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I. الوضع اإلقتصادي عموما ً واإلجتامعي خصوصاً يف لبنان. 

اإلقتصادي يف لبنان من جملة تحديات اسرتاتيجية، بدءا  من -يعاين مشهد األمن اإلجتامعي

والفساد اإلداري والخلل عبء الدين العام، مرورا  بعجز املوازنة وانخفاض نسبة النمو والبطالة 

يف العمل املؤسسايت والعاملة غري املنظمة واإلقصاء املايل، وصوال  إىل انعدام االستقرار 

األمني. إن التطور الذي طرأ عىل آليات عمل مرصف لبنان ومداها يجعله بالرضورة معنيا  مبارشة  

 نمو والبطالة واإلقصاء املايل.بجزٍء كبريٍ من هذه التحديات، ال سيام متويل عجز املوازنة وال

يف املئة( عىل الرغم من النمو الرسيع نسبيا   1.1من ناحية العاملة، شهد لبنان بطئا  يف منّوها )

يف املئة  8يف املئة(، والذي بلغ متوسط  7.1) 7001و 1991يف الناتج املحيل اإلجاميل بني عامي 

يف املئة فقط(، وهو  0.7ونة يف منو العاملة ). وهذا يدل عىل ضعف املر 7010و  7008بني عامي 

أقل بكثري من مرونة منو العاملة يف بلدان عربية أخرى. وتنتمي الغالبية العظمى من الوظائف 

ملجال الخدمات املنخفضة االنتاجية، مثل قطاعات التجارة والبناء، يف حني تتجه العاملة 

 .العامليةنتاجية بعيدا  عن الزراعة، والصناعة، والقطاعات ذات اإل 

يف املئة  11بناء  عىل ذلك، يعاين سوق العمل يف لبنان من ارتفاع معدالت البطالة، التي سّجلت 

، ومتتّد غالبا  مدة  طويلة. إن هذه املعدالت ترتفع بشكل خاص يف أوساط النساء 7010يف عام 

معدالت البطالة ترتفع مع ارتفاع يف املئة(. وتكمن املفارقة يف أن  73يف املئة( والشباب ) 18)

يف املئة من ذوي  11يف املئة من خريجي الجامعات و 13معدالت التعليم، حيث أّن نحو 

يف املئة فقط من  1يف املئة غري املتعلّمني و 10ـالتعليم الثانوي عاطلون عن العمل، مقارنة  ب

 .ذوي التعليم االبتدايئ

يتّصف سوق العمل اللبناين بارتفاع نسبة العاملة غري  باإلضافة إىل ارتفاع معدالت البطالة،

يف املئة من العامل الذين يفتقرون إىل التأمني اإلجتامعي وحامية  19الرسمية، التي تصل إىل 

يف املئة من العاملة العمل الحر، فيام يعاين غالبيتهم من تديّن  73قوانني العمل. كام يزاول 

 .دودية توفّر التأمني الرسمياملهارات وانخفاض اإلنتاجية ومح

مليار دوالر، وبذلك يكون االرتفاع السنوي للدين هذا  33أما الدين العام، فيبلغ حاليا  حوايل 

يف املئة، مع نسب منو يف  10أكرث من  7017يف املئة، فيام بلغ ارتفاعه عام  1العام حوايل 

الدين العام اىل الناتج املحيل يف يف املئة. إن نسبة  7الناتج املحيل اإلجاميل ال تزيد عن 

يف  177يف املئة نتيجة األوضاع األمنية الصعبة، لكنها تراجعت اىل  180تخطّت الـ 7003العام 

مع تحسن األوضاع وارتفاع نسب النمو اإلقتصادي. أما اليوم، وتحت وطأة  7011املئة يف العام 

الدولة، فقد وصلت هذه النسبة اىل  األزمة والنزوح السوري والضغط عىل اإلقتصاد وميزانية
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بنحو أربعة مليارات  7011ومن املتوقّع أن يرتفع الدين العام يف العام  يف املئة. 130أكرث من 

 .دوالر

وبالنظر إىل حجم الكتلة النقدية يف لبنان، فإن لبنان قادر عىل استيعاب الضغط الناتج عن 

