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من عقدين نظاما نقديا مستقرا من  لقد أرست السياسة النقدية التي يتبعها مرصف لبنان منذ اكرث

خالل ابقاء سعر رصف اللرية اللبنانية ضمن هوامش مناسبة تحافظ عىل استقرار االسعار 

وتسيطر عىل التضخم. فهذا االستقرار اسايس للحفاظ عىل الثقة وتحقيق النمو االقتصادي 

 ل. واالستقرار االجتامعي وتحفيز االستثامرات االنتاجية وتحسني فرص العم

وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها اليوم، اللرية اللبنانية لديها من التجربة 

واملناعة ما يجعلها يف حصن متني، نتيجة السياسة املتبعة يف مرصف لبنان والتي حيّدت اللرية 

 عن أي أزمات إقتصادية عاملية وحتى عن األزمات الداخلية واالهتزازات االمنية. 

نّى مرصف لبنان سياسة نقدية تهدف إىل حامية اللرية ونجح يف عدة اختبارات يف لقد تب

مليار  66املحافظة عىل قيمتها الحقيقية عرب رفع قيمة االحتياطي األجنبي لديه الذي تخطى الـ

 دوالر ومن خالل احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان. 

ن بتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتقيّده قام مرصف لبناأما بالنسبة للقطاع املرصيف، فقد 

الصارم باملعايري واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية خصوصاً فيام يتعلق منها بكفاية 
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رأس املال واإلدارة الحكيمة والشفافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض األموال. هذا النظلم 

 ه ومتكن من جبه املصاعب التي عصفت بنا. املرصيف أصبح منوذجا يحتذى به وأثبت صوابيت

لقد اتخذ مرصف لبنان التدابري التي توفر متانة القطاع املرصيف مستقبال وهو يعترب أنه طاملا 

شجع تدفق الودائع نحوها فهذا ميكن لبنان  أبقى عىل سيولة مرتفعة لدى املصارف وطاملا

هي أساسية للنمو وأيضا إلعادة االنطالق حاجاته. هذه السيولة  واقتصاده من االستمرار بتمويل

 االقتصادي بعد انتهاء األزمات السياسية واألمنية. إن املحافظة عىل هذه برسعة بنشاطنا

املضاربة. كام إن  السيولة تتم من خالل التمسك بالنموذج املرصيف املحافظ واالبتعاد عن

ة أو بالعمالت األجنبية أسايس إلبقاء باللري  تواجد مرصف لبنان دامئا يف األسواق إلدارة السيولة

 الثقة يف نظامنا املايل.

من أجل  6-مرصف لبنان مستمر يف تدعيم رسملة املصارف اللبنانية إىل ما يفوق متطلبات بازل

%. ولقد 01إبقاء املصارف منخرطة يف العوملة املرصفية، حيث تجاوزت نسبة املالءة لديها الـ

، مام يساهم يف 1102% يف العام 01سبة تدريجيا لتصل إىل قرر مرصف لبنان رفع هذه الن

تحصني القطاع املرصيف اللبناين. ويقوم مرصف لبنان مبراجعة املعايري املطلوب تطبيقها من 

طلبت   6-، الن  بازل1102عىل نحو ال يضغط عىل عمليات التسليف املرصيف يف الـعام  6-بازل

ا، يحاول مرصف لبنان البقاء ضمن الضوابط من دون زيادة الرساميل او خفض التسليفات. لذ

 تعطيل عمليات التسليف.

كام تم اتخاذ جميع التدابري االحرتازية للتحوط من مخاطر التسليف باعتامد سياسات تسليفية 

تراعي ما بني الغاية التسليفية من القروض وإدارة املخاطر. وتم وضع ضوابط عىل التسليف ال 

نع حصول فقاعة عقارية، وكذلك عىل األسهم والسندات املحلية والدولية سيام العقاري منه مل

لحامية املصارف واملستثمرين من التقلبات املفاجئة والحادة يف األسواق الخارجية، اضافة اىل 

تدابري للحد من االنكشاف عىل االدوات املالية السيادية او تلك التي ال ميلك مرصف لبنان 

تنظيم تعاطي املصارف باملشتقات املالية  1112ا حيث تم منذ العام السيطرة الكلية عليه

 املجلس املركزي ملرصف لبنان.  وإخضاعها للرتخيص املسبق من

ويشدد مرصف لبنان يف تعاميمه أيضا عىل رضورة الفصل بني أعامل املصارف التجارية 

ات مرتفعة املخاطر. ومصارف االستثامر حامية ألموال املودعني يك ال تستعمل يف استثامر 

فمصارف األعامل يجب أن تقوم بدورها كأداة للتنمية االقتصادية ولرسملة القطاع الخاص 

وتأمني السيولة عرب التداول باألسهم والسندات، مام يساعد يف تغيري الطبيعة التمويلية 

 للمؤسسات اللبنانية التي ترتكز أساسا عىل املديونية.

