الشمول المالي بقاعاً
رائـد شـرف الديـن  -النائب األول لحاكم مصرف لبنان
افتتاح فرع جمّال ترست بنك في سحمر
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أيتها السيدات ،أيها السادة ،أيها الحفل الكريم،
جّمل ترست بنك يف بلدة
تكمن أهمية لقائنا اليوم يف سببني رئيسيني :األول ،هو أن افتتاح فرع ا
سحمر العزيزة يساهم يف خدمة مفهوم اإلمناء املتوازن عىل الصعيد االجتّمعي-االقتصادي يف
منطقة حيوية من لبنان أال وهي البقاع .والسبب الثاين هو أن هذا االفتتاح يصب يف خانة تعزيز
الشمول املايل ،وهو املفهوم الذي يوليه مرصف لبنان أهمي ًة استثنائية من خالل إطالق
اسرتاتيجية متكاملة للشمول املايل عىل الصعيد الوطني.
يتبني لنا الحاح إيالء هذه املنطقة اهتّمماً استثنائياً ،وبشكلٍ
إذا نظرنا إىل واقع البقاع االقتصادي ،ا
خاص البقاع الغريب ،لردم الهوة االجتّمعية-االقتصادية املزمنة التي تعاين منها هذه املنطقة
ولالستفادة من الطاقات االقتصادية والبرشية الكامنة فيها .فمنطقة البقاع تختزن حوايل  ٪٣١من
إجّميل اللبنانيني القاطنني يف لبنان ،٣برغم الواقع القايس للهجرة االغرتابية والنزوح باتجاه
منطلق ألعدا ٍد هائلة من املغرتبني اللبنانيني نحو
املدن .وال يفوتنا أن البقاع الغريب تحديدا ً هو
ٌ
بالد االغرتاب ،خاص ًة يف أمريكا الالتينية ،مبا تشكاله هذه الظاهرة من إغناء وفرص وجسور تنموية
ينبغي البناء عليها .وقد بلغت قيمة الصادرات املصادق عىل منشئها يف غرفة زحلة والبقاع
حوايل  ٪٣١من إجّميل قيمة الصادرات اللبنانية ،منها  ٪٠١صادرات زراعية .فيّم س اجل دخول
السلع البقاعية إىل  ٠١دولة ٪٥٩ ،من هذه الصادرات يتوجه إىل الدول العربية ،تتصدرهم
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اململكة العربية السعودية وسوريا واألردن .2أما يف ما يخص واقع الحرب السورية وتداعياتها،
فالبقاع يتحمل الوزر األكرب من هذه اآلثار ،حيث يستضيف النسبة األعىل من النازحني السوريني
يف لبنان ( ،١)٪١٠مّم رفع الكثافة السكانية من  ١٠١شخص/كم 2إىل  ،4٩2١مبا يشكاله هذا من
منصات إعادة إعّمر سوريا –
واقعٍ له أعباؤه كّم وفوائده .كّم أن البقاع مرشا ح ألن يكون من أبرز ا
ما بعد الحرب إذا ما أحسن االستفادة من هذه الفرصة االقتصادية والتحضري لها.
