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 مقدمة (1

ًً وأميناً إىلبدايًة، أتوّجه بتحيّاٍت ُمِحبٍّة وصادقة  ًً وإداة  امللس  الثقا ي لسبنان اللنو،ي، أعاا

أمناً عىل اإلةث الثقا ي  ،وةفاقه ،عاماً، منّوهاً مبناقبيّة مؤسسه األستاذ حبيب صادق، الذي بقي

شاكراً هذا و ، عىل مدى أكرث من نصف قرن والعر،ي النبيل ،املنفتحوالسبناين  ،اللنو،ي األصيل

عىل استاافته يل لسمرًّ الثانية، يك أتناول معكم كسمتي التي اخرتتها بعنوان: امللس  الكريم 

 ي هذا الرصح الذي طاملا كان مؤمتناً سياسة نقدية تنموية"، أزمة مالية عاملية و "بني استدامتني: 

 وما يزال عىل استدامتني: ثقافة مستزمة وأصالة منفتحة.

ًٍ أولية عىل مرسح  األحداث املالية العاملية خالل املئة عاٍم املنرصمة أن قد يرتاًى لنا  ي نظر

هي النظرية التي تسقى ةواجاً  ي تفسري األحداث التاةيخية، وهي أن "التاةيخ يعيد نفسه"، 

يذهب البعض إىل حّد إقران هذه النظرية والناظم الرئييس لتوايل األزمات املالية العاملية. 

" من قبل األنظمة والقوى الرأساملية الطبقية التي  خاصة، وهي "نظرية لها جاذبيةبأخرى  املؤامًر

مسة. ومهام ال توفّر فرصًة إال وتغتنمها لرتاكم ثرواتها عىل حساب مصالح الشعوب والقوى العا

يكن اعتقاد كلٍّ منا بهاتني النظريتني أو عدمه، فمام ال شك فيه أن تكراة األزمات املالية 

الرغم من اختالف ، بمتشابهةاقتصادية ودوةاٍت موضوعية  اً ظروف واالقتصادية يحمل  ي طيّاته

 كل حقبٍة تاةيخية أو منطقٍة جغرافية.الظروف الذاتية بحسب خصوصية 

تحديد شكل وخصائص النظام املايل هو الذي لعب دوةاً ةئيسياً  ي  لألزمات بل إن هذا التكراة

العاملي الحايل، والذي كان يتطّوة عند كل سقوٍط  ي أزمة، لكن دون أن يُكسبه ذلك مناعًة كافية. 

مع تداعيات  1792التي اندلعت عام األمريكية املالية األوىل  ي الواليات املتحدً فمنذ األزمة 

 ي  1225القتصادات الناشئة التي وقعت عام تأسي  أول مرصف مركزي أمرييك، واألزمة األوىل ل

ذباً لالستثامة الربيطاين، والتي شّكست جا آنذاكدول أمريكا الالتينية الحديثة االستقالل عن إسبانيا 

مة ال تغيب عن بالنا أز و  1لسدولة واملصاةف املركزية بالتبسوة. بدأت سابقة املبادةات اإلنقاذية

انهياة األسواق املالية ات القرن املايض، والتي أشعل رشاةتها الكساد الكبري  ي أواخر عرشين

ات القرن املايض، من أزمة ات حقبة الحرب الباةدً  ي مثانيناألمريكية  ي ذلك الحني، مروةاً بأزم

الديون السيادية لدول أمريكا الالتينية، وأزمة املّدخرات والقروض التي امتّدت عىل مدى عقد 

 Junkانهياة "سندات الخردً" )و  1927انهياة سوق األسهم األمرييك عام الثامنينات، وأزمتي 

Bonds وصوالً إىل أزمة هروب ةؤوس األموال اآلسيوية بعد انتهاً الحرب الباةدً 1929( عام ،

التي  2002، لتحّط دوًة األزمات ةحالها  ي األزمة املالية العاملية األخريً عام 1992و 1997عامي 