التـي منــر بهــا والتـي انعكســت تراجعـا يف معظــم املــؤ ات  وبـالرغم مــن الظـروف الصــعبة

اسـتطاع املحافظـة  حيثاالقتصادية، يستمر القطاع املرصيف اللبناين بأدائه السليم وااليجايب، 

عىل أسـاس سـنوي،  % 8و 7عىل معدالت منو مقبولة يف الودائع واملوجودات والتسليفات بني 
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لة مع تحسـن طفيـف، وذلـك رغـم تكـوين مؤونـات وما زالت املصارف تحافظ عىل ربحية مقبو 

 .إضافية من قبل املصارف

% من ودائع القطاع املرصيف هـي بـالعمالت األجنبيـة. ولطاملـا حـرص مرصـف لبنـان يف 66إن 

سياساته النقدية عىل استقطاب رؤوس األموال نحو لبنان وعدم الضغط لتحويـل هـذه األمـوال 

 .إىل اللرية اللبنانية

مور عوامل وظروف االستثامر، إال أّن تحويالت املغرتبني مل تتوقّف يوماً، وهـذا وبالرغم من ض

مؤّ  جيّد يدّل عىل متانة الوضـع املـايل والثقـة بالنظـام املرصـيف اللبنـاين. نعتمـد يف هـذا 

الخصوص عىل االحصاءات التي تردنا من البنك الدويل، وبحسـب احصـاءاته فهـذه التحـويالت 

. وهي تسّد فجوة ناتجة من امليزان التجـاري، كـام أنّهـا 1106ليار دوالر للعام م 6.7تقدر بحوايل 

تؤّمن جزءاً مهاّمً من العمالت األجنبيّة املوجودة يف لبنان، وهي تتعّزز مع ازدياد الثقـة بالقطـاع 

 املرصيف اللبناين.

ي. فهـم ميلكـون املغرتبون اللبنانيّون هم الرشـيان الحـي والركيـزة األساسـيّة لالقتصـاد الـوطن

رؤوس أموال برشيّة واجتامعيّة وعلميّة وقـدرات ماليّـة كبـرية ولهـم دور فّعـال وبـارز يف دعـم 

ــة واســتثامراتهم. هــذا ويشــّكل وجــود  االقتصــاد اللبنــاين، وذلــك مــن خــالل تحــويالتهم املاليّ

تكـاز يف االقتصـاد اللبنانيني املغرتبني الذين يّحولون أمواالً إىل لبنان، أحـد عنـارص القـّوة واالر 

 اللبناين.

لقد أسس مرصف لبنان لقطاع مرصيف سليم  يجتذب الودائع  ويتمتّع بالسيولة الكافية  لتمويل 

القطاعني العام  والخاص، حيث أدركنا منذ زمن أهمية التسليف املرصيف للنمـو عامـة ولتوّسـع 

ابتة وأدرنا السـيولة  بشـكل ومن هذا املنطلق، أرسينا  قواعد  ث املؤسسات وزيادة فرص العمل.

 .سمح باالستقرار التموييل يف القطاع املرصيف

إّن هذه السياسة جعلت املصارف تقدم عىل التسـليف املتوسـط األجـل وعـىل تطـوير املهنيـة 

ــل التســليف إىل القطــاع الخــاص ــداء مــن العــام  .الالزمــة لتفعي أصــبحت تســليفات ، 1112وابت

يشـكل تبـدالً  بشكل مهم تسليفاتها اىل القطاع العام، وهذا املصارف اىل القطاع الخاص تفوق

 بالعمل املرصيف.  أساسياً بتعاطي السوق مع املصارف وتغيرياً 

مليـار دوالر بيـنام يشـّكل التسـليف إىل  28حاليا، تشّكل القروض املوّجهـة إىل القطـاع الخـاص 

سـيولة عاليـة، إذ باسـتطاعة مليار دوالر، ويتمتع قطاعنـا املرصـيف مبعـدالت  68القطاع العام 

مليار دوالر مـن دون أن تخـالف تعـاميم مرصـف لبنـان إن كـان يف  07املصارف حاليا أن تسلّف 

 السيولة أو كفاية رأس املال.
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ويعود منو التسليفات باللرية مبعدل أعىل منه بالعمالت األجنبية إىل سلة الحـوافز التـي وفرهـا 

مرصف لبنان، حيث وظّفنا املتانة النقديـة إلطـالق مبـادرات تحّفـز عـىل التسـليف يف قطاعـات 

 منتجة ويف قطاع اإلسكان والبيئة.

