
3 عربي وعالمي Thu. 26 Oct. 2017 issue no 447
الخميس 26 تشرين االول 2017 العدد 447

حركة األسهم وزير الخارجية اإليراني: المحادثات 
االقتصادية في جنوب أفريقيا كانت ناجحة 

صعود الدوالر بدعم محادثات اختيار 
الرئيس المقبل للمركزي األميركي

وزير مالية ألماني سابق يرى أن اليونان 
خرجت من نفق األزمة االقتصادية

االستثمارات السعودي يسعى لخلق 20 ألف 
وظيفة بحلول 2020

107 مليارات درهم تجارة أبوظبي خالل 
8 أشهر

و�ص��ف وزي��ر اخلارجي��ة االي��راين حمم��د جواد 
ظري��ف زيارت��ه والوف��د املراف��ق ل��ه ايل جنوب 
افريقي��ا بانه��ا كان��ت ايجابي��ة، معت��را نتائج 
خ��ال  ج��رت  الت��ي  االقت�صادي��ة  املحادث��ات 
الزي��ارة بانه��ا كانت ناجحة ج��دا. ويف م�صتهل 
و�صول��ه ايل العا�صم��ة االوغندي��ة كمب��اال ق��ال 
ظري��ف يف ح�صد من ابناء اجلالي��ة االيرانية، ان 
الوفد االقت�ص��ادي االيراين رفيع امل�صتوي كانت 
زيارته ايل بريتوريا ناجحة جدا حيث متكن من 
خ��ال اختيار اط��راف جتارية جي��دة من توفري 
املزي��د م��ن االر�صية للتع��اون الثنائ��ي. واعتر 
الوف��د املراف��ق له بان��ه ميث��ل اف�ص��ل الطاقات 
وال�صناع��ة  املعرف��ة  جم��ال  يف  واالمكاني��ات 

وق��ال، ان الوف��د ي�صم مندوبني ع��ن ال�صناعات 
ال�صي��ارات  �صناع��ة  مث��ل  الب��اد  يف  الك��ري 
وال�صناع��ات املنزلية واملوؤ�ص�ص��ات النا�صطة يف 
املج��ال العلم��ي ومنه اجله��اد اجلامعي و�رشكة 
'روي��ان' وال�رشك��ات الك��ري ل�صناع��ة االدوية. 
واو�ص��ح ب��ان الوف��د ي�ص��م اي�ص��ا مندوبني عن 
النا�صط��ني يف جمال اخلدم��ات الزراعية وانتاج 
خمتلف ان��واع املنتوجات املتطورة. ويف جانب 
اخر من حديث��ه اعتر وزير اخلارجية، اجلاليات 
االيراني��ة يف اخلارج بانها مبثابة اجل�رش الرابط 
ب��ني الثقاف��ات واحل�ص��ارات ومعرف��ني جيدين 
للثقاف��ة االيراني��ة وق��ال، لقد متكن��وا يف الدول 
التي يقيمون فيها م��ن الدفاع جيدا عن م�صالح 
الب��اد ومواطنيه��م وان يكون ل��ه حم�صور موؤثر 

يف املجاالت التعليمية والتجارية واملهنية.

 �صع��د ال��دوالر مقاب��ل الني الياب��اين مقرتبا م��ن اأعلى م�صت��وى يف ثاثة 
�صهور االأربعاء بدعم من تقارير ذكرت اأن االأع�صاء اجلمهوريني يف جمل�س 
ال�صي��وخ االأمريك��ي مييل��ون الختيار جون تايل��ور لي�صب��ح الرئي�س املقبل 
ملجل���س االحتياطي االحتادي )البن��ك املركزي االأمريك��ي(. وكان الدوالر 
اال�ص��رتايل االأكرث حتركا ب��ني العمات الرئي�صية حي��ث انخف�س بنحو 0.8 
باملئ��ة مقابل الدوالر االأمريكي اإىل اأدن��ى م�صتوى يف ثاثة �صهور ون�صف 
ال�صه��ر بعد بيان��ات ت�صخم ا�صرتالي��ة �صعيفة. و�صعد ال��دوالر 0.2 باملئة 

