. 
وقال: »و�نطالقا من ��ستخد�مات �لقرو�ض 
�لممنوح��ة للبنانيين �لمغتربي��ن، بالدولر 
�أن  ن�س��تنتج  �للبناني��ة،  باللي��رة  ولي���ض 

معظمها ي�ستخدم لتملك م�ساكن«.
وق��ال �س��المة: »بف�س��ل مب��ادرة دول��ة 
رئي���ض مجل���ض �ل��وزر�ء �س��عد �لحري��ري، 
ومجل���ض �لنماء و�لعمار، قدم �ل�س��ندوق 
�لعرب��ي لالإنم��اء �لقت�س��ادي و�لإجتماعي 
لم�سرف �لإ�س��كان قر�سا بالدينار �لكويتي، 
قيمت��ه 165 مليون دولر. بالتالي، �أ�س��بح 
مجموع �لأمو�ل �لمتاح��ة لتمويل �لقرو�ض 
�ل�س��كنية يت��ر�وح بي��ن 450 و500 مليون 
دولر له��ذ� �لع��ام، ه��ذ� بغ���ض �لنظ��ر عن 
�لعمليات �لمتعلقة بالإ�سكان و�لتي �أطلقتها 

بع�ض �لم�سارف«.
�أ�س��اف: »من �لمفتر�ض ف��ي هذه �لرزمة 
�لت��ي بلغت قيمتها مليار دولر، �أن ت�س��اهم 
ف��ي نم��و �لناتج �لمحل��ي �لجمالي بن�س��بة 

1.5% عام 2019«.
و�أعلن �سالمة »�ن كلفة �لتمويل في لبنان 
�رتفعت، �إنما نعتبر �أن �لقرو�ض �لمدعومة 

�ست�ساعد في خف�سها«.
وف��ي م��ا يتعل��ق بعملي��ة �إطالق من�س��ة 
تد�ول �إلكترونية، قال �سالمة: »لقد �أحرزت 
هيئ��ة �لأ�س��و�ق �لمالي��ة تقدم��ا ملحوظ��ا، 
ويفتر���ض �أن يمنح ترخي�ض بت�س��غيل هذه 
�لمن�س��ة بحل��ول �س��هر حزي��ر�ن، علم��ا �أن 
�لغر�ض من ت�س��غيلها ه��و تاأمين �لمزيد من 
�ل�س��يولة للقطاع �لخا�ض«، م�س��ير� �لى �نه 
»�س��تدرج ف��ي ه��ذه �لمن�س��ة �لإلكتروني��ة 
و�لمتو�س��طة  �ل�س��غيرة  �ل�س��ركات  �أ�س��هم 
�لحجم و�س��ند�ت دين �لقطاع �لخا�ض، ليتم 

�لتد�ول بها في �سوق ثانوية تمتاز ب�سيولتها 
لبن��ان وم��ن  �إليه��ا م��ن  �لو�س��ول  ويمك��ن 

�لخارج«.
وتاب��ع: »يمك��ن �أي�س��ا �لت��د�ول باأ�س��هم 
�ل�س��ناديق �لعقاري��ة. وف��ي هذ� �ل�س��ياق، 
�أ�س��در م�س��رف لبنان تعميما ي�س��جع على 
�إن�س��اء �ل�س��ناديق �لعقارية. وناأمل �أن يتم 
تاأ�س��ي�ض �لمزي��د م��ن �ل�س��ناديق �لعقارية 
بهدف ت�سفية مخزون �ل�سقق غير �لمباعة، 
ما يوؤمن �س��يولة يتم ��ستخد�مها في �أ�سو�ق 

�لت�سليف«.
و�ك��د �ن »م�س��رف لبنان يو��س��ل دعمه 
�قت�س��اد �لمعرفة �لرقمي��ة، من خالل تقديم 
�س��مانات للم�س��ارف �لت��ي تمول �أ�س��حاب 
�لمب��ادر�ت في هذ� �لمج��ال«. وقال: »حتى 
�لآن، تم ��س��تثمار م��ا مجموعه 250 مليون 
دولر ف��ي �قت�س��اد �لمعرفة، وهن��اك مبلغ 
مماث��ل �أي 250 ملي��ون دولر ما ز�ل متاحا 

لالإ�ستثمار«.
قام��ت  �آخ��ر،  �س��عيد  »عل��ى  ��س��اف: 
بتخفي���ض  و»فيت���ض«   وكالتا»مودي��ز« 
وكال��ة  �أي�س��ا  وقام��ت  لبن��ان.  ت�س��نيف 
�لت�سنيف �لرئي�سية �لأخرى »�ستاند�رد �أند 
ب��ورز« باإعط��اء لبن��ان مهل��ة �س��تة �أ�س��هر. 
��ستبق م�س��رف لبنان �لأمور وعزز ر�سملة 
�لم�س��ارف �لتجاري��ة. فبف�س��ل �لهند�س��ات 
�لمالي��ة �لت��ي �أجر�ه��ا �س��نة 2016، بلغت 
ن�سبة �لمالءة لدى �لم�سارف 16% وتمكنت 
ه��ذه �لأخي��رة م��ن تطبيق �لمعي��ار �لدولي 

للتقاري��ر �لمالي��ة IFRS 9. ه��ذ� م��ا �س��مح 
تخفي���ض  تد�عي��ات  بتجن��ب  للم�س��ارف 
ت�س��نيف لبن��ان، م��ن دون �أن تتاأثر قدر�تها 

�لت�سليفية«.
من جهة �أخرى، �علن �سالمة �ن م�سارف 
دولية مثل »�لبنك �لأوروبي لإعادة �لإعمار 
و�لتنمية« تقوم بزيادة خطوطها �لإئتمانية 
تختاره��ا.  �لت��ي  �للبناني��ة  للم�س��ارف 
ويتو��س��ل م�س��رف لبن��ان م��ن جهت��ه م��ع 
م�س��ارف دولي��ة �أخ��رى لك��ي تح��ذو حذو 

�لبنك �لأوروبي«.
و�ك��د »�ن لبنان، بف�س��ل نظ��ام �لإمتثال 
�لمطب��ق لدي��ه، وبف�س��ل �إلتز�م��ه �لتب��ادل 
�لتلقائي للمعلومات لغايات �سريبية بهدف 
مكافح��ة �لته��رب �ل�س��ريبي، ه��و بل��د �أهل 
لالإ�ستفادة من تمويل موؤ�س�سات دولية كهذه 
�أو من تمويل �لجهات �لم�س��اركة في موؤتمر 

�سيدر«.
وختم �س��المة: »�ن م�س��رف لبنان يوؤكد 
مجدد� �س��المة ومتانة �لقطاع �لم�سرفي في 
�لت�س��نيف  �أ�س��درت وكالت  وق��د  لبن��ان. 
موؤخ��ر� تقاري��ر تفي��د ب��اأن �لنظ��رة للقطاع 
�لم�سرفي في لبنان م�ستقرة. وتبقى �لليرة 
�للبناني��ة ركيزة �لثقة لقت�س��ادنا وقطاعنا 
�لمالي و�لإ�ستقر�ر �لمالي. �إن م�سرف لبنان 
ملت��زم بالإبقاء عل��ى �سيا�س��ته �لهادفة �إلى 
��ستقر�ر �سعر �ل�سرف بين �لليرة و�لدولر 
ويوؤك��د �أن لدي��ه �لق��درة عل��ى تحقيق هذ� 
�لهدف �لذي ب��ات مطلبا وطنيا. وخير دليل 

�ل��وز�ري  �لبي��ان  ف��ي  م��ا ورد  ذل��ك  عل��ى 
للحكومة لنيل ثقة مجل�ض �لنو�ب«.

طرق غير تقليدية لخف�ض خدمة 
الدين العام

من جهة �أخرى، �أظهرت مو�زنة م�س��رف 
لبن��ان �رتفاع��اً ف��ي موجود�ت��ه �لخارجّية 
خ��الل  دولر،  ملي��ار   1.43 ق��دره  بمبل��غ 
�لن�س��ف �لثان��ي م��ن �س��هر �آب 2019 �إل��ى 
ملي��ار   37.25 م��ن  دولر،  ملي��ار   38.68

دولر في منت�سف �سهر �آب.
وتاأت��ي ه��ذه �لزي��ادة نتيج��ة �لهند�س��ة 
لبن��ان  م�س��رف  بي��ن  �لأخي��رة  �لمالّي��ة 
و�لم�س��ارف �للبنانّي��ة، و�لت��ي ترم��ي �إلى 
��س��تقطاب ود�ئ��ع غي��ر �لمقيمي��ن بفو�ئ��د 
بالعمل��ة  �ل�س��يولة  تعزي��ز  بغي��ة  مغري��ة، 
�لأجنبّي��ة ل��دى �لقط��اع وتح�س��ين مي��ز�ن 

�لمدفوعات.
�ليوروبون��د  محفظ��ة  تنقي���ض  وعن��د 
لبن��ان،  م�س��رف  يحمله��ا  �لت��ي  �للبنانّي��ة 
و�لبالغة قيمتها 3.2 مليار�ت دولر، ت�سبح 
قيمة �حتياطاته بالعمل��ة �لأجنبّية 35.48 
مليار دولر كما في نهاية �س��هر �آب. علما �أّن 
ق��ّدرت قيم��ة  ب��ورز  �آن��د  �س��تاندرد  وكال��ة 
�لإحتياط��ات �لقابلة لالإ�س��تعمال عند 19.2 
ملي��ار دولر في نهاية �لع��ام 2019، �آخذًة 
بالعتبار قيمة �لموجود�ت �لخارجّية )32 
 11.9( �لذه��ب  و�حتياط��ّي  دولر(  ملي��ار 
محفظ��ة  حج��م  وطاِرح��ة  دولر(،  ملي��ار 

�س��ند�ت �ليوروبون��د �لتي يحملها م�س��رف 
و�لإحتياط��ي  دولر(،  ملي��ار   2.9( لبن��ان 
�لإلز�م��ي على ود�ئ��ع �لمقيمي��ن بالعمالت 
و�لكتل��ة  دولر(  ملي��ار   13.7( �لأجنبّي��ة 

