
 ايها السيدات والسادة،

، اذ نشبت الثورات لقد شهد عالمنا العربي العديد من التطورات خالل الفترة الماضية
االستقرار، وانتشر االرهاب وتضاءلت فرص العمل وتراجعت اسعار النفط والحروب، وضعف 

العدوى بين بالده فاصبح يواجه مخاطر  وانحسرت االستثمارات وتقلصت التدفقات النقدية باتجاهه،
ة التمويلية وتراجع ر المأزومة وجيرانها التي شهدت حركات نزوح قّل مثيلها، كما يواجه انحسار القد

مستويات السيولة في العمالت الصعبة، ويواجه بالطبع عدم القدرة على خلق فرص العمل التي 
 لى مخاطر كبيرة.تمكنه من استيعاب الديموغرافية الناشطة والتي يؤدي عدم استيعابها ا

وشهد العالم اجمع تطورات عديدة ومنها التشريع واالجراءات في الحقل المصرفي التي 
انطلقت من االزمة االخيرة، ومن التشريعات الدولية لمكافحة الجريمة وتبيض االموال وتمويل 

من الدول  االرهاب والتهرب الضريبي، وتراجع االستثمار وتباطؤ النمو عمومًا وانسحاب الرساميل
النامية، كما يشهد حاليًا عودة الفتة باتجاه العوائق امام العولمة والتجارة الحرة ورّدة ذات طابع 

 والواليات المتحدة االميركية. بريطانياانعزالي ظهرت في 

أحيانًا  -تحملت مستويات متدنية جدًا ومن المنتظر ان تواجه االسواق العالمية، بعد ان 
مليار  500آثار السياسة الجديدة المعلنة في الواليات المتحدة من برنامج أنفاق بـ .للفوائد –سلبية 

دوالر وحوافز ضريبية سوف تؤدي إلى إعادة ارتفاع مستويات الفائدة من ناحية، ومتابعة الصين 
برنامج التصحيح الذي يبّدي االستهالك الداخلي على التصدير الكثيف، والذي يرافقه مستويات نحو 

 ارتفاعًا. اقل

البترول والمواد االولية في العالم، مع ما يرتبه ذلك على مما يؤثر سلبًا على أسعار 
اقتصادات منطقتنا. اما في لبنان، حيث يحتاج النموذج االقتصادي إلى تدفقات مالية كبيرة نسبيًا، 

وكميات التدفقات  فهذا االمر يؤدي إلى انحسارها نظرًا للعالقة الوثيقة بين مستويات أسعار النفط
باتجاهنا. كما أن مستوى المديونية العامة والخاصة المرتفعتين سوف يتأثر بارتفاع الفوائد عالميًا، 

 ويفترض أخذ هذا االمر بعين االعتبار.



 أيها السيدات والسادة،

بعد أن وصل لبنان إلى مرحلة صعبة جدًا انتفض مرة أخرى وتمكن االنقالب على واقعه 
مشلول. والتقت قياداته وانتخبت العماد عون رئيسًا للجمهورية، وقد أدى ذلك فورًا إلى السياسي ال

ارتياح ز ارتفاع الثقة وتحسن االسواق، تاله تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، مما عزّ 
االقتصاد إلى  على تأمين االساسيات إلعادة ن تشكيل حكومة سوف تنكبّ االسواق، وينتظر اآل

قرار الموازنة العامة وتأمين البنى التحتية  طريق السليم، وهيال عودة انتظام المؤسسات والعمل العام وا 
ستويات القدرات، وتأمين التي تحتاج إليها القطاعات للنمو المستدام وخلق فرص العمل لكافة م

لقي ظرف ت  مان االجتماعية للحفاظ على الشباب وا عطاء المواطنين حقوقهم، خاصة في شبكات اآل
 أزمة النزوح بثقلها الكبير جدًا على كافة المؤشرات الوطنية.

ويؤدي ذلك كله إلى انعكاسات عديدة على الوضع المصرفي. الذي يشكل في لبنان مرتكزًا 
أساسيًا لالقتصاد، إذ أن نجاح القطاع المصرفي تترجم تدفقًا متواصاًل للودائع ورؤوس االموال، 

 االستقرار، وممواًل أساسيًا للدولة وأجهزتها.وعامل ثقة كبير يدعم 

وكان البّد للدولة، نظرًا للمستجدات التي سبق عرضها، أن تؤمن للقطاع المصرفي المظلة 
التي تقيه آثار التقلبات السوقية والتشريعات الخارجية والهروب من المخاطر وا عادة النظر بالبنية 

عكاساتها على االسواق ذات االحجام المتواضعة. من االساسية للمؤسسات المصرفية العالمية وان
السيما في ما خص الرسملة  Basle IIIثم    Basle IIناحية العمل المصرفي، التزم لبنان برزم 

 وتقييم المخاطر واالمتثال للمعايير. 

ة ربحية القطاع جيدة، وقد استطاع لى تعزيز وضعه المصرفي وبقية نسبكما عمل لبنان ع
تقطاب كميات كبيرة من الدوالرات خالل الفترة االخيرة، وهذا يعتبر انجاز مقارنة مع لبنان من اس

احوال دول العالم النامية، وال شك أن هذا االمر وهذه العمليات المالية بحاجة الى بيئة مصرفية 
يعات وتشريعية مالئمة لضمان نجاحها، والجدير ذكره أن الدولة اللبنانية اتخذت ما يلزم إلقرار تشر 

 مكافحة تمويل االرهاب وتبيض االموال وتبادل المعلومات ونقل االموال عبر الحدود.



أما االنجاز االخير فكان بإقرار القوانين الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية، بعدما تمكن 
بانتزاع النجاح في المرحلة االولى من التقييم ودخول   Global Forumفريق لبنان المفاوض لدى 

 نان في المرحلة الثانية، رغم أن ذلك كان مستبعدًا جدًا نظرًا لألوضاع التي كانت سائدة.لب

وقد دخل لبنان ايضًا في إطار التبادل التلقائي للمعلومات، الذي سيطبق انطالقا من ايلول 
فادة قطاعنا منه، وهذا ما نعمل عليه حاليًا. وسوف2018  ، وعلينا اآلن أن نؤمن نجاح المشروع وا 

القادمة بتوسيع مروحة اتفاقيات عدم االزدواج الضريبي بعدما اصبح ذلك  ةيقوم لبنان في المرحل
ذلك وضع الجاليات اللبنانية ويقوي عالقتها بلبنان.  ممكنًا بإقرار القوانين المشار إليها، وسوف يمتن

كما أن شفافية المعلومات سوف تحمي عالقتها بالمؤسسات المالية االجنبية في ظل االجراءات 
 الجديدة.

وقد برهن لبنان بأنه قادر على تأمين المعلومات، وقد اجتاز القطاع المصرفي تجربة 
FATCA  وسوف يجتاز تجربةCRS  لطات المالية والنقدية، واثبت ان مستوى  االلتزام بدعم الس

والرقابة التي يتمتع بها جيد جدًا، وقد تمكن من اجتياز المصاعب العامة واألخرى الموجهة إليه 
بشكل مباشر على حّد سواء، وهذا خير دليل على أن تعاون القطاعات والمسؤولين في لبنان يرتّد 

 وذج عن ذلك.ملدنا، وعسى ان تكون هذه الحقبة الجديدة نمناعة وقوة ورخاء على الجميع في ب

  

 

 


