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ػمذد اٌ١ٙئبد االلزظبد٠خ اخزّبػب ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبسٚ ،أطذسد ث١بٔب شذدد
ف ٗ١ػٍ ٝاٌذٚس اٌزٍ٠ ٞؼجٗ االغزشاة اٌٍجٕبٔ ٟف ٟز١بح ٌجٕبْ االلزظبد٠خ ٚئصد٘بس لطبػٗ اٌّظشفٟ
اٌز٠ ٞشىً اٌّّٛي اٌشئ١غٌٍ ٟذٌٚخ اٌٍجٕبٔ١خ ٌٍٚمطبع اٌخبصٚ .اػزجشد "ئْ ِٓ ِظٍسخ ٌجٕبْ أْ
٠جم ٝخبرثب ً ٌزس٠ٛالد اٌّغزشثِٚ ٓ١مشاً إِٓب ً ٌثشٚار ُٙف ٟظً اٌزسذ٠بد اٌؼبٌّ١خ ٚآخش٘ب ٚخٛة
ئٔزغبة ٌجٕبْ اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خٚ .رمض ٟاٌّؼب٘ذح اٌّزوٛسح ثزجبدي
اٌّؼٍِٛبد ث ٓ١اٌذٚي ألغشاع ضش٠ج١خ ٟ٘ٚ ،رغزٙذف ثظٛسح خبطخ ئٌغبء أ ٚرسد ُ١اٌغش٠خ
اٌّظشف١خ ِغ ِب رغززجؼٗ رٌه ِٓ أضشاس ػٍ ٝااللزظبداد ٚاٌذٚي اٌز ٟرذخً اٌغش٠خ اٌّظشف١خ
ف ٟأعبط ئصد٘بس٘ب وّب ٘ ٛاٌسبي ف ٟع٠ٛغشا ٌٚجٕبْ".
ٚسأـ اٌ١ٙئبد ئْ االٔزغبة اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ٘ ٛأِش ال ِفش ِٕٗٛ٘ٚ ،
٠خضغ ٌّٛافمخ اٌّدٍظ إٌ١بث ٟاٌٍجٕبٌٔٚ .ٟىٕٙب أٚطذ ثاػزّبدٖ ششط أْ ٠زشافك فٔ ٟفظ اٌٛلذ
ِغ ِدّٛػخ ِٓ اٌزذاث١ش اٌزشش٠ؼ١خ رزٕبٚي ِب : ٍٟ٠
رٛع١غ لبػذح اٌّؼزجش ٓ٠ثسىُ اٌّم ٓ١ّ١ضش٠ج١ب ً فٌ ٟجٕبْ ٌزشًّ اٌؼذد األوجش ِٓ اٌّغزشثٓ١
اٌٍجٕبٔٚ ،ٓ١١رٌه رّىٕ١ب ً ٌٍّغزشث ِٓ ٓ١االفبدح ِٓ خٕغ١ز ُٙاٌٍجٕبٔ١خٚ ،خبطخ ئرا ئلزشٔذ ثششٚط
االلبِخ اٌّإلزخ ،أ ٚئلبِخ ػبئٍخ اٌّغزشة ،أ ٚئٔشبء أػّبي أ ٚئعزثّبس فٌ ٟجٕبْ ،ثس١ث ٠ى ْٛاٌٙذف
األعبط ٌٍزشش٠غ زّب٠خ اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌّغزشثٚ ٓ١ػذَ رؼش٠ض ُٙفِ ٟغزشثبرٌ ُٙألضشاس ٔز١دخ ٚخٛد
ثشٚاد ٌ ُٙفٌ ٟجٕبْ أ ٚف ٟاٌخبسج وبٔذ ِسّ١خ ثفؼً اٌغش٠خ اٌّظشف١خٚ .ئْ األِش اٌّغزدذ،
 ٛ٘ٚأْ ئٌغبء اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ،ثفؼً ِؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌضش٠ج١خ ،ع١ؼشع ٘زٖ
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اٌثشٚاد اٌّٛخٛدح ف ٟاٌخبسج ٌزىٍ١فٙب ثبٌضشائتِٕٙ ،ب اٌضش٠جخ ػٍ ٝئ٠شاداد سؤٚط األِٛاي
إٌّمٌٛخ إٌّظٛص ػٕٙب ف ٟاٌّبدح  ِٓ 69لبٔ ْٛضش٠جخ اٌذخً اٌٍجٕبٔ ،ٟزز ٌٛٚ ٝوبٔذ ِسممخ
ف ٟاٌخبسجِّ ،ب ٠غزذػ ٟرؼذ٘ ً٠زٖ اٌّبدح إلعزثٕبء اإل٠شاداد اٌخبسخ١خ ِٓ أزىبِٙب رشد١ؼب ً
ٌٍّغزشة اٌٍجٕبٔ ٟػٍ ٝئخز١بس ٌجٕبْ وّشوض ئلبِخ لبٔ١ٔٛخ ٌٗٚ ،خؼً ٌجٕبْ ٚخٙخ ِخزبسح ٌإللبِخ
ٚاالعزثّبس د ْٚػٛائك ضش٠ج١خ.