�لنقدّية )8.1 مليار�ت دولر(.
�أّم��ا على �س��عيٍد �س��نوّي، فقد �نكم�س��ت 
قيمة �لموجود�ت �لخارجّية لم�سرف لبنان 
بن�س��بة 11.21 ف��ي �لمئ��ة )4.89 مليار�ت 
دولر( مقارنة بالم�س��توى �لذي كانت عليه 
ف��ي نهاي��ة �س��هر �آب 2018، و�لبالغ حينها 
43.56 ملي��ار دولر. )تقري��ر بنك �لعتماد 

�للبناني(
ف��ي ه��ذ� �لط��ار، �إعتب��ر حاكم م�س��رف 
�لخارجّي��ة  موجود�ت��ه  �رتف��اع  �ّن  لبن��ان 
�سيطمئن �ل�س��و�ق حول ثبات ربط �لعملة 
مي��ز�ن  و�س��يعّزز  بال��دولر،  �لوطني��ة 
�لمدفوع��ات. كما لفت �لى �ّن �لمعرو�ض من 
�ل��دولر ف��ي �ل�س��وق �لمحلي��ة و�ف��ر، على 

عك�ض �ل�ساعات �لمتد�ولة.
ف��ي م��و�ز�ة ذل��ك، ��س��ار �س��المة �لى �ّن 
�سيا�س��ة م�س��رف لبنان ته��دف �لى �لحفاظ 
على مالءة �لحكومة لأنها تدعم �ل�س��تقر�ر 

�لنقدي في لبنان.
�ض �لتمويل  وقال �ّن م�س��رف لبنان خ�سّ
�لالزم ل�س��تحقاق ت�س��رين �لثان��ي 2019، 
و�لذي تبل��غ قيمته 1،5 ملي��ار دولر، وهو 
يعم��ل بالتع��اون م��ع �لحكوم��ة، على طرق 
غي��ر تقليدي��ة لخف���ض كلف��ة خدم��ة �لدي��ن 

�لعام.
كم��ا لفت �س��المة �لى �ّن �لبن��ك �لمركزي 
�لبن��وك  م��ع  �لمالي��ة  بهند�س��اته  م�س��تمّر 
�لتجاري��ة، �ل��ى حي��ن تح�ّس��ن �لختاللت 
�لمالي��ة و�لخارجي��ة ف��ي لبن��ان. و�أعلن �ّن 
�لحكومة تعتزم �إ�س��د�ر �سند�ت يوروبوند 
في �لم�ستقبل، ما �س��يعّزز �ل�سيولة بالعملة 

�لجنبية في �ل�سوق.
لكنه �أو�س��ح �ّن توقيت �ل�س��د�ر يعتمد 
على �لو�سع �ل�سيا�سي في لبنان و�لمنطقة، 
ومالي��ة  �لمال��ي  �لو�س��ع  �ل��ى  بال�س��افة 
لبن��ان  �س��ند�ت  �ّن  �ل��ى  لفت��اً  �لحكوم��ة، 
�لجنبي��ة مقّوم��ة، بر�أيه، باأق��ل من قيمتها. 
وه��و ما ��س��ار �لي��ه �ي�س��اً بنك �ل�س��تثمار 
تقويم��ه  ف��ي  �س��اك�ض،  �لعالم��ي غولدم��ان 
لالئتم��ان �ل�س��يادي في 54 �س��وقاً نا�س��ئة، 
معتبرً� �ّن �سند�ت لبنان �لجنبية ذ�ت �جل 
5 �سنو�ت مقّومة باأقل من قيمتها �لحقيقية.
م��ن جهة �خ��رى، ق��ال �س��المة �ن �لدعم 
�لمال��ي �ل��ذي تعهدت به كل من �ل�س��عودية 

وقطر لم ُيترجم مادياً بعد.
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كان مثمرًا
بعد وديعة �لملي��ار و400 مليون 
م�س��رفية  م�س��ادر  توقع��ت  دولر، 
مطلعة ح�س��ول م�س��رف لبنان على 
نح��و ملي��ار دولر ع��ن طري��ق �أحد 
�لقليل��ة  �لفت��رة  خ��الل  �لم�س��ارف 

�لمقبلة.
موؤ�س��ر�ن ُيب��رز�ن �لثق��ة �لثابت��ة 
بم��ا  �لمرك��زي،  وبم�س��رفه  بلبن��ان 
يوؤك��د �أن �لبل��د مليء مالي��اً وهو في 
من��اأى ع��ن �أي �نهيار مال��ي يهّول به 
�لبع���ض بي��ن �لحين و�لآخ��ر، على 
�لرغم من دقة �لو�س��ع �لقت�س��ادي 
وفد�حة �لجمود �لم�ست�س��ري و�سلل 
�لقطاع��ات  وتخّب��ط  �لأ�س��و�ق 
�لإنتاجي��ة ف��ي توق��ف �لنم��و حت��ى 

�إ�سعار �آخر.
في هذ� �ل�س��ياق، �أعلنت �لم�سادر 
دولر  ملي��ار�ت   4 نح��و  »دخ��ول 
�أميرك��ي �إل��ى م�س��رف لبن��ان خالل 
�ل�س��هرين �لما�س��يين، وذل��ك بهدف 
�لعم��الت  م��ن  �حتياطات��ه  تعزي��ز 
�لأجنبية �أوًل، وتغطية ��ستحقاقات 
�لدولة من �لعمالت �لأجنبية ثانياً«.
كذلك ذكرت �لم�س��ادر �أن م�سرف 
لبن��ان »تلق��ى ملي��ارً� و600 مليون 
�لت��ي  �لمالي��ة  �لهند�س��ة  م��ن  دولر 
و�آب  تم��وز  �س��هرّي  خ��الل  �أطلقه��ا 
�لما�س��يين، وملي��ارً� و400 ملي��ون 

»غولدم��ان  موؤ�س�س��ة  م��ن  دولر 
�س��اك�ض« و»�سو�س��ييتيه جن��ر�ل – 
�لمرتفع��ة  �لفائ��دة  ب�س��بب  لبن��ان« 
�لمعتم��دة ف��ي لبنان رغ��م �لمخاطر 

�لتي تتعّر�ض لها«.
م�س��رف  ح�س��ول  توقع��ت  و�إذ 
لبن��ان عل��ى نح��و ملي��ار دولر ع��ن 
طري��ق �أحد �لم�س��ارف خالل �لفترة 
موؤ�س�س��ة  »�إق��د�م  ع��زت  �لقريب��ة، 
م��ن  وغيره��ا  �س��اك�ض«  »غولدم��ان 
ف��ي توظي��ف  �لر�غب��ة  �لموؤ�س�س��ات 
��س��تثمار�تها في لبنان، �إلى �لفائدة 
�لمرتفع��ة م��ن جه��ة، وتاأكيدها على 
�إمكاني��ة خ��روج لبن��ان م��ن �لأزم��ة 
�لت��ي يعاني  �لمالي��ة و�لقت�س��ادية 

منها من جهة �أخرى«.
�لم�س��رفية  �لم�س��ادر  و�أك��دت 
»تاأمين �لمزيد من �لأمو�ل بالعمالت 
�ل�س��تحقاقات  لتغطي��ة  �لأجنبي��ة 
خ�سو�س��اً في ت�س��رين �لأول �لمقبل 
حيث ي�ستحق على �لدولة ت�سديد ما 
قيمت��ه ملي��ار و500 ملي��ون دولر، 
بعدما تم ت�س��ديد 500 مليون دولر 
ف��ي ني�س��ان �لما�س��ي و650 ملي��ون 

دولر في �أيار 2019.
و�عتبرت هذه �لم�سادر �أن »لبنان 
ما ز�ل بلدً� جاذباً لال�ستثمار ل �سيما 

في �لقطاع �لم�سرفي«.

نفت �إد�رة م�س��رف جّمال تر�ست 
بن��ك �لتهام��ات �لت��ي �س��اقها مكتب 
مر�قبة �لأ�سول �لأجنبية في وز�رة 
�لخز�ن��ة �لأميركي��ة )�أوفاك(، حول 
مالي��ة  عملي��ات  �لم�س��رف  ت�س��هيل 
ل�س��الح ح��زب �هلل. و�أك��دت �لإد�رة 
ف��ي بيان لها يوم �لجمعة 30 �آب، �أن 
و�أنظم��ة  بقو�ع��د  »ملت��زم  �لبن��ك 
بالقو�ع��د  وكذل��ك  لبن��ان،  م�س��رف 
و�للو�ئح �لدولية �لمتعلقة بمكافحة 
غ�س��ل �لأم��و�ل وتموي��ل �لإره��اب. 
وهو �أمر ل يت�س��اهل به �لم�س��رف«. 
لفت��ة �لنظر �إل��ى �أنها �س��تتخذ كافة 

�لتد�بير لحماية م�سالح �لمودعين.

�صالمة 
�أكد حاكم م�س��رف لبن��ان ريا�ض 
�س��المه، باأن��ه ق��د تاب��ع و�سي�س��تمر 
بمتابعة �لتطور�ت �لمتعلقة بق�سية 
»جم��ال تر��س��ت بن��ك«. و�س��دد في 
بيان، على �أّن »كل �لود�ئع �ل�سرعية 
�للبنان��ي ولتعامي��م  للقان��ون  تبع��ا 
بمو�عي��د  موؤمن��ة  لبن��ان  م�س��رف 
��س��تحقاقاتها كما �سبق و�أعلن، وهو 

يطمئن �لى ح�سن �سير �لأمور«.