ترضب سوق األسهم ومؤسسات مالية عاملية ل تتدحرجو  ،العقاةية األمريكيةبدأت  ي السوق 
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وإذا دقّقنا ببعض القواسم  ، وما تبعها من عواقب ما نزال نعيش تبعاتها إىل يومنا هذا.عمالقة

ثقافٍة استهالكيٍة ماديٍة متفسّتة. املشرتكة لهذه الظواهر املأزومة، لوجدنا أنها تتلّسد  ي 

)وهو  القطيع عقسيةو  ،املنحرف تدقيقالو  ،هزيلال التنظيمي واإلرشاف املفرطة، الحامسةف

 عصمةب الشعوةواللشع املتامدي، إضافًة إىل  ،(املستثِمًر االنسياق الطوعي بركب اللامعة

 ي إنتاج هذه الحسقة املفرغة  ،وتساهم ،، كسها خصائص ساهمتالخطأ من املالية املؤسسات

 2.املستدامة من األزمات

لسدول والرشكات وسط كل هذا الاليج املشبع بتلاذبات العوملة ونزعات الهيمنة  ي املقابل، 

سيادية ومظاهر اللشع  ي بعض أوساط الصناعة الغري سسطات الخاصة املتعددً اللنسيات وال

عاملية تقوم عىل ةكيزتني: ةكيًز تنظيمية وأخرى ظهرت مالمح منظومٍة ماليٍة  املالية الدولية،

إذ  الفعالية.، تشّكل السياسة النقدية أحد أبرز عنارص االستقراة و هذه املنظومة  ي إطاة تنموية.

عن طريق وضع  أوضاعه واإلرشاف عىل سالمةاملحيل يقع عىل عاتقها تنظيم القطاع املايل 

النظام املايل  تابطبالتامهي مع األنظمة واملعايري املرعية التي  املحسية له، الناظمةاألطر 

كذلك، لسسياسة النقدية دوٌة اقتصادي تنموي مستدام،  العاملي، وعىل ةأسها اتفاقيات بازل.

 الخاصةتتفاوت طبيعته مع الرؤية تتعّزز الحاجة إليه باضطراد مع تفاقم األزمات االقتصادية، و 

 لكل سسطٍة نقدية والظروف االقتصادية لكل دولة.

ًً عىل ما تقّدم من   ني، سوف أتناول  ي اآليت من كسمتيمستدام ودوٍة تنموي واقعٍ مأزومٍ بنا

بعااً من املالمح الرئيسية لسواقع املايل العاملي املأزوم، وسأعرض بعدها اللوانب التنموية 

 بتلربة مرصف لبنان  ي صياغة سياسة نقدية تنموية مستدامة.لسسياسة النقدية العرصية، ألختم 

 

 عاملية مالية أزمة: األوىل االستدامة (6

 سسوكيةً ات خسفياٍت األزم تسكل أن التي ذكرنا لألزمات املالية املتعاقبة املشرتكة القواسمتدّل 

ومام ساهم  ي مااعفة املخاطر واقتصادية.  ماليةٍ  نتائج  تنعك   وِقيمية وأخالقيةوثقافية 

  ي املتاجًر فيه تنترش االقرتاض، عىل االعتامد شديد ضخم افرتايضٍ  اقتصادٍ والخسائر هو منو 

  ي الكامن االستقراة عدم حاالتفيه  وتتفاقم األجل، قصريً أةباح تحقيق بهدف العمالت

 النقدي النظام لتوجيه مستقر إطاة إىل افتقاةها بسبب الفوضوية العاملية األسواق طبيعة

. اإلنتاجي الرتاكم عمسيات عن البعد كل البعيد املايل التكاثر نحو التوجه سيطر وبالتايل،. الدويل

