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I. مقدمة 

رصحٍ يف و  البينية كالدراساتبني العلوم وجامعا   شامال  يف مؤمتر يتناول موضوعا  إن الحديث 

إذ  خاصة. يزةمجامعٍ بني الرشائح االجتامعية اللبنانية كالجامعة اللبنانية، له أكادميي وطني 

املفاهيم املشرتكة منهجيات يف بحث المن خالل والزمان يلتقي املوضوع واملكان 

واملنظومات الشاملة، والتي تُعترب أكرث من رضورية يف عرصنا هذا من أجل ُحسن التعامل مع 

 القطاعات.و والتداخالت املستجدة بني كافة الحقول لتعقيدات ا

 املواضيع التي تسرتعي االهتامم والبحث يف العلوم البينية هي العالقة التي تجمعأكرث من إن 

 من املختلفة النواحيبتحليل وتوثيق دراسة تُعنى  هيفاإلنسانيات  ما بني اإلنسانيات واالقتصاد.

 احتياجات تلبية أجل من املحدودة املوارد إدارة علمفهو أما االقتصاد  .iيالبرش  النشاط

 بأفضل وتوزيعها املوارد هذهمن  األمثل فادةاإل  خالل من وذلك املحدودة، غري املجتمع

اإلنسانيات واالقتصاد كل من يشرتك  ،إذا   .iiالسلويك العلم أنواع أحد منه يجعل ما وهذا، الطرق

وإذا نظرنا إىل السلوك البرشي من زاوية تحليل النشاط والسلوك اإلنسانيني، كلٌّ من موقعه. يف 

الدراسات اإلنسانية، فإن هذا السلوك يتأثر تأثرا  مبارشا  باملوارد املتاحة للبرش وطُرق استغاللها. 

 الجوانبفال ميكن تفسري وتوقّع السلوك البرشي دون فهم البعد االقتصادي، من حيث أما 

لذلك يلتصق ادات والتاريخ واالنتامء والفلسفة. املختلفة لهذا السلوك من ناحية الثقافة والع

 االقتصادية نامذجال تتّصف أن ميكن الإذ علم االقتصاد بالعلوم اإلنسانية التصاقا  وثيقا ، 

 للسياسات ميكن بل فحسب،من خالل هذه العالقة  دقة   أكرث توقعاتهاأن تكون و  واقعيةبال

 نظريةكتاب آدم سميث "وهذا يذكّرنا ب .كذلك عدال  وأكرث فعالية   أكرث تكون أن االقتصادية

باالعتبارات " الذي تناول من خالله تأثر السلوك االقتصادي لإلنسان األخالقية العواطف

 .iiiاالجتامعية واألخالقية

، ومن ثم االقتصاد بناء يف اإلنسانيات إسهاماملعنية يف أبرز األبعاد سأتناول يف كلمتي هذه، 

باإلضاءة  ، وأختماالقتصاد بناء يف اإلنسانية األبعاد يخص ما يف اللبناين الواقعسأعرّج عىل 

 .االجتامعي-االقتصادي صون االستقرارتعزيز هذه األبعاد يف سبيل  دور مرصف لبنان يف عىل

 

II. األبعاد اإلنسانية يف بناء االقتصاد 

اهر و ظتنامي إن التطورات التي شهدها عاملنا يف العقدين األخريين عىل وجه الخصوص، من 

األمنية، -االقتصادية والسياسية-املالية واالجتامعية-األزمات االقتصاديةتفّجر بمرورا   ،العوملة

االقتصاد تناول علم خلقت حاجة  ملّحة لقد ، الثورة الصناعية الرابعةبروز آليات وصوال  إىل 

من أجل ُحسن التعامل مع التعقيدات والتداخالت ضمن إطاٍر من العلوم البينية املتشابكة 

بالدراسات اإلنسانية ربط االقتصاد ويأيت  ، كام أسلفنا.كافة املستجدة بني الحقول والقطاعات

رشي يف تحليل السلوك البالحقلني  َل املنظومات العلمية البينية التي تخدم ك  يف طليعة 

 يف العالقة اعترب أن األبعاد املفصليةمن هنا،  انطالقا"وإيجاد الحلول إلشكالياته املستعصية. 
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والبعد  ،البعد األخالقيوهي ميكن تحديدها بأربعة،  سانية واالقتصادبني العلوم اإلن