السنوي املتجدد واملتنامي باطراد من  حجم هذا الدين. لكن عنرص الضعف يكمن يف العجز

سنة إىل سنة. لذلك فإن أي مقاربة لضبط تنامي الدين العام يجب أن تبدأ بالسيطرة عىل العجز 

السنوي يف املوازنة وخفض نسبة الدين اىل الناتج املحيل، وذلك عن طريق اإلرساع يف تطبيق 

توفرة يف السوق لتمويل مشاريع اإلصالحات الحكومية األساسية واإلفادة من السيولة امل

 اقتصادية كربى خصوصا يف مجال الطاقة واملياه والبيئة

يف ضوء هذه التحديات، أثبت مرصف لبنان امتالكه للرؤية واملثابرة بالرغم من الظروف 

الصعبة التي تواجه الوطن. وهذا نابع من قناعة جذرية أن األزمات تشّكل املناسبات األكرث 

املبادرات، وميكن حتى أن تكون فرصا  إلنجازات مستقبلية. لقد بُنيت هذه الرؤية  أهمية إلطالق

عىل أساس العالقة التكاملية بني النمو اإلقتصادي والتنمية من جهة، واالستقرار واألمن 

املجتمعي من جهة أخرى. وقد أثبتت عنارص هذا النهج يوما  بعد آخر جدواها وفعاليتها 

 منوذجا  يُحتذى به يف املصارف املركزية العاملية.ونجاحها، بحيث أضحت 

 

II. .اإلنعكاسات السلبية للوضع األمني والفراغ الدستوري يف الدولة اللبنانية 

ال شك أن األوضاع األمنية املرتدية املرتبطة بتداعيات الحرب يف سوريا وما يصاحبها من تدفق 

منهام املؤسسات الدستورية اللبنانية لالجئني باإلضافة إىل الشغور والتعطيل اللذين تعاين 

تشّكل عوامل ضاغطة عىل اإلقتصاد اللبناين ذات اإلمكانيات املتواضعة. إذ تتلّخص االنعكاسات 

يف زيادة العجز يف املالية السلبية لهذه العوامل، بغياب املساعدات الخارجية املطلوبة، 

ة وضعف الطلب الداخيل والخارجي. العامة وترّدي الخدمات العامة وتفاقم األزمات املعيشي

كام تؤثر سلبا  عىل آليات لسياسة النقدية، وبشكل خاص عامل الثقة املطلوب توفّره بشكٍل 

أسايس لتأمني القدرة التمويلية للدولة بأقل كلفة ممكنة وجذب االستثامرات األجنبية. فمن شأن 

الدولية ووكاالت التصنيف، مام يهّدد هذه العوامل أن تسبّب اهتزازا  يف ثقة املؤسسات املالية 

بانخفاض التصنيف االئتامين وإضعاف القدرة عىل جذب االستثامرات األجنبية الرضورية لتحفيز 

 الطلب الخارجي والنمو وتنشيط التنمية وكبح مشكلة البطالة.

املالية للدولة كام أن غياب املوازنة يؤدي إىل إرباٍك يف ضبط عمليات اإلنفاق ونقاش الحسابات 

غياب الرؤية االقتصادية الهادفة، مام يزيد من مستويات الهدر يف الطاقات واملوارد واقتناص و 

 الفرص االقتصادية.
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يف مؤرش بيئة األعامل  187من أصل  103الجدير ذكره أن البنك الدويل يصنّف لبنان يف املرتبة 

(WBEI والذي يصنّف الدول بناء  عىل املناخ العام ،) .لألعامل التجارية السائد يف كل منها

ويعتمد هذا التصنيف عىل متغرّيات يعتربها أساسية يف بيئة األعامل، وهي: حامية حقوق 

 امللكية، إنفاذ العقود، أنظمة تكلفة النفاذ إىل األسواق، وفعالية نظام اإلفالس.