رٛط ٟاٌٙئ١بد االلزظبد٠خ ثاطذاس ٔظٛص رشش٠ؼ١خ ٌسّب٠خ ِظبٌر اٌّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف
ٌجٕبْ ِٓ ٌجٕبِٔ ٓ١١م ٓ١ّ١أ ٚغ١ش ِم ٓ١ّ١أ ٚأخبٔت ،ثس١ث ٠زُ اٌزجبدي ٌٍّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ِغ اٌذٚي
اٌز٠ ٟؼمذ ِؼٙب ٌجٕبْ ئرفبلبد ثٕبئ١خ رضّٓ أِٓ ٚخظٛط١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌجٍذِ ،ٓ٠غ
ئشزشاط ئػطبء ٌٍِّٛ ًٙدػ ٓ١فِ ٟظبسف وً ِٓ اٌجٍذٌ ٓ٠زغ٠ٛخ أٚضبػ ُٙاٌضش٠ج١خ ،ئثزذاء ِٓ
ربس٠خ ثذء عش٠بْ ِٛخت رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ.
ِغ األخز ثؼ ٓ١االػزجبس ِب رمذَ ِٓ ،اٌّغٍُ ثٗ أزىبَ لبٔ ْٛاٌغش٠خ اٌّظشف١خ رجم ٝعبس٠خ اٌّفؼٛي
فٌ ٟجٕبْ ثىً ِفبػٍٙ١ب.
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أوصج بإصدار وصىص حشزيعيت لحمبيت مصبلح المىدعيه
«الهيئبث» حلخئم الثالثبء إلقزار خطت حح ّزك حىفذ بعد  20حشزيه
األول
لشسد اٌ١ٙئبد االلزظبد٠خ ف ٟاخزّبػٙب أِظ ػمذ خٍغخ اٌثالثبء اٌّمجً ٌٍجسث ف ٟاٌخطٛاد
اٌزظؼ١ذ٠خ اٌز ٟعززخز٘ب ٌّٛاخٙخ اٌٛالغ اٌغ١بع ٟاٌمبئُ اٌز ٞأٔزح أصِخ الزظبد٠خ ال رسّذ
ػمجب٘ب .وّب أٚطذ ثاطذاس ٔظٛص رشش٠ؼ١خ ٌسّب٠خ ِظبٌر اٌّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف ٌجٕبْ
ِٓ ٌجٕبِٔ ٓ١١م ٓ١ّ١أ ٚغ١ش ِم ٓ١ّ١أ ٚأخبٔت« ،ز١ث ٠زُ رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ِغ اٌذٚي
اٌز٠ ٟؼمذ ِؼٙب ٌجٕبْ ارفبلبد ثٕبئ١خ رضّٓ أِٓ ٚخظٛط١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌجٍذ.«ٓ٠
ٚػٓ اخٛاء اخزّبع اٌ١ٙئبد ،لبي سئ١ظ ارسبد اٌغشف اٌٍجٕبٔ١خ سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ٚخجً ٌجٕبْ
