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 نيةعامة في خمسيولة ج
  نمصرف لبنا 

 
 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن

 
 مجلة األفكارمقابلة 

 لبنان - بيروت | 8102آب  82
 

سنة مرت عىل تأسيي  مرصيف لبنيانك ف ييخ تلني  لنيا ملايل  الياد االنري   ا  ير   01 -1

 االيجايب عىل الالية العامة، اما هو التطويل األبرز الذ  شه   خالل هذ  السنوات؟

 

من  دورا محوريا يف تفعيل القطاع املرصيف واملايل اللبناين ،ومنذ تأسيسه ،لعب مرصف لبنان

كام والقوانني التي سااهم يف  ،خالل التعاميم التي اصدرها والتي نظم مبوجبها عمل املصارف

ملياار دورر  1١۰تجاوزت اصوله الا "من نواة اىل قطاع"العمل املرصيف  وانتقل بنتيجتهاعدادها، 

 . ٢۰1١يف حزيران 

 

قطاعاا مرصافيا ساليام  فبالرغم من الصعوبات التي مرت عليه، اساتطاع مرصاف لبناان ين يبناي

مان خاالل الادور املعطا  لاه مبوجاب قاانون  ينظم كل العمليات املرصفية وذلك وناجحا وين

النقد والتسليف، ما سمح له بالتحرك عندما تكون املؤسسات ارخرى تواجه الصعوبات. يف هذا 

القطااع املرصايف واعاادة ال قاة باالل ة  إلصاال ارطار، قام مرصف لبناان بورةاة عمال كبا ة 

 اللبنانية. 
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التاي تتمتاب بهاا يف ارساواق ولقاد يصابح  عملاة  واليوم، نشهد عىل متانة هذه اللا ة وال قاة

 تسليف يساسية. 

يف بعض ارحيان، وجد مرصف لبنان نفسه مضطرا اىل املسااهمة يف وويال الدولاة مان دون  

ين يخلق تضخام والقيام بأعامل لها طابب تجاري كرشاء رشكة ط ان الرشق اروسط عاىل سابيل 

لتساليف مان خاالل القارود املدعوماة، وعمال عاىل امل ال. وكذلك قام مبباادرات يف قطااع ا

تفعيل ارقتصاد يف بلد كان تصنيفه منخفضا. كذلك عمد مرصف لبناان اىل اتخااذ مباادرات يف 

 القطاع املرصيف من خالل عمليات الدمج التي و  لتدعيم القطاع. 

اناه  يهمهااهنالك عدة محطات بارزة مارت عاىل مرصاف لبناان خاالل هاذه السانوات الطويلاة 

استطاع تأمني ارستقرار النقادي وانشااء مؤسساات تحماي مادخرات اللبناانيني وتنماي ارقتصااد 

 الوطني وتجعل القطاع العام مرتاحا يف التمويل بشكل تنخفض يف ظله الفوائد عىل السندات. 

 

الرسية الرصفية هي ميزة لبنان األساسية ماليا االتيي   تعي  تعتمي ها    ملالية اخير   -4

يرساك فام ا رها عىل حركة نرل األموال ااالستثاميل من جهية اتبيييا األميوال مين حتى سو

 جهة  خر ، ااال تزال رضايلة للبنان؟ 

 

ىل الغاااء الةااية إخااالل اوعااوام املا ااية، باارز نهااج جديااد لاادى دول العااا  املااؤ رة  ياال 

سويةاا، ا اطرت للر اوىل اىل  ،املرصفية يف الدول التي ر تزال تحافظ عليها. فآخر املعاقال

 الضغوط اوم كية تح  ستار التهرب الرضيبي. 

 

يجابيا يف استقطاب الرساميل وتطوير إ دورا  ،رارهاإق منذ ،اما يف لبنان، لعب  الّةية املرصفية

يحد العناا  الا الا اوساساية اإ اافة إىل  القطاع املرصيف. بالفعل، تشّكل الةية املرصفية

للمتعاملني يف الساوق اللبنانياة. وهاي  اندفاعةيف بناء  مرصف لبنان والذهب( حاكميةال قة يف 

يعمل  من الصالحيات  ساسية يف العمل املرصيف اللبناين واملرصف املركزيي زال  وركيزة  ما

كام ساهم مرصف لبنان بتعدي مرحلة الضغوط عىل إلغاء الةاية  املعطاة له بالقانون النقدي.