% ما 7إىل  7010  - 7001  % ما بني األعوام8تراجعت معدالت النمو يف لبنان من يف هذا اإلطار 

لإلقتصاد اللبناين بني  7011، ونتوقع أن يرتاوح النمو الفعيل يف العام 7013و 7011بني األعوام 

%. فرغم هذا الواقع، ما زال لبنان يسجل منوا إيجابيا، 3% مع نسب تضّخم ال تفوق 7.1% و7

 طية.عىل عكس العديد من البلدان العربية، باألخص البلدان غري النف

يف مواجهة هذا الواقع الصعب، يحرص مرصف لبنان عىل تطبيق سياسة نقدية تقوم عىل 

 مداميك حقيقية وثابتة. من أهم ركائزها:

 استقرار سعر الرصف -

 %(3استقرار األسعار والسيطرة عىل التضخم ) -

 مليار دوالر( 79تعزيز موجودات مرصف لبنان بالعمالت األجنبية ) -

 مناعة السوق املايل -

 مليار دوالر( 13إدارة السيولة ) -

 املحافظة عىل مستويات الفوائد -

 املحافظة عىل الثقة االئتامنيّة -

 املساهمة يف خفض الدين العام من خالل فعالية إدارة مرصف لبنان لتمويل الدين -

هذا باإلضافة إىل السياسة االقتصادية التي اتّبعها مرصف لبنان خالل السنوات القليلة املاضية 

-والقامئة عىل صياغة الربامج التحفيزية للمصارف بهدف توفري التمويل للحاجات اإلجتامعية

املعيشية للمواطن اللبناين، ومتويل املكّونات اإلقتصادية للقطاع الخاص، الذي يعترب مبثابة 

املحرك األسايس يف عملية تحفيز االستثامر واملبادرة إىل مشاريع جديدة وخلق فرص العمل 

 رث تخصصا  وكفاءة.األك

ويف عرٍض موجز لهذه التحفيزات، نذكر أنه بعد استنفاذ املصارف ملعظم االحتياطي االلزامي 

تهدف  7017لديها بهذا النوع من التسليفات، أطلق مرصف لبنان رزمة تحفيزية يف بداية العام 

الحاصلة يف سوريا اىل تحفيز النمو عن طريق تحريك الطلب الداخيل، وذلك يف ظل األزمة 

وتزايد القلق من الوضعني السيايس واألمني. وقد أّدت هذه املبادرة إىل تعزيز التسليف باللرية 

% بغية إقراضها للقطاعات القيّمة مثل 1مليار دوالر بفائدة  1.33اللبنانية من خالل منح املصارف 

بحا  والتطوير واملشاريع اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة األعامل واأل 

آثاٍر إيجابية عىل صعيد الطلب  فقد أفضت هذه التحفيزات إىلاإلنتاجية واالستثامرية الجديدة. 

يعود إىل آثار هذه الرزم  7017% من النمو يف الناتج املحيل لعام 10، إذ تبني أن الداخيل
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 7013الدعم يف العام تحفيزية. هذا وقد قام مرصف لبنان بتقديم املزيد من اجراءات ال

ملساعدة اإلقتصاد الوطني املترضر من استمرار األوضاع السيئة املحيطة بنا، باإلضافة إىل 

االضطراب الداخيل. فرتجم ذلك بإصدار تعاميم سمح فيها للمصارف باالستفادة من األرصدة 

، 7011الر. ويف العام مليون دو  900املتبقية من حزمة التحفيز السابقة، إضافة اىل مبالغ توازي الـ

بادر مرصف لبنان بإطالق رزمة حوافز جديدة بقيمة توازي املليار دوالر، إضافة اىل املبالغ 

 .7013املتبقية من العام 

 

III.  الواقع الذي مير به القطاع املرصيف، ما بني التحديات القامئة واألهداف واملشاريع

 املستقبلية.

ثوق يتميز بتقيّده الصارم باملعايري واملواصفات قام مرصف لبنان بتطوير نظام مرصيف مو 

الدولية املرصفية واملحاسبية. وقد أصبح هذا النظام منوذجا  يحتذى به، وأثبت صوابيته من 

 خالل متكنه من مواجهة املصاعب التي عصفت باإلقتصاد عىل املستويني العاملي واللبناين.

