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غابت الثقة عن  االتتاناد االميي،نيك و،نا   1002على الواليات المتحدة في ايلول الـ حينما اعتدت القاعدة 

 هناك خطي حقيقي م  انهياي الواليات المتحدة إتتااديا واجتماعيا. ولو حدث ذلك ل،ا  تأثي العالم بأسيه.

بالتعناطي بفوا ند حينها تام المايف المي،زي الفديالي في الواليات المتحندة بتخفنيا الفوا ند وبامسنتمياي 

منخفضة آلجال أطول مما ،ا  يفتياك غيي م،تيث بالتأثيات التضخمية لهذه السياسةك وللتويمات المم،  

 أ  تولدها بأ،ثي م  تطاع.

دخلنا حينها بزم  السيولة السهلة واليخياة الستعمال القطاع الخاص الذي استيسل باالسنتفف ك ولنم يجند 

 هذا الواتع. يادعا تنظيميا للحد م  مخاطي

 يافق ذلك سباق إلى الميبحية م  تبل الماايف والمؤسسات المالية واناديق االستثماي.

 وللمحافظة على النمو باأليباح تامت الماايف بامستيسال باليافعة المالية مقاينة مع يساميلها.

ل تجايينة منع الاياع إلى الميبحية والمنافسنة علنى الحانص فني السنوق والسنماح للمانايف بندم  أعمنا

أعمننال اسننتثماييةك دفعننت ب،ننل الماننايف فنني اتجنناه المضننايبة فنني األسننواق الماليننة بنناألوياق والسننلعك 

 وبامستيسال بالقيوا العقايية وامس،انية دو  تقييم المخاطي والتحوط لها.

 إ  الماايف العالمية ال،بيى ومجمل الماايف سنلفت أو اسنتثميت ،نل سنيولتهاك ووضنعت نفسنها تحنت 

 حيث غدت تستلف منه لتلبية حاجاتها. INTER BANKيحمة سوق الـ 
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إ  عدنا الى التاييخ لوجدنا أ  األزمات المالية ال،بيى التي طالت الماايف نتجنت عن  التوظينف باألسنهم 

 والعقايات.

 ل،  لم ييد أحد العودة إلى التاييخ نظيا لتقاطع عدة عوامل ومنها:

ذي  يأوا أسعاي مساهماتهم تيتفعك والمسؤولي  في المانايف التقاء ماالح المساهمي  ال -

العمفتة الذي  يأوا م،افآتهم تيتفع لتال إلى أيتام خياليةك والح،ومات التي ،انت شعبياتها 

تتزايد. ،ل ذلك في غياب أي تّدخل  جّدي للسلطات اليتابية والماايف المي،زية للحد م  

 هذه الممايسات أو تنظيمها.

لنفسنهاك وهني ،فيلننة بتانحيح التويمنناتك  ييدد بأ  األسواق يجب أ  تتيك   Greenspanا،م و،ا  الح

 والى إيجاد التواز  المفيد لإلتتااد.

بينمنا ،اننت الفقاعنات تت،نّو ك بقينت  المانايف المي،زينة األساسنية تعتمندعلى امسننتقياي -

 دة للتأثيي على السيولة.باألسعاي هدفا أساسيا لهاك واستميت باستعمال الفوا د ،أداة وحي

وتنند  تننزام  ذلننك مننع تواجنند أ،نناديميي  اتتانناديي  فقننط فنني سنندة المسننؤولية فنني هننذه  -

المؤسساتك بينما توّزعت الافحيات التنظيمية واليتابية على مؤسسات مختلفة ال تيبطها 

ل ببعضها البعا أية عفتةك متيددة فني تبنادل المعلومنات فني منا بينهنا. ممنا أدى إلنى فان

اليتابننة الماننيفية ويتابننة األسننواق ويتابننة تبيننيا األمننوال عنن  الماننايف المي،زيننة فنني 

 معظم الدول المؤثية وذات الحجمك مما زاد م  المخاطي على النظام المالي ،،ل.

جاء ،ل ذلك في زم  تطويت فينه العولمنة المالينةك ممنا جعنل الانناديق  تسنتثمي وتضنايب حينث أضنحت 

ة تنادية علنى تحيي،هنا بسنيعة أينمنا تنيى ميبحينةك مت،لنة علنى وسنا ل تقنينة متطنوية تتح،م بسيولة متزايند

 بسبب الثوية الت،نولوجية.