 والبعد التنموي. ،العلمي-والبعد الثقايف ،االجتامعي

 البعد األخالقي أوال ،

 قتصاداال  بني املختلة العالقة مظاهر أحد كانتالعاملية  املالية األزمة فيه أنمام ال شك 

 فقد. وتغذيتها التسبب باألزمة يف البارز األثر له كان األخالقي البعد غياب أن حيث واألخالق،

 عنارص تشّكل التي والضبط الرقابة أساليب من الكثري بإزالة املتامدي الليربايل التوجه سمح

 اعتبار دومنا ميكن، ما بأرسع األرباح جني ، وذلك بهدفساءلةوامل الشفافية ملبادئ أساسية

 عام، بشكلٍ  والبعيد املتوسط املديني يف الوطني واالقتصاد خاص بشكلٍ  املّدخرين ملصالح

 iv.العاملي اهتزاز االستقرار املايل يف تراكمي بشكلٍ  ساهم الذي األمر

 األزمة شّكلت والتي ،ارصاملع عاملنا يشهدها التي التعقيد املتزايدة التحديات نم انطالقا  

 أصبح لزاما   ذروتها، إقليميا   املتالحقة واألمنية السياسية واألزمات العاملي الصعيد عىل املالية

 الكفيلة واآلليات السياسات ابتداع مىض، وقٍت  أي من أكرث ،الدولية واملنظامت الحكومات عىل

من منطلق البعد األخالقي . املستدامة والتنمية واملستدام الشمويل النمو أهداف بتحقيق

 هناك أن السيايس، االقتصاد منطق كام التجارب، تؤكد ،لعالقة بني العلوم اإلنسانية واالقتصادل

. أخرى جهة من والتنمية النمو وظاهريت جهة من الحوكمةمبادئ  بني متبادلة طرديّة عالقة

 أبعادها وترسيخ اإلدارية تطبيقاتها وتعزيز السياسية آلياتها تطوير خالل من الحوكمة، فتمكني

 للدفع السلوكية والضوابط التنظيمية األسس يوفّر أن شأنه من األخالقية،-الثقافية-االجتامعية

 توجيهه تمّ  ما إذا االقتصادي، للنمو ميكن باملقابل،. والتنمية للنمو ومستدام شاملٍ  منٍط  باتجاه

 األمن وصيانة االجتامعية والعدالة اإلنتاج عىل تقوم اقتصاديةٍ  تنميةٍ  بعث ضبغر  وترشيده

 إىل الرضورة بحكم تؤدي التي االقتصادي التحول من مرحلة يقود أن االقتصادي،-االجتامعي

مكافحة و  الرشيدة اإلدارة آليات خاللها من تطبّق للحوكمةومستدامة  متكاملة منهجية مأسسة

 .والتنمية النمو واستدامة شمولية لضامن وذلك ،الفساد

 ثانيا ، البعد االجتامعي

 املفاهيم جميع لعالقة بني العلوم اإلنسانية واالقتصادلالبعد االجتامعي  تحت ينضوي

 هذا يف وتتكامل. للمجتمع والعادلة املستدامة التنمية تهدف إىل التي واملبادرات واألنظمة

 خالل من املستقبلية النظرة تتعّزز كام واالقتصاد، والبيئة الطبيعية املوارد من كل   أنظمة اإلطار

ل األجيال، بني الحيادية العدالة تحقيق  توزيع يف العدالة تحقيق إىل الهادفة اآلليات وتُفعَّ

 يف للسلطة الحيوي الدور يربز كذلك املداخيل، فجوات وتقليص وشمولية النمو الرثوة

 واحتياجات السوق آليات منافع بني للمواءمة التحفيزية واألنظمة امللكية حقوق استحداث

. االجتامعية الثقة تعزيز هي الظواهر هذه لكل الطبيعية والنتيجة. ومصالحهم املواطنني

 مجموعاٍت وتنعكس قيمة الثقة االجتامعية يف تشجيع الناس عىل استثامر أنفسهم ضمن 

عندها أو منظامٍت أو مجتمعات.  مجموعاٍت جامعية، والتامثل مع  وسلطاٍت  جامعة ومؤسساٍت 
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يعزّز  الذي "االجتامعي املال رأس" لتكّون شكال  من أشكال املجموعة، مع الناس هويات تتداخل

. أما vاملجموعة عمل ليسهّ و املدنيةوالدميقراطية التشاركية واملشاركة املواطنة مفاهيم 

فتنبثق من إرادة التعاون التي تُحدثها، مسبّبة  تفاعال  اجتامعيا  منتجا . اآلفاق االقتصادية للثقة، 

