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I. املقدمة 

 ،السادة أيها السيدات، أيتها

 الشامخ، العلمي الثقايف الرصح هذا يف اليوم أمامكم أقف وأنا واالعتزاز، بالفخر شعور يخالجني
 هذا بها يتميز التي والثقافية والحضارية اإلنسانية العراقة إىل يعود األول السبب. لسبب وذلك

 التي التاريخية اإلسكندرية مكتبة مسرية لتكمل واملتألقة الحديثة املكتبة هذه يتبن حيث املكان،
 مدينة مع لتكون، امليالد، قبل القديم اإلنسا الفكر تراث وتطوير حفظ يف مرشفا   دورا   لعبت

. والغرب الرشق ب الحضاري والتفاعل للتواصل وقطبا   الرشق منارات من منارة اإلسكندرية،
 ع العامل نافذة" تكون أن عاتقها ع – الثقايف املجمع بل – الحديثة املكتبة هذه أخذت بذلك،
 للتعلم ا  مركز  ،ذلك كل وفوق الرقمي، العرص يف رائدة ومؤسسة العامل، ع مرص ونافذة مرص

يشكل هذا النهج الحواري إذ وهنا يكمن السبب الثا العتزازي،  ".والتفاهم والحوار والتسامح
يز مدينة اإلسكندرية ومكتبتهاو بانفتاحه الجامع  ،التواصيل يز شقيقتنا  ،القيمي بأصالته، الذي  بل 

اإلنسانية والقومية ع الصعد كبرية  قيمة معنوية كام لبنان وعاصمته بريوت، الكربى مرص،
املتجذرة واملؤثرة هي التي جعلت اإلسكندرية هدفا  ألعداء  ،مكانة هذا النهج. وال شك أن والوطنية

من منذ حوا شهر  ، والتنمية بكل أشكالها،الحوار واالنفتاح والتواصل الحضاري والقيم اإلنسانية
. فام كان من اإلسكندرية ومواطنيها ورصوحها إال أن مللموا جراحهم وتصدوا من جديد اآلن

الجرحى  يشملو للمسؤولية التاريخية امللقاة ع عاتقهم. نسأل الله أن يتغمد الشهداء برحمته
 برعايته.

 والتنمية املستقلة التنمية وتالزم النقدية السياسة، التي تحمل عنوان "االمسية يف كلمتي هذه
من متكامل  هدفك واستقالليتها التنمية استدامةي "، سوف أستهل بعرض مفهوم املستدامة
 يف النقديةلتجربة مرصف لبنان  ،باختصار ،، ومن ثم سأتطرقةواعدال السياسة النقدية أهداف
 مستدامة تنمية بناء يف العربية النقدية للسياسات املشرتكة التحديات، ألختم باستعراض التنمية

 .ومستقلة
 

II. ةواعد سياسة نقديةل وجهان: واستقالليتها التنمية استدامة 
 التنمية لخطةعرش  ةالسبع املستدامة التنمية أهداف نفاذإ لقد م حوا عام ونصف ع 

طت عليها ل  ، وس تاريخية أممية قمة يف 2 عام العامل قادة اعتمدها التيو  ،202 لعام املستدامة
هذا من  .شاملة تبغي تحويل العامل باتجاه تحقيق مصالحه العليا أهدافا  عامليةباعتبارها ء األضوا
 ،املقبلة عرشة بعر األ  السنوات خالل تضع هذه األهداف نصب أعينهاينبغي ع الدول أن  املنطلق

، وتأم الخدمات الصحية ومظاهره من جوع وسوء تغذية الفقر ع للقضاء الجهود حشد تبالتا و 
 ،والتلوث البيئي املناخ تغري  ومعالجة ،بكافة أشكاله املساواة عدم ومكافحةوالتعليمية الجيدة، 

، وتعزيز النمو وتطوير آليات الطاقة البديلة واملتجددة، وتشجيع االستهالك واإلنتاج املسؤول 
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االبتكار، وبناء املدن واملجتمعات املحلية االقتصادي وظروف العاملة الالئقة واإلنتاج الصناعي و 
 املستدامة، باإلضافة إىل نرش قيم السالم والعدل والحوكمة والرشاكة لتحقيق األهداف.