إن واقع البقاع املايل ميثال تحدياً لقضية الشمول املايل يف لبنان ،كّم يوفار مجاالً خصباً للفرص
التمويلية واالستثّمرية يف مختلف القطاعات اإلنتاجية :الزراعية منها والصناعية واإلعّمرية .لقد
سجلت ودائع املصارف اللبنانية ارتفاعاً بلغ حوايل  ٪4لغاية ترشين األول  ،2١٣٢لتصل إىل ما
يفوق  ٣٢٢مليار دوالر .من هنا ،تشكال املوارد املالية للمصارف اللبنانية أحد أهم العنارص
االسرتاتيجية التي تلعب دورا ً محورياً يف جرس الهوة التنموية يف البقاع ،كّم يف غريه من
املناطق ،ويف تقليص فجوات اإلقصاء املايل .كّم يبلغ مع ادل فروع املصارف لكل مئة ألف
شخص يف لبنان  ،٩24مقارن ًة ب  ٣2٢٩عامليا ً .٠ويع اول عىل القطاع املرصيف يف تعميم الوصول
للخدمات املالية للمستهلكني وامل ادخرين واملستثمرين اللبنانيني ،وزيادة مساهمته الفعالة يف
متويل املشاريع اإلنتاجية ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ورواد األعّمل .يف نظر ٍة
رسيع ٍة عىل الواقع املرصيف يف البقاع ،يتاضح لنا أن سبعة باملئة من إجّميل فروع املصارف
تتموضع يف البقاع ،والتي تحتوي عىل خمسة باملئة من إجّميل اإليداعات التي تعود إىل تسعة
باملئة من إجّميل عدد املودعني .أما عىل صعيد التسليفات ،فتبلغ حصة البقاع ثالثة باملئة من
إجّميل التسليفات يف لبنان والتي تعود إىل مثانية باملئة من إجّميل عدد املقرتضني .كذلك
يحوي البقاع سبعة باملئة من إجّميل آالت الرصاف اآليل يف لبنان.٠
إن ما تشهده الساحة املالية العاملية من تطورات أعقبت األزمة املالية وتداعياتها ،وتزامنت مع
استفحال مظاهر الثورة الصناعية الرابعة ،وترافقت مع تعاظم الفجوات االجتّمعية-االقتصادية،
تربز الحاجة أكرث من أي و ٍ
رؤى اقتصادي ٍة ومالية فيها من االبتكار ما يجعلها
قت مىض إىل تبناي ً
قادر ًة عىل تحقيق الفعالية وضّمن االستدامة يف مواجهة هذه التحديات .وتأيت قضية الشمول
املايل التي يتبناها مرصف لبنان يف رأس قامئة أولوياته حيث يدعو إىل تسخري االبتكار وتخصيص
رأس املال ٢يف سبيل تحقيق أكرب قد ٍر من املساواة والعدالة االجتّمعية املستدامة وتلبية
حاجات قوى السوق إضافة إىل األهداف الربحية واآلنية .٥كذلك فإن االبتكار يف مواجهة اإلقصاء
املايل يتطلاب التطرق إىل اإلقصاء االجتّمعي ،نظرا ً للرتابط الوثيق بني العاملني ،مثل قضايا
الحد من فجوات الدخل ،ومحو األمية ،وتحسني البنى التحتية املادية واالتصاالتية.٣١
إن هدفنا ،يف مرصف لبنان ،يبقى ترجمة تط اور ومالءة القطاع املرصيف منوا ً يف االقتصاد
الحقيقي وتنمي ًة للموارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية واألوضاع االجتّمعية-االقتصادية .يف
الواقع ،يعود الفضل يف تأمني منو واستقرار القطاعني املرصيف واملايل يف لبنان ويف تعزيز
الشمول االقتصادي إىل األساس التنظيمي والبنيوي الذي ك ارسه املرصف املركزي ،ويواظب عىل
تطويره وتحصينه ،باإلضافة إىل متانة املؤسسات املرصفية واملالية اللبنانية ومهن ايتها العالية .أما
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العناوين األساسية التي تتمحور حولها مبادرات الشمول املايل يف مرصف لبنان منذ إعالن
اسرتاتيجيته للشمول املايل يف العام  2١٣٠فتشمل التكنولوجيا املالية ) ،)FinTechوالتثقيف
املايل ،وحّمية املستهلك املايل ،وتوفري قاعدة للمعلومات والبيانات ،والتنظيم املايل.
ختاماً ،كنا قد آلينا عىل أنفسنا يف مرصف لبنان مبواكبة مبادرات املصارف يف افتتاح فروع لها
خارج املدن الكربى .وها نحن نرتجم التزامنا بحضورنا اليوم يف هذا املحفل املميز .إننا إذ نثني
جّمل ترست بنك ومبادراته الرؤيوية يف تعزيز الشمول املايل ،ندعو املصارف
عىل جهود ا
اللبنانية كافة لرتكيز جهودها باتجاه إنشاء املزيد من الفروع يف املناطق النائية من وطننا خدم ًة
لقضية اإلمناء املتوازن والشمول املايل .فليكن لقاؤنا البقاعي اليوم خطو ًة إضافية عىل درب
األلف ميل باتجاه واقعٍ مايل أكرث شمولي ًة ورفاهية.
وشكرا ً.
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