 ومن أهم ركائز هذا النظام:

 تفعةالحرص عىل سيولة مر  -

)تجاوزت نسبة املالءة  7-تدعيم رسملة املصارف اللبنانية مبا يفوق متطلبات بازل -

 %(10الـ

 اتخاذ جميع التدابري االحرتازية للتحّوط من مخاطر التسليف -

 الفصل بني أعامل املصارف التجارية ومصارف االستثامر -

 عدم السامح بإفالس أي مرصف -

 تشجيع عمليات االندماج بني املصارف -

جيع املصارف عىل التسليف املتوسط األجل وعىل تطوير املهنية الالزمة لتفعيل تش -

مليار  78مليار دوالر للقطاع الخاص وحوايل  11التسليف إىل القطاع الخاص )أكرث من 

 دوالر للقطاع العام(

 املساهمة يف توسيع رقعة إنتشار املصارف اللبنانية -

 ملةالسعي إىل بناء الهيكلية الترشيعية الكا -

 تنظيم عمل مؤسسات الرصافة -

 الحرص عىل وضوح وشفافية املؤسسات املالية وغريها من الوسطاء املاليني -

 مبدأ اإلدارة الرشيدة للحد من اإلنكشاف عىل املخاطرالتشديد عىل تطبيق  -

 االلتزام مبعايري مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب -

 ق رأس املالاملشاركة يف تطوير األسواق املالية وأسوا -
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التوّسع والتعّمق يف تطبيق الرقابة والسلطة التنظيمية عىل املؤسسات املالية  -

 ومؤسسات الوساطة والرصافة وصناديق االئتامن

أما التحديات القامئة التي تواجه القطاع املرصيف وما ميكن أن تشّكله من تهديدات أو 

 باآليت:فرص ملشاريع وأهداف مستقبلية، فيمكن إيجازها 

التحّوط الدائم للقطاع املرصيف تجاه دور الشبكات غري الحكومية يف التبادالت غري  -

املرشوعة العابرة للحدود واملعامالت الجرمية، ويف طليعتها عمليات تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب، حيث يقّدر حجم عمليات تبييض األموال عامليا  يف سنة واحدة بني 

 .$ تريليون7$ مليار إىل 800ن الناتج اإلجاميل العاملي، أي ما يوازي يف املئة م 1إىل  7

بالتكامل املايل، ومثاٌل عىل ذلك األزمتان  اتقاء الصدمات اإلقتصادية الدولية املرتبطة -

، عن طريق التقيد مبعايري مالية 7008والعاملية عام  1998املاليتان اآلسيوية عام 

 التنظيمية الواعية.تطبيق الرقابة والسلطة محافظة و 

اإلستفادة من الفرص اإلستثامرية التي تتيحها املشاريع واألسواق واملؤسسات اإلقليمية  -

 والعاملية عن تطبيق اسرتاتيجياٍت تكاملية تبني عىل امليزة التفاضلية لكل دولٍة عربية.

ومات تعزيز الثقافة املالية لدى املستهلك واملستثمر بواسطة توفري املؤرشات واملعل -

اإلقتصادية واإلحصائية الرضورية إليجاد البيئة اآلمنة آلليات التمويل وإدارة املخاطر 

 وتعزيز الثقة بني املستثمر واملمّول من جهة واملُقرتض من جهة أخرى.

قانونية ومؤسساتية وتنظيمية عرصية ومتطورة تشّكل البيئة -توفري بنيٍة ترشيعية -

 تحسني وتبسيط وترسيع إجراءاتها. ومن الحاضنة آلليات التمويل وتسهم يف

مراجعة قيم تطوير قانون اإلفالس، اإلجراءات التي تسهم يف إيجاد هذه البنية 

إنجاز قانون عرصي ضامنات االئتامن للقروض )تطويرنظام رهن األموال املنقولة(، 

إصدار قانون لتنظيم العمليات املالية واملرصفية بالوسائل ومتكامل للمنافسة، 

 اإللكرتونية، إصدار قانون يرعى تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة يف الرشكات التجارية.

مالية تكاملية بني القطاعني املرصيف واإلتصااليت بهدف -السعي إلقامة رشاكة تقنية -

مواكبة التطورات التقنية العاملية يف هذا املجال والتي تؤدي إىل تعزيز البيئة 

دمات املالية والتخفيف من مشكلة اإلقصاء املايل التنافسية وتخفيض كلفة الخ

 للمستخدمني.