ِسّذ شم١ش ٌـ»اٌّشوض٠خ» أٗ ع١ظبس اٌ ٝػمذ اخزّبع ظٙش اٌثالثبء اٌّمجً ،إلطالق خطخ
ػٍّ١خ ضبغطخ ػٍ ٝاٌم ٜٛاٌغ١بع١خ اٌّؼٕ١خٚ .لبي «خالي اخزّبع اٌ( َٛ١أِظ) ،أػطٕ١ب
األ٠ٌٛٚخ ٌٍمطبع اٌّظشف ٟال عّ١ب فِ ٟب خضّ لبٔ ْٛرجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌضش٠ج١خ وٍِ ٗٔٛفب ً
زغبعب ً  ُّ ٙ٠خّ١غ اٌّغزشثٚ ٓ١وً َِٓ ٌذ ٗ٠زغبة ِظشفِّٙ ٟب وبْ زدٌّٗ .ىٕٕب ارخزٔب لشاساً
ثبإلخّبع لض ٝثؼمذ اخزّبع آخش ظٙش اٌثٍثبء اٌّمجً فِ ٟمش اٌغشفخٚ ،ػٍ ٝوً ِشبسن ِٓ
اٌ١ٙئبد اإللزظبد٠خ اْ ٠طشذ «ِبرا ػٍٕ١ب أْ ٔفؼً؟» ثً ػٍ ٗ١ئطالع اٌسبضش ٓ٠ػٍِ ٝبرا
ع١فؼً ٘ٚ ٛاٌخطٛاد اٌز٠ ٟشا٘ب ضشٚس٠خ ٌٍم١بَ ثٙب ،ػٕذ٘ب ٔزخز ثبإلخّبع اٌمشاساد اٌٛاخت
ارخبر٘ب ٚاٌّض ٟف ٟرٕف١ز٘ب«.
ٚئر ٌفذ ئٌ ٝأْ «والً ِٓ ِّثٍ ٟاٌمطبػبد اإللزظبد٠خ وبفخ ،ػشع ٚضغ لطبػٗ ف ٟاٌّشزٍخ
اٌشإ٘خِٚ ،ذ ٜاٌزشاخؼبد اٌّغدٍخ ف ،ٗ١فزج ّٓ١أْ األسلبَ وبسث١خ ٚوج١شح خذاً ال ٔغزط١غ
ً
رس ٍّّٙب» ،لبي شم١ش«أػطٕ١ب ألٔفغٕب ٍِٙخ األ٠بَ اٌفبطٍخ ػٓ ربس٠خ  6أٍٛ٠يٌٍ ،زفى١ش خٍ١ب فٟ
اٌخطٛاد اٌٛاخت اٌم١بَ ثٙبٚ ،وً ػض ٛف ٟاٌ١ٙئبد ٠ضغ اإللزشازبد اٌز٠ ٟشا٘ب ِٕبعجخ،
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١ٌٚظ رشداد اٌمٛي ئْ اٌٛضغ ع١ئ ،ألْ اٌدّ١غ ٠ؼشف رٌه ،ثً األُ٘ ٚضغ خطخ ػٍّ١خ
ٌٍزسشن«.
ٚأٚضر أْ «أ ٞلشاس عززخزٖ اٌ١ٙئبد اٌثالثبء ،ع١طجك ثؼذ  20أٍٛ٠ي ا ٞثؼذ ػ١ذ االضسٝ
ٚفٛس ػٛدرٕب ِٓ إٌّزذ ٜاٌز ٞعٕٕظّٗ ف ٟثششٍٔٛخ رسذ ػٕٛاٌْ :جٕبْ ف ٟلٍت اٌّزٛعظ«،
الفزب ً ئٌ ٝأْ «اٌٛضغ اإللزظبد ٞرخط ٝزبٌخ األصِخ١ٌ ،ظً ئٌِ ٝغز« ٜٛاٌىبسثخ» ٌُٚ ،رؼذ
ٌٗ اٌمذسح ػٍ ٝرس ًّّ اٌّض٠ذ ٚاٌظّٛد ئطاللبًٚ ،لذ ٕٙ٠بس ف ٟاٌغذ ١ٌٚظ ف ٟعٕخ«.