كذلك تولّد الثقة التي تقوم عىل ثقافة مشرتكة إميانا  بوجوب تأمني أكرب قدٍر من العدالة يف 

 .viتوزيع الرثوة واملساواة يف الحقوق االقتصادية ألعضاء هذه الثقافة املشرتكة

 من املزيد إجراء عرب اإلقليمية، أو العاملية العامة السلع اقتصاديات رتطوي ومن األهمية مبكان

ينبغي أن يكون  كذلك. العاملي اإلجتامعي اإلستثامر من املحتملة العائدات حول الدراسات

بحيث يهدف إىل توليد أثٍر اجتامعي أو بيئي  اجتامعي طابعٍ  ذامؤثرا  و و  مستداما   العام اإلستثامر

 توائم اقتصادية سياسات إيجاد يف يكمن فالتحدي. فقط الفوري الربح يبغي وال ،قابٍل للقياس

 هذا يفو  viiالبلدان. بني القائم الرتابط سياق يف اإلجتامعية والحامية األسعار استقرار بني

 الصاعدة،-النامية الدول بني من متقّدم مثالٍ ك املاليزية التجربة عىل اإلضاءة ميكننا اإلطار،

 املبادئ" تعني والتي - (Rukunegara) "روكونيغارا" الوطنية عقيدتها تجسيد خالل من وذلك

 ارتفاع ُسّجل حيث ،2222viii لعام املعرفية-القيَمية-التنموية رؤيتها تطبيق إىل الداعية -" الوطنية

 ix.2206 عام$ 00522 إىل 2222 عام$ 00222 من اإلجاميل املحل الناتج من الفرد حّصة

 العلمي-البعد الثقايفثالثا ، 

حضاريا  وفكريا . عمقا  العلمي يف العالقة بني العلوم اإلنسانية واالقتصاد -قايفللبعد الثإن 

وسيلة  حيوية إلطالق آليات التجدد الحضاري تشّكل  الغنية بتنّوعهااإلنسانية البينية  فالدراسات

 ،نياالقتصاديوالتنمية يف النمو  استدامة  ، مام ينعكس والتخصص املعريف واإلبداع الفكري

. والبحث والتطوير يف القطاعات االقتصادية يف منسوب الحداثة واملعرفة واإلبداع ارتفاعا  و 

مكامن اإلنتاج والتطور املعريف والتقّدم التقني يساهم يف توجيه االقتصاد نحو وهذا بالتايل 

 العمل وتوظيٍف للطاقات اإلنتاجية.يوفّره ذلك من تطويٍر لسوق ، مع ما والقدرة التصنيعية

استلهام العوامل النرّية واملفيدة والبنّاءة يف بني تحقيق توازن وينبغي أن يقوم هذا البعد عىل 

اقتباس العوامل املتقدمة والناجعة والنهضوية يف من جهة، و  الحضاريوتراثنا التاريخية خربتنا 

بعيد  يتكّون لدينا منوذٌج حضاري متوازنمن جهة ثانية، يك  املدنية الحديثة للدول املتقدمة

 x.، عىل نحو ما فعلت اليابان والصني مثال التقليد املتحّجر والحداثة السطحيةعن 

 التنموي ا ، البعدرابع

الثقافة تعزيز عىل كام نراه  العلوم اإلنسانية واالقتصادالبعد التنموي للعالقة بني  يرتكّز

اإلنتاجية وآلياتها للتخلّص من أعباء االقتصاد الريعي الذي يطغى عىل منطقتنا العربية بشكٍل 

 الشاملة واملستقلة واإلنتاجيةالتنمية مفاهيم وتطبيقات ويقوم هذا البعد عىل تكريس عام. 

 واملعرفية.
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 كالتايل: هذا البعدقوم عليها تحديد الركائز التي يميكن من هنا 

 ؛تزويد االقتصاد بأكرب قدٍر من قوة الدفع الذايت، ومتكينه من مواجهة الصدمات الخارجية 

 رأسامل برشي عايل الجودة، عن طريق بناء  ،وماديا  حصني الرساميل الوطنية، برشيا  ت

هذا باإلضافة إىل تحقيق مستويات عالية من  متطورة، يستند إىل منظومة تعليمية ومعرفية

