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 تدعيم في لبنان مصرف دور
 مشاريع وتسهيل االقتصاد
 برامجه خالل من االستثمار

 للمصارف التحفيزية
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن كلمة

 
   ندوة هيئات اإلستثمار في العراق

 لبنان - بيروت  | 0211كانون الثاني  11
 

لقد توّجهت سياسة مرصف لبنان خالل العقدين املاضيني نحو تأمني املناخ املناسب لتحفيز 

التسليف املرصيف وتسهيله حيث تخضع عملية متويل االقتصاد اىل معطيات أساسية يفرتض 

تأمينها إليجاد  املناخ التموييل السليم. فبفضل سياسة االستقرار النقدي التي متسك بها مرصف 

ال السنوات املاضية وقدرته عىل تطوير نظام مرصيف متني ومحافظ، متكن من إطالق لبنان طو 

العديد من املبادرات والتحفيزات يف مجال التسليف اىل القطاع الخاص الذي يعترب مبثابة 

فرص العمل  وتوفرياملحرك األسايس يف عملية تحفيز االستثامر واملبادرة مبشاريع جديدة 

 .األكرث تخصصا وكفاءة
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لجأ مرصف لبنان خالل السنوات املاضية اىل تقديم التحفيزات املتنوعة للمصارف من اجل 

االنخراط يف برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص عىل االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية 

والسكنية والبيئية والتعليمية وذلك بفوائد مقبولة عن طريق االعفاء من االحتياطي االلزامي. هذا 

افة إىل الدعم الذي تقّدمه الدولة عىل القروض الصناعية والزراعية والسياحية والقطاع إض

التكنولوجي. ولقد كان لذلك مردود ايجايب عىل القطاعني االقتصادي واالجتامعي عن طريق 

تحفيز القروض املتوسطة والطويلة األجل التي سمحت لقطاعات عديدة بأن تتطور خصوصا 

ئة. كام أصبحت تسليفات املصارف اىل القطاع الخاص تفوق بشكل مهم قطاعي السكن والبي

تسليفاتها اىل القطاع العام، وهذا يشكل تبدالً أساسياً بتعاطي السوق مع املصارف وتغيرياً 

 .بالعمل املرصيف

 

وملا قامت املصارف باستنفاد معظم االحتياطي االلزامي لديها بهذا النوع من التسليفات، أطلق 

تهدف اىل تحفيز النمو عن طريق  3103لبنان رزمة تحفيزية جديدة يف بداية العام مرصف 

تحريك الطلب الداخيل، وذلك يف ظل األزمة الحاصلة يف سوريا وتزايد القلق من الوضعني 

السيايس واألمني. لقد قام مرصف لبنان بتعزيز التسليف باللرية اللبنانية من خالل منح 

بغية اقراضها  لقطاعات اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة  % 0ر بفائدة مليار دوال 1.60 املصارف

  .البديلة وريادة األعامل واألبحاث والتطوير واملشاريع اإلنتاجية واالستثامرية الجديدة

 

 3وبالفعل، لقد ساهمت خطة التحفيز هذه يف أن يكون هناك منوا يف االقتصاد اللبناين ما بني 

، ومن دون هذه السلة لكان النمو اقل من صفر يف املئة. لقد أنُفق أكرث من 3103% للعام 3632و

، والتي شملت قروضا اسكانية 3103ثالثة أرباع املبالغ املخصصة يف حزمة التحفيز للعام 

  .ومشاريع جديدة ومشاريع الطاقة املتجددة

ملساعدة االقتصاد  3101تقديم املزيد من اجراءات الدعم يف العام  وكان مرصف لبنان قد قرر

الوطني املترضر من األوضاع السيئة املحيطة بنا كام االضطراب الداخيل. وقد ترجم ذلك 

بتعميم أصدره سمح فيه للمصارف االفادة من األرصدة املتبقية من حزمة التحفيز السابقة 

 .ةمليار لرية لبناني 211اضافة اىل مبلغ 3103والتي مل يتم االفادة منها يف العام 

 

بسبب الحاجة إىل  3103هي أقل مام كانت عليه يف العام  3101وهذه الرزمة التحفيزية للعام 