ٚػّب ئرا وبْ اٌزسشن اٌّمجً ع١ى ْٛوغبثمبرٗ وـ»ٌمبء ث١بي» ٚغ١شٖ ،أوذ شم١ش أْ اٌزسشوبد
اٌّمجٍخ «عزشىً سعبٌخ ضبغطخ ػٍ ٝاٌّغإ ٓ١ٌٚاٌّؼٌٕ ٓ١١زغ١١ش أدائ ُٙاٌسبٌ ،ٟئٔمبراً ٌٍجٍذ
ٚالزظبدٖ ٚشؼجٗ
«.ث١بْ اٌ١ٙئبد
ٚاطذسد اٌ١ٙئبد ث١بٔب اشبسد ف ٗ١اٌ ٝأٙب «أثبسد خالي االخزّبع اٌز ٞػمذ ثشئبعخ ػذٔبْ
اٌمظبس ِؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خٚ ،أطذسد ػٍ ٝأثشٖ اٌج١بْ ا٢رٍ٠« :ٟؼت
اإلغزشاة اٌٍجٕبٔ ٟدٚساً أعبع١ب ً ف ٟز١بح ٌجٕبْ االلزظبد٠خ ٚاصد٘بس لطبػٗ اٌّظشف ٟاٌزٞ
٠ش ّىً اٌّّ ّٛي اٌشئ١غٌٍ ٟذٌٚخ اٌٍجٕبٔ١خ ٚاٌمطبع اٌخبص«ٚٚ .سأد اْ «ِٓ ِظٍسخ ٌجٕبْ أْ
٠جم ٝخبرثب ً ٌزس٠ٛالد اٌّغزشثِٚ ٓ١مشاً إِٓب ً ٌثشٚار ُٙف ٟظً اٌزسذ٠بد اٌؼبٌّ١خٚ ،آخش٘ب
ٚخٛة أزغبة ٌجٕبْ اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ«ِٛ ،ضسخ اْ اٌّؼب٘ذح
اٌّزوٛسح رمض ٟثزجبدي اٌّؼٍِٛبد ث ٓ١اٌذٚي ألغشاع ضش٠ج١خ ٟ٘ٚ ،رغزٙذف ثظٛسح
خبطخ ئٌغبء أ ٚرسد ُ١اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ِغ ِب ٠غززجغ رٌه ِٓ أضشاس ػٍ ٝااللزظبداد
ٚاٌذٚي اٌز ٟرذخً اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ف ٟأعبط اصد٘بس٘ب وّب ٘ ٛاٌسبي ف ٟع٠ٛغشا ٌٚجٕبْ«.
ٚاشبس اٌج١بْ اٌ ٝاْ االٔزغبة اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ٘ ٛأِش ال ِف ّش
ِٕٗ٠ٚ ،خضغ ٌّٛافمخ اٌّدٍظ إٌ١بث ٟاٌٍجٕبٔ.«ٟ
ٚاٚطذ اٌ١ٙئبد االلزظبد٠خ ثبػزّبدٖ ششط أْ ٠زشافك ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ِغ ِدّٛػخ ِٓ
اٌزذاث١ش اٌزشش٠ؼ١خ رزٕبٚي ِب ٠أر: ٟ
رٛع١غ لبػذح اٌّؼزجش ٓ٠ثسىُ اٌّم ٓ١ّ١ضش٠ج١ب ً فٌ ٟجٕبْ ٌزشًّ اٌؼذد األوجش ِٓ اٌّغزشثٓ١
اٌٍجٕبٔٚ ،ٓ١١رٌه رّىٕ١ب ً ٌٍّغزشث ِٓ ٓ١اإلفبدح ِٓ خٕغ١ز ُٙاٌٍجٕبٔ١خٚ ،خظٛطب ً ئرا الزشٔذ
ثششٚط اإللبِخ اٌّٛلزخ ،أ ٚئلبِخ ػبئٍخ اٌّغزشة ،أ ٚئٔشبء أػّبي أ ٚاعزثّبس فٌ ٟجٕبْ ،ز١ث
٠ى ْٛاٌٙذف األعبط ٌٍزشش٠غ زّب٠خ اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌّغزشثٚ ٓ١ػذَ رؼش٠ض ُٙفِ ٟغزشثبرُٙ