مقابل �صلة عمات رئي�صية ليقرتب من اأعلى م�صتوى له يف ثاثة اأ�صابيع.
وُينظر لتايلور، اخلبري االقت�صادي يف جامعة �صتانفورد، على اأنه ال�صخ�س 
ال��ذي ميكنه و�صع املركزي االأمريكي عل��ى م�صار وترية اأ�رشع لرفع اأ�صعار 
الفائ��دة مقارنة برئي�ص��ة االحتياطي االحتادي احلالي��ة جانيت يلني التي 

تنتهي فرتتها يف فراير �صباط املقبل.
وا�صتق��ر ال��دوالر مقاب��ل 113.87 ين مقرتب��ا من الذروة الت��ي بلغها يوم 

االثنني عند 114.10 ين وهو اأعلى م�صتوى له منذ 11 يوليو متوز.
وانخف���س ال��دوالر اال�ص��رتايل اإىل 0.7715 دوالر اأمريك��ي بعدم��ا جاءت 
بيان��ات موؤ���رش اأ�صع��ار امل�صتهلكني للرب��ع املنتهي يف �صبتم��ر اأيلول اأقل 
م��ن توقعات ال�صوق مم��ا قل�س توقعات رفع اأ�صع��ار الفائدة اال�صرتالية يف 

ال�صهور املقبلة.

راأى وزي��ر املالي��ة االأملاين ال�صاب��ق فولفغانغ 
�صويبل��ه اأن اليونان خرجت من نفق االأزمة بعد 
اتباعه��ا �صيا�ص��ة تق�صف اأقر باأن��ه ملا كان يود 
فر�صها عل��ى االأملان، يف مقابل��ة بثتها �صبكة 
"�صك��اي تي يف" اليونانية. وقال �صويبله قبل 
اأن يتخل��ى عن مهامه عل��ى راأ�س وزارة املالية 
اإث��ر انتخاب��ه الثاث��اء رئي�ص��ا ملجل���س النواب 
االأمل��اين "اأن��ا نف�صي ملا كن��ت وددت اأن اأ�صطر 

اإىل فر�س مثل هذه االإ�صاحات يف املانيا".
لكنه راى اأن اخلطط املتتالية لتقومي االأو�صاع 
املالي��ة الت��ي اتبعته��ا اليون��ان �صمح��ت له��ذا 

البل��د باخلروج مما و�صف��ه ال�صحايف اليوناين 
ب�"الكابو���س"، فق��ال "لق��د انته��ى، اإن االأرقام 
ع��ام 2017 ت�ص��ري اإىل اأن الو�ص��ع ق��ي ط��ور 
اليون��ان  اأن  "نعت��ر  واأ�ص��اف  الت�صحي��ح". 
�صتنه�س ب��دون اتخاذ تدابري جدي��دة و�صتعود 
اإىل االأ�ص��واق" طبقا للتوقعات يف اآب/اأغ�صط�س 

2018، بح�صب الرتجمة اليوناني��ة للمقابل��ة.
 واأك��د بالتايل اأن��ه "لن يكون م��ن ال�رشوري" 
تخفيف اأعب��اء الديون مرة جديدة عن اليونان، 
وه��و ما طالب به �صندوق النقد الدويل ب�صورة 
خا�ص��ة واأ�ص��ار اإليه الرئي���س االأمريكي دونالد 
ترامب بعد حمادثات اأجراها مع رئي�س الوزراء 

اليوناين األك�صي�س ت�صيرا�س.