 امله كان والبنية الثقافية األخالقي البعد غياب أن الحظنا ،2002أضأنا عىل األزمة األخريً عام فإذا 
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 بإزالة املتامدي السيربايل التوجه سمح اإلطاة، هذا  ي. وتغذيتها األزمة خسق  ي الباةز األثر

 قدو . واملحاسبة الشفافية ملبادئ أساسية عنارص تشكّل التي والابط الرقابة أساليب من الكثري

 األخريً بهذه لتدفع التمويسية، املنظومة مع السياسية البنية تواطؤ إىل املتفسّتة البيئة هذه أّدت

 ملصالح اعتباة دومنا ميكن، ما بأرسع األةباح جني استهدفت التي املبادةات من العديد اتخاذ إىل

 الذي األمر عام، بشكلٍ  والبعيد املتوسط املديني  ي الوطني واالقتصاد خاص، بشكلٍ  املّدخرين

 3.ملالًتها املصاةف وفقدان العقاةية الفقاعة رشوط خسق  ي تراكمي بشكلٍ  ساهم

 :هيفةوس منها، دوالتي ميكن استخالص ال املالية، األزمة مناملستقاً  بعض املالمح أما

 ،تتكّون بحيث طبيعته، من يتلزّأ ال جًز هي هشاشته أن العاملي املايل النظام أثبت ،أوالً

  4.االقتصادية الطفًر فرتات  ي الهشاشة هذه ،وتزداد

 ألن ذلك. خطأه أثبت املايل النظام استقراة تأمني شأنها من السوق قوى بأن االعتقاد إن ثانياً،

 أزمات حصول عند الذعر ينتابها املخاطر  ي وتخوض الربح تتوخى التي التلاةية املؤسسات

  ي اختالالً مسبّبةً  السوق، حاجات تسبية عىل قادًة غري يلعسها مام االئتامنية، جداةتها تهّدد

 5.منهلية أزمة إىل يتحّول ما رسعان السوق،

  ي التدقيق ينبغي لذا الشوائب، من الكثري االئتامين التصنيف وكاالت عمل شاب لقد ثالثاً،

 6.ونزاهتها كفاًتها

 النظام استقراة  ي الثقة إعادً دولياً  والرسيعة الواسعة األموال ةؤوس حركة ةابعاً، تتطسّب

 املعسومات وشفافية املصاةف عىل الرقابة تنظيم إىل االهتامم توجيه يحتّم مام املحيل، املايل

 7.املالية

 التعرّث  من ،يعاين زال وما ،عاىن العاملي املايل لسنظام صاةمة تنظيمية بنيةٍ  بناً إنخامساً، 

. هيكسيّته إلضعاف الدولية املالية الصناعة أوساط بعض قبل من مُتاةس التي الاغوط بسبب

 ماّم  العامة، املصسحة عىل املالية لسصناعة املنظّمة املصالح تغسّب أن الاغوط هذه شأن منو 

 2األزمات. من مبزيد ينذة

 تهّدد التي تسك خاصة املالية، املؤسسات كل ليشمل املايل التنظيم نطاق توسيع يلب ،سادساً 

 9ضعيفاً. تنظيمها كان طاملا التي الظل صريفة مؤسسات وبالتحديد املايل، االستقراة

 عىل تحز مل أنها حني  ي الالزمة، األهمية السيولة عىل اإلرشاف مسألة إعطاً من بدّ  السابعاً، 

 10.سابقاً  املطسوب االهتامم
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 11.املايل القطاع  ي املعتمدً ألجوةا وسياسات املؤسساتية الحوكمة عىل اإلضاًً يلبثامناً، 

 بحيث اللمهوة، لدى الثقافة هذه لتعزيز املالية لسثقافة برنامج إنشاً الرضوةي منتاسعاً، 

 12الحكومية. وغري الحكومية والوكاالت املؤسسات من ملموعة وتطبيقه تطويره  ي يشاةك

 كبري بشكلٍ  ساهمت والتي ويغّذيها، املايل النظام يواجهها التي الهيكسية التحديات أحدعارشاً، 

 13.والرثوات املداخيل  ي الشاسعة الفلوً هو لألزمة، مّهدت التي املالية الفوائض إطالق  ي

 

 سياسة نقدية تنموية: الثانية الستدامةا (3

املعادلة بسيطة، من أجل مواجهة استدامة األزمات املالية، ينبغي السعي إىل تفعيل استدامٍة 

 ه السياسة النقدية من شّقني: شقٍ تتكّون هذمقابسة، وهي سياسٌة نقدية تصبو إىل النمو والتنمية. 

