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واالقتصادية  املالية  بقطاعاته  لبنان،  ينتظر  املقبل.  العام  من  االول  الربع  يف  للتداول  االلكرتونية  باملنصة  العمل  ينطلق 
املايل واالستثامري نحو مستويات حديثة.  القطاع  انتقال عمل  امال يف  الذي سيعطي  املوعد  والنقدية واالستثامرية، هذا 
من رشوط تطوير اسواق املال، وجود بورصة ناشطة ترتكز من خاللها عمليات العرض والطلب عىل االدوات املالية وتؤمن 

السيولة املطلوبة يف االسواق املالية 

مقالإقتصاد

السياسيون يضعون
يدهم على االقتصاد

بارزة.  عالمة  من  اكرث  بها  تحوط  بعبدا  اجتامع  بها  خرج  التي  االقتصادية  الورقة 
ال  انها  اال  واالقتصادية،  املالية  لالصالحات  اطارا  وتشكل  شك  بال  طموحة  فهي 
تحمل  وكأنها  تظهر  آخر،  مبعنى  ازمة.  تكرس  قد  ورمبا  الضاغطة  لالزمة  بحل  تأيت 
عناوين وشعارات ال تتطلبها املرحلة الراهنة. هذا التوصيف للورقة عرّب عنه خرباء 
اقتصاديون، وانضم اىل رأيهم بيار دوكان املوفد الفرنيس املولج متابعة ملف مؤمتر 
سيدر الذي رسم اطارا للمعالجة امللحة، مرصا عىل ان الوضع طارئ جدا وال ميكن 

ان نجد له اي مؤرش اقتصادي او مايل غري سيىء.
منذ  التداول  قيد  وهي  جديدة  ليست  اصالح  مشاريع  الورقة  هذه  يف  ادرجت 
يطرح  وهنا  واليسار،  لينور  مثل  منسية  كانت  مشاريع  ايضا  واستعادت  سنوات، 
السؤال عن املغزى من هذه االستعادة. اذ ان هذه الورقة التي ازدحمت باملشاريع 
املايل واالقتصادي، ال تزال تفتقد اىل خارطة طريق هي  الوضع  الرضورية ملعالجة 
الضاغط  الوضع  لعالج  واآلنية  امللحة  االولويات  ترتب  بحيث  للمعالجة،  اساس 
راهنا واملتصل تحديدا بخفض العجز. لذا، كان من االجدى برمجة االولويات التي 
تبدأ بقطاع الطاقة الذي يستنزف نسبة 60 يف املئة من املوازنة العامة وهو املطلب 
لبنان عىل  لحصول  االسايس  والرشط  والدولية،  املالية  للمؤسسات  والدائم  املتكرر 
اموال املانحني من خالل سيدر. وخص دوكان هذا امللف بكالمه االخري للداللة عىل 
حزم هذه املؤسسات يف معالجة هذا القطاع املأزوم منذ 40 عاما، اذ قال ان 60 

يف املئة من العجز يأيت من كهرباء لبنان، وتاليا ال بد من الترصف ازاء هذا االمر.
منها، يف  امللح  وتحديدا  املشاريع،  ادراج هذه  ممكنا  كان  انه  اىل  الخرباء  ويخلص 
مرشوع موازنة 2020 ومناقشتها يف مجلس الوزراء ومجلس النواب مبشاركة اطراف 
وعدم  عموما،  االقتصاد  منها  ينئ  التي  الحقيقية  االوجاع  يدركون  الذين  االنتاج 
هذه  علام  حاليا.  الضاغط  الوضع  يستدعيها  ال  مشاريع  طرح  مروحة  يف  التوسع 
املشاريع قد تكون رضورية، اال انه ميكن تأجيل بتها اىل مراحل الحقة خصوصا انها 

مل ترفق ببيانات عن تكاليفها ومصادر متويلها.
اين  بعبدا،  ورقة  طرحت  عندما  االعتبار  يف  االخذ  عدم  ايضا  الخرباء  يغفل  مل 
عىل  والبناء  االيرادات  صعيد  عىل  نتائج  حققت  واين   2019 موازنة  اخفقت 
ومتويل  الرضيبي  والتهرب  التهريب  مكافحة  خالل  من  العجز  خفض  موضوع 