 ،دون شك ،مبادئ التنمية املستدامة التي تصبو إىل تحقيق هذه األهداف التي ذكرنا تشكلإن 
، ورضورية لتحقيق رفاهية اقتصادية سامية يف املقاييس اإلنسانية العاملية-معايري اجتامعية

ومته. لكن هذه املبادئ، إذا ما قيست  بظروف الدول النامية ومحدودية املجتمع اإلنسا ود
التأثري محدودة التطبيق، وبالتا مجتزأة و هذا الضعف رهينة تبقى وإمكاناتها االقتصادية، مواردها 
آليات وضع الخطط والربامج املنوطة بتحقيق هذه حكم ع من املبكر ال طبع،بال. والفعالية

كن  كام هو الحال يف منطقتنا العربية. ،النامية البلدانخاصة  يف ها ونتائجها، مسار األهداف، و  و
زمات السياسية واألمنية واالقتصادية املستعصية تجعل من الساحة العربية األ و  النزاعاتالقول إن 

غري منطية، ويتعذر اتخاذها كنموذج اختبار لقياس مدى التقدم يف تحقيق أهداف التنمية  ساحة
إذا ما اتخذنا االقتصادية العربية، -االجتامعيةبعض املؤرشات ع  رسيعةنظرة إال أن . املستدامة
يف  االستنتاج أن هناك حاجة موضوعية وذاتيةتفيض إىل لالقتصادات النامية،  العريب مثاال االقتصاد 

حلول تعرب عن  لكنها، مبادئ تتامىش وتتقاطع وتتكامل مع مبادئ التنمية املستدامة للبحث يفآن 
مبادئ  وبهذه أعني. حرصيةو  ودقة متاسا أكرث بشكل خاص، ، والعربية بشكلقضايا الدول الناميةل

 التنمية املستقلة.
تشكل الصادرات النفطية واالستخراجية ما فمن حيث الهيكلية السلعية للتجارة اإلجاملية العربية، 

. من إجام الصادرات العربية باملئة حوا باملئة، بينام تشكل الصادرات الصناعية  2 الـ يقارب
من إجام فقط باملئة  2فتشكل نسبتها حوا أما التجارة البينية العربية من حيث الصادرات، 

 حيث من املنافسة دائرة خارج العربية البلدانمعظم  لاز ت الفضال  عن ذلك،  0.الصادرات العربية
 اتر القد محدودية تؤكد التي الدولية التقارير ، كام تشريمخرجاتها ونوعية التعليمية العملية جودة

أما من حيث عدالة توزيع الدخل  الرضورية لبناء اقتصاد املعرفة. املعرفية تاواملهار  اإلبداعية
متدنية إىل متوسطة  تسجل مستويات( أن املنطقة العربية Gini Indexيني )جفيظهر مؤرش والرثوة، 

النصف األد من مؤرش ضمن  كل البلدان العربيةتصنف يف ح  عدالة املداخيل واالستهالك.يف 
 الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. مدركات

يف عملية  رضورة ، بالتكامل مع التنمية املستدامة،تشكل التنمية املستقلةانطالقا  من هذا الواقع، 
كن استنهاض االقتصاد العريب من واقعه املرتدي اق تحديد الركائز التي تصاديا  واجتامعيا  وعلميا . و

:التنمية تقوم عليها   املستقلة كالتا
لخارجية. وهذا ومتكينه من مواجهة الصدمات ا ،أوال ، تزويد االقتصاد بأكرب قدر من قوة الدفع الذايت