ٌألضشاس ٔز١دخ ٚخٛد ثشٚاد ٌ ُٙفٌ ٟجٕبْ أ ٚف ٟاٌخبسج وبٔذ ِسّ١خ ثفؼً اٌغش٠خ
اٌّظشف١خٚ .األِش اٌّغزدذ ٛ٘ ،أْ ئٌغبء اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ،ثفؼً ِؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٟ
ٌٍّؼٍِٛبد اٌضش٠ج١خ ،ع١ؼشّع ٘زٖ اٌثشٚاد اٌّٛخٛدح ف ٟاٌخبسج ٌزىٍ١فٙب ثبٌضشائتِٕٙ ،ب
 ِٓ 69لبْٔٛ
اٌضش٠جخ ػٍ ٝئ٠شاداد سؤٚط األِٛاي إٌّمٌٛخ إٌّظٛص ػٕٙب ف ٟاٌّبدح
ضش٠جخ اٌذخً اٌٍجٕبٔ ،ٟزز ٌٛٚ ٝوبٔذ ِسممخ ف ٟاٌخبسجِ ،ب ٠غزذػ ٟرؼذ٘ ً٠زٖ اٌّبدح
العزثٕبء اإل٠شاداد اٌخبسخ١خ ِٓ أزىبِٙب رشد١ؼب ً ٌٍّغزشة اٌٍجٕبٔ ٟػٍ ٝاخز١بس ٌجٕبْ وّشوض
ئلبِخ لبٔ١ٔٛخ ٌٗٚ ،خؼً ٌجٕبْ ٚخٙخ ِخزبسح ٌإللبِخ ٚاالعزثّبس ِٓ د ْٚػٛائك ضش٠ج١خ.
ئطذاس ٔظٛص رشش٠ؼ١خ ٌسّب٠خ ِظبٌر اٌّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف ٌجٕبْ ِٓ ٌجٕبِٔ ٓ١١م ٓ١ّ١أٚ
غ١ش ِم ٓ١ّ١أ ٚأخبٔت ،ثس١ث ٠زُ رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ِغ اٌذٚي اٌز٠ ٟؼمذ ِؼٙب ٌجٕبْ
ارفبلبد ثٕبئ١خ رضّٓ أِٓ ٚخظٛط١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌجٍذِ ،ٓ٠غ اشزشاط ئػطبء ًَِٙ
ٌٍّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف وً ِٓ اٌجٍذٌ ٓ٠زغ٠ٛخ أٚضبػ ُٙاٌضش٠ج١خ ،اػزجبساً ِٓ ربس٠خ ثذء
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.خ١ٌِبد اٌّبٍٛخت رجبدي اٌّؼِٛ ْب٠عش
خ٠ عبسٝخ رجم١خ اٌّظشف٠ْ اٌغشٛٔ ِٓ اٌّغٍُّ ثٗ أْ أزىبَ لب،َ اإلػزجبس ِب رم ّذٟاألخز ف
.بٍٙ١ ٌجٕبْ ثىً ِفبػٟي فٛاٌّفؼ

ٞاٌّغزمجً اإللزظبد
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إقتصاد
الهيئات االقتصادية توصي باصدار نصوص تشريعية
لحماية مصالح المودعين في مصارف لبنان
أوصت الهٌئات االقتصادٌة بإصدار نصوص تشرٌعٌة لحماٌة مصالح المودعٌن فً مصارف لبنان من
لبنانٌٌن مقٌمٌن أو غٌر مقٌمٌن أو أجانب ،حٌث ٌتم تبادل المعلومات المالٌة مع الدول التً ٌعقد معها لبنان
اتفاقات ثنائٌة تضمن أمن وخصوصٌة المعلومات المتبادلة بٌن البلدٌن.