الكهرباء واسترياد الفيول.
لعل ما افرزه اجتامع بعبدا هو تكريس دور السياسيني ووضع يدهم عىل االقتصاد، 
اعفاء  خالل  من  ما،  حد  اىل  واملالية  االقتصادية  السياسات  رسم  يف  وتدخلهم 
اصحاب االختصاص واطراف االنتاج من ادوارهم كفاعلني ومؤثرين يف وضع هذه 
الخاص يف  القطاع  اىل ارشاك  الدعوات  ايضا مع  تتعارض  الصورة  السياسات. هذه 
املشاريع املطروحة، والغاء مبدأ فصل السلطات والواجبات الذي تتميز به االدارة 
العامة، ومن شأن تدخل السياسيني ايضا ان يهدد مفهوم االقتصاد الحر الذي طاملا 

تغنى به لبنان.
اخريا، بدال من االستئثار مبلفات االقتصاد، يتوجب عىل الطبقة السياسية دعم هذه 
املشاريع النجاحها، عرب توفري بيئة مستقرة امنيا وسياسيا ورأب كل تصدع تسببه 

التجاذبات املستعرة دامئا.

عصام شلهوب
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نائب رئيس هيئة األسواق املالية: 
يمكن تخصيص الكثير من املؤسسات العامة 

يف ظل هذا االستحقاق، ووفق ما يؤكده حاكم 
مرصف لبنان ورئيس هيئة االسواق املالية رياض 
متطلبات  يحايك  مرشوعا  الهيئة  تطلق  سالمة، 
املتزايدة،  التحديات  ظل  يف  اللبنانية  السوق 
بكلفة  التمويل  عىل  القدرة  تأمني  عرب  وذلك 
ادوات جديدة  التداول يف  منخفضة من خالل 
من نوعها يف لبنان واخرى غري متاحة حاليا يف 
ريادة  تعزيز  يف  سيساهم  ما  بريوت،  بورصة 
وايجاد  املتداولني  وتوسيع عدد  املالية  االسواق 
سوف  مجتمعة  العوامل  هذه  اضافية.  سيولة 
عىل  القدرة  واالجنبي  اللبناين  املستثمر  متنح 
احدث  عىل  ترتكز  متطورة  سوق  يف  التداول 

املعايري الدولية.
يف اطار السعي اىل خلق التوازن يف النظام املايل 
ما بني القطاع املرصيف واالسواق املالية من حيث 
القدرة عىل متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة 
يف  املنصة  ستساهم  االقتصاد،  تعزيز  وبالتايل 
توفري مصدر اضايف لتمويل القطاعات االنتاجية 
اللبنانية، فضال عن دورها يف رسملة الرشكات، 
وذلك عرب االكتتاب العام يف اسهمها او من خالل 
تحويل جزء  امكان  اىل  اضافة  ايراداتها،  تسنيد 
ما   ،)Equities( متلك  سندات  اىل  ديونها  من 
يساهم يف خفض نسبة مديونية القطاع الخاص.

نائب رئيس هيئة االسواق املالية فراس صفي 
الدين اكد لـ"االمن العام" ان اعادة احياء لبنان 
كمركز للخدمات املالية االقليمية يعتمد بشكل 
كبري عىل تطوير االسواق املالية اللبنانية. وتوقع 
اقباال واسعا عىل منصة التداول االلكرتوين من 
ان  اىل  مشريا  واجانب،  لبنانيني  مستثمرين 
بالذات  التوقيت  هدف هذه الخطوة يف هذا 

هو توفري السيولة يف االسواق.

نائب رئيس هيئة االسواق املالية فراس صفي الدين.

مذكرات تفاهم مع جهات اقليمية ودولية، منها 
فرنسا وروسيا وتونس وجمهورية مرص العربية 
الهيئة  اصبحت  وقد  وغريها.  وقربص  واملانيا 
عضوا يف املنظمة العاملية لهيئات االوراق املالية

IOSCO. ويف اطار التعاون بني الهيئة والبنك 
ارشف  تطبيقية  انظمة  ستة  اطلقت  الدويل، 
سبيل  يف  وذلك  دوليون،  اختصاصيون  عليها 
تحديث االطر القانونية لالسواق املالية اللبنانية 

متاشيا مع افضل املعايري الدولية.