؛ وتخفيض إىل االقتصاد اإلنتاجي صاد الريعي الذي يسود منطقتنامن االقت يتطلب إحداث نقلة نوعية
يع االقتصادي؛ وحرص والسعي للتنوالخلل يف ميزان املدفوعات، وخاصة يف امليزان التجاري؛ 

 حجم الدين العام الخارجي.
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وماديا . إن تحقيق التنمية الشاملة واملستقلة عن أي قيود ال تحص الرساميل الوطنية، برشيا  ثانيا ، 
 متطورة. هذا نظومة تعليمية ومعرفيةبد وأن يقرتن ببناء رأسامل برشي عا الجودة، يستند إىل م

ال، والتي الوطنية وتراكم رأس املواالستثامرات مستويات عالية من املدخرات تحقيق باإلضافة إىل 
 لالستثامر األجنبي، بحسب ما تثبته تجارب الدول. تشكل بدورها عامل جذب

للدولة ومؤسساتها، وتنتهج أسلوب  اعتامد اسرتاتيجية تنموية وطنية تقوم ع رؤية راسخةثالثا ، 
لتصنيع. ويأيت هذا والتطبيق املمنهج للنهوض بالقدرات العلمية والتقنية وتأم متطلبات االتخطيط 

، واملكام ما ب القطاع العام والخاص  يف إطار رشاكة إضافتا إىل جتمع األهيل واملد
 عامليا . ع املؤسسات الدولية والتجارب الرائدة االنفتاح

وما تقوية متاسك النسيج االجتامعي ، مام يساهم يف رابعا ، الحرص ع عدالة توزيع الدخل والرثوة
صادي، بفعل ما ينتج عنه من . وهذا له دوٌر إيجايب يف النمو االقتيتولد عنه من تضامن وتكافل

 2يف القدرات البرشية واإلمكانيات اإلنتاجية وإشباع االحتياجات االستهالكية. تحس
قراطية التشاركية ومكافحة الفساد.  قراطية األطر إن توسيع خامسا ، تطبيق قيم الد التي تعزز الد

ي. ويدعم الحس باملواطنة االقتصادية، ويحصن الرأسامل البرش  ،التشاركية يولد الطاقة املعنوية
قراطية التشاركية هي صامم األمان ضد  وهذه كلها عوامل ال تتحقق التنمية بغيابها. كام أن الد

 الفساد، الذي ال بد من مكافحته عن طريق تطبيق مبادئ الحكم الصالح واإلدارة الرشيدة.
، مع الحرص ع بناء االقتصاد العاملي ومؤسساتهع االنفتاح اإليجايب  انتهاج سياسةسادسا ، 

التكامل االقتصادي مع املحيط  تحقيق إىل باإلضافة مبزايا تنافسية. هذاالطاقات اإلنتاجية الوطنية 
 .والتعاون مع الرشكاء االقتصادي الخارجي ،الحيوي

 لقد املستقلة واملستدامة.أن نيضء ع دور السياسة النقدية يف رفد التنمية يبقى يف هذا املجال 
برز هذا الدور يف مواجهة استفحال األزمات املالية واالقتصادية العاملية وتبعاتها، خالل العقد 

 للمصارف النقدية السياسة يف تقليدي غري دور تفعيل نحو عاملية نزعة تشكلت إذ املنرصم.
 إىل وتصبو العامة، للاملية رديف عامل مبثابة تكون التقليدية، السياسات إىل باإلضافة املركزية،
 كل   وينعكس. تنظيمي وآخر تنفيذي شق  : شق من النقدية السياسة هذه تتكون. والتنمية النمو تعزيز
 من التقليدي الجزء ففي. التقليدي وغري التقليدي جزئيه عرب التنفيذي الشق يف والتنمية النمو من

 عرب التنميةاستقاللية  وتعزيز النمو تحفيز إىل النقدية السلطة تسعى التنفيذية النقدية السياسة
 النظام سالمة وحامية الرصف، وسعر النقدي االستقرار ع كاملحافظة ،التقليدية وأدواتها وسائلها