اأعل��ن �صن��دوق اال�صتثم��ارات العام��ة ال�صع��ودي 
عن نيته زي��ادة االأ�صول اإىل 1.5 تريليون ريال، 
اأي 400 ملي��ار دوالر يف 2020. واأك��د �صندوق 
اال�صتثم��ارات العامة اأنه ي�صته��دف زيادة العائد 
 5% اإىل   4 عل��ى حق��وق امل�صاهم��ني م��ا ب��ني 
م��ن %3 حالي��ًا. كم��ا ي�صع��ى برنام��ج �صندوق 
اال�صتثمارات العامة خللق 20 األف وظيفة بحلول 
اال�صتثم��ارات  �صن��دوق  رئي���س  وك��ان   .2020
العام��ة، يا���رش الرمي��ان، قد ك�صف خ��ال كلمته 
"مب��ادرة  فعالي��ات  م��ن  االأوىل  اجلل�ص��ة  يف 
ال�صن��دوق ي�صته��دف  " اأن  اال�صتثم��ار  م�صتقب��ل 
عوائد �صنوي��ة يف نطاق 3 اإىل %9 لكل حمافظه 

يف امل��دى الطويل. واأ�صاف اأن بع�س االأ�صول قد 
حتق��ق عوائ��د �صنوية اأك��رث م��ن %10، الفتًا اإىل 
اأن �صن��دوق اال�صتثم��ارات العام��ة يقي���س اأداءه 
باملقارن��ة مع عدد م��ن ال�صناديق االأخرى. ويف 
�صي��اق مت�صل، ق��ال مدير �صن��دوق اال�صتثمارات 
العام��ة اإن ال�صن��دوق يدي��ر اأ�ص��وال بنح��و 230 
اال�صتثم��ارات  �صن��دوق  واأطل��ق  دوالر.  ملي��ار 
العامة برناجمه للفرتة )2018 - 2020(، اأحد 
برام��ج حتقيق روؤية اململك��ة 2030، الذي ميثل 
خارطة طريق لاأعوام الثاث املقبلة، لتحقيق 4 
اأهداف رئي�صية هي تعظي��م قيمة اأ�صول �صندوق 
اال�صتثم��ارات العامة، واإط��اق قطاعات جديدة، 
وتوط��ني التقني��ات واملع��ارف املتقدم��ة، وبناء 

ال�رشاكات االقت�صادية اال�صرتاتيجية،

 بلغ��ت قيم��ة التج��ارة اخلارجية غري 
خ��ال  اأبوظب��ي،  اإم��ارة  ع��ر  النفطي��ة 
االأ�صه��ر الثمانية االأوىل م��ن العام اجلاري 
107.5 مليار درهم، بانخفا�س %5.3عن 
الف��رتة نف�صه��ا الع��ام املا�ص��ي، ال��ذي بلغ فيه 
حج��م التجارة 113.5 مليار درهم، بح�صب مركز 

االإح�صاء - اأبوظبي.
واأرج��ع املركز هذا الرتاجع يف تقري��ر بعنوان »حركة 
التج��ارة اخلارجي��ة ال�صلعي��ة غ��ري النفطي��ة ع��ر منافذ 
اأبوظبي اأغ�صط���س 2017«، اإىل انخفا�س قيمة ال�صادرات 
غ��ري النفطية اإىل 14.2 مليار درهم، خ��ال االأ�صهر الثمانية 
االأوىل، مقاب��ل 21 مليار درهم، خ��ال الفرتة نف�صها من العام 
املا�صي، بانخفا���س ن�صبته %32.1، ف�صا عن انخفا�س قيمة 
املع��اد ت�صدي��ره اإىل 13.8 مليار درهم مقاب��ل 14.1 مليار درهم 

)بن�صبة %2( للفرتة نف�صها العام املا�صي.
واأو�ص��ح التقرير، اأن اأب��رز ال�صادرات التي انخف�صت هي �صادرات ال�صلع 
االإنتاجية بن�صبة %57 وال�صلع اال�صتهاكية بن�صبة %39 ووقود وزيوت 
الت�صحي��م بن�صب��ة %30.3، واالأغذي��ة امل�رشوبات بن�صب��ة %27.5، يف 