■ هل تتوقعون اقباال عىل االسواق املالية؟
االطر  صعيد  عىل  الحاصل  التطور  ظل  يف   □
التنظيمية والقانونية يف االسواق املالية اللبنانية، 
املالية  االسواق  عىل  واسعا  اقباال  الهيئة  تتوقع 
عىل  ترتكز  واجانب،  لبنانيني  مستثمرين  من 
منصة  تطلقها  سوف  التي  الجديدة  الحيوية 
اللبنانية  املالية  االسواق  يف  االلكرتوين  التداول 
الناشئة  الرشكات  لدعم  خصوصا  تتوجه  والتي 
الحجم، وذلك  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
عرب حض الرشكات اللبنانية عىل طرح اسهمها او 
عرض سنداتها عىل السوق، لتحقيق متويل طويل 

االمد ورسملة بكلفة منخفضة.

التداول  منصة  الطالق  الرتخيص  تم  هل   ■
املتعلقة  الخصائص  ابرز  هي  وما  االلكرتونية، 

بالرشكة املشغلة؟ 
دفرت   2018 االول  كانون  يف  الهيئة  اطلقت   □
التداول  ملنصة  بالرتخيص  املتعلق  الرشوط 
االلكرتوين التي يتوقع ان يبدأ العمل بها يف الربع 
االول من العام 2020. منحت رخصة انشاء املنصة 
ملجموعة بنك عوده وAthex Group  بعد نيل 
املعايري  بحسب  االعىل  النقاط  املجموعة  هذه 
املحددة مسبقا ضمن دفرت الرشوط. التزمت هذه 
املجموعة تأسيس رشكة ال يقل رأساملها عن 20 
مليون دوالر، كام تعهدت تأمني سيولة مببلغ 100 
مليون دوالر كصانع سوق market maker ، ما 
يساهم يف ايجاد عرض وطلب دامئني عىل املنصة.

الصالحة الدراجها  العامة  القطاعات  ■ ما هي 
بعض  خصخصة  عن  الكالم  ظل  يف  حاليا، 

املؤسسات والقطاعات الخدماتية؟

هي  وما  العمل،  املالية  االسواق  بدأت  هل   ■
مراحل انطالقتها؟

يف  املالية  االسواق  هيئة  اعامل  انطلقت   □
العام 2011 مبوجب القانون رقم 161، كهيئة 
رقابية ناظمة وفاعلة لالسواق املالية اللبنانية. 
هيئة  مجلس  يف  الخرباء  االعضاء  تعيني  وتم 
املرسوم  وفق   2012 متوز  يف  املالية  االسواق 
يف   .8475 رقم  الوزراء  مجلس  يف  الصادر 
االسواق  هيئة  بارشت   ،2012 العام  اواخر 
تطبيق احكام هذا القانون وانصب اهتاممها 
عىل القضايا التشغيلية والرقابية والتنظيمية 
التي تتيح لها االضطالع باملهامت التي ناطها 

بها هذا القانون.

■ كيف يتم التسويق لالسواق املالية اللبنانية 
تقّيمون  وكيف  والدولية؟  العربية  االسواق  يف 