�صفير
و�أو�سح رئي�ض جمعية �لم�سارف 

�س��ليم �س��فير، بع��د لقائ��ه �لرئي���ض 
مي�س��ال ع��ون، �أن��ه عر���ض للو�ق��ع 
�لتط��ور�ت  �س��وء  ف��ي  �لم�س��رفي 
�لقت�سادية �لأخيرة »كما بحثنا في 
ه��ذه  بمعالج��ة  �لكفيل��ة  �ل�س��بل 
�إل��ى  »ونقل��ت  وق��ال:  �لأو�س��اع«، 
فخامة �لرئي���ض مالحظات ووجهات 
ح��ول  �لقت�س��ادية  �لهيئ��ات  نظ��ر 
مج��ال  ف��ي  �لمطروح��ة  �لأف��كار 
�لإ�سالحات �لقت�سادية، و�سرورة 
�أّل تك��ون مركزة فق��ط على مجالت 

محددة دون مجالت �خرى«.
و�أ�ساف �سفير: »�أطلعني فخامة 
�لرئي���ض عل��ى �لف��كار �لت��ي �س��تتم 
مناق�س��تها في �جتم��اع يوم �لثنين، 
ون�س��ع  ندر�س��ها  �س��وف  ونح��ن 
كم��ا  نظرن��ا.  ووجه��ة  مالحظاتن��ا 
تطرقنا �ي�س��ا �إلى مو�سوع م�سرف 
و�لق��ر�ر  بن��ك«  تر�س��ت  »جم��ال 
�لأميرك��ي بفر�ض عقوبات بحقه. �إن 
�لجمعي��ة تعك��ف عل��ى در��س��ة هذ� 
�لمو�س��وع، ولكن ما يهمن��ي تاأكيده 
�لمودعي��ن  م�س��الح  كل  �أن  ه��و 
م��ع  ونعم��ل  محفوظ��ة،  وحقوقه��م 
��س��تدر�ك  عل��ى  لبن��ان  م�س��رف 
�لخط��و�ت �لمقبلة في هذ� �ل�س��دد. 
�لجان��ب  م��ن  تاأكي��ًد�  تلقين��ا  ولق��د 
�لميركي حول عدم وجود م�س��ارف 

لبنانية �أخرى مو�سوعة على جدول 
كل  �أن  ��ا  خ�سو�سً �لعقوب��ات، 
ملتزم��ة،  �للبناني��ة  �لم�س��ارف 
لبن��ان،  م�س��رف  م��ن  وباإ�س��ر�ف 
بالأنظمة و�لقو�نين �لمرعية، و�أوؤكد 
�أّل �سحة لكل �ل�سائعات حول وجود 
م�س��ارف  عل��ى  �أميركي��ة  عقوب��ات 
لبناني��ة �خ��رى، وق��د وج��دت لدى 
فخامة �لرئي�ض كل متابعة و�هتمام، 

ونحن نثق بحكمته«.

جمعية الم�صارف
جمعي��ة  �أ�س��درت  جهته��ا،  م��ن 
�لم�س��ارف في لينان بيان��اً جاء في: 
»تع��رب �لجمعي��ة عن �أ�س��فها حيال 
�لميركي��ة  �لخزين��ة  وز�رة  �إدر�ج 
م�س��رف جم��ال تر�س��ت بن��ك عل��ى 
لئح��ة �لعقوبات »�أوف��اك«.  وتوؤكد 
�أن هذ� �لإجر�ء لن يوؤثر على �لقطاع 
�لم�س��رفي ب��اأّي �س��كٍل كان. وتوؤّك��د 
�لم�س��رفي  �لقط��اع  �لت��ز�م  مج��ّدًد� 
و�للبناني��ة  �لعالمي��ة  بالقو�ع��د 
�لمرعي��َة �لإج��ر�ء. وتطمئ��ن عل��ى 
�س��المة �أم��و�ل �لمودعين لدى جمال 
تر��س��ت بنك وتنّوه بقدرة م�س��رف 
لبنان على �ّتخاذ كّل �لتد�بير �لالزمة 
ق��د  كان  مثلم��ا  �لو�س��ع،  لمعالج��ة 

ح�سل في مو�قف �سابقة«.

�لم�س��ارف«  كتب رئي�ض »جمعية 
عب��ر  ح�س��ابه  عل��ى  �س��فير  �س��ليم 
�س��فحته عل��ى »تويت��ر«: »�لح��و�ر 
 �لمال��ي و�لقت�س��ادي كان مثمرً� وقد 
لم�سنا تو�فقاً �سيا�سياُ وحر�ساً كبيرً� 
من قبل �لمجتمعين ل �س��يما  �لرئي�ض 
�س��عد �لحري��ري ووزي��ر �لم��ال علي 
للعم��ل عل��ى �ح��د�ث  ح�س��ن خلي��ل 
�س��دمة �يجابية ت�ساعد في  �لنهو�ض 

بالبلد«. 
وفي �سل�سلة تغريد�ت، قال �سفير: 
رف�س��نا  ع��ن  �أعربن��ا  »م��ن جهتن��ا، 
�لقاط��ع تحمي��ل �لقطاع��ات  �لمنتجة 
و�لقط��اع �لم�س��رفي �ي �س��ر�ئب �أو 
م��ن  حّذرن��ا  �إ�س��افية.وقد  �أعب��اء 
�لأ�س��ر�ر �ل��ذي يحمله ه��ذ�  �لجر�ء 
ف��ي ظ��ل تباط��وؤ بالنمو وم�س��تويات 
»�أكدن��ا  �أ�س��اف:  مرتفع��ة«.   فو�ئ��د 
دعمن��ا لالجر�ء�ت �ل�س��الحية �لتي 
من �ساأنها مكافحة �لهدر و�لف�ساد مثل 
�لغاء  �لتوظيف �لع�س��و�ئي و�س��بط 
�لمعاب��ر غير �ل�س��رعية، كم��ا و�أكدنا 
ف��ي تطبي��ق  للم�س��اهمة  ��س��تعد�دنا 
خط��ة  �قت�س��ادية ت�س��اعد ف��ي جذب 

�ل�ستثمار�ت وخلق فر�ض عمل«.

حاكم م�سرف لبنان ريا�ض �سالمة
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قام��ت �لجمعي��ة �لعمومي��ة ف��ي جمعية 
�إد�رة  مجل���ض  بانتخ��اب  لبن��ان  م�س��ارف 
جدي��د م��ن 12 ع�س��وً� لم��دة �س��نتين. ففاز 

بالتزكية �لمر�سحون �ل�سادة :
)فرن�س��بنك  �لق�س��ار  ندي��م  �ل�س��يد 
�ض.م.ل.(، �ل�س��يد �سعد �أزهري )بنك لبنان 
و�لمهج��ر ���ض.م.ل.(، �ل�س��يد عب��د �لرز�ق 
عا�س��ور )فيني�س��يا بنك �ض.م.ل.(، �سمعان 
با�س��يل )بن��ك بيبلو�ض ���ض.م.ل.(، �ل�س��يد 
�نطون �س��حناوي )بنك �سو�س��يتيه جنر�ل 
في لبنان �ض.م.ل.(، �ل�سيد محمد �لحريري 
)بن��ك �لبح��ر �لمتو�س��ط �ض.م.ل.(، �ل�س��يد 
ولي��د روفاي��ل )�لبن��ك �للبنان��ي �لفرن�س��ي 
)بن��ك  ع�س��اف  غ�س��ان  �ل�س��يد  ���ض.م.ل.(، 
بيروت و�لبالد �لعربية �ض.م.ل.(، �لدكتور 
تنال �س��ّباح )�لبن��ك �للبناني �ل�سوي�س��ري 
طربي��ه  ج��وزف  �لدكت��ور  ���ض.م.ل.(، 
)�لعتماد �للبناني �ض.م.ل.(، �ل�س��يد �سمير 
حن��ا )بنك عوده �ض.م.ل.(، �لدكتور �س��ليم 

�سفير )بنك بيروت �ض.م.ل.(.
وعق��ب �إع��الن ف��وز �لمر�س��حين �لإثن��ي 
ع�س��ر، �إجتم��ع مجل���ض �لإد�رة �لمنتَخ��ب، 
و�نتخ��ب بدوره هيئة مكت��ب �لمجل�ض على 
�لوج��ه �لآت��ي : �لرئي���ض: �لدكت��ور �س��ليم 
�سفير، نائب �لرئي�ض: �ل�سيد نديم �لق�سار، 
�أمي��ن �ل�س��ّر: �ل�س��يد ولي��د روفاي��ل و�أمين 

�ل�سندوق : �لدكتور تنال �ل�سّباح.

طربيه
وكان �لرئي�ض �ل�س��ابق للجمعية جوزيف 
�لجمعي��ة  �فتت��اح  ف��ي  �لق��ى  ق��د   طربي��ه 

�لعمومية 2019 كلمة جاء فيها:
ل نمو قدره 3،6% لالقت�س��اد  »مقابل معدَّ
نم��و  مع��دل  تقدي��ر�ت  ر�وح��ت  �لعالم��ي، 
�لإقت�س��اد �للبنان��ي ف��ي �لع��ام 2018 بين 
0،25% و1،0% بح�س��ب �ختالف �لم�سادر. 
وف��ي مطلق �لأحو�ل، يبقى ه��ذ� �لنمو غير 
كاف لتاأمي��ن فر���ض عمل جدي��دة بالوتيرة 
�لمطلوب��ة ولتاأمي��ن �لنهو���ض ب��ل �لرخ��اء 

�لإقت�سادي �لمن�سود. 
في �لمقابل، �سهدت �لمديونّية �لعامة في 
2018 تطورً� �س��لبياً، �إذ �رتفع �لدين �لعام 
بن�س��بة تزيد عن 7% قيا�ساً على �لعام �لذي 
�س��بق. وتج��اوز نم��و �لدين �لع��ام �لى حّد 
كبي��ر مع��دل �لنمو �لإقت�س��ادي في �ل�س��نة 
�لما�س��ية بحيث �رتفعت ن�سبُته �لى %150 
من �لناتج �لمحلي �لإجمالي، ما يوؤ�ّس��ر �لى 
�لمعالج��ات،  غي��اب  ف��ي  �س��لبي  منح��ًى 
وي�س��تدعي بالتال��ي �س��بطاً لعج��ز �لمالي��ة 
م�س��توى  لتثبي��ت  �نتظ��اره  ط��ال  �لعام��ة 