 

3 

 

ونشأت ممايسات مختلفة والت الى أ  تقوم علب سوداء بتحييك األموال تبعا لنموذج محاسبي منالي دو  

 تدخل بشيي.

الموطننة وغيني المم،ن  السنيطية عليهنا ومعظمهنا خنايج النظنام المانيفي التقليندي النى نمت األموال غيني 

مستويات فاتت بأضعاف ام،انيات الماايف المي،زيةك فأابحت هذه األخيية عاجزة عن  السنيطية ماديناك 

لتقييد بامضافة الى ضياعها بسبب غياب الاوية الم،تملة لديها عما يجيي باألسواق لتنوع أجهزة اليتابة و

دويها بهدف استقياي األسعاي أساساك ولنقص الوسا ل واالم،انيات لديهاك للتحيك والتعيف عما يجيي فني 

 األسواق.

وهي تسليفات سن،نية لعمنفء غيني ملي ني  لنم   Subprimeوم  المنتجات التي خلفها هذا الواتع المستجد ال 

  Lehman Brosية إففس فني التناييخ تضنت علنى يستطيعوا التسديد حينما ايتفعت الفا دة. و،ا  اهم عمل

تيليننو  دوالي أميي،نني منن  الثننيوة  21وغييهننا فانهننايت البوياننات وأسننعاي األاننول عامننة ك ومحننت 

 العالمية.

وتد أدى ذلك إلى أزمة اتتاادية حادة في الغيب وفي مجمل الدول الاناعية نت  عنها ازدياد نسنبة البطالنة 

 والفقي.

ومن  مقنييات بنازل  1002فني لنـــنـد  فــــنـي رذاي النـ  10بعد م  اجتماع مجموعة الـل،  ما ظهي في ما 

 وم  تحيك الح،ومات والماايف المي،زيةك ييسم معالم العالم  المالي الجديد. IIIالتي عيفت ببازل 

أنهننت عانني التخااننية  وتخلّنني الح،ومننات عنن  أي دوي فنني مؤسسننات القطنناع الخنناص  1002أزمننة الننـ 

 لّي ومطلق.بش،ل ،

أّدى ذلك إلى إنهاء فتية "الييغينينة" أو "التتشنيية"ك وشنهدنا الح،ومنات والمانايف المي،زينة تقنوم بشنياء 

ماننايف وشنني،ات تننأمي  وغييهننا فنني ،ننّل أنحنناء العننالم منعننا  مففسننها.  و،ننا  اعتننياف منن  تبننل هننذه 

 .(Too big to fail)الح،ومات بأ  بعا المؤسسات أ،بي م  أ  تفلّس 
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 توّجهت الح،ومات إلى زيادة الضيا ب منهية  فتية اعتبي فيها تخفيا الضيا ب مفيدا لفتتااد.و

،ما أ  األزمة أنهنت سنيطية الندول الثمانينة ال،بنيى  علنى القنيايات االتتانادية والمالينة ك وذلنك لمانلحة 

 مجموعة العشيي .

 .Bricsاالتتااد  العالمي ومنها دول الـتضّم مجموعة العشيي  دوال ناش ة تبّي  أّنها أابحت مؤثية في 

 

لقد أنهت هذه  األزمة هيمنة الواليات المتحدة وأويوبا واليابا  على الثنيوة العالمينة  وخسنيت من  حانتها 

لمالحة دول رسيوية والاي  والدول النفطية حيث أابح التعاو  معها ضيوييا  معادة النمو في االتتااد 

 العالمي.

في استياتجيات الماايف المي،زية التي وجدت نفسها أمام األزمة مضنطية إلنى تعنديل حدث أيضا تغييي  

 أهدافها وأساليب عملها.

وتد أضافت إلى حياها على االستقياي باألسعاي ك أهدافا أخيى ،تأمي  منفءة الح،ومنات  والمسناهمة فني 

 Quantitativeة  وتعميم ما سمّي بالـم،افحة البطالةك مما أتاح التوّسع في ميزانياتها  م  خفل ضخ السيول

  Easing . 