عقدت الهٌئات اجتماعا ً برئاسة الوزٌر السابق عدنان القصار ،أثارت خالله معاهدة التبادل التلقائً للمعلومات
المالٌة ،وأصدرت على أثره البٌان اآلتًٌ :لعب اإلغتراب اللبنانً دوراً أساسٌا ً فً حٌاة لبنان االقتصادٌة
وازدهار قطاعه المصرفً الذي ٌش ّكل المموّ ل الرئٌسً للدولة اللبنانٌة والقطاع الخاص .ومن مصلحة لبنان
أن ٌبقى جاذبا ً لتحوٌالت المغتربٌن ومقراً آمنا ً لثرواتهم فً ظل التحدٌات العالمٌة ،وآخرها وجوب انتساب
لبنان الى معاهدة التبادل التلقائً للمعلومات المالٌة .وتقضً المعاهدة المذكورة بتبادل المعلومات بٌن الدول
ألغراض ضرٌبٌة ،وهً تستهدف بصورة خاصة إلغاء أو تحجٌم السرٌة المصرفٌة مع ما ٌستتبع ذلك من
أضرار على االقتصادات والدول التً تدخل السرٌة المصرفٌة فً أساس ازدهارها كما هو الحال فً سوٌسرا
ولبنان.
إن االنتساب الى معاهدة التبادل التلقائً للمعلومات المالٌة هو أمر ال مف ّر منه ،وٌخضع لموافقة المجلس
النٌابً اللبنانً .وتوصً الهٌئات االقتصادٌة باعتماده شرط أن ٌترافق فً الوقت نفسه مع مجموعة من
التدابٌر التشرٌعٌة تتناول ما ٌأتً:
ً
 -1توسٌع قاعدة المعتبرٌن بحكم المقٌمٌن ضرٌبٌا فً لبنان لتشمل العدد األكبر من المغتربٌن اللبنانٌٌن ،وذلك
تمكٌنا ً للمغتربٌن من اإلفادة من جنسٌتهم اللبنانٌة ،وخصوصا ً إذا اقترنت بشروط اإلقامة الموقتة ،أو إقامة
عائلة المغترب ،أو إنشاء أعمال أو استثمار فً لبنان ،حٌث ٌكون الهدف األساس للتشرٌع حماٌة اللبنانٌٌن
المغتربٌن وعدم تعرٌضهم فً مغترباتهم لألضرار نتٌجة وجود ثروات لهم فً لبنان أو فً الخارج كانت
محمٌة بفعل السرٌة المصرفٌة .واألمر المستجد ،هو أن إلغاء السرٌة المصرفٌة ،بفعل معاهدة التبادل التلقائً
للمعلومات الضرٌبٌة ،سٌعرّض هذه الثروات الموجودة فً الخارج لتكلٌفها بالضرائب ،منها الضرٌبة على
إٌرادات رؤوس األموال المنقولة المنصوص عنها فً المادة  69من قانون ضرٌبة الدخل اللبنانً ،حتى ولو
كانت محققة فً الخارج ،ما ٌستدعً تعدٌل هذه المادة الستثناء اإلٌرادات الخارجٌة من أحكامها تشجٌعا ً
للمغترب اللبنانً على اختٌار لبنان كمركز إقامة قانونٌة له ،وجعل لبنان وجهة مختارة لإلقامة واالستثمار من
دون عوائق ضرٌبٌة.
 -2توصً الهٌئات االقتصادٌة بإصدار نصوص تشرٌعٌة لحماٌة مصالح المودعٌن فً مصارف لبنان من
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لبنانٌٌن مقٌمٌن أو غٌر مقٌمٌن أو أجانب ،بحٌث ٌتم تبادل المعلومات المالٌة مع الدول التً ٌعقد معها لبنان
اتفاقات ثنائٌة تضمن أمن وخصوصٌة المعلومات المتبادلة بٌن البلدٌن ،مع اشتراط إعطاء م َهل للمودعٌن فً
مصارف كل من البلدٌن لتسوٌة أوضاعهم الضرٌبٌة ،اعتباراً من تارٌخ بدء سرٌان موجب تبادل المعلومات
المالٌة.
 -3مع األخذ فً اإلعتبار ما تقدّم ،من المسلّم به أن أحكام قانون السرٌة المصرفٌة تبقى سارٌة المفعول فً
لبنان بكل مفاعٌلها.