تحقيق توازن بني الحاجات االقتصادية والسيولة التي يضخها مرصف لبنان يف السوق، مع 

  .الحاجة إىل احتواء التضخم والحفاظ عىل استقرار العملة وأسعار الفائدة

 

تعميام يهدف اىل اطالق قطاع عجز عن  3103ويف السياق نفسه، اصدر مرصف لبنان يف آب 

ايجاد موارد الرسملة الالزمة، وهو قطاع اقتصاد املعرفة الذي نعول عليه لتوفري فرص العمل 

ما وينعكس مردوده عىل االقتصاد الوطني ككل. لقد وضع مرصف لبنان بترصف هذا القطاع 

دوالر من خالل منح املصارف تسليفات دون فائدة مقابل املساهامت التي مليون  111 يفوق
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تقوم بها بالرشكات التي تعنى باقتصاد املعرفة وذلك ضمن عدة رشوط. كام علق موافقته عىل 

منح التسليفات للمصارف عىل مدى تأثري املرشوع موضوع الرشكة املراد انشائها عىل النمو 

توفري فرص عمل يف السوق املحلية، وتاليا زيادة الرثوة الوطنية االقتصادي واالجتامعي وعىل 

  .اللبنانية وعىل مدى دعم املرشوع للمهارات الفكرية االبداعية

 

ان املرصف املركزي هدف من التعميم اىل تحفيز آليات تأسيس رشكات جديدة يف لبنان، والتي 

االقتصاد الوطني، وتوفري فرص عمل قد تتحّول يف املستقبل اىل رشكات مساهمة قابلة الغناء 

جديدة وتعزيز عمل السوق املالية.  وان موضوع التعميم هو عملية رسملة وليس قروضا، اذ 

عمل مرصف لبنان عىل ايجاد آلية للمصارف اللبنانية يك تشارك يف رأس مال تلك الرشكات 

لبنان، مبا يختلف عن الناشئة. وهذه اآللية مخصصة القتصاد املعرفة الذي هو طاقة برشية ل

القروض املدعومة املوجهة اىل قطاعات السكن والتعليم والبيئة وسواها. ونشدد هنا عىل 

موضوع الرسملة الن قروض القطاع املرصيف للقطاع الخاص ممكن أن تشكل حاجزا أمام 

التي  االستثامر الن كلفة هذا الدين تحد من امكانات االستثامر لدى املؤسسات القامئة أو تلك

تنشأ. فمن لديه فكرة وال ميتلك رأس املال ليؤسس رشكة، يحصل عىل خيار املشاركة مع 

املرصف. كام ان ال مخاطر عىل رأسامل املرصف يف عمليات التمويل كون املرصف املركزي 

   .% من مخاطر املرصف52يغطي نسبة 

ار دوالر بينام يشّكل التسليف ملي 14حاليا، تشكّل القروض املوّجهة اىل القطاع الخاص أكرث من 

مليار دوالر، ويتمتع قطاعنا املرصيف مبعدالت سيولة عالية، إذ  35اىل القطاع العام حوايل 

مليار دوالر من دون أن تخالف تعاميم مرصف لبنان ان  31باستطاعة املصارف حاليا أن تسلّف 

ري متوافر من قبل القطاعات كان يف السيولة أو كفاية رأس املال، لكن الطلب عىل التسليف غ

 .نتيجة الظروف يف لبنان واملنطقة

 

وعىل الرغم من كل الصعوبات، مرصف لبنان مستمر يف سياساته الهادفة اىل املحافظة عىل 

االستقرار يف الفوائد واألسعار و لديه كل اإلمكانات للمحافظة عىل االستقرار النقدي بدعم من 

 32من خالل موجوداته بالعمالت االجنبية التي تخطت عتبة الـ السيولة املرتفعة يف املصارف و 

 .مليار دوالر أمرييك، باإلضافة إىل مخزون الذهب الذي هو ثاين أكرب مخزون يف الرشق االوسط

 

لدى لبنان القدرة عىل االنطالق اقتصاديا، ومرصف لبنان سيبقى مشاركا مع القطاع الخاص من 

فة اىل تفعيل النمو واإلنتاجية وتسهيل مشاريع االستثامر خالل الربامج التحفيزية الهاد

 .فرص العمل توفريواملساهمة يف 

 

 وشكرا".