االهتامم الخارجي بهذه االسواق؟ 
املالية  للخدمات  لبنان كمركز  احياء  اعادة   □
تطوير  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  االقليمية 
سالمتها  تعزيز  عرب  اللبنانية،  املالية  االسواق 
تعاونت  املستثمرين.  حيال  جاذبيتها  وصون 
هيئة االسواق املالية وتبادلت املعلومات ضمن 
والهيئات  الدولية  املنظامت  مع  القانون  اطار 
الدويل  البنك  تجاوب  وقد  والعربية.  االجنبية 
وامكان  حاجاتها  لدراسة  وعرض  نشاطها  مع 
املساعدة يف وضع االنظمة املناسبة لعملها. ويف 
اطار تعزيز عالقاتها الدولية، بدأت الهيئة توقيع 
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إقتصاد
ميكن  العامة  املؤسسات  من  كبري  عدد   □
تخصيصها وادراجها يف منصة التداول. يساعد 
يف  االوىل،  الدرجة  يف  املؤسسات،  هذه  ادراج 
االقتصاد  عىل  العام  القطاع  اعباء  تخفيف 
املؤسسات  لتلك  فعالة  ادارة  بالتايل  ويتيح 
او جزئيا. كام  كليا  الخاص  القطاع  من طريق 
من  فيها  باملشاركة  العادي  للمواطن  يسمح 
تلك  بني  الثقة  يعزز  مبا  التداول  منصة  خالل 
املؤسسات واملواطن. اعلن حاكم مرصف لبنان 
رئيس الهيئة رياض سالمة مرارا عن نيته ادراج 
املنصة،  يف  االوسط  الرشق  اسهم رشكة طريان 
والقاه اخريا دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس 
لقاء  بعد  اعالمي  ترصيح  يف  الحريري  سعد 
فخامة  برئاسة  انعقد  الذي  االقتصادي  بعبدا 
ان  نعتقد   .2019 ايلول  يف  الجمهورية  رئيس 
قطاع االتصاالت قد يكون ايضا من القطاعات 
الحيوية التي لها القدرة عىل املساهمة يف خلق 

السيولة املطلوبة يف االسواق.

اسهم،  سندات،  )عمالت،  االدوات  هي  ما   ■
هذه  يف  بها  التداول  سيتم  التي  ذهب...( 
املستثمر  بني  التواصل  آلية  هي  وما  االسواق؟ 

واالسواق لالكتتاب او الرشاء؟
االلكرتونية  التداول  منصة  اطالق  يعترب   □
بالشكل واملضمون والتوقيت من اهم انجازات 
هيئة االسواق املالية حتى تاريخه. لعل من اهم 
اهداف هذه الخطوة ويف هذا التوقيت بالذات 
هو تأمني السيولة يف االسواق، االمر الذي يساهم 
املتباطئ من  االقتصادي  النمو  مبارشة يف دعم 
هذه املرحلة. وجود اسواق رأسامل منظمة تؤمن 
السيولة الالزمة لصناعة سوق فعال، يفتح املجال 
حالية  ادوات  البتكار  القطاعات  جميع  امام 
بديلة لتمويل النمو. تتيح هذه املنصة لالسواق 
اللبنانية ادراج وتداول كل انواع االوراق املالية، 
والعمالت  اسهم وسندات دين ومشتقاتها  من 
التواصل  آلية  اىل  بالنسبة  الثمينة.  واملعادن 
او  الرشاء  او  لالكتتاب  واالسواق  املستثمر  بني 
البيع، فهي ترتكز عىل اعىل معايري التكنولوجيا 
االطراف  بني  مبارشة  تربط  بحيث  الحديثة 
اخرى  وبورصات  وافراد  مؤسسات  يف  املعنيني 
باستقطاب  تقوم  وبالتايل  دولية.  و/او  اقليمية 

االستثامرات خاصة من االنتشار اللبناين، بحيث 
يتمكن املستثمر من الدخول اىل السوق حتى 
من طريق الهواتف الذكية، مع االشارة اىل توفري 

اعىل درجات الحامية من املخاطر السيربانية.

■ سيطر القطاع املرصيف بشكل تام عىل القطاع 
مام  اعىل  بنسبة  االقتصاد  ميول  واصبح  املايل، 
يعيشه  الذي  الواقع  ظل  يف  تعتقد  اال  ينتج. 
نوعية من  نقلة  االوان الجراء  آن  انه  اقتصادنا 