 إىل والسعي األسعار، يف واستقرار متدنية تضخم معدالت وتحقيق املرصيف، والقطاع املا
 وإدارةبالرتكيز ع الدين الداخيل  العامة املالية عجز ومتويل املدفوعات، ميزان يف توازن تحقيق
وتأيت هذه األدوات لتصب يف توفري املناخ النقدي واملا الرضوري للتنمية  .العام الدين

املستقلة، من حيث حرص حجم الدين العام الخارجي، وتحص الرساميل الوطنية، وعدالة توزيع 
 الدخل والرثوة.
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 وأخالقي اجتامعي بعد إضفاء حول فيرتكز ،التنفيذية النقدية السياسة من التقليدي غري الجزء أما
-االجتامعية املسؤولية تعزيز إىل الرامية الجهود وتجديد النقدية السلطة أداء ع وتنموي

 واملجتمع االقتصاد إفادة سبيل يف مالية هندساتو  مبادرات تحفيزية تطبيق عرب لديها االقتصادية
 الظروف توفري يف الحكومات مساندةوهذا يستلزم  .األزمات مواجهة يف خاصة سواء، حد  ع

اهر مظ. وأهم املستدامو  بوجهيها املستقل التنميةتلبية رشوط و  ،املستدام النمو لتحقيق املؤاتية
 والرثوات املداخيل يف الفجوات ردمو  ، وتنشيط الطلب الداخيل،العمل سوق إحياء: هذه الظروف

حامية االستقرار و  ،البيئية-االجتامعية والحامية األسعار استقرار ب توائم اقتصادية سياساتبانتهاج 
، ما ب التمويل اإلقرا والتمويل املساهميف األسواق املالية إيجاد توازن املا عن طريق 

التي تغزو انتهاج السياسات الكفيلة بتطبيق الحداثة عرب مواكبة التطورات املعرفية والتقنية و 
وتشجيع ظواهر االقتصاد اإلنتاجي املعريف، بعيدا  عن آفات االقتصاد  ،األنظمة املالية واملرصفية

 الريعي.
عن  النقدية حصته يف احتضان النمو والتنمية املستقلة واملستدامة السياسة من التنظيمي وللشق

عن تحص االستقرار املا  :خاللوذلك من ، املالية األساس التنظيمي والبنية التحتيةطريق وضع 
؛ و  إطارتأم  طريق واإلدارة  تعزيز مبادئ الحوكمة املؤسساتيةتنظيمي ورقايب عرصي وحص

لدى  املالية الشمول املا والرتبية تعزيزف املركزية والقطاع املرصيف ككل؛ و الرشيدة يف املصار 
. وحامية املا بتكاراال إىل  إضافةاملستهلك،   املستهلك املا

 
III. التنمية يف النقدية لبنان مرصف تجربة 

ارس  ف لبنان سباقا  يف انتهاج سياسةلقد كان مرص  نقدية تجمع ما ب العرصنة واملحافظة. 
ومستدامة، واضعا  نصب عينيه  ومستقلة نان صالحياته كسلطة نقدية برؤية تنموية شاملةمرصف لب

النظام املا العاملي وسط تداعيات  ايشهده التي تجاوز التحديات التي تفرضها األزمات املستدامة
، فصلية ع املستوي السيا ي واالقتصاديامل بإرهاصاتهامنطقتنا  منهاأزمته العاملية، وتعا 

 عرب تعرث مؤسساته وأعباء اقتصاده الذي يعا تراجعا  يف الطلب الخارجي. لبنانويعايشها 
كن تلخيص أهم مظاهر هذه السياسة   ، كاآليت:التنظيميو التنفيذي  يف جانبيهايف هذا السياق، 

من  بسلة ، دأب مرصف لبنان ع أداء دوره النقدي واملا مدعوما  التقليدي يف الشق التنفيذي
ومن أهم مالمح هذا الدور، أوال ، املحافظة ع االستقرار النقدي وسعر الرصف، مدعوما  األدوات. 