ح��ني ارتفع��ت ال�صادرات من مع��دات النقل واأجزائه��ا وملحقاتها بن�صبة 
.62.8%

ون��وه التقرير اإىل اأن اأب��رز ال�صلع املعاد ت�صديرها الت��ي زادت �صادراتها 
ه��ي االأغذي��ة وامل�رشوبات الت��ي ارتفع��ت �صادراتها بن�صب��ة 128.2% 
ومع��دات النق��ل بن�صبة %22 بينم��ا انخف�صت قيمة املع��اد ت�صديره من 
الوق��ود وزي��وت الت�صحي��م بن�صب��ة %61.4 والل��وازم ال�صناعي��ة بن�صبة 

17.3% %22.3 و�صلع ا�صتهاكية بن�صبة 
وفيما يتعلق بال��واردات، ارتفعت الواردات من الل��وازم ال�صناعية بن�صبة 
ال�صل��ع اال�صتهاكي��ة بن�صب��ة  ال��واردات م��ن  %15.6 وكذل��ك ارتفع��ت 
%13.7، فيما انخف�صت الواردات من ال�صلع االإنتاجية فيما عدا معدات 

النقل بن�صبة 21.5%.
وج��اءت ال�ص��ني يف املرتب��ة االأوىل كاأك��رث ال��دول الت��ي اجته��ت اإليه��ا 
�ص��ادرات اأبوظب��ي تليها اململك��ة ال�صعودية، ثم الهن��د، وت�صدرت ال�صني 
اأي�ص��ا �صلع اإع��ادة الت�صدير، تليه��ا الكويت، ثم اململك��ة ال�صعودية، بينما 
ج��اءت الوالي��ات املتحدة يف املرتب��ة االأوىل كاأكرث ال��دول التي ت�صتورد 
منها اأبوظبي، تليها اململكة ال�صعودية، ثم اليابان. ويف الوقت نف�صه، ذكر 
مركز االإح�صاء يف اأبوظبي، اأن قيمة التجارة اخلارجية يف �صهر اأغ�صط�س 
ق��د انخف�ص��ت بن�صبة %29.1 مقارنة ب�صهر اأغ�صط���س من العام املا�صي 
لت�ص��ل اإىل 11.3 مليار درهم مقابل 16 مليار درهم، خال اأغ�صط�س من 

العام املا�صي

خبراء: اإلمارات تمضي بثبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اأ�ص��اد م�صارك��ون يف امللتق��ى الوطن��ي االأول ح��ول 
اأه��داف التنمي��ة امل�صتدام��ة، باجله��ود الت��ي تبذله��ا 
االأه��داف والت��ي  االإم��ارات يف حتقي��ق ه��ذه  دول��ة 
توائ��م يف جمملها االأجن��دة الوطنية لروؤي��ة االإمارات 
اأن  اإىل  2071، الفت��ني  االإم��ارات  2021، ومئوي��ة 
التنمي��ة امل�صتدام��ة خي��ار ا�صرتاتيج��ي مت�ص��ي في��ه 
االإمارات بثب��ات منذ التاأ�صي���س واإىل اليوم. وانطلقت 
اأعم��ال امللتق��ى الذي جاء بعن��وان: »اأه��داف التنمية 
امل�صتدام��ة: التمي��ز يف التنفيذ« بح�ص��ور �صمو ال�صيخ 
من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، واأكرث من 200 
م�ص��وؤول وخب��ري يف التنمي��ة امل�صتدامة م��ن اجلهات 
احلكومي��ة االحتادي��ة واملحلي��ة والقط��اع اخلا���س 