يه ا لتقسيدي تنفيذي وآخر تنظيمي. وينعك  كلٌّ من النمو والتنمية  ي الشق التنفيذي عرب جًز

تسعى السسطة النقدية إىل  تقسيدي. ففي اللًز التقسيدي من السياسة النقدية التنفيذيةالغري و 

تحفيز النمو وتعزيز التنمية عرب وسائسها وأدواتها التقسيدية كاملحافظة عىل االستقراة النقدي 

ّخم متدنية وسعر الرصف، وحامية سالمة النظام املايل والقطاع املرص ي، وتحقيق معدالت تا

واستقراة  ي األسعاة، والسعي إىل تحقيق توازن  ي ميزان املدفوعات، ومتويل علز املالية 

 ًة العرض والطسب لسكتسة النقدية.إداالعامة وإداًة الدين العام، باإلضافة إىل 

 وأخالقي اجتامعي بعدٍ  إضفاً فيرتكّز حولتقسيدي من السياسة النقدية التنفيذية الغري أما اللًز 

-جتامعيةاال  املسؤولية تعزيز إىل الرامية اللهود حشيدوت السسطة النقدية أداً عىل وتنموي

 املركزية املصاةف عمل طبيعة تغريتفقد  ،لذا .األزمات مواجهة  ي خاصةً  لديها، قتصاديةاال 

 تنفيذ  ي التقسيدية األدوات عىل فقط تعتمد تعد فسم العامل، اقتصادات  ي دوةها وتعّزز

 .وامللتمع االقتصاد  ي سبيل إفادً إضافية هندساٍت  ىلإ تسلأ أصبحت بل النقدية، سياساتها

 تقسيدية لسسياسة النقدية حول قاايا حيوية، منها:الغري تمحوة املبادةات تو ي هذا السياق، 

 اإلمكانات وتوفري املستدام، النمو لتحقيق املؤاتية الظروف خسق  ي الحكومات مساندًأوالً، 

وصوالً إىل  ،والتنمية املستدامة والبيئي االجتامعي األمن وتحصني العمل، سوق إحياً إلعادً

 إطالق املبادةات التحفيزية لالقتصاد.

 ، عربوالرثوات املداخيل  ي الشاسعة اتالفلو ، تقديم املبادةات التي تهدف إىل ةدم اً ثاني

 العامة السسع اقتصاديات تطوير) العاملية املحسية أو اإلقسيمية أو العامة السسع اقتصاديات تطوير
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 – بيئية كاملستوصفات، - صحية منافع ذات ملانية عامة سسع) العاملية أو اإلقسيمية أو املحسية

 كالنشاطات – ثقافية األبحاث، ومراكز العامة كاملكتبات – تعسيمية لسبيئة، الصديقة كاملنشآت

 ستثامةاال  وتعزيز ،...(واملهرجانات العامة كالحدائق – ترفيهية اإلنرتنت، وخدمة الثقافية

. فقط الفوةي الربح يبغي وال ةاجتامعي منفعةٍ  وذا مستداماً  يكون أن ينبغيالذي  جتامعياال 

 .اإلجتامعية والحامية األسعاة استقراة بني توائم اقتصادية سياسات إيلاد  ي يكمن فالتحدي

توازن ما بني التمويل اإلقرايض والتمويل املساهم، بهدف التخفيف من عبً خدمة ، إيلاد اً ثالث

 القروض وتوزيع املخاطر.