�لمديونية ومن ثم تر�جعها.
على �س��عيٍد �آخر، �س��هد �لو�س��ع �لنقدي 
ف��ي �لع��ام 2018 فت��رة وجيزة م��ن �لقلق 
جر�ء �لتاأّخر �لمتمادي في ت�سكيل �لحكومة 
وموجة من �ل�س��ائعات و�لت�س��ريحات غير 
�لم�سوؤولة، غير �أننا ��ستطعنا، بالتعاون مع 
م�س��رف لبن��ان، �لحف��اظ عل��ى �لإ�س��تقر�ر 
�لنقدي، وعلى �أ�سعار �ل�سرف، ولو باأكالف 
متز�يدة. وكان من �لطبيعي، في هذ� �لمناخ 
�ل�سيا�س��ي �ل�ساغط، �أن ياأخذ معدل �لفائدة 
منح��ًى  �لود�ئ��ع  وعل��ى  �لم�س��ارف  بي��ن 
ت�س��اعدياً بوتيرة ��س��تثنائية نظرً� لو�س��ع 
�ل�س��يولة في �س��وق �لليرة �للبنانية ونظرً� 
للتد�بي��ر �لتي �ّتخذتها �ل�س��لطة �لنقدية في 

نطاق �إد�رة �ل�سيولة.
ف��ي هذ� �ل�س��ياق، ز�دت �لود�ئع بن�س��بة 
3،2% في �لعام 2018 كما �رتفعت معدلت 
�لفو�ئد �لم�س��رفية خ�سو�س��اً �لد�ئنة منها 
بحيث �زد�د متو�س��ط �لفو�ئد على �لود�ئع 
بالليرة بحو�لى 144 نقطة �أ�سا�ض في �لعام 
2018، لت�سجيع �لمودع على �إبقاء ود�ئعه 
بالعمل��ة �لوطني��ة عند ��س��تحقاقها بل على 
�إطال��ة �آجاله��ا. كم��ا �رتفع��ت �لفو�ئد على 
�ل��دولر �لأميرك��ي، �إنم��ا بدرجة �أق��ّل لي�ض 
فق��ط للحّد من تحوي��ل �لأمو�ل �لى �لخارج 

�إنما �أي�ساً لإجتذ�بها.
وف��ي ظل �لأو�س��اع �لعامة �لم�س��تجّدة، 
لبن��ان  م�س��رف  موج��ود�ت  تر�جع��ت 
�لخارجي��ة من 42 ملي��ار دولر �أميركي في 

نهاي��ة 2017 �ل��ى 39،7 ملي��ار دولر ف��ي 
نهاي��ة �لعام 2018 ثم �ل��ى 38،0 مليار في 

نهاية ني�سان �لفائت.
وبالإ�س��افة �ل��ى م�س��اهمتنا �لفاعل��ة في 
�لإ�ستقر�ر �لنقدي وبانتظار تفعيل �لأ�سو�ق 
توفي��ر  ف��ي  م�س��ارفنا  ��س��تمّرت  �لمالي��ة، 
�لتمويل لالإقت�ساد �لوطني في ظروف بالغة 
�ل�س��عوبة. ل��ذ�، تر�ج��ع حجم �لت�س��ليفات 
للقطاع �لخا�ض �لمقيم وغير �لمقيم بن�س��بة 
1% في �لعام 2018، فبات حجم �لت�س��ليف 
ي�س��ّكل ما ن�س��بُته 100% من �لناتج �لمحلي 

�لإجمالي.
�أّيها �لزمالء �لكر�م،

�لد�خلي��ة  �لظ��روف  م��ن  �لرغ��م  عل��ى 
حاف��ظ  و�لحرج��ة،  �لدقيق��ة  و�لخارجي��ة 
�لقط��اع �لم�س��رفي في �لع��ام 2018 وحتى 
وتمّكن��ت  مقب��ول،  �أد�ء  عل��ى  تاريخ��ه 
�لم�سارف بف�س��ل متانة مكانتها �لمالية من 
�لمن��اخ  ع��ن  �لناجم��ة  �ل�س��غوط  تحّم��ل 

�لت�سغيلي �لمحيط بعملها.
فف��ي �لخ��ارج، تنام��ت �لتوّجه��ات نح��و 
مزي��د م��ن �لعقوب��ات، ل �س��ّيما م��ع تغّي��ر 
�لإد�رة �لأميركي��ة. ف��كان ل ب��ّد من تكثيف 
كان��ت  �لت��ي  �لدولّي��ة  �لإت�س��الت  حرك��ة 
�لجمعي��ة ق��د بد�أته��ا عبر زيار�ت مبا�س��رة 
و�جتماع��ات قمن��ا به��ا م��ع بع���ض مو�ق��ع 
�لقر�ر في �لوليات �لمتحدة �لأميركية، كما 
في �لبنك �لدولي، و�س��ندوق �لنقد �لدولي، 
ومنظم��ة �لتع��اون و�لتنمي��ة �لإقت�س��ادية 

وكبريات �لعو��س��م �لأوروبية و�لم�سارف 
�لعالمية �لمر��س��لة لم�سارفنا. وقد حر�سنا 
ف��ي كل تل��ك �للق��اء�ت على �إط��الع �لجهات 
�لخارجي��ة عل��ى ن�س��اط �لجمعي��ة و�إب��ر�ز 
�أهمي��ة �لقط��اع �لم�س��رفي �للبناني ودوره 
�لحي��وي ف��ي ��س��تقر�ر لبنان، م��ع �لتركيز 
عل��ى تو�س��يح �لجهود �لمبذول��ة محلياً في 
مج��ال مكافح��ة تبيي�ض �لأم��و�ل ومحاربة 
�ل��ى عم��ل  �لإره��اب، و�لم�س��تندة  تموي��ل 
�إد�ري وتدريب��ي منّظ��م ومتو��س��ل و�ل��ى 
ة �سمن  تعاون مع �لجهات �لدولية �لمخت�سّ
مب��ادىء وقو�عد عملها على هذ� �ل�س��عيد، 
ومع �لت�سديد على �لتز�م قطاعنا �لم�سرفي 
تطبيق قو�عد �لإمتثال من خالل �لآلية �لتي 
و�س��عها �لبن��ك �لمرك��زي �للبنان��ي وقبول 
�لمرجعّي��ات �لدولي��ة به��ا، بما فيه��ا وز�رة 

�لخز�نة �لأميركية«.

كلمة الرئي�ض الجديد د. �صفير
من جهته، �لقى �لرئي�ض �لجديد للجمعية د. 
مما  رئي�ساً  �نتخابه  بعد  كلمة  �سفير  �سليم 
و�سائل  �أ�سكر  �أن  »�أوّد  يلي:  ما  فيها  جاء 
�لإعالم ومتابعتها ل�سوؤون �لقطاع �لم�سرفي 
ومو�كبتها لنا �ليوم. كما �توّجه بال�سكر �لى 
�أع�ساء  ول�سيما  �لقطاع،  في  �لزمالء  كل 
مجل�ض �إد�رة جمعية �لم�سارف على �لثقة 
خاللها  من  وحّملوني  �إّياها،  منحوني  �لتي 
م�سوؤولية رئا�سة �لجمعية في هذه �لظروف 

�لإ�ستثنائية.

�إقت�سادنا يو�جه تحّديات �سوف نبذل كل 
جهدنا لجبهها، وتعزيز م�ستوى هذ� �لقطاع 
�لحي��وي بما ين�ّس��ط �لو�س��ع �لقت�س��ادي 
�لع��ام  �لجتماع��ي  �ل�س��تقر�ر  ويوؤّم��ن 
�لمطل��وب وطني��اً، فنعي��د �لثق��ة لم�س��روع 

�لدولة.
ه��ذ� �لأم��ر يتطّل��ب مّن��ا عماًل جّدي��اً على 
لمتابع��ة  وخارج��ي،  د�خل��ي  م�ْس��توَيْين، 
�لجمعي��ة  ��س��تطاعت  �لت��ي  �لنجاح��ات 
تحقيقها طو�ل م�سيرتها �لم�ستمّرة منذ �أكثر 
من 60 �س��نة. و�إنن��ي �أ�س��كر و�أحّيي جميع 
�لذين �س��بقوني في تحّمل هذه �لم�س��وؤولية 
طو�ل �لفترة �لما�سية، �أما �لمرحلة �لمقبلة 

فتتطّلب جهدنا �لم�سترك لتحقيق �لآتي:
ر  ثِّ 1- تطوير ح�سور �لجمعية كعامل ُموؤَ
ف��ي ر�س��م �ل�سيا�س��ة �لإقت�س��ادية و�لمالية 
م��ع  و�ل�ّس��عي  �لبل��د،  ف��ي  و�ل�س��ر�ئبّية 
�لم�سوؤولين لإ�ست�سارة �لجمعية قبل �ّتخاذ 

�لقر�ر�ت في هذ� �ل�ساأن.
2- �إ�س��تكمال هيكلّي��ة �لأنظم��ة �لمعمول 

بها �سمن �لجمعية لجعلها �أكتر �إنتاجيًة.
3- تعزيز �سبكة �لتو��سل �لم�ستد�مة مع 
�لهيئات �لإقت�س��ادية �لمختلف��ة و�لإد�ر�ت 

�لر�سمّية �لمعنّية.
4- تطوير ��ستر�تيجية �لإعالم وو�سائل 
�لتو��سل لتقريب �لم�سافات مع كل �ل�سر�ئح 
�لمجتمعي��ة، و�إي�س��ال �ل�س��ورة �لحقيقية 
عن �لقطاع بما فيه �لت�س��ّدي للحمالت �لتي 

ت�ستهدفه.
حاكمّي��ة  م��ع  �لتن�س��يق  تعمي��ق   -5
�لم�سرف �لمركزي و�لجهات �لرقابية بهدف 
�لم�س��رفية  �لأنظم��ة  تطوي��ر  �إ�س��تكمال 
وتاأكي��د  �أد�ئه��ا،  به��ا وتح�س��ين  �لمعم��ول 
�لتز�من��ا �لمطل��ق بالمعايي��ر و�لإج��ر�ء�ت 

�لدولية.
ذ�ت  �س��ة  متخ�سّ وح��دة  �إن�س��اء   -6
ر  َتَط��وُّ متابع��ة  مهّمته��ا  عالمي��ة،  كف��اء�ت 
�لأنظمة �لم�سرفية �لعالمية وتاأمين ح�سور 

فاعل لنا في �لمنتديات �لدولية.
7- تعزي��ز �إمكان��ات �لجمعي��ة من خالل 
و�لدر��س��ات،  �لأبح��اث  جه��از  تطوي��ر 
�لنت�س��ار،  بمناط��ق  �لمبا�س��ر  و�لإهتم��ام 
�لقت�س��ادية  �لق��وى  م��ع  �لتفاع��ل  به��دف 
�للبناني��ة ف��ي �لخ��ارج، وه��ي �إِح��دى �أهم 

ركائز �لإقت�ساد �للبناني.
�لي��وم �بت��د�أت مرحل��ة جدي��دة ناأمل من 
خالله��ا �أن نحّق��ق َفرق��اً لم�س��لحة �لوط��ن 
و�لإقت�ساد و�ل�سعب. �سوف نكون منفتحين 
على كّل �لأفكار و�لقتر�حات �لتي يمكن �أن 

ت�ساهم في تح�سين ح�سور �لجمعية«.