واالأكادمي��ي والهيئ��ات العاملي��ة واملجتم��ع املدين، 
حي��ث متت مناق�ص��ة وعر�س جمموعة م��ن املوا�صيع 
اال�صرتاتيجي��ة املتعلق��ة بجه��ود اجله��ات احلكومي��ة 
ومبادراته��ا يف �صبيل حتقيق الغاي��ات املتعلقة بها. 
وافتتح��ت معايل رمي بن��ت اإبراهي��م الها�صمي، وزيرة 
دولة ل�صوؤون التع��اون الدويل ورئي�س اللجنة الوطنية 
الأه��داف التنمية امل�صتدام��ة، الفعالية بكلم��ة اأ�صادت 
فيه��ا بجه��ود وتكاتف اجله��ات احلكومي��ة املختلفة 
يف الدولة، وقالت معاليه��ا: »نحن نعتر عمل اللجنة 
الوطنية الأهداف التنمية امل�صتدامة هو تكملة وامتداد 
طبيع��ي مل�صرية التنمية التي اأطلقها االآباء املوؤ�ص�صون 
للدول��ة من��ذ اإعان االحت��اد. فل��دى القي��ادة الر�صيدة 
خط��ة تنمي��ة اقت�صادي��ة واجتماعية وطني��ة املعامل 
واالأه��داف، وروؤي��ة الدول��ة للعام 2071 ه��ي عبارة 

عن جت�صيد لروؤية قادتنا مل�صتقبل االإمارات واأبنائها. 
وله��ذا يجب اأن يك��ون هناك ترابط وثي��ق بني روؤيتنا 

الوطنية واأهداف التنمية امل�صتدامة«.
واأ�صاف��ت معاليها: »لن ننك��ر التحديات العديدة التي 
�صنواجهها يف حماوالتن��ا للو�صول اإىل ال�169 غاية 
من اأهداف هذه اخلطة الطموحة بحلول العام 2030، 
ول��ن اأخف��ي عليك��م ب��اأن العديد م��ن ه��ذه التحديات 
تتمحور يف جمع وتن�صيق البيانات املرتبطة بتحقيق 
االأه��داف، ولهذا قمنا بدعوة جمموعة من اأهم اخلراء 
العاملي��ني يف جمال البيانات واالإح�صاءات مل�صاركة 

جتاربهم ومعرفتهم وخراتهم«
م��ن جهته��ا، اأكدت من��ى املري، نائ��ب رئي�صة جمل�س 
االإم��ارات للت��وازن ب��ني اجلن�ص��ني، مدي��رة املكت��ب 
االإعام��ي بحكومة دبي، اأن عاق��ة االإمارات مبفهوم 

التنمية امل�صتدامة تعود اإىل ما قبل ظهور هذا امل�صمى، 
من��ذ تاأ�صي�صها على يدي املغف��ور لهما ال�صيخ زايد بن 
�صلط��ان اآل نهي��ان وال�صيخ را�صد ب��ن �صعيد اآل مكتوم، 
طي��ب اهلل ثراهما، حيث عمل��ت الدولة على حتقيق هذا 
النه��ج التطويري املتكامل وامل�صت��دام والذي اأخذ يف 
التبل��ور والن�ص��وج ع��ر ال�صن��وات، و�ص��واًل اإىل روؤية 
االإم��ارات 2021، التي اأطلقه��ا �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حمم��د بن را�صد اآل مكتوم، نائ��ب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، وكذلك االأهداف 
الت��ي ت�صمنته��ا االأجن��دة الوطني��ة الت��ي تتطابق يف 

جوانب عديدة مع اأهداف التنمية امل�صتدامة.
ا�صرتاتيج��ي  امل�صتدام��ة خي��ار  التنمي��ة  اإن  وقال��ت: 
مت�صي فيه االإمارات بثبات منذ التاأ�صي�س واإىل اليوم، 
م��ن خال مب��ادرات وم�صاري��ع جذبت اأنظ��ار العامل، 