باملساااهمة الفّعالااة بااققرار قااانون مكافحااة تبياايض اومااوال وإنشاااء هي ااة التحقيااق املرصاافية 

 الخاصة.

 

لبنان بات لديه قوانني تساعده للتعاون ماب التحقيقاات ذات املصاادر الخارجياة وهاي ر اليوم 

تصطدم بالةية املرصفية. وهذا ارمر وا ح، وهي اة التحقياق الخاصاة تنرشا كال سانة كتيباا 

لحسابات التي رفع  عنها الةية املرصفية. تبق  هناك قوانني مطلوبة للتعاون يف يظهر عدد ا

التحقيقات املرتبطة بتبادل املعلومات الرضيبية ماب الخاارو ولكان  امن  اوابط، ا اافة اىل 

قانون للترصيح عن ارموال النقدية عرب الحادود وهاذا القاانون ر  ناب نقال ارماوال بال فقاط 

 الترصيح عنها. 
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واذا قام لبنان بتطبيق هذه الخطوات فلن يكاون هنااك  اغوط ون الهادف الاذي تبحا  عناه 

ارقتصادات املتطورة هو مكافحة التهارب مان الرضاائب ولايا محارباة الةاية املرصافية يف 

لبنان. لكن هذه املجموعة ر تسمح للةية املرصفية ين ونعها من التحقيق يف عمليات التهرب 

 من الرضائب. 

 

انطالقا من ذلك كيخ تنظر اىل الت خل األمرييك يف حركة الصايلف اللبنانية بحجة م افحية  -3

االيلهاب اتبييا األموال مثل قانون "فات ا"، اآخرها محاكمة البنك العريب بتهمة مسياع ة 

حركة "حامس" ااال يعترب ذليك ابتيزازا ااايحا االيا  ن مرصيف لبنيان شي مل الرقابية عيىل 

 ؟ 14١ألموال تجنبا للغرامة األمريكية من خالل التعميم الصايلف احركة ا

 

إجراء عااملي يطاال ماواطني الورياات املتحادة وحادهم، وهاو موجاه اىل جمياب دول فاتكا، ال

ان املصارف مساتعدة لتطبياق هاذا القاانون وقاد و اب مرصاف  العا  وليا اىل لبنان فقط.

لبنان اآللياة الواجاب اتباعهاا باالتوافق ماب املصاارف اللبنانياة. ويف الحاارت التاي يكاون فيهاا 

اصطدام بني تطبيق قانون فاتكا ارم يك والةية املرصفية املعتمدة  من القطاع املرصايف 

تسااهيال لتعاماال  الخا ااعة للقااوانني اللبنانيااة لخاصااةاللبناااين، يكااون الاادور الفاصاال للهي ااة ا

 املصارف مب السلطات الرضيبية ارم كية. 

 

التعااميم واتخاذنا  لبناان يما فايام يتعلاق بالعقوباات املالياة وارقتصاادية فقاد يصادر مرصاف

 التداب  التي تشدد عىل عدم مخالفة اعامل يف لبنان لقوانني املصارف املراسلة يف دولهاا، ماا

ويبق  من اولويات املركزي العمل عىل ان ر يشكل  يحول دون تعريضها اىل مشكالت يف دولها.

 افيا لتعطيل عمل املصارف اللبنانية ماب املصاارف إ اي من القوانني ارم كية والدولية عنرصا 

 املراسلة. 

 

ترشايعات التاي كل املصارف اللبنانية ملتزمة التعاميم الصادرة عان املركازي وكال القاوانني وال

فان لبنان صادق يف عالقاته الخارجية من حي  احرتام القوانني العاملية. كاام ان تحمي القطاع. 

 لإلدارةفقط بل  وارمت ال للمخاطر  مصارفنا تدار مبهنية ومسؤولية، وهي قد ةكل  لجانا ليس

 .الحكيمة ايضا

 

مليايل ملااليل  30بالعمالت األجنبية اىل ما رس الت فرات الالية عىل لبنان حتى اصل االحتياط  -2

 ؟ 4۰13عام 
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اىل تعزيز ال قة بالقطاع املرصيف اللبناين وبناء  من الزمن عمد مرصف لبنان منذ اكرث من عقدين

ن التدفقات املالياة الاذي يساتقطبها لبناان فريدة ويطبق املعاي  الدولية. إ  قطاع يتمتب مبيزات