 فالمايف المي،زي األميي،ي يشتيي سندات الح،ومة  األميي،ية وأيضا سندات عقايينة وشني،ة التنأمي  

AIG. 

والمايف المي،زي األويوبي يشتيي سندات  دول اليويو خاواا سندات الدول التي واجهت اعوبات 

سننبانيا تأمينننا للسننيولة والمننفءة ومنعننا اليتفنناع الفوا نند المتوسننطة والطويلننة ،اليونننا  وإيطاليننا والبيتغننال وإ

 األجل.

فع،س ما ،ا  معموال به سابقاك لم تعد هذه الماايف ت،تفي بالتأثيي على الفوا د القايية األجنل بنل تعندتها 

 إلى الفوا د الطويلة األجل.
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وليننا ك حينث تمّ،ننت تلننك الندول من  طباعننة وأظهنيت هنذا األزمننة أهمينة أ  ت،نو  للنندول عمنفت مطلوبنة د

العمننفت لتعننويم الماننايف والشنني،ات الهامننة دو  إحننداث تضننخم أل  العملننة التنني ضننّختها الماننايف 

المي،زيننة األساسننية  ،ننا  لهننا تننيوي  عننالمي ،النندوالي األميي،نني واليننويو والنني  واالسننتيليني والفينننك 

 السويسيي.

أداة إنقاذك وفي الميحلة الثانية أداة لتفعيل االتتاادك ممنا أّدى إلنى حنيب ففي الميحلة األولىك ،انت العملة  

 العمفت  التي عّطلت مقييات التجاية الدولية المحاوية  بتخفيا الدعم  واليسوم الجمي،ية.

 

،ل ذلك في ظّل تياجع الحماس لفنفتاح والعولمة  تحت وطأة ايتفناع البطالنةك وتند حنّذيت منظمنة التعناو  

 تاادي والتنمية م  المنحى المبط  للعودة إلى الحماية. االت

% تجاه العمفت ،افة معادة إطفق انادياتها. واعتمندت سويسنيا 00لقد تامت اليابا  بتخفيا سعي الي  

 سعي ايف ثابت تجاه اليويو لحماية تطاعها السياحي واادياتها.

حيث ،ا  التوجه يقضني بتنيك أسنواق القطنع  1002وهنا تغييي جوهيي بالمفاهيم  التي اعتمدت تبل أزمة 

 حية دو  إداية أو تدخل.

إّ  غياب عملة عيبية موحدة  مقبولة دوليا أل  هناك حاجة إليهاك يجعل الدول العيبية وباألخص الدول غيي 

 النفطية معّيضة  لفنهياي االتتاادي  والتياجع االجتماعي لدى ،ّل أزمة مهمة.

ة يحّد م  التجاية البينية العيبية وم  تحّيك اليساميل  ضم  المنطقة العيبينة بغاينة ،ما أّ  غياب هذه العمل

االستثمايك وله تأثيي سلبي على تطويي أسواق يأس المال  وعلى التوّسع بالسياسات االجتماعية التني ت،نافح 

 الفقي.

. وتد توّسع  (Shadow Banking) وما حدث فيما بعد أهمية تطاع ماايف الظل  1002أظهيت أزمة الـ

هذا القطاع في ،ّل أنحاء العالم. واتخذ هذا النشاط أش،اال مختلفة حسب المناطق  التي توجد  فيهنا مؤسسنات 
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مالية أو اناديق استثماي  أو مضايبة ك أو  مؤسسات  انيافة تمنايس  الحوالنةك  ومؤسسنات تعتمند  النقند 

ي بطاتات ا تما . فنت  ع  ذلك  سيولة  غيني معنيوف االل،تيونيك  وغييها م  المحال التجايية التي تادّ 

 حجمها وغيي محّدد تحّي،ها.

هننذا الغينناب  أضنناف إلننى الضننياع الننذي واجهتننه النندول والماننايف المي،زيننة وهي ننات اليتابننة لنندى اننندالع 

 األزمة .

بغينة تخفنيا  إلنى اتتنياح تنظنيم لهنذا القطناع (BIS) حالينا  في هذا امطايك يسنعى بننك التسنويات الدولينة 

 المخاطي المالية في العالم.