لي�ض خفيا �أن �إقت�س��اد لبنان يمّر بمرحلة 
ركود قا�سية، قد تطول �أمدها �أو تق�سر وفقا 
لف�س��حات �لإنف��ر�ج �أو �لت��اأزم �لتي تحوط 
ظ��روف منطق��ة �ل�س��رق �لأو�س��ط. لك��ن ما 
ُيعّزي هو �أن �لركود ل يقت�سر على �إقت�ساد 
لبن��ان، حيث تل��ّف تل��ك �لحال �إقت�س��اد�ت 
معظ��م دول �لعال��م، وفي مقدمه��ا �لوليات 

�لمتحدة.
 في و�سط تلك �لمناخات �لم�سحونة �لتي 
تزيد �سخونتها د�خليا، �سجالت �أهل �لبيت 
عل��ى  �لمتو��س��ل  و»نقاره��م«  �ل�سيا�س��ي 
بع�ض �لم�سالح �ل�سيقة و�لمكا�سب �لمزمنة 
و�لمكت�سبة حديثا، يبدو �أن لبنان مقبل على 
مرحل��ة بي�س��اء جديدة تظه��ر مالمحها من 
ب�»�لت�س��ّلل  ت�س��ميته  يمك��ن  م��ا  خ��الل 
م�س��اريع  عل��ى  �ل�سامت«لو��س��نطن 
�إ�س��تثمارية في لبنان، �س��و�ء بالمبا�س��ر �أو 
بالو��س��طة، م�س��تغلة �لركود �لقائم لفر�ض 
قو�عد جديدة من �لعمل تقوم على ت�س��غيل 
و�إعتم��اد  �أميركي��ة  و�س��ركات  موؤ�س�س��ات 
�إ�س��عار تناف�س��ية وتنفي��ذ م�س��اريع �س��من 
مو��س��فات عالمي��ة، يكمن �أهمه��ا في عزلها 
عن مكامن �لهدر �لمعتادة و�إلز�م �لم�سّغلين 
»�أجند�ت ت�سليم زمنية« تتالءم و�لمو�عيد 

�لمحددة في �لعقود.
 لي�ست و��سنطن هي وحدها َمن يقود تلك 
»�لهجمة« �لإ�ستثمارية، �إذ تعاونها في ذلك 

باري�ض �لتي ت�سغل �أحيانا دور »�لو�سيط«، 
وتتول��ى �لتفاو���ض و»�أو�م��ر �لدف��ع« �لى 

مقدمي �لخدمات �للبنانيين.
 ه��ذه �لهجم��ة �لإ�س��تثمارية �لمزدوجة، 
تثي��ر تحف��ظ �لط��رف �لو�قع �س��من محور 
�إير�ن-»حزب �هلل«، �لذي بات ق�سر� خارج 
�إطار »�سيدر« وبرنامج �لإ�ستثمار �ل�سامل، 
ويعجز حتى ولو �أر�د، �أن يفرمل �لحما�س��ة 
�لفرن�س��ية و�لأميركية، لوقوعه تحت تاأثير 
و�س��غط �إر�س��اء �لقو�ع��د �ل�س��عبية �لت��ي 
�لجتماعي��ة  �ل�س��ائقة  معان��اة  تتح�ّس���ض 

و�لقت�سادية. 
 ه��ذ� �ل���Momentun �أو »ق��وة �لدف��ع« 
�لجديدة �لتي بد�أت تلفح رياح لبنان، ت�سبه 
م��ا ُطّب��ق �س��ابقا في �لع��ر�ق، حي��ث مناخ 
�لأعمال و�لم�سالح كما �لتركيبة �لحكومية، 
مم�س��وكين من و��س��نطن وطهر�ن. ويعتمد 
نج��اح ه��ذ� �لنمط على قدرته ف��ي مجاورة 
�لزخ��م �لد�خلي �لذي يفتر�ض �أن يمّيز �أد�ء 

�لدولة �لم�ستقبلي.
 ويبدو �أن تلك �لقاعدة �لتي �إنطلقت فعال 
عبر �سل�سلة م�ساريع، �ستكون هي �لموؤ�س�ض 
لمرحل��ة �لنم��و �لمقبلة في لبن��ان، ولكن �إن 
بق��ي �ل�سيا�س��يون عل��ى �إقتناعهم بت�س��غير 
منه��ا،  ينهل��ون  �لت��ي  »�لكعكع��ة«  حج��م 
و�لقب��ول بقو�ع��د جديدة للمناف��ع قد تكون 
على �س��كل خف�ض �لبدلت �لمالية �لتي كان 

��س��افية  توظيف��ات  عب��ر  �أو  يتقا�س��ونها، 
لقاعدة �لمو�لين لهم. 

 ووف��ق معلومات خا�س��ة من و��س��نطن 
ف��ان   ،Arab Economic News لموق��ع 
�لإ�س��تثمار�ت �لأميركية �لت��ي بد�أت تقتحم 
مناخ �لأعمال في لبنان، قد ت�سل �لى ما بين 
7 و8 ملي��ار�ت دولر، ب��د�أت تت��وزع عمليا 
وف��ق خريطة ��س��تثمارية ي�س��ارك في جزء 
منها �أي�س��ا �لبنك �لدولي بح�س��ة تبلغ نحو 

4 مليار�ت دولر، ويمكن �إدر�جها كالآتي:
1- وديعة �ل�1.4 مليار دولر �لتي قدمها 
بنك »غولدمان �س��اك�ض« �لى م�سرف لبنان 
عب��ر »بن��ك �سو�س��يتيه جنر�ل ف��ي لبنان«، 
�ل�س��ند�ت  ف��ي  �إ�س��تثماري  وه��ي توظي��ف 
�للبناني��ة لم��دة خم���ض �س��نو�ت وبفائ��دة 
تاري��خ  ف��ي  �لأول��ى  �لم��رة  وه��ي   .%12
�لولي��ات �لمتحدة �لتي يقدم فيها م�س��رف 
لبن��ك  ��س��تثمارية  وديع��ة  كبي��ر  �أميرك��ي 
دع��م  بجرع��ة  �سيا�س��يا  وُتف�ّس��ر  مرك��زي، 
جديدة من و��س��نطن لحاكم م�س��رف لبنان 

ريا�ض �سالمة.
 GE »2- دخول �س��ركتا »جنر�ل �إلكتريك
و»�أوبي��ك« OPIC �لميركييتي��ن �لى قطاع 
�لكهرب��اء عب��ر توقيع م�س��روع تلزيم »هو� 
عكار" �لمرتقب منت�سف �ل�سهر �لجاري مع 

»بنك عوده«.
 Vantage Drilling �س��ركة  دخ��ول   -3

�لأميركي��ة �ل��ى قط��اع �لنف��ط و�لغ��از عبر 
ف��ي  للتنقي��ب  �لفرن�س��ية  �س��ركة »توت��ال« 
�لبلوك رقم 9 �لمجاور لإ�س��ر�ئيل، حيث لها 
عمليات مماثلة في حق��ل »كاري�ض« �لنفطي 

�لإ�سر�ئيلي.
4- �إقامة مركز تدريب في قاعدة حامات 

�ل�سمالية بالتن�سيق مع �لجي�ض �للبناني.
5- �لبدء بتنفيذ م�س��روع �سّد ب�سري عبر 
�لبن��ك �لدول��ي، وه��و بقيم��ة 600 ملي��ون 
دولر، رغم �إعتر��س��ات �لأهالي و�لدعاوى 
�لق�س��ائية �لمرفوع��ة عل��ى ظالم��ة لحق��ت 
بالإ�س��تمالكات �لت��ي لم ت��ر�ع بتقييماتها ما 
يخ���ض بع���ض �ل�سيا�س��يين، وف��ي مقدمهم 
عق��ار�ت لرئي���ض �لحكومة �س��عد �لحريري 

ولنائب �سيد� �أ�سامة �سعد.
6- م�سروع بناء مقّر �ل�سفارة �لأميركية 
�لجدي��د ف��ي بي��روت، و�لت��ي تف��وق قيمته 
�لتقدير�ت �ل�س��ابقة �لتي توقفت عند �سقف 

�لمليار دولر.
 �ل��ى ذلك، ين�س��ط �لفرن�س��يون على خط 
�لتلزيمات في خطوة تف�س��رها �لم�سادر من 
و��س��نطن، بحر���ض باري�س��ي عل��ى تفتي��ت 
م�س��اريع »�س��يدر« �س��مانا لح�س��ن �لتنفيذ 
دولر،  ملي��ار  �ل���11  قرو���ض  و�س��رف 
و�لمبا�س��رة بتوقي��ع عقود تلزيم لم�س��اريع 
�لبن��ى �لتحتي��ة، و�أهمه��ا تلزي��م م�س��روع 
تو�س��عة �وتو�س��تر�د نهر �لكل��ب، حيث بد� 