القطاع املرصيف اىل االسواق املالية؟ 
للقطاع  اساسيا  سندا  يشكل  املنصة  اطالق   □
يف  التسليف  انخفاض  ظل  يف  اللبناين  الخاص 
عمل  وتكمل  تواكب  وهي  املرصيف،  القطاع 
القطاع املرصيف اللبناين املتطور خصوصا ان املنحى 
العاملي اليوم يتمثل بوجود اسواق مالية ناشطة 
تجذب السيولة الالزمة لنمو مختلف القطاعات 
االنظمة  مع  ايضا،  املتوقع  من  االقتصادية. 
الجديدة التي تطلقها الهيئة، ان تبادر السوق اىل 
خلق صناديق استثامرية تتعلق بالقطاع العقاري 
وعرضها للتداول عىل السوق الثانوية، ما يؤمن 
سيولة اكرب للقطاع ويساهم يف عودة الحياة اليه. 
التجارب والعرب  الدراسات االخرية واملبنية عىل 
املستقاة من االزمة املالية العاملية، تدل يف شكل 
التي ترتكز عىل  املالية  واضح عىل ان االنظمة 
مكثف،  بشكل  املرصيف  القطاع  من  التسليف 
تعاين اكرث عند االزمات املالية من االنظمة التي 
ترتكز عىل متويل قطاعاتها االنتاجية واقتصادها 
من االسواق املالية. الدليل عىل ذلك هو رسعة 
تعايف االقتصاد االمرييك بعد االزمة املالية يف العام 
2008، واملعاناة التي ال تزال متر فيها بعض الدول 
)مثل  مبارشة  وغري  مبارشة  كنتائج  االوروبية 
االتكال  جراء  سابقا(  واليونان  واسبانيا  ايطاليا، 

املفرط عىل االستدانة من القطاع املرصيف.

االلكرتونية  املنصة  تخلق  ان  ميكن  كيف   ■
فرص عمل يف االقتصاد اللبناين؟ ومن اين سيوفر 
الصغرية  والرشكات  الناشئة  للرشكات  التمويل 

واملتوسطة والعائلية؟
املنطقة  تشهده  ما  االسواق، يف ظل  □ هيئة 
ولبنان عىل وجه الخصوص وما فرضته املرحلة 
لرتجمة  استعداد  عىل  الجهود،  تضافر  من 
للقطاع  دعام  ملموسة  نتائج  اىل  املبادرات 
اسس  اهم  يشكالن  اللذين  وللمعرفة  املايل 
تفعيل  يف  يساهم  ما  وهذا  اللبناين،  االقتصاد 
النمو وايجاد فرص عمل للشباب. الوقت حان 
لالنتقال نحو نظام مايل اكرث اتزانا. كام تعترب 
العالقة بني االسواق املالية وتعزيز العاملة يف 
الهدف  ان  ووجودية.  مبارشة  عالقة  االقتصاد 
تأمني  هو  فعالة  مالية  سوق  لوجود  االسايس 
السيولة الالزمة، وبالتايل رأس املال للمؤسسات 
القطاعية مبا يتيح لها تنمية حجمها وقدراتها 
الحجم  يف  النمو  هذا  والتنافسية.  االنتاجية 
عاملة  يدا  حكام  يتطلب  االنتاجية  والقدرة 
ان  الطبيعي  ومن  ومتخصصة.  اضافية 
ينعكس منو املؤسسة واليد العاملة عىل النمو 
االقتصادي العام يف البلد. من املؤكد ان نجاح 
قانونيا  اطارا  تتطلب  اليها،  املشار  العملية 
درجات  اعىل  يوفر  وشفافا  حديثا  وتنظيميا 
الحامية للمستثمر ويعزز الثقة يف السوق. هذا 
ما عملت عليه هيئة االسواق املالية يف الفرتة 
املاضية، وهيأت االجواء الطالق املنصة بالشكل 

السليم والفعال. 

سندات  واخرى  فرتة  بني  املال  وزارة  تطلق   ■
يف  بها  التعامل  وتحرص  واوروبوند،  خزينة 
االلكرتونية  التداول  منصة  تقوم  املصارف. هل 
بادراج سندات الخزينة واالوروبوند عند انطالق 

العمل بها؟
من  واالوروبوند  الخزينة  سندات  ستكون   □
عىل  للتداول  املعروضة  املالية  االوراق  جملة 
اسواق  كهيئة  ننظر  نحن  اطالقها.  عند  املنصة 
مالية بايجابية اىل هذا التطور، نظرا اىل السيولة 
الخزينة  سندات  تؤمنها  سوف  التي  املرتفعة 

اللبنانية لالسواق عموما.
ع. ش

قطاع االتصاالت سيساهم 
في توفير السيولة 
املطلوبة لالسواق