الرئيساية تاأأ يساساان مان املغرتباني اللبناانيني والقا اة  مصاادرهاهي نتيجة هذه السياساة، و 

 حسب احصاءاتنا منذ استقالل لبنان.ب

 

من الناتج املحيل سنويا، تشكل  %٣۰اىل  ٢۰ن التحويالت املالية اىل لبنان التي توازي فقبالفعل، 

دليال وا حا عىل سالمة هذا القطاع و قة املغرتبني به. وهذه التدفقات تساد فجاوة ناتجاة مان 

امليزان التجاري وتجعل ميزان املدفوعات يف حال جيدة، كام انها تؤمن جزءا مهام من العمالت 

ملياارات دورر يف العاام  ٢،١اارجنبية املوجودة يف لبنان. وهي بحسب البنك الدويل قدرت با

٢۰1٢ . 

 

بفعيل نجيام مرصيف لبنيان يف  4۰۰٨  يتأ ر لبنان باألزمة الالية العالية ب ءاً من العام  -0

استرطاب الرساميل اخفا مع ل الفائ ة كام قيلك فهل هذا هو السبب  م كاني  هنيا  

 إجراءات  خر  حم  الواقع الاد؟

 

  تاؤ ر عاىل لبناان، وذلاك بفضال النماوذو  ٢۰۰٨ان اوزمة املالية التي عصاف  بالعاا  سانة 

والذي نجاح يف اساتقطاب  1٩٩٣املرصيف املحافظ الذي اعتمده مرصف لبنان وطوره منذ عام 

الرساميل ويف خفض معدرت الفائدة. ومنذ ذلك الحني، استطاع مرصف لبناان املحافظاة عاىل 

م الصعوبات التي برزت مب نشوب  ورات الربيب العار  وبداياة الحارب يف هذه املعدرت رغ

 سوريا. 

 

اعترب مرصف لبناان ين املحافظاة عاىل ال قاة تفارتد  باات ساعر  ف اللا ة مقابال بالفعل، 

الدورر، علام ين هذا القرار، وإن كان مكلفا يحيانا، سمح بصون ارستقرار وتعزيز ال قاة بالقطااع 

وتأمني املناىل املؤاأ لالست امر وارستهالك ويعاد الل ة كعملة  تسليف مام سااهم  بنماو املايل 

التسليف وارقتصاد. إن املركزي باق عىل هذا الهدف ويعمل دا ا لتأمني اإلمكانيات يف تحقياق 

 ذلك.

 

 كام ين هذا النموذو املحافظ يرتكز عاىل رساملة جيادة ويطلاب مان املصاارف التقيّاد مبعااي 

. عاالوة عاىل ذلاك، %1٢. وبالتايل، تخط  نسابة املاالءة الاا ٣املالءة التي تفر ها اتفاقية بازل 

ماام ، %٣۰عاما، تكاوين سايولة ر تقال عان  1١فرد مرصف لبنان عىل كل مرصف، منذ يكرث من 

يخفض مستوى ارستدانة إىل عرشة ي عاف بالنسبة إىل اوماوال الخاصاة للمرصاف. كاام ةادد 

املصارف التجارياة عان مصاارف اوعاامل، باعتباار ينهاا تقاوم باأدوار مختلفاة واماا  عىل فصل

وتفاديااا لتوظيااف ساايولة املصااارف التجاريااة يف اساات امرات طويلااة املاادى غاا  سااائلة يو يف 
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املضاربة. وقد نظّم املشتقات املالية واملنتجات املركبة والقارود للقطااع العقااري واودوات 

يف مؤسساة  القطااع مخااطر تركيازمرصف لبنان لقطاع مرصيف ر يكاون فياه كام خطط املالية. 

واحدة يو يف مؤسستني يو  الا، عىل غرار ماا حصال يف بلادان يخارى. لاذلك مناب الادمج باني 

 اروىل كام ترافق  هذه السياسة مب رفض افالس اي مرصف. 11املصارف الا

 

ان قد يعط  مثاره. وخ  دليل عىل ذلاك ان النموذو املرصيف املحافظ الذي اعتمده مرصف لبن

ميزانية املرصف املركزي واملصارف اللبنانية عموما. فنال هذا النموذو ال قاة التاي تعتارب ركيازة 

، وهي وليدة الجهود التي يبذلها املركزي باساتمرار عاىل مساتوى القياادة واملصاداقية ارستقرار

 والشفافية والرتقّب وصنب القرار.