ومكن��ت الدولة من الدخ��ول يف مناف�ص��ة حقيقية مع 
اأكرث الدول تقدمًا، بل ا�صتطعنا تبووؤ املراكز االأوىل يف 
العديد من موؤ�رشات التناف�صية العاملية، م�صرية اإىل اأن 
ه��ذا احلر�س على ت�صدر موؤ�رشات التناف�صية ال يهدف 
فق��ط للو�صول اإىل املراكز االأوىل، بل يعمل اأي�صًا على 
تاأكي��د ا�صتدامة ه��ذا التفوق بخط��ط وا�صحة االأهداف 

وا�صرتاتيجيات متكاملة.
التنمي��ة  ع��ن  احلدي��ث  عن��د  اأن��ه  امل��ري،  واأ�صاف��ت 
امل�صتدامة فاإن امل�صوؤولية تكون جماعية وال تنح�رش 
فقط يف الهيئ��ات واملوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية، بل 
ي�ص��ارك فيه��ا كل قطاع��ات املجتم��ع عل��ى امل�صتوى 

املوؤ�ص�صي والفرد، هنا تاأتي اأهمية دور االإعام.
واأو�صح��ت اأن االإعام يف االإمارات كان دائمًا �رشيكًا 
ا�صرتاتيجي��ًا يف بن��اء الدول��ة وم�صريته��ا التنموي��ة، 

ير�صد ويتابع ويطلع املجتمع بتطورات هذه امل�صرية، 
م�ص��رية اإىل اأن االإع��ام االإمارات��ي ه��و حم��ل اهتمام 
القي��ادة الر�صي��دة الت��ي ترى في��ه اجل�رش ال��ذي يربط 
املجتم��ع بالتط��ور من حوله ويطلع اأف��راده على هذه 

املنجزات، وي�رشكهم يف ا�صتمراريتها وا�صتدامتها.
وقال��ت امل��ري، اإن هن��اك م�صوؤولي��ة كب��رية حتمله��ا 
قدراته��ا  تطوي��ر  اجت��اه  يف  االإعامي��ة  املوؤ�ص�ص��ات 
باال�صتثم��ار يف امل�صتقب��ل، م�ص��رية اإىل اأن��ه عندم��ا 
نتحدث عن االأ�صلوب االأمثل يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدام��ة يف دول��ة االإم��ارات جند اأن عل��ى االإعام 
م�صوؤولية كبرية تتلخ�س يف ثاث ركائز هي التوعية 
واملتابع��ة وامل�صارك��ة، الفت��ة اإىل اأن ه��ذه الركائ��ز 
متث��ل االأ�صا�س الذي يحتاج��ه اأي جهد الإجناح اأهداف 

التنمية امل�صتدامة.

المركزي اللبناني: الليرة مستقرة أمام الدوالر

ق��ال حاك��م م���رشف لبن��ان املرك��زي، ريا���س �صام��ة، اإن البن��ك 
املرك��زي لديه احتياطيات العمات االأجنبية التي يحتاجها للحفاظ 
عل��ى اللرية م�صتق��رة اأمام ال��دوالر االأمريك��ي يف امل�صتقبل املنظور. 
واأبل��غ �صامة اأي�صًا اأن��ه منذ يونيو )حزيران( اإنهم��ك البنك املركزي 
يف ثاث عمليات مالية ت�صتهدف احلفاظ على م�صتويات مرتفعة من 
االأ�صول الدوالري��ة وم�صاعدة البنوك على اإدارة حمافظها االئتمانية 
بطريق��ة اأقل خماطرة. وق��ال: "االحتياطيات لدى امل�رشف املركزي 
االآن تبل��غ 44.3 ملي��ار دوالر وه��ذا م�صت��وى قيا�صي مرتف��ع... هذه 
العملي��ات �صاهم��ت يف زي��ادة االأ�ص��ول الدوالري��ة ل��دى امل���رشف 
املرك��زي". وامتنع �صامة ع��ن الك�صف عن حجم الزيادة يف االأ�صول 

الدوالرية نتيجة للعمليات الثاث لكنه قال اإن احتياطيات 
لبن��ان من النقد االأجنبي بلغ��ت 40 مليار دوالر يف بداية 