شقٌر
من جهته ،كشف رئٌس اتحاد الغرف االقتصادٌة رئٌس غرفة بٌروت وجبل لبنان محمد شقٌر عن اجتماع
الحق ستعقده الهٌئات الثالثاء المقبل الطالق خطة عملٌة ضاغطة على القوى السٌاسٌة المعنٌة.

مرة
906
قرأ هذا المقال
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«الهيئبث اإلقخصبديت» إلعخمبد الخببدل الخلقبئي للمعلىمبث المبليت شزط أن يخزافق مع حشزيعبث
لحمبيت مصبلح المىدعيه

أوذد »اٌ١ٙئبد اإللزظبد٠خ« أْ ِٓ ِظٍسخ ٌجٕبْ أْ ٠جم ٝخبرثبً ٌزس٠ٛالد اٌّغزشثِٚ ٓ١مشاً إِٓبً ٌثشٚار ُٙف ٟظً اٌزسذ٠بد اٌؼبٌّ١خٚ .أٚطذ
ثبإلٔزغبة اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ششط أْ ٠زشافك ِغ ِدّٛػخ ِٓ اٌزذاث١ش اٌزشش٠ؼ١خ (ٚ .)...شذد ػٍ ٝأٔٗ ِٓ اٌّغٍُ ثٗ
أْ أزىبَ لبٔ ْٛاٌغش٠خ اٌّظشف١خ رجم ٝعبس٠خ اٌّفؼٛي فٌ ٟجٕبْ ثىً ِفبػٍٙ١ب.

ػمذد اٌ١ٙئبد االلزظبد٠خ اخزّبػب ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبسٚ ،أطذسد ث١بٔب ً خبء ف» ٗ١أْ
االغزشاة اٌٍجٕبٍٔ٠ ٟؼت دٚساً أعبع١ب ً ف ٟز١بح ٌجٕبْ االلزظبد٠خ ٚئصد٘بس لطبػٗ اٌّظشف ٟاٌز٠ ٞشىً
اٌّّٛي اٌشئ١غٌٍ ٟذٌٚخ اٌٍجٕبٔ١خ ٌٍٚمطبع اٌخبصٚ .ئْ ِٓ ِظٍسخ ٌجٕبْ أْ ٠جم ٝخبرثب ً ٌزس٠ٛالد
اٌّغزشثِٚ ٓ١مشاً إِٓب ً ٌثشٚار ُٙف ٟظً اٌزسذ٠بد اٌؼبٌّ١خ ٚآخش٘ب ٚخٛة ئٔزغبة ٌجٕبْ اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي
اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خٚ .أٚضسذ أْ اٌّؼب٘ذح اٌّزوٛسح رمض ٟثزجبدي اٌّؼٍِٛبد ث ٓ١اٌذٚي ألغشاع
ضش٠ج١خ ٟ٘ٚ ،رغزٙذف ثظٛسح خبطخ ئٌغبء أ ٚرسد ُ١اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ِغ ِب ٠غززجؼٗ رٌه ِٓ أضشاس
ػٍ ٝااللزظبداد ٚاٌذٚي اٌز ٟرذخً اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ف ٟأعبط ئصد٘بس٘ب وّب ٘ ٛاٌسبي ف ٟع٠ٛغشا
ٌٚجٕبْ.