 

IV.  مناقشة أهمية التحويالت املالية اآلتية من الخارج وتحديدا ً من املغرتبني اللبنانيني

 باألرقام.

مليار دوالر يف  8.9رفع البنك الدويل مؤخرا  تقديراته لتحويالت املغرتبني إىل لبنان إىل 

"جزئي ا" إىل  7013اإلرتفاع يف تحويالت املغرتبني إىل لبنان يف العام  . وعزا هذا7013العام 
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التحويالت املرسلة إىل النازحني السوريني يف لبنان من قبل ذويهم يف الخارج، فضال عن 

تحّسن النشاط االقتصادي يف بعض البلدان الرئيسية التي تستضيف املغرتبني اللبنانيني، 

حّل لبنان يف املرتبة الرابعة عرشة عاملي ا، ويف بذلك كية. و مثل الواليات املتحدة األمري 

من حيث تحويالت املغرتبني يف العام  171املرتبة العارشة بني اإلقتصادات النامية الـ 

دولة عربية وكثالث  13. كذلك، صنّف لبنان كثاين أكرب متلّق لتحويالت املغرتبني بني 7013

لدخل املتوسط إىل املرتفع. كام وقُّدرت تحويالت دولة ذات ا 10أكرب متلّق لها بني 

، وهي 7013% من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 11.8املغرتبني إىل لبنان مبا يوازي 

 األعىل عامليا . ذات املرتبة األحد عرشالنسبة 

سعر البرتول الوترية السنوية لهذه التحويالت هي إىل ارتفاع، بالرغم مام شّكله انخفاض 

تحٍد عىل حركة التحويالت، كون هذا االنخفاض يؤثر عىل حركة االقتصاد يف الخليج،  من

% من اجاميل تحويالت 30وهو منبع التحويالت اىل لبنان، حيث يشّكل هذا املصدر 

مؤرش جيد يدل عىل متانة الوضع املايل والثقة بالنظام إن هذه الوترية هي  .املغرتبني

ففي تقرير حديث للبنك الدويل، ارتفعت نسبة تحويالت املغرتبني إىل  املرصيف اللبناين.

، 7013و 7017% بني عامي 1.1% إىل 1.3لبنان من إجاميل تحويالت املغرتبني عاملي ا من 

% من إجاميل تحويالت 7. كام إستحوذت عىل 7017و 7011كل من العامني   % يف1.7ومقارنة بـ

. 7017يف العام  1.9ية يف العام املايض، بعد أن سّجلت %املغرتبني إىل االقتصادات النام

يف   % من إجاميل تحويالت املغرتبني إىل الدول العربية11كذلك، شّكلت هذه التحويالت 

% من إجاميل تحويالت 1.3. ومثّلت 7017% يف العام 13.1، مقارنة بنسبة 7013العام 

% عن 0.3، أي بإرتفاع 7013فع يف العام املغرتبني إىل الدول ذات الدخل املتوسط إىل املرت

 .7017النسبة التي سّجلتها يف العام 

ميلكون  ، ملااملغرتبون اللبنانيون هم الرشيان الحي والركيزة األساسية لالقتصاد الوطني

من رؤوس أموال برشية واجتامعية وعلمية وقدرات مالية كبرية، مام يعطيهم دورا  فاعال  

صاد اللبناين، وذلك من خالل التحويالت املالية واالستثامرات التي وبارزا  يف دعم االقت

نسبة متويلها للمشاريع االنتاجية، أما سبل استخدام هذه التحويالت ومآلها و يقومون بها. 

فتوفّر معلومات دقيقة عن هذه الجوانب غري متوفّر حاليا . علام  أن توفّر مثل هذه 

  والدراسات حول األدوار التنموية الحالية اإلحصاءات الرضورية إلعداد األبحا

واإلسترشافية للقوة اإلقتصادية اإلغرتابية اللبنانية هو جزٌء ال يتجزّأ من الجهود املبذولة 

لصياغة سياسة وطنية شاملة حول الدور التنموي للتحويالت املالية من قبل الجاليات 

بد أن يكون للمصارف اللبنانية دوٌر ريادي  اللبنانية، وكيفية البناء عليه اسرتاتيجيا . وهنا ال