الع��ام. واأو�ص��ح: "اأ�صتطي��ع اأن اأوؤكد اأن الل��رية اللبنانية 
م�صتق��رة -ال�صيا�صة البقائه��ا م�صتقرة لي�صت على و�صك 
اأن تتغ��ري- واأنن��ا لدين��ا الو�صائ��ل للحف��اظ على هذه 

العمل��ة م�صتق��رة يف مقاب��ل قيمة ال��دوالر االأمريكي 
للم�صتقب��ل املنظ��ور". واأ�ص��ار م�صوؤول��ون لبنانيون 

موؤخراً اإىل اأن اللرية، املربوطة عند حوايل 1500 
لل��دوالر من��ذ 20 عامًا، قد تتعر���س ل�صغوط ما 

مل تعمد الدول��ة اإىل فر�س �رشائب جديدة لدفع 
زي��ادات يف رواتب العاملني بالقط��اع العام. 

ووافق الرملان هذا ال�صهر على قانون مثرية 
للخ��اف يت�صم��ن زي��ادات يف ال�رشائ��ب. 

وهبط��ت احتياطي��ات لبن��ان م��ن النق��د 
االأجنب��ي الع��ام املا�ص��ي اإىل حوايل 35 

ملي��ار دوالر مع تعر�صه��ا ل�صغوط من 
تباط��وؤ يف الودائ��ع وعج��ز يف ميزان 

املدفوع��ات و�صلل �صيا�ص��ي اأثر �صلبًا 
على ثقة امل�صتثمرين.

االحتياطي��ات واحلفاظ  ولزي��ادة 
عل��ى �صع��ر الل��رية اأم��ام العمل��ة 

االأمريكي��ة ورف��ع احتياطي��ات 
البن��وك،  ل��دى  امل��ال  راأ���س 
اتخ��ذ امل���رشف املركزي ما 

�صماه �صن��دوق النقد الدويل 
اإج��راءات "غ��ري تقليدي��ة" 

للهند�صة املالية باأن رفع 
الدوالرية  االحتياطيات 

قيا�ص��ي  م�صت��وى  اإىل 
يف ذل��ك الوق��ت بل��غ 

دوالر.  ملي��ار   41
وق��ال �صام��ة، اإن 
الت��ي  امل�ص��اكل 

اإىل  دفع��ت 
ت  ا ء ا ج��ر الإ ا

اتخذت  الت��ي 
م  لع��ا ا

�ص��ي  ملا ا
انح�رشت. 

تنم��و  و

الودائ��ع بن�صب��ة 6 اإىل %7 ومي��زان املدفوع��ات اللبن��اين يف حالة 
توازن االآن. وفيما يتعلق بالنمو االقت�صادي قال �صامة، اإن اقت�صاد 
لبن��ان ت���رشر ب�ص��دة من احل��رب امل�صتم��رة من��ذ 2011 يف اجلارة 
�صوري��ا واالنق�صامات ال�صيا�صية وهو ما اأبطاأ النمو اىل ما يزيد قليًا 
ع��ن %1 �صنوي��ًا م��ن متو�صط بل��غ %8 قبل اإندالع ال���رشاع. وتبلغ 
ن�صب��ة الدي��ن اإىل الناجت املحلي االجمايل يف لبن��ان حوايل 140% 
وه��ي واحدة من اأعلى الن�ص��ب يف العامل. واأكد �صام��ة، اأن امل�رشف 
املرك��زي يتوقع معدل منو "متوا�صعًا" ق��دره %2.5 للعام 2017. 
واأ�ص��اف اأن املوافق��ة على موازنة 2017 هذا ال�صهر بداية جيدة مبا 
ي�ص��ري اإىل "ان�صباط جديد يف مو�صع��ه ال�صحيح".  وقال اإن االأ�صواق 
تنتظر االآن لرتى ما اإذا كانت موازنة 2018 �صتحتوي على اإجراءات 

خلف�س العجز. 
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