 

السين ات بهيهاملات إيي اا بيالعمالت األجنبيية اعني   استب اليعتم  مرصف لبنان سياسة  -١

إي اا بسن ات خزينة لا يعرف بي "سيواب"ك  بههاملاتاقرايلها يف مجل  النواب يستب لها 

 فهل هي السياسة األفضل حالياً  م هنا  ب ائل  خر  عن  الحاجة؟

 

جدواها عاىل مار السانني وهاي تهادف اىل تعزياز  ان السياسة التي اعتمدها مرصف لبنان ي بت 

ال قة بالعملة اللبنانية وتوف  السيولة املال ة واملحافظاة عاىل اساتقرار الفوائاد وتاأمني ماالءة 

الدولة يف كل املحطات. واملرصف يتعامل مب كل محطة مان املحطاات التاي وار عاىل لبناان 

ن اساتمرار املحافظاة عاىل اساتقرار اللا ة حسب مقتضياتها ولديه من الهندسات املالية ما يؤم

 عمليات السواب ليس  سوى واحدة من هذه الهندسات.  اللبنانية.

لذلك،  تدّخل البنك املركزي يف بعض املحطات لضبط السيولة التي دخل  بكميات مهمة ويف 

وق  قص  من خالل إصدار ةهادات إيداع وهي ببساطة عىل ةكل ودائاب،  للحاد مان مخااطر 

 تضخم واملضاربة وزعزعة الفوائد ويسواق التسليف الناجمة عنها. ال

 إعادة تقوية العملة اوجنبية التي كان قد تدخل فيها للدفاع عن اللا ة كام استطاع مرصف لبنان

مان الخاارو آلجاال  كبا ةمن خالل إصدار ةهادات اياداع بالادورر، وبالتاايل اساتقطاب ودائاب 

متوسطة وطويلة. وريى مرصف لبنان ينه من اوفضل إصدار ةهادات إيداع بالدورر لا  تسامح 

 له بتمويل الدولة بدون خفض احتياطاته من العمالت الصعبة. 

 

تسهيل التمويل للقطاع العام، حرصاا مناه لادعم  وقد طر  مرصف لبنان عملية السواب بهدف

إّن هاذه  جاة، وارتفااع محفظتاه يف الساندات دليال واقعاي عاىل ذلاك.الحا ماالءة الدولاة عناد

املقاربة  لتمويل الدولة  تخفض من املخاطر وتطمنئ اوسواق بأن لبنان لن يتخلاف عان تساديد 

 ديونه و تعزز ال قة التي ينعم بها. 
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 ملييايل االعجيز يف 7711ملييايل ملااليل االعجيز تنطيى اليي ١0ل ين العام اللبناين اصل إىل ا -7

ك فيام هيي % 4،4مليايلات انسبة النميو اقفي  عني  حي امل اليي 2اليزان التجايل  يصل إىل 

 السياسة الطلوبة حالياً من اجهة نظركم لواجهة هذا الواقع؟

حجم الدين العام ليا مشكلة بحد ذاته اذ لطاملا استطعنا استقطاب رسااميل بكمياات كبا ة. 

تحتاو الدولة اليوم اىل تخفيض العجز نسبة اىل الناتج املحيل. يجب العمل عاىل تحفياز النماو 

نتمن  ين تكون عىل ريس يولويات الدولاة اقارار بنسب اكرب من نسبة منو العجز او الدين العام. 

لبنياة وتطوير ا ٢۰۰١وتنفيذ اصالحات ةاملة وواسعة ومنها اقرار املوازنة التي   تقر منذ العام 

التحتية التي لها انعكاسات آنية عىل ارقتصاد وتفعيل عملية استخراو الغاز وان لن تظهر النتائج 

املادية مبارشة نظرا اىل ما يضفي هذا امللف مان امال وتطلعاات ايجابياة تبناي عليهاا ارساواق. 