مليار دوالر، يضاف إليها  41مبوجوداته من العمالت األجنبية التي بلغت مستويات قياسية تعدت الـ 
مخزونه الوفري من احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان لالقتصاد. ثانيا ، تأم استقرار معدالت 

يف  الفوائد، وتأم مصادر التمويل للقطاع العام والخاص، بحيث بلغ معدل الشمول املا
ومتطور.  بية. ثالثا ، تأم نظام دفع محيل آمنالعر باملئة يف الدول  ـب باملئة مقارنة لبنان نسبة 

رابعا ، إدارة فائض السيولة من خالل إصدار شهادات اإليداع وتشجيع التسليف باللرية اللبنانية، مبا 
باملئة. خامسا ، تطوير األسواق املالية،  ربعةيجنب البالد مخاطر التضخم الذي حرص ضمن سقف األ 
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 دين العام للدولة اللبنانية بشكلهيئة األسواق املالية. سادسا ، إدارة الحيث أنشئت لهذه الغاية 
 فعال يهدف إىل االستمرار يف تأم مالءة الدولة اللبنانية.

أما الدور التنفيذي غري التقليدي، فقد متيز بنجاعته يف ابتداع املبادرات والحلول يف مواجهة 
من خالل إطالق املبادرات التحفيزية للمصارف  ويتم ذلك .البيئية-اإلقتصادية-التحديات اإلجتامعية

بغية االستثامر يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف مجال التسليف إىل القطاع الخاص و 
، وتأم مزيد من فرص العمل وإعادة والفنية القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية

 هااحتياطمن  جزءمن املصارف عفاء إ ، وذلك بفوائد مقبولة عن طريق ةوسطتتكوين الطبقة امل
قيم الرزم التحفيزية منذ معدل . يف هذا اإلطار، بلغ لها بفوائد متدنية وتوفري قروض لزامياإل

2إطالقها العام  ام و عاأل باملئة من النمو املحقق خالل  2بـ  ، مساهمةسنويا   ليار دوالرم، الـ0
. هذا فضال  عن تأم موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة، نرصمةاألربعة امل

ر مليون دوالر بهدف دعم جهود االبتكا 600بابتكار هندسة مالية تضع بترصف هذا القطاع نحو 
، وذلك بواسطة التمويل الرأسام املساهم وليس خاص واإلبداع يف أوساط الشباب بشكل

، مام   السوق يف حاليا   يوجدوالجدير ذكره أنه  .يجنب هذا القطاع الناشئ أعباء املديونيةاإلقرا
 رثوةال اىل وأضاف عمل، فرصة 222. خلق أن القطاع قدو  ناشئة، رشكة 22الـ يقارب ما اللبنانية

تسعة و  سبعة ب ما القطاع هذا يف منو إىل لبنان مرصف ويتطلع. دوالر املليار قاربما ي وطنيةال
الذي يعترب قطاعا  واعدا  للبنان، كام القطاع املا ، وهو املقبلة سنوات الثالث خالل سنويا   باملئة

 بالعمالت لبنان مرصف موجودات دعمتفقد  ،خريةاأل  املالية الهندسة أما وقطاع النفط والغاز.
مبا يتامىش مع  إضافية عامة مؤونات تكوينزيادة رساميلها و  ومكنت املصارف من جنبيةاأل 

 (.IFRS 9 بـ املعروف  رقم املالية للتقارير الدو املعيارو  III بازلحسب ) الدولية املتطلبات
أثبت مرصف لبنان امتالكه حسا  تنظيميا  متميزا  من حيث أسبقيته ع  فقد الشق التنظيمي، أما يف

يتميز بتقيده  ما آمن ومستقر-مرصيف نظامالصعيد العاملي يف إرساء القواعد والسياسات ل
من تداعيات  مام مكنه من تجنب كثري ،الصارم باملعايري واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية

، دول كثرية، منها ما هو يف مصاف الدول املتقدمة  األزمة املالية التي عانت منها، وما زالت تعا
تحقيق مستوى  إىلاالستقرار املا القائم  للحفاظ ع نانمرصف لبسعى والغنية. يف هذا املجال، 

تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة وحرص ع  ؛سيولة مرتفع وكفاية رأس املال والحد من املديونية
 تطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهابوقام ب ؛وحامية املستهلك

اتخذ كل التدابري الالزمة ملواجهة ؛ و الحدود ومكافحة التهرب الرضيبيحركة األموال عرب وتنظيم 
نع األموال غري الرشعية من الدخول إىل السوق  املخاطر الخارجية، مبا يحفظ سمعة لبنان و

املساهم، بغية إيجاد  التمويل عمليةالرضورية لتفعيل  املالية السوق تطوير؛ باإلضافة إىل املحلية
.ما ب ال توازن  تمويل اإلقرا والتمويل الرأسام
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IV. ستدامةة ومستقلبناء تنمية ميف  التحديات املشرتكة للسياسات النقدية العربية 
وصلت إىل االقتصادية التي تواجهها منطقتنا العربية -ال يخفى ع أحد أن التحديات االجتامعية

باملئة،  ,النمو إىل نحو فقد انخفض معدل خطرية يف السنوات القليلة املاضية.  مستويات
 يف كبري تحسن حدوث املتوقع ومن. ليتحسن قليال  خالل السنة املنرصمة ليتجاوز ثالثة باملئة

 الذي الضخمة املوازن فائض تحول، بعد أن ككل للمنطقة الجاري والحساب العامة املالية أرصدة
2 عام املنطقة حققته ، متأثرا  بانخفاض أسعار النفط 2 عام يف دوالر مليار  قدره عجز إىل 2

 خاصة ،البطالة معدالت ارتفاع هي النتيجة وكانت .يف ظل الضعف يف التنويع االقتصادي للمنطقة
ويف ما يتعلق باألوضاع يف  .الخاص القطاعيف  األعامل أنشطة بيئة وضعف ،والنساء الشباب ب

 مرص، فإننا نتطلع ألن يشكل بدء تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي خطوة  اسرتاتيجية متثل مثاال  
 0ع صعيد املنطقة ككل. به يحتذى

واسعة من  عند قطاعات نظرة تشاؤمية 2أظهر مسح الشباب العريب لعام  يف اإلطار ذاته،
بينها وب  ة الحكم وما يعتربونه فجوة قامئةيف ما يتعلق بسياسات أنظم الشباب العريب، خاصة

الشعوب. كام اعترب الكثري منهم البطالة والتطرف أخطر ما تواجهه بلدان املنطقة، مام يعوق فرص 
نظرتهم السلبية حول الفجوة ب النظام التعليمي املرتدي وأسواق التقدم. هذا باإلضافة إىل 

 العمل.
تصديها ملهامها  يف العربية النقدية لسياساتمشرتكة تواجه ا من هذا املنطلق، مثة تحديات

التقليدية وغري التقليدية. وبناء  ع ما أسلفنا، يكمن الدور االسرتاتيجي لهذه السياسات يف التزامها 
، مام يحتم عليها ستدامةوم مستقلة تنمية بناءاملالية ل-توفري املناخ املالئم والبنية التحتية النقدية

 مشرتكة، نذكر أهمها بإيجاز: مواجهة تحديات
-Macro)) الكلية التحوطية الرقابة تطبيق طريق عن برمته املا النظام صمود تأمأوال ، 

Prudential Supervision من املا النظام حامية: بعضهام تعكسان بوظيفت تعمل التي 
 .املا النظام طفرة من االقتصاد وحامية ،تهدد االستقرارالتطورات االقتصادية التي 

 كل   يخدم بحيث باتزان، استخدامهام وحسن ،النقدية والسياسة املا التنظيم ب الربطثانيا ، 
 جتامعيةاال  والحامية األسعار استقرار ب توائم اقتصادية سياساتعن طريق اتباع  اآلخر منهام