ٚاضبف اٌج١بْ »ئْ االٔزغبة اٌِ ٝؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ٘ ٛأِش ال ِفش ِٕٗٛ٘ٚ ،
٠خضغ ٌّٛافمخ اٌّدٍظ إٌ١بث ٟاٌٍجٕبٔٚ .«ٟأٚطذ اٌ١ٙئبد االلزظبد٠خ ثاػزّبدٖ ششط أْ ٠زشافك فٔ ٟفظ
اٌٛلذ ِغ ِدّٛػخ ِٓ اٌزذاث١ش اٌزشش٠ؼ١خ رزٕبٚي ِب : ٍٟ٠
 -1رٛع١غ لبػذح اٌّؼزجش ٓ٠ثسىُ اٌّم ٓ١ّ١ضش٠ج١ب ً فٌ ٟجٕبْ ٌزشًّ اٌؼذد األوجش ِٓ اٌّغزشث ٓ١اٌٍجٕبٔ،ٓ١١
ٚرٌه رّىٕ١ب ً ٌٍّغزشث ِٓ ٓ١االفبدح ِٓ خٕغ١ز ُٙاٌٍجٕبٔ١خ ،خظٛطب ً ئرا ئلزشٔذ ثششٚط االلبِخ اٌّٛلزخ ،أٚ
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ئلبِخ ػبئٍخ اٌّغزشة ،أ ٚئٔشبء أػّبي أ ٚئعزثّبس فٌ ٟجٕبْ ،ثس١ث ٠ى ْٛاٌٙذف األعبط ٌٍزشش٠غ زّب٠خ
اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌّغزشثٚ ٓ١ػذَ رؼش٠ض ُٙفِ ٟغزشثبرٌ ُٙألضشاس ٔز١دخ ٚخٛد ثشٚاد ٌ ُٙفٌ ٟجٕبْ أ ٚفٟ
اٌخبسج وبٔذ ِسّ١خ ثفؼً اٌغش٠خ اٌّظشف١خٚ .ئْ األِش اٌّغزدذ ٛ٘ٚ ،أْ ئٌغبء اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ،ثفؼً
ِؼب٘ذح اٌزجبدي اٌزٍمبئٌٍّ ٟؼٍِٛبد اٌضش٠ج١خ ،ع١ؼشع ٘زٖ اٌثشٚاد اٌّٛخٛدح ف ٟاٌخبسج ٌزىٍ١فٙب
ثبٌضشائتِٕٙ ،ب اٌضش٠جخ ػٍ ٝئ٠شاداد سؤٚط األِٛاي إٌّمٌٛخ إٌّظٛص ػٕٙب ف ٟاٌّبدح ِٓ 69
لبٔ ْٛضش٠جخ اٌذخً اٌٍجٕبٔ ،ٟزز ٌٛٚ ٝوبٔذ ِسممخ ف ٟاٌخبسجِ ،ب ٠غزذػ ٟرؼذ٘ ً٠زٖ اٌّبدح إلعزثٕبء
اإل٠شاداد اٌخبسخ١خ ِٓ أزىبِٙب رشد١ؼب ً ٌٍّغزشة اٌٍجٕبٔ ٟػٍ ٝئخز١بس ٌجٕبْ وّشوض ئلبِخ لبٔ١ٔٛخ ٌٗ،
ٚخؼً ٌجٕبْ ٚخٙخ ِخزبسح ٌإللبِخ ٚاالعزثّبس د ْٚػٛائك ضش٠ج١خ.
 -2رٛط ٟاٌٙئ١بد االلزظبد٠خ ثاطذاس ٔظٛص رشش٠ؼ١خ ٌسّب٠خ ِظبٌر اٌّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف ٌجٕبْ ِٓ
ٌجٕبِٔ ٓ١١م ٓ١ّ١أ ٚغ١ش ِم ٓ١ّ١أ ٚأخبٔت ،ثس١ث ٠زُ اٌزجبدي ٌٍّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ِغ اٌذٚي اٌز٠ ٟؼمذ ِؼٙب
ٌجٕبْ ئرفبلبد ثٕبئ١خ رضّٓ أِٓ ٚخظٛط١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌجٍذِ ،ٓ٠غ ئشزشاط ئػطبء ًِٙ
ٌٍّٛدػ ٓ١فِ ٟظبسف وً ِٓ اٌجٍذٌ ٓ٠زغ٠ٛخ أٚضبػ ُٙاٌضش٠ج١خ ،ئثزذاء ِٓ ربس٠خ ثذء عش٠بْ ِٛخت
رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ.
ِ -3غ األخز ثؼ ٓ١االػزجبس ِب رمذَ ِٓ ،اٌّغٍُ ثٗ أزىبَ لبٔ ْٛاٌغش٠خ اٌّظشف١خ رجم ٝعبس٠خ اٌّفؼٛي فٟ
ٌجٕبْ ثىً ِفبػٍٙ١ب.
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