مواكبة التطوةات املعرفية والتقنية التي عرب الحداثة  تطبيقانتهاج السياسات الكفيسة باً، ةابع

ًً و املايل  لسنظامواةد البرشية امل وتطويرتغزو األنظمة املالية واملرصفية،  القطاع املرص ي بنا

، السعيعىل ذلك. كذلك  وتنظيم اآلليّات الحديثة لقطاع التقنية  لبناً أنظمة دفعٍ آمنة ومتطوًة

( املعنية بتقديم الخدمات والعمسيات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية. FinTechاملالية )

 القطاعني بني تكامالًالتي تحّقق  اليةامل-تقنيةال رشاكةال نوٍع من قامةالسعي إل هذا باإلضافة إىل 

 ،تؤدي والتي ،امللال هذا  ي العاملية التقنية التطوةات مواكبة بهدف تصااليتإل او  املرص ي

 مشكسة من والتخفيف املالية الخدمات كسفة وتخفيض التنافسية البيئة تعزيز إىل ،بدوةها

 .لسمستخدمني املايل اإلقصاً

االقتصاد اإلنتاجي، بعيداً عن آفات االقتصاد الريعي، وإطالق املبادةات اً، تشليع ظواهر خامس

 الهادفة إىل تحقيق التلدد الحااةي عرب تعزيز اقتصاد املعرفة والبناً عىل ةأسامله البرشي.

من سسطة النقدية هامٌش واسع سف النقدية حصته  ي ةفد التنمية. السياسة من التنظيمي ولسشق

بيئٍة تنظيمية حاضنة لسنمو والتنمية املستدامني، ملا تتمتّع من صالحياٍت القدًة عىل إيلاد 

تنظيمية عىل صعيد النظام املايل والقطاع املرص ي. من هنا، ميكن لسسياسة النقدية مامةسة 

 املهام التنظيمية التالية دعامً لستنمية:

  عرصي وحصني يامن سالمةتأمني إطاٍة تنظيمي وةقا،يأوالً، تحصني االستقراة املايل من خالل 

النظام املايل والقطاع املرص ي، مبا يتناسب مع املعايري والقوانني املالية الدولية، حفاظاً منه 

 عىل الثقة  ي هذا النظام.

واإلداًة الرشيدً  ي املصاةف املركزية والقطاع  ثانياً، تعزيز مبادئ الحوكمة املؤسساتية

الشفافية واملساًلة، ملا لها من أثٍر عىل مكافحة قاايا الفساد املرص ي ككل، و ي مقّدمتها 

 وتحقيق أعىل دةجات الكفاًً  ي النظام املايل.
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 سبيل  ي املخاطر ويقيّم وواجباته حقوقه يدةك يك املستهسك لدى املالية الثقافة تعزيز، ثالثاً 

 املستهسك، وحامية املايل تكاةالب، إضافًة إىل إيالً األهمية للحاجاته املالمئة لسخدمات اختياةه

 الخدمات عرض  ي الشفافية تحسنيعرب  لحاجاته ومالًمتها لسخدمات وصولال تأمنيمن أجل 

املفروضة. وكل هذا يصب  ي تعزيز الشمول املايل،  الحواجزو  القيود وإزالة لسمستهسك املالية

 بحيث يتمكن كل مواطن من الوصول إىل مصادة التمويل بأقل األكالف.