يّن هذه العائادات  هي يف البنية التحتيّة يف لبنان. كامورمبا ارست امرات ارجدى لعائدات الغاز 

قد تساهم يف تخفيض مديونيّة الدولة وتفعيل ارقتصااد اللبنااين. لكان تبقا  ارصاالحات يماران 

يساسيّان وحيويّان من ةأنها ين تُسهم يف إيجاد بنية مؤاتية لخلق فرص العمل والحد مان التضاّخم 

مختلاف اوطيااف  ومن العجز. لكّن هذه ارصالحات لان تُعطاي مثارهاا دون وفااق سايا  باني

 .اللبنانيّة

 

ر  لك مرصف لبنان دورا يف تلك املعطيات، بل هي من مساؤوليات الحكوماة، ولكنناا نشاّجب 

يف هذا ارطار، كون نسبة النمو تتأ ر بتداعيات عادم ارساتقرار يف املنطقاة نحو هذا التوّجه. و 

لطلاب الاداخيل وذلاك عان والعبء الكب  الذي يتحمله لبنان، عمد مرصف لبناان اىل تحرياك ا

. لاذلك ٢۰1٣طريق التحفيزات التي ساهم  بتحقيق نسبة مهمة من النمو ارقتصاادي يف العاام 

اعاد مرصف لبناان تجدياد هاذه املباادرة هاذه السانة ولاو مبقادار يقال، تيقناا ين اوحاوال يف 

لساياق نفساه، املنطقة ر تزال غ  مستقرة ويجب العمل عىل تحف  ارستهالك الاداخيل. ويف ا

تعميام يهدف اىل اطالق قطاع عجز عان ايجااد ماوارد الرساملة  ٢۰1٣اصدر مرصف لبنان يف آب 

الالزمة، وهو قطاع اقتصاد املعرفة الذي نعول عليه لتوف  فرص العمل وينعكا مردوده عاىل 

ورر ملياون د ١۰۰ ما يفوق الااارقتصاد الوطني ككل. لقد و ب مرصف لبنان بترصف هذا القطاع 

من خالل منح املصارف تسليفات دون فائدة مقابل املساهامت التي تقوم بها يف الرشكات التي 

 تعن  باقتصاد املعرفة وذلك  من عدة رشوط. 

 

املعرفاة مو اوع يساا  وقطااع يساا  للمساتقبل، وياوفر لبلادنا قادرة تنافساية  اقتصادإن 

ر سيام يف نسب الدين عىل الناتج املحيل يو باالعجز  ،تساعدنا للتغلب عىل كل اورقام السلبية

  يف القطاع العام.

 

كيخ تلن  لنا ت اعيات  ح اث النطرية عيىل الوايع الياد اللبنياين اميا هيي خسيائر  -٨

 الصايلف اللبنانية تح ي اً يف العراق اسويليا؟
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وكان لهاذه لبنان.  انعكس  سلبا عىل ،ارحداا الجارية يف املنطقة، رسيام يف سوريا واملحيط

عىل املالية العامة وعىل ارقتصااد اللبنااين وذلاك نتيجاة التادفق الغا   ان مبارش  تأ  ان التداعيات 

 مسبوق لالج ني من سوريا وتجميد الحركة السياحية كام حركة الرتانزي  عىل املعابر الربية. 

 

. ورغم هذا ٢۰1٣-٢۰11يف  %٢ إىل ٢۰1۰-٢۰۰١يف  %٨بالفعل، تراجع  معدرت النمو يف لبنان من 

الواقب، سجل لبنان منوا إيجابيا، عىل عكا العديد من البلدان العربية وباوخص البلدان الغا  

 نفطية. 

واجه العمل املرصيف ظروفا صعبة نظرا اىل ما يحصل يف العا  العار  وحاول البحار ايضا، 

 مليون دورر خالل اوزمة. ١۰۰يا بااملصارف اللبنانية العاملة يف سوراملتوسط وقدرت خسائر 

لكن املصارف املعنية قد خفض  انكشافها عىل ارقتصاد السوري بشكل ملحوظ. ور نتوقاب ين 

يكون هناك ي ر سلبي عىل املصارف من جراء الو ب يف املنطقة رسيام عاىل القادرة ارئتامنياة 

 التي  لكها هذا القطاع. 