 

،ما أظهيت األزمة أهمية  أنظمة الدفع والتسوية م  حيث تيابطها عالميا وفعاليتها في وتت تتنوزع أنشنطة 

المؤسسات العمفتة في ،ّل أنحاء العالم ك مما يمّ،نها م  التفعب في وضنعيتها وإخفناء خسنا يها ك منا حنّتم 

 وتفعيل والتشدد باليتابة عليها.اتتياح تواني   

إّ  هذا الشييا  الحيوي للقطاع المالي ولفتتااد تحّول أيضا أداة للضغط السياسي تستعمله الندولك ووسنيلة 

 لياد األموال التي تعتبي غيي شيعية م  تبل م  يسيطي على هذا النظام.

ة الندفع شني،اء فني م،افحنة التهنّيب وتد أاديت الدول تواني  تجعل م  الماايف وم  القّيمي  على أنظم

 م  الضيا ب وتبييا األموال.

فالمايف الذي ال يتعاو  ُيعاتب بإتاا ه ع  نظام المدفوعات ممنا يحنّتم خيوجنه من  القطناع أو الحنّد من  

 نشاطه.

ك وهنني FATCAفعلنى الماننايف فني ،ننّل أنحنناء العنالم أ  تسنناعد الخزينننة األميي،ينة فنني تطبيننق تنانو  الننـ

 ع  التحقق باألموال التي تودع لديهاك وعليها أ  تحقق بمادي هذه األموال وأسباب تحويلها.مسؤولة 

 وتد أابحت دا ية االمتثال في المايف تلعب دويا ،بييا ومؤثيا على أعمال المايف وعلى ميبحيته.
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بنة مختلفنة إ  الغيامات ال،بيية التي دفعتها عدة ماايف عمفتةك حملنت هنذه المانايف علنى اعتمناد مقاي

 في تعاملها مع زبا نها حفاظا على سمعتها وحماية أليباحها.

انتشيت فوبيا مايفية جعلت الماايف تبتعد ع  الجّنات الضيا بية وتتعاطى بحذي مع الشي،ات القابضنة 

 .Trustالشخاية ومع الـ 

س حسناب لنه أو انعوبة أ،بني  لتأسني (PEP)،ما أانبح للمسنؤول السياسني أو المسنؤول فني القطناع العنام 

 لعا لته مع الماايف.

نح  نشهد والدة ثقافة جديدة للعمل المايفي مبنية على الشفافية واحتيام تواني  البلد التني ُتسنتعمل عملتنهك 

 وحتى لو ،انت أعمال هذا المايف خايج هذا البلد.

 

مانايف  فيمنا بينهنا  لم تقتاي التغيييات على تعاطي الماايف مع زبا نها بل تعّدت ذلك لتشمل تعناطي ال

 وال سيما في أسواق األنتيبنك.

أ  االعتمنناد علنى هننذا السننوق للحانول علننى السننيولة  لنه مخنناطيه.  فهننذه  1002وتند تبننّي  خننفل أزمنة الننـ

 التسليفات وهي دو  ضمانة و خطييةك يم،  أ  تتوّتف حي  ُتغيب األزمات الثقة  بي  الماايف.

نك تد يؤدي إلى ممايسات غيني دتيقنةك ،منا تبنّي  فني رخني فضنيخة مالينة  ،ذلك فإ  عدم مياتبة سوق األنتيب

طالت  أسواق الليبوي في إن،لتيا حيث أظهنيت التحقيقنات تفعنب وتواطنؤ فني تحديند مسنتوى الليبنوي بغينة 

 تحقيق المزيد م  األيباح.

ييعي بالنسنبة للتنداولك  م  أجل إعادة الثقنة بالمؤسسنات المالينة والمانيفية وفني ظنل العولمنة والتشنّدد التشن

 سنشهد المزيد م  التعاو  بي  الماايف المي،زية واألجهزة اليتابية في العالم.

ستواجه الدول التي ال تقبل بهذه الشمولية اليتابية  اعوبة متزايدة في تعاطيها مع الخايجك مما سيؤثي سلبا  

 على اتتاادها.
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ك تتوجنه الندول إلنى فانل النشناط التجنايي عن  النشناط وم  أجل إعنادة األمنوال امدخايينة إلنى المانايف

االستثمايي في القطاع المانيفيك ،منا تتوجنه إلنى تجمينع أجهنزة اليتابنة تحنت مظلنة المانيف المي،نزي 

 لديها.