 ؛املّدخرات واالستثامرات الوطنية وتراكم رأس املال

  اعتامد اسرتاتيجية تنموية وطنية تقوم عىل رؤية راسخة للدولة ومؤسساتها، وتنتهج

 ؛توالرشاكة بني كافة القطاعاأسلوب التخطيط 

 باإلضافة إىل تحقيق ملي ومؤسساته، انتهاج سياسة االنفتاح اإليجايب عىل االقتصاد العا

مع الحرص عىل بناء الطاقات اإلنتاجية الوطنية التكامل االقتصادي مع املحيط الحيوي، 

 xi.مبزايا تنافسية

 

III.  يف ما يخص األبعاد اإلنسانية يف بناء االقتصادالواقع اللبناين 

 ما يف اللبناين حول الواقع واملؤرشات ء عىل بعض النامذج اإلحصائية، سألقي الضو يف ما يل

 .اداالقتص بناء يف اإلنسانية األبعاد يخص

 الشفافية" منظمة عن الصادر 2206 لعام العاملي الفساد مؤرشمن حيث البعد األخالقي، نرى أن 

ر تقرير التنافسية العاملية أظه. كام xiiدولة 076 أصل من 036 املرتبة احتّل  لبنان أن أظهر" الدولية

 038بني  020ـ، والصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، أن لبنان حّل يف املركز ال2207-2206ة لسن

. وهذا يدّل عىل الحاجة املاسة إليالء البعد األخالقي أهمية  قصوى من أجل تجنيب xiiiدولة

 االقتصاد آفات الفساد واختالل الحوكمة.

أن لبنان سجل نسبة  2200العاملي للعام يف إطار البعد االجتامعي، يشري برنامج مسح القيم 

%، مام يعترب 0083متدنية يف ما يتعلق بسلوكيات الثقة يف العالقات الشخصية، حيث بلغت 

 xivضعفا  يف أحد أهم ركائز الرأسامل االجتامعي.

يُصنَّف لبنان من بني الدول العرشة األوىل عامليا  من حيث نوعية  العلمي،-يف البعد الثقايف

 82كام يصنِّف مؤرّش القدرة التعليمية لبنان بنسبة  ،، وذلك بحسب مؤرّش نوعية التعليمالتعليم

وقد ُصنّف لبنان يف تقرير التنافسية العاملية  xvباملئة، ومتثّل املرتبة األوىل يف املنطقة.

 020من حيث التعليم العايل والتدريب، واملرتبة  038من أصل  66يف املرتبة  2207-2206للعامني 

يف ما يرتبط  038من أصل  72يف ما يتعلق بجدوى سوق العمل، واملرتبة  038من أصل 

من  58من حيث تطور بيئة األعامل، واملرتبة  038من أصل  52بالجهوزية التكنولوجية، واملرتبة 

عىل صعيد ريادة األعامل، وبالرغم من ضعف الدعم  .xviيف ما يتعلق باإلبتكار 038أصل 

ملحركة الداخلية للسوق، وباألخص ما يتعلق بالبنية التحتية، يصّنف لبنان الحكومي والقوى ا
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 إىل الوصول وسهولة ،اتلمؤسسة لعمادال واالجتامعية الثقافية املعايري حيث من عالية درجةب

 املراقبدولة شملها تقرير  65ريادة األعامل، حيث احتّل املركز األول بني  مشاريع متويل

تقديرات منظمة العمل الدولية تكشف الواقع إال أن . 2206xviiللعام  األعامل لريادة العاملي

 منهم ،العمل سوق اىل سنويا   شخص ألف 52 نحو املختل لسوق العمل يف لبنان، حيث يصل

. وقد xviiiعمل فرصة ألف 02 إىل 02 من أكرث املؤسسات توفر ال، يف حني جامعي متخرج ألف 35

 ،2207 للعام األعامل ملامرسة الدويل البنك تصنيف بحسب 002 أصل من 026 املرتبة لبنان احتل

 xix .لذي سبقا العام عن نقاطأربع  برتاجع

تنتمي الغالبية العظمى من الوظائف ملجال الخدمات أما يف ما يتعلّق بالبعد التنموي، 

تتجه باملئة(، يف حني  70املنخفضة اإلنتاجية، مثل القطاع العام وقطاعات التجارة والبناء )

إىل ذلك،  xxباملئة(. 08العاملة بعيدا  عن الزراعة، والصناعة، والقطاعات ذات اإلنتاجية العالية )

باملئة  00توظّف الخدمات العالية اإلنتاجية، مثل قطاعات املال واملصارف واالتصاالت، حوايل 

 02ءات أّن باملئة. وتشري اإلحصا 02من اليد العاملة فقط، وتوظّف قطاعات التصنيع حوايل 

 xxiباملئة من العامل يعملون يف أعامل تناسب وظائفهم جزئيا  أو ال تناسبها عىل اإلطالق.