 االستدامتني وتحدي لبنان مرصف (4

تنمويٍة شامسٍة ومستدامة، واضعاً نصب عينيه مياةس مرصف لبنان صالحياته كسسطٍة نقدية برؤيٍة 

وسط النظام املايل العاملي  ايشهده التي تلاوز التحديات التي تفرضها األزمات املستدامة

السيايس فصسية عىل املستويني امل بإةهاصاتهامنطقتنا  منهاتداعيات أزمته العاملية، وتعاين 

تربز األهمية  ،لذلك وأعباً اقتصاده. تعرّث مؤسساته يشها وطننا عربا، ويعواالقتصادي

املايل أن -النقدية والقطاع املرص ي-االسرتاتيلية لسدوة الحيوي الذي ينبغي لسسسطة االقتصادية

لسد ما ميكن  ده املالية والتنمويةاالقتصادي  ي أبعا-يسعباه  ي صيانة وتفعيل األمن االجتامعي

.  ي هذا السياق، تأيت توّجهات مرصف التنموي-االجتامعي-من ثغراٍت عىل الصعيد االقتصادي

لبنان  ي انتهاج سياسة نقدية غري تقسيدية تقوم عىل مبادةات وهندسات توازن بني صيانة 

 االقتصاد وتنمية امللتمع.

 ي املصاةف املركزية العاملية، حيث أثبتت جدواها  ي  هذه السياسة أضحت منوذجاً يُحتذى به

خّص فيام ي جانبنيميكن تسخيص أهّم مظاهر هذه السياسة بالحديث عن و مواجهة التحديات. 

 للانب التنظيمي.وااللانب التنفيذي، : سياستنا النقدية

 ي الشق التنفيذي، دأب مرصف لبنان عىل أداً دوةه النقدي واملايل التقسيدي عىل أكمل وجه، 

مدعوماً بسسٍّة من األدوات. ومن أهّم مالمح هذا الدوة، أوالً، املحافظة عىل االستقراة النقدي 

الـ وسعر الرصف، مدعوماً مبوجوداته من العمالت األجنبية التي بسغت مستويات قياسية تعّدت 

مسياة دوالة، يااف إليها مخزونه الوفري من احتياطي الذهب الذي يشّكل صاّمم أمان  39

لالقتصاد. ثانياً، تأمني استقراة معّدالت الفوائد، وتأمني مصادة التمويل لسقطاعني العام 

ل باملئة  ي الدو  12باملئة مقاةنًة ب 47والخاص، بحيث بسغ معّدل الشمول املايل  ي لبنان نسبة 

العربية. ثالثاً، تأمني نظام دفعٍ محيّل وآمٍن ومتطّوة. ةابعاً، إداًة فائض السيولة التي تلاوزت 

مسياة دوالة، من خالل إصداة شهادات اإليداع وتشليع التسسيف بالسريً السبنانية، مبا يلنّب  16ال

سواق املالية، حيث باملئة. خامساً، تطوير األ  4البالد مخاطر التاّخم الذي ُحرص ضمن سقف الـ 
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أُنشئت لهذه الغاية هيئة األسواق املالية. سادساً، إداًة الدين العام لسدولة السبنانية بشكٍل ملٍد 

 وفّعال يهدف إىل االستمراة  ي تأمني مالًً الدولة السبنانية.

ل  ي الحسو وابتكاة  أما الدوة التنفيذي غري التقسيدي، فقد متيّز بنلاعته  ي ابتداع املبادةات

البيئية من خالل إطالق املبادةات التحفيزية لسمصاةف -اإلقتصادية-مواجهة التحديات اإلجتامعية

بغية االستثامة  ي  املؤسسات الصغريً واملتوسطة ي ملال التسسيف إىل القطاع الخاص و 

وين القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعسيمية، وتأمني مزيٍد من فرص العمل وإعادً تك

ًٍ من من املصاةف عفاً إ ى، وذلك بفوائد مقبولة عن طريق الطبقة الوسط  لزامياإل هااحتياطجز

القروض السكنية الـمئة ألف، و بسغت .  ي هذا اإلطاة، تخطّت وتوفري قروٍض لها بفوائد متدنّية

العام  وقد بسغ ملموع قيم الرزم التحفيزية منذ إطالقها قروض التعسيم اللامعي خمسني الفاً.