إ  التنسيق االتتاادي عالمينا أساسني معنادة الثقنة وتفنادي أزمنة تحجنب األمنوال عن  المانايف وتخّفنا 

 وتمنع النمو وفيص العمل. إم،انيات  تمويل االتتااد

وفي هذا السنياق سنُتحّمل األجهنزة اليتابينة والح،ومنات مسنؤولية أ،بني مدايات المانايفك مبت،نية تنواني  

وتنظيمات تعاتب الماايفك حتى لو ،انت أ،بي م  أ  تفلّسك في إطاي  تحّول جنوهيي يننت  عننه إم،انينة 

 إففس الماايف العمفتة.

السننتعمال أمننوال الم،لّفنني  منقنناذ الماننايفك يزينند منن  حمنناس  ممثلنني الشننعب  فالغضننب الشننعبي الننيافا 

التخاذ إجياءات م  هذا النوع. وهنالك أمل م  أ  ي،نو  هنذا التغييني العقا ندي عنانيا ضناغطا  يندفع ،نّل 

 الماايف  إلى المزيد م  الحذي وإلى التشدد في إداية المخاطي وإلى السيطية على األ،فف التشغيلية.

 

إ  هنذا الموضننوع هننو موضننع بحننث جنناد  فنني مننداوالت لجننا  بننازل ك وسُتخّاننص الماننايف التنني تشننّ،ل 

 مخاطي على النظام المايفي والمالي محليا أو دوليا ك بمعاييي متشددة لمفءتها وسيولتها .

التنني   إننننا نتوّجننه إلننى الخننيوج منن  األزمننةك وسننيدفع الننثم  النهننا ي المسننتهلك  والمننواط  بسننبب السننيولة 

اضننطيت الماننايف المي،زيننة ضننّخها معننادة تعننويم األسننواق.  سننينت  عنن  ذلننك عنناجف أو رجننف  تضننخم  

وتياجع بالقدية الشيا يةك إضافة  إلى اضطياي الح،ومنات إلنى زينادة الضنيا ب من  أجنل تخفنيا عجزهنا 

ي يم،نن  لرسنني و والمحافظننة علننى مفءتهننا واالسننتقياي بالفوا نندك وذلننك سننيخفا االدخنناي واألمننوال التنن

 المؤسسات استثمايها واستهف،ها.



 

9 

 

،ما أ  خيوج الدول المتقّدمة م  األزمة يهدد بإعادة الدول الناش ة  إلى واتعها التي ،انت تجاوزتنه  خنفل  

 سني  األزمة.

عنديل ويبما يدفع ذلك المؤسسات الدولية ،البنك الدولي واندوق النقد الدولي إلنى التغييني بهي،ليتهنا وإلنى الت

 بأساليب عملها ويبما تحتاج عندها إلى إم،انيات مادية أ،بي.

وتد بدأت التشنجات تظهي في هذه المؤسسات التي هي مّتهمة م  تبل الدول الناش ة والدول اآلسيوية بخدمنة 

 ماالح الغيب.

فني أ،ثني من  وإ  لم تحدث تحوالت  في هذه المؤسسات فيبما تنشأ أو ُتعّزز مؤسسات  تقوم بالمهنام نفسنها 

 منطقة اتتاادية في العالم.

بعند أ  بندأ المنس  Bretton Woods" علنى منا تبقنى من  مقنييات 1002يم،  أ  تقضي حقبة "ما بعد الـ

بهذه المقييات في السبعينات حينما تخلّت الواليات المتحدة األميي،ية  ع  التغطية الذهبية للعملةك واتى ذلك 

 الواليات المتحدة ولدتها حيب الفيتنام. على أثي أزمة  مالية ونقدية في

وفنني هننذا العننالم المتغّينني سننيولّى المسننتهلك الننذي يسننتعمل الخنندمات الماننيفية اهتمامننا أ،بننيك وستانندي  

تشييعات وتيايات  تهدف إلى حماية ماالحهك مما يحد م  إم،انيات الماايف بالتعناطي االستنسنابي منع 

 زبا نها.