اع الخـاص يعتـرب مبثابـة املحـر  ان إطالق املبادرات والتحفيزات يف مجال التسليف اىل القطـ

األسـايس يف عمليــة تحفيــز االســتثامر واملبــادرة مبشـاريع جديــدة وخلــق فــرص العمــل األكــرث 

 تخصصا وكفاءة.

حــوافزا لــدعم  1106وقــد تضــمنت رزمــة التحفيــز التــي أطلقهــا مرصــف لبنــان يف بدايــة العــام 

ــادة ا ــة وري ــة البديل ــة والطاق ــيم والبيئ ألعــامل واألبحــال والتطــوير قطاعــات اإلســكان والتعل

% من 72واملشاريع اإلنتاجية واالستثامرية الجديدة. وقد استخدمت املصارف التجارية أكرث من 

%. 0مليار دوالر الذي منحه مرصف لبنان بشـكل تسـهيالت مرصـفية بفائـدة نسـبتها  0.26مبلغ الـ

ج املحيل اإلجاميل الـذي بلـغ % من منو النات0.2وقد أثبت برنامج الحوافز جدواه إذ إنه ساهم بـ

، وفقا ألرقام مرصف لبنان. وقد أعلـن مرصـف لبنـان عـن إطـالق رزمـة حـوافز 1106% سنة 1.21

بسبب الحاجـة مليون دوالر(،  811، إمنا مببلغ أدىن )1102جديدة لدعم االقتصاد اللبناين يف سنة 

رصف لبنان يف السـوق، مـع إىل تحقيق توازن بني الحاجات االقتصادية والسيولة التي يضخها م

 الحاجة إىل احتواء التضخم والحفاظ عىل استقرار العملة وأسعار الفائدة. 

تعميام يهـدف اىل اطـالق قطـاع عجـز  1106ويف هذا السياق نفسه، اصدر مرصف لبنان يف آب 

عن ايجاد موارد الرسملة الالزمة، وهو قطـاع اقتصـاد املعرفـة الـذي نعـول عليـه لتـوفري فـرص 

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

مليون دوالر من خالل منح املصارف تسليفات دون فائدة مقابل املساهامت التي تقوم  211نحو 

بها بالرشكات التي تعنى باقتصاد املعرفة وذلك ضمن عدة  وط. كام علـق موافقتـه عـىل مـنح 

وع موضــوع الرـشـكة املــراد انشــائها عــىل النمــو عــىل مــدى تــأثري املرشــ مصــارف التســليفات لل

االقتصادي واالجتامعي وعىل توفري فرص عمل يف السوق املحلية، وتاليا زيادة الـرثوة الوطنيـة 

 اللبنانية وعىل مدى دعم املرشوع للمهارات الفكرية االبداعية. 

ليات تأسيس  كات جديدة يف لبنان، والتي ان املرصف املركزي هدف من التعميم اىل تحفيز آ 

قد تتحّول يف املستقبل اىل  كات مساهمة قابلة الغناء االقتصاد الوطني، وتوفري فـرص عمـل 

جديدة وتعزيز عمل السوق املالية.  وان موضوع التعميم هو عمليـة رسـملة ولـيس قروضـا، اذ 

شـار  يف رأس مـال تلـك الرشـكات عمل مرصف لبنان عىل ايجـاد آليـة للمصـارف اللبنانيـة يك ت

الناشئة. وهذه اآللية مخصصة القتصاد املعرفة الذي هو طاقة برشـية للبنـان، مبـا يختلـف عـن 

القروض املدعومة املوجهة اىل قطاعات السـكن والتعلـيم والبيئـة وسـواها. ونشـدد هنـا عـىل 

اجزا أمـام موضوع الرسملة الن قروض القطـاع املرصـيف للقطـاع الخـاص ممكـن أن تشـكل حـ

االستثامر الن كلفة هذا الدين تحد من امكانات االستثامر لدى املؤسسـات القامئـة أو تلـك التـي 

تنشأ. فمن لديه فكـرة وال ميتلـك رأس املـال ليؤسـس  كـة، يحصـل عـىل خيـار املشـاركة مـع 
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املرصف. كام ان ال مخاطر عىل رأسامل املرصف يف عمليـات التمويـل كـون املرصـف املركـزي 

   % من مخاطر املرصف.72طي نسبة يغ

ان تلك املبادرات ستفيض اىل توفري مناخ مالئم لالستهال  واالستثامر وذلك بعيـدا عـن املنـاخ 

% لسـنة 6.2السيايس الضاغط الذي مل يحل دون نجاح املركزي يف ضبط التضخم عند حـدود 

1106. 

، بــل تطــول ايضــا حاميــة وال تقــف حــدود مســؤولية املركــزي عنــد اطــالق املبــادرات الجديــدة

املستهلك يف تعامله املرصيف، وقد طالـب مرصـف لبنـان بانشـاء وحـدة متخصصـة يف لجنـة 

الرقابة عىل املصارف، كونها عىل متاس مبا  مع القطاع وتتابع اداءه دوريا مام يعني انها قادرة 

ه مـع املرصـف عىل املتابعة عرب جهاز برشي كفي ومهني. والهدف، تطمني املستهلك ان تعاملـ

 خاضع لشفافية والدارة حكيمة.