 2013 امو عاأل باملئة من النمو املحّقق خالل  50مسياةات دوالة، مساِهمًة بـ  5، ما يوازي الـ 2013

. ونظراً الستمراة الصعوبات السياسية واالقتصادية وانعكاساتها السسبية عىل النمو 2015و 2014و

قراةاً بإطالق ةزمة اتخذ امللس  املركزي الذي يتوقّع أن يقاةب الصفر باملئة هذا العام، 

هذا فاالً عن تأمني مواةد الرسمسة لقطاع اقتصاد  تبسغ املسياة دوالة. 2016تحفيزات جديدً لسعام 

مسيون دوالة  500الية تاع بترصّف هذا القطاع نحو املعرفة والرشكات الناشئة، بابتكاة هندسة م

 250وقد تّم توظيف اكرث من  بهدف دعم جهود االبتكاة واإلبداع  ي أوساط الشباب بشكٍل خاص.

مسيون دوالة  ي هذا القطاع حتى اآلن، والذي يُعترب قطاعاً واعداً لسبنان، كام القطاع املايل 

 وقطاع النفط والغاز.

 ي الشق التنظيمي لسسياسة النقدية، أثبت مرصف لبنان امتالكه حّساً تنظيمياً متميّزاً من حيث 

مايٍل آمٍن ومستقر، -نظاٍم مرص يٍ إةساً القواعد والسياسات لأسبقيّته عىل الصعيد العاملي  ي 

تعاين، دول كثريً،  تزالمام مّكنه من تلنّب كثريٍ من تداعيات األزمة املالية التي عانت منها، وما 

منها ما هو  ي مصاف الدول املتقّدمة والغنية.  ي هذا امللال، قام مرصف لبنان بتطوير نظام 

تقيّده الصاةم باملعايري واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية. ومن مرص ي موثوق يتميز ب

أهّم سامته: أوالً، االستقراة املايل القائم عىل تحقيق مستوى سيولة مرتفع وكفاية ةأس املال 

والحد من املديونية. وقد أُنشأت لهذه الغاية وحدً االستقراة املايل  ي مرصف لبنان. ثانياً، 

مبادئ اإلداًة الرشيدً وحامية املستهسك، حيث أنشأ مرصف لبنان لهذه الغاية  السعي لتطبيق

وحدً اإلداًة الرشيدً. ثالثاً، تطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل 

قراة األخري  ي ملس  النواب لسقوانني املتعسقة بحركة األموال عرب الحدود اإلةهاب. وقد جاً اإل 

حة التهرب الرضيبي والتعديالت عىل قانون مكافحة تبييض األموال ليحّصن العمل ومكاف



 
 6112 آذار | تنموية نقدية وسياسة عاملية مالية أزمة :استدامتني بني 9/11

 

ةابعاً، اتخاذ كل التدابري الالزمة وإصداة املرص ي ويبقي لبنان عىل الخاةطة املالية العاملية. 

التعاميم املطسوبة ملواجهة املخاطر الخاةجية، مبا يحفظ سمعة لبنان ومينع األموال غري 

 .الدخول إىل السوق املحسية الرشعية من

 امتةالخ (5

إزاً املشهد املايل العاملي الذي  الشديد ختاماً، تعرّب بعض األوساط املالية املطّسعة عن قسقها

 ي ظّل االنكامش االستثنايئ الذي تعيشه ما زال ينّئ تحت وطأً تبعات األزمة املالية العاملية، 

أداًه املايل بالرتاجع  2016عام البرّشً التي افتتح بها املغري ديد من مناطق العامل، والبداية الع

استفحال هذا الواقع املأزوم ومهام يكن من مدى  اد  ي األسواق املالية العاملية.القيايس الح

 قدةاٍت سبنان ل، سوف يستمّر مرصف لبنان عىل استدامة سياسته التنموية، موقناً أن وتفّّش عواقبه

 ر ظهوة ةؤية وإةادً مستدامتني.كثريً ما زالت تنتظكامنة 

 .وشكراً 
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