 

IV. دور مرصف لبنان يف تعزيز األبعاد اإلنسانية يف بناء االقتصاد 

 نقدي   نظامٍ  اءرسإرصف لبنان منذ أكرث من عقدين السياسة النقدية التي يتبعها م من ثوابت

د ، كان لهام اليد الطوىل يف مّد االقتصاد اللبناين مبقّومات الصمو نمحصّ  مايل   مستقر ونظامٍ 

كان وإذا  بالغة الحساسية من تاريخ لبنان. عىل مدى حقباٍت  ووسائل التكيّف وأدوات التطّور

من خالل سياساته وكفاءة إدارته  ا  مؤسساتيا  لالستقرار والحصانةشّكل عنوانقد مرصف لبنان 

االهتامم باألبعاد اإلنسانية يف بناء االقتصاد مل يغب عن رؤية  البرشية، فإنوجهود موارده 

ورضورية يف اقتصادية صلبة -إرساء بنيٍة اجتامعيةاملرصف املركزي ملا له من دوٍر محوري يف 

 وضامن استدامة النمو والتنمية االقتصاديني. وقد انصّب هذا االهتامملتحديات ا مواجهة سبيل

عىل مستويني اثنني: املستوى األول هو إلهام كل مواطٍن لبناين، مهام كان انتامؤه، الثقة 

وطاقات وطنه الكامنة، بالرغم من كل ما يحيط به من أزمات  هواالطمئنان والتفاؤل مبستقبل

ن متعددة املصادر. أما املستوى الثاين، فهو بّث روح الريادة يف التجربة اللبنانية عىل الصعيدي

العريب والدويل، ال سيام املالية واملرصفية منها، بحيث أضحت سياسة مرصف لبنان النقدية 

 لية واملصارف املركزية العاملية.منوذجا  سبّاقا  ومثاال  يُحتذى به يف املحافل املالية الدو 

 أوال ، من حيث البعد األخالقي

 القطاعة تجاه املخاطر املحدقة بانكّب مرصف لبنان عىل إنشاء بنيٍة تنظيمية متطورة ومحصن

املرصيف، إدراكا  منه أن هذه البنية التنظيمية رضورية لحامية األمن االجتامعي، نظرا  -املايل

االقتصادية -املرصيف يف توفري الحاجات االجتامعية-املايل القطاعللدور الحيوي الذي يلعبه 

 سياسة مرصف لبنان الجوانب التالية: تتضمن ،يف هذا املجال وتحريك الدورة االقتصادية.
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 املايل املستهلك وحامية باملخاطر والتحّكم الرشيدة اإلدارة مبادئ تطبيق عىل التشديد .

 ويتمّ . املستهلك حامية ووحدة ،الرشيدة اإلدارة وحدة لهذه الغاية لبنان مرصف وقد أنشأ

 .املايل املستهلك لدى املناسب الوعي إيجاد مع بالتوازي كله هذا

 االئتامن وصناديق والرصافة الوساطة ومؤسسات املالية املؤسساتتنظيم  عىل الحرص 

 والجرائم الجرمية النشاطاتيعوق  مام ،عليها شفافيةالو  ضوحمعايري الو و وتطبيق الرقابة 

 .الصعوبة غاية يف أمرا   املايل القطاع عرب الرشعية غري األموال تحويل يجعلو اإللكرتونية

 االجتامعي، من حيث البعد ثانيا  

إطالق مبادرات غري تقليدية بغية  نحو املاضيني العقدين خالل لبنان مرصف سياسة اتّجهت

 للحاجات التمويل توفري بواسطة االقتصادي-االجتامعي األمن تحصنيل املناسب املناخ إيجاد

 االقتصادية املكّونات ومتويل جهة، من عرب املصارف اللبناين للمواطن املعيشية-االجتامعية

 للبيئة الصديقة املشاريع وتشجيع ثانية، جهة من الوسطى الطبقة تكوين وإعادة الخاص للقطاع

 يف هذا اإلطار نورد اآليت:  .ثالثة جهة من

 فرص تعزيز إىل والتعليمية والسكنية اإلمنائية للقطاعات امليرسة القروض توفري أّدى 

 ثالثة تتجاوز ال بفائدة تعليمية قروٍض  توفري طريق عن طالب آالف عرشة من ألكرث التعليم