فمرصف لبنان يرشف عىل القطاع املرصيف واملايل  إذ إن القوانني اللبنانية قد سمحت بتجميـع 

الهيئات الرقابية تحت مظلة البنك املركـزي الـذي خولتـه اسـتقالليته املكرسـة يف قـانون النقـد 

 ستقرار النقدي.والتسليف اتخاذ القرارات املناسبة للحفاظ عىل اال 

لقد أدخل مرصف لبنان تعـديالت عـىل التعـاميم التـي تـنظم عمـل مؤسسـات الرصـافة وذلـك 

بهدف ضبط عمليات الرصافني وتحسني نوعيتها لتحصني القطاع ومنعاً الستعامله منفذاً لتمريـر 

عمليات تبييض األموال ومتويـل اإلرهـاب، ومـن أهـم هـذه التعـديالت زيـادة رأسـامل  كـات 

تأهيليـة، ونظـم  أيضـا  رصافة والطلب مـن أصـحابها أو كـل مـن يـديرها فعليـا إمتـام  دوراتال

 عمليات التحاويل النقدية وفقا لنظام الحوالة.  

بـالقول إن مؤسسـات الرصـافة ملتزمـة مـع مرصـف لبنـان، إذ إنهـا تسـعى إىل القيـام  والجـدير

رصـف لبنـان بهـذا الصـدد تحمـي واضحة وشفافة، علام أن التعاميم التـي أصـدرها م بنشاطات

مـن  21إىل  61ومعظـم الرصـافني، باسـتثناء  .املايل برّمته وليس فقط مؤسسات الرصافة النظام

 .، قد التزموا زيادة رأس املال661أصل 

حيال املؤسسات املالية وغريها من الوسطاء املاليني، ونحن  ان السياسة عينها قد اعتُمدت

ت مرصف لبنان، ما يجعل تحويل األموال غري الرشعية عرب توجيها نؤكد احرتام املصارف

 أمرا يف غاية الصعوبة.  القطاع املايل

اىل ان مرصف لبنان ال يضع تدابري تنظيمية فحسب، بل يسعى أيضا إىل خلق  وتجدر اإلشارة

الذي بات ينترش أكرث فأكرث لدى املصارف، حيث تّم إنشاء وحدات امتثال  الوعي املناسب

إىل زيادة الشفافية  وتندرج هذه املقاربة الهادفة . بادرات خاصة بها لحامية املرصفم تطلق

تطبيق مبدأ اإلدارة  وتعزيز اإلدارة الحكيمة ضمن األهداف الرئيسية لسياستنا، إذ نتطلع إىل

 واإلدارة العليا. الرشيدة عىل جميع املستويات، حتى مجالس اإلدارة
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اعنــا املرصــيف بــالتزام مصــارفنا احــرتام القواعــد الدوليــة  وقــد تجاوزنــا مرحلــة الشــك يف قط

ملكافحة تبييض األموال كام االلتزام بتطبيق العقوبـات التـي أقـرّت يف  األمـم املتحـدة أو يف 

الجامعة العربية أو إفراديا يف دول نتعامل بعمالتها أو مع مصارفها. وقد أىت ذلك نتيجة الجهـد 

ف لبنـان خـالل السـنوات املاضـية عـىل تطـوير أنظمتـه املتواصل واملستمر حيـث عمـل مرصـ 

القانونيــة كافــة وتعزيــز مكــامن الضــعف يف الترشــيعات املطبقــة باإلضــافة إىل ســّن القــوانني 

الرضورية وإصدار األنظمة التطبيقيـة والتعـاميم ذات الصـلة.  كـل ذلـك لـيس فقـط مـن اجـل 

بنان مواكبـاً لننظمـة العامليـة الحديثـة مكافحة تبييض األموال أو متويل اإلرهاب ولكن ليكون ل

 ولتطوير بيئته االقتصادية استقطاباً لالستثامرات السيام الخارجية منها.

رغم كل الظروف التي تواجهنا، سيبقى مرصف لبنان ساهرا، من خـالل مبادراتـه الصـادقة، عـىل 

لقــرارات الالزمــة املحافظــة عــىل الثقــة واالســتقرار والســمعة الحســنة، ولــن يتــأّخر يف اتخــاذ ا

أنه يف حال استقرار األوضاع فان واملمكنة ضمن القانون اللبناين لتحقيق ذلك، ونحن عىل يقني 

 لبنان لديه القدرة عىل االنطالق اقتصاديا. 

 وشكراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