 وصيانة النظام املا من املخاطر املالية النظامية.
،  والرتبية املاليةوالقدرات املالية الشمول املا  تعزيزبإيالء االهتامم ثالثا ،  لدى املواطن

، مام يخدم الرؤية االسرتاتيجية بتحقيق الرفاه املا باإلضافة إىل إجراءات  حامية املستهلك املا
. واالقتصادي، والنمو  املستدام، واالستقرار املا

 االستهالك تسهيل يف وفوائدها املا الشمول سياسات ب الدقيق بالتوازن االلتزامرابعا ، 
 عمليات الناتجة عن ئتامنيةاال  خاطرمن امل االجتامعي االستقرارحامية و  جهة، من األسعار واستقرار
 والتمويل اإلقرا التمويل ب توازن إيجاد يستلزم مام ثانية، جهة من املتامدية االقرتاض
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 يؤدي أن دون املالية، الرقابة تطوير مع املا الشمول تعزيز تالزم تفرض هنا فاملعادلة. الرأسام
 .املا االبتكار تقييد إىل ذلك

، مبا يخدم املصالح االقتصادية الوطنية  إيجاد تناغمخامسا ،  ب مصالح الالعب االقتصادي
 . ويشمل الالعبون االقتصاديون كال  من املستهلك وقوى السوق والقطاع املرصيف واملاالعليا

 الحقيقي واالقتصاد للمجتمع التمويلية الحاجات استقصاء أهمية تكمن وهناوالقطاع التعليمي. 
 .أولويتها بحسب الحاجات، هذه مع واملالية املرصفية الخدمات مواءمة ثم ومن ،اإلنتاجي
، خاصة يف ما يتعلق مبكافحة تبييض الحرص ع التعامل مع متطلبات االمتثال الدوليةسادسا ، 

الخضوع للعقوبات واهتزاز  املا عواقب-األموال ومتويل اإلرهاب، مام يجنب النظام املرصيف
 بسبب تجنب هذه األخرية للمخاطر. مع املصارف املراسلة العالقة
ينبغي تقليص  ،. لذاتخدم االقتصاد اإلنتاجي واملعريفتطبيق السياسات النقدية التي سابعا ، 

املظاهر الريعية يف االقتصاد، وتعزيز السياسات التي تشجع ع االدخار واالستثامر، والتنويع 
 االقتصادي، والتصنيع.

لضامن املصداقية وحسن إدارة األزمات مبا ، وذلك تعزيز التنسيق الوثيق مع السياسة املاليةثامنا ، 
 .أداء االقتصاد الحقيقي بشكل مجديحسن 
يف أداء  تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة والحوكمة املؤسساتية لتعزيز الشفافية واملساءلةتاسعا ، 

، ويحقق الوطنية املالية-النقدية السياسةيف إدارة  السلطة النقدية، مام ينعكس إيجابا  ع الثقة
 مواطنة اقتصادية أكرب.

، مبا للتعاون والتنسيق والتكامل ب السياسات النقدية العربية وآليات اسرتاتيجية وضع رؤيةعارشا ، 
 يخدم املصالح املشرتكة القتصاديات األقطار العربية وأسواقها املالية وقطاعاتها املرصفية.

 
V. خالصة 

لسلطات النقدية العربية إن األهمية املتزايدة امللقاة ع عاتق السياسة النقدية، ترتب ع ا
كن لهذا التصدي بالتصدي لتحديات امل ،من موقعها ،تاريخية يف املساهمة مسؤوليات رحلة. وال 

استقاللها، وتضمن تحقق استدامتها من خالل  تنميةمن خالل ال التحديات إ  مصافيرتقي إىل أن 
 الرحب. استقاللها عن طريق استدامتها، ع أساس من التكامل التنموي العريب

 وشكرا .
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