�لموقف �لفرن�س��ي �س��ارما ومت�س��دد� حيال 
�سروط �لمناق�سة، �لمر �لذي ظهر جليا من 
خالل خف�ض قيمة �لعر�ض �لمطروح من 73 
مليون يورو �لى 53 مليونا، و�لز�م �لثنائي 
�ل�س��ويري-حورية �إنجاز �ل�سغال وت�سليم 

�لم�سروع في مهلة ل تتجاوز �ل�سنتين.
ترجم��ة  وكاأنه��ا  �لنطالق��ة  ه��ذه  تب��دو 
لرغبات �أميركية وفرن�س��ية بتمرير �لأحو�ل 
�ل�س��يقة ف��ي لبنان ولو بالق��وة، بما يمنحه 
فر�سة جديدة رغم ثقل �لعقوبات �لمت�سددة 
على قنو�ت تمويل »حزب �هلل« و�لتي تطول 
�لمحل��ي وبع���ض  �لمجتم��ع  فئ��ات  بع���ض 
باأ�س��ر�ر  �لم�س��ارف،  ومنه��ا  �لقطاع��ات 
جانبية قابلة للتعوي�ض، في ر�أي �لم�س��ادر 

�لأميركية �لمو�كبة لهذ� �لملف.
 ل �س��ك في �أن كل ركود ينّظف �لقت�ساد 
م��ن �لطفيلي��ات و�لمتطفلي��ن عل��ى قطاعات 
وعلى مبادئ �لأعمال. وفي �لحال �للبنانية، 
يوؤم��ل ف��ي �ن يف�س��ي �لرك��ود �لقائ��م من��ذ 
�أع��و�م، �لى تنظيف �لقت�س��اد �لوطني من 
�ل�س��فقات و�ل�سم�سر�ت، ف�سال عن ت�سييق 
و�له��در  �لف�س��اد  منظوم��ة  عل��ى  �لخن��اق 
�لمتف�س��يتين، بما يكفل �لع��ودة �لى �عتماد 

�أ�سول �لنه�سة �لقت�سادية �لموعودة. 
Arab Economic News
فيوليت غز�ل �لبلعة

جمعية الم�صارف تنتخب مجل�س اإدارة برئا�صة �صليم �صفير

ت�صلل اأميركي اإ�صتثماري الى لبنان!

رئي�ض جمعية الم�سارف المنتخب �سليم �سفير
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تو��س��ل �لأد�ء �ل�س��لبي للقط��اع 
�لعق��اري طو�ل �لن�س��ف �لأول من 
�لع��ام 2019 مكّم��اًل �لمنح��ى �لذي 
�سلكه خالل �لعام �لما�سي. وي�ستمّر 
ظ��ّل  ف��ي  و�لعر���ض  �لطل��ب  ب��طء 
��س��تمر�ر تلّبد �لمناخ �لإ�س��تثماري 

في �لبالد.
ُتظه��ر  �لطل��ب،  ناحي��ة  فم��ن 
�لإح�س��اء�ت �لر�س��مّية �أن �ل�س��وق 
�لعقاري قد �سهد �متد�د �أد�ء �ل�سنة 
ي�س��ّجل  ي��ز�ل  ل  وه��و  �لما�س��ية، 
�ل�س��فقات  ع��دد  ف��ي  �نخفا�س��اً 
و�لمبيع��ات �لعقارية. فقد �نخف�ض 
�لعقاري��ة بن�س��بة  �لمبيع��ات  ع��دد 
�س��نوي  �أ�س��ا�ض  عل��ى   %20،1
متر�جع��اً م��ن 27،472 عملي��ة في 
�لن�س��ف �لأول من �لعام 2018 �لى 
21،957 عملي��ة في �لن�س��ف �لأول 
من �لعام 2019. �أما عدد �ل�سفقات 
�لعقاري��ة فتر�جع بن�س��بة %15،2 
ليبلغ 67،728 �س��فقة. ُي�ساف �لى 
ذل��ك �أن ع��دد �لمبيع��ات �لعقاري��ة 
لالأجان��ب �نخف�ض بن�س��بة %17،0 
ليبلغ 464 عملية في �لن�سف �لأول 
من �لع��ام 2019. ويعك���ض تر�جُع 
�لطلب هذ� �لو�س��َع �لمت��رّدي �لذي 
�ل�س��عف  ب�س��بب  �لقط��اع  يعاني��ه 
�ل�س��ر�ئية و�لتاأّخر  للقدرة  �لن�سبي 

على م�ستوى �لقرو�ض �لعقارية.
كذلك، �نخف�س��ت قيمة �لمبيعات 
عل��ى   %29،6 بن�س��بة  �لعقاري��ة 
 2،726.2 لتبل��غ  �س��نوي  �أ�س��ا�ض 
مليون دولر في �لن�س��ف �لأول من 
�لع��ام 2019. وق��د �س��مل �نخفا�ض 
�لعقاري��ة معظ��م  �لمبيع��ات  قيم��ة 
ك�س��رو�ن  وبخا�س��ة  �لمناط��ق، 

)-44،8%(، و�لبق��اع )-%38،6(، 
وبعب��د� )-38،4،%(. عل��ى �لنحو 
قيم��ة  متو�س��ط  �نخف���ض  ذ�ت��ه، 
م��ن  �لو�ح��دة  �لعقاري��ة  �ل�س��فقة 
140،971 دولرً� في �لن�سف �لأول 
�ل��ى 124،163  �لع��ام 2018  م��ن 
دولرً� في �لن�س��ف �لأول من �لعام 

.2019
�أما من ناحية �لعر�ض، فقد بّينت 
�إح�س��اء�ت نقابتْي �لمهند�س��ين في 
�لم�س��احة  �أن  وطر�بل���ض  بي��روت 
�لإجمالي��ة لرخ�ض �لبناء �لجديدة، 
و�لت��ي ت�س��ّكل موؤ�س��رً� عل��ى حركة 
�نخف�س��ت  �لم�س��تقبلية،  �لبن��اء 

بن�س��بة 30،8% على �أ�سا�ض �سنوي 
في �لن�س��ف �لأول من �لعام 2019 
ف��ي ظّل �لتباطوؤ �لمتو��س��ل لحركة 
�لقط��اع وف��ي �لوق��ت �ل��ذي يوؤّخر 
�أو  �لعقارّيي��ن  �لمطّوري��ن  بع���ض 
يوقف��و� �أحيان��اً �أعم��ال �لبن��اء ف��ي 

م�ساريعهم.
م��ن جه��ة �أخ��رى، ُيظهر موؤ�ّس��ر 
�أ�سعار �ل�سوق �ل�سكنية في بيروت، 
�أر�مك��و،  �س��ركة  تن�س��ره  و�ل��ذي 
تر�جع��اً بن�س��بة 3،5% ف��ي �لع��ام 
2018. كما تر�س��م �لدر��س��ة تطور 
�لأ�سعار �لمعَلنة من قبل �لمطّورين 
�لعقارّيين و�لمتعّلقة ب�سقق �لطابق 

�لأول خ��الل �لع��ام 2018. وت��رى 
�أر�مك��و �أن �لأزمة �لحالية لل�س��وق 
�لعقاري��ة جّدي��ة، كم��ا يثب��ت ذل��ك 
موؤ�ّس��ر �لأ�سعار �لمن�س��ور. ذ�ك �أن 
�س��نة 2018 هي �ل�س��نة �لخام�س��ة 
فيه��ا  ل  ي�س��جَّ �لت��ي  �لتو�ل��ي  عل��ى 
�نخفا�ض في �لأ�سعار، علماً �أن هذه 
�لأخيرة عرفت في �ل�س��نة �لما�سية 
تر�جع��اً �أكب��ر من��ه ف��ي �ل�س��نو�ت 

�ل�سابقة.
ون�س��ير �ل��ى �أن �أر�مك��و ن�س��رت 
در��س��ة �أخ��رى تظه��ر �أن متو�س��ط 
م�ساحة �ل�سقة قيد �لبناء في بيروت 
بل��غ 173 مت��رً� مرّبع��اً ف��ي �لع��ام 
2018، �أي �أقّل بن�س��بة 5% منه في 
�لم�س��در  وبح�س��ب   .2017 �لع��ام 
ذ�ت��ه، ف��اإن �لمطّوري��ن �لعقارّيي��ن 
كانو� في �ل�سنو�ت �لقليلة �لما�سية 
يقّل�س��ون با�ستمر�ر م�ساحة �ل�سقق 
�أن  ذ�ك  �لمعرو�س��ة.  �لجدي��دة 
متو�س��ط م�س��احة �ل�س��قة �نخف�ض 
بمق��د�ر 79 مترً� مرّبع��اً بين 2013 
و2018، �أي بما ي�ساوي 250،000 
متو�س��ط  يبل��غ  و�لي��وم،  دولر. 
م�ساحة �س��ّقة موؤّلفة من ثالث غرف 
نوم، بينه��ا و�حدة رئي�س��ية، 173 

مترً� مرّبعاً.
وعلي��ه، تبّي��ن موؤ�ّس��ر�ت �لقطاع 
فال�س��فقات  و��س��حة.  تر�جع��ات 
�لعقارية ت�سّجل هذه �ل�سنة هبوطاً 
بن�س��بة تزيد عن ع�س��رة في �لمئة، 
عق��ب  ياأت��ي  �لعر���ض  و�نح�س��ار 
�نح�سار مماثل على م�ستوى �لطلب، 
ما يدفع �لى تاأجيل م�س��اريع �لبناء 

في مناخ ��ستثماري ر�كد.

