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I. املقدمة 

شزيي  املبزادرة الفرديزة االقتصاد اللبناين اقتصاد حر، منفتح عىل االسواق العاملية، يتميز  تت إن

مرصز   ل خصزاص  ظاامزا املزاا واملرصزيف وسياسزات.  وتفضزاألمزوا وحرية حركة رؤوس 

األزمة املالية العاملية التي المست آثارها معام  زاءألبنان، ظيح لبنان يف اثبات قدرتا وصالتتا 

  أمزان ليز   مركز ا  دو  العامل، وسيل ظسب منو هي االعىل يف املنطقة،  فاصبح يشكل حالي

 الرساميل واالستثامرات.

 

تهد  السياسة النقدية التي اظتهيها مرص  لبنان إىل تحقيق االستقرار النقزد  والسزيطرة عزىل 

التضخم. فه ا االستقرار هزو الركيز ة االساسزية للحفزا  عزىل الثقزة وتحقيزق النمزو االقتصزاد  

 حسني فرص العمل.واالستقرار االجتامعي وتحفي  االستثامرات االظتاجية وت

 

عزىل الشزكل التزاا الأوال ، يف لبنزان  االسزتثامريةالبيئة  أترز محاور اليوم يف مداخلتي ستعرضأ 

وثالثا ، التمويل عرب األسزواق  .ثاظيا ، التمويل عرب القطاع املرصيف .االستثامرات األجنبية املبارشة

 املالية املحلية.  

 

 

II.  ةاالستثامرات األجنبية املباش 

التحزويالت  يف املساهمة يف اسزتقطا من املرتقب أن يكون لتوجهات مرص  لبنان دورا  كبريا  

لمهاجرين ظحو استثامرات وفزرص عمزل جديزدة، حيزك تشزكل هز و التحزويالت، التزي لاملالية 

، مصدرا  أساسيا  ومستمرا  يف دعم االقتصاد اللبنزاين. وقزد 9002مليار دوالر خال  العام  7فاقت 

 تل لبنان املرتبة األوىل يف املنطقة من حيك ظسزبة التحزويالت إىل النزاتمل املحزج ا جزامااح

 من حيك حيم التحويالت. ،تعد مرص، ، واملرتبة الثاظية %92.4 والتي تلغت

 

الصزادر عزن منامزة مزاألر األمزم  9020تيدر ا شارة هنا إىل أن تقرير االستثامر العزاملي لعزام 

ارتفاع حيم تزدفقات االسزتثامر األجنبزي املبزارش  إىل أشارالتنمية "اوظكتاد" ، املتحدة للتيارة و 

مليزار دوالر، خالفزا  للمنحزل التنزازا يف حيزم   4.8 إىللتصزل  9002% عزام  22إىل لبنان تنسبة 

املرك  الرات  تني دو  منطقزة ت لك  املبارشة عامليا  وعرتيا ، محتال  األجنبيةتدفقات االستثامرات 

 املبارشة. األجنبيةالسكوا"  ليهة الدو  املتلقية لالستثامرات "ا
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III. التمويل عرب القطاع املرصيف 

املحزر   -القطاع املرصيف اللبنزاين يف حني حرص مرص  لبنان عىل تنمية وتع ي  دور ومكاظة 

 توجيهزاتالواتخز  التزداتري االحزازيزة لزدرء املخزاهر عنزا، مل تكزن   -لعمليزة النمزو األسايس

أن التسزليف املزدروس  تسليف. فقزد أدر  مرصز  لبنزان، دومزا ،الوقاصية عىل حسا  تشيي  ال

حيك جهزد خزال  السزنوات املا زية يف تقزديم التحفيز ات املتنوعزة  ،ركي ة للنمو االقتصاد 

للمصززار  مززن اجززل االظخززراج يف تززراممل تسززليفية تشززي  القطززاع الخززاص عززىل االسززتثامر يف 

ظتاجية وزيادة فرص العمل.  فقام تو   الرشوج التنايمية  فزادة املصزار  مزن القطاعات ا  

دعم الدولة للفواصد املدينة للقروض التي ألنحها للماسسات الصناعية أو السياحية أو ال راعيزة 

قد حزدد مرصز  لبنزان الحزاالت التزي تحصزل فيهزا و  .أو تلك املمنوحة عرب املاسسات الدولية

ليهة حيم املاسسات وغرض استخدام املصار  عىل إعفاءات خاصة يف االحتياهي ا ل امي 

 ه و القروض.