 

اوزمات، ر سيام يف ساوريا ومرصا والعاراق، وهاي  انية تجاوزت كننا القول ان املصارف اللبن

نفسها التاي عرفتهاا قبال هاذه اوزماات، وكّونا  ارحتياطاات العاماة  تعمل حاليان بوت ة ارنتاو

 ر تتأ ر مبزيد من التأزم يف الدول املتواجدة فيها.  املطلوبة يك

 

السياسات املطبقة، والعمل املشارتك ان القطاع املرصيف اللبناين سليم وسيبق  كذلك بفضل 

  .واملصارف اللبنانية بني املرصف املركزي

 

ما العربات الجوهرية التي تعيق تحريق النتائج الالية األفضل اهل األمر يرتبط بالروانني  -9

 لتوفري البيئة االستثاميلية الؤاتية  م ماذا؟

 

حار املتوساط دقيقاة ور تشاّجب عاىل إن اوو اع التي وّر بها معظام الادول العربياة ودول الب

تنعكا بشكل مبارش عىل ترّصاف املسات مر واملساتهلك  حي ارست امر. لبنان يتأ ر بهذا املناىل 

 .ارجتامعيولها ارتدادات عىل الو ب السيا  واومني وعىل ارستقرار 

 

الخاص. وقد  ر ةك ين ارقتصاد اللبناين يواجه تحديات ةت  من يهمها تخفيض مديونية القطاع

من الناتج املحيل ورمبا ما يتعّداه. فاقن املديونياة يف  %1۰۰بلغ  مديونية هذا القطاع ما يساوي 

وبالتايل النمو، وتشّكل عب ان عىل العائلة ر سياّم يف ما يتعلّق  ،القطاع الخاص قد تعيق ارست امر

مان مادخول العائلاة. يف هاذا ارطاار،  %١۰بالقرود ارستهالكية التي يصبح  تشّكل ما يقارب 

نهدف إىل إيجاد يسواق ساائلة لتسانيد القارود ارساتهالكية ونادعو الحكوماة إىل املباادرة إىل 

تخصيص بورصة ب وت لتكاون هاذه املباادرة بداياة انطالقاة جديادة لعملياة تشاجيب القطااع 



 

 4112 آب | لبنان مرصف خمسينية يف عامة جولة  11 / ٨

 

إىل تسانيد القارود الخاص عىل تحويل الرشكات الخاصة إىل رشكات يسااهم فيهاا الجمهاور و 

 ارستهالكية تح  رقابة هي ة اوسواق املالية تفاديان للمفاعيل السلبية.

 

ان السوق تنتظر من الحكومة الحالية او اآلتية معالجة عادد مان العوائاق التاي ا افة اىل ذلك، 

تؤ ر سلبا عىل البي ة ارست امرية، ومن يبرزها معالجة البنية التحتية التاي تسابب عجازا كبا ا يف 

الخزينة وتفوت عىل لبنان قدرته التنافسية، رسايام ملاف الكهربااء والب وقراطياة اردارياة غا  

 ة، الفساد وعدم ارستقرار اومني والسيا  املحيل، وغ ها. الفعال

ينه سيستمر موجودان يف اوسواق مؤّمناان السايولة بكال العماالت ومؤّمناان  يؤكدمرصف لبنان لكن 

   مالءة الدولة يف هذه الظروف الدقيقة التي  ر بها البلد.

 

ا إىل لبنيان عيىل الوايع كم كان حجم تأ ري قرايل بعا ملال النليج تعلييق سيفر يلعاياهي -11

 الاد اتأ رياته االستثاميلية؟

 

بتحذير رعاياها مان القادوم  مجلا التعاون الخليجيدول  بعض ر ةك ان القرار الذي اتخذته

قطااع الساياحة وارسات امرات  خاصاة ،اىل لبنان كان له تداعيات سالبية عاىل ارقتصااد الاوطني

وبالتايل الحركة ارستهالكية والعقارية. بالفعل تجنب السيا  الخليجيني السفر اىل لبنان ي ر سلبا 

السياحة العربية، ومن  منها عىل ارقتصاد اللبناين، اذ ان لبنان يتكل بجزء كب  من حركته عىل 

 دول الخليج الشقيقة.

ام  لهم بالعودة اىل لبنان فال ةك ان هكاذا قارار، اذا ماا تبعاه لكن اليوم مب الحدي  عن الس

استقرارا سياسيا وامنيا يف البلاد، ساتظهر نتائجاه بتطاور ايجاا  للكتلاة النقدياة ومسااهمة يف 

 تحريك العجلة ارقتصادية رسيام اعادة تحريك التسليفات للقطاعات املعنية ومنها السياحة.  

 

ااتب إذا اقرت كام تري  هيئة التنسييق النرابيية تيؤ ر سيلباً عيىل يرال إن سلسلة الرتب االر  -11

 االالية العامةك فام هو الحل األمثل من اجهة نظركم لها؟ االقتصامليةال ايلة 

 

ما زال مرصف لبنان عىل موقفه الاذي عارب عناه مناذ يكارث مان عاام ونصاف العاام يف مجلاا 

مستوى املعيشة يف لبنان وتحسني ماداخيل عىل رفب  ،كمرصف مركزينحن حريصون، الوزراء. 