 طريق عن الكريم والعيش االجتامعي االستقرار تأمني يف املساهمة عن فضال املئة،ب

 .عائلة ألف مئة من ألكرث املسكن توفري

 الشمول تعزيز يف من تحفيزات املركزي واستفادته وانتشاره املرصيف القطاع تطّور ساهم 

 .العربية الدول يف املئةب 08 ب مقارنة   املئةب 07 نسبة بلغ الذي اللبناين، للمجتمع املايل

 بيئة عىل تحافظ التي املشاريع إلطالق فرصة لبنان مرصف حوافز شكلت البيئي، الشأن يف 

 عىل إيجابياتها تقترص ال املشاريع فهذه. البديلة الطاقة مشاريع عن فضال  التلوث، قليلة

 عىل الطاقة كلفة يف وفرٍ  تأمني يف اقتصادية منفعة لها بل فحسب املواطنني صحة

 اآللية خالل من البيئية القروض مجموع تجاوز وقد .والدولة واملؤسسات األرس ميزانية

 622( NEEREA) الخرضاء واألبنية املتجددة والطاقات الطاقة كفاءة مشاريع لتمويل الوطنية

 .دوالر مليون

 العلمي-الثقايف، من حيث البعد ثالثا  

 اقتصاد لقطاع الرسملة موارد تأمنيب لبنان مرصف قام ،البرشيرأس املال  تنمية إطار يف

 دوالر مليون 622 نحو القطاع هذا بترصّف تضع مالية هندسة بابتكار الناشئة، والرشكات املعرفة

وليس  مساهمتمويٍل وب خاص بشكلٍ  الشباب أوساط يف واإلبداع االبتكار جهود دعم بهدف

 ،اآلن حتى القطاع هذا يف دوالر مليون 022 من أكرث توظيف تمّ  وقد. املصارف من إقرايض

كذلك بادر املركزي  .والغاز النفط وقطاع املايل القطاع كام للبنان، واعدا   قطاعا   يُعترب والذي

 الطالب لتشجيع( boot campsز )تحفيلوا اإلعداد مخيامت بإنشاء تقضيان مبادرتني بإطالق



 
  2018 آذار  | لبنان مرصف دورإسهام اإلنسانيات يف بناء االقتصاد و  9 /8

 

 التدرب فرص إىل باإلضافة هذا. عملية مشاريع إىل تطويرها بغية الخالقة األفكار أصحاب

ة املالي الثقافة لنرشوورش العمل التي ينظمها  ،يصدرها التي واملنشورات الجامعيني، للطالب

 .لبنان ملرصف اإللكرتونية الصفحة عىل املنشورة البحثية واألوراق املواطنني، أوساط يف

 ويالتنم، من حيث البعد رابعا  

 جلأ  من للمصارف املتنوعة التحفيزات تقديم إىل املاضية السنوات خالل لبنان مرصف بادر

، شاملة  واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الخاص القطاع تجاه تسليفية برامج يف االنخراط

 الطلب تحريك طريق عن النمو تحفيز وقد نتج عن هذه املبادرات .كافة القطاعات اإلنتاجية

 إطالقها منذ التحفيزية الرزم قيم معّدل بلغ بحيث العمل، فرص من مزيدٍ  وتأمني الداخل،

املؤسسات الصناعية  لتشمل الحوافز رزم توسيع مّ كام ت سنويا . دوالر مليار 2203 العام

 مواقف تأجري بهدف للعموم جامعية مرائب إنشاءو  ،الفنية لألعامل اللبناين إلنتاجاملصدرة، وا

 .وقد ساهم ذلك بنصف نسب النمو االقتصادي .للسيارات

 

V. الخالصة 

االقتصادية ومبادراته يف رؤية مرصف لبنان يشّكل املورد البرشي الحجر األساس يف الخالصة، 

وهذا ما يجعل . املرصيف-عىل مستوى القطاع املايلإن عىل صعيد االقتصاد الكل أو التنموية، 

تتمحور فيها منظومة الدراسات اإلنسانية أهداف املرصف املركزي تصّب يف الخانة ذاتها التي 

يف األبعاد األخالقية واالجتامعية  والعلوم البينية، أال وهي رفعة اإلنسان اللبناين ورفاهيته

 .والثقافية والتنموية

  .وشكرا  
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