تتوسي  داصرة الحواف  للتسليف املحج املدروس واملزنام حيزك  ا  وقد قام مرص  لبنان ماخر 

اللبناظية تكلفة اقل من خال  تقزديم إعفزاءات اصدر تعاميم تهد  إىل تشيي  ا قراض تاللرية 

جديدة من موجب تكوين االحتياهي ا ل امزي تحزدود معينزة. وقزد شزملت ا عفزاءات اليديزدة 

لتمويزل مشزاري   00/6/9022و 2/2/9002التسليفات املمنوحة تاللرية اللبناظيزة خزال  الفززة مزا تزني 

شقق سكنية عىل ان تكون للسزكن األسزايس ء استثامرية جديدة أو توسي  مشاري  قامئة أو لرشا

كزام شزملت تسزليفات لتمويزل املشزاري  الصزديقة للبيئزة وملتاتعزة  .سزنوات سب قبل  وأال تباع

سزكنية  أخزر الززدراسزة للطال  يف ماسسات التعلزيم العزاا، وقرو زا  للمشزاري  ال راعيزة و 

 لقضاة.  للمهيرين وانح أل

 

أن ي يد الطلب عىل اللرية اللبناظية لتمويل ظشاهات اقتصزادية  من شأظاإن ظياح ه و التوجهات 

أوىل مثزرات  آال  فرص العمل. ولقد تدأت فعزال  توفريمام ياد  إىل تفعيل االقتصاد و  ،متنوعة

% خزال  األشزهر 21النياح تاهر حيك ارتفعت التسليفات املرصفية للقطزاع الخزاص تزأكن مزن 

مليزار دوالر يف  04، لتبلغ حزواا 9002% خال  العام 20رظة تز ة االوىل من ه ا العام، مقاالسبع

 . 9020ظهاية ألوز 

 

 

IV. التمويل عرب األسواق املالية املحلية 

محدود مقارظة تحيم التسليفات املمنوحزة مزن السوق الرسمية لبورصة تريوت إن التمويل عرب 

 وتلغزت ،يف البورصزة إحزد  عرشز رونعدد املُصد   تحيك تلغ ،قبل القطاع املرصيف يف لبنان

أمزا القطاعزات . 9020مليار دوالر يف شهر آ   20يموع األسهم املدرجة حواا مل السوقيةقيمة ال

 التي استقطبت ه و التمويالت فهي القطاع العقار ، املرصيف، التيار  والصناعي.
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V. خالصة 

 

وما تعكسزا  ، والسيولة املتوفرةيف ظل ه و البيئة املااتية لالستثامر من سياسات ظقدية ومالية

النمزو وتزدعيم  عزىل أجزواء تسزمح تامل يزد مزن الحفزا  ال تد منيف اقتصادظا،  مت ايدةثقة  من

رؤية وا حة ملستقبل لبنان االقتصزاد  يتضزمن  تلورةمن امللح اليوم وليك يستمر ذلك،  .الثقة

االقتصزاد ، ويف هليعتهزا و   الصحة أولويات للمشزاري  ذات االظعكزاس املبزارش عزىل النمزو 

مشاري  امليزاو والكهرتزاء والسزدود والطزرق واالتصزاالت. ظحزن ظتطلز  إىل إقزرار قزواظني البنزل 

التحتية واالستثامرية ال سيام قاظون الرشاكة تني القطاعني العام والخزاص وغريهزا مزن القزواظني 

مبدأ الرشاكة تني القطاعني التي تتيح للقطاع الخاص ان يستثمر م  القطاع العام حيك أن ظياح 

العام والخاص من شأظا زيادة االظتاجيزة وتزوفري فزرص عمزل للشزبا  اللبنزاين وتحريزك عيلزة 

دخل االقتصزاد حلقزة يز وم  معاليزات حكيمزة للتحزديات السياسزية واألمنيزة، االقتصاد الكج.

 .ة واملستدامةالشامل اد  الزززل التنمية الحقيقيةاالجتامعية وت األو اعايياتية تعالمل 

 

 و شكرا .

 

 

 

 

 