 

لتأسيس لجا  تواي بالم،افآت في الماايف وتتشدد بتي،يبتهاك للحد م  االندفاع نحنو سيوا،ب ذلك منحى 

 أعمال تحقق اليبح السييع وم،افأته يغم المخاطي ال،بيية التي تولّدها هذه األعمال.

 ييت،ز االتتااد اللبناني على التحاويل النقدية  التي معظمهنا من  اللبننانيي  غيني المقيمني  ك وتند شنّ،لت هنذه

 مليايات دوالي أميي،ي سنويا. 2% م  النات  المحلي ك وهي تقّدي حاليا بـ00إلى  10التحاويل تاييخيا  
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تعتبي  هذه التحاويل الحجي األساسي لتمويل االتتااد اللبناني ولتغطينة العجنز فني المينزا  التجناييك وهنذا 

 ها.العجز أيضا تاييخي  بسبب غياب مواد أولية  يم،  للبنا  أ  ياّدي

،ما أ  لبنا  يعتمد على تطاع التجاية والخدمات والبناء ليحقق النمو بينما بقيت مسناهمة  تطناعي الانناعة  

 والزياعة  في النات  المحلّي متدنية.

أمام هذا الواتع  ،ا  على مايف لبنا  أ  يخطط لنموذج مانيفي  محنافظ يحّفنز الثقنة ويسنتقطب الودا نع 

 تياجع الفوا د مما يشّجع على االستثماي وعلى إيجاد فيص العمل.إلى لبنا  بهدف الضغط على 

 وهذا ما فعل.

% من  ودا عهنا  00لقد بنينا  تطاعا مانيفيا يتمّتنع بسنيولة ميتفعنة بحينث  يجنب علنى المانايف أ  تبقني 

 نقدا.

ايات  ،ما فالنا بي  المايف التجايي والمايف االستثمايي  منعا الستعمال أمنوال المنودعي  فني اسنتثم

 غيي مم،  تسييلها بسيعة أواستعمالها للمضايبة.

،ذلك نظمنا تسليفات الماايف وال سيما حينما ت،و  هذه التسليفات عقايية  أو لتمويل شياء أسهم.  فطالبنا 

 % م  تيمة األسهم.10% م  ،لفة المشيوع العقايي و00بيأسمال يمّثل 

بالمشننتقات الماليننة وأخضننعناها إلننى موافقننة ماننيف  ونظمنننا توظيننف األمننوال الخااننة للماننايف ال سننيما

 .Subprimeأي أيبع سنوات تبل األزمة االستثماي بالـ  1000لبنا ك ومنعنا  منذ العام 

،ا  لهذه التنظيمات  اآلثاي اميجابية  بحيث حّدت م  اليافعة المالية في القطاع المايفيك وأضحت  بنذلك 

 ااة م  األتل في العالم.نسبة اليافعة  المالية لرموال الخ

 ،ما اُتخذت تيايات لمتابعة التزامات الماايف م  خايج الموازنة.
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ك ولنم تجند 0-ومن  ثنم بنازل  1-سعى مايف لبنا  أيضا إلى تعزيز مفءة المانايف  تبعنا لمعناييي بنازل 

 الماايف اعوبة  في تطبيق ذلك بسبب هذا النموذج.

دم السننماح بنإففس أي ماننيف.  وتنند وضنعت األطنني القانونيننة ،اننت سياسننة مانيف لبنننا ك وال تننزالك عن

 .2220وابت،يت الهندسات المالية لتحقيق ذلك. فلم يخسي أي مودع أمواله في مايف لبناني منذ العام 

 فنمت الودا ع في لبنا  وتياجعت الفوا د مما حّفز  النمو االتتاادي.

داعمنة لفسنتقياي االجتمناعي ،نالقيوا السن،نية وسمحت هنذه السنيولة بنإطفق تنيوا مفيندة لفتتاناد  و

والقنيوا االسننتهف،ية ممنا سنناهم بإعنادة ت،ننوي   الطبقنة الوسننطى  فني لبنننا  بعند أ  تضننت عليهنا الحننيب 

 اللبنانيةك  وتياجعت القدية الشيا ية  بسبب انهياي الليية اللبنانية  خفل هذه الحيب.