املرصاف املركازي عان تخوفاه مان ين  اللبنانيني والعاملني يف القطاع العام. ولكان سابق وعارب

 دون إيجاد مصادر وويل جّدية وإجراء اإلصالحات املطلوبة يؤدي اقرار سلسلة الرتب والرواتب

 الاذي بادوره ياؤدي اىل ارتفااع الفوائاد اىل تداعيات اقتصادية ومالية سلبية، كرفب العجز املايل

مرصف لبنان عىل الحكومة حلاور ر تزعازع ارساتقرار وادخال البالد يف ركود اقتصادي. فاقرت  

ر تقادم  فرد رضائب ا افية يف ظّل اروقات ارقتصاادية املستعصايةارقتصادي، وحذر ين 

يى املركزي ين الحل الاواقعي اونساب وبالتايل ر قدرة لبنان التنافسية. الدعم الالزم بل تضعف 
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ونا  ين ترتافاق زياادة عىل خمسة اعوام، عىل ين تصحح ارجور سانويا، و هو تقسيط السلسلة 

، ومب ارتفااع اإلنتاجياة تجنباان للمفاعيال التضاخمية. التي تخلق وفرا ماليا اوجور مب اإلصالحات

 ار املناسب يف ةأنه. امللف اليوم يف عهدة مجلا النواب الذي سيتخذ حتام القر 

   يؤ ر اجومل مليون انصخ مليون الجئ سويل  مالياً، خاصة عن  الح يث عن ت ب   -14

 ؟% 41مليايلات ملااليل اإيلتفاا البطالة عن  اللبنانيني إىل  0مبلغ  االقتصامل
 

ان صندوق النقد الدويل قدر عدد الالج ني اىل لبنان بربب السكان، وتحدا عن ي ر هذا النازو  

عىل املالية العامة والبطالاة والنماو ارقتصاادي ولفا  اىل رضورة زياادة املسااعدات مان قبال 

 املجتمب الدويل نظرا للتبعات الهائلة عىل ارقتصاد اللبناين. 

 الذين يستضيفهم لبنان يشكلون عب ا كب ا عاىل ارقتصااد كلفتاه بالفعل، ان الالج ني السوريني

املبارشة عىل الدولة اللبنانية ملياار دورر، وغا  املباارشة  ال اة ملياارات ونصاف ملياار بسابب 

 .٢۰1٣الرتاجب يف ارستهالك وارست امر وذلك لغاية ييار

جتامعاي. فهاذا النازو  الغا  هذا امللف يشكل عب اا عاىل لبناان واقتصااده وعاىل ارساتقرار ار 

مسبوق يف تاريخ لبنان نتج عنه ترديا ا افيا يف البن  التحتية وتراجعا حادا يف الحركة السياحية 

والتجارية وارست امرية وخلف مضاعفات مقلقة عىل املالية العامة ماام سايزيد حاتام العجاز يف 

 البطالة يف بلد يعاين يساسا من هذه املوازنة ويؤ ر سلبا عىل النمو ارقتصادي ويؤدي اىل تفيش

 اآلفة.  
 

معالجة هذا امللف ليس  من صالحيات مرصف لبنان؛ ار ين نجا  لبنان حت  اآلن بالتعامل ماب 

هذا العابء يادل عاىل مادى صاالبة ارقتصااد اللبنااين. هاذا البلاد الصاغ  صااحب ارقتصااد 

من هم حولنا يف حود املتوساط او  وكن من تجنب ازمات وقب فيها املتوا ب الحجم الذي 

الدول العربية، وكن من مواجهة او اع امنية وسياسية صعبة وان يتحمل وحده عبء اكارث مان 

ساوري. لاذلك هاذا امللاف مهام جادا ويجاب معالجتاه مان دون ان يفقادنا ال قاة  رجئمليون 

 لبنان وقدراته.  بقمكانات
 

 ايايل/ مايو الايض؟ 40للفراغ الرئايس التاممل  منذ  ااالقتصامليةكم هي الت لفة الالية  -13

 

نامال ار يطاول، فاالفراش يشاكل  اغطا عاىل ارداء  ساليمالشغور يف سادة الرئاساة امار غا  

الطبيعي للمؤسسات الدستورية ارخرى ان كان مجلا الوزراء او مجلا الناواب. كاام اناه ياؤ ر 

 عىل ال قة والنمو ارقتصادي.