 يف رفد اإلمكانيات التنموية لإلغرتاب اللبناين بالتسهيالت والخدمات املالية املطلوبة.
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V. اللرية اللبنانية... هل هي بخري؟ 

إن سياسة مرصف لبنان يف الحفاظ عىل استقرار سعر اللرية هي عبارة عن إدارة تعويم 

(Managed Floating)  قد أرست هذه سعر الرصف، وهو ما يعتمده الكثري من دول العامل. و

خالل مستقرا  من  السياسة النقدية التي يتبعها مرصف لبنان منذ أكرث من عقدين نظاما نقديا  

إبقاء سعر رصف اللرية اللبنانية ضمن هوامش مناسبة تحافظ عىل استقرار األسعار وتسيطر عىل 

رار أساسيا  للحفاظ عىل الثقة وتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار التضخم. ويعّد هذا االستق

 االجتامعي وتحفيز االستثامرات اإلنتاجية وتحسني فرص العمل.

وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان اليوم، فقد أثبتت اللرية اللبنانية مناعتها 

دت اللرية عن أي أزمات إقتصادية عاملية نتيجة السياسة املتبعة يف مرصف لبنان والتي حيّ 

وحتى عن األزمات الداخلية واإلهتزازات األمنية، عرب رفع قيمة االحتياطي األجنبي لديه، ومن 

خالل احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان. واألمر الالفت يف تطبيق هذه السياسة أنها مل 

ستقرار الفوائد، وهذا يدل عىل توفّر ا تؤّد إىل سلبيات تذكر، إن عىل صعيد سوق القطع أو

 عامل الثقة.

باإلضافة إىل اتخاذ مرصف لبنان كل التدابري الالزمة للمحافظة عىل التوازن يف السيولة، عىل 

دون حصول ضغوطات او ردود فعل سلبية قد تنجم عن فائض السيولة باللرية، نحو يحول 

مني مالءة الدولة اللبنانية مع تجنّب عامل سياسة مرصف لبنان أيضا اىل اإلستمرار يف تأ هدفت 

التضخم والحفاظ عىل سالمة ميزانيته، ضمن مامرسة واجبه القانوين وهو املحافظة عىل 

االستقرار التسليفي. إذ من األهمية مبكان أال تتعرث الدولة، نظرا آلثار ذلك عىل القطاع املرصيف 

د ضمن املهل القانونية. فهذه السمعة تعترب وسمعة لبنان، املعروف عنه سداده للديون والفوائ

رصيدا  مهام  للوطن، وتلعب دورا  مؤثرا  يف سعر رصف اللرية ويف قاعدة الفوائد يف لبنان، كام 

 تخفف من املخاطر عىل الوضع االئتامين ككل.

لكل هذه األسباب، من الطبيعي أن يستمر مرصف لبنان يف تطبيق هذه اآلليات والسياسات 

 سعر رصف اللرية اللبنانية هو هدف اسرتاتيجي محقق.التضافر بينها، وبالتايل فاستقرار  وتأمني

 

VI.  التقلبات الحادة التي تشهدها العمالت العاملية ) اليورو, الروبيل الرويس... ( وعالقة

 لبنان بهذه التقلبات.

مرصف لبنان يف الحفاظ عىل استقرار سعر اللرية عرب إدارة تعويم انطالقا  من سياسة 

(Managed Floating)  سعر الرصف، وذلك عرب ربطها عمليا  بسعر رصف الدوالر األمرييك، فإن

سعر رصف اللرية مل يتأثر بالتقلبات التي شهدتها بعض العمالت العاملية األخرى، محافظا  عىل 
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ئد هذا الواقع، ارتفاع القيمة الرشائية للرية اللبنانية تجاه بعض استقراره التاريخي. ومن فوا

السلع واملنتجات األجنبية التي شهدت دول منشئها انخفاضا  يف قيم عمالتها. هذا باإلضافة إىل 

ارتفاع معدل توظيف العاملة بسبب انخفاض تكاليف العاملة، مام أدى يف املحصلة النهائية إىل 

 1وخدمات الرشكات.تراجع أسعار منتجات 

 

                                                           
1
 ورد ذلك يف تقرير أصدره بنك "كريدي أغريكول" الفرنيس. 