 % حاليا ،معّدل عام.6إلى %  في أول التسعينات  21تياجعت الفوا د م  

وما وا،به من  هندسنات مالينة حينث انخفضنت الفوا ند بنأ،ثي  1حال أهّم تياجع لدى انعقاد  مؤتمي باييس 

%. وفني  هناتي  المحطتني ك ،اننت السنيولة 0حينث انخفضنت بنأ،ثي من   1002% وخنفل أزمنة النـ 0م  

 المتوفية العامل األساسي  الذي مّ،  هذا االنخفاا.

الذهب والسيية المانيفية العنانيي  األساسنيي  فني بنناء ثقنة نفسنية للمتعناملي  فني السنوق اللبنانينة.  يشّ،ل 

بعدم التايّف بالنذهبك ممنا سنّهل تنياي مانيف  2226و،انت السلطات التشييعية اتخذت تيايا في العام 

لمنس بهنا ك وبناألخص فني لبنا  عدم المس بهذه السلعة الموجودة في محفظتهك والتي ال تناعة لديه بجندوى ا

 ظل العجز الميتفع  في ميزانية الدولة.

،ما ساهم مانيف لبننا  بتعندي ميحلنة الضنغوط علنى إلغناء السنيية المانيفية  بالمسناهمة الفّعالنة بنإتياي 

 تانو  م،افحة تبييا األموال وإنشاء وحدة لديه متخااة بتطبيق هذا القانو .

ف وبميزانينة مانيف لبننا  بناليغم من  العجنز المسنتمي فني ميزانينة لقد شهدنا ايتفاعا  بميزانيات الماناي

 الدولة  وااليتفاع المستمي في الدي  العام.
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وتد أابح  االستقياي النقدي واالستقياي في األسعاي  والنمو فني االتتاناد ميتبطنا  بتطنوي  ونمنو السنيولة 

 قدية والتأثييات السياسية.أ،ثي  م  ايتباطه بالمالية العامة.  وحال فال بي  األوضاع الن

 

اسننتند ماننيف لبنننا   علننى هننذا التوّسننع الموجننود فنني القطنناع النقنندي  لنندعم مننفءة الدولننة  واسننتقياي سننعي 

 ايف الليية اللبنانية.

سمحت القواني  في لبنا  بتجميع الهي ات اليتابية تحت مظلة مايف لبنا ك ممنا مّ،ن  المانيف المي،نزي  

 ،املة بما يحدث في مجمل القطاع المالي.م  أ  ي،و  لديه  يؤيا 

وتد سمحت استقفلية مايف لبننا  الم،ّيسنة بقنانو  النقند والتسنليف  اتخناذ القنيايات الفّعالنة للحفناظ علنى 

 االستقياي النقدي. 

الدوي اليا ند فني تطنويي وتحنديث االتتاناد فني إننا نتطلّع إلى المستقبل  مخططي  ل،ي يلعب القطاع النقدي 

 لبنا  .

 إننا نديك أ  النمو سييتبط  إلى حّد ،بيي بتحسي  القدية التنافسية للبنا .

ومما يساعد علنى ذلنك تطنويي اتتاناد المعيفنة حينث سني،و  االبت،ناي والقندية البشنيية علنى إضنفاء القيمنة 

 وضعنا التنافسي.المضافةك  عنايي  أساسيي  للمساهمة في تحسي  

 وتد ادي ع  مايف لبنا  تعميم يحّفز الماايف لفستثماي في هذا القطاع.

إّ  الدوي الذي سيلعبه اتتااد المعيفة في تحسي  أداء ،ّل القطاعات  وفي خلق تطاع جديد في لبننا  سنوف 

 يساعد  في التنمية وفي إيجاد فيص عمل.

فنني تطننويي تطنناع البي ننة وتطنناع الطاتننة البديلننة. وتنند ابتنندأت  ،مننا أننننا نتوّتننع دويا مهمننا للقطنناع الماننيفي

 الماايف استنادا إلى تعاميم مايف لبنا   بتطويي  تدياتها في هذه القطاعات.
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يتمتع بقديات تدفعه إلى األمنام. ومن  أهنم هنذه  -وإ  ،ا  بلدا اغييا  -مهما اعبت األمويك فسيبقى لبنا  

 اع النفط والغاز إ  تحقق.القديات  الطاتة البشيية وأيضا تط

 

 

 
 