 

ن يف ظل هاذا الواقاب سايقوم باملحافظاة عاىل ارساتقرار النقادي وارساتقرار لكن مرصف لبنا

ارئتامين يف لبنان. تدرك ارساواق ذلاك وناذكر بانناا مررناا بظاروف مام لاة يف الساابق وحاافظ 

مرصف لبنان عىل ارساتقرار. ان ال قاة وارمكاناات املتاوفرة لادى مرصاف لبناان ولادى القطااع 
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عىل هذا املوقف الذي تفر ه املصالحة الوطنياة وارادتناا لحامياة املرصيف تضفي املصداقية 

 ارقتصاد. 

نامل ان تعاود كال املؤسساات الدساتورية اىل فعاليتهاا وان يتحمال كال مناا مساؤولياته تجااه 

 ارقتصاد وتجاه عمليات التمويل، ولنا كلنا مصلحة يف ذلك. 

ري  الي اد اصين اق النري  باعتبايل  الحافظ النااب عن لبنيان يف مجلي  صين اق الن -12

العريب نسألك: هل  ن  يلاٍض عن سياسات صن اق النر  الذ  يؤخذ عليه  نيه يتي خل يف 

 سياسات ال ال التي يساع ها؟

 

إن صندوق النقد الدويل وإن كان يتدخل يف سياسات الدول التي يساعدها إر ين حرية القباول 

حيا   كنهاا ين تعمال بهاا يو تختاار منهاا ماا بهذه التدخالت واوخذ بها تبقا  مرتوكاة للادول 

يناسبها. واملعروف عن لبنان ينه ر يطبق سياساات صاندوق النقاد الادويل بطريقاة عميااء، بال 

 يتمعن بها ويطبق منها ما يناسبه مستأنسا بتوجهاتها.

من جهة يخرى، إن صندوق النقد العر  نادرا ما يتدخل يف سياسات الادول التاي يسااعدها ماا 

 تطلب منه املساعدة والعون بنفسها.  

 

لكن ر بد مان ارقارار باالجهود التاي باذلها ويباذلها صاندوق النقاد الادويل لتحساني الحوكماة 

 وتحدي  العمليات، مبا يعكا واقعنا اليومي بطريقة افضل. 

 

للجنة التنظيمية للمصايلف اإلسالمية يف مرصف لبنان نسألك عن ااقع الصايلف  كرئي  -10

 اإلسالمية اتجربتها ام   نجاحها، اهل تنتلخ كثرياً عن الصايلف العاملية؟

 

 روحياة فهاي باالتعريف املعتماد حساب ،التقليدياةتختلف املصارف اإلساالمية عان املصاارف 

وم املرصف اإلساالمي باقرشاك املسات مر يف ربحيتاه يو القانون اللبناين "تاجر باملرور" حي  يق

 .التقليديةواما عن عمل املصارف  ليات الحيازة والبيب وذلك مختلفخسارته من خالل عم

 

ملصاارف  كاماليوجد يف لبنان حاليا خمسة مصارف اسالمية، بينهام ا نان تعود ملكيتهام بشكل 

والخاما   ل فرعاا وحاد املصاارف ارساالمية  ،تقليدية لبنانية، وا نان ملصارف اسالمية عربية

العربيااة. هااذه املصااارف حدي ااة العهااد يف لبنااان، لااذا ر  كاان مقارنااة منوهااا مااب املصااارف 

يف التقليدية سيام ين مجمل موجوداتها ر تتجاوز النصف يف امل ة من مجمل املصارف العاملة 

 لبنان. 

 

يتطلااب تطااوير عماال املصااارف ارسااالمية إقاارار قااوانني يف املجلااا النيااا  يك تااتمكن هااذه 

املصارف من ارستفادة من اعفاءات معينة تخفض كلفتها التمويلية لتزيد نسبة مردودها؛ إ افة 
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 اىل ذلك عىل املصارف اإلسالمية نرش الوعي فيام خص طبيعة عملها يك تستقطب املسات مرين

 فال تزال اوغلبية اللبنانية متحفظة عىل التعامل مب املصارف اإلسالمية نظران لعملياتها املعقدة.