»االقت�صاد  اأن   2019 العام  من  الثاني  الف�صل  عن  عودة  بنك  تقرير  اأظهر   
العام  من  االأولى  القليلة  االأ�صهر  في  الوهن  من  مزيدًا  �صهد  الحقيقي  اللبناني 
2019«،  ومما جاء في التقرير اأن »االقت�صاد اللبناني الحقيقي �صهد مزيدًا من 
خالل  من  ذلك  يت�صح  كما   ،2019 العام  من  االأولى  القليلة  االأ�صهر  في  الوهن 
الموؤ�صر االقت�صادي العام ال�صادر عن م�صرف لبنان، فاالأخير الذي يعك�س اأداء 
الخم�صة  االأ�صهر  في   303.4 قدره  متو�صطًا  �صجل  قد  الحقيقي،  القطاع  ن�صاط 
االأولى من العام 2019، اأي بتراجع ن�صبته ٪3.5 بالمقارنة مع الفترة المماثلة 
من العام الما�صي، وذلك في مقابل نمو اإيجابي واإن واهنًا خالل ال�صنوات القليلة 
�صغوط  تحت  يرزح  الحقيقي  القطاع  اقت�صاد  اأن  اإلى  ي�صير  مما  الما�صية، 

متزايدة.
هذا االنكما�س في الموؤ�صر االقت�صادي العام ال يعني بال�صرورة اأن نمو الناتج 
المحلي االإجمالي الحقيقي �صلبي. فقد توقع �صندوق النقد الدولي اأن يبلغ نمو 
اأن هذا االأخير  2019. رغم  العام  الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي %1.3 في 
االقت�صاد  اأن  اإلى  ي�صير  فهو  المحلية،  العمالة  حاجات  مع  بالمقارنة  واهنًا  يعّد 
في حال  ي�صهده  اأن  يمكن  الذي  الركود  فخ  في  الوقوع  يتجنب  يزال  ال  الوطني 

�ُصجل انكما�س �صاٍف اأو نمو �صلبي في اقت�صاد القطاع الحقيقي.
وما يدعم النمو االقت�صادي هذا العام هو اال�صتهالك الخا�س وتح�صن حركة 
الت�صدير اإلى حد ما. اإذ ي�صتفيد اال�صتهالك الخا�س من تح�صن االأداء ال�صياحي، 
ال�صيما في ظل رفع الحظر ال�صعودي بحيث ارتفع عدد ال�صياح الخليجيين بن�صبة 

٪70 خالل الن�صف االأول من العام 2019، مما اأّدى اإلى نمو في قيمة الم�صتريات 

ال�صادرات  �صهدت  كما  الفترة.  هذه  خالل   12٪ بن�صبة  ال�صريبة  من  المعفاة 
ارتفاعًا ن�صبيًا هذا العام، مدفوًعا باإعادة فتح الطرق البرية عبر �صوريا و�صط �صبه 

ا�صتقرار للو�صع االأمني فيها.
في المقابل، اإن اأكثر ما يثقل النمو االقت�صادي في لبنان هو وهن اال�صتثمار 
اأن  بحيث  الخا�صة،  اال�صتثمارية  للقرارات  تاأجيٍل  ظل  في  ال�صيما  الخا�س، 
الم�صتثمرين يترّددون في اال�صتثمار في القطاعات االقت�صادية المختلفة في ظل 
الخا�س  لال�صتثمار  اإن  الواقع،  في  واإقليميًا.  محليًا  ال�صائكة  العامة  االأو�صاع 
ب�صكل  يوؤثر  اال�صتثمار  تباطوؤ  اأن  االقت�صادي، بحيث  النمو  على  تاأثير م�صاعف 

ملحوظ على ن�صاط القطاع الحقيقي ب�صكل عام.
هذا واإن اأداء موؤ�صرات القطاع الحقيقي يعك�س التباطوؤ في القطاع الحقيقي. 
بينما تراجعت  اأربعة موؤ�صرات  الحقيقي، ارتفعت  للقطاع  11 موؤ�صر  اأ�صل  فمن 
الفترة  مع  بالمقارنة   2019 العام  من  االأول  الن�صف  خالل  موؤ�صرات  �صبعة 
اإيجابيًا نذكر  2018. ومن بين الموؤ�ّصرات التي �صّجلت نموًا  المماثلة من العام 
وعدد   ،)+9.2%( وال�صادرات   ،10.0% بن�صبة  نموًا  �صجلت  التي  الواردات 
بين  ومن   .)+3.5%( بيروت  مطار  عبر  الم�صافرين  وعدد   )+8.3%( ال�صياح 
 ،)-33.4%( االإ�صمنت  التي �صجلت ن�صب نمو �صلبية نذكر ت�صليمات  الموؤ�صرات 
العقارية  المبيعات  وقيمة   ،)-30.8%( الممنوحة  البناء  رخ�س  وم�صاحة 
ال�صيكات  وقيمة   ،)-23.4%( الجديدة   ال�صيارات  مبيعات  وعدد   ،)-29.6%(

المتقا�صة )%16.3-(، وحجم الب�صائع في المرفاأ )%10.4-( واإنتاج الكهرباء 
.)-1.4%(

اأّدى تباطوؤ االأداء االقت�صادي المحلي الحقيقي هذا  على ال�صعيد الم�صرفي، 
العام، مدفوًعا بوهن اال�صتثمار الخا�س، اإلى انكما�س �صاٍف في محافظ الت�صليف 
الم�صرفي. في الواقع، تقل�صت الت�صليفات الم�صرفية الممنوحة للقطاع الخا�س 
العام في ظل ندرة فر�س  االأول من هذا  الن�صف  3.4 مليار دوالر خالل  بقيمة 
مع  بالتزامن  الت�صليف  حركة  في  االنكما�س  هذا  وياأتي  عام.  ب�صكل  الت�صليف 
اأبقى الودائع الم�صرفية  اإلى لبنان، مما  انخفا�س في التدفقات المالية الوافدة 
في نهاية حزيران 2019 على نف�س م�صتواها تقريبًا قبل عام )اأي عند 172 مليار 

دوالر(.
اأما على �صعيد اأ�صواق الر�صاميل، فقد �صهدت اأ�صواق االأ�صهم و�صندات الدين 
متو�صط  ارتفع  اإذ   .2019 العام  من  االأول  الن�صف  في  ال�صغوط  من  مزيدًا 
الن�صف  اأ�صا�س في  23 نقطة  اليوروبوندز بمقدار  المثقل على �صندات  المردود 
اأما هوام�س مقاي�صة المخاطر االئتمانية   .10.18% اإلى  االأول من العام لي�صل 
من فئة خم�س �صنوات فقد اأقفلت في نهاية حزيران على 883 نقطة اأ�صا�س، وذلك 
االأ�صهم،  �صوق  �صعيد  وعلى   .2018 العام  نهاية  في  اأ�صا�س  نقطة   770 من 
انخف�صت اأ�صعار االأ�صهم المدرجة في بور�صة بيروت بن�صبة %9.5 في الن�صف 
بن�صبة  التداول  لعمليات  االإجمالية  القيمة  انخف�صت  حين  في  العام،  من  االأول 

%39 على اأ�صا�س �صنوي«.

�لزر�ع��ي  �لقطاع��ان  �أظه��ر 
و�ل�س��ناعي ف��ي �لن�س��ف �لأول من 
�لع��ام 2019 �إ�س��ار�ت نهو�ض. فقد 
�لزر�عي��ة  �ل�س��ادر�ت  ز�دت 
و�ل�س��ناعية خ�سو�س��اً عقب �إعادة 
�س��ورية  بي��ن  ن�س��يب  معب��ر  فت��ح 
و�لأردن، كما ز�دت �لو�رد�ت �أي�ساً.

فق��د ز�دت �ل�س��ادر�ت �لزر�عي��ة 
ف��ي �لأ�س��هر �لخم�س��ة �لأول��ى م��ن 
�لعام 2019 فيما تر�جعت �لو�رد�ت 
�لزر�عية ب�س��كل طفيف. وبالأرقام، 
�رتفعت �ل�سادر�ت �لزر�عية بن�سبة 
11،5% مقابل نموها بن�سبة %18،5 
ف��ي �لفت��رة ذ�تها من �لع��ام 2018. 
�ل��و�رد�ت  �نخف�س��ت  حي��ن  ف��ي 
�لزر�عية بن�سبة 0،4% مقابل نموها 
بن�س��بة 7،4% ف��ي �لفت��رة ذ�تها من 

�لعام 2018.
�لقط��اع  يخ���ضّ  م��ا  ف��ي  �أم��ا 
�ل�س��ناعي، فيالَح��ظ �أن �ل��و�رد�ت 
 %11،4 بن�س��بة  ز�دت  �ل�س��ناعية 
عل��ى �أ�س��ا�ض �س��نوي   )-4،2% في 
�لأ�س��هر �لخم�سة �لأولى من 2018( 
ز�دت  �ل�س��ناعية  �ل�س��ادر�ت  و�أن 
بن�س��بة 8،8% )+9،3% ف��ي �لفترة 

ذ�تها من 2018(.
وُتظهر �لأرقام �لمن�سورة من قبل 
�لقرو���ض  �أن  »كف��الت«  �س��ركة 
�ل�س��غيرة  للموؤ�ّس�س��ات  �لممنوح��ة 
�س��ركة  ب�س��مانة  و�لمتو�س��طة 
»كف��الت« بلغ��ت 4،3 مليون دولر 
في �لن�س��ف �لأول من �لعام 2019، 
عل��ى   %85،1 ن�س��بُته  بتر�ج��ع  �أي 
�أ�سا�ض �سنوي. في �لوقت ذ�ته، بلغ 
ع��دد قرو���ض » كفالت« 36 قر�س��اً 

مقاب��ل 223 ف��ي �لفت��رة ذ�ته��ا م��ن 
�لعام 2018.

ون��ال �لقط��اع �ل�س��ناعي ح�س��ة 
�لأ�سد من مجموع قرو�ض "كفالت" 
�لممنوح��ة ف��ي �لن�س��ف �لأول م��ن 
�ل�س��نة، �أي 13 قر�س��اً من �أ�سل 36 
ت��اله  �لمجم��وع(،  م��ن   %36،1(
و�لزر�ع��ي  �ل�س��ياحي  �لقطاع��ان 
�لل��ذ�ن بلغ��ت ح�س��ة كّل منهم��ا 10 
قط��اع  ث��م   ،)%27،8( قرو���ض 
�س��ة �لذي نال  �لتكنولوجيا �لمتخ�سّ
��ْين �ثنين )5،6%(، فال�سناعة  قر�سَ
�لحرفي��ة �لت��ي لم تنل �س��وى قر�ض 
و�حد )2،8%( في �لن�سف �لأول من 

�لعام �لحالي.
وُيظهر �لتوّزع �لجغر�في لقرو�ض 
»كف��الت« �أن محافظ��ة جب��ل لبنان 
نال��ت �لح�س��ة �لأكبر م��ن �لقرو�ض 
م��ن   %50،0 �أو  قر�س��اً   18(
�لمجموع(، تلتها محافظة �لبقاع )9 
قرو���ض �أو 25،0%(، ث��م محافظ��ة 
بي��روت )4 لكل منهم��ا �أو %11،1(، 
فيم��ا ن��ال كل م��ن لبن��ان �ل�س��مالي 
قر�س��ين �ثني��ن )5،6%( و�لنبطي��ة 

قر�ساً و�حدً� )%2،8(.
�لزر�ع��ي  �لقطاعي��ن  �أن  يبق��ى 
و�ل�س��ناعي يمك��ن �أن ي�س��تفيد� من 
�إ�سالحات ماكرو �قت�سادية منتظرة 
منذ زم��ن طويل و�أن ي�س��تقطبا، مع 
�لإ�س��تثمار�ت  م��ن  مزي��دً�  �لوق��ت، 
�لآتية من �لخارج. في مو�ز�ة ذلك، 
�س��وف ي�س��تمّر ه��ذ�ن �لقطاعان في 
�لإ�س��تفادة �أي�س��اً م��ن �إع��ادة فت��ح 
بع�ض �لط��رق �لتجارية ومن جهود 
�إعادة �لإعمار �لمرتقبة في �سورية.

�سهد �أد�ء �لقطاع �لثالث تح�ّسناً في �لن�سف �لأول من 
�ل�س��نة، م�س��ّجاًل نتائج �إيجابية على م�س��توى �لن�س��اط 

�ل�سياحي و�لفندقي و�لتجارة �لبحرية.
فاأرق��ام وز�رة �ل�س��ياحة ُتظه��ر �أن عدد �ل�س��ّياح ز�د 
بن�س��بة 8،3% في �لن�سف �لأول من �لعام، مقابل زيادة 
بن�س��بة 3،3% في �لن�سف �لأول من �لعام 2018. وبلغ 
عدد �ل�س��ّياح 923،820 �س��ائحاً في �لن�س��ف �لأول من 
�لع��ام 2019 مقابل 853،087 �س��ائحاً في �لفترة ذ�تها 
من �لعام 2018. وقد �سّكل �ل�سّياح �لقادمون من �لبلد�ن 
�لعربية و�لأوروبية �لق�س��م �لأكبر من �لمجموع، �أي ما 
و%32،2  �س��ائحاً(   330،928(  %35،8 يع��ادل 

)297،112 �سائحاً( على �لتو�لي.
بالت��و�زي، ن�س��رت �س��ركة غلوبال بل��و ليبانون �لتي 
ت�س��ّدد قيم��ة �لإعف��اء�ت م��ن �ل�س��ريبة عل��ى �لقيم��ة 
�لم�س��افة لل�س��ّياح عل��ى �لنق��اط �لحدودي��ة، تقريره��ا 
�لأخي��ر �ل��ذي يغّطي �لن�س��ف �لأول من �لع��ام �لحالي. 
وبح�سب هذ� �لتقرير، فاإن قيمة �لم�ستريات �لمعفاة من 
�ل�س��ريبة على �لقيمة �لم�س��افة، و�لتي تعطي �س��ورة 

�إجمالي��ة �س��حيحة ع��ن �لنفق��ات �ل�س��ياحية، �رتفعت 
بن�س��بة 11،5% عل��ى �أ�س��ا�ض �س��نوي. وُيظه��ر �لتوّزع 
ح�سب �لبلد�ن �أن �لح�سة �لأكبر كانت من ن�سيب رعايا 
رعاي��ا  تاله��م   ،)%15( �ل�س��عودية  �لعربي��ة  �لمملك��ة 
�لإم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة )10%(، ثم �لكويت )%8( 

وقطر )%8(.
م��ن ج��ّر�ء ذلك، وبح�س��ب در��س��ة �أجرتها موؤ�ّس�س��ة 
»�إرن�س��ت �إند يونغ«، تح�ّس��ن �أد�ء �لقط��اع �لفندقي من 
ناحية ن�س��ب �لإ�سغال ومتو�س��ط �سعر �لغرفة �لو�حدة 
ومتو�س��ط م��ردود �لغرفة �لمتو�فرة. فف��ي �لو�قع، بلغ 
معدل ن�س��بة �إ�سغال فنادق �لعا�سمة �للبنانية من فئَتْي 
4 و5 نج��وم 67،8 % ف��ي �لأ�س��هر �لخم�س��ة �لأولى من 
�لع��ام 2019 مقاب��ل 58،6% في �لفت��رة ذ�تها من �لعام 
2018. وكان معدل ن�س��بة �لإ�س��غال ف��ي فنادق بيروت 
�س��ابع �أعلى معدل بين 14 مدينة م�س��مولة بالدر��س��ة. 
و�سّجل متو�سط �سعر �لغرفة �لو�حدة �رتفاعاً جيدً� من 
174 دولرً� �ل��ى 192 دولرً� على �أ�س��ا�ض �س��نوي. �أما 
متو�س��ط م��ردود �لغرفة �لو�ح��دة �لمتو�ف��رة، فارتفع 

بن�س��بة 27،5% على �أ�س��ا�ض �س��نوي ليبلغ 130 دولرً� 
مقابل 102 دولر.

وقد �نعك�ض تح�ّس��ن �لحركة �ل�سياحية بع�ض �ل�سيء 
عل��ى حركة �لمط��ار بحيث �أظه��رت �إح�س��اء�ت مديرية 
�لطير�ن �لمدني �أن �لعدد �لإجمالي للم�سافرين ز�د بن�سبة 
3،5% ف��ي �لن�س��ف �لأول م��ن �لع��ام 2019. �أم��ا ع��دد 
�لرح��الت عبر �لمطار فازد�د بن�س��بة 0،7%، فيما تر�جع 
حجم �لب�سائع �لم�سحونة جو�ً بن�سبة 8،6% على �أ�سا�ض 
�س��نوي. وتبّين �لمعاينة �لتف�س��يلية لحرك��ة �لمطار �أن 
ع��دد �لم�س��افرين �لقادمي��ن �رتفع بن�س��بة 2،3% ليبلغ 
2،011،858 م�س��افرً� و�أن عدد �لم�س��افرين �لمغادرين 
�رتف��ع بن�س��بة 4،6% ليبل��غ 1،937،997 م�س��افرً� في 
�لن�س��ف �لأول م��ن �لع��ام 2019، بينم��ا �رتف��ع ع��دد 
�لم�س��افرين �لعابرين من 2،085 �لى 25،675 م�سافرً� 
ف��ي �لفت��رة ذ�ته��ا. و�إذ� �أ�س��فنا هوؤلء، يك��ون مجموع 
�لم�س��افرين عب��ر مط��ار بي��روت ق��د بل��غ 3،975،530 

م�سافرً�، �أي بزيادة �سنوية ن�سبُتها %4،1.
على �س��عيد �لنقل �لبح��ري، تدّل �آخر �لإح�س��اء�ت 

�ل�سادرة عن �إد�رة مرفاأ بيروت على �نخفا�ض �ير�د�ت 
�لمرف��اأ بن�س��بة 14،0% ف��ي �لن�س��ف �لأول م��ن �لع��ام 
2019، حي��ث بلغ��ت 102،1 ملي��ون دولر. بالتو�زي، 
�نخف�ض عدد �لحاويات بن�سبة 10،5% ليبلغ 386،413 
حاوي��ة، فيما �نخف�ض عدد �لبو�خر �لر��س��ية في �لمرفاأ 
بن�س��بة 6،4% ليبل��غ 861 باخ��رة، كم��ا �نخف�ض حجم 
�لب�س��ائع في �لمرفاأ بن�س��بة 10،4% ليبلغ 3،511 �ألف 
طن، بعد �نخفا�سه بن�سبة 7،9% في �لن�سف �لأول من 

�لعام 2018.
لل�س��يكات  �لإجمالي��ة  �لقيم��ة  �نخف�س��ت  �أخي��رً�، 
�لإنف��اق  موؤ�ّس��ر�ت  �أح��د  ت�س��ّكل  و�لت��ي  �لمتقا�س��ة، 
�للبنان��ي،  ف��ي �لإقت�س��اد  �لإ�س��تهالكي و�لإ�س��تثماري 
بن�سبة 16،3% على �أ�سا�ض �سنوي في �لن�سف �لأول من 
�لعام 2019، معّبرًة عن تر�جع ن�سبي لالإنفاق �لإجمالي 
في �لفترة �لمعنّية. وقد تر�جعت �لقيمة �لإجمالية لهذه 
�ل�س��يكات �لمتقا�س��ة م��ن 32،844 ملي��ون دولر ف��ي 
�لن�س��ف �لأول م��ن �لع��ام 2018 �ل��ى 27،491 مليون 

دولر في �لن�سف �لأول من �لعام 2019.

تقرير بنك عـ�دة عن الف�صل الثاني مــن العام 2019

ل فيها انخفا�ض في الأ�سعار 2018 هي ال�سنة الخام�سة على التوالي التي ي�سجَّ

الزراعة وال�صناعة: 
نم� طفيف للقطاعين االأولي والثان�ي

البناء: ا�صتمرار الرك�د في الن�صف االأول من العام

التجارة والخدمات: تح�ّصن في الن�صف االأول من العام 2019
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More Miles, More Destinations... 

LGB Miles Program

Earn 1.5 Miles on each $1 spent with your LGB BANK credit card,
and travel to more than 55 destinations anywhere, anytime. 

Choose from a wide selection of airways: MEA, Air France, Lufthansa, 
British Airways, Alitalia, Emirates, Qatar Airways and many more.

Enjoy the online instant redemption to book your tickets or travel 
packages at your convenience.

+961 1 965 965



2019/9/1810االربعاء


